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Matbuat Kanunu Millet Meclisine Verildi 
Yeni Matbuat 

kanunu 
Dil Encümeni Liğvedildi 
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Sükiinü 
Muhafaza lazım 

Almanyada çıkan mali buhran 
telli ve telsiz telgraflarla dün
yanın hemen her tarafma bir 
şaşkınlık dalgası neşretmiştir. 
Muhtelif memleketlerden gelen 
haberleri bir araya tophyarak 

Meclis dahlliye enen-Dün Mecliste Maarif bütçesi görüşü-
meninde tetkik edil- ı •• k •• .. 1 •• J • • •• k J meye başlanıldı ur en guru tu u muna aşa ar oldu 
Yeni kanunun ıhtiva 6tti~ll bU· 

tun hUkUmleri neşred•yoruz 
Ankara, 16 (Telefon) - Matbu

at kanunu layihası meclis dahiliye en
cümenine verildi. Layiha 41 madde-
den ibarettir. 

Esbabı mucibesinde kanuna girr?c>Sİ 
lazım gelen birçok hadiselerin tect ti be 
neticesin de hariçte kaldığı görüld üğ·ü, 
matbuat, kanunun, yani miJietin men 
fatleri ve vecibeleri dairesinde ser
best olduğundan kendisinden beklenen 
yüksek ,·azifeleri hakkile yapahil mesi 
için bazı teminata ihtiyaç olduğu Yı!ZI· 
hdır. 

ınevıuubahı buhranın varabileceği 
neticeler hakkında kat'i bir fikir 
edinmek mümkün olmıyor. Va
kıa Almanya buhranını Fransız 
siyasetinin bir darbesi şeklinde 
görenler vardır. Fransanın Al
man yaya karşı takibettiği sıkı 
tazyik siyasetinin bu hus11sta te· 
airi olabilir. Fransa hükumeti 
Almanyanın zayıf bir zamanından 
istifade ederek velevki (Versay) 
muahedesinin verdiği salahiyet 

· · Esss maddeler 
dairesinde bile yeni harp geınısı y • eni Jayıhada gün 1 ük gazetell.'rin 
İnşa ettirmesine mani olmak js- teminat akçesi 500, diğerlerinin 

Çankırı meb'usu Talat Bey Dil Encümenine şiddetle hücum 
etti, Azanın ilmt llyakatsizllğlni ileri silrdti 

tiyebilir. Kezalik Almanya ile 200 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Avusturya arasında tasavvur e- Gazete sahipleri gazeteyi çıkarmak Birkaç dara kürsüye gelen DünU hatiplerden Dünkü hatiplerden müstakil Dil encilrnenlnln JAğvı için Mülga Dil encllmenl azasmdaıı 
dilen gümrük ittihadını mali ve~ için sermaye verenlerle yazı müdürle- Manrtl ~eı.:ııı Esaı Bey Kemal Zaim Bey meb'us Sırn Bey tııkrlr veren Talat Bey Yakup Kadri Bey 
ıait He bozmıya teşebbüs ede- rinin isimlerini hükumete bildirecek Ankara, 16 (Telefon) _ B. M. .Mec- sında lzmit meb'usu Sırrı Bey şunları vap vererek geJecek celsede yeni teş-
bilir. Fakat öyle görülüyor ki !erdir. Gazete sahihi olabilmek için Jisinde bugün bütçe müzakeresine de- söyledi: kiHit kanununu takdim edeceğini, Istan 
bu mllhim hadise zannolunduğu lise veya muadil mekteplerden '?aha- vam edildi. Müzakerat diinkü ve evel- - Türkiyeyi eski kanunlardan ı~ur- bul icra dairesinin tevsiine çalışıl-

d 
detname almak Jazımdır. ki günkü gibi hararetli oldu. Önce tarmak lbımdır. lcra ,.e iflas knnu- dığım söyledL 

kadar basit eğildir. Hadisenin MahkQm olanlar Sıhhiye bütçesi müzakere edildi. nunun tüccar arasında itimadı selbet- Müzakere esnasında HUsnü Bey 
içyüzünde diğer bir takım amil- Ağır hapis, 5 seneden fazla hapis Rüştü Bey (Bursa) sıtma ve frellgi tiğini görüyorum. Bu kanun yeni şek· (İzmir) hukuk mezunu stajiyer talebe
lerin tesiri bulunduğu anlatılmak- amme hizmetlerinden mahrumiyet, müctLdelesi hakkrnda vekilden izahat lile gelecek celsede buraya gelmelidir. ye ellişer lira aylık verilmesinin sebe
tadır. müebbet sürgün mahkılmlarile ihtilas, istedi. Sıhhiye 'Vekili Refik Bey hfya- Noterlik dairelerinin teftişi de takviye bini sordu. Adliye vekili bu 1taranın. 

Almanyada çıkan mali buhran irtikap, rilşvet, memuriyeti sui isti- natta bulundu. Frengi işinde asıl mü· olunmalıdı~ .. Adliye müfettişlerinin v~rilm~sinde ~at'i z~rur~t olduğ~n? 
bir hakı'k t t k t mal ırza tasaddi hayasız harel-et- cadelenin halkın tenviri yolunda yapıl- tetkikatı kafı gelmiyor. soyledı ve adlıye bütçesı kabul edildı. 

a ı or aya oymuş ur. ' ' • . k . M it bUt ı 
Bu hakikat da yalnız ecnebi lerde bulu~mak: müstehcen neşri~at, ~ası icap ettiğini, b?.n~n için ~alışıl.dı-

1 
Sı1rrıd~k·.10s~kanlı devdletekı m~~ heme.lertı 8 

Ma 
8~fr b•'tı-e ~e.s müzakc""""-

. . . fuh_şa tahrik, zına, hırsrzlık, emmye- gını, sıtmanın da onune geçılmec:ıne e s m ı ı erı ıyas e er cum urıye onra arı u :ı sıaıa •"-
er ~YP~. d.,.a ~ı.r. ~ ıı sul liıtımal, yqmacı ık, dDJandı: 1'f111Jıtililıui J • ı !1e bütsad mahkemelerinin selim ve saip 'karar- sine ge;i · ursa llll • p RiiŞtü 

lekebn ın:.uşaf bulmaıına imkin rıcdık cürümlerinden mahkfim olanlar kabul oluadu. lannı verirken kendi \!cdanJarına ı.IB. söz a ı f 
olmadığıdır. Bu noktai nazar~an gazete çıkaramazlar. Matbuat cürüm- Adllr• ltUtçeal tinat ettiklerini söyledi. - KöyJUlır nıubtıllf vergiler içfn· 
Almanyada cereyan eden hadi- ferinden birile mükerreren mahkum 0 • Adliye bütçesinin müzakeresi esna- Adliye vekili Yusuf Kemal Bey ce- (LfJtfen aauıfagı ,evlriniz) 

seler ismet paşa hükumetinin lanlar, devlet hizmetinde kullanrlma
§İmdiye kadar takip ettiği mali rnak karart almış bulunanlar gazete 

sahibi olamazlar. 
ıiyasetteki isabeti göstermiştir. 
Filhakika ecnebi sermayesinin 

Mes'uliyet 
Yazı işleri rnüd ürü gazete sahipleri 

dostluğuna kayıtsızca belbağJa- için konulan şartları haiz olmakla be
aıak doğru olmadığını gözlerimi- raber 30 yaşını bitirmiş ve yüksek mek-

( Alt tarafı 5 inci sapfada l tep mezunu bulunacaklaİ·dır. Bir ~ene 
.A{.Jımet Asım (Alt tarafı 5 inci sayıfada) • 

• • 
HAZRETi ISA 

Yozan: 

Dr. Elsler 

Tarihin en karanlık 

safha açılıyor 

isi tarlhf bir fahslyet mi· 
dlr? Yani lsAyı g8ren, ·onun 
11e yaptı§ını, ne söyledllJlnl 
kendi gözlle g6ren, kendi 
kulallle dinllyen ve görUp 
lşlttlklerlnl nakleden bir 
kimse var mı? 

Bunlar pek mühim suallerdir. Fa
kat tam on sekiz asır, bu suallere 
cevap veren olmadı. On sekizinci asır
dan sonra bu sualler tekrar edildi 
Yine şan bir cevap yok. Herkes ştip
he ctmeğe başladı. Acahıı ~öyle bir 
adam gelmedi de onun şabsıyeti uy
duruldu mu? Acaba İsa me,hum bit 

şahsiyet mi idi) 
Fakat bu şüphelerin yeri yoktur, 

Çünkü Isa tarih! bir şahsiyettir ve bu· 
nu isbat eden vesikalar vardır. Bu 
pek meraklı bahsi bütiln tafsi1Atile, 
tefrika edeceğimiz eserde okuyacak 

ve 

Tercüme ve tavzih eden : 

Ömer Rize 

bahsi safha 

aydınlanıyor 

ve VPsikalannı göreceksiniz. b hl ı ı d ~ 
ıhı en karanhk en kar1fık a • er n en 

Bu bahsi tar n ' u ttl"'I ı 
biridir.. Siz onun safha safha açdarak tenevv r e • n 

göreceksiniz. h. b hl ı ı . 
f .k edeceglmlz eserin mU ım a s er n 

Bu bahis t.t\ r a 
den biridir. 

Alman adaki buhran devam ediyor 
Macar, Letonya, Danzig bankaları da kapandılar. 

Kahire bankası müşkül bir vaziyete düştü 
Şehrimizdeki Alman bankaları dttn akşama doğru müracaat 

edenlere ancak tlçer yllz lira vermlye başladılar 

"' ... * 
Şehlrlmize akisler 
Şe~rimizdeki Alman bapkalan 

• 
DUn Doyçe Oryantbankın kapısında toplananlar 

Doyçe ?ryaot bank ile Doyçe dar İzmir ve lstanbul şubelerin· 
bank dün de mUrac~at eden de 4 milyon lira Doyçe bank' da 
mevduat eshabına tediyatta bu· yalnız istanbulda 2 ·ı ı· . mı yon ıra 
lunmuşlardır. Sabahtan mevdu- tedıyatta bulunmuşlardır. Dün 
abn tamamını iade etmiye baş- sabah Londra borsasında bir 
lıyan bankalar, kasalarında pa- sterlin 22,25 marka alınmış ö w. 
ranın azaldığını ve Almanyada liye doğru 22,50 ye düşmÜş ~e 
bir hafta için ilan edilen mora· bi!i~are tekrar 21,25 e yüksel-
toryom münasebetile para getirt- mışb~: ~.arkın Londra borsasın• 
mek mümkün olamiyacağını na- da w duok~ son vaziyeti halisa 
zarı itibara alarak bir müddet dogru hır alamet telakki edil· 
sonra esbabı müracaata, mevdu- me~Je beraber henüz kat'i bir 
atlan fazla dahi olsa, yalnız ü vazıyet tebellür etmiş değildir. 
yüz lira vermiye başlamı lardır~ Ticaret mUdUrUnU ziyaret 

Doyçe Oryant b k d .. ş k Doyçe Oryant bank ve Doyçe 
· an une a• (Alt tarafı S inci sayfada) 
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de maarif hissesL de veriyorlar. Hal- bu tahsisatla köy mektepleri açılması ' y • tb t V ( IBf 
buki birçok köılerde mektep yoktur, hakkında bir takrir verdi. enı ma ua ereme tutu an 
ya buralarda da mektep açılmalı, ya- Dil u i il k 
hut mektebi olmıyan köylerlerden maa- ene men ne ge nce a n u n n 
rU vergisi almamalı! Bundan sonra dil encümeni talıı;;ı. 

Dedi Gazetelere nrilmemesi ka- c:ıatınrn müzakeresine geçildi. Gazi H z ( Üst tarafı ı inci sayıfada ) 
rarlqtınlan primlerin yerine o pıtra- . Ta~itt B~y <Ç.ankırı) encümeui.n fa- • çıkarılmıyan ve yahut neşriyatını üç 
nm maarif büt~esine naklile h.üyle•·de a~ı~·C'tı nedır? !>ıye sordu. l\faar~~ ve- sene tatil eden gazetelerin adı üurin-
mektep açılmasını istedi. kıh Esat Bey ızahat ver.e~ek, en~umen Hafta içinde lstanbulu deki hak zayi olacaktır. 

Maarif Vekili Esat Bey cevap ~adrosunun geçen scnekını~ ~ynı oldu- • Neşriyat mes'uliyeti yazı işleri mü-
verdi: J!Unu, gelecek senelerden ıtıbaren ta- şereflendırecekler dürile gazete sahibine aittir. Muharrir-

- Vergi alındığı yerde mektep y,tp1l- ~~nuf~ riayr~ ed.ileceğini söyled.i. En- Ankara. 16 (Telefon) - Gazi Hz. ler, ressamlar imzalarile <;•lrnn eser-
ması i~in alınmıyor, gerçi memll'ke- cumenın .raa.lıyetı hakkında da t7.ahat pazar günii, eski Türk ocağı binasın- lerinden, muhbirler veya muhabider 
tin her köŞe bucağını bir mekteple süs '1~rere~, ılmı bazı şu~elere ~yrıld~~rnı da çalışan tilrk tarihi tetkik m- verdikleri haberlerden cürüm şeriki o
lemek ister1z. Fakat mali lmktını nn- soyledı ve bu §Ubelerı_n faalıyetinı an· cUmcnlnl teşrif buyuracaklardır. Ay- larak mes'uldiirlrr. Bunlar ve ı;,er
zan dikkate alarak bir program yapını- Jattı._ Du ~snada Tala: . 1~ey? (Ç·a.nk:rı) ni gün 1 tnnbula hareket etmel•!rİ maHdarlar hukuki ve mali mes'uliyet 
şızdır. Sıraya ı,oymuşuzdur. Ona - Lugnt ~aç se~c.d~ bıtı) or · dı) e sor- kuvntle muhtemeldir. altında bulunacaklardır. 
göre çalışıyoruz. du. Maarıf vekılı ızahatına dernm e- Müddeiumumiler imzasız yazıları 

Dedi. Maarif \'ekili, Kastamonu derek : . . . H f k kimlerin yazdığını sorabilecektir. Söy-
mcb'usu Suat Beyin suallerine de ce- - A harfıle haşlryan kelımeler hıt- • 1 r ası lemiyenlerin gazeteleri kapatılacaklrr. 
'ap veruek : ti. (B) harfi de bitiyor. Beyannamesiz gazete ye mecmua ba<>an 

- Vckah.•t lmgiir.•dı gençliği yt>ti - _Muhtelif_e~~ler :- lki buçuk senede Meclis g·rupu dün matbaacıdan yüz liraya kadar r>~ra 
tirmek için elindeki vesaitten azami bır harf mı bıtırJldı? l cezası alınacaktır. 
derecede istifadeye çalışıyor. Bütün Taltıt Be~ (Çankırı) - Dil e_n:üme~i f Çt ma etti Gazetenin kapat.iması 

Vak'alar en kısa zame11cl' 
alAkadar dairelere 

bfldlrllecek 
Verem ve veremliler hakki' 

da dün sıhhiye vekaletinden ~ 
kadarlara mühim bir tamim I"' 
miştir. 

Akciğer veremine tutulma fi 
bu veremden ölüm vak'alan -1 
halli sıhhat ve içtimai muave~ 
müdürlüklerine en kısa bir 111 

dette bildirilecek, sıhhat müdat' 
lükleri de bu vak' al arı ay sonu' 
da ayrı bir liste halinde vekflt 
te göndereceklerdir. Bund,. 
başka Akciğer veremi olaofll 
evlerini değiştirdikleri takdirİ 
mahalli belediye tabibine habC' 
vereceklerdir. 

dünyaya çöken kiıbusun kalkma~rn- azalan tayın olunurlarken mılh ~:ıla· A ı · . 16 (AA) _ c H f ı Tavzihleri tekzipleri mütaleasız 
h . l . k'k d'l . t• O . n \aıa, . . . . ır~ası • U 41 

dan sonra her fedakarlıktan geri kal- ıyet .erı tet, 1. e 1 me~ış ır. . mıne grupu bugün Tekirdağ meb'usu Cemil basmayan gazeteler muvakkaten kapa- mum müdür MUP 
nuyacağız. Dedi, diğer bir suale ce- gelenı hatır _ıçın bu ~ncumene.~~kmu! Beyin riyasetinde toplandı. Geçen tılacaktır. Muh~kemeleri yazanlnrl 
•P olarak da Jzmir erkek muaHim lar. Halbuki bu encümen haıf ınkrla- ı d ü _,. · b 1 l bunlara ait hiikümleri de nesredecel<- vlnl şehrimizde . . k'l d'ld' L' ce se e m - ... resıne aş anmış o an .. P t 
mektebinin merdiveninin heyelandan hını tamamlamak ıçın teş 1 e 1 1

•• 1• ceza muhakemeleri usulü kanununun lerdir. Bir muhakeme veya kendi ga- osta ve telgraf umum Ol 
harap olması üzerine tamir Jüzumı. ha yakat _erba~ının yalnız b~~ına yapabıle- bazı maddelerinin tadili hakkındaki zctesinin muhakemesi dolayısile hfıkim dür muavini Suphi B. şebriıııi,C 

