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Müdafaa ve lktısat Bütçeleri Kabul Edildi 
B. M. Meclisinde dünkü Alman nazır- Bir san'at dedikodusu 

bütçe mü~akereleri lan Pariste! Heykeltraş Ke~an Ali B. 

Muhafız kıtaatı 
.. hlrlmuı:e mUtevecclhen Anka· 

nıdan hareket etti 
Ankaradan bildirildiğine göre 

RiyaıeticOmbur muhafız kıtaatı 
latanbula hareket etmiştir. Gazi 
Hz. bu aJı ıebrimizi şereHendi
recelderdir. Gazi Hazretlerinin 
latanbulu teşriflerinden bir 
mllddet ıonra Bursaya hareket
le Uludağ otelinde bir kaç gün 
İatirabat buyurmAiarı muhtemel
dir. 

HUkOmetlmlz vadesi galme
ren tllahhUtlerlne mahsubftn 
••hrlmlzde Alman bakelann• 

Yardım etti 

cevap verıyor 
Yanımda çalışan bir san'atkAr değil kendi
sine acıdığım aç ve basit bir amele idi diyor 

Milnber N6yste Nabribten is
minde bir Alman gazetesi Mil
n~bte heykeltraıhk tahailinden 

-
sonra Istanbula d6nen Kenan 
Ali Beyin Sivas abidesini ve 
ismet pqaom bir bUstn ile di
ğer aipariıleri Groa adla bir 
Alman beykeltraıınıo yardımile 
yapbğuu ve neticede hakkını 

noksan vererek bu Almam yaaından 
koğduğunu iddia etmekte ve 
Tnrklerin bakıinaabtı mazide
mi kaldı? teklinde bir de sual 
sormaktadır. intiıar eden ba 
garip iddia llıerioe dtln bir mu• 
harririmiz Kenan Ali Beyle atel· 
yesinde g6rU1mU1 ve kendisini 
bir abide 6olbıde ça)afar bir 
halde bulmuttur. 

Kenan Ali B. hakkındaki bu 
yazıdan ıimdi haberdar olduğu· 
nu ve bunu hayretle kaqılad~ 
ğuu llyledlkten ıonra banlann 

(Utf m •tllllfa-,,ı ~rlnlz) 

Matbuat kanunu 
Bu sah ruznamlye ahnması 

muhtemel 
Ankara, 18 (Telefon) _ Mat-

buat kanunu adliye ve dahiliye 
e~cümenlerinden miıteıekkil ko
mııyon tarafandan mOzakere e-
dildi. Komisyon yaran meıaiaiai 
bitirecektir. Kanun IA11ba11nıa 
ıalı giinü meclis 'fllzname.ine a
hnma11 muhtemeldir. 
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Daktilo müsabakamız 
Fevzi P,. Ha. Münevver H. , hakem heyetinin ten

kidinden müteessir olmadım, diyor 

8. M. Meclisinde dünkü 
bütçe ~üzakereleri 

Adapazuı, 18 (\1akıt) -
( Oat tarafı l inci sayıfada ) mı teklif etmedi. Bunu bütçeye eneli· Hazretleri ~mimi tezahttrai 

Daktilo mUsabakamızın hakem hey- çin, satır atlanıldı demedim. (Atla1ıa· yarım. Bir top kaput bezi (510)) ku- men koydu. Milli teşekküllere ayır ay buraya geldı. __ .ı 
etinhi rapora hakkında 931 daktilo hi· bilir) dedim. Ayni zamanda yazımda ruf tutar. (370) kuruş resmi nr. Hi rı yardım fuh mevcuttur. Muallimler ko119,... 
rindtnt& Mtlnener Sanm hanımın dü· çok yanlıt yaptıfımı yazıyı uzatırken maye kAfl midir, değil midfr? Bence Diler fuıJlardan tasarruf suretile Ankara, 18 (Telefon) 
şllncıtlerinl ve hakem heyetinin muka- ilhe ettim. kafidir. on bet bin Jira koyduk dedi. dDrler ve muaJJimler 
bil ee.abını yazmıttık. Yine, OHvetti makinesinin ~ryosu istikraz b•h•I Rü~U Bey (Bursa) : bitti. Vekil B. fizik. 

MUnener Sarım hanım hakem hey· atır tarzında bir kelime kullanmacım. Tetkik etmeden söylememelidir. Ben Bu para ile iki yüz elli köy çocuğu tabiat muallimleri ku . 
etinin cevabına kafJr dUtUndUkJerini Yalnız bazı makine pryolarının ağır· tetkik etmeden eöylemem. Hacı )feh· okutuJabilirdL yardımın Jüzumu yok. nutukla açtı. öğleyin bit 
dUa ap.lıclald mektupla gazeter.tize lığından bahsettim. Bu da geJece!. se- met Bey (Kütahya), Halil n Sırn Dedi. Hasan Fehmi Bey tekrar verildi. 
bildirdi: neki milsabakada nazan itibara alın· Beyler istikrazdan bahsettiler. HUk6- kürsüye ~ldi. P•rl• bUrUk el~I 

Efe11dim; sın diye yazdığım umumi şeki!deki met istikraz ha.hainde bir ,ey fed:l e- - Bütçenin heyeti umumiyesi ara· Paris, 18 (A.A.) - Hancf1' 
Gazetenizin bugünkü nüshasında mUtaJeama dahildi. demez. imtiyaz suretlle veya her ne sında söz söyllyen Rüştü Bey arkada· M. Briand, Türkiy~ ~tiyük 

hakem heyetinin bana verdiği cevabı O· Gazetenizde benim ha.kem he} eti· suretle olul'la olsun latHdlli malinrl· ıımız milyonlarca kilo koıa yeti§tlrtn nlrl Beyi kabul etmıştır. .& 
kodum. nin noksan raporunu tamamlamak mak zi fedayi kabul edemez. Halil vfı Sır- mütehassısları mı yoksa fabrlkalan ım A m•n •azırlan herek :S 

Yuıı tarzında hissettiğim teessüre sadile çıkan mütaleam hiçbir zaman rı Beylere sorarım; hangi malı :rup, himaye etmek istiyorlar. Her h.ıldt Derim. 18 (A.A.) - )1. 
binaen cevap vermek mecburlyetlnde mUnakaşa kapısı açacak bir teukit bize makul şerait tahtında para teklif fabrikaları olacak. Ben bunu muv:Afık M. Gurtlus ~aat 2l,50 de P• 
bldım. mahi~tinde defildi. Halbuki buna etmiş de hilktlmet kabul etmemiştir? görmem. Kendileri tUrlc maddei ipti- ket. ~tmişlerdır. Ista~yon.da 

DiJorlar ki: asabt bir cevap veriliyor. Yazılış Teklif yoktur. Olaaydı, hUkQmet l\a· daiye müstahsillerinin menfaatlerini eefırı tarafından teşyı edılnt 
Hakem heyeti C~H seneki mfisa. tarzı insanda tee88ür uyandırıyor. bul ederdi. ileri ıUrıUnler. Kendi tarafının men- B Macar bankaları 

büada -a.11 hakkında 
0 

zaman \'eri- Bununla beraber cevap vermek hlt lstllnbul nhbm tlrketl f aatlni değil, türk müstahsillerinin udapeşte, 18 (A.A.) -

ı ır-,_.. t ğ" f 1 ·· U funda bulunduklan için ~kkür ede· Dedi n Osmanlı borçlannın uzun menfaatlerine hadim bir teftik cemlye tekrar açılmıştır. MuamelA 
1 en raporu -rar e me ı az a gorm ş b" .ıh 1 1 ne imkan ,·ermek irin bank• 

ti A d 1 b VAKiT k 11 rim ır tar. çes n yaptı. ti teşekkUI etmiş. Yine, buna yardım ~ ..;,.. 'z: e en::. un: bili 1 ° ek 'Eter itirazım eöyleaildifl &ibi ha· Badehu Eıldtehlr meb•03u Emin B. etmek iıtiyoruz. Bu parayı biz blit- panma saat! 1~ ten l6 ya çıka 
an an çık ıp 0 uya r er.,. ıit defli de cevap verilecek kadar e- letanbulda rıhtımdan istifade edilme çeye koymasak bile lktısat nkAleti ,;a Bu sayede ızdıhama mahal 

Bana: hemmlyetll ldi)'H daha açık bir ifade yen yerlerden şirket rtsim alıyor. Mu- lahiyetine fstinadan yapabilirdi. Mec- tır. 
• fferhaqi bir fikir veya yapılsn iş kullanılabilirdi ki; okuyanlar müfit kavelesinde böyle bir madde var mı, tilin "oy:muı daha muvafıktır. Bu Maarif •mlnlerl muallllll 

811*a,.._ edilmek isteaUdiği zaman bir netice elde etalnler. ÇUnkU insan- sorarım? terefl mecJiı kendi Uıerine aJmıf olur. Maari~ e~inlerinin~ 
&)Ti arn aa.termek lbımdır. Bu hiç ıar tenkit edilen noktalarını tuhlh t- Dahilde ,.e hariçte Rusların bize (Alkıtlar). la maallimhkl!re tayın. 
fula ılrtileaık ibir hareket deJil. Sa- le teklmüle dotru yürüyebilirler. Ben, olan d08tlutu aamimt ise iırtlhsalahmı· Hamdi (Mersin), RUıtU (Bursa) len haber venlmektedir. 
aiT•n hırkesie bir nkıt ~oJieksiyonu hakem heyetinin beni tenkidinden zı. ~oru~alan llzıındır. :oku sartıi· 89yler bu on bet bin liraJrk yardınıın rfndeld te.irlercle ihtiyatlı ol 
•atanamaz.,, derim. Sonra. h~blr zaman mliteeeeir olmadım. mıhklenne inanılmaz, dedı. yapılmamaaı hakkında bir takrir ver- ranın zaruri lcabat d Bir 
~rlenilditl veçhile ıeçen sene mU- Beni mUtee.ir eden ve bu yazıyı Bundan sonra RUştU Be y(Buna) diler. Takrir kabul edilmedi. yüksek hyetf h ~ ır. dlltf 

ababda huAUıl olarak tabettirilmi~ \"e yazmaj'a sevkeden Amil muhterem ha- tekrar kürsüye gelerek ecnebi miite!11uı Rulh Bey (Antalya) kürsüye gel- tan zaruri tU:~u~ :ı:' bu 8 
~e daktUolan biraz yormak için faz kem heyetinin kullandıtı ifade tartı· erslar hakkında 1ktrt1at vekilinin ıza. dl: rekete m b b raJunııt 
Jtea tenlltt l~retlerl ve saire serlhniş dır. hat ve~inf IÖylf'Cli. lkbut veklletl bUtçesl mız vat.:~n U:er 

1kötesin~:· k 
INr metin nrılmittir.,, iddiuına da: K~kl hakem heyeti beni daha bat lktısat nkilt Şeref Bey izahatta bu· - Cenup vilAyetlerlmlzde barına- mevdu vazifeyi ifa etmiıtir. il• 

"MetRldat tenkit ip retleri daktilo ka cephelerden yakalayıp tenkit ette lunaark: c.ıc bir liman yoktur. Deniz f enerlcrl amadedir ve ifa edecektir. ( 
,. Y•NIU. ÇtlnkU daktilo (A) ha~ff. idi de bu tarzda bir ifade kuJlanm:ıia :-. Eneti!üler ;apılmaktadı.r.. Hu fuhna konan parada limanlar da da- \"ekAlet ihtiyacı naıan d 
•• ••eaima bir ri-"le bir noktaya idi enetıtüJere Uç mütehaMts getırılıcek· htl midir? rak •- ti 1 &&.. ' • t 1 .. -r p o unan proeram 
7Mat 4• blr (Polnt d'interrogatio11) a Fakat ne oluna o18Un buaendd tir. Ziraa 1 orman, baytar iç n mute- Diye BOrdu. lktl8at vekili: iBtihzaratını yapmakta deva• 
nnar. Bnun bUyiik bir kıymeti yok.,. konkuru kazanmış olan benim. Ye hfr ha88ıs1ar getlrilece~tir. ~~nca haşa- - Dahil değildir. Yalnız tamirat tir. 
-.a1M nrilebllir. ni Franeada oldutu gibi kadro harici rat mUcadeleei içın de mutehaumlar içindir. l'tlasarifln mühim bir k11mı 

Y&11111& mamadan cenp verilmlt: bırakmadıkları için de aynca teşekkür gelecektir. :!:"cut v.e ıelecek m.titehas Dedi. Badehu fuıllara ı~çildi. lk· ılsatıdır. Bunların tedariki h 
Ben ,.a, gar.ete yazı11 oldu~ıı ı. ederim. 919Ja~ın mu .. elele~ıvardır: lkı Mne tıaat vekletl bütç~i kabul edılerek cf'I- fiat tfnezzillünden istifade 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dı~ (Kaf~ ~fa N~en~ HlOdakika~tiledildL hlr~~ınıt~lfie~~id 
~ae bir i a oldapnaipret Gros bundan muiber olarak Tlftlkl•rlmlzl korulll8 iki 1 Is . 

d mlftlr ki aebrimizde Almanca gazetenin Tiftik cemiyetine yardrm için veri· . DC Ce e . ~u suretle bUtçe tahııeatınuı 
~· Bb. m~mar ..,.!.., Dıerlne iataıcbul mubabirliiini yapan Jeeek 15 bin lira Wısleat müzakere edl· lk.'ncl celse açıldı •. Müdafaai Mıllf. rım . 
• ı.a.a. ı..a• a..a. ---' ...l•• .. r, .. '-'-- ll b. ...n b ld" lirken RUıttl Bey (Buna) .c>z alaru: Y~ büıçnj gıU~lLerfllJlciJ.Jda~ıu MD· Kadrolara nazaran aaatt --a• 'P .,,_ llUll 8UI·- ...... e lf ... D ana se 1 Ve fft Dc';r oz aUU. .,_ • ...,.,...__..._., 

'flAlttntFare11, Ulbiri •• fibi tkiıacl tekrar yanıma alınmasını ıGyledi. - Lüıumlu daıur ba§k"a '§eyler 'fa~ _ l\lüdaCaai Milliye ttiitçeslode 11 suretile ktdrolarımızı klare-v 
yarclamlua mahtaç ise heykel· Kabul etmeyince gazete ile f&D· Refini iıterim. l>Hi, Sırrı B. (Yozgat, milyon lira nok&an var. Vatanm mil· Büyük reisin ve onun i8ri 
traı ta blyle tali kimaelerle, al• taj yapacaklannı bildirdiler, Ve kilnliy•. ıe~erek: . . . 

1 
dafauı için bu, endişe tevlit eder. eden hükQmetin terefial 

PJI claken, ~muna koyan yar- iıte bunu ıimdigarOyorum: Şantaja - Bız tı!tik neshnı ke>rumakcıst~ Bu huausta vekil bey bizi tenvir etme- ııyan ordularımıu asla ilı...ı 
lar b k 1 b lind 8 • l • yoruz. Cemıyetin parası yoktur .. e.m lklir yeceiiz. (Alkışlar). 

•ımcı uata ir G a e bqlamıılar. enım eser erım ve yet rok faydah bir teşekktildttr. 1 ar· • . . o- d a.- f 
--•·-· b·ı • d d d o_ d h , Miidafaai Mtl1iye vekıli cevap ver· ruu • --rru 
~ .. • ı ıım mey an a ır. ucn, • a dım llztmdır. Dedi. M zh Müf"t B V L.tt G ı k r · eJ d dl· a ar ı ey - e&P 

ifte Gro. ta benim yanımda roı mem e e ımııe • 1 me en RUıttl Bey (Bana) tekrar beyanat.: • _ E..et bütçemizde ıı mHyon Ura hatında yapılan tasarrufta 
pmarqa oluak ~hpn 23 ya• evvel Amasya ve Tekırdat bey- ta bulunarak: oba Bu nobanı ıören Mazhar mahal olmadığını anladım. 
... ela ltir Alman amelelİ idi. kelini, Seyriıefaia, Ankara Sıhhat - Tiftik aalaipleri kendi aralarında ~iifltBvea~~ enditelerlne teşekk'tir ede ili de buna kanidir. Vekil beti• 

Keadial Almaa 1••izlerinln la· enıtitGıO, it banka11ndaki bllat· toplıyacakları para ile münhasıran ida · Btltr• -cümeni Milli müd:ıroa hakkındaki sözleri bizi münşe .,. . l . isteri rım. >~ ,.;u ' 

tan),ala doldardutu zaman ıeb- leri yapbm. Ve fUDU da tahllm re işlerinin rüyet nı m. tefkllltınm bUtUn ihtiyaçlannı temin mlştir. Ordumuz masraftan 
rlmlle plmlt Ye Tepebaıında için en bOyOk bir iftihar Ye bu Dedi. Bütçe encüınenl rei&l Huan husu1Unda hususi bir itina ile hattket bütçesinde tasarruf yaptı. O 
tıtçi Uterü Ef. ye mOracat ede· iddialara en kestirme bir cevap Fehmi Bey kürsüye relerek izahat ver etmiştir. Türk milleti.nin, ordularına her noktada f edakarhk yap 
nk İf iatemiftir. olarak aöyliyeyim ki sanabmın dl: kartı muhabbet ve teveccühünü min- burada da yaptı. Ordumuzun 

Orada bir it bulamadıilDI ve ve aan'atklrlığımın imtibanımı Mlllt te'91rkDll•re rardım nıt ve .şükranla hatırlamak lazımdır. mUzU kabartacak sözlerini vekil 
d biızat Baıvekil iımet paıa Haz. - Millt tefekkUllere yardım •dil· (Alkışlar). atzından işitmek bi'Zi çok -~ 

=~~!ta!':1:~~~ı::r d:: retlerinin yanında verdim. meli mi, edilmemeli mi? Mevzuu"... MUdafaai milliye teşkilatı ıibi tn Hakikaten ordumuz sayesinde 
ili. ana Yatanmdan uzak bir On beş gtln pafa hazretlerinin fında saz söyleniyor. Maliye bUtı;e- kıdemli bir teşkilatın takriben bütçe- mı7A dUpıan ayağı bumıyac•IS 
.. 

birde pen·-11 olmuı bir zaYal· Çanka adaki kö klerinde apya• sinde cemiyetler~ yardım faslı vardır. •inin yüzde yirmi noksanile idaresi Ü· kınd~ki imanımıza zerre kadar 
...-- Y 1 . • . Y Fakat yardım içın unun :Yoktur. aerinde senelerin emeği biriken bu gelmıyecektlr. 

Lyı kwtaraca~ı dGfllneıek hnız çalıprak kendılennın büst• Bü• .. e de bir kaaundur. Ora)'& ko- h-'·'k t Ordumuza selim 
L d!-Laı el · 1 1 · · . b• t ~ tepllltnt hiç bir .noktasına -• a en 
•• ..... am erım arasına a • .erını yapbm ve eaerım ızz~ yar veririz. Hük6met cemiyete yardı· aaraılmaksızın ilişmek kabil değildir. Şunu da söyllyeyi mkl meclilt 
cluiL ıımet paşa Hz. tarafından takdır b kkd-b. b. vakit aarfetme· Bin itina ile Türkiyenin büyük kuman eder&e bütün bütçeleri sıfıra 

Fakat IOD zamanlarda fena edilerek bahçelerindeki Kanoni· ğ: bl~ 8ın:m 1~armeden netri· danlan ve tarihin bUyük kahramanla. ve müdafaa! milllye bü~~eeine 
4 laall•:ıa&'ı••i• bqlacbm, ve kanın yaptığı heykelin yerine yatta bulunmas, çirkindir. Myle rı tarafından vücuda getiri·lmiş bir on. lar ko~ar. Bunu tarihımlz k~Y 

IMa zlıp, oturttup kondu. iftiralara necip milletimi karlf· du vardır ki bu da türk ordusudur. tir. Sözlerime. ordumu7A neşe .. 
• --.l-L: L-•·•-- ... ı cak B Al • . fik' . d b I 1 .. :L ld w ta 1. adetler temennısl arasında hfta 

plMIJUllUlllU 1UUUU1 \oll&a u man gazeteaının ır ve tırmak garabet:n e u unan ga· (Alkıtlar). Onun aY"' o ugu a t w 
kadar ileriJe ,atortınce kendili· fıkralarını yazdıj"ı in1a11lann ha· zete hakkında aynca nazan dile· inkişafı taharri etmek hükumetin ve yor~~ h 

1 11 
K 1 Bey ( 

ne yol Yerdim. Jeti ruhivtsi ve dikkat havatları keti celbf'!derim milletin nzifesldir. Milli ,·arlık i!ze- k a el u ıs.mail 1 emaf 1 8 • as ere z raa an m \'e enn • 
YAKT111 Tefrikası ı 36 o ıün konakta onun aleyhinde bı, ne Terilirae bakmadan yu· dan aonra ibadet fulı hatlardı: retilmeei hakkmda çıka.n ~anana 

ibzal IE bir IÖz aarfeden olmamıpa bu· tuyor ve memnun oluyordu. Kız Yan yana uzun bir namaz ve bild hakkında vekil beyın ızahat 

CI nun için kendiıine kızıp aurat e· hatta hir defa orta hizmetçili E· dua.. Sonra ne zaman lımail· sini i~tedl • 
diyor. Gülıüın kalfayı memnun leni hakkında itittili hir decliko den bahaederler, nihayet, IÖz ah? MUdafaai milliye vekili, 11 

Dall etmek için bir çare ketfetti. Ko duyu kalfaya adapte etti: ret, keramet muallanna dökülür· murları vası~le kanunun ta e.. nutulan ıözlere kulak vermek Kalf dü lktıaa.t vekletıle iıtipreclen IO• 
.. . kapılardan dinlemek bu tla ol~ 7 ö . dılım, aen ~a ::n • Gülaümde Nevnihal kalfaya ha fyl tatbiki için tedbirler alı 

YAZAN mana, kalfamn libdıaını aça· cpee==~dennün femndık,l~~•bk .:..or~ kartı derin bi; hayranlık ve haset söyledL . I• 
ak ··t ki · be "k" · i d -ı Badehu kara ,.e deniz bU~• 

~EŞ AT NUR 1 r .. 0 e nın . n ının a zın an mupun, onlar da tana bakıp ba vardı. ihtiyar kadın uyurken hatta 
toz almak, nıhayet pek darda kıp h klan bükü larm k 1 k ö ı ·n· k bul edildi. · 

Siylemn olurlar mı? Onlar kaldıiı zaman kendinden bir • ıyı m yor 11• uyanı 0 ara 1 zer~. 1 
• .~pa· Deniz bütçelerinin mUıake 

beni rahat bırakırlar mı? Bu ak ....... d d"k d d k dedı. dıkça bu dünyadan otekı dunya Slrrı Bey (Kocaeli) lzmitte doll 
~ e ı o u uy urma •.• Kalf "b be • ıı •• 'd" '"I ı · ·· ·· vine kulaklanm biber oibi yan· ç k bu d · k f 'k a u Yatta nım ıuzwn ya 11 ıyor, 0 en en ıoruyor, nın Jevaz.ımatın( ve su iht 

r • ocu ma enı et ettJ • •--'--•-· f • ·7 N f ö d"i• ··t d. · dı Ne diweyı"m ben onlan Al- k lf · · ıoaaa~ı ne en seçer mı e er 1 rme 1 1 ZMDan, mu ema ıyen •·temin hususunda tedablr al11' 
• ı ·· ten aonra a ayı avucunun ıçı· be · bu atla d ·· · d i 1 1 · t h 'L-:.. _., labıma haTale ettim •• o yapacağını lmak ·1cm d" H l' nı Mil' pencere en. ıo· çıne 0 ma ara gaıp en a11er isterim. Belediyenin su 1tetil'lllP 

bilir. hne .. a t~ 
1 
ıecı . e ı.. . ayalı rür de kaçmaz mı?,, demeyı akıl alıyor, hasılı ömrü buradan 'liya diği hükftmetin, mahalli aalAld 

enuz zenıın etmemıt, ınsıca:m ı d ec1· ..ı&JllmMmele d d · d K 1f d.. ' 
Kalfa katlarım çatarak dudak· yalanlara alıpnamıt olduiu içine. eınd ıL ~in ac!_ı •.• ~ ta • ahe orl~ .a ıdeçıyoGr. ul •.. ad a hunbeya belediye mak~mları~ın. suyukn , 

lannm araamdan mml mml bed dedikodulann battan bata uydur· rın en Dl~ e ıu. ennı vana va ını ta e. ü ıum en a r mu\'8.fık olduıunu aoylıyere '' 
cluaya batlar, Gülıüm bir türlü ma olan kıaınmda bazı yenilip kaldırarak. • • • almıyordu. Ölüler ona olm~tu ola· izahat !stedi. • 
lemailin l&lardıaını açmağa ce· yutulmaz falaolar yapıyordu. Fa· - Allahım ıtıtıyorıun . Y~··· cağı ayan beyan .haber verıyorla~- Velut bey, v~aletçe . bu ın 
aant ed-ezdi. icat bereket Tenin ki Nnnibal Ak uçımla namUMmV da ıftıra dı: Dün ıecekı yansında, bir tetkik edllecefını slyledı • Bad 

Ka haktı iri it fena. Eli bot kalfa havadislerin iğriıini dotnı ediyorlar, dedi ve auatu. çocuk mu yanmıı? dur dur ba· tiınaa nihayet 'Verildi. Y~nn biti 
plclili ıeceler kalfanın yüaiin· ıundan ayırt edecek vaziyette de- • • • kayım... h~lann ~üzakeresinden onra 
d• tlüta bin parça oluyor, iildi. F ula acıkınıı inaanlar ıi· Kalf anm oduında dedikodu l Bitmedi) bütçe müzakeresine devam edeC 



Bu işe sizde şaşın 

Bu nasıl otobUs şof8rU 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Haydarpaşadan 'O küd!lra 

geçmek için (3470) numaralı 
otobüse bindim. l1sküdarda 
vapura yetişecektim. Derhal 
bilet parasını \'erdim. Ot.o
hü~ hareket etti. Pakat üskü· 
daı-d gelince, otobüs iç ma· 
hallelerden birine aptı. c or 
dum: 

"- Benzin alacağız., tledi
ler .. Bekledik ne benzin a. 
lındı, ne bir şey. Evin önün· 
de bir takım kadınlar peyc:a 
oldu. Çocuklar peyda clda. 
Şoförle konu mıya başladıl&r. 
Konuştular, konuştular. ~i· 

~ 
hayet anladım ki burası şofÖ· 
rUn e\·i imiş! 

