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<iAZi.MiZ Buradaki Alman banka
ları hükiımete minnettar 

Diploma ve madalya 
Dün Tarih cemiyetine 
teşrif buyurdular . 
Ankara, 19 (Telefon) - Gazi 

liz.. bugün beşte Halk Evini 
~eşrif ederek Türk tarih cemiyeti 
ıçtiınaına riyaset buyurdular ve ce-

ikinci yeril mallar sergisine iştirak eden
lere merasimle madalya ve dipluma verildi 

nıiyetin mesaisi hakkında malUnıat 
aldıktan sonra ~ktepler için na-
Zırlanan tarih kitaplarının münde
recat ve haritaları hakkında fikir 
Ve mütalealarmı serdettiler. 
. Bu arada içtima rüznamesinde

ki maddeler üzerinde yürütülen :fi-
kir münakaşalanru idare buyurdu
lar. 

Cemiyet azası Gazi Hazretleri
nin içtimaı teşrif suretile kendileri-
ni taltif etmelerini büyük bir şük
ran hissile karşılamışlar ve minnet. 
lerirri Büyük Reise arzetmişlerdir. 

iki Alman bankasının mfldilrü de maliye 
vekAletlnden gUrdflklerl yardımdan 

ştlkranla bahsediyorlar 
-...-...,.....~-::-"-, leye kadar tediyata devam et-

~~---- mişlerdir. Bankalann vaziyetle-

Gazi Hazretleri müteakiben 
fırka katibi umumisi Recep BPyle 

rinde bir kaç gün evveline na
zaran ehemmiyetli bir salah var
dır. Maliye vekaletinin hennz 
vadesi gelmemiş olan bonoları 
tediye etmek suretile ve piyasa 
da muhtemel bir buhranın önü
ne geçmek maksadile yaptığı 
yardım bu hususta mllhim bir 
Amil olmuştur. MalOm olduğu 
üzere Yulyus Beyker şirketi 
tarafında Anadoluda yapılmakta 
olan demiryollarının bedeli mu

kavele mucebince bonolarla öde
niyordu. Şirket bu bonolan Döy
çe bank ve Döyçe Oryant ban· 

DU11 Sanayi blrllGlnde dlploma va madalyalar daGıtlhrken 

bir müddet görüşmüşlerdir. 
Geçen sene Galatasaray lise- Nazmi Nuri beyden sonra Ma-

sinde açılan ikinci yerli mallar n.isa .meb '~su S~bri bey mümes
ıergiıine iştirak eden fabrika sıllerı tebrı.k .ettıkten sonra şun• Yarın hareket edlyorlar 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisicüm
hur Hz. !stanbulu teşrif etmek 
Üzere pazartesi günü saat 18 de 
hususi trenle Ankaradan hareket 
buyuracaklardır. 

.. ka iskonto ettirmişti. Vadeleri 

teşrinisanide gelecek olan bo
noların Ziraat bankas1 tarafından 

ve imalathane milmessillerine lar;ı, ılSylemışür: .. . • . 

d
- •u& • b' ı•v · k Memleket bu yukselmesı ıçın 

DGyçebank binası 

Şehrimizdeki Alman bankaları 
dün pazar olmasına rağmen öğ-

un mı ı sanayı ır ıgı mer e· . 
· d dalya ve diplomalar her ferdın ayrı ayrı çalışması 

Endlfe yok 
zın e ma ı~ d F k t b v d . . • dilm' r a%Jm ır. a a u ugur a sızın 
tevz~ e 1f ır. . ubtenize düşen vazifede çok 

Ankara, 19 (A.A.) - istih· 
baratımıza nazaran Tilrkiyede 
bulunan Alman bankalarının 
vaziyetinde mucibi endişe 
bir şey görülmemiıtir. Hil
kümetln <le mllüneretine maz· 
har olan mezkOr 6ankalar 
bugüne kadar esbabı matluba 
muntazaman reddiyatta bulun· 
duklan gibi bundan sonra 
dahi aynı suretle tediyata de· 
vam edeceklerdir. 

Dıploma ve madalyaların tev- mühimdir. 
zi merasiminde Manisa meb'usu 
Sabri, ticaret odaları namına 
Nemli zade Mithat, halk fırkası M.Meclisinde hararetli münakaşalar 

.. t 

ürken tenkit er 

.. 
u 

yapıld 
·-----~--------=--

MotUrler meselesine temas olundu ve 
kontrol azlığından şikayet edildi 

idare heyeti reisi Cevdet Kerim, 
beleCliye<f en SaliH B. )erle ikinci 
yerli m•IJar aergiaiae İftirak eden 
fabrika ve imalAthanelerin mO· 
messilleri ve gazeteciler hazır 
bulunmuılar<lır. 

Tevzi merasimine milli sanayi 
birliği umumi kitibi Nazmi Nuri 
B. in bir bitabesile başlanmıştır. 

Ankara, 19 (Telefon) - l\f, Medisi kabulünüze mazhar olacaktır. tediyesi emredildiğinden bu iki Nazmi Nuri B. mllmessillere hi· 
bugün öğled~n sonra toplandı, hütçe GUmrUk bUtçosl bankaya beı milyon liraya ya- taben demiştir ki: 
müzakeresine devam etti. Bugünkü Bu izahattan sonra posta, telgraf kın tediyatta bulunmuştur. "Ne nam ile olursa olsun yerli 
celsede ))06ta, telgraf ve gümrük umum ve telefon kanunu kabul edilerek güm- Bu paradan takriben iki mil- mamülitımızı cihana tanıtmak 
müdürlükleri bütçeleri ile varidat biit- rükler umum müdürlüğü bütçesine ge;. ve bu suretle büyük bir varlık 

. . yon lirası Doyçe Oryant banka 1 k · · 'kb ı· çeai tetkik edildi. Müzakere çok ;1a- çildi. Gümrükler bütçesinın miızake- göstermek ~em e etın ıstı a ı 
raretli ve münakaşalı oldu. resi çok münakaşalı oldu ve umum mü- ait olduğundan oldukca mllşkilat için bayırlı bır adımdır. 

Posta bütçesi görüşülürken meclis dür hayli hırpalandı. Söz alanlar a. içinde olan bu bankanın vaziyeti Bütün diinyayı kasıp kavuran 
aza.sı posta ve telgraf memurlannın rasında Remzi Bey (Sivas) şunları söy düzelmiş ve mevduahn temamen bu buhran yıllannda bu büyük 
millt mücadelede gösterdikleri feda- ledi: iadesi imkan dahiline girmiştir. varlığı meydana getirebilmek, 
kArlık eserini büyük bir has.~siye!le - Fikrimce gümrüklerde ehemmi- Dün banka direktörlerile gö· işte; Türk milletinin gösterdiği 
hatırladı. yetli gördüğüm bir noktayi arzedece· rüştük. Doyçe bank dı'rekto"ril b b. 'd. · d ı ı azim ve se atın ır nümunesı ır. 

Bu arada söz alan Mazhar l'tf üfit ğim: :Memurlar üzerın e esas ı rnn- M. Goldenberg diyor ki: 
Bey ıunlan söyledi: trol yoktur. Tarife tatbikatındaki yol- Vücuda getirdiğimiz bu kilçük 

suzluklara muttali oJmıyan yok gibi- -Şimdiki halde kasalanmızın abideler memleketiçin çok şayanı 
;edaklr memurlar dir. Sıkı bir kontrol lazımdır. Bu su- mevduat miktarından yDzde eJli dikkattir.,, 

- . n J>?8ta ?1~mu~larından bah- retle gümrük varidatı S - 10 milyon fazla depo akçemiz vardır. Bun· Nazmi Nuri Bey sözlerine ş6y-
ledeceğım. ıBlirsınız kı p9sta ve tel- lira arasında çoğalabilir. dan sonra başka piyasadan ala· · 
rraf memurları milli mücadele esnasın KAfl efendim kAfU . le nihayet vermiştır: 

a ' caklarımız borcumuzun bir mis· ı 1 da bfiyilk fedakarlık yaptılar. Gece l\laJive nkili - Eski arkadaşım "Bütün gayretleri e ça ışarak 
" lidir. 

Sabri bey memleketimizın yerli 
mamulabnı bir çok misaller gös· 
tererek işaret etmiş ve demi~· 
tir ki: 

'
1811 da ancak sizlerin gayre· 

tile daha fazla inkişaf edecek, 
Türk malını cihana tanıtacaktır.,. 

Bundan sonra Sabri bey mü
messiUere madalya ve diploma· 
ları tevzi etmiş ve her birinin 
ellerini ayrı ayrı sıkarak tebrik 
etmiıtir. . 

Dimplomalar ve istambul dar
banesinde imal olunan zarif ma-
dalyeler ikinci yerli mallar ser· 
gisine iştirak eden 112müessese 
mümessillerine tevzi olunmuştur. 

Bu meyanda: Kemaliye halı 
fabrikası, Radyolin diş macunu 
Atlas ve ipekli mensucatı, ideal 
konserve, A:iapazan bez, Kü
tahya çini, Enver gazöz, Nestle 
çikolata, ibrabim Ziya mensucat 
eczacı Necip Bey kolonya ve ıt~ 
riyat, Etempertev ıtrıyat ve müs. 
tabıarat fabrikaları vardır. 

Tevzi merasiminden sonra mil
li sanayi birliği tarafından da-
vetlilere bir çay verilmiş ve me
rasim nihayet bulmuştur. 

ve glindüz çalışan bu kıymetli arkadaş- Remzi Bey bugünkü muayene kontro- bOyük varlıklar vücude getiren 
lann refahına doğru gidelim. Mule- lünü az görüyorlar. Halbuki müfettiş- Ve vaziyetimizde bu salih sizleri ' nekadar tebrik etsek yi· H 
eıef tasarruf zarureti bu imkanı bize !erimiz daima teftiş yapıyorlar. (Alt tarafı 2 inci sayfada) ne azdır. Mesaimizin zeminini 

Yakında Yakıt okuyucula
ı·ı mühim bir tefrika okunıağa 
bas;lıyacaklardır. Hıristi}an
lığin peygamberi olan Haz
reti l.sa hakkında şimdiye ka. 
dar yazılan birçok e erleri 
o_n~n haki~i ~ayat ve ş:ıhsiye: 
tını .tam bır ısabetle tenvir e
demıyor ve bu hususta Hl-
7.ım gelen bütün mehazleri bu
lamıyorlardı. 

bah~tmedi. Dahiliye vekili çalışkan Bu sırada Rü~tü Bey (Bursa) J\fa. =:::=:===:=====~====I A 
d. Kadın b" ı·"' • k 1 hazırlıyan bükumetimize samimi memurların refahına doğru yürürse Jiye vekilinin sözün~ ke~me~ i~~e l v~ ır ıgı azaaı öy ere 

bOtün arkadaşların fikrine zahir olur. (Kafi efendim, kalı) seslen yukseldı. gidince teşekkürlerimizi arz etmeyi va-
Millet huzurunda Sonra Mazhar Müfit Bey söz aldı zife biliriz.,, z 

Dahiliye vekili - Posta memurları- ve dedi ki: f.k . M". f tf M b } 
nın millf mücadeledeki vaziyetlerini. - Benim de 1 