1 ld ğ b ·· · · · 1 • ceği bır seyı koca bir encumen yapama- h kk d h · d t kd. t b l · ...1 sı o u unu, unun uzerıne yırmı nn :. . .. .. kanun lilyihasının müzakeresine dernm ler a , ın a ta sın e '"e a ıs e u- ge mıştir. Suphi B., Merkez PU" 
lira ile merdivenin yapıldığını bÖy- dı •. Istılahları . darül~unun mud~rris- edilmiş birçok hatipler söz söylemi~tir. lunanlar ceza göreceklerdir. tanesinde kendisine tahsis edile' 
Jedi. Kastamonu yaylasında yapıl- len hazırlıy?r 'e e~cumen {l~~Jha~) vaktin gecikmesi hasebile müza\ere 150 liklerin yazıları yazılmıyacak- bir oda da, yeni bütçe müna5' 
ması arzu edilen mektebe gelince, ve- diyor. E~~Umen !Urkçeden ~urkçe) e nin intacı müteakip içtimaa tehir edil- tır. Resmi tebliğler aynen yazılmazsa 1 
kAlet her yeri düşünür, bütçemizde uydurmas~~on kehmeler yapıyor. .· miştir. gazete kapatılabilecektir. Muhbirler betile posta idaresind~ yapıt 
hlr milyon lira tasarruf yaptığımız . S. s_ırrı ~ey (Yozgat) - Demek kı ve muhabirler yirmi yaşını bitirmiş ola cak olan memurin tasarrufu fi 
halde hiç bir mektebi kapatmadan, hiç bır kelıme bıze dehşetli pahalıya mal Bir idam mahkdmu caklar, ayni zamanda yukarıdaki <'e- bazı idari meselelerle meşgf 
bir muallimi çıkarmadan, me\•cndu oluyor. . . . zalardan biri ile mahkum olmamış bu- olmaktadır. 
muhafaza ediyoruz, mevcuda ilave Maanf ve~ili - Bir lısanın yenide!' Trabzon, ~6 <.A.A.) - Annesıni al~ lunacaklar, lise veya muadil bir mektep Posta memurları, sahcdart-
iıin de imkAn Hh:ımdır, dedi. vtlcuda getfrı1mesi yalnız mevcut lu- tı kurşun]~ oldUren .. kul'._umcu Hamdı mezun olacaklar, ve hükumetten hü- gUrUltUsUnden rah•amıyorl~I 

i gatlerin derhal toplanmasile olmaz. hakkındakı karar dun agır ceza mah- .· _ t . ,'k lacaklardır -r ,. 1 
lk tahsil hocar1 k 1 bal k - \I)e \esı ası a • • · Merkez postanesi memur Her kelime ile ayrı ayrı uğrasmak la- kemesinde ·a a ı kadrn erkek sa- G t i t 1 85 . y -

.Ylsı~ ~· (lzm.~r) ilk tedrisat . mu- zımdır. Bütçeye encümen ıc_:in konu· miin huzurunda tefhim edilmi:;;tir. aze en n sa ı m ı postanenm onunu eoic• 
alhmlerınm tekaut kanununa dahil ol- lan ll"f bı'n lı'ranın kabulünü rica ede· Katil ölüm cezasına mahkum olmu :az~t~ satmak ist~ye~~er eskiden ol- Clvlusuna benzeten seyyar salt 

• ~• ş- dugu gıbı zabıtadan ılmuhaber alacak- 1 d k ti' madıklannr söyledi. "Memleketin en rim. tur. cıların nara arın an sü uoe'"' 
kıymetli zümrelerinden biri olan bu Se ler _ Reddi. lar, gazete satarken heyecana sel>ep çalışamamakta ve bu gürül" 
2ümre tekaüdiye alamaz mı? Vekalet 

11 
Hacim Muhittin B. olmıyacaklardır. içinde çalışabilmek için çok lf 

b h ta d .. ·· ·· ne ted- Uçtu gitt (T 1 Halkı suça teşvik eder mahiyetteki u usus ne u unuyor, . . . . . Ankara, 16 e efon) - Gireson kmh çekmektedirler. 
bir alacaktır?,, diye sordu. Maarif R~is Tal~t .8~yın takrırını o~u~u. meb'usu Hacim :Muhittin Bey lzmir H yazılar cezayı müştelzimdir. Fertle- Haber aldığımıza göre, post' 
vekili cevap verdi, hususi idareler Takrırde mılh lısana '"a.kıf.ot .. an al.•m. - F"ırk"ı;ı reislig·ine intihap edildi. · ri.n şah. si. ve.ail.ev.i hayatları k~ı~dileri- ., 

d d "" t h k l d ı idaresi postanenin merdive• 
kanununun mu"zakere"ı· sırasında "'a ler bulununcıya ka ar ıl encumenının nın, ın ı aı v.l a arı a po ısın mu- -• 

.. .. • uıuıııııı1111ııı11111ııııınıı11111uı"''o'u"ıı"""" . , lerini seyyar sabcılar meyd.,.. 
zarı dikkate alınacağını söyledi. lağvı teklif ediliyordu. bunları serbest" bırakmak zarureti ha- ,·afakat: olmadan yazrlmıyacaktır. Şa- t 

Besim Atalay B. söz aldı: Takrir reye konuldu. Eller kall<"b, sıl olacak. kavete haves uyandıracak .. yazıl~r y~- haline getiren satıcıların bur 
_ Memlekette kimsesiz çocukların fakat ckseriyd olup .olmadı~~ anla_şı- Bu sırada okunan Rüştü B. in Bur-ea) zıh~ıyacak, suçlu ve mun~ehı~·!e:ın !ardan kaldırılması için beledi1' 

"oklaiandan ilerlem~k kabiliyeti olan lamadı. Ilu sırada bır ses yük~elrlı: takriri merine l\faUye nktti bütıçeden re~leri ~11PHra-c:lN&,. Rmurıst,. zabıtasına müracaatta buluq01uf' 
~ ' ı G'tti gitti Dil encümeni urtu . d'. r . ıiğc anar~ıcUlğe tahnk eıh:r m:ıht7ct:- t 
~ocuklann okutulması lüzumundan ) - 1 

' • •• • çrkarılan bır faslın ıger fasla nak mı ' . t ''(ı'..t 1 '·ai L..'t r ...... 1 • ur. 
bahsetti ve : Sonra reyler tekrar sayıldı ,.e ~:ılat prensip itibarile muvafık görmediğini te ne~nya. '' yt .mı, a 1 

• • -----------~ 
. • Beyin encümenin lftğ\'l hakkındakı tak .. ·I d. l\f uddeıumumıler yazılan ve resım- Talebe kampı 

- Parasız •nhsıl mecbun olrna:;ay- . 'ğ' 1 so) e 1• ı · ed b h ı·r b ı şahs"ı .ııava I t b 1 H · e Kabat"' .. • . ririnin ekseriyetle kabul edıldı ı an a- Fakat RU tü Beyin muallim ve köy erı e e mu a ı u urs~ · •ı s an u , ayrıy , , 
dı bugun mecliste bırçoklarımız hulu- ld . ş . t . 1 açılmasına bakmadan takibat yctpa- F eyziatı, istiklal, Şişliterakki li' 
namazdık, bu memleket parasız l)}a- şı ı. mekteplen tahsısatına gaze ke prııl!! e- bileceklerdir. Devletin nüfuz, kunet ı' 

r.tuık mektepleri rinden kesilecek paranın onu mm:;ı • . . seleri dün Pendikteki kampl 
rak okuttuğu fakir çocuklar arasından k .. k b 1 d'ld' ve malı ıtıbarınr sarsacak, paranın d' D .. f k GI' 
birçok dahller yetiştirmiştir. Mem- Sonra Kemal Zaim Bey mes'iek ta rırı a 0 e. 1 ı. . . , kıymetini düsürecek yazılarla uydur- dönmüşler ır. aruşşa a a, ..ı 
lekıtln iktisat dahileri de bu para- mektepleri hakkında söz aldı ve dedi Son~a Maarıf vekıh,11!'-n1~~r~ ~an at ma muhar;ef havadis yazanlar, a- Jatasaray, Feyziye ve Pertevni~ 

k' mektebınde san'at mua ım ıgı ıçın, kız ' . b 1 l' J • d d . "b 11 
sız okutulacaklar arasından yeti~tiri- 1

: tT" .. d d el işleri icin muallim leyhlerindeki hüküm len asmıyan ar ıse erı e yarın an ıtı areo 
lebilir latanbulda leyll meccani fale- - Memleketin muhtaç olduğu şey- ens r'ı usun el e - insa~t ustahk cezalandrrılacak, tekerrür ederse ga- gün müddetle kampa çıkac~ 
be içi~ pansiyon yok lokanta pansi- !erden biri meslektir. Bu cihet nazarı sını _arıdaçı acalgını, t .a .. m n t'" ·k' 1- zete kapatıla.caktır. lardır 

' ' · G 1 · hük·'\ Jarr ıle uvarcı arın am e uı o - • ~ 
Yon mu dedim daha dorrrusu talebe dıkkate alınmalıdır. enç erı u- • • 1 l ğ s·· ·1 d' Adli takibat =============:' 

• h •• dik kt ması ıçın ça ışı aca ını oy e ı sonra .J 
yurdu var. Memleketin diğer yerleıin- met memurlukla.~ın~ ~o~ t m_e ~n bütçenin fasıllarına geçildi ve kabul Devlet umumi siyasetine dokuna- koyamıyacaklar, temyiz mahke~ 
de hiç yok. Liselerimizde leyli mecca- k~rtarma~, bu~~nk~ ıçtın~a v.azıyetın edildi. cak neşriyattan dolayı lcra vekUJeri icabında kararı kendisi düzeltebiltr' 
ni ancak Uç yüz talebemiz var. K~ısa- bıze tahmıl ettıgı bı~ vazıf edı~. <!" t Nafia bUtçtsi münakaşasız ve aynen heyeti muvakkaten gazeteyi kapatacak tir. Gazeteleri kapanıp da hakl~~ 
balardan ıelen çocuklar yatacak yer . 1!k mektepl~r~ gelınce, b;.gunk.:0~. kabul edildi. tır. · da takibata başlananlar başka ısı 
bulamıyorlar. Eh~mmiyetle istir!t:ım hın ılk °:'ekte.bamız var. 4o ınk huyu: t bUt esi Müddeiumumiler matbuat cürümle- gazete çıkaramıyacaklardır. I 
ederim. Bu iş için 30 bin lira koya.hm. müzde bırer ılk mektep açarsah .;ıs~ lktı•• ç. b.. rinin mühim bir kısmında hazırlık !ah- Devlet. hükumet şubelerile aJll 
Hakiki halkçılık halk çocuklarını okut si bütçelere 27 milyon lira ta mı e Sonra lktısat vekaleti utçesine ge- kikatı yapmıyacak tebligat gazete ida müesseseleri ve buralarda otoritİ 
makladır. miş oluruz.. Bu, imkansızd~r. . ~a~~~ ç.il~i v~ İzmit meb'us~ ~ırn ~eyin. sua- rehanesine yapıla:aktır. Umumi adap temsil edenler hakkında efkarı uınll; 

Sizin ytlkaek vicdanınızdan bunu is- yerden temıne çalıplım. Şımdiki lı uzenne lktrsat vekılı Seyrısefaın ve noktasından müddeiumumiler lüzum yede yanlı~ takdirler hasıl ederek 11/ 
terim.,, dedi. Ve bir takrir verdi. Tak de idarei hususiyelerin vaziyetlerine rıhtım şirketi hakkında izahat verdi. görürse gazeteyi muvakkaten kapaya· farın itibarını kırmak için neşriyat f' 

"rirde 30 bin liralık tahsisatın maıı.rif göre yeniden ilk mektep açmak imkan- Bu sırada Halil Bey de söz alarak ba- bilecekler, lüzumu halinde maznun- panlar ceza göreceklerdir. Yeni "~ 
bUtçesine illvesi isteniliyordu. sızdır. zı kısımlara temas etti. Neticede ve- lan tevkif için mahkemeden karar i!'I- nun çıktıktan sonra mevcut gaıett/ 

RUşttl Bey (Bursa) ıaıete primleri Her sene muaJlim mektebinden çı- kil beyin izahat vermesi için müzakere tiyeceklerdir. Mahkemeler duruşma- bir ay içinde eksiklerini bu kanun:ı 
tahsisatının maarif bütçesine nakli ve kanları yerleştirmek güç olacaktır ve cumartesiye tehir edildi. ]ar arasına beş günden fazla müddet re tamamlıyacaklardır. ~ 

VAKTın Tefrik••• ı 34 durma tarih üzerine parmaklarile istifade ederek - küçük hanını- Kalfa Gülsüme abdest aldırdktan Nadide hanım bu titizliği ,ôfl 
Wl'ızılcı•• (kırk ıecesi) tertip etti. larla çocuklara yedirme~ istedi. sonra sandığı açb, içinden iki ye· izah ediyordu: il 
... Aı uzun uzun hesaplar yaparak bir Bu ikramın hikınetmi bir ıil bat örtüsü çıkararak birini - insan gibi bir mahluk o 

1 Kız tez elden biriktirdiği o~uz türlü anlıyamıyan küçük hanım kıza, birini kendisine örttü. Son· niye izin vermiyeyim? Lakin 

Dallan kırk kurutla lalaya Saraçhaneba· lar tereddüt ediyorlardı.. ra biraz da zemzem, ıül suyu nun maksadı batka... Hizmetçili 

tmaktdaakin'llokmal ald.ırl.dı.kıMkabl akındı ko- d Gülkı~d.oknl I-:rı? eb~ldz~!~d~ ?e· ve ödaiacı çıkardı. ri kendisine bendedip dedik~ 
n ere smaı ın r o ası· en çe ın ı erını ı ıgı ıçm: lht' kad b oece u"-nm·ı ı t k v l d ı=-f I' 

ed. kt' Lal l" b K h Vali h' ıyar ın u • :r- • ya a 1§ ırma , agız arın an .. · ,, y AZAN m y ırme ı. a evve a una - uzum anını... a ı l bebek ak H d be ·b d t tsi~ 
REŞAT NURi şiddetle itiraz etti. Hanımefendi temiz .. kaseyi sabunla yıkadım .. Y?r, yoru muyo~,. o~ya~ ~ ... ~m e. n 

1 
va e : ~ 

• . . . haber alırsa kızı da, kalfayı da, bel bir tanecik, diye yalvarıyordu. bır kız çocuiu gıbı fevk ve cıddı· dıye ~ı hızme~çı ayl~gı ve~!,Yo ~(I 
.. .. ~~nun ıçı~dır kı ayak albnda ki hatta lokmayı aldı diye kendisiı Bu lokmadan hiç olmazsa bir yetle çalıııyordu. eve hızmet etsınler dıye mı - . . Jt 

surunurken kopek ravru.~~~a?, ni de sokağa atardı. taneciğini, mutlaka yemeleri la- Ah bu büyük hanım!.. Nevın· e? sıkı zamanında bakarım daıı Jel 
f~kı ol~ıy~ .~ılız, pıa, su~uklu Nadide Hanım devir hatimi, zımdı. Çünkü bu gece lsmailin hal kalfa onu tevekkeli mi af- zı namaza durmuşlar.. Sofra .t 
b~r lsmaıl, 0.ldu~e~ ı~nra, bırden· kırk lokma11 gibi teylerden fevka burnu dütecek lokma ile ağzı f t · d ' lht' erkezin rulacak, lambalar hazırlan•~ 
bıre ehemmıyetlı bır ınıan merte- l"'d k k b · 11 ' d k 1 e mıyor u. ıyar ç en l"h 1 l"'k S .. fefV 
besine çıkmıf bu tereften Gülsüm a f v or ~, t"u m~-~:~ım oh~ me· nı 

1
tat ı .jya:lar b ne ka d~r ço u ur iftihar ve zevkle yapbğı bir vazİ· b~ a~ ~.. -~~ a uvve~~ ..... 1~Y <X 

de az çok bir hisse almıftı. zar ıdgmld, a re ın u .ubı_ı ruı· d~rını sa smaık, du urud n Ufktme acı· feyi elinden almıfb. Eskiden ko- ır turu soy er_nesen ır turu ... ~ 
. . . eve o uruyormuş gı ı ge ır ı. sıru o a ar az uyaca ı. w • • • • le ya Allah dıvanına durmu~ • 

Konakta kımıenın farkında bı Hatta rahmetli pataıının devir O l k k"ld'kt nagın çocuklan, hızmetçılen dın· . l . d k' ı~ 
1 d w b ··ı·· N 'h 1 k ) Y gece e aya çe ı ı en . . . _ ınsanı nası ensesın en çe ıp , 
e olma ıgı u o um evm a a • hatimini bile Laleli camisinde o· sonra Nevn'ıhal kalfanın oda· lerini, dıyanetlerını ondan ögre- .. . Ç ki 1· o JI 

f · · d ·· ·· ı · ld . d' surenın... ocu ara ge ınce _., 
a ıçın ~ eta gunun meıe esı 0 u. kutmu,tu. sında bir gizli avin oldu. lhtiyar nırler •· h b C k ut .. 

Gecelen kıza aptest aldırıp yanın- ., s·· .. k h ki l b a eter... enaze yı ayıcı ı t I Onun için İ!.m&.ilin kırk gecesi kadının odasında bir sandık var uyu anımın a ı o sa unun 1 v k N h ı~kı dı•• 
dda rnlükukler, ~t ağaç an yakarak merasimi gizli yapıldı ve lala sa- dı. Ölümünün konağın karga• için ona teşekkür ve dua etmesi la- t so~'ut"" oga~ınk _er '~ld'~ğii ı' 

ua ar o yor u. h raçhane başından aldığı 1okmala- talıklı bir gününe rastla.maıın- zım gelirdi Fakat o bilakis CO· um us une.d kao fınsan ot ku oi'!' 
Gülsümü kardeıinin angi ta- rm çoğunu sokakta fıkaralara da· dan korkan Nevnihal kalfa ne ki · h' ·1 • k lf d- man mezar a aımı a • " 

'bt ")d" w •• .. I v t ·k t cu arı ve ızmetçı erı a a an t b t k v n vu p "Eyvab.,.. 
rı e 0 ugunu an amaga eşvı e • ğıttığını söyliyerek eve beş on ta· lazımsa birer birer tedarik edip . . .. a ~- .. apagı. a "! 1"' 
ti. Kız bu i9in üstüne o kadar düt ne bir şey getirdi. Maamafih Gül bu ıandığa saklamıştı: Kefen, uzaklattırıyor, ıhtıyar kadının on· ?)muşum,,. dıye .bagmnnı,... ;ti 
tü ki Karamuaalh si.it nine rası;ele süm bunlardan birer tanesini de yaşmak, kına, öt ağacı, cenazesini lara allahtan, peygamberden hah- ımam t~lkm ~erırken mezar :O 

bir gün söylemeden onu başından - hanımefendinin aktam üstü yıkamak için lif, kurutmak için selliğini i9ittikçe kıyametleri kopa· zıngır tıtrennıf. . . 
defedemedi. Nevnihal kalfa bu uy misafirliğe ıitmiı olmasından havlu... rıyordu. ( Bıtm.ecü) 
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Bulşe siz de şaşın 

Gazetelere hUcum eden 
111Uetakll meb'u• 

M Uıtakil meb'uı Rtlştü 
Bey bütçe müzakeresi müna
sebetile gazetelerden bahset
mif. açmış ağzını, yu!"mU§ 
gözünü. Gazeteler demış. sa
dece haber veriyorlar. Gnzete
ler romanla doluyor. Gazete
ler fU oluyor, gazeteler bu 
oluyor. HülAsa neye, hMngi 
işe kızmışsa Rüştü Bey hıncı· 
nı gazetelerden almış! Bu 
müstakil meb'us bey de kf.n
dinl göstermek için bir 3hnlı 
bulmat! bu abalı Türk matbu 
atıdır. 