Ben de yaya olarak gece 
.karanlığında i kelcye kadar 
gittim. 1'abii \apur da kaç 

ı tı .. , -
Okuyucumu:r.un anlıdtığı 

mesele milhimdir. Otobüsle 
Yolculuk edenlerin otobüscü· 
lerin keyfine tabi olmıyacak· 
ları tabiidir. Tramvay. va
pur ne ise otobüs de o<lur. 

Onların da kafi n -ıkr Mr 
kontrola tabi olmaları znrnrl· 
dir. K ndi başlarına istedik· 
leri gihi hareket etmek isti
Ytnlerin bu ciir'etlerine .siz 
de şaşınMn 

Biz de şaşalım ! 

[ PoJis Haberleri J 

~ lr hamal kendini 
~ öJdilrmek istedi 

Süleymaniyede "Darülhadis,, 
lıscdresesinde oturan hamal Meh

nct tabanca He kendini sol böğ
ctinden yaralamak suretıle intiba
~ teşebbü etmi tir. Cerrabpa-
111 hastanesine kaldmlan'Mehme

--in hayatından ümit yoktur. 
Bir eve kund it sokuldu 
c ......... u~; 6'""'"" f."ancılılt!.J .. Öcnc.r 

~vnibey mahallesinin bağ ova
. r okağında 18 numarah bah

lti_re miralayı Mahmut B. in evi-
llın kapısına meçhul bir şahıs 

ı lbirafından kundak konulmuştur. 
Kapı tutuşmağa başladığı va

,~~ yangını bekçi görmüş ve sön-
1~ durrncğe muvaffak olmuştur. 
~ Hudut haricine atalan 

yanke lcller 
ıı Polis müdürlüğü, şimdiye ka 
~dar 7 Yunanlı, 1 ingilıı, 1 iranl!, 
l Bulgar yankesiciyi hudut harı· 
~ıne atmıştır. 

~•kambil ornerken çıkartılan 
t:' ceket çehndı 

rıd Ali Rıza ef end: isminde bir 
11~tkaüt evvelki gün Musul kıraat-
r ıhınesinde 66 oynarken havanın 
)~Caklığı dolayısile ceketini çı· 

artını~, çengele asmıştır. Fakat 
Ali Riza efecdinin O) unla meı· 

1 
l_IJ~ olduğu sırada açıkgözün bi· 

·ıı tı ı, içir.c!e 60 lira bulunan ce· 
ııflceti kaldırdığı gibi kaçmıştır. 
e4 ÇaJan adam tutulamamıştır. , .. 
1 uhumda baher açtı,, insanın 

. başına neler açar? · 
t'ı ı~anli Ali, Koıtantin, Temel 

o llrnınde üç arkadaş dün gece 
tl'J> • d . . 1 r •norama bahçesın e ıçmış er 
11 '-.onra garsonu çağırarak orkes· 

1
' lrenin "Ruhumda b11bar açtı,, 
ı ~rkısmı çalmasını söylemişlerdir, 

~Jıf Polia emri mucebince hariçten 
lf•zel ve şarki isteme~ m~mnu 

clf.lduğundan bu arzu bıttabı ye
rıne getirilmemiş buna ~ı:ıan bu 

ri tiç müıteri de masadakı bütün 
tabaklan kırmışlar üstelik garso· 
bu da bir temiz döğmüılerdir. 

11ıı' Kostantin, Ali ve Temel ;yaka· 
~ lanmışlardır. 
•~llUlkelp hastanesine giderken 

tramvaydan dUştU 
e' Daülkelp bastanesinc!e tedavi· 
tı• de bulunan 22 yaılannda Penbe 
·il H. dün hastaneye gitmek üzere 

_, Salkımıöğütten tramvaya biner· 
it'- ken yere düımüş, başından ya· 
d~ ralakımştır. Pem::,e H. iD yarası 
1 •fer olduğundan Haseki baata· 
ıl lleıinc kaıdmlmışbr. 
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Hililliahmerin tesis edeceği sanatoryom r 
Şimdilik otuz yatakh oJacak, hastalar az bir _____ M_uh_ı_ır_as_ı _____ 

Günün 

para mukabilinde tedavi edilecekler inciT:yk~~;;. :e~~:·~u~ı~r;~·::::~~ 
Veremle mücadele cemiyeti 

reisi Ali Pı., dün kendisini zi. 
yaret eden muharririmize vücu• 
da getirilecek saoaloryom b k
kında ~u izahatı •ermiştir: 

tane inıasında bu esasları gözet· 
miıtim, ve bu suretle çok fay· 
dalı neticeler elde edilmesi müm
kün olmuştu. 

Sanatoryom, şim4ilik otuz ya
taklı olacaktır. ileride yatakların 
adedini kırka, elliye, hatta yüze 

- Münaaıp bir bina bulunma
sı için tetkikatımıza dnam edi· 
yoru:ı. Binanın, Erenköy sabasın· 
daki köıklerden biri olması mu
.-afık görülmü§tlir. Çünkil burası 
hem hava itibarile müsait, hem· 
de münakale itibarile elverişlidir. 
Birçok bina tesbit edildi. Lakin 
hangisinin sabo alınacaj'ı daha 
belli değildir. 

Satın alınacak klSşkUn etrafın· 
da visi arazi ve bahçesinde 
ağaçlar, tercihan çam ağaçları 
bulunması IAıımdır. Çünkü, has· 
talar için ağaç alb, bir ihtiyaç· 
tar. Etrafta vasi arazi bulunduğu 
takdirde de, aanatoryomun ileri· 
de tevsii mümkün olur. Ben, 

Ticaret Aleminde: 

lstanbul HitAliahmer ttisi All Pş. 
yüzbaşı iken, Usküpte bir bas· 

kadar çıkarmak, gayemizdir. Fa· 
kat, bu, birdenbire başarılamaz. 
Mevcut paramız artarsa, yeni 
yeni paviyonlar yptınrız. Bu , 
böyle olur. Bu işte zenginlerimi· 
ze düşen hisse, pek büyüktür. 
Onların bu hayır işine azami su· 
rette yardımlarım esirgememeleri 
arzu olunur. Böylelikle bu işin 
baıanlmaıı, birkat daha kolay· 
Jaıır. 

Vücuda getirilecek aanatoryo· 
ma, cüz'i bir ücret mukabilinde 
hasta alınacak, tedavileri için 
fazla parası olmıyan hastalar, 
burada tedavi göreceklerdir. 

: 

Viliyelte: 

TacJrlerJmizin Alman 
ya seyabatıarı kaldı 

Bir ka if daha! 
Bir muallim, felsefede bazı 
keşifler yaptıfjını iddle ediyor 

Polis üçtıncil şubede 
bir lhtifAf 

Ticaret hariciye ofisi tarafın· 
dan tertip edilen ihracat tacir· 
lerimizin Almanya seyahati son 
ahval dolayısile ilkbahara bıra· 
kılmıştır. 

Y azıldığma göre eskiden Türk· 
ç..e muallimliği yapmış olan Ebül· 
fıkret Nihat B. isminde bir mu· 
allim Maarif vekaletine ınüra· 
caat ederek felsefede ve mele· 

Konserve kutularının üzerinde 
memleket i&lmlerl yezalacak 

fizikte bazı keşifler yapbğını 
bildirmiş, istidası Darülfünun 

Kaydedildiğine göre polis Ü· 

çüncü şube müdürü Kerim B. le 
mezkur şube başmemurlarından 
Sadık ve Ömer B. ler arasında 
bir noktai naıar ihtilafı çıkmış 
ve iki memur istifa etmiştir. 
Polis müdürlüiünün tavassutu 
üzerine memurJar istifayı geri 
almışlardır. 

Fransa hükumeti son zaman
larda, Fransaya ithal edilen kon
servelerin kutularında kabartma 
olarak, yapıldıkları memleketin 
isminin yazılı bulunmasına karar 

emanetine ve oradan edebiyat 
fakültesine. havale ed:Jmişsede 
keşiflerinin dinlenmesine imkin 
görülememiş ve kendisine ret 
cevabı .-erilmişlir. 

Limanda: 

vermiştir. Memleketimizden Fran
saya gönderilecek konservelerin 
kutularında da La Türki kelimesi 
yazılı bulanacaktır. 

Uzun bir zamandanberi mef· 
luç bulunan Nihat B. bir gaze· 
teciye demiştir ki: 

Simdi ..b_eni bö le ivil_eşmi~ 
görüyor ve şaşınyorsunu:z 0e'ğfl
mi? felcimi ben kendim tedavi 

Haliç şirketinin Ayvansaray 
fabrikası faaliyetini tatil etti 

Haliç şirketi Ayvansarayda ki 
fabrikasının faaliyetini tatil et· 
miş ve vapurlanm Hasköyde ki 
Şirketi Hayriycnin fabrikasında 

tamire başlamıştır. Fabrikanın 
tatiline sebep şirketin vaziyeti 
maliyesinin bozukluğudur. 

Bu -kararı 'haber atan 'lfonserve 
fabrikatörleri Ticaret odasına 
mUracaat ederek, ellerinde stok 
mal bulunduğu fçin bu karardan 
zarar göreceklerin, kutularm 
etiketlerini değiştirmek kabil 
olmakla beraber kutuları değiş· 
tirmenin mümkün olamıyacağmı 
bildirmişler ve bir çare bulun
masını istemişlerdir. Tıcaret odası 
tüccarları haklı bulduğu için 
teşebbüsat yapılması için iktısat 
vek~letine müracaat etmiştir. 

Romanyade z1raT bir 
sergi eçıhyor 

Romanyada 23 ağustostan 2 
ey:üle kadar devam etmek üzere 
beynelmilel Tuna sergisi namı 
altında bir sergi açılacaktır. 

Zırai mevat ve al~t He men· 
sucat aletleri ipekçiliğe ait me
vadm gösterileceği bu s•rgiye 
iştirak edip etmiyeceğimiz henOz 
belli değildir. 
Oda memurlar1nın teavün en· 

dıAı kooperatif yapıhyor 
Ticaret odası memurları taa

vün sandıtı kooperatif haline 
getirilecektir. Memurlar dün ak· 
şam on sekizde tıcaret odasın· 
da toplanarak yapılan niıamna· 
meyi müzakere ve kabul etmiş
lerdir. N:zamname iktısat veka
letine göpd~rilece~ . ve heyeti 
vekilece tastık edıldıkten sonra 
kooperatıf resmen teşekkül ede
cektir. Kooperatif memutların 
muhtelif istihlak ihtiyaçlannı te
min edecek, tesanüt ve taavün 
esasları dahilinde memurların 
yardım edecek ikrazalta . bulu
nacak, ayrıca bir tasarruf san· 
diği tesis ediJecektir.Kooperati· 
fin ~imdiden altı bin lira serma
yesi v~rclır. 

Mevsim sonu mUnosebetile 
BeyoğJunda Lion mağazaların

da gayet tenzilatlı fiatlarla ya· 
pılan büyük satış yalnız 14 gün 
daha devam edecektir. 

ettim. Vücudumun yarısı donmuş 
bir halde hastaneye müracaat 
~ttiğim zaman yatırmak bile 
ıstemedilerdi. Ben de tuttum. Liman şirketi amele mU· 
Kollanmdakıki şiryani udedi Uç messilleri fırkada 
yerinden kestim ve bu suretle Liman şirketi amelesi mümes iHe-
faJcimi giderdim şimdiye kadar ri dün fırka vilfıyet idare heyeti reisi 
üç defa timarhaneye girdim çık· Cevdet Kerim Beyi görerek şirket ile 
tım. Allah diyo ruz nedir? hayat aralarındaki bazı ihtilflfların hallini 
nedir ve nihayet ölüm nedir ben İ.<itemişlerdir. Ce\'det J{erim JJey bu 
b · 1 mesele hakkında şun)nl'ı öyleıniştir: 

un arı buldum ben bundan sonra ı d k" "Sirkct ile ame e arn:-ın n · ı mcse· 
ıervet kafamda yer tutmaz, mak- lede~ amelenin gadrini mucip lıir 
sadım metafizikteki keşfiyahmı şey yoktur. Jş .:ınlaşılamamazl!kt~n 
ortaya koymaktır. ibaretti. Me clenın csa ı halledılmış. 
R teferruata ait bir iki nokta kalmıştı. 1 

UŞen. lieyJll Verdiği Liman şirketi bunu da hüsnü niyetle 
lzabat Jıallcdcccl,tir. Binaenaleyh mümcı;;ı;;il· 

Birkaç giin el·eJ gazetemizde z· . lerin göreceği, yapacağı bir şey imi· 
hanım isminde b"r hanı 1 • 1 ... şan mamıc;tır. J\endileı;ne işlerinden tıaş-. ı m a .,.orası, ~ .. .. · . · d"I 
Ruşen n. arası da. tahadd .. d ıım hir şey duşunmcrnelerı ta\SI) e e 1 • 

n • u e en d · ı . t ·· d ·· ·· hir hadi e ka ... ·d d'J i z· l jntic;fir. Bu teferruat a şır .. e mu uru ., e ı m •. .ışan 1an·mın " d"' ·· · d 
bu hususta verdiği malümatı den·ol uıı llnmcii Ue~ in Ankaradan onu~ıuıı e 
muştu. neticelcnmış olacaktır .• , 

. Ruşen Hey dün m:ıtbanmıza g-eJerek f fJ 
ızahat 'erdi, hadLenin anlatılrlığı l 'C Yeni tıbbi keş er 
gaze~e~e- yazıldığı şekilde olmadığını, J)eyli Hernl gazete i şu malumatı 
kendısının bera~r yasadığı iddis olu· ,eri)or: 
nan hanımla birlikte Denizlide biı lııc· "Bu hafta znrfında ga) et i!,i mü
Jd l'e diki:. mektebi açtığını, aralarıncı; him tıbbi keşifte bulunulmuştur. m. 
bu iş i~in akfolunmu katibiadflce nıu- rinci i şudur: Yeni bir serum, cocuk 
addak bir mukavelename bulunduğu- doğumu esna ında ölüm tehlikesini 

nu, tatili gecirmek üzere Istanbula a gari hadde indirmektedir. 
geldiklerini, Denizlideki biçl>i \e dilriş İkincisi, çicck ha lalığına karşı 
> urdunu idare eden hu hanımın pcl, muafiyeti temin ediyor \ "C çiçek a i tc· 
namu lu bir hanım olduğunu. ·öyle.isine lüzum bırakmıyor. 
di. Gar.efede hadiseyi başka bir -;.el.il-1 Kızıl için keşfolunan erum flok· 
de tasvir etmiş olan \'C aralannda !a·ıtor Corc Dick ile· Zc\'cesinin eseri· 
lak davası me\'cut bulunan rerilmsı dir. 
Z_işa~ hanı~ın .asabi ~ir :,a~atsı.~lrk ge·ı Bu serumlar 1ccrüb: ~hınmus ve 
çırmı 'e 'aktı le Bnkırlrnyu rnue "eı:.e- onla'rın son derece mufıt olduklan 
sinde teda\'i altına alınmış olıhığunu anla ılmı tır. 
tees ürle ila\'t~ etti. 

Hlmnyeıetfai cen1ıyetinin 
Bebek şubesi açılıyor 

Hima eietfal ce'TliyetiBebek şube
sinin açılma merasimi 23 temmuz 
perşembe günil yapılacaktır. 

Bu münasebetle ayni günO 
akşamı saat 20 den itibaren 
Bebekte Bostan bahçesinde danslı 
kır eğlenceleri yapılacaktır. 

ikramiye çıkmamış 
Kadıköyünde Mühürdar cad

desinde oturan mütekait ısmail 
B. gazettmize yolladığı bir mek. 
tupta, biletine son tertip tayya
re piyankosunda 400,000 lira 
isabet ettiği yaıılmış ise de bu 
haberin Cloğru olmadığını bil. 
dirmektedir. 

kalan gtinlcr: I 65, 3 Rebiüle\'\'el 1350 
GUn ş-Doğu~u. 4.•14: Hau,ı. 19;17 
Namaz vak itleri- Sabah. ':! 51 . 

Üğle; J 2,20. ıkindi ı6.i'8:-;\k~am 19,57, 
\'atst 21,34: ims:ıl.."! 2,33 

• 
Bugün 

Toplantılar- Lıman tarife komis
yonu bugün 1icarcti bahriye mudurlu· 
ğiınde tnplınaktır . 

lçdmıda Liman şirketi ucrctleri tetkik 
edilecektir. 

Vokıt:Abone artlara: 
1 s o 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
I Iaricte - 800 1450 2700 

hin sartleram.!!! 

Aylık 

Kuruş 

Resmi Husust 
Snun 10 Kş. 12,501\f 
Santimi 20 .. 25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

ı 2 3 4 1·10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendfr. 

R - 4 satın geçen i!Anlıınn fazla 
nun için 5 kuruş zammolunur 

Türkiye - lr.ak 
Taymfs gazetesi Kıral Hz.lle 

bir mUlôkat n şredlyor 
(Taymis) in Istanbul muhabiri 

kırnl Faysalın Avrupaya hareke· 
tinden evvel kendisile görüş· 
müş ve beyanatım dinlemiştir. 
Bu muhabir kıral Faysal Hz. nin 
Türkiye - Irak münasebetile di
ğer mesail hakkındaki sözlerini 
şu şekilde anlabyor. 

"Kral hazretleri Cümhuriyet 
Türkiyesini ilk defa olarak zi· 
yaret etti. Bu ziyaretlerden az" ıs 
memnuniyet hissettiğini, endi...t.• 
sinin son derece samimane kar· 
şılandığını, ve devam etmekte 
olan inkifaflarla çok alakadar 
olduğunu söylemiştir. Ziyaretinin 
pek kısa olmasına mebni kat'i 
bir fikir edinmek mümkün ol
mnmışsa da Kral Hz. azim 
gayretlerin sarf olımduğunu be· 
yan ederek Ankaranm asri bir 
şehre tahavvülünden derin bir 
surette mütehassis olmuştur. Ga-
zi Hnzretlerile diğer devlet ri· 
calinin başlıca emeli, dünya ile 
sulh ve müsalemet dairesinde 
yaşamak ve dahili imar işine 
fanlane bir surette devam et· 
mcktir. Irak· Türkiye münasebet
leri, iyidir ve takviye edilecektir. 
Kral Faysal bu münasebetle 
Gazi Hazretlerine iadei ziyaret· 
le lrakı şereflendirmesi ümidini 
jzhar etmiş, yalnız Irakta saraylar
bulunmadığını ve lazım olan is-
tirahat esbabının nakıs olduğunu 
söylemiştir. 

Kral F eysal lra1dan bahse
derken Irakm akvam cemiyetine 
girmek arefesinde iken Irak, Su
riye ve Vehabi!erlerle dostane 
münasebetleri olduğunu söyle
mekten hoşnutluk hissettiğini 
beyan etmiş, Fransa tarafından 
Suriyede takip olunan siyasetin 
ingilterenin Irakta takip etliği 
siy.:ısete mümasil olmasının Fran· 
saca taktir olunacağı ümidini 
izhar ederek Fransız menakibinin 
~~ndan ç?k. müstefit olacağım 
ılave etmıştır. 