;
17 ~arj u ~kt , at Uat ayihaSI 

vaai sıkıntılara rağmen gösterdikleri ler vekaletlere mer u 0 u~ arsa . ..: e-
nıeaaiyi, fedakArhkları millet ve Ali nilen işi göremezler. H~psı nr;:vek~: 
Meclis huzurunda takdirle yadederim. te merbut olsun, rn;or ~rını •t a~~e w. • 

Şark hadisesini ~ylan deresini ve Jete versinler. ?r~ ann·ı~ aı_ 0 .~~u 
Menemen vak'ası:ı bize en doğru haber vekalete gönder!151?.· tak\ ass: ~u;u
veren posta memurlarımız olmuştur. mat müfettişlerı mu . ı o malıdır. 

t t d ·kı · zaman teftış yapma ı ır. Bunlann rayretlerini huzurunuzda ar- s e 1 e~ı . . . d 0 
tm . . kl .d' Ortada hır vazıfe meselesı var ır. n-

7.e ek benim ıçın çok ze\' ı ır. · t ı· d 
. . . . ttı'r tarın azil ve nasıpları hır za e ın e Mali buhran vazıyetının ıcap e · .. 

d'"'l ·ı h k'kt 'htı·var imalıdır Murakabe ve kontrolun art-._ tuarruf dolayısı e a ı ı • ~- 0 • w h k d 
1 . . . t • C-han buh- masile varidatın artacagı ak. ın a an tatmın edılememış ır. 1 •• 1 d' w• .. k "h. 
ranınm tevlit ettiği zaruret bu senekj Remzi Beyin s~y e ıgı Sso~ ~0t. mul 1~; 

1 d.. .. d' n··c;:vet mı var? Ul IS ıma mı. bütçede kendilerini daha faz a u~un- ır. U:.- • 

nıemize Jdni olmuştur. Fakat gelecek Yolsuzluk .ş~kfiyetlerl 
sene AH :ıueclise takdim edeceğimiz Jm- Remzi Bey - Sıkayetler var. Yol· 
nunla bu cihetlerin dli:ünüldüğü görü- suzlukları biliyoru~ . . 
lecek YI ümit ediyorum ki bu kamın (Alt tarafı 5mcı uyıfada) 

- Aman, •u bizim hanım da 
biran evel dönse! Bir tUrlU bu 
ltlerl becer6mlyorum, 

ihzari encilmen 
tetkikat yapıyor 

Ankara, 19 (Telefon) - ihzari 
encümen bugün toplanarak yeni 
matbuat layihasını müzakereye 
devam etti. Çarıamba celsesinde 
meclisten çıkması kuvvetle muh
temeldir. 
Buradaki gazeteciler birliği yeni 

llyiba üzerinde bazı tadilit rica
sında bulundular. Layiha üzerin· 
de değişiklik yapılması ibtimali 
Yardır. 

T 
1 
lİ 

A 

Birçok tarafları hıristi
y~nlar ta~afından silinmiş uı
kı ese.rlerı karşılaştırarak u-
7.Un bır tetebbü neticesinde 
lsayı ilk defa tamamile yaz. 

' ma~ doktor profesör Eislere 
nasıp olmuştur. 

. lşte bu fevkalade istifade
lı. ve 1!1eraklr eseri bu sahada 
kı salahiyet vt iktidarı mü· 
se11em olan muharrir Omer Rı 
za Bey arkadasımız tercüme 
ve i~erisine bir takım hnsiye-
ler ılave etmiştir. .. 

Yakında bu e eri tefrika
ya başlıyoruz. 
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Memurların kazanc • • 
vergısı Hariciyede eacri Türkiye maliye vekaletinin 

16tufklrane yardımı aayeainde 
huıule gelmiştir. Bu teırinisanide 

, 

Kanun dün Millet mecli
sinde kabul edildi 

Memurların derecesi vadeleri gelecek bonolarle vak-" 
yeniden tesblt edildi tJndan tediyesi bizi oldukta müı

Ankara, 19 (A.A.) - Maaşatın tn. kili bir vaziyetten kurtarmıştır. 
hit n teadülü hakkındaki 14:i2 ve Maliye vekAletine bu yar-
1489 numaralı kanuna milzeyyel kanun dımdan dolayı müteıekkiriz. 
Jiyihuı meclisin bugünkü içtlmaında Tecil dOyun mOsaadesi ıçın 
müzakere ve kabul edilmiştir. Bu ka- ticaret müdOrlOğOne müracaat 
nunla dereceleri birbirinin ayni ollln 

Bir kısım memur ve mftstahdemlerle ye
tim ve dullardan kazanç kesllmiyecek 

Hariciye veıklletl merkez elçilik ve kon ettiğimiz doğru değildir. Filha· 
Ankara, 19 (Telefon) - Me

mur maaılarından kesilecek ka
ıanç verıısine ait kanun bugün 
meclilten çıktı. Kanunun umumi 
esuları tudur: Umumi ve hususi 
bOtçelerle idare edilen daire ve 
mtıeueaelerden fikri ve beden1 
hizmetler mukabilinde maaı, ücret 
tahaiıat, bumr hakkı, tazminat, 
yeYJDiye, ikramiye ve ibpariye 
alanlarm iıtibkaldan fU niabetler 
claireıinde kazanç vergisine ta
bidir; Yllz liraya kadar % 5, 
200 lira1a kadar % 6, 300 lira· 
ya kadar % 7, 400 liraya kadar 
% 8, 401 den yukanaı için de 
•ı, 9 kazanç Yergisi alınacaktır. 

Bir vezneden muhtelif namlar· 
la yapılan kazanç vergisine tabi 
tediyatın niıbeti her tediye ye
kanu ilzerinde tayin edilir. Umu
mi, huauai Ye mülhak bütçeler
den yapılan IU tediyatlar kazanç 
Yergisinden müsteınadrı: 

A- Maliıliyet, yetim, dul ve 
elli lira ve ondan •§ağı tekaüt 
•aqlan. 

B- Harcırahlar, zaruri mas· 
nflar, ikamet ve ıeyabat yev
miyeleri, mesken bedelleri, te· 
davi ve 6lüm masrafları. 

C- l(anunu mahsuslarma ve 
bütçelerine istinaden ordu ve 
jandarma mensuplarile kü· 
çOk 11bbiye memurlarına ve 
milbııirlere Yerilen yemek ve 
hayvan yem bedelleri. 

O - Vefat nya bedeni arı· 
u1ın 6zerine verilen tazminat 
ve ikramtyeler ve kanunv mah· 
ıusları mucibince malüllere veri 

len terfi zamları. 

E - Her nevi ıtıı ikramiye· 
leri 

F - Umumi, hususi ve mül

hak bOtçelerden yalnız ücret abp 
bir ay içinde istihkakı 20 lirayı 
seçmeyen kadro dahilindeki 
mDıtabdimin Ocretlerl. 

G - iltihkakı 100 lirayı geç· 
aliyen maaf)ann 20 lirası. 

H - 7 mart 931 tarih ve 
1757 numaralı kanunla aylıkla· 

rından tenziJAt yapılanlar, yani solo.sluk ,·e matbuat umum müdürlü- kika ticaret müdürü Memiş beyi 
meb'uslar. ğü ' 'e memurlarının Unvanları, tea- ziyaret ettik. Bankalarımızın va· 

Dil encttınenl dül dereceleri, temsil tahsiSKtlarile ziyetini izah ederek hükümete 
adetleri teabit edilrmştir. Bu cetvele bildirilmesini rica ettik. Bu zaten 

Daha mazbut bir ,ekllde nazaran harici teşkilat 9 büyük elçi fle vazifemizdi. Fakat moratoryom 
ihdas mı edilecek ? 8 birinci, 7 ikinci sınrf elçi, 8 daimf istemedik. Maliye vekaleti va· 

Ankara, 19 - Söylendiline göre maslahatgüzar 46büyük elçilik mUste-
hükümet, Mecl.isin teşrinisani içtima şan ve b•onaolos, 19 orta e1!:ilik ziyeti tetkik ettikten sonra bize 
rnda Dil encümeninin daha mazbut şe· müsteşarı ,.e birinci sınıf katibi ve mu. yardıma karar vermiıtir. 
rait daresindc ve daha fazla randman avin konsolostan ibarettir. Şimdi bankalarımıza para ya-

l alınabilecek bir hale ifratı için bir te~ . Ba§ h~k.uk .mUşavir~wbirinci srnıf ~lçf· brmıt olanlara iıtedikleri zaman 
kilit layihası hazırhyarak Meclise lığe ve ıkıncı 8.rnıf ~ıger hukuk .muşa- paralarını iade ediyoruz maamafih 
verecektir vtrleri de sırasıle ikınci sınıf elçılik ve 0 t rU . • • b t kt . t 

Meclis: encümenin lağ\·ine esas daimi maslahatgUzarhfa muadildir. m df .• eirıdmızı gayde me be ıbs e· 
· ı e·· Uk ı ·ı·k .. k me •tim z en mev uat eı a ma ıtibarile taraftar o mayıp , yalnız n1e- uy e ç1 ı muıteprı baş onso- • • . 
saisinden n azalarından şikayetçidir. losluia. birin~i sınıf muavin ve hqkuk paralann.ın he~ıını ıe~ alm.ama: 
Binaenaleyh, bu JAyihanın te~rinisa· müşa,·ir muannl elçilik başkatibi ve ıını tanıye edıyor ve ııtedıklerı 
ni içtimalarında kabul edilerek dil ikinci sınıf konaolosluğa, ikinci srnrt zaman paralannın iade edilece
encUırneninm tekrar ihdası pek muh- muavin ve mütercimler elçilik ikinci jini bildiriyoruz. Bundan ıonra 
temeldir. kltibi ve muavin konflol0&luğa muadil yOıde yOz tediyata devam ede-

olar~k tesbit edilmiştir. s.ekiz madde cejiz. Zaten vali et normal aaf· 
Kurnaz hırsızlar den ıbaret olan kanunun dıfer madde- • • • Y 

ı . . teri memaliki ecneblyeden muvakk<tt baya gırm19br. Hatta bazı tf1c .. 
zmır, 19 (A.A.) - Kendilerıne ec- . l b•t 'k ttik 

b. h ü u k ki 1 k bir ,·azife ıte merkeze ragwırılanlara car mr para ı e ı raz e • ne ı seyya s s ,·erere ra ar.13 , · · b. 
üzere birçok evlere girip rıktıkça ele- verilecek ı:uaatı, tahsisat ve harcırah TOrk bDkOmebnın ıç bekle• 

:s ·ı lıki ecn b' • .. d ·1 k di~ • bi d b~ geçirdikleri kıymetli n hafif eşyaları 1 e m~ma e lJeye. gon erı ~ce . me •• mız r uman a yap gı 
aşıran ibr Jursız çetesi yataklariJe bir- harfcıye me~urlarına aıt ahklmı lhfı· bu yardımın piyaaa Ozerinde 
likte zabıta tarafından derdest edilmi~ va etmektedır. gösterdiği hayırlı tesirleri söyle-
tir. Bunlar, S<>n defa girdikleri evden 81. r tam 