Rüştü Bey ne ister, a!l:ıh 
bilir'! Her halde gazete iste 
meı, yahut hoşuna gider ne
yfden gazete- Acaba bu z..a
tın hoşuna giden gazete nıce 
19ydir? .. .. 

Bunu düşunmeğe luzum 
yoktur. 

Gazete bir şahsın eğlen~e
ıd, hatta bir şahsın f aydnlan 
ması için kurulmuş bir tezglh 
dejildir. Gaıete ya bir fırka 
nın fikirlerini neşreder. Ya
hut da sadece satış için çı
kar. Satış için çıkan gazete
lerin mtyan okuyucu kHtle-
11nl• anulan, tehass~eri
dir. Bu nevi gazeteler ;\:.ı~
kıa hissini ne kadar tahrık 
edebilirlerse o kadar muvaf
fak olarlar. Amerikada hal
k te)aaasüsUnli celbeden bir 1

; bafka şeydir ,Mısırda baş C şeydir, Almanyada başka 
ttYdir. . 

Her memleketin umdesı 
ktiltlr eeYiyesine göre bir 
~teli vardır. 

Fırka gazetelerine gelince, 
bu gazeteler memleketteki fır 
katarın fikirlerini neşreder
ler. 

Rlftii Bey bu gazeteleri 
ı.an.ı cepheden beğenmiyor. 
Hiç bir fırkaya mensup olma
dıfma göre Halk Fırkası 
sueteJerinin aleyhinde bulun 
masını tabii bulmalıdır. 

Çünkü kendisi Halk Fırka 
sının tabii bir hasmidir. Fır
ka gazeteleri bu zattan Tah
met hekltn cek de.ğillerdir. 

Bll&lda o, meeı .. ,ııı; rtnı. 

nıa dili olan &azetelert: -
fırkaya hücum edecek kadar 
cesur olmadıtı için - sald:n 
yor. . . 

Satış gaı.etelenne gelınce, 
RUttti Bey acaba dünya gaze. 
lelerini hiç görmedi mi? Str· 
belt ticaret mefhumuna takı 
lıp maşuş mal çıkaran i~ ~il 
essnelerini takip edfml} fn 
kanun satış gazetelerine de 
ayni T&Sfı veriyor. 

Onlar da serbestii ticaret 
kanunundan istifade ediyo~
lar. lfin açıkçası budur. R.üş 
tU Bey, gazetelerden dr.I~~ 
mevcut kanunlardan • k:ıben ti 

lan ser " lana anuı o ııd · meeeleeiaden bahaetDlf' ır 

JerPrensipler üzerinde konu~ 
mata cesareti olmıyanlann 
,...a.rtıkanhtı manasızdır. 
:s·•• H Ik f ..ı..--·na hasım 
Çttnktl a ı~ Rqtü 
olarak mecliee gıren . .. 
bey k•di prenıiplerıne tı0~ 
nıatbuat hürriyetini, setbe!ıt . 
e taraftar bir vatandaş sı-

lntile mtidaf aaya ıne~b:!::· 
Kendisinin tuttutu yo 
ellll'tderdi. ft 

Rüştü Bey bir tara an 
..ızıı olarak TBrldye matbaa
•• l tına hUram tının fırkacı ı belkİ h:ıldı-
ediyor. Banda 'h olmak Il
dır. Fa.kas~ 'tn ınücadelenin 
umdır. ıns a çı
ipliği pek çabuk pazar 
kar. •-ı ri ı~n sil 

Satıt ıase- e ~· ı · le111eden enel bir şey en 
:S:ydaaa koymalıdır. Faka: 
nerede o prensipl mesele açı 

tır. sarahat& rat1Hn Halk 
,m!!.a htlcamana ss•da· 
mak ietlyen bu müı~l meb 

-anevruına sıı de şa uan ... ··-81 z de şaşalım 1 

laUklll madalralar1 . 
869 numarala lcanunun nqruı

cl• itibaren bet .ene milddet 
mi olduğundan 1 eylOI 931 

ıeç ' . t•kı•• ·-tarihinden itibaren ıs 1 ., m 
dalyuı tevziı muamelAllna. n~h~· 
Jet verilece;i •iLil'ete bilcliril· 

Rusya ile futbol HAkim Cemil 8 • Muhtırası 
Bunalanlar soluğu Vazifesini ihmalden beraat etti -----------tem ası d d l 1 lstanbul ağır ceza mehkeme i,, ha- Takvim - Cuma J7 Temmuz 7 eniz _ e 8 lYOr ar kim Cemil Bey aleyhindeki "·azifede inci ııy 193~enenin günleri: geçen 198 

En kıymetti oyuncular1mızdan 
te,kll edilecek DarUlfUnun fut• 
bol takımı Ruayada mUteaddlt 

futbol temaalar1 yapac:.k 
Komıumuı Sovyet Rusya ile 

yeni bir futbol teması yapdmaıı 
için müıbet hareket ve faaliyet· 
ler var. Ruılar bet alb sene 
evvel mlitekabiien Türkiyede ve 
Ruıyada yapılan mOsabakaların 
yeniden tekrannı ve iki memle· 
ket gençliği ara11ndaki samimi· 
yetin artbrılmua için futb.ol 
takımımızı Rusyaya davet etmıt· 
lerdi. DarUlfOnun eski mezunlan 
ve lstanbul mıntakaıı eski reisi 
Sabit Servet B. tarafından son 
zamanlarda tqkiline çalışılan 
Darülfnnun futbol takımının bu 
davete icabet etmesi takar· 
rOr etmittir. 

DarülfOnun takımından Zeki gi-
bi, Burhan, Nihat, Fikret, Rebü, 
Hasan gibi en kıymetli oyuncu· 
lar yer alacaklar ve takım apğı 
yukarı futboldaki en kuvvetli 
elemanlan ihtiva edecektir. Ta
lnm Rusyada asgari 4 azami 6 
maç oyD1yacakbr. Hareket için 
bu ayın yirmi sekizinci glinü 
teabit edilmiş isede kafilenin 
daha iyi ha11rlanmak için hare
ketinin, mtlteakip vapurun hareket 
gOnll olan 11 Ağustosa kadar 
geciktiriJmeıi de muhtemeldir. 
Takımı Zeki Rıza ile Sabit 

Servet Bey teşkil edeceklerdir. 
Bunun için de bu pazar Kadı· 
lcöyOnde seyahate ittirakleri Ilı· 
ıumıu g6rUlen oyuncuiarın vücu· 
dile bir içtima yapılacak ve 11e· 
çilen kadro d6rt beş antreman 
maçltc.JMlidwwtar-. 

Bu futbol barekeU baldnada 
Sabit Servet Beyle fU tekilde 
ı•Ottak: 

- Bu bOyGk tetebbO.e niçin 
ve na .. ı baıladınıı? · 

- DarOlflinunun eski bir me
zunu ııfatile bizim DartHfOnu
nu~ uzun da sporda faaliyet ıas
lermesini eskidenberi fiddetle 
arzu ederdim. Bu arzumu muh
telif vesilelerle de idıar etmif
tim. Temenai ettiğim faaliyetin 
yalnıı benim pbal arzumun bu
dutlan dahilinde kalması takdi
rinde biç bir netice vermiyece
ğıni tahmin ettiğim için bu itte 
arzu ve temenni hududunu aıa
rak faaliyete giımeğe ve bu hu
susta çalıtmap karar vermittim. 
Bu karanmda haklı oldafumu da 
az umanda anladım. Ç&nkl te
ıebbOsDm az umanda Dmidimin 
fevkinde neticeler vermittir. 

Dar&JfOnun emaneti teıebbO
sDme muvafakat etti. DariUffl
nuna mOdavim ve buradan me
ıun gençlerden Ye arkadaflar
dan da kıymetli yardım gördDm. 
Bilhaua Dartılfnnun takımının 
kaptanlığını da vaktUe ifa eden 
kıymetli futbolcumuz Zeki Bey 
heyetimizin kaptanhjaw deruhte 
eyledi. Arkada9larım111n içtnde 
de vaktile milh takımımızda yer 
almıt unsurlar mevcuttur. 

ilk seyahati Rusyaya yapma
IDWD muhtelif .ebepleri vardır. 
Rua Soayaliıt Sovyetist COmbu
riyetleri ittihadı terbiyei bedeniye 
ıvrayı llisi tarafından memleke
timiz futbolcuları Rusyaya davet 
edilmiıtir. Rus futbolculan ile 
evvelce de mOteaddit temaslar 
icra etmiftik. 

Altı ıeae evvel biı gittik. Bq 
.ene enel de oalar geldilerdi. 

- HOkiimet ve federasyon 

ihmal darnsınd a kararını dün bil- kalan günler: 167, I Rabilllevvel 1350. 
dirmiştir. 

·Şiddetli sıcaklar birkaç gün
den beri ortahgı kasıp kavurmak· 
tadır. Hararet diln 'pek fazlalaı
mış, gölgede 30 dereceye kadar 
çıkmışbr. Resmimiz hararetten 
bunalarak denizde oturan bir 
genci gösteriyor. 

!.•lecliyede : 
Mezarhklar mUzayede ile 

satılacak 
Belediyeye devredilen metruk 

mezarlıklara her gün yeni yeni 
talipler çıkmaktadır. Yedikule 
haricinde 5800 metre murabba· 

ındaki mezarlığa da talip çıkmış
hr. Bu müracaatlar mezarlıklar 
ıub~ıi tarafından tetkik edilerek 
daimi encümene verilmiştir. 

Encümen tetkikatını bitir· 
dikten sonra mezarlıklar talip
leri arasında müzayedeye ko· 
nacaktır. Mezarlıklar şübcsi şe· 
hir dahilindeki mezarhkların ha· 
ritalumı temamen bittrmiftir. 
Sur haricindeki mezarhkların 
haritaları vapı 1m ı:t ktadır. 

ilk mektepler için s1ra 
Belediye daimi encümeni dün 

toplanmış, ilk mekteplere alına· 
cak 1600 ııranın münakaaaaıoı 
yapmııtır. Ağuıtoı nihayetinde 
ikinci bir mOnakasa daha açıla
caktır. 

SDleyman Nazirin kabri 
SOleyman Nazif merhumun 

alb aydanberi yapılmakta olan 
kabir tatlan tamamen haı.ırlan· 
m11, yerine konmıya batl - nmıtbr. 
Elyevm taı kitabesinin yaıw ha· 
zırlanmaktadır. 

ntıtıtıını•-•Nftl•"' ... '""""""•"...,....-
bu seyahate muvafakat ettiler 
mi? 

Hük6met bilba11a emrü temip 
etti, futbol federasyonu ile bu 
itin alikası yoktur. Yalnız reis 
Hamdi Emin bey kardeıimden 
bir antrenör vermesini rica et· 
tim, kabul etti. 

-Rusyada kaç maç yapacaksa· 
nıı ve ne zaman hareket edecek· 
ainiı? 

- Ruıyada yıpacağımıı maçlar 
aagari 4 Ye azami 6 olacaktır. 
Hareket glinil 28 temmuzdur. 

Moskova Leningrat, Odeaa 
Harkofta oynanacaktır. Ağlebi 
ihtimal Moskovada iki maç ya
pılacak. 

- Seyahate kaç arkadat it· 
tirak etmektedir. 

- Seyahate i ştirak edecek 
oyuncuların adedi 18 dir. Zeki 

Şimdi Gördos hakimliğine tayin o
lunan Cemil Beyin, lstanbul birinci 
ticaret mahkemesinde aza iken, naip 
sıfatile bir t6tUn mese sine ait ınu
amelltı idare ettiği sı da, bu Yazi
fede ihmal gösterdiği iddia olu·1u· 
yordu. 

Muhakeme neticesinde, iddia cılbit 
olmamış, Cemil Bey, müddeiumumi
liğin talebi veçhile, beraet etmiştir. 
Zlnclrll kurud•kl kaza dav••• 
İstanbul ağır ceu. mahkemesi. hl· 

Zincirli kuyuda "Kaçakçılar" filmi çev 
rilirken vakua gelen otomobil kıııa
sına ait davanın rüyetine dün devam 
olunmuıtur. 

Otomobili idare eden "DarUlbeda
yi,, san'atklrlarından Talat Bey aley 
hindeki bu davada, mutahassıslar 
tarafından yeni bir keşif icrası ve te~ 
kikat yapılması için, ehli vukuf isim 
teri tesbit edilmek Uıere muba1.eme 
kalmıştır. 

.. Yar1nn ın fenl bir mahkQmlyetl 
Elektrik ve Tramvay tlrketleri mü

dürleri M. Kindorf ve Hansens ıara
fından "Yann,, &asetesi aleyhine açı
lan hakaret davası, gazete mes'ul 
müdürünün altı ay hapse ve yüz lira 
para cezasına mahkOmiyetile netiee
lenmiıtir. 

MUddel umumt Kenan a. 
Evvelki gün lıtanbula ıelen rnUd

deiumumt Kenan Bey, dön de Çamh· 
cadaki köşkünde istirahat etmiıtir. 
Adliye dairesiM yarın gelecektir. 

Ticaret ilemindeı 

Ticaret ve Sanayi 
bankasında 

Tatili tediyat eden Cenevre 
bankasile sermayesi mliıterek 
olan Ticaret ve Sanayi bankası· 
nm da muvakkaten tediyatı ta· 
til etti~ raı.ılmııb. 

Banka don de •çak durmut ve 
ba11 memurlar çahtmıt iae de 
muamele yapmamıtbr. 

fındık lhracabmız 
Haziran ayı :ıarfanda Trabzon· 

dan 2683 cunl iç fındık, 153 
çuval da kabuklu f mdık ihraç 
edilmiıtir. 

lzmlr mınmkaeınd• pamuk 
mahaulU 

izınir iktıaadi mıntakaıında bu 
sene pamuk mabaulilnUn, ıeçen 
seneye niıbetle, aı olacajı tah· 
min edilmektedir. 

Bu sene İzmir iktıudl manta· 
ka11ndaki pamuk zeriyala ıu 
suretle tesbit edilmiftir. 

Denizli villyettnde 13300, 
Mutla vi1'yetinde 3~53! Is.parla 
villyetinde 50000, ızmır villye
tinde 3200 d6nllm pamuk ekil-
miıtir. Aydın, Bahkeıir ve Ma· 
nisada ki pamuk ıeriyab benilı 
tesbit edilmemiftir. 

Londre borsasında mark 
temevvUçlerl 

Pazartesi Londra borsasında 
mark fiyatı 30,57 olarak teklif 
edilmit ve ilk muamele 22,50 den 
olmuttur.Mark ayni r-ünde 21,0Se 
kadar düttükten sonra yavq ya· 
••t tekrar yükseımit ve ıon mu
amele 22,50 de kalmıtlır. 

Sah gOnli 22,50 de açılan 
mark 24~ kadar dUttfikten sonra 
21, 75 te kapar.mııbr. 

Çartımbı glinll 22,50 de açıl· 
mış ve 2,87,2-1 de kapanmııtır. 
Dün de 22,25 te açılmış ve 21,25 
te kapanmıştır. ile beni de ill•e edeneniz yirmi 

kifilik bir kafile. 
- Seyahatiniıin neticesini na- Fransız ıayyerec••• Merelnde 

ııl tahmin ediyorsunuı? mahkOm oldu 
Bir ay evvel Mersin üzerinde u

- Bu defa evvelkinden daha çarken ytre düşerek bir çocub n 
iyi ~etic.el~r . alacağnn~z h.akkın- ö1ümiine ve birisinin yaralanmasına 
dak.ı llmıdımı, Zeki 8. ın lıyakatı . sebebiyet veren Jı'ransız tayyaredsi 

ve dığer arkadaşlarımızın maharetı M. Alfret 1\tersin mahkemesi tarafın. 
bilhassa takviye etmektedır . ., dan bir ene hapse ve ölen çocııgun 

Kafileye muvaffakiyetler te- ailesine lj()() lira tazminat nrmt'fe 
menni ederz. mahk6m edilmiştir. 

GUn•!-Ooğuşu 4.42: Banşı. 19,38 

Namaz vakltlerl- ab:ıh 2,48. ------Oğle. 12.20; ikindı 16.19: Ak~am. 19,38, 
Yntsı. 21.S(i imsak· 2.30 

• 
Hava - OünkU hararet ıazamll 29 

ıasgarl) 19 derece llugün rüzgl r 1)9yru., 
ha,·a açıktır. 

• 
Bupn 

Gelenler • pldenler - Blrlnel 
umuml müfettiş lbrahiın Tali Bey dün 
saat 17 de limınımu;dan hareket eden 
Cilmhurlyet vapurile Trabzona gitmiştir. 

lbrahlm Tali Bey Galata nhbmındaz 
vılt Muhiddin, mua\ini Fazlı, Polis mil· 
dürii A il Rıza Beylerle şehrimizdeki hızı 
meb'uslar ve sair zevat tarafından teşyi 
edilmiştir. lbrahlm Tıli Beye umumi 
müfettişlik için yeni ıhnan buı memur· 
Jır refakat ermektedir. 

§ Ziraat banlcısı umummUdilrü Şükrü 
B. Ankaradan şehrimize gelmltdr. SUlırü 
B., dün 11bah bir müddet bankada mq
eul olmuş ve öğleden sonra da boruya 
«elerek Adil Beyi ziyaret etmittlr. 

KonHl'ler - Sut 16,30 da .. bir 
bandosu tarahndan Gülh•ne parlanda. 

Radyo 
ıatanbul - Saat J8 den JO a kadar 

gramofon pllklan ne~yan 19,80 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz, 
Klzım 8. , Bedia Kıza R ltdrılrlle. Ana· 
dol u Ajansı haberleri 20,30 dan 21,80 a 
hdar cazband., ıpor haberleri 21,80 dan 
22,SO ı kadar ikinci kısım saz, Nerlıln 
H. işdraklle. 

VakıbAbone ,artlanı 

1 3 o 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hırictc - 800 1450 2700 

llln eartlar1mız: 
Resmlu>b 

Saan 10 Aş. 
Sandmi 20,, 

KUfDk Hin .. rUanmız ı 

.. 

1 2 8 4 
30 50 65 75 

1-10 Defahk 
J 00 K 'DTUf 

A - Abonelerimizin her üç ayb
ğl için bir defa meccanendlr. 