Kırnl F eysal ingiltereden bah· 
sederken şu sözleri söylemiştir: 

. " Irn~ın bugünkü vaziyeti, in
gılterenın ona bahşettiği yardım· 
dan ileri geliyor. lrakın Akvam 
cemiyetine girmesinden sonra 
İngiltere • Irak münasebetlerinin 
daha iyi olacağına eminim. Irak 
istikrara doğru gidiyor ve yakın 
şarl<ta müsalemet amili olmak 
istiyor •• 





• 
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Haber I er J nımr müddetince gişelertni muvakka- vam etmekte ot dutu dikkate pyan rö- nü temtn edecek mahtyette oıacak· 
_ ten kapamağa karar vermiştir. rülüyor. tır. Meclis, ayni zamanda bu '9881· 

buhranı lt.lyan gazeteleri ne diyor? Bangerler komitesinin hattı hareke- blarla, müterafik olması lizmıse· 
Roma, 17 (A.A.) - Messagero ~a- ti, endişeleri teskin etmekte herde- len malt teminat ile siyasi sahada 

Harici 

Alman 
· zeteai, diyor ki: vamdır. Bu müessese kendi mensupla- huzur ve sükunu tesis edecek tedbir· 

P • k f d •• Siyaset sahasında Pariste İngiliz- rından hali hazırda Almanyaya, Mı:ıca. leri de tetkik eylemiştir. 
arıs onuşma arın an muspet lerle Fransız ve ArMrikalıların yapmış ristana, Avusturya ve Çekoslova.l<ya- lnglllz Prensleri P•rlste 

oldukları teşriki mesainin gayet iyi ya açmış oldukları kredileri feshe~me- Londra, 17 (A. A.) - DUk ve dil· 

b · · k k ) neticeler vermiş olduğunu t~Jim et· melerini talep etmiştir. Nevyorkbı da şes d'York Paris müstemlekit eer· 
Jr Il etJ Ce Çl a Ca ffi) • me~e~. ın~~kün değildir. ~ramnzla- ayni tedbirin ittihaz edilmiş olduğu gis~ni? İngiliz haftasının ~'idi me-

rın ıtılafgırızliği dündenberı azalmış- ilave olunuyor. rasımınde hazır bulunmak uzere sa 

A tır. Bu hal, büyük bir ehemmiyeti haiz at onda Parlse müteveccihen hareket 
iman nazırlannın Parlse gelmeleri Messagero, evrakı naktiye tedavU- tellkki edilmektedir. etmişlerdir. 
yeni bir merhale feJ4kkf olunuyor lünün .te~kitd lehinde ittihaz edilmiş Macerlstanda tedblrl6r Çin hUkGmetl Japonyaya 

olan cıddı terblrleri hatırlatma n bu Budapeşte, 17 (A.A.) _ Naırrlar . bir nota verdi 
Paris, 17 (~.A.) - Pazar günü baş./ Fransızlarla Almanlar ara!!lında t'Sa· tedbirlerin iktısadlyat sahasında o ka- meclisi, tabii vaziyeti iktısadiyeye Nankın, 17 (A. A.) - Korada vukua 

Mtlet dairesınde müzakerab iştirak sa ait bir itilaf husule gelmesi icap dar zengin olan Almanyaya itimadı avdet edilebilmesini teminen icap P.den gelen arbedeler hakkında Çin hükG· 
•den ecnebi devlet adamları şerefine eder. M. La,•al, bu sabah M. Man- bahşa kafi olmıyacağını yazmaktartır. mukarreratı ittihaz etmiştir. meti tarafından Japonyaya verilen 
M. Laval tarafından bfr ziyafet veril- zonf ile görüştüğü sırada mumaill!yh- Rayh,tag davet edllmlyecek Bugün saat 23 t dahil lmak üzere yeni notada mahallt Japon memur· 
mNI muhtemeJd.i~.. . ten Almanı Fransı~~ ~ngiliz .ve Ameri- Berlin, 17 (A.A.) _ Rayştag, içti- bankalar tekrar f:aliyetl:rini iktisap lan. hakkın~a şiddetli ittihamlar ser· 

Alman başvekılı ıle harıeiye nazırla- kan nazırlarının mukalemHınde hazır maa davet edilmiyecektir. Bu karar etmişlerdir. E h b dat bin dedılmektedır. 
rmın ziya ti . 'ki k l k . 'd k s a ı mevcu ç· h . . M .. re erı ı ısım . o a~.a tır. bulunmak üzere Londraya gı er ·en ~~ mUliyetpenetlerle komünistlerin ta- peni tecavüz etmemek üzere yatır· ~n ancıye nazırı . ·. Vangt Ro:r• 
Bir kısmı, Fransız - Alman muzake- zar günil geçecek olan M. Grandıyı leplerini tetkik etmek üzere bu sabah dıkları mebaliğin cak il d besini ter ajansının bir muhabırıne beyana· 
ratına _tahsis edi!ecektir. ikinci kısmı davet etmesini rica etmiştir. toplanmış olan reisler grupu tarafın- alabilmişlerdir. M:mafi~ ~aeaşla;ın, tında. Japonyanın Çin hükQmetinin 
da lngıJiz, Amerıkan ve İtalyan nazır- Londra içtimaı olamıy•cak mı ? dan ittihaz edilmiştir. yevmiyelerin, \'e ücuratı umumiyenin birinci notasına verdil'i cevapta bliyilk 
lannın da iştirak edecekleri umumi Londra, 17 (A.A.) - Mevsuk mah1· Al t l i muntazaman tediyesi için mukarrera· bir teessür ve teessüf izhar edilmiş ve 
müzakerat~ ~asredilecektir. ... mat alan mahafil, Fransız nazırları- man gaze e er h hususiye ittihaz edilmiştir. Koradaki Japon memurlarının vukua 

M. Brunıng ile M. KUrtıus bil- nın Londraya muvasalatının Alman Sat ve aol gazeteler no MUhl bl gelen arbedeleri durdurmak için elle-
haua Fransadan talep edilen kredile- _ Fransız itilafının vücuda gelmesi- m~talAada bulunuyorlar? B 

1
: 17m(A Ar) mUracaat . rlnden geleni yapmış oldukları husu-

rin mahiyetini tasrih edecekler, .F'ran· ne vabeste olduğunu ve bundan dola- Berlın, 17 (A.A.) - Gazeteler Al- er ın, · ·. - Alma.n ~nd.~- sonda ısrar kılınmış addolunduğunu 
ırzlar da ne suretle yardımda bulun· yı murahhaslar meclisinin inikadı ~im- manya~ın. Paris ve Lond~a ~onferan~ kaJarı fed~rasyonu ıdare komıtesı,_hu- söylemiştir. Yeni Çin notası, yakmda 
mak niyetinde olduklarını söyJiyecek· diJik teehhür edeceğini maamafih, pl"k lanna ıştiraki vaktinde ıhtıyatlı hır k_Gı_nete ntüfr.~c~t .. ederk Alman mılle- kargaşalıklar vukua gelecefi ihbar 
ı di . lisan kul) ktad tının mena um nufus mülahazalarına 
er r. yakında nfhai kararlar Jttıhazına im- .. A anma ır. . . t d t eğ d t t . . edilmiş ve ihtarda bulunulmuı o~ma 

M. Brünlnı ile M. Kürtiüıün Pari· kan hasıl olacafını söylemektedir. H~k~met mahafili, her ıkı tar~fın e a e ~e~ e ave .e. ~ıştır. _ sına rağmen bu vukuatın önüne geçil 
se gelmesi, Fransız - Alman mUnase- Diğer taraftan Amerika mahafili ala· da büyük bir hüsnü niyet besleme6t li.- Bugun ~çtim~da katıbı umumı tara- k .. hiçbir tedbir ittihaz edilm~ 
'"-t ta ih" d · · · h di dJ . . . ' Jd'ği f'k • · i ı mektedir fından verılen ırıahatta Fransız - Al- me uzere 
- 1 r ın e mühım bır a ~ r. kadar devletler rıcalının pazartesiye zım ge 1 ı rını ı z eme · . · ld ğunu ve Japon memurlar:nın 
F l b · · lek t' mu- . . • G t 1 M 1 la. rnec- man mukarenetı lüzumundan ve ka- mış o u ranıız ar, unu ıkı mem e ın Londrada ıçtımaı muhakkak olmadığı. aze e er, · Lava rn nazır 1 • . • . . bed ı ani olmak için on gUn bek 
karen~ti ıahasında yeni bir merhale nı dermeyan eylemektedir. lisindeki beyanatını neşretme~t~dir. ~rrna.melen ntadılınden bahsedılmış- ~:miş eo~:~arını beyan etmektedir. 
tellkki etmektedirler. A . k Nasyonalistlerin Fransanın teşrilu me · N t da bu vukuattan Japonya 

Yannki müzakerelerden acil ve merl • benkaler1 ne Y•r· salde bulunmak hususundaki beyana- A1!1 enrada "ı8nUllU ameleler, 
0 

a '
1 

kt . ta "zat talebi 
kat't neticeler beklemek cür'etk!rane dım edscek ? tının bu memleketin Al manyaya ceb- Berlin, 17 (A.A.) - İmparatorluk mes'ul tutu ta ad.~ e kt:ı'r 
bir hareket olur. Fakat ilk temas mu- &rlin, 17 (A.A.) - Nevyorkun baş. ren bir takım siyası şartlar kabul et- meclisi ihtiyari mesai maddesini ka- hakkı muh~İ: e11~:_: A~İrlken 
biti tenvir ve iki memleketin yekdiğt-ri lıca 11 bankası, federal rezerv bank tlrmek fikrinden \'1lzgeçmemiş oldu~u- bul etmiştir. Bundan sonra nahiyeler, Fransız k:I 

1 1 
-ni daha iyi anlamasını temin edtcek reisine, AJmanyaya yapılmı§ olan kı· nu unutturmaması lAzım reldiğini söy gönüllü ameleye muvafık bir para MU· . mu zm) • e~ Bri d 
oluna M. Lavalın teşebbüsü be,·hu. savadeJi kredilerin geri alınması için lemektedirler. kabilinde gıda ve mesken tedarikine Parıs, 17 (A. · - • yan a 

" · d te ı at t 1 rdi F...... hazır bulunduğu halde M. Laval ile, de olmamış olacaktır. ~cap e en m n 1 verm f e r. ..... Huııenberge (Local Anzeiger) ga. mecbur olacaklardır. 
Fransız hilkQmetinfn hüsnü nfvetf deraJ rezerv bank difer bankalarla da zetesinde Alman buhranının içtinabı Baarada bir grev M. Stimson ~e ~· Bend~~~~n a~asın:: 

aflkirdır. Alman nazırlarının !ta· ay- ayni maksat dahilinde milzakerelulne gayri kabil olduğunu ve bu buhranın Basra, 17 (A. A.) - Yeni belediye c~.rey;ı' ;t~ı~ 0 an m:. d e~e ::~ e-
ni hiılerle mütehuais olduklarından devam etmektedird ~l~v~o~ :::ı~~~la- münhasıran tamirat ile sosyal dem.ok· rüsumu aleyhine yapılmı§ olan grev, :~n . :ı ~ıcıy~.;.~zar:ı ın :ras;nd~ Al 
fUphe etmiye mahal yoktur. Bu brihi rınrn bu maksat a n el . sdrı rasinin neticesi olduğunu yazmakta bu sabah bir sokak muharebesi hıtlini 1 mış r. u 1~u 

11 .emı· er Alman buh 
Utek b·ı dUn tahmin olunan mtlşkü Atın vücu u . v • • 1 b" ti manyanın ma ı ,·azıye ı ve • 

IDUlikatta m a ı en yapılacak il&· • ve bınaenaleyh yegane çare sag cena- almıştır. Nümayı~ı er, ır po s memu- "dd ti 1 l~inin mu-
•l•I ve tam izahatın, ild memlekt:t ef ihtimalini r~.d~etmektedir. lngılteN! ha mensup bir hükumetin iktidar me,·· runu yaralamışlardrr. Polis, ateş aç- ~~~~ın iı h ~ ~n:~ ,mes~. ak n tdil 
kAn umumiyesinde erteei ıünil Hen- bankuı m~durU M. Mont.agu Ner~na· kiine gelmesidir demektedir. mış, bir ki~i ölmü~ diğer biri de yara· . ;. ;: ~~ki~e~el:;en;,::ın eda de-
denon Stimaon Grandi ile yapılacak nın DovnıngStrete olan uzun ııya. Liberal mahafil müzakeratın ne- lanmıQtır mış ır. • 

' ' . ti dikk t' lbetmi•ti ' ~ • vam olunacaktır. M. Brıyan, M. \Ton 
milk&lemeler esnasında hır prensip re nazarı a. 1 ce Y r. ticesini beklemektir. Bu mahafilin F k bl l 

- ltll&fr aktini tMhil edecek bi~ muka- Bu 9zun süren ziyaret ve mülika· itimadı vardır. Ancak İki hükômet a· r&DSIZ 8 DeS Hoşu kabul etmiştir. 
-_, ___ r~•t Miiil ın ... tıaı ,_llpdıntn1 fi! Uıi ntiebi adilf il~ tı..ıap.. .,.ı.- i'brmhsı.r·•~ ıafbn ~ te · 11 .. 10 

Alm•n buhr•nının ••aalar1nı lapanrada neler oluyor ? 
cetf pek yakında anıaııJacaktıi. .. '' MIJ .. oTBitfu"faı'ifnta•ftflltut bldufd -. başka ahval v•e ijertlt lttıftdll ;~rec- ...... ile ....... Madrit, 17 (A. A.) .- Fe.rnan Pa· 

Nez1rlar Perlste habı huri olmakta ve. .M. Montaıu cah olacağını söylüyorlar. Libernl- Paris, 17 (A. A.) - ReisfcUmharun nez kasabasına firara muvaffak o-
Paris. 17 (A.A.) - M. La.val ile Nomanın her türlü ıhtımalltı karşı- ler 1 kl d 1 ti 1 1 temi· riyaseti altında toplanan kabine, Al- lan birtakım kundakçılar, buğday 

B Ü j jı M 1 k . 1 . d ted b' , a aca ı ev e er n esas ı . 1 1 di H Fransa nazırları M. r n ng e . ama ıç n ıcap e en a ırin ittihaz t . t 1 i 1 k b 1 t kt fakat man mali buhranının Avrupada ıhdas tarlalarını ateşe verm §er r. a· 
.. t . .. il dil . ld ~ h kkı d M na ıs eme er n a u e me e, . . . 80 b' ta tah . 1 

KUrtiüıü bugünku cu~ar d~sı Eg~n. e ldmış o mu.gut a ~ a . ~ Mak Do· siyasi mfüııkUllerin ancak birçok me- etmiş olduğu vaziyeti tetkık e~m.ıştır. sara~ü ın ~;çe(A A) mı;o1u~11yor.1 iaat 16 da kabul edecek er !r'. ,r ~ı n;.I a ;ad" ma verm ş oldugu tahr.ıin saiden so~ra izale edilebileceğini ilave M. Laval hükumet erkanı le M. . rgo~, • • - e e on te. 
rünU mükaleme daha umumı hır mahı- e ı m te ır. Akşam üzeri bazı mü- 1 k edi 1 Stimson n l\t. Henderson arasında ce- lerınl kestıklerlnden dolayı sekiz grev 
)'et alacaktır. Çünkü bu mükale~eye essesa.t.ı maliyenin lngiJtere bankası- ey emel t 11; er. d lkbl ilk reyan etmiş olan müzakereler hakkın· ci tevkif edilmiştir. Şeriki cürümleri 
İngiltere, Amerika ve ltalya hanclye nın .muzaheret ve m~a,·enetini talep ı!,nd~~. ı~ı.:.) ~ Ma~i mah:ıfil· da rilfekasına mahlmat ''ermiştir. aranılmaktadır. 
nazırlan da iştirake davet olunacaık- et~ış olduklarına daır şayi olan haber deki bu sabahki intiba daha ziy:ıde l\L Brlyan, M. Brüning ile M. Sevil, 17 (A. A.) - Telefon tell~ 
tır. Ancak bu mükalemenin salı sııb~- lerın zuh~~u _kayde şayandır. memnuniyet bahştır. Maamafih piya- Kurtfusun Parise geleceklerini bil- rini tahrip eden 32 grevci yakalanmış-
hına kadar uzayacajt muhakkak go- Mahafılı sıyaslye, :aris milzakera- sa müdüranı büyük bir ihtiyatkarlık dirmlştir. Fransız ve Alman nazırları tır. 
rllhilfor. tının beklenen netayicı hakkında mut- göstermekte berdevamdırlar. Gite ban arasında vukubulacak millakatlardan Vetlkande bir lnflllk 

Çünkü lngtltere hUkOmeti pazartesi lak bir kütumiyet muhafaza etme1<te- gerleri Pariste bir Alman istikrazı ak· sonra cumartesi gününden itibare~ bil V~tikan, 17 (A. ~·) - Jandarma· 
akta.mı için Londrada bir konferc-nsı dir. tolunacağı ve buna ~minat olarak ı\J. tiln aIAkadar hükQmetler mUme.o;;sıJle- lar, dün akşam St. 1 iyer killeeafnde 
ı~tlmaa davet etmf! bulun~yor. Bu • Mıs1rda ınan gUmrUklerintn gösterileceği hube· ri arasında müzakerata gi~ile~e~~~· .. infila~ edici bir silah . bulmutlardı~. 
konferansın faydalı bir netıce vere- lskenderıye, 18(A.A.) - Done Or. rlni memnuniyetle karşılamış dığer l\feclis, Fran~ın ilerı sürdugu Bınalardan uzak bır mahall! 1ö-
bllme1i için Fransanın Alman maliY•·ıYant Ban~rn lskenderi~·e şubesi mali- taraftan Alman bankalarının bir gUn icra ve tatbik vasıtalarını tetkik et türüle~ l~u. silah .o~da saat biri kırk 
ıinin ıslahı için ne gibi şartlarla teş-/ye nazırı ile Alman h.~kQmetf arurn. bile teehhüre meydan vermeksizin im· miştir. Bu vasıtalar, Auupada .. kre bt>,te Mfılak etmıştır. Has.ar ve telef 
rikl mftaide bulunacatı hususunda da yapılmakta olan muzakerelerin de- zalarının itibarını muhafazaya de- di ve itimadın yeni baştan teessusü- yoktur. 

L 

·diyor ve Liyupkamn yanında bir san· renk alıyor kadınlar arasında h~ogi- le ayırmağa mu,·affak olur. Bunun 

Kızlar Çukura du .. au" nce ... dalyeye oturuyor .. Kız etekliğini biraz sinin kendisine daha münasip relece- için her akşam içmek adeti olan 
Y toplamakla beraber terbiyeli bir mat ğini zihninde hesaplamaktadır. Liyup· biradan \'azgeçer. Tramvaya bin-

·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·ı maz~ bvrını m~a~n~fyo~Hcrif~nm ı~an nnını mkm~b~ Onu~ame~uzunme~f~erl~~unlufa~~ 

söze başlıyor: hiç alakası yok. Semiz hayvan vü- madan yürüyerek kat'eder. Bu ka-
Yızan : Ale k•ndr Kuprln - 13 - Çe\'iren : M. G•rur - Bonjur matmazel... cutlu şişko Katka onun daha ziyade dar zahmetle biriktirdiği para kadın 
- Bu ne hayasızlık?.. Görülmilf Em;°'a .Edvardovna boru gibi H- Liyupka kısaca cevap nriyor: hoşuna gidiyor fakat yüzünü çirkin lara tahsis edilmiştir. Bunun için 0 

teY mi yarabbi!.. Hiç matmazeUer sile emır verıyor: - Bonjur.. buluyor ve bütün semizler gibi soğuk parayı hesapla sarf eder. O, az masraf 
pencereden lfflerek sokağın ötek~ u - Salona matmazelier! .. Matmazel - Nasılsınız?.. bir şey olacağına hükmediror. Erkek la işin içinden çıkabilmenin parasızın 
eundan duyulacak gibi bağırırlar mı? ler salona;.. . - İyiyim teşekkUr ederim. Bana tavırlı, sıkı butlu Vera da onu cezbe- bir müddet de\'am ettirmeli, santim 
Ne iltkandal bu! .. böyle şeyleri hep bu Bırer b1ırer azametli bir ta. bir clgara ikram ediniz. . diyor. Beyaz Manka masum bir mek· santim sarfetmelidir. Onca, bu kadar 
menhwı Nfyura yapar!. vırla ilerliyor: şte . b~yaz ve çıp- - Affedersiniz .. cigara içmem. tepliyi andırıyor Jenya esmer faknt gU zahmetle biriktirdiği paranın bedelin· 

Emma Edvardovna arkasındal.i si lak kollu boynunda ıncı gerdanlıklı - imkanı yok! .. Cigara içmiyen er zel siması da onu alakadar ediyoı. de çok şey istemek hakkına maliktir. 
ratı elbiaesi, soluk yüzü, porsuk ya- Tamara; işte ~~r .alınlı! pufla suratlı keği yeni görüyorum. Şu halde ba- Nihayet Jenyada karar kılıyor. Hassas alman ruhunu masumiytt, 
naldan ve kat kat çeneaile gay<t a· ve kırmızı. ~er•!• .şışko Kat~; işt~ ye na ~ir (latit) ile bir limonata ikram Yerinden yan yarıya k~lkıyoı· fakat mahcubiyet. i~tihasını tatmin için 11~ 
U&ietll bir tavır gösteriyor. Kendini şil entarısı ıçınde atemı~ ace~ı du- edinız. Buna bayılırım. tekrar oturuyor. Kızın lakayt perv:lsız tJği kadın okşayışları altında tit-
&1Jl&larda süzen Jenyadan başka ran yeni serm~ye .. N.~na, ışte tınısa~ Müşteri hiç sesini çıkarmıyor. tavırları ona karşı beslediği nt'fr~tl remeli teheyyüce gelmeli ve ihtirasın 
btlttla luılar hemen duvarların bo- Manka dediklerı buyuk Manka ve nı· - Bu mini, mini efendi baba ne ka açık, açık göıtermektedir. Bu kız mut- bütün asarını göstermeli. 
yunca dizilml§ sandalyelere fidip hayet işte Jrl burunlu, esm~r ve ~ir dar da hasis. Siz ne iş yaparsn\JZ? laka müessesenin en kıymetli serın1ye Zaten en zaif en biçimsiz, en 
aılu uılu oturuyorlar. kin bir mahJOk olan yahudı Lonka Memur musunuz? si olacak. Belki de başkalarından faz. kudretsiz erkeklerin bile aradıkları 

(Çukur) canlanmaia başladı kar· Simon... ·~. - Hayır mualJimim almanca öf· la bahşiş istiyecektir. Halbuki bir mil- budur. Bunun için kadınlar psi 
pkl e•in önünde iki araba duruyor Bu yahudi kızının yeglne güzellıgı retirlm. rebbi hesapla hareket etmeğe mechur kolojik anda olanca soğuk kanhlıklan· 
nihayet yeni bir arabanın sesi duyu bütün dünyaca yalnız yah~dllere halt o - Sizi bir yude görmüşüm kitçük dur. Onun kalabalık bir ailesi vardır. nı muhafaza etseler bile en azgın ~e
Jayor ve bu evin önünde duruyor. Lİ· lan iri ve güzel gözlerinın tatlı 'V! ha efendi baba yüzünüzü tanıyaca~ oJu- Karısı zevcinin erkeklik mütalebatını he\'i ihtirasa mahsus ses ve h:ı;e. 
meon bir adamın pardösüsilnU alıyor. zin ateşli ve ratıp bakışıdır. yorum acaba nerede görüştük kı.. . tatmin için yorula, yorula bazı hasta. katı taklit ederler. 
Jen:ra kapının rezesine asılarak - YI - . - Doğru mu söylüyorsunuz? Hı~ lıklara uğramıştır. Herif şehrin kız Liyupka memnun olmadığını geste 
dıprı bfr göz attıktan sonra hemen Ziyaretçi oldukça Y&§lı hır adam- hatırlamıyorum. Belki sokakta kırşı lit1eJerlnin birinde muallimlik eder. rir bir ta,·ırla diyor ki: 
onıuzlannı silkerek ve başı ile memnu dı. VUcudUnü ileri ~oğru iterek \'C el laşmışızdır: . . . . Bütün ha~·ah şehevt zevkler t~hayyül _ Hiç olmazsa bir polka emrcdi· 
nfyetatıJ(ffnl r&terir bir işaret yapa· )erini sabunla.muş gıbi utuştur .. rak - Olabıll~ ya! .. B~n~ hıç olmaısa etmekle ge~er yalnız Alman cıddiyeti, niz de matmazellrr dans etsinltır bu 
nk çektliyor ve mırıldanıyor: adım, adım llerltyor ... Kadınlar aza. bir portakal .ıkra~ edınız. Narnl bir ha.<;islik ye. korku onun durmadan tt-klif müşterinin işine geliyor d·ına 

_ Nasıl bir ~1 oldufunu anlıya- metli n 11kayt bir tavır takınmış. portakal getırt~yım mi? . .'. tahrik edılen arzularına set ~ekehi· esnasında kızlardan birini seçip gfi.. 
ınadınt. Şimdiy' kadar . hiç ırelmedi )ardı. Umumhanenfn antanesl b!Jnu f MUşteri bır şe,· ıııoyJf'me~~n ~t- liyor maamııfl!ı ı;en.-de iki üç defa kr-n tUrmesi onun için daha kolay olacak. 
altın tlılWdD Uniformalı bir ef.ndi cap ettiriyor. rafına bakıyor parlak alnı uzerın- dini birçok şeyJerd«>n mahrum edt'r~k Sükut n harekPtsizlik onu adll?ta - - - -----n-""-, Adam l&lonu haftan başa kat'e- dekf küçük aivilceler daha koyu bir zait bütçNl üzerinden o kadar rub felce ufratıyor. Jhtiyatk&r bir tavır 

la soruyor: (llltlMdl) 



'~----~=--------~ ___ e __ y __ a ___ h __ a ____ t ____ J'\ ___ ı __ e __ rrı ____ ı_n ___ d __ e ______________ ~f 

Berezilya İngiliz Hondiirası 

Dünyada Neler Oluyor? 