1
• m meie IOıum g&rmiyorum. 11 

iki bin lira krymetinde e§ya aşırmışlar- DJl O t b k d. kt"' .. 
d vyçe ryan an ıre oru 

ır. M. Poıt da diyor ki: 
lzmlrde ecnebi UzUmlerl TUtlln kanu s l DU Da 1 -Vaziyetimiz <!Ozelmictir.Tür-Izmir, 18 - Piyasamızda ya~ U· lk Y 

ziim ve incir mübayaasında bulun- tatb edilecek? kiye maliye veklletinin yardımı 
mak 'Üzere ~hrimize İsveçli bir grup Ankara, 19 (A.A.) - Adlly~ nklle- bizi ' mOşkUl vaziyetten kurtar-
gelmi~tir. Tütcarlarla temasa başlı- ti müddeiumumillklere ve mahkemele- mı9tır. Tilrk hOkQmeti bu hare· 
yan grupun 4 milyon kilo üzüm mü· re 1071 numaralı tUtlin iahiaar kan"- ketile memleliWmise karii t.alıôp 
bayaa etmek tasan·urunda olduğu nunun affı mutaıamrnın muvaktc.~t ettiği dostane siyasetinin bir de· 
söylenmektedir. maddesi hükmünün sureti tatbikına. da lilini ıaıtermiıtir. Bu sayede, 

Deyin llmUheberlert ir şu tamimi ıöndermiştir: Almanyadaki merkezlerimizin ka· 
Ankara, 19 - Maliye ,·ekaleti, vi- 1071 numaralı tütün inhisar k~nu-

layete şu tamimi göndermiştir: "Borç nunun affı mUtazammın muvakkat palı bulunmasından ileri gelen 
ıar için mayıs 931 nihayetine kadar maddesi hükmünü kanun neşri tarihin- ııkmbdan kurtulmuı bulunuyoruz 
teklif -edilen mahsup müddeti, meı- den muteber oldufundan neşrinden ıon Müracaat edenlere paralannı ta
ıkiır tarföte hitam bulmuştur. Bu ta ra affa dair bulunan maddeler hak- mamen iade edebilecek vaziyet
rihten sonra mahsup edilmeyip. ashabı kında takibat icra n htikümlerlnin in- te bulunuyonız.,, Diğer taraftan 
yeddinde kalmış olan, deyin ilmüha- faz edilmekte olduğu •aki mftraclUlt- Almanya mali buhranı şcbri
berleri muhteveyatınrn mahsubuna lardan anlaşılmıştır. Af hakkında mizde icrai faaliyet eden Al· 
imkan yoktur. Müracaat muhaberele muvakkat madde her ne kadar neşri ta man ıiaorta tirketleri üzerinde 
rl muhteveyatının mayıs 926 gayesine rihinden muteber ise de bu madde esaa • 
kadar müracaat ederek vesikasını al itibarile kanunun mer'iyet tarihine ka- de teair ı&termittir. Bu kum
dığı halde her hangi bir sebeple nıat dar hükümleri cari ve zeyline uyan fi. panyalarla al,kaaı olanlar endi
Jfıpları şimdiye kadar deyin ilmüha illeri affetmi§ olmasına göre kanunun te içinde tirket merkezlerine 
berine raptedilmemiş olanlara da bu neırinden sonra da affın dairei şU· mllracaat etmektedirl~r. 
tarihten sonra deyin ilmühaberi ,·erli mulüne dahil bulunan fiiller hakkında Şirketler müracut edenlere 
miyecektir.,, takibat icrası ve hükümlerinin infazı vaziyetlerinin ıailam olduğunu, 

Tefrlfat mUdUrlUIU caiz delildir. . . . her tirketin bükümete verilmit 
Ankara, 19 (Telefon) - Ha· bu Te~izdmd~hkemeıııının kanaati de 50 ıer bin ingibz liralık teminat 

.f me(il\ez e ır. 
riciye vekaleti teırı at umum akçeai bulundujıuıu ve endifeye 
müdürü Fuat Simavi Bey hariç· di. Fakat bu memuriyeti kabul mahal olmadığını a6ylemektedir· 
te bir şehbenderliğ_e__!ayin edil· etmediği için iıtifa etti. ler. 

Belgr11ttan bir •mater ork ... 
tra 9ellyor 

Belgrat akademik musiki er 
miyeti azasından on iki taJebr 
nin bugün ıebrimize ıebaelİ 
beklenmektedir. Belgrat darOlfl" 
nuounun muhtelif şubelerinde 
talebe olan bu gençler araaıod• 
üç de gazeteci bulunmaktadll'· 
Heyete Yugoslavya Hariciye or 
zareti memurlanndan M. Çuqr 
viç riyaset etmektedir. Bir mu
harririmiz arkadaılarnaclan enel 
tehrimize gelmiş olan M. Çat• 
ıovit ile görOtmüıtür. Yaplavw 
yalı genç diyor ki: 

- Arkadaşlarımla bir orker 
tra teşkil ettik. Her sene tatil 
aylar1mızda turneye pkıyorulo 
Geçen sene Avuaturyaya gitmif• 
tik. Bu sene balkanlarda .., ... 
hate çıktık. Arkada9lana timdi 
Edirnede bulunuyorlar. latuı.l· 
da birkaç gün kaldıkt111 10ara 
Bul&ariıtan ve Romanya tarikile 
memleketimize dönecejis. Jataa .. 
bulda BOyUkada ve Beyothmcl
birkaç konser vereceğiz. Arka
daıJarımla teıkil ettiğimiz orke ... 
tra Belgratta tanınmışbr. Belpt 
radyosında muntazaman kODHf"' 
ler veriyoruz. Burada verecetl
miz konserlerle YugotlaY mui
kiıini tanıttırmağa çal..-caiız. 
lstanbula kııın gelmemiz tabii 
daha mfinasip olacakb. Fakat 
amatör olduğumuz ve her biri· 
mi%in memleketimizde baflıa it· 
leri bulunduğıı için bana imkln 
olamadı. 

__ s_P_o_R __ I 
Amerika yUzme 411mplyonu 

Nevyork, 18 ( A.A ) - Ame
rikan yüzücülerinden Helen Ma· 
diaon açık denizde yibmf ama· 
.u. P'"Ptyonıugu ıçıa ya1Nlan 
müsabakada yeni .bir dOnya 
rekoru daha kazanmıfbr. 18 ya• 
tında tanınmıı bir yllz&cl olan 
Helen Madison 1000 1anlahk 
bir meaafeyi 13 dakika 2! 4.5 
saniyede yüzerek aeçllleje mu
vaffak olmuıtur. 

OtobUs taıllm11tn .... eşl 
OtobOı talimatnamui dlla Yİ

liyet gazetesi ile nqrecliı.c.kti. 
Talimatnamenin basılmua bitme
diği için bugüne kalllllfbr, Dla 
birçok allkadarlar villyet mat• 
baasına gelerek talimatnamenin 
ilin olunacağı gazete nlabumı 
aramıılardır. __ .,.. __ 

T•rlfe koml•yonu 
Liman tarife komiayoaa don 

ticareti bahriye mildir& Zeki 
beyin riyaaetinde toplaaarak li· 
man ıirketi ücret tarifelİlli tet• 
kik ve kabul dmiıtir. 

VAKTınTefrlkası ı 37 Karamusallı ıüt ni~ey-~ , bu çe· rüyada, ablaıına görünmemekte baıladı, zaman zaman mütef'!ssir vin çocuğu idi). Fakat 0 uı& iıim· ., •zılcı•• keceği teyler için, adeta acıyor: inat ediyordu. Kalfa ona haımın bir tavırla meıeli.: lerini öteden beriden ititip belle-
.... .. du: Kadın aömüldüğü gece ermenı altına konmak üzere okunmuı, zem - Gel Gülıüm ıana bir ıey di· mitti. Ahçı bazı rüyaları mwalllı 

papuları: "Bu bizdendir,, diye o- zeme babrılmıt ekmekler verdi. yeceiim, diyor, bir gece evvel rü· bir yerinde kesiyor, Gülaüm 7alva• 

Dalları nu müılüman mezarından çıka· Yatarken okunacak dualar .ezber· yaıında bir çocuk ıördüğünü, rıp arkaıını istedikçe: -ta.: ak 
rıp, gavur mezarına götürecek· letti. Fakat ne yapsan nafıle.. onun: "Ben ıizdeki Gülıümün kar lımdan çıktı, hele ıen A· 
ler ve bir kıyamettir bqbyacak lımailin ölümü haberi zaman deıiyi.m.. benden ıeli.m ıöyle,, de· danalı ıarkııını ıöyleyİyer de hel 

YAZAN tı. ile konağa yayılmııtı. Hem de o te dilini söylüyordu. Gülıüm hemen ki aklıma gelir, diyor, kam bir 
~EŞAT N U RI Fakat kızın aaıl hayranlığı ve kilde ki bunu çıkaranlar bile he mutfaktaki bulaıık ıularının or· yandan ağlarken bir ,andan ae-