H - 4 satın geçen illnl.mn fazla 
aun için 5 kuruş zammolunur 

Donanma tahvilab 
643 numaralı bilet 3000 

lira kazandı 
Tilrkiye it bankaaindan: 
15 temmuz 931 tarihinde Do

nanma tabvilitınm icra olaaıa 
46 ıncı kefideıinde amorti iubet 
eden tertip numaralan pnlardır: 

T•hwlllt tertip num•nlan 
3904, 643, 7887, 1936, 5316 

7026, 7849, 3346 
ikramiye isabet eden 

numaralar 
ikramiye tertip No: Sırı 

3000 643 17 
100 3346 2 
50 7887 96 
10 5316 9 
10 3904 1 
10 5316 79 
10 7849 6 
10 7787 33 

5 1936 3 
s 7787 37 
s 7026 17 
s 1936 70 
5 7787 86 
5 3904 9 
5 3346 95 
5 3346 19 
5 643 77 
5 7849 90 

Baladaki tertiplerin bizalann. 
daki gösterilen numaralarda 
mütebaki sıra ve tertip numara• 
larana kimilen amorti isabet .t
miştir. ikramiye ve amorti be
deli 22 temmuz 931 taribiadea 
itibaren tediye edilmete baila• 
nacaktır. Amorti bedeli beher 
tahvil için bir TDrk Hraaı oa 
kuruştur. 



~ 4 -VAKiT 17 Temmllz 1931 

A-ı-m_a_n_y_;_da_a--k-1i_c_b_u_h-r-:~:-d·-~-~-~-m-r _e_d_i_y_.~r f rl*llil GÜNİİN 
---:-İŞARETLERİ. 

istikraz yapalım ölllleri dirilten Haor 
Kocaelinin müstakil meb'usu Sırrı 

Bey 931 bütçesinden bahsederken, la
fı e•irdi, çevirdi gediğine koydu: 

"- istikraz yapmalıyız. Bu bütçe 
ile bir şey yapamayız. Evvela milleti 
zengin edelim!,, 

Amerika Almanyadaki vaziyeti endişe ile metendlye mektup 

takip etmektedir 
Parlstn noktai nazarı, Almanyanın yardım görmek için 
esaslı teminat göstermesi lllzumunda Israr etmektedir 

Safiye hammefendi, 
Zatıalinizle yüz yüze gelip 1 

rüşmek şerefine mazhar olmut it 
ğilim. Fakat gıyaben iltifatı.; 
mazhar olmuştum. ıılıl 

Geçen sene yahut e~ 

Anla~ılıyor ki, hal! Millet M~c- Almanya ,ıddetll tedbirler almaktadır. Yeniden 800 milyon marklık evrakı nakliye çıka· sene Ankarada butırdığıod 
lisi kUrsiisilnde iktrsat ilmi diye Ca- r,lacak, mevduat sahiplerine gUnde ancak 50 mark verilecek. Diler taraftan Almanya muhtasar, müfit bir eserinizi b-' 
\'İt Beyin kitabından sahifeler çevrili- . ~ vadesi gelen şartsız taksiti de tediye etmı,tır denize göndermek lütfunda bU1111' 
yor. Maliye diye bu ittihat ve terakki ~erlın, la (A.A.) - Hali hazırdaki Schecehte müracaat ederek yeni :h- muştunuz. 
nazırının (fazileti tertipkarisini) Os- \'azı~~t, yarın ~bahtan evel halJecJiJ. das olunan döviz komiserliğini teklif Kim derdi ki kütüphan~ 
manlı meclisi meb'usanında anlata, "n mesı ıcap eden hır meseleyi ortaya &.t- edecektir. Bazı Bertin gazeteleri de kattığım bu küçiik kitabın sahlP 

" ak Muhtelif Memleketlerde ı_.. lata bitiremediği yıvışık nazariyel<>ri m tadır. HükQmet, bankalara ve M. Luterin iktısat nezaretine geı<>ce- günün birinde ölülere can, delil 
geveleniyor. bankalar mari(etile hususi müessese- Kapanan ği ve Alman bankası müdüriyetine de akıl verecek bir dahiye olacaktd 

S lere yarın veya öbürgün ücret, mı!aş tekrar M. Sohachtin tayin edileceğini Vakıa, ötedenberi ölenlere hl' 
ermaye siyasidir ve saire olarak tediyesi icap eden 8 k 1 yazmaktadır. Filhakika, tekrar iş yat veren cinsi latif mensupla~ 

Müstakil mebus vaktile iktısat ve- takriben dört milyar frangı verecek· an a ar başına gelmesini memnuniyetle tel:ll<ki hatırlarız. Fakat, onlardan hic~ · 
killiği etti amma, lise çocuklarının çok tir. Diğer taraftan kişelerini tekrar etmektedir. Maamafih bu haberler he sizin gibi beyanat verip resmini , 
iyi bildiği şu nziyetleri bir defa tek açabilmeleri için hususi bankaların Londra borsası be- nüz teeyyüt etmemiştir. zetelerin ilk ıayıfasına bastmıl" 
rar edelim: emrine kafi miktarda nakit verilmesi Almanyada arbedeler mış, bu harikasını darül!"ünun it 

1 - Sermaye her za.mn siyasidir. de iktiza etmektedir. HükQmet l<en· yecan içinde Berlin, 15 (A.A.) - işsizlerin milli boratuarlarında tecrübe etmei' 
Tiirkfyede siyasi olmıyan bir sermaye tenmarktan vazgeçmiş olduğundan te- Riga, 15 (A.A.) - Beynel- günü dolayısile komünistler birçok şe- kalkışmamıştı. 
hareketini gösterene aşkolsun ! diyat Rayşbank ile yapılacaktır. milel Riga bankasile Libau ~irlerde alaylar tertibine teşebbüı:: ~t- Ankarada iken hakkı naçizan~ 

Tanzimattan beri girip Türkiyede, Evrakı naktiye ihracatının altın bankası tediyatlarmı tatil et· mişlerdir. Bunun üzerine bir takım de göstermiş olduğunuz iltif.ırr 
banka, şimendifer, imtiyaz, ticarctha- karşılığının kanuni nisbetinin yüzde kar!şıklklar olmuştur. Karlsruchrde bu defa lıtanbulu teşrifini~ 
ne, Uman işleri, şehir nakliyeciliği, 40 tan yüzde 30 a indirilmesi yenit.len mişlerdir · polısler nümayişçilere sopa atmış ve göıtermeyitinize ve hatta bu yefA 
elektrik, sa ithalat, ihracat işile tah~ine~ 800 milyon marklık evrakı Macarlatanda birçok1annı tevkif etmiştir. Drr.c;ten miyormuf gibi evinde mitafir IJI 
meşgul olan (4) buçuk milyar frank naktıye ıhracına medar olacaktır. Buda peşte, i 5 (A.A.)- Bü· de birçok nümayişçiler yaralanmıştır. lunduğunuz akrabanıza: 
ecnebi sermayesi siyas hedeflerinden Diğer taraftan Rayşbank pazartl'si tün bankaların 3 gün' müddet· Layipzigde komünistler zabıta kunet - Aman benim lıtanbulft ~ 
gayri, senede yilzde elli kar alıp dışa günü her ne pahasına olursa olsun Je kapatılması hakkında bir lerine ateş etmişlerdir. Dortm11nd, diğimi gazet:cilere haber ve~ 
rıya ~ktr. tediye edecekleri meblağın karşılu'iını kararname çıkarılmıştır. Frankfurt ve Düsseldodta komün!st yin ! demenize pek ziyade mütf' 

Romanya daha birkaç ay enel bulmak mecb~riyeti~de bulunan ban- alayları kolayl!kla dağıdılabilmiştir. e11ir oldum. Maamafih, Vak~ 
Fransadan istikraz aktetti. Şartları ta ~~l~r:n .te.da~~k etmı~ oldukları ecnebi Vlyanada Berlln in manzarası genç bir muharririne: 
mamile siyasidir. lktısadidir, idaridir. ovKı~ edr~nl ı ~ ıntaehgdeçırmiştir. Berlin, 15 (A.A.) - Darms- .. kDQerltin, 15d (A.A.~. - Bütün şehlrde - Kalbiniz durdugu"' zan"~ 

Siyasidir. Çünkü Romanyayı Fran t d'~e ı :~ı~ 
1 

idi muhakkak suret tader'in tediyatını tatil etmesi s? ne var ır. HukQmet ~erkezt ta- bana haber gönderiniz, hellle' 
sa siyasetine bağlıyor. e ıge~ ovız erin de gelm~ini intaç neticesi olarak Viyanadaki bıt manzarasını arzetmektedır. B:ınka· 1· sı·zı· hayat • d d • ~ 

. edecektır. Bunun da sebebı Rayşban- l bo d h ge ır, a ıa e e erım. lr'. 
Fransa Romanyaya verdiği ve b r MerkUrbank müessesesi de te- ar ve rsa a a kapalıdır. Fakat · b t ·· ·· h l' d bJ ı kın bu dövizlerin esmanı baliğasını Alman bankası açık bulunuyor ve r.-u- mı· enız, lttu eessuru ayı en 

1\lsmını eski alacaklarına mahsup f't· mark olarak tediye etmiye karar VH- diyatım kesmiştir. 1 1 . d d. H . ıye aza r. 
iği l 1 R R ame e erıne evam e ıyor. arıce ~e- • • .• "" 

t para r a omanyayı us~aya mesidir. MaamaCih bu suretle ihda~ o- Kahlred6 yahat edileceği şimendifer bileti ile i~ Pek genç bır gazetecıye, old"' 
karJI sfllhlanmar:ı mecbur edıyor. lunan mevcutlar iicuratın tediye Kahire, 15 (A.A.) - Reuter pat edildiği takdirde döviz bile al •n- ğü za.man hayat vermek ü:ıe~ 
Rom~ askeri teçhızatını fransız fab- sine ve mevduatın tesviyesine kafi gel- maktadır. hayatta kalacağınızı ummak, Yaır: 
rikalanndan almayı taahhüt ettirı- miyecektir. ajansının Kahireden aldığı bir Almanya vadesi hulQI eden okadar uzun bir ömre mazhatl" 
yor. Bu sebebe mebni ücuratın nakit o- habere göre Kahire bankası ,artsız taksiti yatardı yet temennisi fena değil. H...,. 

Mukavele Romanyanın idari ic;tik· larak ve tediyesinden imtina edilmi- Alm.ınya'dan olan matJubahnın Par'ıs 1r:: (AA) Al 
8 

y mefendi Allah versin. 
iT da bed' Ç" k" R r . hd d b' ' ·> •• - m nya, ung M" d . l . d b• • lııl • ıne r ır. un u omen ma ıyesı yecek çeklerle tesviyesine karar \eri- ta i e ta ı tutulmasmdan planı mucebince vadesi hulı'.il eden ve uıa~ enız e sız en ır nCl\CJP 
ınfırakabe altına giriyor. leceği ve bu çeklerin bazı rivayetlere dolayı son derecede müıkül Fransaya ödemesi lazım ge\~J\ .g

6
yrj bulunacagım: 

lkttsacliair. Çünkü Romanyanın al göre kanunen kabulü mecbur( olarak.; bir vaziyete düşmüştür. Marı t~bi tak iti b.ynelmtlel t .. ıuyat bı.nha· Siz lci ölüle ... caa..vaerek cerılt: 
···~ı para borç_ para romen halkıan bir tır. Mevduata gelince, gayet sıkı bir mafih bankalar ve hükumet sına yatırmıştır. Banka bu parayı hı Hakka, delilere akıl ver~ 
yük olmaktan başka bir netice vermi- nispet ve tahdide tabi tutulacaktır. Zi- derhal Alman demiryolJan he8aJ:ıına Mazhar Osman Beye ~~dım ed 

U k.. ·· d b f · · .J m:ıhafili vaziyete tamamile ha· h h ld ı d d -u rnr, ç n u yuz e on eş aızı sat.ece ra mevduatın ehemmiyeti ne olursa ol tahsis etmiştir. yorsunuz, er a e e ınız e ... LU'"" 

t'ransayı muhafaza için alınacak si- sun bankalar günde azami elli mai'k· kim bulunmaktadır. Al 111 ti b büyük kudretler de vardır. Lutff.' 
!ahların bedeli için ödiyecek, ve Ro- tan fazla tediyatta bulunmak hakkma Dantzlgte m~n m e ne ey~nname. din, kerem edin de ıu matbuat ~ 
manyanın eski borçlarının tas(iye.;i i- malik olmıyacaktır. Bu tedbirleri.! be- Var~ova, 15 (A.A,)- Dant· . fBerlınk 1:. <~·~·>1 -:-- ~~ırna~elcı~ rasında yer yer bürüyen baldt 
çin... raber krediler de gitgide teşdit edile- '". ış~h~ı a Aal ın e e s~zll ıs. asyonh~trıh · ranları kurutun ve kendini Ş&Jn'-' 

zig'deki bütün bankalar 14 ve Dıtrı ın man mı etıne ı a en _.. cek olan bir takım tahdidata tabi tu- . . . . . mahalle ocuklarına biraz ilim ,.. .. 
l 15 Temmuzda gişelerini ka· hır beyannamesını neşretmışlerdır. b' t bç" b .. 1 Fransanın Yugoslavya ile im1~· a- tutacak ve iskonto fiatı tezyit oluna- . . . ıraz er ıye agıt ayın. 

dığı şartlar sermayenin siyasiliğini caktır. Esasen Rayşbankın nizanına- pamışlardır. Yalnız lngiJiz. Po- Beyannamede denılıyor kı: 9otJbı J41ıe 
4 glstermeğe kafidir. mesi, altın karşılığının kanuni ni;ıpe- lonya bankası bütün talepleri "Müşkiilatta bulunan Almanya de- ================•~~: 

d 30 · d·~· g·il hususi iktısattır. Bu buhran, Kre- Malt buhranın uyandırdığı heyaef ti yüzde 40 tan yüz e a ın ıgı zaman ia'af edeceğini beyan eyiiye-
Son günlerde Almanya borçlam.m iskonto fiatının kendiliğinden artara- dit Anstaltın yün, konsorsiyomunun na rağmen Berlinde sükun ve huıO" 

bir sene tehiri için yapılan te!>füe ğını natık bulunmaktadır. rek gişelerini açık tutmuştur. ve Dramstaeter bankasının ifJaslarile ru ihlci.l edebilecek hiçbir vak'a 011111 

fransız kapital sahipleri şu cev-jbı -Bu tedbirler kambiyo piyasasına Londra borsasında heyecan başlamıştır. Bu hadiselere bir bkım mıştır. 
verdiler: tam bir serbesti bahşedecektir. l<'a- Londra, 15 (A.A.) - Borsa- siyasetleri de ilave etmek lazımdır. Alman mallye nazıra Almall" 

"- Almanlar, son zamanlarda al- kat üç ile dört milyar mark raddesin da heyecan devam ediyor. Av- Alman iktısadiyatı eenebi kredilerle lara u Yergllerl hemen tedlJ• 
man tersanelerinde yapılan (Gep) sis de olan kısa vadeli ecnebi kredilerin rupa kıt'asma altın gideceğin- teessiis etmişti. Alman milleti bu kre ediniz,, diyor 
teminde gemiler yapmıyacaklar h · · t k' t d Ö dileri kullanmagw a çok mütemayildir. Bertin, 15 (A.A.) - Maliye nazııt . • çekilmesi te likeli seyrmı a ıp e e- den korkuluyor. ğleden son-

Almanya ıle Avusturya arasında vam eyliyeceği takdirde bir ne\'i mo- Bu usul çok tehlikelidir. Çünkü h;n·iç müke11eflere "iyi vatandaş,, sıfat•"' 
ki gümrük ihtilafı derhal fesholuna- ratoryom veya hiç olmazsa bu ntvi ra 123,50 ye çıkan İstcrling te (mes'uliyetsizlik) gibi fena bir his liyakatlerini ispat için hemen verç ·" 
eak. tediyat için bir nisbet kabul ve ilanın· 122,90 a dü~müştür. Akşam uyandırıyor. Binaenaleyh ecnebi ~f- rini tediye etmelerini hatırlatmıştır· 

Fransız sermayesinin siyasi kud- da tereddilt edilmiyecektir. gazetelerinin mali sütunlarına karı umumiyesinin sinirlenmesine hay- Maliye idaresi, bankalann kartııll' 
reti hakkında daha fazla izahata lü- Biitün bu fikirler, henüz tamamen nazaran Londra'da endişe mev· ret edilmemelidir. masına rağmen, çekleri ne kadar .,ı 
zum var mı? kabul edilmiş değildir. Maamafih bun cuttur. M. Dritrih tabii zamanda serma- yük olursa olsun kabulde tereddil~ .. 