Hintlileri arasında Avustralya 
Taıışan/arm sürati - Beygirlerin, Jlaymun terbiyesi - Amerikdaa 

Ilr~zilyanın bazı nokta~armd:ı eski' rak buraya ince bir tahta parçası ko- Jarı imal ettikleri bıçak göğüslerine arıların. sineklerin, kırlan~ıçla:m, ~i- Floridde timsahlar b~lenir ~~ .~~!ü-
Amerıka kızıllanndan kab~eler 1<al- nur. Ve bu tahta yavaş yavaş k:ıtı- lasııı durur. • yah .. guver~ı~ler~~ yunce ol~~rule-
mq~tır. Ilımlar sık ve bakır orman!ık Iaştmlarak delik büyütülür. Gerek öteberi kesmek gerek eşya i- ~ av kopeklennm su- --=-~ ~e~ densınden 

Bu kızıllar heyeti umumiyesile gö- mal etmek için kullanılan bıçak Av ~ r~tle~i . tesbi: e- ı~tıfade olunu.~. 
çebe halinde yaşarlar. Bir mevkide rupadan gelmiş bir çelik parçasıdır. .;--- ' iılmıştı. Hat.3::· Kanadad~ .da gu-
ikametleri müddeti 

0 
mevkiin kendile- Çelik iki parça odun arasına tuttu- sal~a.ng~zla.~ın ~u- müşü tılkı besle-

rı'ne ıa~zım ola 
1 

. t . d' . rulmuştur. Kızıl muhacerete karar ve ratını bıle olçmuş- mek usuldendir. 
n şey en emın e ışı . . . M b ı 

b 
•
1 

. • rince bütün eşyalarını örme bi: çu- ler denılebılır. Fa 1 ayman es e • 
ne ag ıdrr. Aynı zamanda dıger k · d' k 1 k te . . . .. . vala doldurur. Çuvalı kadın yüklenir at şım ıye a- nen mem e e 
kabıleler ıle olan munasebetlerı de bu b .. k.. Arab· t d k' T k . dar h·ıç kı"mse 1"'v gelince o da Jn-n ktad • . . · ve u yu u ıs an a ı a runı- .. -

0 a.~mıldır. ler gibi başı üzerinde taşır. Eğer kil şanların süratini ölçmeğe kalkmamış- giliz Hondürasmda Beliz şehri cinn-
Bu goçebe halkın çadırları gayet çük çocuğu oluı~a onu da arkasına tı. Bu da nihayet yapıldı. l\1elbul'nlu 

1 dır. 
kolay imal olunacak tarzdadır. lri asar. Mösyö Jermen Godar isminde hiri Buradaki müesseselerde şempanze 
yaban hurma yaprakları ile ağaç dal Bundan sonra seyya;.1 kafile çok Sen Kilda - Melburn yolu üzerinde ko- ve babuen cinsinden maymunlar bes 
larmdan yapılmış kazıklar ikametga geniş olmıyan nehirleri Üzerlerine a- şan bir tavşan görmüş. Tavşanın beş ]enir. Bu maymunlar doktorların 
hı vücuda getirir. Ekseriya birçok a- tılmış ağaç kütüklerinden istifade e- yüz metre mesafesinde durmağa muvaf tecrübe yapmaları için hazırlanmakta

lne ayni kulübede yaşar. On veya on derek geçer. fak olmuş. Mösyö Gotların tahkikatı- dır. Kendileri çiftliklerde büyük bir 
1 iki meskenlik bir kütle bir reisin ida- Avrupalılarla ve Avrupa med~niye na göre tavşan saatte 51 kilometre ihtimam ile büyütülür. En kıymettar 
resinde müstakil bir cemiyet teşkil ti ile temas eden kızıllar bu tel:las- 300 metre süratle yol ahyormu~ ! .. yemekler verilerek bakılır. Günün 
eder. Bir kızıl kulübesindeki eşya pek tan menfaatten_ ziyade mazarrat Doğrusu bu kadar hünerli bir tet- birinde ise kementle yakalanarak 
iptidaidir. Silahlar, sayıt aleth~ri görmüşlerdir. Eger kendi hallerine kiki herkes yapamaz değil mi? laboratuvarlarda tecrübe tahtası ol· 

1 ateşte pişmiş kilden birkaç çanak bil kalmış olsaydılar •. Terakki edecekieri Amerika mak için kafeslere sokulurlar. 

tün ihtiyaçlara kafi gelir. Su bii ·ük muhakkaktı. Medenıyetin fazla revnak.ı z lt d - s f · ·k Yeni ZelAnd 
k l b al rda yah t k ·1 . f'~ onları ürküttü ve eski kaytsızlıkları . aman a ~n ır. an ransıs o . h . Leh' 1 k 

a al as. ~ d h f u 
1 

esı mış u an na rucu ettiler. Kızıllar elli sene ev şehrı hane sahıplerı son derece meyus Bır pu .. ~.ne yıyor - ıne o ara 
Jar arasın·ı saklannuslar beyazların sap an ıçın e ı zo unur. . . d 1 bulunmaktadn· • yapılan butun müdafaalara rağmen 

. ' ' ~ ' .. . vel ne ıseler yıne o urlar. nsandan . .. .. tabırinden yakayı sıyırmıslardır Kulubenın dıvarlarında tuvalet eş- . d h andı h .1 n Iar. Şehrın sutçu- Puhu kuşu, bir "' · d" _ zıya e ayvanı ran va şı er ... .ı:.un 1 . .. .. . k k' 1 · 
Bu kabileler henüz iptidai in- yasını ve ıger esasatı ihitva eden 

1 
b h ld k 1 ... . en sutu evknn ço ımse erın na-

arın u a e a masma .-ı.nupa .. 
sanlar gibi yaşarlar medeniyetten cuvallar ve sazlar asılıdır. Kızılların .. t 

1 
k 1 . in :- .1 1 ust katma çıkarına zarında meş'um . ~ mus em e e erın ,ımı o ması garp 'T k , b' h d 

asla h:ıberlerı yoktur. en kıymettar eşyaları boyalar, si- medeniyetinin tahripçi olduğuna. en ha m~ga . arar H!r ır ayvan ır • 
. A~~rika kızl~ y~v~.i gı~~sın~ t~ cim, tüğ ve zıpkındır. Avda kull:ın- riz bir delil teşkil etmektedir. mışle~dır •.. ~.un~n Halbuki zi~te 

mm ıçm, kendı bılegıne guven!r, dı- dıkları sı'la~hlara g 1. b 1 b ıu G sebebı sutçulenn en nafi olan hay-
- . . . e ınce un ar ve un "-'· ayur. 1 .ı ··ı 1 d b' · i ger ıhtıyacatı tedarik ıse karısınu :tit yoru ması uegı · van ar an ırıs 
bir keyfiyettir'.. Bu kabileler arasında IGeçen Haftaki bilmecemlzl Yeoi Bilmecemiz dir. Filhakih her puhu kuşudur. 
kadının asla soz hakkı yoktur. Hı>.ita evde asansör mevcuttur. Fakat sütçü- Yeni Zeland ~h· 
ehli hayvan gibi muamele görür. Geçen haftaki bilmecemizin sureti Yeni bilmecemiz şudur: ler asansörle sütü çıkarmakla çok za- rinde yaşıyan büyük uhlmu tabiiye mü· 

Bahsettiğimiz kızıllar erkek, k:ldın halli şu idi: 1 2 3 man kaybolduğu iddiasmdadırlar. r'il- tehassrslarından doktor Smitson puhu-
çınl çıplak gezerler. Vücutları bir 

1 1 
hakika yeni binaların altmış ila lan uzunca tetkik etmiştir. Müşaheda-

takım veşimlerle işlenmiştir. Bu ,.e- l 1 B 1 seksen katı vardır. Her katta yek tına göre bir çift puhu kuşu üç ayda 
şimler üzerine sarımtırak kırının ve diğerine uzun dehlizlerle birleşmiş (1888) fare (76) tarla fattsi ve (29) 
mavimtırak beyaz boyalarla resim- 2 ,- 1 B ı ı otuz kadar apartman mevcuttur. mülo yemişlerdir. Farelerin ve emsali 

1 A 1 D 1 A 1 N 1 A 

ler yapılır. Boyalar nebati madde~er Bundan sonra sütçüler sütlerini iize kemiricileıin ziraate olan mazarratla-
den istihsal edilmi~tir. 

3 
l J -,-;-, rine birer etiket yapıştırarak ze- n düşünülünce puhulara karşı muhab 

D 1 u 1 R 1 u 1 L 

Kadınların boyunlarında muhtelif 1 lhln lratn bırnka.cııı,ıaraır. ıuıe .sa- """"' '---·~- ·-ı.4- -- --.ı·-" 
cesamette siyah tanelerden mürekkep Yukardaki boş murabbalara o su- hibeleri ise sütü almak için merdi- ;föği~i"""iddi~· .. ;i;;ı"j;;···b~~i;i="k~r-

A 1 R 1 A 1 B 
J 

A _ 

retle harfler koyunuz lii soldan sağa venleri inmeğe mecbur kalacaklardır. şısmda biraz düşünseler yeri var· 
ve yukardan aşağı okunduktan: Medeniyetin refah ve rahat temin dır. 

1 - Vücudün bir kısmı. Aksaray Sineklibakkalda Meliha Ha- mal B 16 İsmail Ahmet B. Galabsa-
2 - Bir eski zaman el~isesi. 1. ' · d l028 17 _ Üsküdar kız 
3 

'

r .. d" d' ~ bır u nım. ray ısesın en , 
Bilenler arasında hediye kazananla - uc~ un ıger zvu.. . BiRER KREM KAZANANLAU san'attan Samime LCitfi 11, 18 - M. 
· · l · - d · 1 d Olsun. Bılenler arasında 60 kışıye .. . rm ısım erı aşagı a ) azı ı ır. . . . . ı - Uskudar Ihsanıye Yalıboyu 49 T f'k Üsküdar orta mektep num:ıra 

, muhtelıf hedıyeler verılecektır. . . . . ev ı 
ABONE KAZANANLAR _ _ _ · - - - _ __ • Sevım Hanım, 2 - Amerıkan m~ktebın- 352, 19 _ Çemberlitaş orta mektebin· 

1 - Küçük Mustafa paşada nurna· cel B, 5 - Kadıköy Yeldeğirmeni Rez den 59 Nezih Bey, 3 - Heybelıada. E-lden Celfıl Bey, 20 - Sultanahnıette 

N 1 u f B 1 1 1 c 

A 1 L l A 1 c 1 A 

-

ra 5 Ayşe Münire H, 2 - Kartal Ya- zan Sadettin Hanım. nise il, 4 - Aksaray ~umara U Semıha Sevim Hanım 21 - Vefa orta mekte-
boncuk gerdanlıklar vardır. Bu ger- kacıkta Hürriyet Necati il, 3 - G~dik- IKlŞER KlTAI' KAZANANLAR H, 5 - Çapada Kadrıye H, 

6 
- B~hır- b' d H ' B 22 _ Cemal .\vni 

danlıklara maymun ve hatta h:ıyvan paşa Amerikan mektebi 57 Nazih IJ, 4 ı - Cümhuriyet kız ortadan Nüz- köyünde Nigar il, 7 - Beyk~z yaııbo- ın en .. amza ey, b' d lr · 
dişleri de takılır. Bazı kadınlar bu bet H, 2 - İstanbul kız lisesinden Me- yu numara 40 Matmazel Elen~, 8 - · Or Bey Eyup orta mekte ın en o>. • 

gerdanlığı boyunlarına takmıyarak Çocuk 'flirlerl serret Hanım, 3 _Beyoğlu Bostanbaşı ta köy dereboyu Umr~n Zekı ":· 9 - DİKKAT 
başları etrafına bağlarlar ve buna Ahmet Hamdi Bey, 4 - Kadcköy Ayrı- Yüksek ticaret mektebınden Senıha H, Hediye kazananların isimleri iUln 
ilave olarak başlan üzerine papağan S ak' hk çeşmesinde, Melahat Hanım, ;; - 1~ Kız hayattan Sabahat Ha~ım, 11 edilecek ve kendileri y AKIT idaresi-
tüyünden tuğlar takarlar. IC ••• Aksaray Kürkçü sokak Muazzez Ha- - )'.:rkek hayattan Adem Mukbıl Bey, . 

Büyük merasimle kadınlar b~yaz- nım. 12 - Erenköy lğri sokak Talibe Rem- ne bizzat gelerek kazandıklan hedıye-
lardan satın alınma tespih, cam hon- Ta uzaktan çağlıyan BlRER KİTAP KAZANANLAR zi Hanım. leri kur'a üe çekeceklerdir. Hediye 
cuk yesa.ireden mürekkep gerdanlık- O masmavi derede ı _ Selçuk San'attan Turan Ha- BİRER ÇAY KAZANANLAR kur'ası pazartesi günleri 13 ten 18 e ka 

larla zeynetlenirler. Bu kabil ele- Haniya o baharın nım, 2 - Moda numara 45 Güzin Hayri 1 - Çengelköy 892 Şükrü Bey 2 - dardır. 
Gü:ıelliği nerede?.. Hanım, 3 - Heybeliada ilk mekt~pten Kumkapl D. yokuş numara 13 Hilmi llJll'll••••••ı•••• ... , 

rin bazısında erkeklerin alt duda
ğında burnunda ve kulaklarında tah 
ta ziynetler asılıdır. 

Her peder oğlunun bu ziynetine ne 
vakit takacağını tayin hakkına 
maliktir. Ziyneti takmak için du
dağa ve kulaklara birer delik açıla-

Naci Bey, 4 - Ortaköyde Eyüp Sabri Şaban Bey, 3 - Üsküdar lnadiye Nec ı VAKiT 
Sıcak bastı her yeri Bey, 5 - Zonguldak madenci Nazir B., det Yılmaz Bey, 4 - Enise Ferit Züh-
Uzak yakın köyleri kardeşi Esat Cafer Bey, 6 - Eyüp Def tü Hanım Göztepe, 5 - 5 inci ilk mek- Çocuk sayJfaSJ 
Alev sardı bir kocaman terdar numara 19 Muhsin Bey, 7 - tepten Nusret Bey, 6 - Istanbul lise-

' Kumkapı numara 5 Hasan Tahsin Hey, sinden Hüseyin Avni Bey, 7 - 27 inci 
Neş e veren beldeyi. 

Çifçi çif sürüyorken 
Döküyor sıcak terler 

Sanki bir kor halinde 
Bütün dünya hf'r yerler 

Ç. O. M. Celll 

8 - İstanbul erkek muallimden 1\teh. ilkmektepten Hüseyin l{emal Bey, 8 -
met Bey, 9 - Tophanede l\Ievlut Bey, Üsküdar Doğancılar park karşısı ou-
10 - Gazi Osman pa.şadan Zh·er Bry. mara 27 Kemal Bey, 9 - İstanbul kız 
BiRER KOLONYA KAZANANLAR lisesi Nimet Hanım, 10 - :Kadınları 

1 - Sofularda numara 7:> l'eri~an çalıştırma yurdunda Neriman Hanım, 
H, 2 - Beyoğlu Bostanbaşı Hiffet H, 11 - 41 inci ilk mektepten Faik .13ey, 

Müsabaka kuponu 
19 Temmuz 1931 

isim: ----------

Adres: ---------

Bilmece halli: 
3 - Kız hayattan Nevin H, 4 - ~h- 12 - Cihangir Havyar sokak Hayri Fa 
zadebaşı Kara Mahmet mahallesi ke- ik Bey, 13 - İsmail Adnan Bey 1'opha 
mer ci\'arı Belkis Hanım, ;) - Rumeli- nede, 14 - Vefa orta mektebinden 1 

------------- - - · -- hi"arı islrnlr ci\•arı Ahter Hanım. li - Fethi ne:v. 15 - Ak~arav Ha~eki J{e- W'Cl(4h241A .... Wl@iSt • •W•D • 

L \ 'akll}ll çocu ı< ~avlla !-ı tetr.ı.a~ı : 1 karyola kapı açılır ıçeriye lala g-irer. .'oiurettın - Hep öyle daııyor. Ha- ga ı.ıa:,;tar) 1>ull:nit o ne gıı.Lei ötüyor faKat o hıç konuşmuyor baba .. ı:-~~de 
Nurettin bir köşede oturmuş dalgın- zan uyanıyor sonra yine gözlerini ka- bülbül. Ne olur bir kerecik daha öt. bana bakıyor .. gülüyor .. bülbülün sesi-• 

Bu•• lbu•• ı dır.) pıyor dalıyor. Bilmem ama.. (Susar). ni dinliyor .. Sonra ortadan kayboJu-
Lala - Nurettin B. Hüsnü B. g~ldi. Hüsnü - Geçer Nurettinciğinı ge- Nurettin - Selim Selim yavrum ne yor .• Bu akşam bülbül.. hiç gelmedi 

•
•••••••••••• Nurettin - Hüsnü Bey mi ne var çer sen üzülme. var bir sey mi istiyorsun. d -·1 · b b h' "t d' d ··1 · 1 . ~ egı mı a a o ıç o me ı egı mı e-

Yazan: llasan Bedrettin ne istıyor? Nurettin - Geçer- geçer hep bu Hasta - Yok baba demin .• bülbül _ .. .. 1 . k 
L ı Ç - e ak t · ı · k l' b t k .. 'd' k t ' t k 1 . . k d ger •. bu akşam bulbul ge mıyece .. o-

u • a a - ocugu m r e mış er sı- e ıme en ar ı umı ı es ım ar ı · ge mış .. şu penei!renın,.. enarın a ne b"Jb"l 
Bir perdelık facia,, zi görmek istiyor. Buraya gelsin r.ıi? hissediyorum ki Selim (hıçkırarak ağ- güzel... ötüyordu- tüyleri ne güzel par lursa ben ne yaparım .. yoksa u u ... 

Eşhas: Nurettin Bey, Hüsnü Hey, Nurettin - Gelsin (Hüsnü B. içeriye Iamıya başlar.) lıyordu Ufacık gagasından çıkan sesi öldü mü baba- Yoksa bir hain ku~ ta 
lala, Selim Bey. girer orta yaşlıdır.) Hüsnü - Haydi canım çocuk ol- bana .. neleri .. neleri hatırlattl baba ne rafından parçalandı mı baba? .• 

(Sahne açıldıkta temiz döşeli bir Nurettin - Buyurun Hüsnü Bey ma .. Sen kendine heyecan veriyorsun !eri .. Anemi görüyorum .. Bana doğru Nuretin-Gelir yavrum gelir hay\"an 
oda nihayetinde bir kapı bir pencere buyurun. hem çocuğun öyle merak edilecek bir geliyor .. KoJlannı açıyor beni kucak- nerede kaJdığın bilinir mi yavrum o 
pencere bahçeye nazırdır. Etrafta bir Hüsnü - Rahatsız olma Nurettinci şeyi yok ki geçer.. Iıyor .. Sonra ortadan kayboluyor .. Kaç elbet yuvasına döner. 
iki koltuk veya sar.da.iye bir köşede ğim (hastayı göstererek) nasıl. Hasta - (Yavaş yavaş sayıklama defa yalvardım sesini işiteyim dt!dim (Bitmedi) 

Bundan sonra hediye kazananlar hediyelerinin kur'asını ellerile çekeceklerdir 

__ _ .;10 ndaS\UUllP• 



Gençler Diyorlr ki : 
Bazı şartlar dahilinde şapkasız ve 

ceketzsfz gezmeğe taraftardırlar 

(Geçen sayımızdan mabaat) 

istisnalarla taraf
tarım 

ÜskUdarda Mahmut Nedim B. 
diyor ki: 

işte haylı zamandan beri beni 
dUıiindüren bir mesele; ceketsiz 
ve ıapkasız gezmek doğrumu? 

değilmi?. Ve neden?. cidden bu 
mesele beni çok tltizlendiriyor 
ve zihnimi kurcalıyordu. Bugun 
bari düşündüklerimi şurada bil
vesile anlatmıı olacağım. 

Efendim benim zihniyetime 

Gençlik Anketi 

Gençler size soruyoruz 

Yazın t•hlrde gezinti yer
lerinden hangisini tercih 
edersiniz? Sebebi nedir ? 

göre ceketsiz ve şapkasız b ı l
hassa ıehir dahilinde gezmek 
kat'iyen doğru değildir. Maama
fiyb bunda da birçok istisnalar 
kabul etmekle beraber şu aşağıda 
sayacağım şeylerin haricinde bu 
halleri pek abes buluyorum. 
Kabul ettiğim istisnalar da şun
lardır: 

giindür bizi bunaltan sıcaklar 

hatıra getirdi muhakkak ... 
Maamafib ne olursa olsun 

ben ceketsiz ve kasketsiz çok
tan beri geziyorum, şu halde 
"Y aım" ceketsiz gezmenin ta
raftarıyım. 

Amma siz taraftarı değilseniz 
ona karışmam!!! 

Dikkat ederseniz yazın taraf
tarı oluyorum, zira kışın da ge
zecek olsam • amma ceketi kı· 
şm çaldmrsak o başka - adama 
zirzop deli diye haykırırlar. 

Fakat şunuda zikretmek arzu 
ederim ki yaz ceketsizlere bir 
nimettir, zira: öyle beyler tanı
rım ki sıcaklığı bahane ederek 
mintansız bile gezerler. 

Lakin, ne bal ise amma gii
neş bir az daha azacak olursa 
o zaman seyreyle sen Istanbul 
halkının halini: 

Frenk gömleğini bile çıkaran, 
çıkarana ... 
Şu sahrlan yazarkeb alimal

lah almmdan şıpır şıpır, damla, 
damla ter akıyordu. Hatta o 
kadar ki, bana sıcağı ilstilnde 
şu şiiri ilham eyledi "AMiN,,: 

l\ı zdı, gök kubbe kızdı, 

Bu li ızı" 
Bu azı ş 

Yolunda alnımdan terler sızdı_ 
Sınk i yticuc.lum 

10 ~nim f\ldu~ yudaib 
'Y' aptığım, 
Toprık testiye l.enzlyorı 
Bu t:stiden sular sızıyor. 
Sızsın ziyanı yok, 
Çünkü: 
H er günkil 
Bab;ımın küpünde su çok... 
Jçerim 
jçerim 
Suyu ... 
Sonra yat sırt üstü uyu .. , 
Evet... Sıcaklar böyle giderse 

frenk gömleklerini de çıkaraca
ğız galiba! 

fAmatörsahnelerl arasınd3 Liseler kampında günler nasıl geçer ? 
İki temmuz perşembe akşamı Türk 

Gençler birliğinde şu üç eser oynandı. 
1 - Bekirin rüyasL • 

lstanbul, Kabata'9 FeplaU, Hayriye, Terakki, lstlklll llMlerl 
kamplarında gençler nef811 we aıhhaUI gUnler 89'1~orlar 

ler. 