Kalfa ellerini yüzüne ka· hasedi kalfad~ki. bu . harikulade ~en he~~n ina?.ır .. ıibi bir va: tasına ~ö~üyo~, . elleri !akakl~a· ıini titrete titre~e türkü alylemea~ 
psyor ve iki rece evvel bir kadının hasaalara deiıldı. lhtıyar kadın zıyette ıdtler. Buyuk hanımın vıc rında, tıtnye tıtrıye aglamaga o kadar tuhaf bır Jey olıqorda kı 
aaçmı batını yolduğunu hatırlıyor· öteki ölüler arasında sık sık dan azabı yavq yavaı uyuımuıtu, baılıyordu: adamcağız keyfinden ellerini biri· 
du. Büyük hanım Mahmut pilJ&· lımaili de görüyor ve Gülsüme pek fevkalade bir vak'a olmaz· -Adını ıordun mu? lımail mi birine çarparak, tencerelerin içine 
da çantaaım yankeıiciye mi kaptır· ondan haberler ıetiriyordu. Ah ne ıa uyanması için de aebep yoktu. dedi. yuvarlanacak gibi kaylanarak kah 
dı?? kalfa bunun da rüyasını güzel! Küç~~. kız bu rüyal.arı din· Gül.ı~m artık ıerbeıt ser.~ıt kar - Vallah bir ıey .ded~ amm~ kahalardan kırılıyordu. 
ıCSr:müı, pqanın hanıma "Ah ben ler~en .•evd~gı er~ekl~ hır. ~ece deıının lakırdııını ede~ıl.ıyoı·du. aklımda .kaim.adı, lımaıl mı dedı, Durıun ağa bazı da Nnnihal 
senin edam olamıyacağını biliyor· geçırmıt hır rakıbeyı dınlıyen Asıl sıkı zamanlar geçmııtı, kızın Recep mı dcdı. kalfa tertibi Gülıüme rüJa illçla• 
dum.,, diye direk direk bağıran bir kadın k11kançhğı ile çıldırı· keyfinde, ne,eıinde bir ekıiklik ol - lamail demittir ... Ah ben n veriyordu: 
aeıile uykuıundan ıarıılıp uyan· yordu. madığı için kimıe bundan rahatsız ıenin yerinde olaydım? - Kız ıu patateslerin kahulu 
.mıf bulunuyordu. Ya hele 0 er· Ne o1ur İsmail bir kere de da olmryordu. Yalnız kalfa tar~fın Bu çocuk ahçılar& kadar gö· nu kopar.madan ıoyarsan Jahut bu• 
meni dudusu için gökyüzünde ha ona görünıe ! Beıbelli gurbette dan kızm kafaaına ıokulan ° rilya rünüyor da neye bir kere ona gö· latık ıuyundan bir katık lçenea 
arlanan belilar •.. Kalfa gözleri ölürken ablasının yanında bu· fikri bir türlü ıitıniyordu. Bu da· rUn.müyordu? Ablasından ne kötü· kardeıini görürsün ... 
hayret ·n dehtetten büyüyen lunmayııına darıldı. Ne etsin? vayı öteki hizmetçiler de duymuf• lük gördü? Ölürken yanına gide· Yalmz ahçı bqı ıakayı taılm-
Güt.üme bunları açık açık söy- Onun elinde ne var ki? kaça· lardı. medi amma ne yapıın o "emir ku· da bırakmaıını bilmedi. Bir ilin Jİ 
)ememekle beraber öyle emin bir yım kaçayım derken Azrail on• Ahçı Tunun ağa keyifli bir a• lu, el kapıaında bir ııiıntı,, "bofazı ne aiır bir ciddiyetle GUlaehne: 
tiiJütü vardı ki cezanın hakikaten dan evvel lımaile eritti. damdı. Aakerde hiç belli etmeden tokluiuna bir ahretlik parçası,, e· - Kız dün gece Allah hal!"'" 
pek büyük olduiunda ıüphe hı· Gülsümün duaları, namazl"lrı, karıııındakilerle alay etmeyi ötren linde yok avucunda yok.,, lar verıin vine ıenin lamaili ;ar-
ralmuyordu. Gülıı.im lsmail mese sadakaları, hiç bir şeyi lamailin mitti. Kızın bu delilijini haber al· Gülıümün konaktaki resmi dük, dedi. 
ininde kendiıine an&lık etmiı olan darıınlığını ıideremiyor, çocuk dıjı zaman o da rüyalar ıörmeğe unvanı hill .(Emanetullah) ve (E· (BitmdlJ 

er aiir'at 1tffi mliz;yede od••--------~ ... -,... ........ -

• 



Buişeslzde şaşın 
I Adliye Haberleri 1 

Mahkemeye hakaret 

Facialar 
Yeni bir otobUs kanaı oldu 

Otobüslerin aıkı bir muayene· 
ye ve kontrole tabi tutulmaması 
yüzünden herıün yeni bir facia 
olmaktadır. Geçenlerde Maslak
taki faciadan sonra birkaç giln 
evvelde Ayvansarayda yeni bir 
facia daha olmuştur. 

Hangi plljler ,ımal rUz
.. ",.. m•ruzdur 

Beylerbeyinde bir deniz ha
nı.amı vardır. Bu hamam on 
beş senedenberi aralık iskele 
denilen yerde tesis edilmiş
tir. Ye her yerde olduğu n 
rör61düğü veçhile tahtadan 
inp edUmi§tİr. Bunun i~le
mesi Jçin her sene hükılmtııt
ten müsaade alınır. Sahibi 
bu sut de alelusul O~ü
dar kaymakamlığına mür11ra
at ediyor. Bir heyet geJlp 
kt§if yapryor, ve işlemesine 
mil•ade ediyor. Hamam sa 
hibi tezkeresini almak i~in 
müracaatında, bu defa, dokto 
run raporu ·rnr. Hamam şi
mal rüzgarına marumnuş, et
rafına çinko kaphyacaksın di 
yorlar. Zavallı ne yap;o;rn ya 
fi atmışı mütecniz dört !leş 
çocuk sahibi, yegane istinatga 
hı senede blr bu~uk ay bu 
hamameık; borç harç bir yer
den yirmi lira uyduruyor, ve 
bu emri yerine getiriyor. 
Bu süt sakaJh ihtiyar 
tuna soruyor: 'KiJyo<J. 
Altın kum. Büyükdere, l\irt~ 
burnu, Şimal rüzgarına nıa· 
ruz deffl de Beylerbeyinde 
bir koyda ekmek parasın. çı
karauya uğraşan bu fııkir 
hamamcının hamamı mı şimıtl 
rilıgarına maruıtur?. 

Kilyos Altın kum, Büyük· 
dere, Kireç burnu plajlnrının 
şlma1 rüzgarına maruz oJma
dıfını faiJlerile iddia eden le 
rin bu iddialarına, n fakir ih 
tlyarın tabiiyet mecburiyetin 
de kaldıtı masraflara c;iz de 
şaşın .. 

Biz de şaşalım ! 

Katilden mahkGm kOttecl 
Mehmedfn muhekeme•lne 

b•9l•ndı 
Geçenlerde Istanbul a;ır ceza mah· 

keme inde katilden on beş seneye mah
kılm olan köfteci Mehmet, hakkında 

mahkumiyet kararı nrflmesine mut
ber olarak, kararın tebliğini müteakip 
mahkeme heyetine karşı bazı münase
betsiz JakırdıJar ~yJemiş, aleyhine 
mahkemeye hakaret davası açılmııtı. 

Bu dava, miistantiktikten geçerek Je
tanbul ikinci ceğa mahkemesine veril
miş ''e ikinci cezada muhakemeye bnt
Janmıştır. 

Ağır ceza mübaşirleri şahit sıf atHe 
dinlenilmiştir. Muhakame, karar için 
kalmıştır. 

Arjantinlinin davaları 
Bir müddet evel mühendis Arjantin 

Ji Mehmet Zeki bey tarafından tUrk
çe, rumca, fransızca bir çok gazete 
aleyhine açılan hakaret davasının ril· 
yetine dün İstanbul ikinci ceza mahke· 
mesinde devam edilmi§tir. 

MüddeiumumiJifln i§tirak etmedifj 
bu ce:ıa davasının dünkü muhakeme 
safhasında, (Jurnal Doryan) mes'ul 
mildürU Vahit Ramiz Bey, izahııt ver
mişı hakkında tahkibat yapıldığı 

yazılması üzerine bu zatın gönderdiği 
tavzihin de dercolunduğunu. binaen
aleyh ortada mesele olmadığını söyle
miştir. Bu tanihin noterlikçe yapı 
lan tercümesi de mahkemede okunmuş 
tur. 

Bunun üzerine riya&et, davacıya ta·; 
zihin dercedilmiş olmasına göre Mil 
davasında ısı-ar edip etmediğini sor
muş, Mehmet Zeki bey ısrar etmittir. 

:Muhtelif gazeteler aleyhindeki bu 
!!!,ecliyede: davalar birleştirilmiş olarak görülmek-

tedir. Rumca gazetelerden birinin ve
Benzin ahnamı1or 

B 
kili AhiJya Bey, bir cihet hakkında 

elediyenin biltçesl gelmediği 
için benzin ahoamamış, bu yüz· tetkikat yapmak üzere mühlet istemi§ 
den arozCSılere su verilmemiştir. muhakeme bunun için sekiz eyhil sal\t 
Birkaç gnn sokaklar sulanama· on dörde bırakrlmrştrr. O gün ~ah~I 
maktadır. Maamafih başka bir fa· dava tekrar teşrih edilecek. müdllfa. 
ılldan nakil yap larak para bulu- alar yapılarak "" karar nrilecektlr. 
nacak ve münakasa ile benzin Bo•anm• latatlatlkl 
allaacaklır. c:.: Belediyece adliye'den 928 - 930 se-

.ı Sok•kl•rın tenviri 11elui ..:ur.t.•d.W ~ dlllr 

EminönU-EyOp arasında işle
mekte olan ıoför Aptullabın ida· 
resindeki 3573 numaralı otobüs 
Balattan Meyveh0f8 doiru git· 
mekte iken direksiyonun ievşek 
bulunması yüzünden birdenbire 
ıoförün elinden kurtulmuı ve 
araba kaJdırıma kadar çıkarak 
mUthit bir hızla bir ağaca çarp· 
mış ve ağacı parçalamıştır. Fa
kat bu mlitbiı sademe esnasında 
otomobilin kaJisörü parçalanmıf· 
otobilıtekilerden ikisi çok ağır 
olmak Ozere 6 kiti yaralanmııtır. 

Mibal Ye Y aaef isminde iki 
yolcu pek feci bir surette yara· 
lanmıılar, iarail Andon, RefaiJ, 
Cerya ismindeki diier yolcular
da muhtelif yerlerinden mecruh 
olmuıbır. 

Zavallılar derhal Balattaki Mu· 
sevi hastane.ine kaldınlmıılardır. 
Şoför Aptullah yakalanmış ve 
tahkikata başlanmıfbr. 

Sıcaklar 
Bunaltıcı •ıcaklerd•n aonr• 

saı•n•k 
Oç rUndenberi ıenenin en il• 

cak ve bunaltıcı gtınlerini yaıı· 
yan ıehrimizde bava evvelki ak
ıam birdenbire de§'iımiı gak 
gOrlemelerf, ıiddetli sapaklar 
araaında sabaha kadar yağmur 
yaimııtır. Yağmur dUn sabah 
keailmiı don hava rüzgarlı ve 
kapılı geçmittir. I<andilli rasat 
merkezinin verdiği malQrnata gö· 
re bava buah de kapalı ola
cakhr. 

Urflld• aıc•kl•r Birçok mahallelerden halk 10• hir istatistik js~nilrniftir. Bunlar t~ 
kaldarının tamiri ve llmba a11l· bit olunarak, yaz tatiJinden aonra be
maıı için mazbata yaparak be- lediyeye gönderilecektir. 
Jediyeye göndermektedirler. Bu Slrk•cldekl clnaret 
mazbatalar fen heyetine ve ali- Sirkecide kahveci Şerafettinl yara. 
kadar ıubelere ıönderilmektedir. lıyan şoför İsmail hakkındaki tahki
Bunlardan derhal yapJlması icap kat, üçüncü istintak dairesince yaprJ. 

Urfa 18 (Yakıt) - Burada sı· 
caklar ta.bammUI edilmez bir bal 
almııtır. En soğuk yerlerde ha
raret +37 derecedir. 

d 1 
maktadır. Şerafettin, kaldırıJdrfr 

e enler yapılmaktadır. Diğer eri hastanede ölmüştür. 
bOtçeye taallük ettiğinden hıfıc· Vak'anın bir kadın meselesinden 
dilmelctedir. çıktığı ve Şeraf ettin in Jsmalli hu yiiı-

Verem haateneal den bertaraf etmek istemesi üzerine, 
Cenabpapda Yerem bastaneai şoförün daha atik davranarak, kahve. 

yapılmak ibre ıatın alınacak ciyi öldürdüğü zannolunmaktadır. Şa. 
olaa aruların sahiplerile basta- hitler dinlenilmektedir. 
•e sertabibi RüıtU B. birkaç Y•z taUll a.a,a.dı 

Bu münasebetle sıtma hasta· 
lı~ı m"nhuı cferecede artmıştır. 

lnhiaarıarda: 

Bir senede 
Bir •d•m ne kad•r tutun 

ı~ıror? 