• * • lar her halde muvakkat olacaktır. ye hareketinin mütevazin bulundu- miyeceğini ilave etmiştir. 
GeçeMerde lstanbula gelen bir Yu- Alman bankası mUdUrlyetlne .. Evening Standart,, gaze· ğunu hatırlatmakta ve yeni emirna· Almanyada muhalefet mDthl• 

nan meb'usu Balkan anlaşmasından yine Scheht mi gellyor ? lesi bir çok İngiliz Frust'leri- melerln mekanizmasını izah ed .. rek hUcuma haz1rlanıyor 
bahaederken Yunanistanın nasıl isti~ Berlin, 15 A.A.) - Dün akşam çı- nin Alman kıymetlerini elden evrakı naktiyenin tezyit olunacağını Berlin, 15 (A.A.) - Muha!efe' 
mar edildiğini yana yakıla anlatıyor- kan bir şayiaya nazaran hükumet :M. çıkarmakta olduğunu yazıyor. bildirmekte ve halkı itidale davet ey- fırkaları vaziyetin vahametinden i9d 
da. Maliyesi kontrol altında bulunan • . . . "Star,, gazetesi de diyor ki: lemektedir. fade ederek Brüning kabinesine k3 rt' 
Yunanlstanı bize misal göstermek tu- hı Amerıka, Okyanusya adaları gıbı.. Alman bankası Iskonto flatını yeniden vasi bir taarruza hazırlalll' 

S Ilı "Spekülatörler müdafaa ha-
haftan başka bir şeydir. ermaye Ve yer er yUzde ona çıkardı yorlar. 

linde bu'unuyorJar. lngiliz ban· · ı& Sermayenin akış 3 - Sermaye girdiği yerde yerlinin Berlin, l;) A.A.) - Alman banK.esı l\lilliyetpener sosyalistler, millıY 
arzusuna göre değil, kendi mantı- kaları, Alman mali müesse· iskonto fiatını yüzde yediden yiizde perverler ve komünistler hük6meti"' 

istikameti ğına kendi planına göre kazanmak satının tekrar açılmarma inti- ona çıkarmıştır. siyaseti hakkında izahat vermeğe ;:fi 
Sermaye siyasi hedefle giriyor, ve ister. ıaren Alman kambiyosunu Almanlar1n tedlyatta bulun· bur tutulması bahanesile Rayişb~ 

bUyUk ldr temini için çalışıyor. Onun "Ecnebi sermayesile milleti zergin reddetmektedirler. . masını ~stemiyorlar . ~ın toplanmasını istemekte~irler. ff f 
için beynelmilel sermayenin akı~ı isti- edelim,, sözü dünyada kendi vaziyeti- ı Vaşıngton, J.> (A.A.) - lngıltt-re, buki asıl maksatları kabıneye yell 

':i: •Sviçre bankasında 
kameti harpten sonra yepyeni bir şekil nin, kendi zaruretlerinin hesabına gö- Fransa ve ltalyanın bugün vadesi den müşkülfıt çıkarmak ve dahi!dr 
dedir. re bir plana sahip olmıyanların ağ. Bern, l5 (A.A.) - Cenevre gelmekte olan Alman tediyatmı iste ki mevkiini zayıflatmaktır. An'ane1' 

Şark memleketleri, Türkiye ser zında bir pelesenk olabilir. ~itekim ve Bal borsaları Alman mar· medikleri nimresmi bir surette Amni tevfikan, Rayiştag reisi M. Loebe iıt 
Dit.ye akınından açıkta kalan yerler- senelerdir ayni sözleri dinledik. kım fiat cetveline kaydetme- ka hükQmetine bildirilmiştir. ka reisleri komisyonunu cuma glill• 
cUr. Milleti zengin etmek için tanzi- mektedirler. Zuricb borsası Alman kabinesinin mUzakerelerı içtimaa davet etmiştir. 

Sermaye orta Avrupaya ve Balkan mattan beri giren sermaye, Türk hal· marka itibari bir fiat tayin Berlin, l:> (A.A.) - Alman katine Komisyon parlamentonun topJall-
Jara büyük faizle, siya.~t şartlarla ge- kından her sene yüz kuruş için elli ku k f k si, büyük bankaların müdürleri ve ması lüzumu hakkında bir karar d' 

etme te, a at tediyeyi taah· • 
lfyor. , ruş aldı. Gitti • büyük sanayi erbabının mümessilleri recektir. Haziran bidayetinde de fi' 

hüt eylememektdir. ·1 t w .. ak l b.. .. t• Almanya müttefiklere taksitlerini Gerçi, bütün işinde 16 senede, dört ı e yap ıgı muz ere ere utun gece ıom olduğu veçhile malt emimaıııt 
vermek ve yerli sanayii işletcbil- kere sermaye arttı, Osmanlı bankası Yüz franga talep edilen mark devam etmiştir. Kabine bilhassa da- rin neşri üzerine muhalefet Rayftt~ 
mek için Amerikan sermayesine ha - teşekkillünün ilk senelerinde hisısedar- 120 franga satılığa çıkarılmak- hili tediyatı kolaylaştırmak için l'Ski gın toplanmasını istemişti. Muhalefl 
raç vermeğe mecbur oldu. Almanya lanna yüzde on iki kar dağıttı. T~~er tadır. Aradaki fark ıimdiye Rentenmark gibi tedavülil mecburi ayni sahada tekrar miicadeleye girif 
adeta Amerikan sermayesile yaŞTy:ı.n bu milletin karı ise .. eğer bununla zen kadar misli görülmemiş bir bir hususi para çıkarılması meselesi mek, niyetindedir. 
bfnnemleket haline trirdi. gin olduğumuzu zannediyorsak.. r.na nisbet teşkil etmektedir. hakkında tetkikatta bulunmuş ve ha Muhalefet bugünkü umumi sıktll*' 

Sermaye bUyük \'e karlı işler ar- sözümüz yokl rici bir moratoryom iktimalini de tet karşısında me~lisin toplanmasınıa _, 
bam4an kOfUYOr, Yeni Zelant, cenu- SADRI ETE:M kik etmiıtir. ni olunmıyacatı ümidindedir. Bal~ 
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ki bu ümidin tahakkuku pek az görül 
mektedir. Sükiinü 

Muhafaza lazım 
Almanyadaki buhran devam ediyor 

Alman mUfrltlerlnln '8Y•n• 
hayret lhtlrazlan 

Berlin, 15 (A.A.) - l\füfritlerin 
hadiselerden istifade ederek faal;) et 
]erini arttırmaJarı umumiyetle :t.an
nediliyor. Halbuki komünistler ve lıil 

ha..<ısa milliyetperver sosyalistler şim
diye kadar şayanı hayret bir itiıaz 

göstermemişlerdir. 
Komünistler tek tük prot~sto 

nümayişleri tertibine teşebbüs etmişler 
se de zabıta kolaylıkla asayişi mu
hafaza etmiştir. Bankalar yarın lii· 
şelerini açmağa hazırlanıyorlar. Fa
kat borsalar bütün AJmanyada h.ıt ta 
onuna kadar kapaJr kalacaklardır. 

Bertin Umit ediyor 
Berliıı, 15 (A.A.) - Hükilmet!n 

fikri kat'i mahiyette yani bir para ÇI· 

'•armak olmayıp bir haftalık bir za. 
man kazanmaktan ibarettir. Çünkü 
hususi Amerika bankalarının kredile 
ri tahdit hususundaki talebi Alman 
bankasını 4 milyon fırangı Alman 
bankalarına vermek imkanından mad 
deten mahrum bırakıyor. Alman ma 
i1afili bugün riyasete gelmekte olan 
M. Stimsonun Fransız - Amerikan 
ınüşkilütını ortadan !'aldırmak husu· 
sunda faydalı bir rol oyoıyacağmı 
ümit etmektedir. Ayni mahafil Al
ınanyaya birkaç haftalık mu\•akk:!t bir 
kredi verilmesini Fransanı nkabuı et
mesi tazım geldiği mütaleasınduılrr. 
Bu suretle Alman ye Fransı znazırları 
arasında derpiş olunan mülakatta si· 
yasi meı-eleler dana zi.nıde halledilmek 
sansile tetkik ecliJcbilecektir. Ş:ıy et 
Fransa böyle bir c;;ureti halli derpiş 
eylemediği takdirtle hiikômet Alman
yayı elinde bulunan bütün vesaiHe 
kurtarmağa çalışma~a karar ven'!İŞ
tir. Şura ı şayanı dikkattir ki şi~ırli
ye kadar alınan ve ilerisi için derpiş o·I 
lunan tedbirler Ah , 1 n :-aı~ cenha !:'Iİl· 
liyetperverlerinin mali ve iktıs 1di 
programlarına dahildir. 

Amerikada 

l Baş mııkalemizden mabaat J 
zin önündeki Alman misali pek 
iyi gösteriyor. Çok nazlı ve çok 
hassas olan bu dost biç tahmin 
edilmedik bir günde ona kayıt
sızca bel bağhyanlan terkedi
veriyor. O vakıt bir memleketin 
halini, istikbahni tehJikeJere sü· 
rükliyecek buhranlar birdenbire 
ortaya çıkıyor. Şayam dikkattir 
ki memleketin bütün içlerinden 
pazarlıklı dostları, düşmanları 

o vakıta kadar gizli tuttukları 
maksatlarını açığa urarak insanın 
karşısına dikiliyor. 

Almanya buhranından çıkan 
ikinci bir hakikat şudur: Cihan 
iktisadi ve mali buhranı henüz 
nihayet bulmad1ktan başka son 
safhası da görünmüş değildir. 
Eğer bütiln milJeUer el ele vere
rek her ne bahasına olursa 
olsun bu buhranın önüne geç· 
mekte ittifak edemezler ise Al
manyada görülen hadiselerin da· 
.ba birçok memleketlerde zübu
ıuna intizar etmek lazım gele
cektir. 

Binaenaleyh bu vaziyet karşı
sında bizim muhtaç olduğu

m uz şey bilhassa memleketimiz
de sükun ve huzurun muhafaza· 

sıdır. Mütarekeden sonra dün
yada biç bir milletin görmediği 
felaketlerden kurtulan Türk mil
leti maziden gördüğü tecrübe
leri göz önüne getirir ise gidi

lecek yolu derhal tayin edebilir: 
Büyük milli mücadele günlerin
denberi başımızda bulunan Bü-
yük Reisimizin irşatlarına itimat 

Vaşington, 15 (A.A.) - Hariciye ve etmek, o büyük mürşidlerimizin 
maliye nezaretleri Alrnanyanın vaziye- etrafında yaptığımız mukaddes 
tini endişe ile tetkike devam etm<>kte ittihadı sonuna kadar muhafaza 
ve Nevyorkun mali mahafili ile sıkı eylemektir. 
bit t~masr multafaza eylemekterlir ilave etmef(_ jster~!<i 2'eıek 
H'b.ltllm t noktai nazar.ını muhafaza cihan buhranı ve gerek Alman 
etmektedir. Ye Almanya lehine müm- mali buhranı karşısında Türkiye 
kün olan her şeyi yaptığını söylemek· en müsait mevkide bulunan bir 
tedir. Almanya dahili mali vaziyeti- memlekettir. Çünkü bu gibi ıa
ne ancak kendisi çare bulabilir. Bü· manlarda ancak harici yardım
tlin alaka Bal içtimaı üzerinde te- Jar ile yaşıyan milletler için 
ınerküz etmektedir. İyi malfunat alan tehlike mevzuu bahsolabilir. 
mahafile nazaran bu içtima meclisinde Memleketimiz ise bütçesini ken
vaziyet hakikaten iyileşmiştir. Nev- di varidat menbaJarma göre te
york bankalarının niyetleri ha.kkmda vazün ettirmiştir. Bu itibar 
henüz hiç bir şey söylenmiyor. :Mezkur ile tam bir emniyet ve huzur 
bankalar Avrupa bankalarının katarı· içinde başka memleketlerde ce· 
nı intizar etmekle beraber Almanyaya reyan eden vakayiin inkişafını 
Yardım etmeğe amade bulunmaktadır- takip edebiliriz. 
lar. . . u.1. ... _A "-···-net muhtelıf t~ını· .nu.~nmeı ~ 

.\ncak bu muave f ............................................................. . 
1 tara ın· nat karşılığında ve A manya . tina eylememektedir. 

t tb. )er sayesın· 
dan ittihaz olunacak e ır '1 Bununla beraber son seneler zarfın 

d · t inat a ın-de faydalı olacağına aır e~ . t . da yapılan tecrübeler Fransa hiikume-
ınak şartile yapılacaktır. 'aşıng on tini milli serveti talie bağh ve tehli

. t' ·n izam e-dakı' intiba Alman vazıye ını Al keli muamelelere sevketmekten bi7..za-
ç .. k" r:ıan 

dildiği merkezindedir. un .. u .. .. rure alıkoymak icap eder. lşte bu se-
bütçesi mütevazin olup bugunkud m~Ş- hepten dolayıdır ki Almanya göreceği 
külat da iktiham edilmez derece ; e- yardıma mukabi1 esaslı teminat gös
ğildir. Bazı gazeteler Fransız ran· termeğe mecbur bulunmaktadır. 

· d · • · buhranı ve 
A"ının 1926 da geç.ır ı~ı . t tb'rle- Henderson· Stimson mUIAkatı 
Pıansız bükumetinın şıddeth e 

1 
da Paris, 15 (A.A.) - lngiliz hariciye 

rini hatırlatmakta ve ~lm~.n~atnınt ek nazu:-ı M. Henderson ile Amerika ha-
. ·· te ecegınl umt e ro M s · b ·· A · n~ ni cesaretı gos r . riciye nazırı . ~ tımson ugun men-

(Üst tarafı ı ınci sayıfada) 
bank müdürleri dün saat 17 de 
ticaret müdürü Muhsin beyi zi
yaret etmişlerdir. Banka müdür
leri Muhsin beye iki günlük 
vaziyet hakkında izahat vermiş
ler ve keyfiyetin iktisat vekale
tine bildirilmesini istemişlerdir. 
Muhsin bey vaziyeti telgrafla ve· 

kalete bildirmiştir. 
Borsada 

Banka müdürleri Muhsin bey-
den sonra borsa komiseri Adil 
beyi de ziyaret ederek vaziyeti 
anlatmışlardır. Adil bey de ban· 
kalarm son vaziyeti hakkında 
maliye vekaletine telefonla lfuım· 
gelen malumat ve izahatı ver 
niştir. 

Macar bankalar1 
Şehrimize gelen haberlere gö

• ~ Almanyanın yaptığı gibi Ma
caristan ve Çekoslovakya hüku
metleri de ihtiyati bir tedbir 
olmak üzere ve yanhz bankalar
la esbabı mevduata mahsus 
muvakkat bir muratoryum ilan 
etmişlerdir. 
Alman banka mUdUrlerl ne 

stiyleyorlar? 
Dün alakadar Alman banka

Jarı müdürlerinin de fikirlerini 
öğreDmek isi edik. Müdiir M. Post 
ile görüşmek üzere Doyça Ori
yant banka giden muharririmiz 
Doyçe bank müdüril M. Golden
berg'i de orada bulmuş ve her 
iki müdürün de mütaleaJannı 
sormuştur. 

He·r iki banka müd~!Ü de di
yor ki: 

Halkın müesseselerimizden pa· 
ralarını çekmek hususunda gös
terdiği aceleyi pekte anlayamı· 
yoruz. Çünkü vaziyete karşı ko
yabilmek için lizım gelen teda
biri almış bulunuyoruz. 

Son iki gün içinde Doyçe 
Oryant bank ve Doyçe bank 
beraberce, mahalJi piyasanın yar
dımına lüzum hissetmeksizin, 3,5 
millyon Türk lirasından fazla te
diyat yapmışlardır. izn.ıir şube
lerimizin yapbğı tediyat bu ra
kamdan hariçtir. 

Bu tediyat elimizdeki depo 
para ve Almanyadaki merkez
leıimizden gönderilen para ile 
temin edilmiştir. Bankalarımız 

son iki gün içinde 120 binden 
fazla ingiliz lirası satmışlardır. 

Bankalarımızın, ecnebi mem
leketlerden alınan para ile yap
tığımız tediyat neticesi elimizde· 
ki depo akçesinin bir mislinden 
fazla mahalli piyasadan alacağı
mız bulunmal<tadır. Bununla be
raber son günlerdeki tediyatı 
yapabilmek için alacaklılarımın 
müracaat etmedik. T ediyat bah· 
settiğiın gibi depo paramızdan 
yapılmışhr. 

Hatta ihtiyaç içerisinde bulu-t~dirler. ka sefaretinde görüşmüşlerdir. 
Almanyaya açılmış olan kredi lnglllz ve Amerikan hariciye husule geleceği kanaatinde berdevaın-

tecdlt ediliyor nazırlarının mUIAkatJarı dır. 
Nevyork 15 (A.A.) - Federal re· Patis, 15 (A.A.) - Başvekil :ıtı. La- Kanh şenlikler 

zerv bank ' Almanyaya açılmış .olan val hariciye nazırı l\f. Briyan, lng!liz Paris, 15 (A.A.) _ Matin gazfte-
100 milyo~ dolarlık krediye 25 ~ly~~ hariciye nazın M. Henderson ile A- si pazar, pazartesi ve salı gü:lleri 

k. l iştırakını · · M. St' k dolar nisbetinde va ı o an merika harıcıye nazırı ımsonun vu ua gelen yol kazaları neticesinde 
tecdide muvafakat etmiştir. yarın görüşmeleri muhtemeldir. 34 kişinin öldüğünü ve 116 kişinin 
p iste mUIAkatlar Odenen para yaralandığını yazmaktadır. 

ar n ler Paris, 15 (A.A.) - Bazı haberler T' Bllard_o şamplyonlu§u . 
Ve dftŞ nce.. . . h'Ffına olarak Almanya Yung planı- \ıchy, fa (A.A.) - Beynelmılel 

nan bazı fabrika ve firketlere 
bize yapacakları tediyat husu· 
sunda, vaziyetin müşküllüğüne 
rağmen kolaylık gösterilmiştir. 

Görülüyor ki, bankalarımız va
ziyete hakimdir. Halkın telaşı 
hiç şüphesiz yakında duracaktır. 
Çünkü bu telaşm yerinde oldu
ğunu gösteren hiç birşey yoktur. 
Felemenk bankası mUdUrU 

ne diyor? 
Diğer taraftan vaziyet hakkın· 

da fikrini sorduğumuz Felemenk 
Cahri sefit bankası müdürü M. 
Frend diyor ki: 

- Alman mali buhranı neti
cesi olarak tahaddüs eden vazi· 

yet piyasadaki iki Alman ban· 
kasından başka ne bankamızı, 
ne de diğer müesseseleri müte· 
essir etmiyor. Maamafib herşeye 
rağmen bahsettiğim iki Alman 
bankası da bütün talepleri .is'a
fa mavaffak olmuşlar ve zanne· 

dersem son üç gün içinde 4 
milyon liraya yakm tediyat yap
mışlardır. Zaten bu bankaların 
vaziyeti sağlam olduğu için mev· 
duat esbabının endişe etmesine 
sebep yoktur. Vaziyetin birkaç 
gün içinde düzeleceği muhak· 

kakbr.u 
Sefir c&naplarının sözleri 
Almanya sefiri Her Nadolni 

şu beyanatta bulunmuştur: 
- Almanyamn büyük bir 

müşkülat içinde bulunduğu ta
bii inkar edilemez. Her yerde 
büyük miktarda mevcut bulunan 
kısa vadeli kredilerin bir mak
sadı mahsusu takip eden bir ta
rafın sevk ve idaresile birdenbire 

geri ahnması dünyanın her ta

rafında bu gibi müşkülitın zu
huruna sebep olur. Rayışbank 
kısa vadeli mevduatın birdenbire 
talebi Uzerfne butUn P.Cnebi ban
kalarına büyük miktarda döviz 
vermeğe mecbur kalmış, gerek 
döviz ve gerek ahaliye tediyat 
için kasalarda mevcut paraların 
sarfı muvakkat bir inkitaa sebep 
olmuştur. Buhranın sebepleri da
ha ziyade siyasidir. Ne umumi 
dünya buhranı ne de bazı yer
lei"de zannedildiği gibi Alman 
iktısadiyatınm fena idaresi böyle 
bir buhrana husule getiremez. 
Bu bal ancak siyasi bir maksat 
takip eden harici ve siyasi bir 
kuvvetin hazırlanmış bir sistem 
dahilinde vücude getirebileceği 
bir kredı fıkdanıdır. Yani 
meselenin esası siyasi bir sebe

be istinat el mektedir. 
lzmir 16 - Dün İzmir banka

larında umumi bir telaş vardı. 
Sabah erkenden bir çok kimse
ler Döyçe bankın önüne birik
mişti; öyleye doğru tebıı cüm zi· 
yadeleşti. Herkes bankadaki 
parasını geri istiyordu. 