2 - Tellal. 
3 - Yetmişlik bir genç. 

Bakirin rUyası 
Eser: Mahmut Yesari Bey. 
Suflör: Recai Bey. 
Dekor: NuruJJah ve Necmettin Bey 

Perde açıldığı zamn Bekir masa-
nın başında korkak bir tavırla duru
yordu. Sahnedeki harektleri altı ya. 
şındaki bir çocuğun tavırlarına benzi
yordu. 

Bilhassa son meclis fyi olacağı yer 
de fena tarzda oynanmıştır. Bekir ro
lünde Musa Bey faciadan ziyade ko
medilerde muvaffak oluyor. 

lmam rolünde Nurullah Bey rolü· 
nü ezberlememiş mütemadiyen suflö- Kampta öRfe yemeğini 

re bakıyor. Liselerimizde okuyan gençlerimiz 
Hasan usta rolünde (Ferruh Bey) ders kesimi dolayıslle kamplara 

sahneye girdiği zaman vaziyetinde kav çrktrlar. 
gadan yeni çıkmış bir insan hali nr- lstanbu~, Feyzfati ve Hayriye li
dı. Velhasıl Ferruh Beyin jestlerine seleri Pendıkte, Kabataş, ŞfşU Te-

. . rakki liseleri Pendlğe yanm sa-
nazaran facıadan ziyade komedi tıple at mesafede güzel bir çiftlikte, Is 
rinde daha ziyade muvaffak olacağı tiklal lisesi de Bostancı ile Maltepe 
yeknazarda belli oluyordu. arasında kamp kurmuşlardı. 

Müstantik rolünde Necmettin Bey Bu suretle gençleff.miz okudukla 
acele etmese daha çok muvaffak ola- n askerlik derslerinin tatbikatını bi
bilirdi. Sahnede gayet yavaş sesle ko- hakkin görmektedirler. . 
nuşuyorlardı. Kamptan gezen bır arkadaşımız 

müşahedelerini anlatıyor: 

* * * • • • 

yiyen bir grup 

Nurullah Kazım Beyin (Tellal) ı 54 dakikalık bir tren yolculufu.. Kampta silth talimi Kamp kumand3n 
mümkün olduğu kadar iyi oynanmış- Maltepe .• Kartal .. ve nihayet Pen- yapan liseliler mültztmMICemalS 
tar fakat çalışılmadığı belliydi. dik. Birdenbire muntuam ayak &e81eri .i§i· 

• • • istasyona çıktık. Kampın bulundu- tilcli. 
. ğu yeri oruşturdıık. Ve bakteriyolo - Bu da ne? 1 h ti 

Hıkmet Beyin (Yetm~lik bir genç) jihanenhı bulanduiu istikamete TÜ· - Talimden geliyorlaı .. rı•'f " "' Jl 

isknli komedisinde mevn ymtu ,,. rUmeieTJaı1aa • • • • .S'(t 114m P-~ 
öteden beriden alınarak yazılmış bir 40 kadar küçük çadır, tren ;rt'lun Kamp hayatı o kadar tatlı kf-
eserdi. En çok muvaffak olan kadm dan sahile doğru uzanan çamlığın Ta, yetmiş, seksen metre uzağa 
rolünde (Enver) Beydi. Hikmet Dey arasına sıralanmış. Ses seda yok. (Lfltlen •al/lfQ/11 ~irlnU) 

sahnede fazla taşkınlıklar yaparak ya 
nındaki arkadaşlara söz bırakmıyordu. 

Dekor~u 

Geçen haftaki bllmecemlzl 
halledip mUklfllt kazananların 
llatealle yeni bllmecemlz arka 
•ayıfamızdadır. 

HlkAye MUsabakamız 

Beni aldatıyordu amma •. 
Bu haftaki hlklye mUubakamızda Aptuullah lhun a. 

birinci gelmltUr 

1 

Salamon (aksuatayı) pek severdi; Bunun tizerfne Salamon tamam ktrk 
ilk evvela iki limon olan sermaycsiri gln, kırk gece matem tuttu. 

Meseli; SP,Or yapılırken veya 
sporun icabettirdiği her banği 
bir ~te böylece gezilebilir. Son
ra sayfiyeterde bu auretle dola
şanlara batta hak veririm. Yal
nız benim kızdığım şahsiyetler 

tehir dahiJinde bili ceket ve 
fapka dolaıanlardır. Bakınız ne
den. Meseli insan yolda şehrin 
en büylik erklnmdan birine far
zı mahal valiye rasğelebilir, ve 
yahut kendinden büyük bir zata 
bir ahbaba bir akrabaya tesad6f 
edebilir onlann kartısına (belki
de biraz köhnecedir amma) doğ
rusu ayıp olur. Bilmem ben bu 
fikirdeyim Maamafiyb bunun 
tellkkiye g6re değiıtiğini tesli
mederim. Ancak ben kendimden 
bUy&k bir zata bu kiyafetle ras
ğeldimmi bir daha imkanı yok 
onun yüzüne bakamam? Yalmz 
fU noktayı arzedeyim meseli 
ceketi yanında taıımak şartıla 
aıcaktan pek fazla muztarip olun
duj'u takdirde ceketin biraz 
çı!cmasma bence cevaz vardır. 
Yoksa tehir dahilinde muhakkak 
ppka ve ceketle gezilmelidir 
vesselim ••• 

Doğrusu bu sıcaklar insana: 
Tanaaa... kutuplardan kalkıp 
kalın buzdan asasına dayana, 
dayana gelen kıt babayı aratı
yor, yoksa hattı üstüvanın g6-
beğinden gelen bu gün eşini 
ortadan mı kaldıralım, nedir? 

büyültmüş portakalcılık, kibritçilik Siz de ben de şq&yımkl Rebeb 
•••••••••••••••!toplu iğne, makaracdıktan terfi t'de- ölUr, ölmez lokantaya rafbet kalmadı. 

Bazdarı müstesna ben böyle 
gezenleri müsaadenizle söyleye
yim. "Züppe,, Jikle ittibam ede
rim. Onlarda kusura bakmasm
lar. Ne yapayım bu fikrimi im
klnı yok C:leğiıtiremem. Canı is
teyen beni neyle ittibam ederse 
etsin ben bu usulü her zaman 
takip edeceğim işte bu kadar ..• 

• • • 
Sıcak .. r böyle giderse gllm· 
1811 de çıkaracaıız gallba?I 

Abdullah ihsan B. diyor ki: 
Bu hafta gençlik sayıfasında 

genç okuyucularınıza bütün kari· 
lerinizi alikadar edecek bir su-
al soruyorsunuz: Gençler başı 
açık, ceketsiz gezmenin taraf· 

--~-

Ammada tuhaf isyancı insan
la11z be ••• 

Bunlan yazarkende kendi, 
kendime kmyorum, bırslanıyo
ruın; Sıcak olur - öfff yandık, 
diye bağırırız, soğuk olsa, -
aman ımdaaat donuyoruz diye 
figan ederiz,.. Tannda şaşndı ... 

Hep bizim gönlümüze göre mi 
yapacak ... 

Bak beş parmak bir mi? ki
misi ufık, kimisi büyük ... Hattı 
üstüvadan yananlar, kutplarda 
donanlar ne yapsın, acaba ken
dimizden başka hiç bir gün on
ları düşündllğümüz var mı? Ha
lmize Şükredelim doğrusu .•. 

• • • 
Adet meselesi 

Muallim mektebi talebesinden 
Nazmi B. diyor ki: 

Şapkasız her yere gidilebilir 
fakat ceketsiz her yere gidilmez. 
meseli resmi bir müesseseye gi
diyorken şapkasız gitsek olur 
_fakat ceketsiz gitsek ayıp olur. 

Kampa iden taleb 1 rek küçük bir manifaturacı dükkanı Salamon her gün ağlamafa başla-
Dü .. 9 em z açmış, sonra da bu dükkAnı lokantaya dı. Sakın ha Rebekanın ölllmfine mUte-
. nden ıtıbaren Galatasaray, Per· tebdil etmişti. lşı trkınnda idi. Tıkırın essir oldu sanmayın, eski mtişteriler 

tevnıyal, Darüşşef aka ve Feyziye li- da idi amma gelin de sorun. kalmamıştı da ondan. 
seleri Pendikte kampa çıkmışlardır. Canım ona !Ormıya ne hacet bir • * * 
• kere kazanç memurlanna gidin, itiraz Balattaki, Hasköydeld, Kazgancak. 

VAKiT 
Gençlik sayıfası 

Müsabaka kuponu 

19 Temmuz 1931 

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

Bilmece halli: -------

sız dolaıırsak olur. Resmi bir 
yere gidince hemen giyiniriz 
fakat sokakta ceketsiz şapkasız 
gezmek çok doğru bir dütünce
dir. Hatta pantolonlarımız kısa 
olsa daha iyi olur. 

Şimdi yaşlı bir oıdam bu vazı
yelte sokağa çıksa gülerler çiln· 
kü adet olunmamıı halbuki bir 
kaç kiti bir olup bu vaziyette 
çıksa onlardan giirenlerde ayni 
tarzı taklide çalııırlar doğıu de-. . 

dosyalannı k•nştmn, on beş lira Jia. taki arkadaşları onu te.elli etmek J~;11 
zanç vergisi tarhedildifi için şikayet uğraşırken o hep: 
istidasını pek ala görebilirsiniz?.. - Ah, Re bekam ah, tam bir aksa .. 

• • • atacı olmuştu. Ben onu aramı)'81JDt da 
Salamonun bugün düğünü vardı. yim arasın be? dedi. 
Balattaki Yasefaçinin kızı Reh<'ka Arkadaştan ona yeni bir kız bal· 

ile evleniyordu. muşlardı, söylediler: 
Nasılsa göğnünden koptu, ()'~kü- - Canım ne tasa ediyorsan be. Ya. 

dardaki bit pazarından elden düpııe sefaçinin kızı öldüyse Mi§Onun kızı ne 
sevgilisi için kuş başla bir toplu ;gne yüne duruyor. 
aldı. Çok namuslu kızdır, harama helAl 

Yo .. o .. o .. Ehemmiyetsiz sanmay:n, katmaz. 
gözümle gördüm bakrnn üstüne altın • • • 
kapla~.a, ç~k. k!ymetli bir şey. ~aç ku· Salamonu arka~aşları yine atlar 
ruş bılır mısınız?- Tamam elh kun.;' buldular; ha sefer ıçlerinden birisi da 
kıymetinde .. Doğrusu az para değiJ?.. yanamıyarak atıldı: 

• • • . - Uğursuz oğlu uğursuz. kadem. 
Salamon evlendiğindenberi bet sız oğlu kademsiz. Yazik be yöz yaşlan 

bereket arttı, lokantada müşteriler ka- n:ı-. Ne ağlıyorsun. Zaten Rebeka se
nnca gibi hiç eksik olmuyordu. Çünkü nı lokantanın müşterileri ile aldatıyor 
Yasefaçinin kızı güzel Rebeka o gün- du be. 
den itibaren belde peştemal lokantada . Bu cümle Salamonun (lzerinde kib 
yemek pişiriyor ve hatta çıraluk, gar- rıtin karşısındaki barut gibi tesir ya 
sonluk ediyordu. tı ve: P-

Salamon artık kasa başında pat. - Ah iki yözüm. DedL Ben de ., 
ron olmuştu... nun için ağlıyorum yar evet haklisin, 

* * * 0 beni aldatıyordu. Fakat yel, yelelfm 
Ne tuhaftır iyi günler pek çabuk yanlış hesaplan ile müşterileri de al

geçer. işte bu da böyle oldu, Salamon datıyordu. 
bir gece Rebekayı kaybetti. Ah Rebekam ah .. Tam bir aksuata 

ZavaJJı güzel Rebekası ölüvernıişti. ci olmUştu .. 



- 1 - V AKIT 19 Temmua 1931 ________ , ______ !!!!ll!l!! ___ l!l!!ll!_!!l!ml __ -..ı .... ~!l!ll!B!l!!l!l!!!!l!!!!!!!!!B!l!!!!l!!!!!!!lll!!!'!!!llll!!!==:==:==:=~~ı 

l Gepa Haftald Gqçllk B•mecemlz ı _B_elecll_,.~ı Adliye Haberleri 1 l Memleket Haberleıt J 
asfalt yollar H . k Konpdlt •ntın çocukW 

Bllmeeemlzl halledip muhtelli hediyeler Şifll - 1•tlnye .YOia ıeçen sene ta- azreti aş h1raızı r•k•l•ndı 
mamen ufalt yapılmııtı. Bundan bat- l:.lıf 

kazanan genç okuyucularımız ka BUyUkdere ile Sanyer aruı da bir Adliye doktoru mu- Konyada larlflll çoaaklarm .... 
muddet evel bltirilmiatt. Şimdi istin- I 1 I meçhul bir el tarafından çallr 

-r harr r n ev ne ~ haftaki Detlrmendere ~eya. yardan da Hayriye Hanım, 8 - Cerra}ı ye ile Yeniköy aruı Hf alt olarak ,-a. dığını yazmıtbk. 
hıi MlmeeellHa aenç brilerlmise bfr papda numara 30 LAtife Hanım, 9 - pılmıya batlanınııtır. Hacı Osman gUnderlldl Konya polisi, bu lunt11 yakr 
u 18' pl-,Ur. Ahlrtrmz enaplardan Kandlllt kız ortadan Ayp Hanım, 10 bayırının geçen Hne yanm kalan lıtanbul bciaci ceza mahke- lamııbr. 
7&1nıı 48 1 dotru idi. Bu bilenlere muh - Notrdamdoeyondan Rikkat Hikmet asfalt lnpatr da btitçe ıelfnce baılana mesinde rüyet olunan "Bıldarcua,, Ali ismini taııyan çocuk bırtr 
... ., ..... .,. ... •erll•f,eir. Hanna, 11 - Amerikan kız kolejinden caktır. • mizah r•zetai aleyhindeki a ... Jc 1 d • • b L 

881 KiTAP KAZANAN Sabahat Hanna, 12 - Rifat Nuri Bey OtobU•l•r .. llm••--me•I r•· r zı, çocuju oma •it IÇlll u 11r il 1 d ilk _ _._,_ •- M-L - ve moatebrea aeırivat dan.,, k · t - - ı · ti 
• 1 • ..._""p""n nımet Fa- 31 inci llkmektepten. rınden ltlberen t.tblkedlllror T , re etı yap ıpnı SIVJ emıt r. 
~I -'-AP ır.,., .... ÇAY KAZANANLAR Otobüsler tall .. tnamesf burun vi- ıazetede netredilea"Hazretiaık., Mer•lnde bir dltw• 
ıa aıı ~ANLAR 1 En•e N ri Be ... h d yuaaınıa aah tercüme ettiriJerek M el L h 11. 

.. L - .. r a Y aop •ne e l&yet gazetesinde -rotanacak ve n.. ersinde en ce çıaan ... 1 - am ......... Needet Hanım a11-~ 2 N-1...11e N B -·-s • t tlc'k 1 k n k l b 
2 Gal 'mar ---. - - uım anım rından itibaren talimatnamenin ta~bi- e 1 0 unma uaere a mıt • guetui sahibi Ruim B. tara• 

- •tllua7 lilllla._ O...n Na S.11'11efatn bq acenteeinde 3 - 11 ia Bu celseyi talrip eden son celse· eli T 
fil ı::r• i - Vela ..,-dur aa .. ra 25 d flk mektepte. Tevfik Be; ' - 15 in kiM ba§l&naeaktır. Talimatname 84 fından sabık Menin ( tim • r 
lfl • t 8, ' - lataalnal kız llwinden el llkmekteptea Ferit Cahft Bey, 5 _maddeden ibarettir. de, ıaıetenin mes'ul mOdOrll il· ·kat) valisi Ali Riza B. aleyhin• 
A)'tM llaar& Ku muallimden hlH Hanım, 8 _ Talimatnameye muvafık ,.kilde !- a- hami Sefa bey mahkemede haDr bir dava açdmıtbr. Sebebi, lrar 
. BIUl KiTAP KAZANANLAR Ha,.n,. Hatlee Hanım BeToll• Ata· pılmış bazı otoblister dUn belediye ~ bulunm•m1f, rabatsııhjına dair dedildiiine ,6re Ali Riza B. i• 

ı - lltuhl lus l ..... d• KJ,·met Dınamında aamara 32, 7 _ ByUp or- ntlne ıetirUmlı 1'e beled\ye mühendl• rapor pndermittir. beyanatında Raaim B. İD koll'ı U"" 
H, 1 - O .... anla ........ Behut ta mektepten Yapr Bey, 8 _ zr inci Jeri tarafından muayene edllmittir. Mahkemede müddeiumumiliği nistlik itinde methaldar olmaaHll 
Btr, l...ı hwla Afif Bum, latubal ilk mektepten HalGel Bey, 9 - Lhaon Tatbikat bqlayınca timdi itlemekte ter.ısil eden Ahmet Muhbs bey, Ra '* tılta •••......_ ' - Osllldar 11 '-L•l•I Lom'-•onea Neeatl Be• llftdln olan bi-ok otobU.ler .. atra1111yacaktır. a6ylemesi ve billhare si• 
... _. • .. ,__ - a .... .. •:1 > _. raporu kaaaatbalıf 16rmemiı B b'- d b t t - •al..,._ Btleat w H, 5- de MelaJHt Bey, 10 - Selçuk san'a~ Evelki ıUn •Yrilaefer memurlan ,. • ia ma •eme e erae e mr 
*"t Mttetını arp&e1 .atı •amua ta Melüaı Hanım, 11 - Mehmet Na lisler jandarnaalarTaklim - Büyfik· Ye ilhami Sefa beyin mahkemeye lidir. Raaim B.17 bin lira mad• 
lf ..,.i•ıttht a.,,, 1 - Bylp orta rl Tophaaede Mallallebicl, 12 - Sa- dere 'yolu Uzerlnde muhtelif yerlerde plemiyecek derecede rabataız eli ve manevi tazm 'nat istemek• 
Mlllltl ....... Be,-, 'I - Y•lç.qr .. &yada Usw Bum, 13 - Havyar durarak otobllalerl muayene etmlşlu- olup olmacbjı tubit edilmek tedir • 
.. tltlllt .. Butr• Buma, 8 - Galata hanında 8&411 Bey, H - Gaıi O.man dfr Muayyen miktardan faıla yolca llzere, derhal adliye doktoru 
~ ~:-" Be~rf ~ı:;:..' pqadaa Hmn Burfi Ben'' 15 - Sofu- ala~ otobtl•ler seferden menedflmlt- Hikmet be.,, ilhami Sefa beyin 

..... tar 70 numarada Şaz ye anım. ••ine sladerilmİftir. :t °B.,. s::dr: :,a:~e.;..~0:;. Ta- Yeni bilmecemiz tir. Batç• heaaz .. l111edl Hikmet Bey, ilbami Şafa be· 
KOLONYA KAZANANLAR Y•i bilmecemiz ıadur: Belediye bü~eal henUz Ankaradan yİD eYine pmitt kendisini 16r· 

ı _ ı.taa•ı _... .......... Ta- öyle bir tehir ismi bulunua ki Karade- ıelmemlttfr. Bltçeala temmuz n!ha- mele ilteclitiai llylemif, "Evde 
nl B*T, ı _ • lel ilk ..... ,._ Ne- niz sahilinde oldukça mühim bir Ji. yetine dotra tudlk edilip pleeei1 tall delil. matbaaya sittil,. cevabını 
dM e, ı - a lllCI lll .....,_ leftk man olsan bu fehrln isminin 2, 1 harf min edilmiktedlr. almlf ve adliye dairaine d&ne-
All a.,. ' - C ... •n,.& ona mette- leri yan, ı, 2, 3. ' harfleri üztimtln a- Bir ıaze&e Ankara telgrafı ol<1rak rek muayeneli istenilen zat evin· 
..... A111 .... llallDI, 5-Tafmek rapçuı, 4, 5, 6 harfleri dar oJmıyan nridalının Yibde ondan fazla.ını 
ı.,-* N..W Hı ı _ Çakaret•ma fey, 5, 6 harfleri bir ~mir, 2, 3,' harf. memur maatlanna tahsis eden btledl- de bulunmamia için muayenesi 
da Ratlee a-. Jeri (Ben) ve son dört harfi ise yine bUt 1 rinln veUıe• .. e kabul edilml- yapalmadıj'lnı mDddeiumumilije 

• ww • • b" h" · l 1 ye çe e ~ bild" • · B · d JdDa BSANS KAZAN.ıu· ... uu~ ır şe ır unn o ıan. . . ii i yaııyorda. Beledi erels mu- ırmııtir, unun Ozerıne mO -
ı - Clnüpqa Ortwa Bedri B, Bilenler arasında 60 ki11ye hedıye yece n ·ı Be dl b h Y ta d deiamumllik raporu veren doktor 

2 - a.J•w•mıt Aalu -- ••mara verilecektir. Hini Hamı Y n u usaa e-
U Be1111 v..aı Bey, 3 _ Sanyfr ilk DiKKAT mittir ki: Fe1zi Ahmet beyle 16nderen il· 
........ 11fa c..ıı a.,-, '_ B..ya- B«llll• kcananlann Wnl Udn eti~ •Yeni belediye kanununda zaten va hami Safa bey aleyhine hakikate 
mt 8ıh .... ı Hikmet 8&a1m, 5 - E- ıecek ve h«lillelerlnl VAKiT ldare.ı ridatın yUzcle ondan fazluının memur muhalif rapor vermek ve kul· 
ı.aklJ "-htm Zeltra Terlll H. 6- ne bizzat gelenk kur'a Ue çekecekler- maqlarına tahaia edltemlyeeetl turib lanmak kayclile dava ıçmıtbr. 
OüUar 11 iad ilk mektepten Nazan dlr. Hedi,,e kur'a günü paartni ıaat edilm(ftir. Biz bU~zi bu .... üze- Tahkikat 1apdmak Dzere, evrak 
IUa llaaı-. T - Kadınları plıttırma 13 ten 18 e kadardır. rinde huırlayrp dndermfttlk.,. ikinci istintak dairesine havale 

bdar ulmıp itlen kamalı kucak---Ragıp, Hamdi, Nuri ıU•l bir ıut çekti. Gol .. diye ba- eclilmiıtir. 
lryu denl:a Ju~ dalaalannı sah&. Şem8f, Adnan, Aziz. tırıyoraL • Nlbet 1 

hastaneden poliı m6dtlrltlll Hl 
tebabetine g6nderildiji bildirl
Jtyordu. 