PoU• Haberleri J -Kilyostakl ceset 
Franıaız profes«SrU neden 

intihar etmı, •• 
Bir hafta eneJ Kilyoı civa

rında bulunan cesedin yapılan 
adliye tahkikatile, Beyrut prof
s8rlerinden M. Ticotuya ait ol
duğu anlaşılmıthr. 

M. Ticotu 28 yaşlarında ve 
Beyrut darülfilnunu müderrisle
rindendi. Kendisi bir hafta ev
vel şehrimize. gelmiş ve. Paristc
ki baba1ına bir mektup yazarak 
lstanbulda intihar edeceğini bil
dirmiştir. Pederi mektubu okur 
okum11 hemen F ran11ı Hariciye 
nezaretine müracaat ve latanbula 

bir telgraf çekerek intihara mani 
olunması bildirilmittir. 

Bunun üzerine m6ntebirin ev· · 
velce oturduğu BOyük duedeki 
Paris oteline aidilmit ve odada 
pasaport buluomuıtur. 

Cesedin elleri ayakları batlı 
bulunduğundan mektup Ye ip 
meselesinin bir cani tarafından 
tertip edilmesi de muhtemeldir. 
Paris otelinin sahibesi Büyük
dere polisine milıterislnin gay· 
bolduiunu evvelce bildirmipe de 
ıöylendiğine göre bu ihbar 
ehemmiyetle naıan dikkata alın· 
mamıftır. Tahkikata devam olun
maktadır. 

Kapıyı açınca 
Z•v•lhnın Uzerlne .. ıdırchl•r 

Samatyada Yeniçqme soka
ğında 21 numaralı evde otur· 
makta olan Celll Ef. enelki 
aktam ıeç vakit yatbktan bir 
müddet sonra sokak kapıaa ça· 
hnmıı ve Celil Ef. kapıyı açtığı 
zaman bir soru aarhotla karfı• 
laımııtır. Bunlardan bir tanesi 
birdenbire ayılarak iri bir karpuz 
bıçaiını Celil Ef. nin b&ğrOne 
saplamııhr. Adamcağıın feryadı 
üzerine, polia memurlan yetJte· ' 
rek mOtecavizlordea Sabit reiain 
kardafl Rıza ve arkadqJannı 
yakalamışlar ve CelAI Ef. yi Cer
rah paşa hastaneıine kaldırmıı· 
lard1r. 
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Günün 
Muhtırası l 

Takvim - Pazartesi 20 Temmuz 7 -inci ay f931, senenin günleri: ~çcn 201 
kalan günler: 164, 4 Rebiillevvel 13SO 
Sıcıl lınn artması. 

OUne!-Doğu~u: 4,45: Hatışt. J 9,36 
Namaz vekltlerl- Sabah: 2,S3. 

Üğlc· 12,20~ ikindi ı6.İ8;-Akşam. ı 9,36, 
Yatsı : 21,83; imşak~ 2,34 

• 
Hava - Dilnkü hararcı ıaıamf) 24 

ıasgari) 22 derece. Bugün rlizglr mutedil 
poyraz havı ek eriyetle bulutlu. 

• 
Bugün 

Gelenler • gidenler - Geçen 
hafta içiııde Ankarada toplanan Sıhhat 
fılrası lçtimalınna iştirak için An\..arıyı 
giden doktorlardan Akil Muhtar, Neşet 
Ömer ve Mazhar Osman Reyler dun 
~hrimize dönmüşlerdir. Diğerleri bugün 
geleceklerdir. 

§ Ticaret odalırile kooperatifçilik hak. 
kında tetkikatta belunmak üze.re A \TU• 

paya gitmiş olan ticaret odası raponör· 
lerinden Hakkı Nezihi Bey şehrimize 
&\'det etmiş ,·e vaziresine . bışlamışnr. 

Hakkı 'ezihi Bey, Fransa, ltalya, fs. 
viçre, Almanya, Yoğoslıtvya ve Bulprfs· 
tandı tetkikat ve tetebbilatta bulunduğu 
gibi Pariste bir müessesede bir müddet 
bilfiil de çalışmıştır. Hakkı Nezihi Bey, 
tetkikat \'e tetebbUau hakkında mufassal 
bir rapor hazırlamaktadır: 

Nlklh - Fatih evlenme memum 
CelAI Hakkı Beyin kızı Bedia Hanımlı 
Dariilbedıyl san'ıtkArlanndan l Ga~p 
Beyin evlenmeleri bugün saat on altı 

buçukta Beyoğlu belediye dalresJnde 
tescil edilecek, hu evlenme saat on l edl· 
den itibaren de TUrkuvu:da tcs'lt oluna· 
cılmr. 

Bir içtima - Kadınlar birliği bu· 
gün bir içtima yapacalıtır. Bu içtimada 
köylere gidecek oian lıeyet Azaları \'e 
heyetlerle beraber gitmeyi kabul eden 
Or. Pakize izzet. Ferhan Hamdi, Ferhun· 
de \'c Fahrünnisa H. far da hazır buluna· 
cıklardır. Heyetler perşembeye Hyı cu· 
martesiye hareket edcc"klerdir. 

• 
Olenler 

Kızıltoprık polis merkezi komiser 
muavinlerinden 329 numaralı Hasan Arlf 
Bey Üsküdarda hanesinde vefat etmiş 
Kasımpaşıda Kulaksızdaki aile kabrim· 

Kahvede alllh • nına defnedilmiştir. Mevl:ı rahmet eyleye. 
Sabılı:ah takımından Hafız Radyo 

Ahmet arkadaıJarı sandalcı f stanbul - S:ıat ı 8 den J 9 1 udar 
Ahmet' Ye balıkçı Hakkı iJe be- gramofon pldkları ncşriyao 19,80 dan 
raber don akfam rece yarısı 20,SO a kadar birinci kısım alaturka Hr., 
zilıurna sarbot bir halde KOçük Anadolu Ajansı haberleri 20,30 daa 
pazarda Mehmet Ef. nin kahve- 2I,30 a kadar orkesıra 21,30 dan 22,30 1 

sine ıitmifler ve tabancalarla kadar ikinc lkmm saz. Emel CellJ H. 
bJçakları çekerek kahvede bu· ,.e Zeki B. iştiraL:ile, Borsa ha~rlcri. 
Junaalara bilcum etmej'e baıla- 111111111111"'1111111111 11,..ııum......,.ımtnıı"•• 
mJılar.. Bu arada bir ıiJih tramvayın vatmanı arabayı oldu-

ıDadllr yeniden temaslara baı· Adliyenin ya:ı tatili bugünden itiha-
lamııbr. Bir kııım ev sahiplerile ren başladı. Nöbetçi mahkemeJu, b11 
fiat Oıerinde anlaıılmııtır. Büyük müddet zarfında müstacel ifleri .fÖre
&ir bostana sahip olan bir dok~ cekJerdlr. Bugünden itibaren uukllt
tor)a da uzun bir zamandanben lar da yaz tatili yapıyorlar. Bazı avu
deva'~ eden ıörDıme nihayet katlar, Avrupa seyahatine çıkaceklar 

Toton inbi11r i Jaresi, memle
kette bir ıenede nüfus baıına 
Yantl bir buçuk kilo, ayda 125 
ıtam toton içiJdijinı tcıbit et· 
miftir. 

atmatlırdır. Fakat derhal yeti· fu yerde bırakarak kaçm11tır. 
fell poJiı memurları her üçUnU Tramvaydakiler teJAıa dOımOı· 
de yakalamııtır. ler, bağırıp çağırmağa bqlamıı-

En çok toton içil~n yerler, 
iıtanbul, ıımir Ye Ankaradır. 

hulmUf, boıtanın fiatında uyuıul- dır. 
muftur, BOtçe geJince derhal 
analar ve bostan ıatın alına· 

Bekçi tahliye edlldl 
Kostantin Efendi isminde bir tica. 

retane sahibinin yanında bekçi iken 
bankaya yatırılmak üzere kendisine 

iıtanbulda senede nOfus baıı
na iki kiloya yakın, ayda 120 
gramı mOtecaviz iıtihlik vHati 
isabet etmf'kt• dir. caktu. 

&elvller kealllyor mu ? 
Bir zat belediye mezarlıklar 

mlldOrü Süleyman beye mUraca· 
at ederek eski meıarbklarda bu· 
lunan yaı ıelYilerio kesildiğinden 
ıiklyet etmiıtir. Mezarlıklar şu· 
besi memurları gösterilen yer· 
lerde tetkikat yapmıılar ve ya· 
pdan ihbann dojru olmadığını 
anlamıılardır. 

HUanU 8. 91tınedl 
Bir gazete, ıohrimizde ticaret 

mektebi mUdOrll Hüsnü beyle mu
aJJimlerinden baıılarJnıo bugün 
Ankarada toplanacak olan tica· 
ret mektepleri kongreıioe i§tirak 
etmek Ozre Ankaraya gidecek
lerini yaz1yordu. yaptığımız tah· 
ldkata f6re bu haber yanlııtır. 
Ankarada toplanaca~ olan kon· 
ıre Maarif vekAletıne merbu~ 
iJk ticaret mektepleri müdürler~ 
konıreaidir. Halbuki lstanbuld~kı 
ticaret mektebi iktaaat veklletıne 
merbuthar ve Ali D'ekteptir. Bun
du dolayı HOınU B. ve mual· 
limler Ankaraya fitmiyeceklerdir. 

verilen 2400 lirayı alıp taıayyüp etti- C...Uyetlerde: 
ği mevzuu bah!t<>lan Omer ağa, ceçea- ff J -
de Karamürselde yakalanmış. lstanbu· ayvan arı himaye 
la getirilmişti. C ı t 

'(Jrüncü cer.ada muhakemeye ba§lan em ye ne gibi f••llretlerde 
~ bulundu 

mı~ Omer ağa, kendisinin böyle bir i~ H" b 
yapmadığını söylemiştir. Kefaletıe ımayei ayvanat cemiyeti u· 
!'erbest bırakılmıştır. Gayri mevkuf mumi kAtibi cemiyetin faaliyeti 
olarak muhakemeye devam olunacak- hakkında ıu izahati vermittir. 
tır. - Gıçen ıeneki mesaimizin 

Bir çıkıkçıhk lddl••• birinci neticesini halka ait hayvan· 
GizJi gizli çıkıkçılık ettffi iddlaslJe Jarı için açılan meccani klinik· 

Suıtanahmette Zarohi hanım lım;nde ten aldık. 
bir ermeni 4<adını hakkında tRhkfkllt Burada bir sene zarfında 1054 
yapılmaktadır. Zabıtaca yapılan tıth- ha t d · d'' . . B J 
kikata ait evrak, mliddeiumumillk~e yvan ~ a~ı. e 1.11uıtır. un~-
d 

.. dü il istintak dairesine verilmifj- rın ekaerıyetını merkepler tetkıl 
or ne etmektedir. 

tir. KQçQk kutların çocuklar ta· 
Romanr•d• hubub•t bolluıu rafından tutulmasına mani olmak 

Romanyada bu sene hububa- Dzere de aynca mOcadeleye gi-
tın bol olacağı tahmin ediliyor. ritflmit ve 499 kafes, akse imha 
Bu vaziyet karıııında hOlrOmet ediJmiıtir. 
hububat fiatlanmn dnımeainden Cemiyetimizin iki mUfettiıi de 
endiıe etmekte ve yeni m•hreç- haıta ve topal hayvanların sa· 
fer aramaktadır. hlmamHlle me,ıul olmaktadır. 