Banka müdürü vaziyette fev· 
ka!adelik olmadığmı yüzdeyirmi 
tediyat yapılacağını söyledi. 

Telaş gittikçe ziyadeleşti saat 
üçte Osmanlı bankası vasıtasıle 
400 bin liralık hava!e geldi. 

Ticaret müdürlügü bankadan 
hükumet namma izahat istedi ve 
kendisine bankadan teminat ve

rildi. Paris 15 (A.A.) - lngıhz harı..:ıye 1 
a atık olduğu şarta tabi olmıyan bilardo şampiyonluğunu M. Mons ka-

• Fransız n'ızır nm n t i • kir nazırı M Hendersonun • elik taksiti bugün bilfiil bevnelmi- zanmış ır. Feysal Hz. n n .ıa -
• ğ ülftkatlar ne· sen · M tah 

lan ile bugün yaptı ı m ' • . lel tediyat bankasına tesviye edecektir. ısır vııa.tı leı·e teberrüü 
F anın noktaı nazar A "k ·ı·ıA ticesi olarak rans . Maamafih Fransız - merı an l ı a- Kahire, 15 (A.A.) - yüzde üç fa. 

B tinde Alman nazır · F h"'kA 1 k k 1 F l H 1 ve fikirlerini er h k"kA bir fı ahkamına tevfıkan ransa u ume- izli ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye ra ıra ı eysa z. s· 
·t··v··zaman aıı d' tb k b fk 1 •• 1 0001' ları ile görüş ugu t · kan ti bernelmilel te ıya an asına u tahvillerinin bugünkü çekilişinde: tanbul ı ara an ıçın ~ ıra 

cl ·ı . e anla ması ım . . d I k t 
hukuk ile ken ı erın paranın ikraz şeklın e ve mu va< a 18 6 senesinde çıkarılan tahviller- vermiştir. Bu para Darülacezeye 

Merasimle açaldı , faaliyete 
başladı 

Adapazarmdan hususi muhabir/. 
mtz yazıyor: 

Belediye hastanesinin küşat resml 
birçok zevatın huzurile yapıldı. Küşat 
resminde lzmitten H. F. viia.yet mute-
medi Yuca Rifat, Sılthiye müdürü po· 
lis müdürü mülkiye müfettişlerinıkn 

Yahya Sezai, Fevzi Beylerle Ahy ku· 
mandam miralay Emin Bey, banka mü 
dürJeri, hükumet doktoru Ali Riz:ı, Be 
Iediye doktoru Necati, inhisar mü
dürleri beylerle daha birçok davttU 
bulundu. Merasime belediye reisi ICe
rim Beyin müesseseyi takdim eden nut 
ku ile başlanmıştır. Kerim Bey bina
nın belediyeden maada bankalann ve 
kazanm kıymetli tüccarlarının yardı· 
mı ile meydana geldiğini söyledikten 
sonra bu hususta eski belediye heye 
tinin ve bilhassa sabık reis Reşat Be 
yin faaliyetini zikretti. Kerim Bey
den sonra doktor Kemal Bey hastane 
nin 12 sene evvel meydana getirilnıtsJ 
düşünülmüş ve 30 bin nüfuslu bü
yük bir kazaya böyle bir müessese 
elzem olduğu tasarlanmış nihayet 
Cümhuriyet hükumetinin belediyeci· 
teri tarafından bu hayırlı işin ikmal 
'edildiğini söyliyerek sözüne nihayet 
vermiş müteakiben kaymakam Talat 
Bey merdivenleri çıkarak Al • beyaz 
kurdelalarla süslenmiş kapıya yakla· 
şarak heyecanlı bir nutuk söylemiştir~ 
Ezcümle, memleketin mekteplerimfon, 
iktısadi hayatından, i~tlmai müessese
lerinden bahsederek işte bu da la
zımdı, bunu da muhakkak görmek is 
terdik. Ve işte göğsümüz kabararak de 
nn bir gurur duyarak müsaadenizle 
kurdelayı kesiyorum diyerek kurdeleyi 
kesmiştir. 

Müessese ziyaret edilerek mera
sime samimi bir surette nihayet veril· 
miştir. 

Yeni belediye reisi "' lli\\~.YttjfSİ· 
satsız ve tadilsiz bir 1!,ag~ bul!'~ 
ve hastane haJine Jfragı husınun 
da birçok meşguliyetler arasında 

geceli gündüzlü çalışarak binayı 

modern bir hastane haline getirml_ş 

memleketin muavenete muhtaç has-
talarının tedavisine başlanmışt•r. 

Hastane yirmi beş yataklıdır. Dört 
yatak emrazı sariyeye, dört yatak da 
ücretli hastalara tefrik edilmiştir. 

Hastanede yedi hasta vardır. 
Belediye bütçesinden idare edH

mekte olan hastanenin başhekimi ront 
ken mütehassısı doktor Memduh B,. 
dir. Dundanbaşka bir başhemşire ile 
iki hemşire daha vardır. 

.. * * 
Teftişler - Mülkiye miiCettişlerin· 

den Yahya Sezai B~y hususi muh:ısebe 
ile nüfus dairelerini, Feyzi Bey, bele
diye dairesini teftiş etmektedirler. 

Maliye müfettişlerinden Halil Hil· 
mi Bey üç aydan beri maliye dairesini 
teftiş etmektedir. 

Şimdiye kadar yaptığı teftişinde 

üç kişiye işlerinden el çektirmiştir. 
Teftişlerine devam etmektedir. 

Ziya Vehbi 

1 Poli• Haberleri 

Kazmalı terlikçiler 
Dolapderede oturan Ali ve 

Mustafa nammdaki iki terlikçi 
evvelki gece bir terlik mesele
sinden dolayı kavgaya tutuşmuş
lar ve Mustafa kazma ile Aliyi 
başından ağır surette yaralamıı· 
tır. 

Bir otomobil kazası daha 
Şoför Mehmedin idaresindeki 

2588 numaralı otomobil dün 
Kalyoncu caddesinden geçen 

Marko isminde bir adama çarp· 
mış ve vücudunu muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. Mehmet 
yakalanmııı;tır. 

dahiline girmiştir. . . b .. kü makbuz mukabilinde hemen Almanya. den 16.t,14:> numaraya 50 bin altıo verı'lecektı'r. fk. mumıyesı uguıı . . t" 
Fransı ze an u Al yanın ya iadesi için talımat vermış ır. frank, 190S senesinde çıkarılan tah· ı=============== 

vaziyet ve hal karşıs~nda ~a~yı se- Fransız ·Alman itil5fı mı 1 villerden 590.327 numaraya 50 bin al- itizar 

Aparuman ınşaatı artıyor 
Apartıman inşaatı gün geçtik

ce artmaktadır. Son bir hafta 
zarfında belediye fen heyeti tara
fından 30 aparhman inşası mir 
saadesi verihniştir. 

omuzlarına çöken felakeltten ko•a ve ı..ondra la (A.A.) - Times gazete. tın frank, 1911 senesinde çıliarılan "Kızlar çukura düşünce., atlı tefrika-
. k ak bu unma • ' . . 

vınmekten ço uz . . ksııın Al si yoııyor tahvıllerden :.!00.536 numaraya 100 bın mız münderecnnmızın çoJ,luAuna mebni 
vaziyetin mes'ullerını arabmla ırıah im Stok Easchange, pek yakında Al- altın frank, ikramiye kazanmışlar· dercedilcmemiştir. Karilerimizdcn özür 

ali ... -ardımda u un ' d b. it·ı· f d manyaya m ~ . . t ek'tn im- manya ile Fransa arasın a ır ta ır. dileriz. 
k · timalını derpış e m " 
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ı• ZI 1 M. M. Veklletl llAnları 1 B Ü R S A 
1 Seyrisefaı· n Ezine ve Bayramcıktaki kıtaatJn ih·ıt-~---r"!I~-~~":"""":~~::;-· Hikl:ye 

Kuni i\1arsuo'dan . 16T emmuz .Hl ı•__;A.;.;d;.p•~-.·•--!r--r~ 
tiyacı ola n !'ade yağı kapalı zarfla mü- ı.• 

~- lh 
,\Terk ez acencaı:ı . C :ılar:ı l\öprü h:ı~ı 

B :-~62 :-'tıhe ııcenıa51 ~i rkecidı 
l\1ühürdıır zade hnn ı 2 2740 

Güzel ve şuh Çinli So King Ra, yine reddedilince. on dola r tekli{ et 
Nankin §ehrinln tenha bir sokağırıda ti. O esnada duvarda a~ılr rılan 
oturuyordu. Derin siyah gözleıinin, !sanın heykeli gürültü ile yere d iı ~
anlatrlmaz bir sihri vardı. Sakin ha- tü. Bunu ağır bir sükut takip etli. 11--------------
reketlerinin letafeti bütün delikan- Sonra esrarengiz bir heyecan dı•v:ın Çamaşır Yıkama 
lıları imrendiriyordu. Donuk b~n!z- kız, heykeli yerden kaldırdı, bir ya- münakasaaı ı 
Ji idi. Bu donuklui{un çekici ,.e es- hancıya , bir de heykele baktı. l\tütees
rarlı bir şeyi ,·ardı. sir olmuştu. l. anın yiizü tıp'\ı yab'ln· 

Kokulu odasında, Çin ~rdeleri cınınkine benziyordu. Birdenbire, c;in-
ve süsleri arasında çarmıha geril miş ti kızın donuk benizli yüzünde bir 
bir Isa heykeli vardı: So I\.inı Ka din- tebessüm görüldü, yabancıya sevinç1 
dar bir katolikti. le ilerledi. Yabancı, bu dindar liızı 

Herkes So King Ka'yı seviyor· hararetle öptü. 
du. Her zamn müşfik ve neşeli bir Hayatında ilk defa olarak So 
kızdı. Siyah seten bir tuvalet !{iyer King Ka şche\'İ bir haz, hakiki bir 
ve sabahtan akşama kadar bu çin ma- aşk hazzı duymuştu. Bu yabancnlm 

Türkiye Seyrisefain idaresi 

ne ait çamaşırların yıkama 

mütcahhitl • ği şartnamesi muce 

b •nce talibine ihale edilecek· 
tir. Kat'i ihalesi 29 Temmu; 

931 hrihinde icra kı lınacaktır 

nakasaya konmuştur. alesi 19 tem-
muz 931 pazar gün ü saat 14 buçukta 
F,zinede askeri satın alma kom isyo
nunda yapıl acaktır. Taliplt-rin şa rt

:rnme almak ve tekliflerini vermek ıi· 

ıere teminatlarile birlikte mezk(ir KO· 

misyona müracaatları. (419) 

* * • 
Farkı fiatı mütaahhidi evele a it 

1 
olmak üzere 10.000 kilo motorin y:ığ ı 

deni münakasaya konmuştur. İhalesi 
25 temmuz 931 cumartesi günü "a.ttl 
14 te Fındıklıda heyetimizde yapıla,·ak 
tır. Taliplerin şartname ve nümu 
nesini heyetimizde görmeleri ve ;hal.:? 
:;aatinden evel teminatlarile birlikte 
hazır bulunmaları. (·136) hallesinin sokağından geçenleri, kollarrnda bnhti .. ·ardı. 

J * * * p~ceresinden, hulyalı bakışlarla Birkaç saat geçtı. Çinli kızın ı 

Talip lerin şutnameyi görme 
için hergiln ve milnakasay~ 

iştirak iç in teminatlarile tari
hi mezkiırda saat 16 da Le-

seyrederdi. odasında lamba ııönmiiştü. Dışa rda vazını münalcasa heyet ne gel- Çoru.mrlnki kıtaatm ihtiy.~cı ~l~n 
Bir ilkbahar günii , genç bir Ja- ayın soğuk ziyası sokağı aydmla- ı meleri. (909 ı sığır etı kapalı zarfla munakasa)a 

ptn gelip kendisini gördü. Güzel siiz tıyordu. konmuştur. ihalesi 2:i tem~uz 9:·1 

sfylemeslni bilen bu Japonyalı, se- So King Ka rüyasında me:o'ut •••••••mm•••••• paz~r günü saat 14 ~e Çorumd~ n...-r 
Yahat hfkAyelerı· fle gu··zel çı·nı1·,, 1·n b' ı ı. t 'd" b" .••• 1 .......................... - ....................... _ kerı satın alma komısyonunda ) apı-

"" u ır mem Cric e gı ıyor, ,.e ar ~n.ray ::•• ........................... ·-·············-· .. ·-····:: . . . 
can sıkıntısını giderirdi. Bu sur~tle da harikulitde bir ziyafete io:;tiral' <'· H Alemdar Zade Mehmet :: lacaktır. Talıplerın şartname al~ı\.lk 
aral d bi d ti k ·d ld · · · :. '. :i V :: ve tekliflerini vermek üzere temınat ann a r os u pe) a o u. dıyordu. Masada koyu hır ce!;:et gıy. :: apurları H . . . A • • • 

Yemekte Japonyalı genç sordu: miş lsa ile yan yana oturuyordu. H n lanle bırlıkte mezkur komısyona nıu 
- Sizde lsanın heykeli var .. Rato- Ertesi sabah. çanlar sabahı ilan et !! Lüks ve seri Ka- :: racaatları. (440) 

18' misiniz? tiler. Acı hakikat çinli kızı uy:m- !,•.. radenfz pOSla81 ii * * • 
d - .ı • .. Dört adet Kupa ve dokuz - Evet, ailem katolikti, ben de ırdı. Yatagınua yapyalnızdı. f)cJa ~: B • · ı t vapuru 20 ii 

katolik olmuşum. nın aıacakaranlığı içersinde akşam ii U en Temmuz i: adet Fayton arabası maa koşum 
- Bu kadar güıel ve doğru ol- ki Jsanın bir rüya olup olmadıı?ını ii fi _ k !f takımı kapalı zarfla münakasaya 

dtlliun halde niçin bu kötü meste- düşünüyordu. Fakat masanın tlle- :: Pazartesi g nu a18şadm :: ~ onmuştur. ihalesi 8 Ağustos 931 
"i 1 . h kt ğ h k ı· :: saat e :: a yapıyorsun rıne ıra ı ı ey e ı gördü ve ()da, ii . . . U Cumartesi gfinü saat 15 te An-

So King Ka acı ,.e müşfik bir te- akşam bıraktığı gibi idi. Bu hadise- f: Sırkecı rıhtımından hareketle ii karada merkez satın alma i<o-
beesümle: nin, rüyası ile bir münasebeti, i~ (Zongu'dak, İnebolu, Ayancık, •

1
·:. 1 k T l' 

ı m:syonunda yapı aca tır. a ıp-- Ne yaparsın, dedi, ihtiyar an- yabancının sa olduğuna kend ini g Ü O G fi 
aemle huta babamı geçindirme!< la· kandırdı. H Samsun, nye, rdu, iresuo, .: Jerin şartnameyi Fındıklıda heye-

zım. • * * g Trabzon, Rize ve Mapavriye) U timizde görmeleri ve şartname 
Bunun üzerine sustu. Ona acıyan Bir ilkbahar günü geç vakit genç g azimet ve avdette ayni iske- g almak ve tekliflerini vermek 

ırenç Japonyalı bir çift küpe hediye Japonyalr, dostu So King Kayı zi- Ü lelerle Vakfıkebir ve Görele- H üzere teminatlarile birlikte An
etti. So Kinı Ka, küpeleri taktı -re hir yarete geldi. Çinli kız, siyah elbi- :: :: karada mezkur k~misyona mü-
tebessUmle teşekkür etti. Vakit gec?k- sesili düzeltirken: g ye uğrıyarak avdet edecektir. ii 
miştl, yoldan geçenler Nankin soka- - Biliyor musun, dedi, geçen se H Yük ve yoku için Sirkeci- if racaatları. (4~S); 9!3 
tında, çin şarkıları söylüyorlardı. ne hasta idim, ve bu iyi olmaz de?ti· ii de Vezir iskelesi sokak No.61 g 

• • • len hastalıktan harikulade bir surette U :: 
Birkaç ay sonra So King Ka haşta kurtuldum. ii acentasıoa Müracaat. Tel : ~S 

old~ Zührevi bir hastalığa tutulmuş- Ye ona, başından geçeni bütün ~i 21037. !i 
tu. Cesareti kırılarak gece gündüz teferrUatiJe anlattı. ii::az:mıma::ı:ıı::m::ın:u::::um.-m:a::ıaı::ii 

atladı. Daha soluk benzi, yaşlı ~öz- Japonyalı genç hikiyeyi ~!n)cdi, ıasnn:ı:unm::::m:::::::::r.:n::=::m:m:m:::: 
}eri ile istikbali karanlık görüyot·du. fakat yüzünde kızın bekledıgi ma- :: • H 
Bu dürüst kız kendisini ziyart.te nadan bambaşka bir.ma na vardı. Genç :: Sadık Zade Bıra :! 
gelenleri kabul etmiyordu. Zav:ıllı Japon, bir arkadaşının knedisine an- H derler vapurları H 
tuh kadın hastalığım başkaları- tattığı şu vak'ayı hatırlıyordu: if ii 
na aşılamak istemiyor ve açıkça ~ Babası Japon, annesi Amerikalı n Karadeniz i! 
beltint anlatıyordu. Günler geçti. So olan birisi, Nankinde bir çinli ka- Ü li 
King Ka sefaletle mücadele ederek ta dınla yatmış, rahat uyuyan kadını- g POST ASI l'i 