Mahkemede bulunan ve mak
tulBn vilcudundan ÇJkanldıjl 
mevzuu bahis olan kUl'fUD polia 
Hilmi efendinin tabancaaı kur 
ıualanndan olmadıiuıdan, modıi 
deiumumilik, hastanede ibrr 
him efendiden çıkanlan kur
ıunun mahkemeye g&aderilme
IİDİ iatemektedir. Mahkeme, r 
sıl kuquaun ı6aderilmesi ~ 
polise müzekkere yualm111ua, 
mUDWIUD mDclafaa pbitleriailt 
celbiDe karu vermiftir. meYkaf 
olmıyan maznunun reaml taban
cuı, ilk muhakeme celauliHle 
mahkemece abnmlfb. DDa maz· 
.._ vekili Balür 'bey, mll•elddle ~,,~ ıa ... ın ruhuna o b· Naftü, ~arl, Jfeedıt.. Bf raz sonra yanı1itfr.._ • 

.. , okfaror ld- Saha küçük ofdutu fç ın takım do Gol a fil ~"!''~tı~-.:.ttı.11-. •• ı1ıılae•lhı•• ·••~· . ,,.~~~~~~~~. 

Ne191 pfrane tuvfrlerdfll vazge- kuz kişiden ibarettir. ruz. d e • he tek ka 
felha: Maç başladı. Heyecan içindeyiz. Bun an llOl'lra oyaa P • 

le ,eklinde devam etti. Kabatqlılar 
Hayat PJ« ude.. Gençler, be- Maçın neticesi 5 • 3 sibl bir farkla mldafaaya çeldlmi• Aruıra da bi-

ter ldflltlr çadırlarda yatıp kalkr- ıalip ıeldlk. dm kale
1

e kadar lniy0rlar. Maç 
1'91'1ar. Bepmhlfn nefeSI, aytt yerin Sevincimi&dea yerimizde durmayo- 1 - 1 berabere ~ldr. Takımımız çok 
H.. slll~r, lflab'or, dldlfiyorlar.. raz. Batırıryoruz. zalf. Oyuncalanmızdan Nezihi, 811.kkı, 

Sa• lan tam saat .. yedide - Yapsın lstanbul lieesL çok rtsel oynadı. Kabata91rlar sevinç 
(blk!) horua ph7or. ilk once de- _ Yquın Jstanbalıpor. iç.inde. Öyle ya Istanbul lisesi il~ be-
nt. IMlayon... T .. Mr IUt. Ondan _ Yqasrn, san, siyah. k ld 

1 .... ra karaY&aa boruıu rabere a ı ar. 
lld .. • 11a......... .,._ ........ 

Dalla •nra da 11&&t taJ..m.. 8 temmuz çarşamba akşamı mUsa. ınmlllP 
Talimler ıayet dddt bir §Kilde mere nrildi. Pendik halkı davul ne da Her aenı olduju ılbi bu eene dt 

,...117or .. Gea~ talebeler oa bet g~ vet edlldL son aınıf tarafından (Kamp ıaaet•i) 
oı.a.aa ntm• U,.ta.n bihaüia g,30 d bqladr. çıkarrldı. Çarpmba ıiinU cıbn bu 
...., ... MiJııerlu Yb .. tnden en Mtlaamere tam a 1 pzete on sahife. Gazetede muhte-
MM& .....,.rıar: Nilaqet 150 metre Talebeden Behzat Efendi keman so o lif nelmler var. Stse U.p psea.ia 

.._ ... _ ... ~r1 çaldı n tlddet1e alkııtandı. den birkaç satır kopye ediyoraa. 
19 -...- ~· ar. Bundan sonra talebe tarafın· 

Tnffllı•• -ra lklacl clealı ban· dan tefkll edilen caı muhtelif parçalar "'Arkadqlar; 
,.._ a. -.,. dUa canlı oluyor.. ld Son Mnelerde &det htlkmtlne ıtrdlt 
"-'ler, kam ..,_..rf yaparak, Jb- ça ~unu mllteakl mektep temsil he- kampta pzete ~armak.. Biz ini m~ 
dl ao,lan sa berinde kaydınp pe- yeti tarafından ~ki komedi oynandı. kfll iti bqarmııa daha llBt bqla4an 
..... ....-. Mrtblrlerinl :ıalatuak Biri (Y f ba ) d'"ri ise (Çapan beri karar nrmft&ik. 
tatlı tatlı elllBIJWlar.. aae on ıı ·r k eden Mfll&f& projelerimiz vardı. 

Ofle oldu mu - taWrf •ahsalile oflu). Her Hd komediye iftira · Şöyle· matbu hol klltell ideal bir 
- (7 .. lterua) talar plmu, ortalık arkadqlanmız ıunlard~k Ad kamp pz~tesi cıkar&aeaktık. 
Mı ....,_,. Adeta bir telif.. derken Muammer, Cahit, ım, • Fakat nı yapahm ki ndeld pa. 

d rkadaalan Mrllfl>'orlar Ve nan, Nuri, efendiler. Rollerini çok _ ... ca ır a -ır .. ı k rkad lanmıı o ak· zar çarpya aym-ı. 
lllfh>'orlar bravaaayr ,.ylqmaia.. ıtlze avnyaa a q M On bet ıUnde iki defa nqredebll-
8., pek lnkll ola,.or .. 200 a-da Wr p.m muvaffak oldular. Bllhaua U• difi i 1 ledltfmiı matbu gnae-
....., ,.rt1 parti, rtUe katıla yemek a.mmer, Cahit, Rakrm eon derece ına· tem:: rZ:::::" rensi bozuk bir muşam 
19Jltl ..... lirllecek feY.. vaffak oldular. bada ve blrb~ saat l(fnde ıu ılrdUP. 

Yemekten sonra iki ba~ak saat la Son numaBeraı:l•rak e;*i ~11~~·:; allı aahlfeltri ıUcltlklı merdaaa ~ıka-
tlrüat.. dan Emin y r mono Ol soy rabildlk. 

()tle aıcaiıaıa • teaf ri vttntlara fiddetle altltlan4ı. Mabat artadqlanmma ini güzel 
P•t•ldik wrclltl 11rada talim boo ikinci .... , kamptan bir hatıra bırakmak. F.ter 
na tarar imdada Tetifiyor .. bete Salı ıhtt tkfnd bir maç yaptık. muvaffak olablldiy.ek ne mutlu h:a. 
kadar .. Gen~ler yonlmak bilmeden Fakat bu maçta 1 - 1 ıtM bir ... Son ırraf 
caJıF10rlar, dJcHn'7orlar. Mllllılm1er- Y1 ile berabere kaldık. M.._.ıa bereU idareye takdim 
•• • kadar ._auadarlardır ki. c=an ilk devre. Onlar biıe bir gol .ttltl hıdtreler çok ıttseldlr. 
... MtiJorlar.. attı. Yıriml:ade duramıyoruz. Biraz :Bunlardan birkaç misal: 

Ntlaa1et ikindi kahvaltım. sonra Nezihi, ıtlul bir ıol yaptl. MUnlre hanım: Bir ~lft beyaz fa· 
Derk• ....... olap, hava karardı Simdi beraberiz. Kabatat kale.i dt re. 

1111 .. 1tq•I: karavaDL tttce 11kl111or, adeta tek kale oynu- MUdilr beye: skllt ıeHı tren bile. 
Tat bonA.o ve en sonra ıfizel rü- yarlar. ilk hafta)"lll 1 - bitti. ti. 

,.Jarla dellam, ralaat bir uyku. lkfnel de.re rlizılr aleyhl•ts. Mustafa Be'• (mlldtirU unl) bir 
• • • de. Tek kale oynuyoruz. çift tosluk. 

lela•IHll ,..... lulMpt Kant&§ kalesini dak•adan dald- Ihsan ae,.: Bir Eytlp Mtiti. 
DIBPta futltol themnriretU bir yer kaya ııkııtmyoruz. Oyle bir zaman Nurettin Btye: linedeallk. 

nllMldUır. geldi kl hep onlann kalesi Ö•U•deyiı. Naci Beye (muallim IDUYfni) bir 
Ka.,.tqla lıtanbal lta.i ıra- Nuri hep fınatlan kaçırıyor. ~lft dUtet atan zar. 

.... Wr futbol maçı tertip edildi. Tam içeri ıfrlyoruz. topa ya ka· Ma•tafa Kemal Beye (mill&ıfm) 
Tüı .. aıı doku~ Jdtiden mlrekkep led tutuyor, ya bldmkller fframıyor- yakasına lurmım çuha. 

" ...._ tlJle *'lk!l edildi. Jar. bdael haftaJ"ID ltltmeelne bet dakl- Ah~ıbqıya l tn .. f. 
Vela. ka nr. Bbimkfler Jalcam M!7orlar. N.a.ICUıa Sa6n 

Tetll eaneaınd• çellpceklann 
lla ... I h•••Plendı 

Adliye daireainde her sene 
olduju ıibi k11men yapilaeak 
yaz tatili, temmuzun yirmi birin
ci ,ano bqlayıcakbr. Bu mDd
det zarfında mDıtacel ceza ve 
atırceza itlerine birinci ve ikinci 
ticaret mahkemelerinin bakacak· 
larmı yam11hk. 

Nlbetcl tulh hllcimleri de dOn 
tayin edllmlftlr. Sultanahmet aulb 
.-ıabkemeai hukuk itlerine Nec
det, cea itlerine Sait, F atib 
balmk ve ceza itlerine Cemal, 
Erip hukuk ve ceza itlerine 
Hayrullah, Balnrk6y hukuk ye 
ceu ifleriııı Refik, Beyotfu , 
hukuk itlerine Kemal, çna iti•· 
rine Galatadı dahil olmak Bzere 
Tevfik, Betiktq · hukuk ve ceza 
itlerine Hamdi, Y enik6y hukuk 
•• ceu itlerine Cevat, Oık&dar 
bulftık ve ceza itlerine Zeynel· 
abidht, Beykoz hukuk Ye cua 
itlerine Allettin, Kartal hukuk ve 
ceza iı'erine Mubar Yqar, A.ıa
lar hukuk •• ceıa itlerine Ha
san Fehmi B. ler bakaealdardU'. 

Tatil Hll•aıada çalıtanlar. ta
tilden IODra n6betle mua1Jen 
•Ddclet istirahat edeceklerdir. 
M8edeiumumllik dairesi ile la
tinta!I daireleri yo tatili una
•nda da faaliyet halinde kala· 
caktır. 

Polla HllMI efendinin 
ketllden •uhek ... •I 

Sanyerde •aıife eaaa11nda ib· 
rahim Ef. iıminde biriııni 61dar
melde mamua poliı Hilmi ef~n
dinin mubakemMine din aiır
cesada de•am ohmmuttur. 

Vak'a mahallinde yapılan ket
fia raporu; wıalaıun kaldınlchtı 
haıtanedea bir fltllma plen 
cevap olnm8111ftur. Ba enıpta 
YUruludu cakanlan kurpma 

taltaacU1z çahfmua munflk lriP 
lunmamjmdan baU.tmif, tabu
canm iade.ani iatemiftir. Mtlddei 
umumi Cemil bey, bamın batta 
nk'a11 moteakip mDNderai i
cap ettijiae ifaretle, ctlrllm al6-
ti olan tabucanm kanaaeD mtl· 
Adere olunduğunu ileri ı&rmDf, 
polis mDdtlrlOiO.ln Hilmi efu· 
diye bqka bir tabanca verebi· 
Jeceji kaydile,iade talebiaia red· 
dini talep etmiftir. Mahkeme, 
tade telebini reddetmiftir • 

lladdel•111u111t K- & 
Çarpmba thl Aakaracla 

. f8brİmise dlaea latanbal mW· 
deiumamlai Kenan 8., dla ad
liye daireaine plmiftir. 

Kenan Bey, Anlranda yeni 
matbuat kanunu llyihUIDI baar· 
hy•a komisyonun m&ıakera· 
tma ittirık ettijini, . aclUye _... 
teıarhtına tayini .. yimıı•• 
· dotru olm•dıp11 llylemiftir. 
Tepu 111UdUrlDIDnDn daW891 

uy arın., ıazeteai aleyhille te· 
pu mOdll:IOpnce açda.n hakaret 
davasının rGyetine den ikiDci 
cezada devam olunmDflar. 

MDddeiumumf, beraat ııtemlt
tir. Muhakeme, kanr için talik 
edilmlftlr. 

SDrpegop 111••rlıl111d8 
k•tH ppdeaık 

lıtınbul dlrdOncD hukuk mab· 
kemeainde don Sllrp Agop me· 
urhiı davuaam rilyetiae de
•am oJunmQftur. Beledi,. ile. 
Ermeni baıpapubjı arumclaki 
ba datada, mahkeme, dava,ı 
mucip olan yerin •ıliJeti ta,ı. 

edilmek Bıere kefil ierumı .ka
rarlaıtıralmıtbr. ilci taraf, elali 
vukuf tayininde ittifak ed .... 
mitler, bunu mahkemeye ltnlr
mlflardır. Mulaakeme, 21 *Jltl• 
kalauıbr. 
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Halk k8§ıtanedökl tuaıa har· l ı Mahkeme ve icra llAnlars ı 1 3. K. o. Sa. Al. K. dan I 
manlar1ndan şlklret ediyor - . 
Kağıtanedeki tuğla harmanla· hııanbul ~ekizinci icra memurluğundan: Çatalca 1\1 T. MY. kııaatt !çin 3,000 

Av ve Avcılığa dair 

Bıldırcın rekoru bahsi rındaa çıkan dumanlardan bizar 31-2632 numaralı dosyamızda kilo Ayşekadın fa~ul) ası ıle Kabak alcnı 
olan haliç halkı belediyeye veril· mahcuz ve satılmasına karar ve· mün.ıknsa eurc ıilc satın alınacaktır. iha· 

Şekip Memduh b;yin Sait SaIAhattln mek üzre bir iıtida bazırlamıya lesi 25·7-931 saat 15 ıe ı cra kılı naca· 
rilen 20 top elvan poplin 20-7-31 

başlamışlardır. Bu istidaya Ci· ğindan ta liplerin şartnamesini görmek 
bali, Balat ve civarında oturan- tarihinde saat 11 den 12 ye ka- üzere her gün öğleden cwcl 'c müna-

1 ilk lar da imza etmektedirler. Bu dar Jstanbulda Sultanahamamın· kasaya iştirak etmek için de , akti mu· 
beye verdiği cevap 

S\ık k.~mı dünkü sa)·ımızda ~ sair yerlerden okkası toptan nihayet istidada şimdi umumi hıfzıssıhha da T opalyan han civarında ek- ıyyen inde teminatlarilc birlikte komis\'O· 
l at " ışı ve sarp bir yerde ~ürat- on beş yirmi kuruşa tt>planmış hurda ı· · d ._ mımuza mürıca:ıı ian. (69) • ış lh d F' k d '" 1 · mec ısın e tetııdk edilmekte olan mekçi zade Hayri beyin ticaret· a d ım ır. a ·at uz nr saha- kur~unlardan dökülme sacmaJaroan ~ı h * • * aha k . . ~ ~ tug a armanJarı meselesinin bi- h · d k t'l ıı 11 • uş mesafesını almadan ve herkes kurtulur. Parasına göre ma· anesın e açı arttırma sure 1 e A~. Sn. Mp. için 13. 72;> kilo koyun 
ir,c!~k~p de ise hiçbir şey ka)·het· lın hem ucuzunu n• hem tüfeğine ya ~:~/vvel neticelenmesi ıstene· satılacağı ilan olunur. 1414 eti bir ay pazarlık neticesinde karalı 
~il a • 1 em sırf modadır diye ne· rını alır \'e bununla a\·cılrğını yavar ... -_.!!.: ...................... -.-. ...... --····•••• 1 b 1 • d . ı zarfla çıkan fiattnn aşağı fiata tıılin nıd 

1 
· • · · stan u üçüncü ıcra airesinuen: •· 

t •·a e omuz ayıp atayım. Ve böy i e, senin dediğini anlarım. mıyecegını. gökten başlara yağdırı· zuhur etmediğinden tekrar kapalı znrf 
.J Pınaz · d 1 k · Bir borcun ödenmesi için pa· 1ıtı' ısem ne en mazet sayıla· Rana kalırsa. bu~ünkü malunıe· an ırmızı çızmeleri - daha makul la satın alınacaktır. !halesi 2 - 7 
l~t . . nln hali pü~elali ortada durup du- olarak - yerden toplattırıp toplattır· raya çevrilmesine karar verilmif - 931 saat 16 da icra olunacağından 

hb er ınısın, daha a~ık konuşayım. rurkcn Lorando de\•rinin kör Yor· mıyacağını, bahusu · pek inanmadık- olan bir çift Carnık makinesi taliplerin şartnamesini görmek üzete 
"'a ~~y·i· misal alayım. Zanneder- gisi gibi ı;;iyah barutla ağızdan dol· !atı anla~ılan bıldırtın rökorunun ıloğ· susam pişirmek ve tahin imali her giin öğleden ene) kapa lı za rfa 
Ut en buyuk ,.e en kat'f hüccette hu ma tüfekler kullanmak her hali kar ru olduğunu kendilerine izah ettikte.: için bir lokum tozu ve ince şe· iştirak etmek i~in de ' 'nkt i muayye· 

~
uıı'ij ~f~sela Abbas Bey o cürııata da hayırlıdır vesselam.". sonra eski bıldırcın rökorunun ziruh• ker imali için ., Les atelies,, ninde temina tlarile birlikte komisyo-
a.. bır parça daha soğuk k, h da\· * • • şahitleri olduklarına emin bulunduğum numuza müracaatları. (59) 
••ip markah 302 numaralı makineler 
11 

acele etmiyerek, o her taraf. An barlı hatıraların bana uzun, pek Arap zade Behçet ,.e Cevdet :Beylenn • . ~'! 
i ı-·uç~n hıldıuınlara uıaktan ve uzun bir iç çektirdi. Ekı:;ikJiğine rağ 395 adedi üzerindeki şahadetleri orta Pangaltıda şekerci İsmail efendi- 'J'a lebe yurduna tahsi kılınan Be-
ar Ufek . atmıyarak, o giinlük bir men güzeldi. Bu se\'gili kardeşlerin da dururken bir rubu asır ::.onra bu a- nin dükkanında 22 Temmuz 931 yazıtta darülfünun arkasındaki sarı 

Ça eı;;J.ı:ı a,·cılı~ı ·· k d d ·ı · l 4- ·· .. ı . • · Ç b ·· ·· t d k k ikka .~ " mazur gorere · ya)ıvanlarının kulakları ~ınlasın, ara e e ı a\·e o unan <>adedin buyu~ oır arşam a gunu saa on -t açı kışlanın tamiri pazarlı · suret ile mü-
~YI' ~lıoe çalışsalardı. kat'i olarak mııdan ayrılıp gidenlerin ise kendi- fark olmadı~ından lutfen bunu knlıul arttırma usulile paraya çevrile· naka aya konmuştur. lhale~i 19 tem
~Uldı~ ~rum. kendisinde her zaman )erini :tnınca rnrulmuı;; bir bıldırcı· etmelerini l'e saireyi,_, Sana bıra.k·ıo· ceg-1·nden talip olanların memu· muz 931 saat 17 de yapılacağından ta-

uırnm · b ki d .. · ı ~ · h ~ • 

~
ttııi le e e ıgım rnr ı,.ı ıı ar nın son kanat çıı·pmaları gibi kalp- rum. runa müracaatları ilan olunur. !iplerin kaşifnamesini görmek için her 
l ş olurlar. Ye 6 · 7 yüz bıldırcını !erimizin darabanını gayri merii bir Ben, bR.i'ka cihetten mesele); ele (l4 l 3) gün öğleden evel ve münakasaya işti-

vur bT 1 d' · 
440 

a 1 1 ~ ~r ı. . radyo onlara duyursun da bu su- alıyor v~ ~u kıymetli mektuptan ılha~ rak icin de vakti muayyeninde teminat 
akkt adet ıc~n attıktan SOO ~ışek retle ruhları şad \'e şadan olsun.. alarak bılumum Jstanbul a\·crlanna hı- --,s-ta-nb_u_l_4_ü_n_cu-· -ic-ra_m_c_m_u-rl-uğ_u_n_d-an-. laril; beraber komisyonumuza müra-
~d nı ''er~ış olurdu. Ve asabı leş· Değil mi. ~ait. hülya gibi. rüy:ı g;. tap ediyor n diyorum ki: ikinci açık arttırma ilanı caatlan. (7 ) 
oruen, yenı yeni atış tecrii~lerile gi bir şe~·di o günler? Kanarak içti· Ey aziz kardeşler, görüyorsıını;z Temamına 4800 lira kıymet As. Sn. l\tp. i~in asgari 300 azıt.mi 
, imadan, daha az bir zamanda "imiz bir ezeli mi .. ·di o se,· .... ili !!Ün- ki Ankarada, Uşsakta "arlıklar !!ÖS· d k 'd · h ı.~,o kı'Jo ko'-'un etine ,·erilen fiat pah:ı.-
• ad d .. " ··- -· • ~ takdir e ilen sir ecı e yanı o· " 
!td· e i bulur, \'e belki de geçer· Jer.... teren avcılar cemiyetleri ,-ar. lstan· Ç h görüldüğünden yeniden pazarlık su-
n, ı . Sen bel~i adede hak diyec.:~· Mümkiin ise seninle yine orada bu- bul a,·cılar cemiyeti ise .henüz emekle ca paşada karaki Hüseyin ele- rctile satın alınacaktır. lhalesi 21 

bu da dorrrudur DempsM' 1 u· bı· mahallesinde demir kapı so· · k J -~\'} . ., · · . luşahm. Sana hülyalar rüyalar -va- mektedir. temmuz 931 saat 15 te ıcra ı ınacagın. 
· trın ''anında Şemrling ve Cemıl ' · t k v d ( S lk .. -u"t) atı'k ve · · ·· k trh • • . : b . ratan \'e bana efsanevi f1srltal3rla Sizlere yakışan har<?ket, geçen er· agın a a ım sog dan taliplerin şartnamesmı gorree 

umun \'anında sımdıkı tam un· - . . d · ·'le 6 ) b · k A - • d 1 1 k tiın: . • , . ~ K 
1 

na~meler ıcat ettıren o yerlerde ~e- e pek muhterem kardeşlcrın huzu11 cedit nümara ı arıcen argır i~in her gün öğle en en ve pazar ı · 
,z '~ 1 amanl o , aruzo arın . 1 .1. h •. .. . ... b. "h t bb.. ı b 1·>·ete k :r. • • k · · d kt· a'-·)·enı·nde 1ıtın.ı ,

1
. 

1 
F'l t . . nın e ora!'ı gı n ıuap goynurnuzu ır ı yasına eşe us o unan u cem hanenin tamamı açı arttırmaya ı.;n ıştıra · ıçın e ,·n · ı mu ,, 

ı ua ,, ı~e ı e a ,.e saıre gı- b' A d ak . · e' · 1 ·1 b" l 'kt k · • umu""' ~.. y parça .. HaYalandıralım. ıgane urmam, · ,.e ona mtısap "" vazedilerek ,arlnamesi 20-7-931 temınat arı e ır ı · e ·omıs;ı.on il<' 

S~n· k" t kt k Gecen sene. orasını pek harap ve mektir. tarı'hı'nde dı"vanban•ye talik edi- müracaatları. (80) 

284, 750 kilo kuru ot kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. iha· 
lesi 4-8-931 saat 15 de icra olu· 
nacağmdan taliplerin şartname· 

" ın es -ı a \'CI ve maze ya · ı - . - 1 k" • · · "' * • • 
l'llıdan, mesela o gün :ıncak 180 pıs buldu~ . • n~ ha! .bednde: ~itada k On~n ~ ı tar;d~ı hareket~~:·~: lecektir. ikinci arttırması 13-8-931 
ldırcın ,·urabilcn mazet ıf~difin yanar da~ı Ja,· arı ıçın e kay o muş usur aı·ını unu m. < n kryme ı • b __ 
cı ı.._1k. b 'kt k . . ?. {' Te bilaha.ra keşfolunarak meydana zurlarrnızla ona yardım etmek zamanı tarihine müsadif perşem e gunu 

ue rı u mı · ar u~ ıçm -JO ı- . i J · h i h l · ı· K ı ·· tm"'- 14 d 16 k dar ikinci ~ .... k . ~ çıkarılmış tarıh •ompeyı şe r a- ge nuş ır. usur al'ın tekerrur e .:;- saat en ya a 
... a mamaı~ tır bıle~. . . h d · · · k ıı· ·· ·ci ·1 t) k Run h. .. .. 