Y•neın b•tl•neıcı l&rdır. 
Evveliıi akıam Kariyede Atik Bu esnada orada bulunan vat· 

Alipaıa maballHinde 1500 lira• man şefi Apdullah Ef. tarafın. 
ya ıigortalı olan 21 No. h yel· dan tramvay scvkedilmiftir. 
ken bezi imallthaneainde yere Ku,..un hırsurl•rı 
atılan kibrit ç6p6n0n pamuklan Yapılan tetkikat neticesinde 
tutuıturmaaı yOzOnden yangın medrese damlarındaki kul'fUnun 
çıkmıııada söndOrülmOıtnr. Ha- yarım milyon lira kıymetinde ol-
diseye sebep olaln itçi hakkında duğu tahmin cdilmiıtir. 
tahkikata başlanmıştır. Fakat bu kurşunlar seneden 

Sarho,luk yUzUnden seneye çalındığından ekıilmek-
ismail isminde bir ıoförle tedir. Geçen ıene zarfında yal• 

ÇenberJitaıta kah•ed Şerafettin nız yü~ k~r~un hırsızı mabkeme-
dün gece Sirkecide bir meyha- ye ver Jmışbr. 
nede rakı içerken sarho,luk yü- Polis hırsızlığın önüne geçmek 
zünden kavga etmiılerdir. Ozere tedbir alacaktır. 

Kavga sonunda ıoför İsmail T 
arkadaıını bıçakla karnından entUrdlyot lçmı, 
tehlikeli surette yaralamııur. . Defterdarda Arpacı Hayred-

TentUrdlyot içti dın. mabalJesinde oturan Mellbat 
Vefada dökmedlerde oturan ısmmde on yedi yaıında bir renç 

ibaan isminde ] 8 yaılarında bir kız d~n. ~ancılanmış. lcomıuJarın-
kız dUn gece tentürdiyot içmek dan bmnın tavsiyesi üzerine bar• 
ıurctile intihara teıebbüs etmiı- ?ak. i.çine tentürdiyot koyarak 
sede kurtarJlmııtır. ıçmıttır. Aradan bet dakika 

intiharın ıebebi anleıdmamııtır. geçmeden tentürdiyot tesirini 
Hem ç~rpmı,, hem k•çmı' göstermiş, Melihat H. içi yandı-
Evelkı akıam Şiıbane yoku- Endan bağırmağa baılamııtır. 

ıundı 30 No. Jı tramvayla 2S14 erhal zabıtaya verilerek yapı· 
No. lı otomobil çarpıımııtır. la~ muayenede a-enç kızın fazla 

MUaademede otomobilin 6n mık.tarda. içtiai tcntllrdiyottan 
tarafı parçalanm••, bunu allren ıehırlendıji •nlaıılmıı, butaaeve .,. •v kaJdırılmııtır. " 
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Zabitan apartmanları 
Son zamanlarda TUrkiyede ser. 

•et sahipleri paralarını binaya bağlı
yorlar. Hani, harıl toprak kazılıyor. 
Temeller anlıyor, çimento bir kaba e
tin kemikler sarması gibi demir par
çalarını örtüyor. Arsalar hacimleti 
yor. 

Bazan karanlık gecelerde genç 

1 Harici Haberler 

Fransa ne istiyor ? 
Paris dün heyecanh müzake

relere sahne oldu 
lnglltere Fransaya yardımJ ederse 

Amerika ne yapacak ? 
'!'klann seviştikleri, gündüzleri çöp.. Paris, 18 (A.A.) - Alman başvckil diği takdirde bu halin Amerika mütte-
çu . arabalarının uyukladığı M. Brüning ile hariciye nazırı M. hit cilmhiriyetlerinin mu halef etine ma 
s~Jul~~rde ~~~et yığınları suya Fon Kürtiüs, saat 14 te Parise gelmiş- ruz kalacağı hususu dermeyan edil· 
dız çok~yor. ı e gelen apartıman- ler, istasyonda M. Laval, M. Bri- mektedir. 
lkarl, bsalıl ıklllerde balktarrlabşaln çıpl.akllii~~ yan ve M. François Ponket tarafın- Fransanın vaziyeti hakkında res-

a a a ı arını s n u un güze gıne .. . 
. • . dan karşılanmışlardır. men teeyyut etmemış olarak alınan 

bir dekolsar gilidb_i ılave eden pliJlar hun- Akşam üzeri Alman ve Fransız na- gayri resmi malumat üç noktada t~mer 
lann m ır. l d b' · t' 1 k k" 1 kt d' zır arı arasın a ır ıç ı.ma yapı aca - uz ey eme e ır. 

Plajlar ne kazan.ryorlar? Bilmiyo- tır. Bu içtimaa ait program bilhassa! 1 - Fransa müstakbel on sene zar· 
rum, fakat lstanbulda omuz omuza M. Laval M. Henderson arasındaf fında Almanyanın masarifi askeriye· 
basarak biraz daha yükselmek istiyen vuku bul~n müteaddit mülakatlar C'&- sinin halen yapıldığından fazla olma· 
apartımanların birç.ok k~tl~~ı boştur. nasında hazırlanmış bulunmaktadır· masını istemektedir. 

Her boş kat, küpe gomulerek sak- lar. 2 - Ayni müddet zarfında Alman· 
lanan ölü bir servettir. Fransız ve Alman nazırlarının içti- ya siyaseti halisini, ahengini değiş-

• • • madan sonra İngiltere ve Amerika mu tirmeden muhafaza edecektir. 
Kolordu merkezlerine gidecek o- rahhasları ile bir arada cereyan cde- 3 _ Almanyantn gümrük varid:ıtı 

lursanız, yahut vilayetlerden lstanbu- cek mükalemelere pazar günü Parise alakadar diğer milletler tarafından ve
la gelen zabit dostlannızla konuşac:ık uğrıyacak olan İtalya hariciye nazm rilmesine muvafakat olunan 500 mil· 
olursanız size: M.. Grandi de iştirak edecektir. yon dolara karşılık ve tamirat olarak 

"- Binadan ve ev kirasından hah- Parlatekl zlraretler gösterilecektir. M. Kastle işbu WO 
aedeceklerdir. Paris, 18 (A.A.) - M. Laval hirbi- milyon doların M. Stimson tarafın-

Zengin olsaydım, dile gelebilecek ri ardı sıra M. Henderson ve M. Stim dan Fransız projesine teklif edilen is
apartımanlar yaptırabilsydim, ben sonu kabul etmiş ondan sonra M. tikraz miktarı olarak bildirilmiş ol· 
mervetimf, başka türlü kullanırdım. Briyan ve M. Tardiyö ile görüşmüş- doğunu söylemiştir, Pazartesi yapıla-

Giderdim, kolordu merkezlerinde tUr. cak olan Londra konferansı hakkında-

Tiftik sahası 
Bnldforcl fabrlkatörlerl bir 
tetkik .. ph8U J•pacaklar 
Bradford tiftik fabrikatörleri

le Liyej mensucat sanayi milmes
silJerinin Türkiye yün ve tiftik 
sahalarını gezmek üzere memle
ketimize gelecekleri yazılmıştı. 

Geçen çarşamba günü Turing 
klüpte Kocaili meb'usu Reıit 
Saffet B. in riyaseti altında ofis 
raportörlerinden Akil Emrullah 
B. in iştirakile bir içtima yap•l
mıt ve memleketimize gelecek 
olan fabrikatör ve mensucat sa
nayi milmessıllerinin seyahat 
proğrammm esası hazırlanmıştır. 

Gelecek çarıamba gllnll yapıla
cak olan ikinci içtimada prog· 
rama kat'i bir şekil verilecektir. 

Haber aldığımıza ğöre Konya 
ticaret odası, ihracat ofisine mll
racaat ederek Türkiye yün ve 
tiftik aahalar1nı gezmek üzere 
memleketimize gelecek olan 
Bradford tiftik fabrikatörlerile 
Liyej mensucat sanayi milmessil
lerinin Konya mıntakası ylln ve 
tiftik aahasını da ziyaret etmele
rinin temin edilmesini rica etmit
tir. 

Ofis bu mDracaatı nazan iti
bare almış ve seyahat proğra
mmı o suretle tertip etmiştir. 

birer "zabit apartımanı yaptınrdım. M. Henderson, yann sabah Fransız ki suale cevaben M. Kastle Vaşington 
Hem de mefruşatı ile birlikte • .,, nazırlarile ecnebi hükilmetler haricıye hüktlmetinin bu konferansın iptaline Ticaret odasında: 

Bir kolordu merkezinde 200 " !akın nazırları arasında vuku bulacak mü- zahip olacak hiç bir sebep olmadığını 
pbit vardı.r. B~ g~nç .adamlar vılayet kalemeye iştirak ettikten ve M. J...aval beyan eylemiştir. 
1erde verdiklen kıra ıle lstanbutda tarafından verilecek öğle ziyafetinde hta 

· d t rabi· Vazlretln ana rı Fran .. nın bir apartıman a o u hazır bulunduktan sonra saat lG da il d dl 
lirler. Halbuki sade, lükesüz, konforlu Londraya dönecektir. R 

18 
~An A 8) r B d "k' 

apartnnanlann geliri ile sermaye sa· M. Henderson saat 23 te Londraya . o~a, . ~ h. k-:-- ural a .x. ı ı 
iri 1 · d 1 'ni bq . hadısenın vazıye a ım o aca5ı ve 

p en az zaman a sermaye en varacak ve M. Mak Donalda vazıyet be elmilel mükalemelere istikamet 
ka yerlerde ifletmek imkanını bulabi- hakkında izahat verecektir. yn •• düşünülmüş idi k' bu iki hi-
ll l Do ld t . .. il 1 verecegı ı 

r er. . . M. Mak na pazar esı ~un ,on dise de Hover plinının tatb• mevkii-
Sonra diiştinüyorum, hır yerden drada açılacak konferansa aıt hazır· 

1 
ve tahdid' t l'h t h k 

ı-aı.. b' kled'l zabitin ha k ne konu ması ı es ı a a · 

Taklit halılar 
Almanlar deaenlerlmlzl takllt 

edlJorlar 
Ticaret odasının aldığı malti

mata göre, bazı Alman milesse
ıeleri bahlanmızm desenlerini 
taklit ederek yaptıkları halıları 
Şark balıaı namı altında satmak

~a ır yere na ı en - hklar hakkında müzakerede bulu~a kındaki StimBOn _ Muaolini icra pll-

lfni.. üzere nazırlar meclisini paza.rtesı sa· nının tanzimi idi. Fakat M. Stimson Ticaret oöası meseleyi Alman-
Çok defa ev eşyalan haraç, me.ıat babı toplanma.ta davet etmiştar. . henüz Romadan müfarakat etmemiş J. 