Ordu ihtiyacı için alb kalem 

Rontken malzemesi pazarhkla 

alınacaktır. ihalesi 20 Temmuz 
931 Pazarteai günü saat 14 le 
Fındıklıda heyetimizde yapıla

caktır. TalipJerİQ şartnamesini 

görmek üzere her gün ve paıar
hğa iştirak etmek için de ihale 
saatinden evvel teminatlarile 

birlikte heyetimize müracaat-

ları. (457)- 914 
• • • 

hammüJ etmeğe çalışıyordu. Sonra bu zavallı kadına vadettiği 10 ~D 

1 
! 

mr gün, arkadaşlarından, ba<;:ka d~1arı ,·ermed~n k~ç_mış. rn.-kaç ~s um upınarH 
bir şuh kadın dedi ki: gun sonra ahlaksız hırı olarak ta n ii islahiyedeki kıtaabn · ihtiyacı 

.... Niçin yalnız ümitsiz yaşıyor- nrlan bu adam müthiş bir zührevi ij Vapuru U !1 zar günü ak- li olan ot kapalı zarfla münaka-
ıun, hastalığın tedavisi çok kol · Y· hastalıkta çıldırmış. !j 19Temmuz. r U şamı 17 fi saya konmuştur. ihalesi 4 Ağus
dır. Fakat genç Japonyalı So J{ing ii de Sirkeci rıhtımından hare- •i tos 931 Salı a-ünü saat 8 de is
. Hayretle bakan So King Ka sor- Kaya bunu anlatmadı. Sakin bir ta- (1 ketle (Zonguldak, lnebolu, il )abiyede askeri saha alma ko-

du: vırla ıordo: :! Ayancık Samsun Ordu Gi- ii d 1 kt T ı · 
- NMtl, bu hastalık geçer mi? - O zamandan beri bir daha has- f! T' b 's·· ' ;i misyonun a yapı aca ır. a ıp-

H reaun ra zon urmene ve ı: lerin şartname almak ve teklıf-- Dur anlatayım. Bu hastalığı talanmadın mı? R" ' . ' d F: 
başkasına vermen lazım. Kız k.ır- Kavun cekirdeklerini çıtırdata çı- il ıze) ye azımet ve av ette ·il !erini vermek iizere teminat!arile 
deşim de senin gibi hasta idi. Baş- tırdata kıra~ So King Ka küpeli ba~ı- ij ayni iskelelerle Görele ve Ün- İ birlikte mezkür komisyona mü-
kasına nrdi. Adam kör oldu ama... nı salladı: !i yeye uğrıyarak avdet ede- 5! racaatları. (456)- 915 
hiç merak etme. - Hayır, dedi, tamamile iyileş- g cektir E ---------------•• . = 

Fakat zavallı So King Ka bu na- tim. il Faz.la tafsilat için Sirkecide 5 1 1 
afJıati yapmadı, ve odasında yal• ız Ve siyah gözleri, hulya ile dolu. ij Meyme t H altında ac _ 5 Aa. Fb. U. MUdUrlUiUnden 

1 kta d . y· 1 v •• ne anı en _ 
ka ma evam ettı. ıne aç ıga sustu. il t r v • .. t T ı 22134 = 
n soğuğa karşc mücadele ediyo ·r.u. Kunl Matsuo'dan : fa. :~ e ıgane muracaa • e • ft 
J• bl k ı h ' 1. • ........................... :··-················---· .. •• \ı".J ın, r a pm, sanın eyKe ı KUNI MATSUO, Japon,alı ................... - ................ - .................. -
J,:ı rşısmda diz çökerek şu duayı ~t- bir muharrirdir. Yeni nsele mensl'P ASsk.Mb •• A. komiaronu 

ilanları ti: 
tur. Tenkitleri ile tanınmıttır. 

- ha, ey '.Allahım, bu sefalet i- - ----- --------
çiMe ne yapacağım? Ben namu!'lu 
olmak i8tfyorum fakat ailemi lrnr
tar ana Jbım. Pek zaifim ve h:r 
günah l§lfyeceğimden korkuyorum. 
Beai kurtar.,, 

Fatih sulh mahkemesi icra memür
luğundnn : 

Sabire ve Hayriye ve Vasfiye 
H. Jarla Muhittin Ef. nin şayian 
mutasarrıf bulundukları Fatihte 
Kirmasti mah·,.Uesindc Çarşamba 

caddesinde 18 cedit ve 36 - 36 

45000 mclre ham ipe!\ kumaş 

Yukarıda \'azılı ma\7.eme kapalı ıar{ 
usulile 12 8-931 taribinde saat 1 Sde iba-
lesi yal' ılac:ıktır. Talirlm n şartnameyi 

almak için Ank:ırada s:ıtın a nıa komisyo 
n una müracaat e ylemeleri ve va~ ti muıı
yyen<len evvel 7.arflarını komisyona tevili 
e ~ lcrneleri, (308tı) . "' . 

24 kalem tek, çift, katlı ve 

yuvarlak kasnak kayışları 

J Jnrifiz !irıuı Kr. 
.• T.I. nıukahlll Dolar 

Frank 

.. .. 

r. ı ret 
Rclıııt 
n rahm 

Is. Frank 
l.C\'8 

Flortıı 

1\ uron 

~llfnı 
Pczeca 
Mark 
7.loct 
l'enıli 

9ıı 1 ev Kıını( 

1 1 ıırk liracı IJinar 
~ er\'oneç Kuru~ 

N ukut 

ı ı ~tcrlln Onıı,1111.• ır~ı 
ı llolar (A nıerllc;ı ı 21ı l1 

lil Frıınk [rranm: ı~; 'i 

~o l.lrct i lıarya 22 ·o 
1) rraıık l! clçlkl 1 
u Orab ınt ( Yunan 1 
ıo I· rank l lsvlçre ı 

ı l.C\"I Bulı.ıar J 
ı ~lorln [ l'clemcıık j 

ı o Kuron {<cı.os!o\•aq 
~ılını? A'ustur}a } 

ı l'ezcta l hpaoyı ) 
ı Hnnmsrk IA lıııao)·ı ] 
ı Zlocl Lehistan 

ı l'cngo !\lac.ıri~tan 

21} r.ey r lloınanra 1 
!fJ Dinar Yugosloq·aj 

ı (cvoııcç ~en et 

rn ( Bor~a 
rld !ye \ harrcl 

nkonnt 

31 
I!. 
f lO 

: 
:ı; 

2. ıs 
7· 

C)lıq )0 
53 ' 0 

2o r~ 

1•131 '" 
21(• : l' 

'" u~ w 
i l 

. u 

~; • 
ı;· 15 
; :; 7 1 

90Ç itı 

Yiyecek 
Toptan ffatlar 

Et • Sebze - Meyva 
Et - (l\ilo~u) Dağlıç: 54.60 50,70 ({. 

l\ı\'ırcık: 46.83-54,70 K. Karaman: 46.80' 
56. 16 1\. Mtzhaha kuz usu: 46.80 - 5~,60 
K. Ökü7~2J.40 34,32 K. Dana:3J,201\.lnelc: 
27,30 ·32,64 kuruş l\ l:ında. 19,50- 31,20 
kuruş. 

Peynir - Beyaz ya~h 580 den 7JO 
kuruşu kadar. Yarım va~lı 17-l 4 ok kab• 
t ne 450 ~ . • ~z ı t'1~ okkıılıı' 
teneke 160· 230 kuruş. 

BUber: ( Dolmalık ) T 1. 12 K. (Sh111 
9 K. Tazefasulyet Yeşil barbun"' 
4 K. Ayşe kadın 6 K. Sırık 5-6 k ur&JŞ. 

Asma kabak: IAdedi) ıo ı 5 20 K. 
Enginar: (\'erliı adedi 5 - 6 ı. urtJf 

Domates: Okkası 8 · 9 - 10 ~ unıf 

Bamye: 5 - 8 - 8 kuruş Pathc•fll 
1 -2-3 -41\ . 

1 3. K. O. Sa. Al. K. dan J 
J 63.000 kilo Ot aleni mün :ı as:ı su· 

retile 5atın alımıc:ık tır. lh:ılcsi 22 Tı:rT1· 
muz 9.11 s:ıat J 7 den r 7.5 e kadar icrt 
olunacağından taliplerin şartnamesin i gor
mek üzere her ~ün öıtleden enel , e 
münakasaya iştirak etmrok için de vıı ~ 
mu:ıyyeninde ıeminaılarile birlikte k:omW 
yo.ıumuza münıcaatlan (46) 

• • • 
J 5.000 lci!o l\ langal kömürü ,.1enf 

münakas11 suretile stton ıılınacakur. iM· 
les ı 22 Temmuz 9.'l I ~aat 16 dan 17 1e 
ka<lıır !cr.ı olunacağından taliplerin şart· 
nnme,,ini giirnı ck üzere her gün öp; ede!' 
evvel \·e münakus:ıya i~tira'< etmek içın de 
vnkti mııav)'t·ninde teminat'arıle biıJiı.te 
komi~yonumuz:ı müracııııtla rı. (47) . . .. 

50 000 kilo <>dun alenf münakas• 
surecile satın alı nac:ıktı r. lhak~i 22 Terı:ı· 
muz 9.l I aat 15 den 16 ya kadar icrt 
olunacağınd:ın ralip!r-rin ~artnaıne~inl gl:W 
mek üzere her ıı;iın öğleden evvel \'e 
münakas.ıya iştirak etmek ıç n de vaı.d 
muaneninde tem'natlarile birlikte lwıniY 
yon um uza müı acaacl arı . (48) 

• * * 
16,000 kilo süt aleni münakasa stı· 

Bir akpm, kapısına vuruldu, ten
ha n kasvetli odaya bir yabancı 

girdi. Bu yabancı koyu renkte bir 
ceket aiymişti. Bir an kapının ya
nında durdu, sonra ona y~;l.ıştı. 

Otuz bu kadar yaşında görünüyor
du. Ağzında piposu, kulaklarmda 
küpeleri ~arkan ve hareketsiz duran 
So Kfng Kayı seyretti. Çok gfü:el
df. Kız da ona bakıyordu. Ve o
na bir yerde görmüş gibi oluyor
du amma nerede? 

Bir kelime çince bilmiyen ya. 
hancı ona bakmakta de\'am ediyordu. 
Yabancı cebinden bir dolar çıkardı. 
So King Ka bu hareketin manasını 

anladı, susan adama baktı ve ba~ı ile 
(olma!') diye bir hareket yaptı. A
dam, ba hareketin asıl manasını an
lamadığı için cebinden bir lfolar 
daha ~ıkardı. So KLıg Ka ayni ret 
hareketini yaptı. Müteessir olan ya
bana dört dolar vermek iiledi, 

atik numaralı müfrez bahçe ve 
kısmen kagir ve kısmen ah~ap 

üç oda ve bir mutfak ve halayı 

muhtevi (1300) lira kıymeti mu

hammene li bir bap hanenin iza1ei 

şuyuu zımnında icra kılınan bi

rinci arttırmasında (650) lira be
delle ihalci evveliyesi icra kılın

mış ve kıymeti muhammenesin 

bulmadı~ı cihet le füinci arttırma
sınının 6-8 .931 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat on beştE' 

icrası mukarrer bulunmuş oldu
ğundan tal p olanların ve daha 
ziyade malumat almak istiyen

lerin 2238 A 931 No. dosyasma 

Anadolu ve Rumeli cihetinde

ki Harbiye mektebine merbut 

askeri mekteplerle hastaneler 

ıçm mahaJlerine tt"slim ıartile 
300 tabutta ceman 432,000 adet 

yumur•a pazarlıkla satın alına· 
caktır. Pazarlığı 19 temmuz 931 
pazar gunu saat 14 de Har

biye mektebindeki ma halli mah
suıunda icra kılınacaktır. Talip

lerin şartnamesini görmek için 

komisyona müracaatları ve işti

rak için de vakti muayyeninde 
hazır bulunmaları ilim olunur. 

132-834) 

Edirne l~rkek 

Yukarıda yazılı malzeme ka
palı zarf usu!ile 23-9-931 lari· 
hinde saat 15 de ihalesi yapı
lacaktır. Tali pler:n şartnameyi 
almak için Ankarada Satın alma 

komisyonuna müraca"t eyleme
leri ve vakti muayyenden evvel 

zarfları komisyona tevdi eyle
meleri. (3085-811) 

ınuall11n nıckte-

retile satın alınacaktır. İhalesi 28 te"' 
muz 931 saat 1:; ten 16 ya kadar jet~ 
olunacağından taliplerin şartnamesiJ1: 
görmek üzere her gün öğleden cfıı,'fe 
ve münakaı;aya iştirak etmek için ~' 
' 'akti muayyeninde teminatları ile bil" 

tikte komisyonumuzda bulunmaları. 

% 10 pey akçalarile beraber mü

racaat etmeleri ilan olunur.(1407) 

1929 Kanunuevvelinde Kon,•a Mua'lim mektebinde n naklen 

gelir g-elmez rahatsızlığı (10 İa~· ısi ıe izin alara ı. ailest yanma dö
nen ve bir daha mektebe uğramadığı gibi malümat da gönder

miyen Dördüncü sınıftan Naim bey oğlu 93 Şebabettin efendi
nin Tem muz nihayetine kadar idareye müracaat etmediği takdır-
de kayıdıoıo sılinecegi ilan olunur. (80/) 

"' * "' 
K. O. ve 1 fırka için 4200 ki .. 

lo yoğ urt pazarlık sure tile .. 1111 

almacaktır. ihalesi 19-7-931 saat 
16 da icı a olunacağından teJip" 
lerin şartnamesini görmek için bet' 
g ün öğleden evvei ve pazarlık• 
iştirak etmek için vakti muayy~ 
ninde teminatlarile birlikte ko111ır 

yonumuza müracaatlara (73 - 86) 
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atalca Ziraat Bankasından: 
Senet 

numarası 

Borçlunun ismi Tıkdirolunan Gaynmenkulün bu· 
kıymet . 

Lira K. lundu~u mahal cıns 

3823 

3825 
4537 

4543 

4754 

4829 

4862 

4864 

4870 

4876 

4882 

4924 

49.37 

,945 

4950 

4959 

4966 

4969 

4996 

5001 
500.3 

5028 

1134 

Sazh Bosnadan Osman 
bin Tahir 
Arif bin İsmail 
izzettinden Nasnıllab bin 
AbdfiJvahit 
izzettin Mehmet bin Mus-

tafa 
Kwlcaliden Hasan bin 
ibrahim 
Sazlıbosnadan Molla Ab· 
dullah bin Muaa 
Çatalcadan Cemil B. bin 
Ali B. 
Çatalcadan Hayri B. } 
kefili Bebcet B. keri
rimesi Mevhibe H. 
Çatalcadan Rıfat Ef. ke
fili Emine H. 
Çatalcadan Ya,ar Ef. O. 
Veli ye Mustafa Ef. ler 
Kı.zılcaliden Arif bin 

Mümin 
Tursan köyünden Mus
tafa kerimesi iffet H. 
Çatalcadan Ahmet Ef. 
sade Süleyman Ef. 
Tunun köyünden Halit 
O. Sait ağa ve İsmail 
kerimesi Hafize ve ha-
cı Ali kerimesi Hati
ce H.lar 
izzettin köyünden Habi

buUah km Hatice H. 
Çatalcadan inet Ef. ke· 
rimesi Sıdıka H. 
Çatalcadan tüccar Ah
met Ef. zade Süleyman 
Mustafa Ef. ve Süriye H. 
Çatalcadan Mehmet bin 
türkücü Ali 

30 Sazhbosna Tula 

12 
18 

61 

6 

11 

480 

1817 

360 

307 

25 

90 

424 

1166 

135 

832 

1200 

7S 

" 
,, 

izzetin tt 

" .. 
K1Z1lcali " 
Sazlıbosna " 
Çatalcada " 

,, çayır tarla 

" 
.34 l 3 zira araa 

" 
tarla ve ça. 

Kndcali Tarla 

Tursun " 
Çatalcada tt 

Tursun tarla ve çayır 

izzettin Tarla 

Çatalca Tarla ve Ça. 

" 
Tarla 

" .. 
:;jiJ ııuu v 

Silivrinin Yapacağ kari- 14Q Yapacai .. . . ., 
yesinden Çatalcalı Hati-
ce H. binti İsmail 
Boyahktan bacı Sali 21254 Çanakçaçiftliği " 
zadeler Mehmet, Ahmet, 
İsmail ve Hüseyin Ef.Jer 
inceğizden Abmet ke- 297 inceğiz tarla 

rimesi Ayşe 
Silivriden Fuat hey 88 Silivride bir bapbane ve 

zevcesi ismet arsası. 

) 206 Silivride Ali paşa karye
sinde Kara Ali bin ib· 

10 Alipa§a 

1394 
1506 

1653 

1875 

1916 

1617 

1929 

1932 

1982 
1998 
2001 
2005 

2013 

2014 

2015 

rahim 

" k Silivrioin Al /paşa arye-
sinde çoban Hasan O. 

ibrabim 
SiJivrinİn Ali paşa karye-
sinde Fatma H. bin ti 
ibrahim 
Silivrinin Ali paşa köyün· 
de Hüseyin O. Kara 

Mustafa 
SiJivrioin Ali paşa kar-
yesi Hacı Ali biJ?- Ali . 
Silivrinin Ali paşa karyesı 
Hatice H. binti ibrahim 
Alipaşadan ismail hoca 

O. izzet 
SiJivriden Salih pehlivan 
kefili Ali paşada İsmail 
O. izzet . 
Gelevriden Tunalı Şakır 

" 
,, " 

Ziya 8. 
Alipaşadan ibr•him Pel-

van 
Kılıçbdan İsmail ağa ke· 
rimesi Sadberk H. 
Yapacadan Emin ağa O. 

ibrabim ağa 
Alip~ada ibrahim Pelvan 

O. ibrahim 

5 
37 

17 

73 

72 

26 

50 

67 

30 
30 

600 
600 

850 

500 

175 

" 
" 

,. sülüs hissesi 

.. 