1 
rabe~ini geıcn bır seyya uygusu mesı ıçın ryme ı mutalealarınızı '- • açık arttırma suretı e sa ı aca • 

ıı a tın~n an suzupte atan.arı nrdi.. ne giı~rek söyleyiniz. Fikirlerinizden 
mau sayamıyncağ1m. Ve bu:ıda . .,_ f d . . . t'f d · tt' . . hr. a haki d . Tevekkelı ;'.\leh met l\4U ememış: ıs ı a e e ırınız. Arttırma ı'kı'ncı"dir. Birinci art· 

ıyım zanne erım. . d b k b' U k l b · 1 z Yukarıda bahsettiğim g"b' bi Her güzel şey kalbım e aş a ır şşa . avcı arının u davetı ya nı tırmada en ziyade 1000 liraya 
dar uğra k . . t 1 d1.'ğ. z ne mezar açar ... H .. ge~er. Sait Satahattin kardeşinize değil. b'il 

\ atama'~~a Ku~n.::1es 1~ e. 1 • ın 1\arz Şeklp Memduh ha~ı:;a İstanbul avcılarmadır, bilhassa talip çıkmıştır. Arttırma ikincidir. 
• . ' a tl'ını a ınca NO'. U k 1 • ı · . . l d' . t h l. d b . . te E . d tt u'"zerı"nde bı .. kadar durup an· 1 k tür"·· • ı: ş:;;.& awı ar cenuye mın :-;ız ere ır, ccmıye a ın e u cemıy~ n zıya e ar ıranm · 

• 1 0 ara gı k 1 ·· · d k" l' k l k" · b l\I d • • t" k ıııJa}ıp atmayı \e kcı:;u \'urabilme ma ·a em uzerın e ·1 a a ası t yu \nr• ·ı ce,·ap vermıye mec nrsunuz. e :>nı rakılacaktır. Arttırmaya ış ıra 

bizl k d 
.. ~ k 3 azılnrımın hnklı oldugunu gösterecek hayatın aradığı bu Yarlİğı sizler de (ıp· 1• rı·n yu·;ıde 7 teminat akresi alı· 

{'r ne a ar uzcnsc )ap.t:ııa.- . . . • . • . r r 
\ B h 

1 
t b' . kl " mahıvettcdır. Rılmem sen bu ka rtfeşfkı Ankara ve Uşşak a\·cıları gıhı )a· nır. Mu"terakı'm vergı', belediye, 

f ,.
1 

b' 
1 

h t '" f • . s:ıdMına ne ce\'ap nrcccksın. n a- kışıklr meYCudiyetler göstererek ız ar . 't · u are ic • ır uz.,·u anı .,,e · I· • · ., o 1 ı · h 
.. mış ,.e ınnena e.r ır eırın yakıf ı·caresı· müşterıye aı tır. 

'lla. · ' .. k b' I" ı· r· k d l rın lutüfkfır davctl<'rine icahet edip et- ediniz. uruşu, goz a ı ıye ı, J ~e · o Hakları tapu sicilleri ile sa~it 
Utuıu u, bünye. ve mide mes.ıili N A K J L olmıyan ipotekli alacaklılar ıle 
bı bir çok muammanın halinden f k 
l\ra aranacak hususattı r. Rast ~e- diğer alakadaranın ve irti a 
. llınmrş kundağın boyu, ölı;lisü z ı o hakkı sahiplerinin bu hakları~ı 

Uıun \'{'fR kısa gelen tüfek1er le
1 ınga rrkan Şı• rketı• ve hususile fai:z:, masrafa, dalr 

dediğin yapılamaz. Böyle bir si- J.J..1 olan iddialarını ilan tarihinden 
hJa tecrübeye kalk ak, al·cılarımız Jstanbulda Bahçe Kapıda Hasan Ecza Deposu Yanında itibaren yirmi gün içind~ e.vrakı 

a. buyurduğun aceleyi yapsak bizei Taş Hana Nakletmiştir rnUsbiteleri ile icraya bıldırme-
' tkes güler. Böyle bir tüfek iistün 1 • la dır Aksi halde hakları 
h e kimek, alı.,,kanlık peyda etmek ltam•BUIF Telefon · numarası 24430-2~439 "'lll_t'il!_!ll•••!lll taeprıu s~ı~~leri. ile sabit olmıyan-
tt amma, onun da bir hu usiyeti la.caktır. Muhakkak ya boynu U) dur J d · J -~ t h · d lar satış bedelinin paylaşmasın· 
a1t için kendinizi sıkacaksınız ,·eya , a rl ll rnı a 1 m a a a il C Si l1 en: dan hariç kahrlar. ikinci açık ar.t· 

~fanızı ~ik tutacaksınız ki bu ufacık Jandarma ihtiyacı için .paı~rhkla iki bin beş yüz liralık ye- tırmaya talip olanlarm·fı~e skaır 
l'~etleri yapınca yine geçilecek meni sabn alınacaktır. Talıplerın 19-7-931 tarihinde pazar günü alakadarların icra ve ı as a-
~ .. mazctlikten kurtulamıyacaksınız d · d · JA h unun ll9uncu maddesi hUk· ıaat 15 te Gedikpaıa a ıan arma ıma at anesine mUracaatlan nun 
ttnektir.. 906 -Une tevfiki hareket etmeleri ve 
eıtı · d ilin olunur. ( ) • .. , efendim. hangi babayiğitimız e ------------- daha fazla malumat almak isti-
1 tüfek atabilmek kabiliyeti var:' Kiralık kAglr hane ve DUkkln • 
ilgimiz senede 00 ve'-'a 1000 tüfek d 38 yerılerin 931-31 dosya numara· 

.J B•ş'ıktaşta akaretler e n.umaralı har.e üç ıene ve 1-3, · t" · m"r .. caat tı fazla ahyor? Bu adetleri de sn- .. sile memurıye ımıze u " • 
k 7 11 43 numaralı dükkinlar bırer sene miiddetle bilmüzayede , ( J 416) 

bütün mevsimde, muhtelif ın Ja- ı ı )arı iliın o.unur. 
taksim edebilirsek hu kndar az bir ·car edileceğinden şehri halin ıtkizinci çarşamba gününden iti- Usku··dar ı ı"nd .sulh hukukundan:. 

U ·~ ı b aren alen·ı müzayedeye vazedilmiıtir. Talip olanJarın ve daha ıtıarese ile yine senin dedigin Ekrem B. ve Saadet H. ın Üs-
hiJ değildir. ziyade malümat almak istiyenlerin Ağustosun birinci cumartesi k 1 k 
Mümarese, evet amma. 12 • 15 .. Ü saat on üçe kadar 01aballı meıkfüda 54 numarada mü· küdarda Büyük kara 

0 arşı· 
ntuşa ma1 olan bir tek fişek insan- f1° il' kaymakamlığına ve yevmi mezkürun ıaat on üçünden on ıında Cedit handa mukim Bay· 
a, kefieden un n takat bırakır bev~ ı kadar istambul Evkaf müdüriyetınde idare encümenine ram ağa aleyhinde ikame eyle· 
t? eşıne . 674 dikleri bedeli icar davasından 
.... k müracaat etmelerı. d dd . l ~'edir. efendim, bu barut, o\'an ------------- dolayı davet e iien mü eı a ey· 

tına pahalıhğı? Tüfek atmak değil, u•• sku•• dar tapu ı•daresı•nden•. hin gcsterilen ikametgahı terk 
0hşta olan R\'Cılık aşkını bile terk d 1 ı. tı ile gitmiş ol uğu mem eh.et meç· 

tecek kadar \.'ahim. h 1) • • k 1 f n dd · d 11 J bl Senin dediğin olur, ne zaman ki, Zübtüpa~a ma a esının a amış e er ca esın e numara ı hul bulunduğunu te igat vara· 
,lanbulda bir tir- o • pijon sahası 622 ar ın 64 parmak denizden dolma mahallin hazine namına kasındaki şerhten anlaşılmakla 
ijcuda gelir, malzeme bir haddi ma- senede ş raptı defterdarlık makamından isterı~.ldiğinden bu verin bir ay müddetle ilanen tebJigat 
~l 'f'e makbulkne rücu, suretile tasarrufla alakası olanların on giin zarfında Usküdar tapu idare· icrasına karar verilmiş ve mu· 
~iirıkU fena "e fahişliğinden kur· ırine müracaatları lüzumu ilan olunur. (951) hakemede 12-9- 931 cumartesi 

ı 1 lur ve herke de, nümun.e. oı.a.ra .. k. 11 t l"k d'l · ) ' k b 1 1 f J aünü saat re a ı c ı mış o 
.atağım Abas Beyefendi gıbı huyu Otomo i ci er ve ŞO ör er b 
t ~k ilt, buradan gönderilmiş öl- duğund~n yevmi ve vakti meı· 

Q değil fakat fabrikasında bilhas.c;a cemiyetinden kürda Üskiidar sulh hukuk mab-
1dırıım:cı, . bir miyop adamdaki göz b'll kemesinde ispatı vücut etmediği 
ih -s 1 Şehrimiıde mevcut bilumum hususi ve taksi otomo ı eril~ . d b d h k 
"it gibi • a•cıya uyar tüfek ere nıa· tak ... ir e gıya ın a mu a eme 
ile olduktan sonra . meselenin en karnyon, kamyonet ve otobüslerin fenni n:uayenelerine başlan· icra kılınacağı ilan olunur. (1410) 

11\lı kısmına geldim • ,.e. e\"'et, n H· mııtır. 
hı isim ko,·makta müşkülat çe- Muayene neticesini mübeyyin ruhsatnam.e~i oJmıyan ot.omo-
t-, adeta dökUntillerde-n toplanmış. biUerin çalıştırılması memnu olduğundan bılumum otomobıl sa· 

'l"'ıştk e.nnı renkte bilmem ne barutu hi !erinin 3 gün zarfında cemiyete müracaat ederek ruhsat 
~lrıı tapası, tane ı dört ve beş ku- P J 

mal olan bir ff~kle musluk n cüzdanıarını almaları lüzumu ilin o uuur. 

Jstanbul 3 üncü icra memurluğundan· 

Tamamına: (l 200) lira kıymet 
takdir editen Unga'da Şeyh 
Ferhat mahallesinde natır kızı 

sini görmek üzere her gün öğle· 
den evel ve münakasaya iştirak 
etmeleri için de vakti muayye· 
ninde teminatlarile birlikte l<o· 

misyonumuza müracaat e~~l}\i; 
leri. (71) ;:u /1<.1 

• • • 
42,61,52,63, 74 numaralı ilan~ 

larla satın alnacağı bildirilen 
aşağıda mıktarları yazılı beş ka· 
lem odunun alınmasından sarfı
nazar edilmiştir. 

K 1 L O 
50,000 K. O. karargahı için 

280,000 K. O. kıtaatı için 

400,COO 1. inci fırka için 
] 68,000 K. O. kıtaatı için 
268,000 K. O. kıtaatı için 

(83). 957 

sokağında atik 20 cedit 7 No. lı 
hanenin tamamı: 22-Ağustos·931 
Tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 ten 18 e kadar açık art· 

tırma ile satılacaktır. Satış şart· 
namesi 3 • Ağustos - g31 tari
hinde divanhaneye talik edile
cektir. Kıymeti muhammenesini 

bulduğu takdirde enziyade art· 

tıranın üzerinde birakılacaktır. 
Arttırmıya iştirak i,·in kıymeti 

muhammenesinin yüzde yedi nis

petinde pey akçesi alınır. Hak
ları Tapu sicillile sabit olmıyan 

ipotekli alacaklılar ile diğer ali· 
kadaranın ve irtifak hakkı sa

hiplerinin bu haklarını ve husu

sile faiz \'e masarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile bildirmeleri lizım
dır. Aksi halde hakları Tapu si· 

cillile sabit olmıyanlar satış be

deJinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Alakadarların icra ve iflas 

· kanununun l 19 uncu maddesine 

göre tevfiki hareket etmeleri 

lürnmu ve müterakim vergi, be
lediye resimleri ve vakıf icaresi 

müşteriye a ittir. Daha fazla ma· 
li'ımat a lmak istiyenlerin 930 -

1122 Dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaatları ilan olu· 
nur. (1412) 
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Istambul Evkaf müdür
lüğünden: 

Mık tarı 

Azami Asgart Cinsi 
55000 50(,()0 adet yumurta 

500 500 kutu konserve 
3200 3000 kilo soğan 

450 300 ,. salça 
22000 16000 " Sebte 

600 500 " kuru fasulya 
600 500 ,, nohut 

7000 6200 ,, patates 
1000 900 n makarna 

150 100 11 ıehriye 
Guraba hastanesine 931 senesi için lüıumu olan vukarda 

cinsi ve mıktarları yazıla on kalem erzak 5 temmuz 9:; 1 tarihin
den itibaren aleni münakasaya vazedilerek temmuıun dokuzuncu 
çarşamba gUnO saat 16 da ihaleleri icra edileceğinden talip 
olanların şeraiti ı.nlamak üzere hergiin levazım lcalemine ve ihale 
gftnU de idare encümenine müracaatları. (S68) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. No. Lu J. Mp. Komisyonundan: 
Kilo fa·~ııf 

162000 Ekmek: lstanbul Ayvansaray 600 Rındöman unundan olacaktır 
(kapalı zart) 

36000 SıJır eti. Bırinci sınıf olacakur. (~apa\ı zarf) 
9000 Bulgur: Taş.!ız beyaz olacaktır. Alent 
3000 Tere yağı: Trabzon halis yağ olacaktır. (kapılı ıtri) 
3000 Zeytin yağı: A}•valık filitrelenmiş acısız olacaı.nr. (tıpalı zarf) 
3600 Tuz: !\ılın olacaktır. 
1600 Sabun: Ay\·alık birinci mal olacaktır. 

!00000 l Jdun: K4milen meşe 'e kuru olacaktır 
5000 Kuru Bezelye; iri taneli ve taşsız olacaktır. 

10000 !\uru Fasulya Trabzonun ince beyaz cınsinden olıcalı.ur. 
1000 Un: 600 randuman 

10000 :\'ohut: Bayramiç malı olacaktır. 
5000 irmik: Sıfır ncmara olacaktır. 

10000 .\Jercimek: Taşı ,.e kırmızısı olmıracaktır. 
5000 Beyaz pe}nir: Çanakkale mahsulünden <'llaeaktır. 

10000 Patates: Adapıızan mah~ulünden olacaknr. 
5000 Kuru so~an. (anakkale mahsulünden olacaktır. 
~()()(J Zeytin tanesi: Ayvalığın birincı malı•uıündt'n c-. ! ııC"ılı.:rıt. 
2000 Salça: Çanakkale mahsulünden olacaktır. 
2000 l\ırmızı domates. Çan&. kale mıhııulliııden olacakur. 
5000 Taze fasulya: • ,. ,, 
SOOO Patlıcan : ., ,, • 
SOOO Tue ham ra. ., ., ., 
:ıoorı Sakız kab~ğı. • .. • 
SOOO ~emiz ôtu: • • • 
5000 l3panık: ., " • 
.'5000 Pıra~a: • ,. .. 
5000 Lıhan11: • ,. • 
. ~ Taze Raklıı: • .. .. 
5000 Tsze Bezelre. ,, .. ,. 
300 Demet der~ oııı : ,, ,. ~ 
200 Kırmızı Büber; Toz nlmıktır. 

:riOOO Pirinç: Tos,·a pirinci ve birinci~i nlııcaA tır 
J 51)0 Şeker'. Yerli \ e toz olacaktır 
150{) f\uru üzüm: Çekirdekli kırmızı üzüm. 
500 Vişne reçeli. 
~00 l\a\"ısı reçeli. 

2000 Adet Yumurtı. 
2( o<ı Yoğurt. 1\ oyun sütündrn olara ~ tır. 
~00 Sirke: Safi üzüm ~irkesi olacııl.tır 
100 ~ırımsık: Yerli mahsııl'.inden olacaktır. 

1200'°1 Arpa: Taş~ız ,·e yeni sene m:ıhııulünde :ı nhl"~krır 
7200 !\uru Ot· ince ve yeni Sl"ne mahsulur:dt-n l'llacalı.tır 
!'760 Sııman· Arpı c;amını olıcaktır. 

~00 Gaz nıtı: lsrıtnbul şirketi .raıındıın nlııcıı~ tır 
('anıkkale (. :-.:o. lu Jandarmıı ,-eni rfnt mekt'!bi İçin TUk~11tf• rins ve 

miktarları yazılı bir senelik crıekı . mütenevvia ihtiyacı 10. 7. 9;~] ı ı r ılıınden 
yirmi ~n müddetle kapıılı ve aleni surrtile münakasaya konulmuştur. Kap.ılı ıırf 
suretile münakasıyıı iştirak l'<leceklerin me7.kılr tarihten itibaren knml~yondan 
afacak!arı musııddak şartnamelere nazarın bedeli muhammenınin ' in 7.~ nislıe· 
tindeki teminatı muvııkkate ııltçesi ''""Y• kıym,.ıi muharrere~i Ül:,.rinden istıkrızı 
cfahilt tahvil Atı ve)·a hnrsa fiatından % ı O no:.:sanile diğrr 1\11111 esham ve tahvilt· 
tJn mal sandıklarına teslimini hıı\"İ makbuı. senedini veya banka kefaletnamesini 
lıaırıilen 1 • 8 · 93 ! cumartesi ~ünü oğ?0d~n enel ~aat 9 dan 12 ye kadar 
kıralı zarf ve ı 3 den J 5 c kadar ,·e rrteı-i ıti.ınü sut 9 dan 12 ye ve J 3 den 
15 e kadar alenf m!inakuası icra edilece~inden Çanakkılede J. No. Ju . .fındarma 
Mp. Md. tindeki komisyona müracaat e~lemelen Uzımdır. 

Bu husust~ lzıhat almak i~tiyenlerin ihalet katiy~ günü olan I • 8 • 931 ve 
i · B • 931 tarıhlerine kadar öğleden sonra müracauları il~n olunur. (881) 

İstanbul ziraat bankasından: 
Kariyesi Sokağı No Cinsi Y~vmi mCzayede 
Kartal Meşeli ayazma 14 K6tk ve 42 döoüın arazi 10-8-931 

" Mübadil 11 Hane ., 
Maltepe Gill suyu 14 

" 24-8-9.~l 
Pendik Bağdat Cd. 619 Köşk 10 8-931 

" ti 620 Dükkln 
" 

" .. 626 H,ne 
" ,, 

" 925 " " ., 
" 649-76 Dükkan 

" .. ca~it paıa 518 Hane 
" 

" Kale 551 
" " ,, Kara B~kir 511 
" ., 

" Defne 17 Bostan ., 
" istasyon 510 Hane 17-8-931 

" " o Tarla 24·8-931 
" 

Hat boyu o 
" 10-8-931 ,. Çetin ceviz o 
" " 

" Tavıan tepe o 
" " Maltepe Mektep 13-1 Dükkln .. 

Ballda yazılı emlak kiraya verilmek tbere mftuyedeye çıka· 
rılm1tbr. Taliplerin biıalannda yazılı müıayede ftinltrinde Hat 
ikiye kadar yüzde yedi buçuk pey akçalarıle beraber bankamıı a 
m OracaatJarı. 