tadırlar. 

pazara çıkar. • Bu sabah M. Hendereon Amerıka dl ki vukuat bu tahminleri bozmaia yadaki Tiirk ticuet odasından 
So~ ~r bir ev kurular~ il hariciye nazın M. Stim9ônd it)"atet b J d V H lA ne tal\c!tdf tee da 80l'mUf ... M &a.i.Uia uzu. 

aeden ipliJe kadar. Her ~Y yenıden etmiştir. . _ .aş a ı. e •0v~r P n~ · bir rapor· almııtır. 
dUztilür. Bunun ne olduğunu zannede Alman başvekili M. Brüning ile ha- l~a~ m~selesı cillan mleşgalelermi:ı i-
. · b'li · . kıncı planma düştil A manyanm ma- Ticaret odası , halıcılığımızı nm hepımiz ı nz ve acırız. riciye nazırı saat 14 te Parise gelmış- . . lA t tbik d b 1 1.1. ·k 

Möbleli apartıman kl.rli bir iştir. di ltlm vazıyetı Hover P nının a tnı tehdit e en u mese eye ayı 
ler r. . . . faydasız ve hayali kılmak tehlike~ini oldugu" ehemmiyeti vermit ve 

M. Brünıag gazetecilere vak( ~> a· arzedecek derecede her şeye hakim bu 
natında Fransa ve Almanyayı alaka· a a vasi mik asta bununla ciddi ıurette meıgul 

Elimizde olan her şey, aklı, parayı, dar eden ve bilhassa son günlerde lunu~-ordu. Al~any uy ve Alma:ıann olmağa karar vermittir. 
leklyı, kabiliyeti tUrk vatandaşlarının pek çok endişeler uyandırmış olan me- kredı açmak l~~um ali esi nezdindeki Bu mesele hakkındaki noktai 
azami faydası için sarf edeceğiz. seleler baklanda Fransız hükQmetl er· Fransa mahafılı_ m p Y i yi 

1 
I 

Parasını binaya bağhyanlar !çin kinile müzakerede bulunmak fırsatı ısr~rla~ı dolayısıle ağr s, bane
1 

umum nazarlannı öğrenmek ve a ına-
ld • vazıyetı kontrol etme e § ıyor ve cak tedbirleri tesbit etmek üzre taftiye: elde ettiğinden dolayı memnun o ugu- rkta F 

1 Paranızı iyi klr getirecek işe bağ- au söylemiş ve demiştir ki: Lon~ra ile N~vyo r i r::_:üa:; halı tiiccaılanmaza da önümilzde· 
Jayın parnızın klrile başkalannın ra· "Bu meseleleri halletmeğe ve Fran- telkınatmı takıp ede gib ~ . Y ki rarıanba glinll ticaret odasın-

ı d. l~ h du İngiliz gazetelerinden bırınde çı- " hatlnı tem • e ın. sız milletinin sulhe ait teşki At usu- · . · ti · hta da bir içtimaa davet etmiıtir. 
Paranızın Türkiye için faydalı ol· sunda kendisile bir arada çalışmağı llıL kan hır mak~lede. (vadzıye ni aRona dn --============== 

d"-" ü . tt' Fransanın elındedır) enmes ma a -::; .. i . 
1 

• masını -r• n. mimi ve halisane hır surette arzu e 1
• .. • t lit et~..+f olan ecnebi dov zı veri miştır. 

Jflrl 1 ff k 1 a büyuk bır heyecan ev -·"S"• r. 
llZım ğimıize ikna eylemeğe muva a 0 ~~ • t dblrl N•YJOrk borsasında 

· ğımızı kuvvetle timit ediyorum. Ç ün· Alman,ada ah nan e er 
Yeni matbuat kanununa hır madde . . F 11 bi l'kt çalışma- B 1• 18 (AA) _ Buooünden iti- Nevyork, 18 (A.A.) - Esham piya-

lıa esi i i ti • kil hızım ransa e r t e er •n, . • e h ts' di M ı· 'k 
.. v n ı yorum. f b . ı'çin el- b h h gi bebe binaen olnrM sası arare ız r. uame at mı tarı mız Avrupanm re a a ermesı aren er an se . . . .. . J8rl l · rt t aı..·1 ed l b' b' mlekete gı'den her bir mılyon beş yUz bınden aşağı duştü. 

Afyon konferansı 
MurahhaaımızAaım B. bu 

hafta dönecek 
Cenevrede toplanan beynel• 

milel Afyon konferansına ittirak 
eden murahhasımız Asım İsmail B. 

bu haf ta içinde şehrimize d6ne
cektir. 

Konferansta ittihaz edilen mu• 
karrerat hakkında ingiliz p 
zeteleri ıu izahatı vermektedir. 

Konferans 27 mayısta açılmıı 
idi. Konferans afyon mukaYeleai 
projesini ikmale kat'i karar ver
miş olduğundan sıcağa ve paza
ra bakmayarak fevkallde çabt
mışhr. 

Mukavelenin en miihim mid
deleri şunlardır: 

1 - Afyondan istibaal edilen 
bir madde olan kodein ancak 
muhammen ihtiyaç nisbetinde 
imal ve tahdit edilecektir. 

Kodein'nin imali ııkı kontro
la tabi tutulacaktır. 

2 - Fabrikalardaki ham mad-
deler şiddetli nazarete tabi tu
tulacakhr: Fabrikalar anbarla
r1nda ancak muayyen ihtiyaçtan 
kadar ham afyon ·bulunduracak· 
lardır. 

3 - Her tUrln UYllfluruCU 
maddelerin makadiri tamamile 
kontrole tabi tutulacaktır. Yal
nız morfinin yOzde 0,2 ye kokai· 
nin yüzde 0,1 miktarı kontroldan 
hariç bulunabilecektir. 

4 - .Sentetik yeni tertip mu
a lecat dahi uyuşturucu madde
lere ithal edilmİftir. Bunlann 
imali dahi cihanın muhammen 
ihtiyacatına gare tahdit edile
cektir. 

5- Her memlekette tehlikeli 
maddelerin imal ve satlflnl kont• 
rol için, hususi bir hik6met 
ofisi tesis edilecektir. 

eniden keıl.~;ı .... ır ı. •• ~ ' 1ı 
gi uyuıtuıucu ıliÇiar dall( ~-
dit ve murakabeye taJ; tutula· 

caktır. 

Amerika gemileri 
Yall 8. le kumandan P .. n111 

zlya,.tlerl 

.. zem hır şa e~ı er.,, o sun ecne ı ır me 
1 

fi 
1 

. d 
d .. li i 1 h d d eden evel 100 Açı ışta at ar sağlamlaşmış ıse e, Her teY en evvel şunu soy yey m: Fren .. ne laUJOr ? A man u u u geç.m .. . müteakiben 8Ukut ha lamı tır. Bir-

Vali Muhiddin B. ve kolorl' .ı 
kumandanı Şükrü Naili Pap dna 
sabah limanımızda bulunan Ame
rikan gemilerine giderek kuman
danına ziyaretini iade etmifler, 
ve gemilerden ablan toplarla 
ıelamlanmıılardır. Amerikan bah
riyelileri ıerefine cuma gOnl 
Y eniköydeki Amerikan ıefare
tinde bir çay ziyafeti verilecektir. 
Gemiler aynı glln geç vakıt Mar
sılyaya hareket edeceklerdir. 

BU Jlrl, ahlW neşriyatla me~ Londra 18 (AA) _ Vaşingtondan mark harç verecektir. Hukftmet tatıl· k t 
1 

t şB ş lA' t' 
ı k. ' •. ' 1 • · Al d geçireceklerini ve ço sa ış yapı mrş rr. azı a aım ıca-

pl 
0 

aea 1 Röytere iş'ar edihyor: . t:~:iırin ::~~~ S: esinde otelcilik san' ret aleminin daha kat't ~~berlere inti-
NEDEN M. Hover ve Kutle ile olan bır .te- Y iman turizmin- zar etmekte olduğunu gösteriyor. Al-

Kanan earlh detti mi? lefon muhaberesi esnasında M. Stım· atını? ~e kaphcalann A mit etmekte- man bonolan bUyük bir tebeddül gii&-
Kanun sarih, matbu abllk cllrmfl- son Avrupa hadisatı ahireei hak:kmda d~n ısbfade edeceğini il termeksizin kapandı. Son günlerdeki 

ntl takipte fU esasa dayanıyor: malumat vermiş ve Fransanın Alman· dır. kuvvei maneviye tezelztilünden sonra 
Miistehcen neşriyat ceza görür. yadan istediği siyasi mütalebatı mev· Berlin, 18 (A.A.) - Almanya esham ecnebi kambiyolan daha ziyade tutul-
iyi amma, müstehcen olan ~Y ne- zuu bahseylemiştir. Mumaileyh bun- borsalarının ay nihayetine kadar ka· 

dlr? Evveli bunu tayin etmek lizun- dan başka hiç bir resmi mülahaza der· pah kalması muhtemeldir. .lktısadf muştur. 
dır t f..+ir mesailin tamamen halledilmesındcn e- lngllterede de buhran lhtl"'all • meyan e mem ~· • . 

Mflstehcen meselsi hukuk meselesi Fransanın halen almış olduğu vazi· vel Alman borsalannm açılmamasın~n Londra, 18 (A.A.) - Hullde hır nu-
olmadaa evvel ahlak meselesidir. yet Londra tarafından takviye edil- muvafık olacağı mUtalea edilmektedır. tuk söyliyen M. Baldvin vatandat-

MeselA; biz plljlarda kadınlarla! ________ .. _ ... _ ... _ .. HükQmet o zamana kadar istar etnıiş lannı Alman buhranına mümasil bir 
beraber yıkanıyoruz, denizcle kadmla na göre tefsiridir. olduğu kararnameler ahkftmını yavaş buhrana mani olmak için salim bir rna 
erkek yan belden qağı açık dolaşı • Halbuki demokrasi kanununa de- yavaş tadil eyliyecektir. Ozamana ka- li vaziyet muhafaza etmeleri lazım gel· 
yor; baloda kadın hemen yarı belden mokrasi ahlikı ile ölçmek, harekete .ge dar tasviye muameleleri 11 temnlUZ diğini söylemiş ve böyle bir buhranın 
yakin çıplak geziyor. tirmek iktıza eder. Demokrasi ahlakı tarihindeki borsa tesçil fiatları izerin ihtimali dahilinde olduğunu beyan et. 