. 
" 

•• 

" 

Çavuşlu 
GeJevri 

Ali pasa 

Kdıçb 

Yapacağ 

Ali paşa 

Tarla 

" 
" 
" 

" 
.. 
" 

[ 
Derntryolları uanlan 

[)evle~t:.....::::.::.:.:.:.:_.---:--.--:--~ ...... -:~::;::: 
.. _______ l ki mübayaa edilecek sabun ve hırdavat 

idaremiz için pazar 1 a · •t a talip ola· 
ibi 17 kalem malzemenın ı asın . 

toz tütiln ve saire g . eıı üoü teklifatta bulunabılecek· 

Gayn menkulün cinı 
ve miktan 

Dönüm Ev Kıta 
62,2 5 

43, 5 
103 1 

63 3 

16 2 

15 1 

65,1 1 

228 12 

28,t 4 

20, 1 

21 2 

64 8 

415 27 

82 4 

43 . 4 

411 21 

13 1 

70 1 

4794 28 

153 13 

o o 

34 1 

11 2 
38 1 

57 5 

114 9 

68 5 

16 2 

57 1 

67,l 1 

10 4 
45 2 

185,2 8 
84 1 

203 2 

177 5 

48 6 

Senet Borçlunun ismi 
numara11 

Takdir olunan Gayrı mcnkulurı bulun
kıymet 
Lira Kr. duğu mahal cin~ 

2016 Alipaşadan kalaysa O. 
Ahmet Kemal B. 

2018 Yapacadan Emin O. İs
mail ağa 

2019 Alipaşadan 8. Halil O. 
Ali çavuş. 

2022 Yapacadan Salim ağa o. 
Seit ağa 

2026 AJipaşadan Mehmet o. 
Hüseyin kefili Ahmet 
ağa o. Ahmet Kemal ef. 

2027 Silivriden Sait o. Nuri ef. 
2031 Alipaşadan Ahmet ağa 

o. Ahmet Kemal ef. 
2035 Alipaşada Bekir ağa o. 

Mehmet Sadık: ef . 
2043 Alipaşadao Halil o. ib~ 

rahim. 
2045 Silivriden Kerim o. Ha· 

lif ağa zade Süleyman ef. 
2047 Alipaşadan Hoca İsmail 

ef. Kerimeleıi Hava ve 
Şefika hanımlar. 

2048 Silivriden Mehmet zev
cesi Emine ve o. Meh
met. 

2055 Kılıçlıdan Süleyman o. 
berber Salim. 

2056 Alipaşadan Hüseyin o. 
Ahmet Amuş. 

2057 Alipaşadan Musa o. ib
rahim. 

2058 Alipaşadan Halil o. İs
mail ağa. 

2059 Alipaşadan Hafız ibra
him o. Ahmet ağa. 

2060 Alipaşadan Mustafa o. 

ismail 

787 

500 

300 

450 

540 

390 
750 

62 

75 

800 

150 

67 

400 

175 

194 

284 

250 

195 

85 

" 
Yapacağ 

Ali paşa 

Yapacağ 

Ali paşa 

Silivri 
Ali paşa 

,, 

,, 

Silivri 

Ali paşa 

Silivri 

Kıhçh 

Ali paşa 

H 

,, 

" 

" 

" 

" 
tarla 

" 

" 
o• 

., 

" 

.. 

" 

" 
Tarla ve ça. 

,, " 
tarla 

" 
,. tarla ve ça. 2064 Alipaşadan Hacı ibra

him o. Ahmet ağa. 
2068 SiJivriden Emin ef. o. 800 Silivri tarla bahçe tarla 

İsmail ef. 1 hane 1 dükkan. 
2079 Silivriden Halil ağa ke- 500 Silivri tarla. 

rimesi Şerife H. 
300 Silivri 2080 Alipaşadan Ahmet ve 

Arslan ağalar 
2084 Silivriden Sait ağa 0 • 365 Silivri 

Nuri ef. 
2935 B. Çekmecenin Trakatya 56 Trakatya 

karyesinden Şükrü ağa 
kerimesi Asiye H. 

2936 " ,, Sükrü a~a zevcesi 30 " 
Emine hanım. 

2939 B. Çekmecenin OmerJi 39 Om erli 

,, 

" 

.. .. 
Tarla 

karyesinden Mustafa O. 

Rasim. 
2951 B. Çekmeceden mubacır 500 

Mustafa O. Halil va ke-

Çekmece Bostan bağ 
tarla. 

rimesi Hatice Hamm. 
2954 B. Çekmeceden Tra-

rakatya karyesinden E
metti H. binti Abdullah 

22 

2979 B. Çekmecenin Ekşiooz 376 
karyesinde Tosun ağa 

Trakatya Tarla. 

Ekşinoz Tarla. 

Cayn menkulun cin! 
ve mikdarı 

Dönüm r~v. Kıta 

315 3 

144 2 

65 1 

90 1 

108 1 

72 2 
153 1 

50 1 

15 1 

173 9 

35 1 

18 1 

125 3 

41 

41 5 

60 5 

59 3 

39 2 

a.,17 ı 
J::!ıt 1rıh ,, 

71 7 

175,3 9 

69 5 

74 3 

14 1 

1 

63 3 

85 15 

5 l 

245 5 

oğulları Zihni Mehmet Arttırmanın yapılacağı gOn ve saat 
ve Jsmail Efendiler. 23 Ağustos 931 saat 10 da 

Vadeleri hulul ettiği ve tebliğ edilen ibparname müddeti dahi geçtiği halde 

bankamıza olan borçlarını ödemi yen } ukarda isimleri yazılı medyunlarm merhun 

gayri menkul mallan aşağıdaki ~erait dairesinde müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - Yukarda gösterilen gayri meokuJlerin arttırma şartnamesi 8-8-931 tari

hinden 23·8-931 tarihine kadar Çatalca Ziraat bankasında herkesin görebilmesi 

için açıkbr. 
2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin ' /o 10 nisbetind~ teminat 

akçası verilecektir. 

3 - işbu gayri menkullerin üzerinde hakları olanlarm 20 gün içinde müra

caat etmeleri lizımdır ve aksi halde haklara tapu sicilile sabit olmsdıkça sahlan 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

4 - Mezkur gayri menkullerin 23-8-931 tarihinde Çatalca Ziraat bankuın
da ibalei evveliyesinin icra edileceği ilin olunur. 

leri malzeme müfredata mağaza dairesine talik kıhndığındaıı tun
lar hakkında tafsilat için de cumartesi, pazar günleri mübayaa 
kalemine müracaat edilmesi ve aümunesi birlikte olmayan ve sa

at o:ı bir bucuğa kadar verilmeıniş olan teklıfatın na zan itibara 
ahnmıyacağı i!an olunur. (908) 
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Krem Pertev Müstahzaıratı Koıo•r• Hi 
F A B R J K A S 1 Tırnak cillları H 

~ 

Diş macunu 

(J Losyon Ruj 

Şeriki Pertev ve Diş tozu Südo-ro-no 

Podra 

1 Briyantin 

Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarab ıtriye ve tıbbiyesi 

Esans 

Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
)1 Herzevki teminve tatmin edebiecek nefis müstahzarat c,

1 
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Kız Kulesi . 
PARK ve PLAJINDA 

Hikmet Rıza Hanım, Darüttalimi Musiki, Orkestra, 
Caz, Dans Vesaire 

Duhuliye 5, meşrubat 25 kuruştur 

A d t 
• • . her yere vapur ve oto v e ıçın. btts temin edilmiştir. 

MÜJDE! MÜ<lDE! 
Açılması sabırsızlıkla beklenen ve her türlü esbabı 

istirahati temin edilen 

KIZKULESi PLAJI 
Bugiln açılıyor. Fiatlar her yerden ehvendir. 

Tahta münakasası: 
Pendik Serom Darülistihzarı müdür
lüğünden: 

Adet 
1000 13 x 28 x 400 
600 13 x 22 x 400 
700 2 x 22 x 400 

2300 Yekün 
Pendik serom darnlistihzan için aleni münakasa suretile mil

bayaaaına lllzum görülen yukarıda miktar ve eb'adı 'gösterilen 
2300 adet sandık tahtası 25 Temmuz 931 tarihine mnsadif Cu
marteai giinll saat on dörtte ihalesi icra· olunmak 6zre mvnakasa
ya konulmu,tur. Şartnamesini görmek istiyenler hergün Pendikte 
.erom darülistihzarı müdürlüğ'Une, Fındıklıda Güzel San'atlar 
akademisinde yüksek mektepler mubasebeciliğine ve münakasaya 
iıtirak etmek istiyenlerin dahi yevmi ve saati meıı:kurda mezkur 
mubuebecilikte mllteıekkil milbavaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. (500) 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma kıtaab ihtiyacı için 5500 ili 7()(,() çift kundura kapalı 
zarf usulile sabn ahnacı.kbr. Mllnakasa 22n/931 tarihine müsadif 
Çarıamba gllnü saat 15 de Gedikpaıada Jandarma imalitban~ 
linde yapılacaktır. Şartname :malltbanede mevcuttur. (531) 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 
Otobttsler hakkındaki talimatname vı .. 

IAyet gazeteslle · neşredlleceğl alAkada
ranca malOm olmak ttzere llAn olunur.(922) 

• • • 
lstinye'de Mahmut Çavuş mahallesinde Belediye mali tarla müzayede sure-

dle 8·8-931 tarihinden itibaren kiraya verileceğinden taliplerin şannameyi görmek 
ve mü.zayedeye iştirak etmek üzere bu günde Büyükderede Sanyer Beledire 
müdünyeti encümenine müracaatları il!n olunur· 1925) • 

* .. * 
Ahmet Hamdi efendinin vesaiti nakliye resminden olan bor-

ewıun tahsili için haciz altına alman 2209 numaralı otomobil 
temmuzun 20 inci pazartesi giinü Sandalbedesteninde biiPüza-
yede ıablacağı ilin olunur. 923 

• • • 
Beyoğlu belediye şubesinden: Bir merkep bulunmuttur. 8 

gtln içinde sahibi mllraccat etmezae satılacaktır. 919 . . .. 
Nişancı yangın yerinde beşinci adada 89·88 ve 70,70-1 harita numaralı arsa

lar arasında 69,44 metre murabbaı arsanın metre murabbaına 225 kuruş kıymet 
takdir olunarak açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin ~artnameyi görmek için 
her gün levazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek için J 2 lira teminat akçesi le 
ihale gün il olan 6-8-931 perşembe günü saat l 5 e kadar encümeni daimi ve mü-
racaatları. (924) • 

• • • 
Babıalide Defterdarlık kartısında 1 l odadan ibaret Hacı Beşir ağa medrese• 

si bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlil~üne, müuyede

ye girmek için 25 lira teminat akçelerile ihale günü olan 6·8-931 perşembe ıü-
llÜ IW 15 ı kadar eneümeal d&iıniye müracaatları. \926) 

ır;~ A K iT ı ~:ı 
~~?~ .~~?.!!!J 
Sebhk ev epertımen,erse,e•ye 

Kiralık ve satılık ev - Cenber
liraşta Jstanbul belediye dairesi civarın
da Dizdariye mahallesi medrese so ağın 

1 

da 7:\o, 1ı ev kiralık ve satılıktır geni~ 

odalar, bahçe, kuyu ve sair lüzumlu 
teferı üatı, su ve eleku ık tesisatını havi 
dir, l\larmaraya \'e acialara karşı geniş 

bir nezareti vardır. Gezmek ve görmek 
için Dizdariye camisi civarında bulunan 
mahalle bekçi~ine ve pazarlık içinde Di 
vanyoluııda baktıryolo~ Dr. !usan Sami 
Beye No. 189 telefon No: 20981 mü
racaat oluna bilir. 

Kirahk E9 
Harbiyede Sipahi ocağı karşısında 

Ferah apartımanı yanında 169 numa· 
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu. 
elektriği ve bahçesi vardır. 

E\i görmek ve konuşmak için için· 
dekilere mürııcaat edilmesi. 

Satılık aparbman - Beyoğlu, 

Elhamra sineması karşısındaki Sentııntu· 
van kilisesi yanında 5 kat Hrgir, Ayda 
128 lira kira getirir, 12 bin lira saııt 9· 12 
ara,ında müracaat lstanbul dördüncü 
vakıfh:m Asmakat 29 

satıhk hane - Şehzadebaşında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
!\Jarmarava nezaretli 9 numaralı beş odı 
ve müşı;milııtlı müceddet k:lrgir hane 
satılıktır. içindı• kilere müracaat. -----
1 

Benz marka - Yedi kişilik 
açık ve kullanılmış hır otomobil satı

lıktır. Görmek istiyeıılcrin Cağaloğlun-
1 da l\lıhmut B. in garajına müracaatları. 

Terzi kadın aranıyor - 1 ler tür
lü kadın tu\'aletleri diken işçi bir hanım 
aranıyor. B!ıhçek:ıpı 1 lacı Bekir arkasın· 
da Rasim paşa Han ~o. 9 terzi Eliz. 

Satılık kirgir hane - Şişli 
Etfal hastahanesi istasyonu . civarı, 4 kat 
müceddet 2 aile oturabilır. apartıman 
olabilir nezaretli, 9-12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıf han 
Asma kat 29 0342) 

Emlakiniıi satmak - Yahut i..i
ralamak jçin 9- J 2 arasında müracaat edi
niz, Tramvay, iskeleye şimendifere yakın 
olanlar müreccahtır. lstanbul dördüncü 
vakıfhan A 'm:t kat 29 

Hizmetçi, işçi v. •· arıyanlar 
Bir miırcbbi ye, bir hizmetçi, bir aşçi 

istiyoruz mektupla bize sorunuz. Mektup 
içine 4 kuruşluk pul koyunuz.. ~dres: 

Jsıanbul Postaneı:inde ~o: 548 ----
Memur ve memure istlyo· 

ruz - iş :niz olmadığı zamanlarda ça
lışarak ayda 90 liradan fazla kazanabilir
siniz, şeraiti mektupla sorunuz, içine 6 
kuruşluk pul koyunuz. 

Istanbul Postanesinde L'\o. 400 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için tki havadar ~da.. ?ir 
sofa \'e bir haladan mürekkep bır d:ııre 
müsait şeraitte kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No 1ı i\lu:ıllim!er kitapha
nrsine mür:ınıac 

I~~· llW 1 
1 Defterdarhk lllnlan 

Kiralık Odalı Dükkin : No. 
335,345 Topane Kışlaaltı senelik 
kirası 41 U lira, kiralamak açık 
arttırma 30 Tem muz 931 Per· 
ıembe 15 Defterdarlıkta ( M. 
930. 313). (838) 

Hararetinzi teskin • • 
ıçın 

her zaman 

Karahisar Maden Suyu 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder 

Böbrek, Karaciğer, Kum ve mide bastalıklanna 
karşı tanmmış bir sudur. 

Her Yerde Arayınız 
Toptan ve perakende satış 

deposu: 
Yeni postane karıııındaki cadde

de No. 20 Telefon. 20062 
Telgr. Depo-Istanbul 

- Büyük adamlar serisi 
ilim, fen, san'at aleminde tanınmıı ve tarihten iz bırakmıf 

olan cibanm büyük ve meşhur simalaranı ve bunlann bırakbkları 
eserleri, insaniyet ve medeniyete hizmetlerini izah eden bu seri 
küçük kitapçıklar halinde her hafta muntazaman neırolunmak· 
tadır. 

Şimdiye kadar intişar eden cüzler ıunlardır: 

ı - 1'1cırkoni, ı - Lord Bayron, 3 - Madam 
Kür-i, 4 - Büyük Frcderik, 5- Lord Nortklif, 
fi -1\.lakyaveJ, 7-Robespiyer, 8 - Danton, 9 -
Fröyd. 10 - Ziya Gökalp, 11 - Sokrat, 12-Ef
!:Hun. 13 - Fuzuli, 14 - Kristof Kolomp, 15- Zi
ya Pş., l 6- Oskar Vayld, 17 -Darvin, 18 -Rol< 
feller, 19-Toltoy, 20-Ahmet Mithat Ef., 21-
Kleopatra. 

Her cOzOn fiati 7,5 kuruıtur. 

;;;;.--•Naşiri: Kanaat ktttttphanesl ac _..., 

Vakıf Akarlar Müdür
lüğünden: 

Paza~ltlda Kiraya Verilecek Eml~ik 
Müddeti ic:ıt 

Sene 
1 - Galatada kemankeş kara mustafapaşa mahallesinde he
lvacı sokağında 6 No. hanın dokuzda sekiz hissesi. • .. 
2 - Nişantaşında Muradiye, galip dede S. 35-41 No. dllkkin 1 
3 - Hasköyde keçeci piri, cami ittisalinde 5-7No. dilkkin 1 
4 - Uzun çarşıda yavaıcaşahin, Mektep S. 22 - 24 No. 
bodrum. 1 
5 - Ortaköyde cami sokağında arsa 1 
6 - Nişantaşında Muradiye, galipdede S. 33.39 No. dOkkAn 2 
7 - Arnavutköyünde tevfikiye cami tahtında 42 No. dllkkAn 2 
8 - Galata arapcami, kalafat yerinde 113 No. baraka 2 
9 - Çenberlitaşta yağhkcı ban nstkatanda 9 No. oda 2 

10 - Şehzadebaşında kalenderbane, cami sokatında 12-10 No. 
arsa 2 

11 - Çakmakcılarda bliyllk yeni ban derununda 53 Ye 55 
No. iki dilkkAn. 3 

12 - Aksarayda kAtip maslabattin, Cerrabpaıa C. 56 No. 
dükkan 3 

13 - Balıkpazarında abiçelebi, yoğurtcu sokağında 3-5 No. 
ardiye 3 

Mebdei icarlar: Eski mOstecirler için akdi sabıkın hitamı 
yeni mllstecirler için teslim tarihidir. 

Müddet: 25 temmuz 931 cumartesi gilnU saat on d6rt bu
çuğa kadar. 

Yirmi gün milddetle ilin edilen balAda muharrer emlAkia 
pazarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiftir. 
Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait ta· 
leplerini dermeyan eylemek için lstanbul Evkaf mildilriyetinde 
varidat mildilrlüğilnlln akarlar kalemine müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilitı bakkmda malumat almak istiyenler 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. (250) 

Iktısat vekaletinden: 
200 kilo slllf at d6 strikinin şartnamesi mu cebince kapab 

urf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartnameyi 
almak üzere şimdiden Ankarada iktısat vekaleti mübayaat k~ 
misyonuna lstanbulda birinci ziraat müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 9 eyltıl 
1931 çarşamba gününe kadar bedeli mubammeni olan (10,000) 
liranın yüzde 7,5 üzerinden teminatile birlikte teklifnameleriDİ 
mezkur komisyona tevdi etmeleri ve yevmi mezkürda ıaat 15 t• 
deikomisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (707) 

Mes'ul müdür: REFiK ABll6' 
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