1 M. M. Veklletl lllnlare 1 
Cinsi ihale tarihi Saati -Un 2 Ağusto~ 9~ 1 Puar 16 dı 

5ıtır f:.tl 6 Atustns 931 perşembe 16 da 
~rR'amadaki kttaann ihtiyaCl nlıın 

Un ve sı~r eti kapalı l'!ııtfla münakuı
vı kl'lnmuştur. ihaleleri bıllıia yazılı ~n 
ve saatlerde 8ertımada Asl<frl Satın 
alma komi~'·nnundı yıpılacıktır. Talip· 
ft'rin fartname atmık ve tei.lifltrinl ver· 
mel< ü:r;fre tfminatlarile birlikte meıkö.r 
komlsyonı müracaatları. (448> · 

* * • 
Merkez ihtiyacı için 2000 ton 

Ja ve marin kömürü ile SOO ton 
kriple kömUril Haydarpatada 
vağ'onda vagon kartelesi Uzerin· 
den t~slim edilmek şartile ve 
ayrı ayrı ıartnamelerle kapalı 

zarf suretile münakaaaya kon· 
muştur. ihaleleri 3 ağustos 931 
tarihine ınüsadif pazartesi gllnli 
uat 15 de lav~ marin ve 15,30 
da Kriple icra olunacaktır. Ta· 
liplerin tartnameıini Ankarada 
Milli Mildafaa aabn alma ko· 
misyonunda görmeleri ve mUna• 
kasaya ittirak için de teminatla
rile teklif mektuplannı yevmi ve 
1aati ihaleden e•vel makbuz 
mukabilinde meıkC.r komisyona 
vermeleri. (781) 

• • • 
Mudanyada bulunan alayın 

ihtiyacı olan buğday unu kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ıhalesi 6 ağuıtos 931 pertembe 
gllnil saat 16 da Bunada askeri 
satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin ıartname al
mak ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile mezkur komisyona 
müracaatları. ,782) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulatından 80486 adet kilim kapa
lı zarfla münakasaya konmııttur. lha· 
Jei!tİ 29 temmuz 931 ça11amba rünU .. a. 
at 15 te Ankarada merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin prtname ve niimııneyi görm~ ve 
tekliflerini vermek üzere tentlnatlari· 
Je birlikte meıktır komisyona mUnca-

Sökede bulunan askerı kıtaat 
atları. ( 437) 

• • • 
- Suruçdeki krtut ihtiyacı için Uç 
kalem erzak ,.e y::ıkacak kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. lnale!!i 21 
temmuz 931 sah günü saat 15 buçukta 
Suruçta askeri ıdm alma komisyonun 
da yapılacaktır. (Efufı heyetimizde 
ıne,·cuttor) taliplerin ıartname al· 
mak ve münakasaya ıirmek üzere te· 
minat ve teklifnamelerile birlikte Su
ruçta mezkur komisyona mflracaatıa
n. (428) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulAtrndan 144116 metre boz renk 
te kaputluk kuma§ kapalı zarfla nıü 
Mkasaya konmu§otur. ihalesi 30 tent· 
mu.z 931 perşembe gijnU saat 15 te 
Ankuada merkez satın alma komi~yo 
nunda yapılacaktır. Taliplerin şart· 
name aımak ve tekliflerini vermek ü 
ztt:re teminatlarile birlikte mezktlr ko 
mi8yoftlll mürıı.cıı.atlarr. ('41) 

* • • 
Ordu ihtiyacı i~in altı kalem 

Rontlcen malzemeıi paıarlıkla 
ahnacalchr. ihalesi 20 Temmuz 
931 Pazartesi günü saat 14 te 
Fmdıkhda heyetimizde yapıla· 
caktar. Taliplerjn şartnamesini 
'g8rmek Oıere her giln ve pazar· 
lığa iştirak etmek için de ihale 
saatinc'.!en evvel temfnalarile 
birlikte heyetimize 1118racaat
ları. (457)- 914 

* • • 
Cinsi tJ,,1, criı"ii ihale uıtı 

U;-- 20· "; 931 1 ozrattSi 15. 
kuru ot ~-7-931 Çırşambı I~ 
sade yatı 25 7-931 Cumartesi 15 
Sığır ~ti 28· 7. 931 Sılı 15 
Arra f·S-931 Cumartesi 15 

P.:dremit ,.e cinrındakl kıtaat ıhth"acı 
olan beş kalem erzak kapalı ,.;arfla mu· 
nakasaya konmuştur. İhalrlert balıde yı · 
zılı gun ve şaatlerde Edremitte uk•rl 
satın alma komi&yonunda yıpılacaktJr. 
Taliplerinşartname almak ,.e tekliflerini 

vermek üzere teminatlarile birlıkte Edre· 
mitte mukılr komisyona müa~caatları· 

• • • 
iımir müıtahlcem mevki lota• 

abam ihtiyacı olan odun kapalı 

1 
Ask.Mb. S. A. komlsronu ı 

. illnlar1 BORSA 
Topçu Gedıkli Küçük zabit llP.~--......,ııw-'IP'-ı~~-r:ld 

mektebine ait bir reis tay mü· 
zayede suretile sablacakbr. MD· 
zayedesi 22 temmuz 931 çar· 
şamba günü saat 10 da Fatihte 
Atpazarında icra kıhl)acaldır. 
Taliplerin mezkôr mahalde hazır 
bulunmaları ilin olunur. (31)· 854 

* * • 

K/lln '-'vO 

l lnırfllz ltnun KJ.. 
~ T .L nıokablll 1'1n1ar 
~ • Frank 

r.ırer 

fltlr• 
• nrı"m 

Is. Frıtılt .. 
l..evı .. 
Flnrln 

Askert mekteplerle hastaneler «arnn 

ihtiyacı için 100,000 kilo ıığır • • ~~!::, 
eti kapalı zarf suretile aahn ah· " • Mart 

nacaktır. ihalesi 25 Temmuı 931 .:· : Zlntı 
15 d H Pen,ı'I Cumartf'Sİ günU saat e ar• tn r.e, Karuı 

biye mektebindeki mahalli mah· 1 1°firk lirası Dinar 
suıunda icra edilecek~ir. Talip• ~ervnneç Kurus 

lerin şartname11ni görmek için •"'uku• 
komisyona müracaatları ve iıhrak ı lsttrlln <lnıctıtaı 
, . d . "h ) d t · t 1 ı rıoıu (Amrrııraı 
ıçın e yevmı ı a e e emıoa ııo fr•nk (Fransıı 
mektuplarını müselsel numarah 1 o Liret {lıaıva 
ilmühaber mukabiliftde meıldir o F"rıınt llelçfhJ 

. . . I . Orahmf [Vuııın 1 
komııyon rıyasebne verme erı frını t lsvtçreı 
ilan olunur (14ı Leva BulıarJ 

• • • ı Florln [Felemenk) 
Askeri mekteplerle hastanele· ıo Kuron {Çekoslovak] 

~ılını A'·nsturyıJ 
rin ihtiyacı için 90,oOO kilo koyun t Peıeta fl~pın:rı) . 
eti kapalı zarf uıulile uhn ah- ı RanınarklAlmın>·•] 
naeakbr. ihalesi 25-temmuı-931 1 Zlott Lehısrın 

ı Peııaö 1\Jıcarlstın 
cumarteti günü Hat 15 te Har- ley [Romanya} 

biye mektebinde mahalli mabau· Dinar Yugosloryıl 
ı (evoneç Sevyet 

ıunda icra edilecektir. Taliplerin 
ıartnamesini 16rmek için ko
miıyona müracaatları ve iıtirak 
için ele yevmi ihalede teminat 
mektuplarını mUaeJıel numarab 
ilmühaber mukabilınde mezkur 
komisyon riyasetine vermeleri 
ilin olunur. ( 16) 

1 As. fb, U. MUdUrlUIUnden 1 
45000 metre ham ipek kumaş 
Yukıında yaıılı malzeme kapalı zarf 

usullle 12·8-931 tarihinde saat ISde iha
lesi yapılacaktır. Taliplerin şarmımeyi 
almak için Ankaradı sııtın a!ma komisyo 
nunı mılraeaat tvlemelerf ve vakti mua
!Jen41h enref .rllannı 'amisyona t..cli 
tylemeltr~ (3086) r 

• • • 
24 kalem tek, çift, katla ve 

yuvarlak kHnak kayıtları 
Yukanda yazıla malzeme ka

palı zarf usutile 23-9-931 tari· 
hinde saat 15 de ihaleıi yapı· 
lacaktır. Taliplerin ıartnameyl 
almak i~in Ankarada Satın alma 
komiıyonuna müracaat eyleme• 
leri ve vakti muayyenden evvel 
zarfları komisyona tevdi eyle
meleri. (3085-811) 

• * • 
Şartname.inde yapılan Çelik· 

hane malıemei iptidaiyeıinden 
11 numaralı ıartnamecie muhar
rer 400 ton ham Do'omit, 30 
ton Gesimterte Mağnezit 30 ton 
Flusa Spat pazarhkla 8-8-931 
tarihinde saat 15 te alınacaklar. 
Taliplerin ıartnamesini almak 
için hergOn mOnakasaya girmek 
için de o gün mllracaatları. 

ZAYiLER 1 
MtiJıa zat maaflaranın Sulta· 

nabmet tube1inden 10,044 No.lı 
cüzdanla almakta bulunc:!upm 
tekaüt maa,ıma ait senedi resmi· 
yi kazaen zayi etttm. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü olmadı· 
jını illn eylerim. (14151 
Tol'han• binbışılıtından mütekait UtH ..................... _. ................................... . 

zarfla münakauya konmutluf. 
ihaleıi 8 ağuıtoı 931 cumartesi 
günü saat 15, 30 da izmirde 
müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek 
Ozere Fındıklı da heyetimize ve 
tekHflerini vermek üzere temi· 
natlarile izmirde mezkur komis· 
yona mfiracaatları (459) 958 . . .. 

iımir mUstahkem mevki kıta

aboın ihtiyaeı olan un kapah 

Altın , 
8 r.ıecldlye ' b::;: j 

Rıııkonnt \ 

Evelld bulmacamı.ın h 
ledılmrı şeldı 

1 2 3 4 5 b 7 ~ 9 10 1 
1 -1---•• -ı- _ı 

: 

1 

(1 ,ci. :~: 
~ -1111•1•=1-'li-F 8 - · --dl. - filıll _ _ı 

ic =ıı=ıı==-=-' 
il 1 - '--1 .. - -ı 

Bügunkü halmacamız 
1 - Universite ( 10). 
2 - Eski bir millet {,'5), aşağı kısım< 
3 - Yüz (21• esasın müfredi (2). 

4 - Çoklışmık 161. \"IJ)Or (4). 
5 - Bir mektep ( 41. 
6 - Tahta (1). 
7 - Gentılik (2). sevfi (S). 
8 - Bir çiçek (6) 
9 - Çalp t2), relim (6~ 

10 - ? (2), uvgun (2). 
ı ı - inınmıs (4), çok Zl!nprı (~). 

n•••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••• ...... ••••••"' 
zartla münakaaaya konmQftU 
ibaleıi 10 ağustos 931 pazart 
ıünn saat 1 S,30 da izmirde m 
tahkem mevki aahn •ima ko · 
yonund• yapılacaktır. Talipler 
ıartnameyi ıörmek Uıere F 
dıklıda heyetımiıe •e tarta 
almak ve teklif erini vermek Dı 
re temınatlarile mezkOr kom' 
yonuna mOracaatlan. 458 . . " 

Cin~i JJııııle ~nti 

Pirinç ) 
Rulıur 30 Temmuz 931 
Kuru ot\ 
Odun } 

Perşembe 

ıu<> 

F:ıine '"' Bavrameıktıki kıtutın ihÔ' 
yıcı ôltn dört .kalem erzak kı~ılı ıarf" 
münakasaya konmuştur ihalesi battl 
yaıılı &ün \e saatlerde E:ı.inede 66. il~ 
Htın tlına koırıisyeınunda yıpılacıkd 
talipltrirı •artn•me almak v" tıklifl•;..ı 
•;P.rmtk üıere ıeminıtlarile birlikte rot'' 
ı.ıı, komisyona muracaatlan. (4J4) 
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D lıtunı hkaıı ı1ııer. ıııeıl· ıııllıNplan• 11111,.... Mr '" _.. 
f k ı IMIHll ıstl•alidir . yetlırlııizi arayan " 
1 

a ICtlpot. dlf'tri .,. 4if elfetlııl 
hı11rlannı11 da ıablrt fhrac tdttt tallılti loô eder 11rettı teınlıf.,. 
•tr atfı ııaıardır • , . 111 aıhlll " •ıııadı taaftlıı dit 

laranııı' " çDrGıııDt difltr, al· ; ....... aıııa alıııır alıHıu •11at· 
1111111 açar açllll ıııe çarpar. tar ltir lıltMllı .. tin• iıılıil" " wıaı 
Ytıııffh• . bı .. arıncı, tllıtlliiinlz, 41t aral1r111a lrilf111 eder. A7nl 
11Wıat " taıdtliniı, qzınııdı top. ıuıındı dltlıri aarartaıı .,. ''' 
1&1111 ıııilyenlarca ırıikrolııı. tahb etlerini ~Orttı• •ilrınlırcı 111111· 
Wıdldind~ir . npları aniffn ""' eder. 

Onlar, ıdl dlf ınacuıılımıa ıııey· ll&t• ,. .,,..,1• 11,. •u• ••ru " 
11111 uıırlar • Satfanı " kJaı ._.. ,_,... ..__.,.. a•n ,.,,.,..,.,, 
tliflerlı lııınetli ~, etleriııe 111ılitı ••ır ... • ıııı•al tfltKa. Ot 111• ıarltıMI• 
tlıaıııı• ça,..ı i Htaıı Mlhlllı ıOıı tartı•• ,.,......,.ı. 

•• FAUCI Ytııl ""'' .... ,. ...... _u.ı-1 ..... . 
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BİOKS 
Di~ flR~HlHRI 

Taksim edilmiş fennen 
ve blolojlk kavaf dl da- j 
lreslnde temizlenmiştir 

Kılların cioı ve vaziyeti ağız.ı mUkemmelen .temizlemeğe 
milsait kılar • 

BiOKS dit fırçalara ve dit macunu 
Cemiyeti tarahndan tavıiye edUmlttir. 

r Makine ustası 
aranıyor 

G .ı motörü ve torna, döküm ve kaynak itleri 
azoJen . 1 ıın 22 ı · i bir u•ta aranıyor. Talıp olan ~r 7• •aat erı 

:::•ıacla zlrdeki adre•e milracaat ebınler. 
T k ti n sol sokak kahveci Rlz• Ef. 

Beroııu o • ''ı· .................. ~ ...... ... 
Hava Makinist mektebinin 

Ka dı kabul scraiti .. 
Y 1 rtları haiz bulunanların ıstıda ve 

1, ikinci maddede yazı 1 ıa b. · ci gününden itibaren Y eıil
"ki il ·1 Alrustosun mn 

•e veaaı zıme 1 e • ü caat eylemeleri Jiı:ımdır. 
üdil Jilğüne m ra 

köyde Mektep m r d ziyetleri ıeraiti c-ubule tevafuk 
İstanbul haricinde bulunup .ak' vaMektep mUdOrlOfüne iraal ile 

d . 1 . d b" ·ıbu vuaı ı 
e en tahp erı~ a ı 1 k t Jemeleri icap eder. 
alacakları cevaba glire hare e ey 

2. Şerait ıunlardır: 

A - Türk olmak; k (l' ıekiıinci sınıf) tahsilini 
B T 1. 1 • ta me tep 11e . 

- • . •P erın or. edi yatını bitirmiş ve azami yırmi 
ılcmal etmıt ve aıgarı on J'rta mektep tahsilini ikmal edenlerle 
yatında olmaları lizımdır. \ k t hail görenler imtihansız olarak 
orta mebtep tabıilinden yU ıe ak ve san'atkir evlitlarıle 

Ş b't malôl as er 
kabul edilirler.) e 1 

' ' .h dı"lı'r Mektep kadrosu orta 
f ı 1 r tercı e · 

ecnebi dilin• vakı 0 an 
1 

1 1 dolmadıiı takdirde orta mek· 
mektep tabıilini ikmal eden er e 1 den uıulil vechile müsabaka 
tep tahsilinden dun tahsil gören er 

ile alınır. k (Mlltahassısları tam olan hasta· 
C - T amü11ıhba bulunma - d 

hh. poru lazım ır. 
hane bey'eti ıı ıye ra k b' bir cürümle maznun veya 
D - Ahllkı mubut olma ve ıç 

a.ahkôm olmamak. d'I cek talebeler: Gedikli kUçük ıabit-
E - Mektebe kabul e ı el k un mucebince muamele g6-

d k" 1001 numara ı an k t 
ler hakkın • 1 k ti .k al edenler Hava ıtaa ve 
rürler. (Mektebi rnuva~f~ ıye e ı ::fdetle Hava Gedikli kilçük 
müeueıatında C On 1~fı ) •;ne :::erini taıhhnt edt.ceklerdir. 
Zabiti olarak ifayi vazı e e ece d" 

· b ·1 ·ki sene ır. 
3 - Moddeh ta sı ı 1 • 15 Eylül tarihine kadar devam 

4 - Kaydıkabul mu~e e:ıacaatlar kabul olunmıyacakhr. 
eclecek ve bundan. sonr~ ı; .: Askeri Tayyareciliğin diier i~· 

5 - Aıkeri PıJot ~ mak • • nela Hava Makinist Mektebı· 
• • 1 • d kullanabılme ıçın c 

tlsas ıt erın c 1 "k al etmek şarttır. 
ai muvaffakıyet e •B.~ . t•ıı:rill bidayctillde batlanar. lS85ı 

6 - Der si ere macı -

ÖLÜM ONlARllf 
• • • • 
IZllll tAKf P 

Setıhk ev apartaman,arsa,e,ya EPER I Kirahk ve satılık ev - Cenber· 
fitaşta ls tanbul belediye dairesi clvann
da Dizdarfve mahallesi medrese so ağın · 
da 7No. lı

0 

ev kiralık ve nalıktır geni~ 
odalar, bahçe, kuyu u .uir lüzumlu 
teferrilatı, ~u , e elektıı ık tesisatını havi 
dir, Marmaraya \'e adalara kartı gen iş 

bir nezareti vardır. Gezmek ve görmek 
için Di7:dariye camlsi cinnnda bulunan 
mahalle bekçisine ,.e pazarlık içinde Dl· 
vanyolunda baktıryolok Dr. lıısan Sa~i 
Beye No. 189 telefon No: 20981 mu· 
racaat oluna bilir. 

Kiralık Ev 
Harbiyede Sipahi ocağı karşısında 

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

E,1 görmek ,.e konuşmak için için· 
dekilere müracaat edilmesi. 
SallhK hane - Şehzıdebaşında 

Çukurçeşme yanında Taşhan arJıasında 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet klrgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat 

Hizmetçi, ı,çı v. •· ar1yanlar 

Bir mürebbiye, bir hizmetçi, bir ışçi 
istiyoruz mektupla bize sorunuz. Mektup 
içfne 4 kuruşluk pul koyunuz. Adres: 

lstanbul Postanesinde No: 548 

Memur ve memure lstlro· 
ruz - işiniz olmadı~ zamanlarda ça· 
lı şarak ayda 90 liradan fazla kazanabilir· 
siniz, şeraiti meknıpla sorunuz, içine 6 
kuru~luk pul koyunuz. • 

Istanbul Postanesinde No. 400 

~mııı~ ı ı~nııııı~ ı m 

61-•Cazbant--t11ııııı. 
Saksofon ve Klarnetcl•i 
Budapeıte koaNrvatua· 

nadan mezun 

--• Fuat P. K. 27 Adana 

#'!.~ Maran,ıoı! Modelci! ._ ...... 

Alaç işçisi! san•atkarı 

Agaç işleri 
Arlık mecmu••• 

Yakında çıkıyor. 

Senin teraklı:I H tulin için neş· 

redilivor onu ara bul. 
A.nk~ra caddesi R"it Ef. I lan No. 

ı l. Telefon: lstanbul M 96. 

iLAN 
Osmanlı bankasından: 

Osmanlı bankasının Galata, 
Y enjcami ve Beyoilu devairi, 
"Mi•li bayram,, milnaaebetiJe 
Temmuzun 23 üncü perıembe 
aünü ile "Hakimiyeti MilJiye bay
ramı,, günü kapalı bulunacaktır. 

... _.,. Dr. ibıan Samı ~--.. ı 

Gonokok aşısı 
Belıo~ukluğu ve ihtilatlarına 
Jc arıı pek tesirli ve taze aıı
dır. Divanyolu Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 

Seyrisef ain 
l\Terkez ıcentı ~ı : Galatıı Köprü başı 
fi ~~62 ~·uhe acenıası Sirk ecidr 

Mühürdar zade hanı 2 2740 

TRABZON POSTASI 
(ANT AL YA) vapuru 21 Tem· 
muz Salı 17 de Sirkeci rıhtı· 
mandan hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Trab· 
zon, Rize ve Mapavriye gide· 
cek döoüttc Of, Sürmene, Ti

reboluya' da uirıyacakbr. 
PiRE• i&Kl!NDl!RIYE Postlıaı 

(iZMiR) 21 Tem muz Sah 1 O 
da Galata Rıhtımından kal· 

kacaktır. 

HAŞARATIN, tıastalıkla· 
rın en mühlik vaaıtal 

elrayetınl tefkll ettikleri 
hepfmfZee malumdOr. Al•· 
lumum eUprllntUlerde ya. 
farlar ve oradan alze gele· 
rek mOhllk haıtalıkjann 
tot'lumlarını beraber retl· 
rlrler. Onun için, onlar. 
elzl öldürmeden evvel el z 
onları öldO'rünUz. Fllt 

• 

oUakürtUnUz. . \\) 

tahtakurusu rlbl ha,aratı ve bunların tohum- ~ 
Fllf, elnek, ılvrlslnek, ptre, karınca, •Uve, ~ ~ 

larını imha eder. Hafaratı öldürUr takat insan- _ 
larıı aıll zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. ,,,_ 
Leke yapmaz •• Fııt't dlier hatarat imha edici 
eczalarla tefYlf etmeyiniz. Siyah kufa klı aare 
tenekeler Uzerlnde uker markasını isteyini z. 

"'.f 

FLiT PDSKDRTDNDZ 
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Umumi Dtpoıu: J. BERT ve ŞOREKASI İstanbul· Galata Voyvoda Han 

YENi ÇIKAN ALA 

BAHÇE 
BOMONTi RAKISI 

TecrDbe edinİL EmNli araanda bu nefaselt~ hiç bir 
rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur 
150 250, 300, 500, 1000 gramlık ti§elerde 
30' ~ 60 -fOO :lOO kuruşa satılıyor. 

Her yerde arayınız 

( lstanbul Beledlyesı ı lanları 1 
lb6n0 ıebir yatı mektebi için )Uzumu olan 2000 kilo teker, 

1 SOO kilo beyaz, 750 ktlo kaıarpeyniri, 3000 kilo sadeyağ, 2000 
k un ye kuzu 800 ıığıreti 1000 süt, 1000 silivri yoğurdu, 500 
ıc:!c yoğurt, SoO kilo siyah 

1

mercimek, 300 kilo lurmız.ı mercimek 
200 blSrUlce, 500 nohut, 1500 un, 1000 makama, 200 irmik, 200 
tebriye, 30000 adet yumurta, 40~ kilo k.uru soğ~n, 2000 kilo 
sabun 1000 zeytin yatı, 500 zeytın tanesı, 500 sırke, 1000 tuz, 
300 s~lça, S0,000 kilo ekmek, 1200 çeki odun ayrı ayrı olarak 
kapalı zarfla milnakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak 
ve teminat akçelerini öğrenmek için hergün levazım müdürlüj'üne 
milracaatlar1 mUnakasaya girmek için de teminat makbuzile fart• 
name ve teklif mektubunu ticaret odasında mukayyet bulundu· 
ğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 20 
Temmuz 931 pazar ıünü saat on bete kadar encümeni daimiye 
vermeleri. (965) . .. . 

ilk mektepler için lüzumu olan (7345) çeki odun kapalı zarfla 
mOnakaaaya konmuıtur. Taliplerin şartname almak için hergün 
levazım mUdOrlUğ'Une müracaatları, münakasaya girmek için 1488 
lirahk teminat makbuzile şartname ve teklif mektubunu t icaret 
odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak 
ıhale gfinU olal\ 20·7·931 pazartesi günü saat on beşe kadar 
encümeni daimiye vermeleri. (275) . .. .. 

ilk mektepler içııı )uzumu olan 150 demir soba, 1 1000 siyah ı1aç boru, 
800 galvanir; boru 1000 ndl siynh dirsek 800 dc\'c bo~ nu dirsek, 300 soba, tab· 
lası, 200 odunluk, 300 liürek kapalı zarfla münakasaya kcınulmuşııır. Taliplerin 
şarmame almak için her gün lc\'llıım mLidiır'ügLinc müracaatlan, münakasaya gir· 
mek için 557 liralık teminat makbuzu ile ~ırtname, teklif mektubu \'C ticaret 
odasında lı;ayıth olduğuna dair \ 'C ikap muhürlü zarfıı koynrak ihale günü olan 
J O 8·931 p1Zartesi günü aa t r 5 e kadar encıimeni daimi ye müracaatları. (962) 

... . . 
ı 50 lira kıymet takdir olunan Rasımpıtada Seyit mahallesinde Dut dihl 

okatında 1· 11 numaralı hane ankıızı pazarlı kla satılacaktır Taliplerin şartnameyl 
görmek için her gün, pazarlık için 10 lira teminat ıkçelerile beraber 25·7-931 
cumırıesi günü Lıvuım müdürlüğüne müracaııtl arı, (964) . . .. 

Aksarıyda Guraba Hiı~eyin ağa mahallesinde trım \'&\' cııdde~inde 2:-5 nu· 
maralı şekerci dükkanı beledl~ece teferruğ cdildi~inden ankazı kaimen milzı} t· 
deye konmuştur. Talip olanların Ağuctoıun altın rı ~~lı ~ünu c
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encümenine milracıatlan fl!n olun ur 
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- Hayret ! bu adamın sırtındaki ne ? 
- Ne olacak! bir dail 
- 1- 111 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde! 
- ? ?il 
- Fakat dikkat eti nereye hdsıyor! 
- Eveti gördüm: . 

ZiRAAT 
111... ~.ı..' . .. . ·. . • 

- Tamam .•• Bu adamın 
ZiRA.AT BANKASI nda bir 

Tasarral Besabı 
- Öyle ise, daho bunun Qibi iki yük taıır ve 

ür'at ıtıbanıe J"acuu 
ber • \ 

Sırtı Yere~ Gel•ezl 

- de odasına• ... • -
müıaye 