Çok defa öpmek, öptlşmek mUsteh- insan çıplak insan bedenini mti6teh~n den yapılacaktır. Sermayelerin harice miştir. Tahdidi teslihat meselesinden 
een görOlmUyor. addetmez. Onu sadece güzel veya çır- firarına alt ahkamı muhtevi kararna- bahseden mumaileyh lngilterenin gös-

Pakat pl!jda görülmesinde mah- kin diye ayırt eder. me bitmiş olduğundan yann neşredile- termiş olduğu zihniyet ve temayül da-
nr olmıyan bir manzaranın resmi ya. Fakat bu, resmin ve yazının in- cektir. Hisse senetleri şirketlerin hu· ire9inde milletler arasında bir itilaf 
bat ona dair birkaç satır yazı bir gaze sanları hayvanlaştırması için bir kuv- kokunun ıslahına ait kararname bu hDBule gelmesi Iizım geldiğini, aksi 
tenin mahkemeye gitmesi için vesile vet macunu haline girmesini istemek hafta nihayetinden evel neşir ve il:\n takdirde Avrupanın pek tehlikeli bir 
olabilir. değildir. işte bunun için mtlstehcen olunacaktır. Muhalif matbuatın göe- vaziyete düşeceğini söylemiştir. 

Mtlddelamuml haklı çünkti kanun denen neıriyat için muharri~l~rde~, e- terdiği i!ratk3.rhğın tenkiline ait ka- Belgratta bor .. kapabldı 
ou bu hakkı veriyor. Fakat kanunun diplerden, ruhlyatçrlardan, ıçtımaıyat· rarname tasvibe iktiran eylemiştir. Bel lS ( A A) B k 
muhtevıuanı teşkil eden ahlak telikki- çılardaabir jürinin teşld~ edilmesi la- Macarlatanda . .grat, • 0~ , o-
m bfr~lanmızda hali, (teokratik) zımdır. Bu jtlri, cümhurıye.t kanunla-

18 
A.A. _ Bankalar, mıtesı kıymetler borsasını lf arı 

hamleler yapmakta d,vam ediyor. nnı tatbik eden mahkemenın yanında Buda~eşt.e, 
1 

( .. ) .. tük mühlet ahire kadar kapatmıtbr 
Gördtifümüz, işittifimiz .~ylcri demokrui ah.l!kı~:n :e~~~i 0!~~akt:j.. :::b~::~l~~n ° g~;el:~i~u:çmışlardır.. Belgrat, 18 (A.A)- iıkonto fiatı 

yazı halinde resim ~klinde gorrueğe Kanun balgi ı e a ı e ı ır. d ita b kta ü d d' 
tahammll edemiyor;z. Bunun sebebi ilk 1aşanarak hümedilir. 

1 
Döviz piyasası sa.kindir. Ecnebi yilz ~ a. vuçu . ~ ~ z • ye ı 

d• Lul kuununun teokrui üWo-. SADBI ET EM , kaplıcalarına &iden seyyahlara lizım buçuga ıbllg edilmittir. 

Amerlkah ••nahlar 
Dnn aabah ıehrimize Yanu 

Bandıralı Kimon vapuru ile ~ 
ıilyadan 77 Amerikalı 1eyyab 
gelmittir. 

Vapur seyrisefain nhblDID8 
yanatmıf, seyyahlar geç vakte 
kadar ıebri gezdikten ıoma 
geceleyin Napoliye hareket et• 
mittir. 

UçUncU Jerll mallar ........ 
Üçilncil yerli mallar ıergllİDİn 

bu sene de Galataurayda açıla
cağını yazmıtbk. 

Aldığımız maltimata ı6re Ga· 
latasaray lisesi binuı 25 tem• 
muzda Milli sanayi birlipe tea· 
lim edilecek Ye 7 Ağuatosa ka
du tadillt ve inpat denm e
decek ve 11 Ağustosta resmi 
kilıadi yapılacaktır. 

Bu seneki serginin geçen 1e

nekilerden üç miıli b&y6klGtGa
de olacağı muhakkaktır. Serıiye 
rağbet pek fazladır. Daha tim
diden 160 müeueae mllracut 
etmiştir. 
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M. Meclisinde hara 1 Küçük haberler f 
retli münakaşalar * GÜNLER: K.~SALIYOR - Bir 

temmuzdanberı gunler kısalmağa baş.e 
( Ost tarafı 1 ınci sayıfada) lamıştır. Şimdiye kadar günler, ya-

[ Dilnyada Olan Biten Merakh Şeyler 1 

Mısır Sultanı nasıl adamdır ? .. 
Mazhar Müfit Bey - Ne demek is- rım saat kısalmıştır. 

tiyorlar? * ECZANESIZ YERLER - Kuru-
Remzi Bey - Müf ettişliği.m esnasın çeşme gibi Boğazın bazı eczanesiz yer 

da bizzat kendim yakaladım. Kulakla- !erinde eczane açmak için müracaat 
~ Ta.nınınış bir ingi1iz romancısı olan nu fe~kal~de. ~üve~vis ~pnuştı~. . . y~t nüf~~unun daimi bir surette mevcu rım doldu. Bozuk teşkilatla zarar ta- eden olursa müsaade verilmesi ka-

r. Vıbard Dixon Mısıra yaptığı bir Şımdı hıçbır zıyaretı ve gezıntısı dıyetlnı ıhsas etmesini pek lüzumlu ad bildir. Mükemmel teşkilat yapılırsa rarlaştmlmıştır. 

Bir İngiliz muharririne göre kendisine bir sui kast yapılma
sından korkan bu hükilmdar daima randevlllerine geç gider •• 

8eYahate ait intibalarını anlatırken kı muayyen vakitlere inhisar etmez. deder. varidat artar. * ÜSKUDAR HASTANESİ - Be-
raı Fuatten şu suretle bahsetmektedir: Hiçbir vakit tayin edilen saatte bu Çünkü şarkta her hangi bir zaaf Motörl•r meselesi lediye Usküdardaki Zeynep Kft.mil 

"Bir gün sokakta gezerken kıra1m lunmaz. alametinin muhaJclcak bir aksülamelle Hamdi Bey (Ordu) _ Ben gazete- hastanesini ıslah ederek burasnu "Üs-
ıeçeceğini söylediler; ahali arasında Her yerde her hangi bir suikaste karşılanacağını çok iyi bilir. ]erde rüsumat motörleri hakknıda ya- küdar hastanesi,. haline koymağı dü-
durup beklemeğe başladım. Birdenbire maruz kalmaması için büyük bir taras Kıral Fuat her şeye rağmen çok zılar okudum. Sonra umum ınüdi.ir şünmektedir. 
~r ~areket oldu, başlar öne doğru j. sut şebekesi .var~ır. ~fri~ bi.r fatalisttir. Bunun en bariz niçin seyahate lüzum gördü. * AFY~N lMALATHAN~LERl -
tildı fakat hiçbir ses işitilmedi, kapa- tskenduıye limanında husust yatı hır mısalı şudur: Sesler_ Kendi izahat versin. lktısat vekaleti Afyon fabrıkalarmda 
h .. hir araba Se$izce geçti. Arabanın bir daima istim üzerinde bulunur, ve her Milyonlarca insamn h3.kimi olan Hamdi Bey (devamla) _ t;mum ki teftişin şiddetlendirilmesini ve her 
k?Şesine çekilmiş tamamen hareketsiz hangi umumi bir hareket için daima ha krral Fu~t (F) harfinin sihirli bir has müdür, deniz mütehassısı mıdır ki gün teftişin yapılmasını bildirmiş.-
hır adam, sağ elile mütemadiyen seJam zır bulunur. saya malık olduğuna inanır, ve ondan Avrupaya gitti? tir. 
'terınekte idi. Bu, haşmeth't kıral Fuat Kıral Fuat muhteşem resmigeçitle himaye bekler. Maliye vekili _ Motörler işliyor. YUMURTA KONGRESİ - Bulga
hazretleri idi. Sonraları öğrendim ki re pek düşkündür. Ve bu hususta l;ü- Kendi isminden başka bütün aile- Umum müdür Avrupaya İstanbul ıneb'· ristan hükiimeti, Brükselde topbna
bu hareketsizlik onun karakteristik yük bir şöhreti vardır. :Nereye gitse si efradının isimleri de hep (F) harfi usu Hamdi Beyle birlikte gitmiştir. cak olan yumurta damgalanması hak
'tasfı imiş. Bu, onun bütün heyecanla tam bir şark hükü,mdarı gibi hareket ile başlar. Hamdi Bey (Ordu) _ Hamdi Bey kmdeki kongreye verilmek üzere bir ra 
tına hakim olan demir iradesine bir j. eder. Bir küçük şehri ziyareti esnasın- Saltanatının varisi olan oğlu 1"a- bir meb'ustur. Başka bir mütehassrs por hazırlamaktadır. 
fa.rettir. da ahali tezahürat ve ziyafet parası o- ruk adınr taşır. yok mu idi. Sonra, motörler madem * şIKAGO HUBUBAT PİYASASI 

Kıral Fuadrn yukarı l\lısm ziyııre larak 100,000 lira sarfetmeğe . mecb~r K~~a kızları da hep (F) il~ başlr· işliyordu, gazetelerdeki yazılar niçin _Ofise gelen maIU.ma~a nazaran Al-
tf esnasında tertip edilen bir suikast- kalmıştır. Filvaki kıral Fuat lilkse duş yan ısımlerle yadedilirler: Faıze Sul- tekzip veya tavzih edilmemiştir? manyanın mali vazıyetı. hakkında 2h· 
ten mucizevi bir surette kurtulması o- kün bir adam değildir. Fakat krraJi. tan, Faika Sultan, Fayide Sultan'"" Ahbapca seyahat nan haberler üzerin.e S~.ago hubuh~t 

B d M zh M"f't B .. pı'yasasında gevşeklık muşahede t>dıl-
1 ~ d bi k til • f d ğl d A J } bil u sıra a a ar u ı ey soz s ~ .ıçre e r a ısv çre a arın a s an arın cumuna aldı ve şunları söyledi: miştir. 

muhakemesi bfr facia Uğrıyan şehfr . - Bittabi Avrupaya .. giden h~yet ih- --L-lm_a_n_ş-lr~k-e~tl-nd"':"e--
Bern, ı, - Bir zamanlar ı,ondra- Bern, : ı. - Şehrin maruf güz<ılle- Levigston, - Yerliler bu son yir- tısas' olan zevatHtan md'urBekk.ept.ıhr •. ls- Ankara, 19 (Telefon) - is• 

da Sesil otelini işlett!n mister Bulte· rinden olan madam Zurih zevcile beta· mi dört saati büyük bir heyecan i· tanbul meb'usu am 1 e~ ı tısası tanbul Liman şirketi komiseri 
rin zevcesi lsviçrede vurulan macar ber dağlara çrkmış ve inerken biribir- çinde geçirmiQlerdir. GJayman is- vardır. Ne ise ahpapça hır seyahat k 

':J D ı ı ı Aziz B. bazı bususab görüşme nıuharriri Pr. Cuns'nin katili olmakla !erini iple bağlamışlardır. Birdenbire mindi! bir genç şehrin içinde birdenbi- yapdmış. arı masm ar ama yap? an 
ittiliam edilmişse de bilmuhakeme be- madamın ayağı kaymış ve bir uçuru- re azgın bir aslanın hücumuna ma masraf beyhude olmuştur. üzere buraya gelmiştir. 
ratine karar verilmiştir. Madam But- ma yuvarlanmrştır. Zevci kendinin d~ ruz kalmışsa da soğuk kanlılığını Harcirahlar Bulgar buQdayları 
ler yalnız muhakeme masraflarını ver sürükleneeeğini hissederek hemen ken kaybetmeksizin yanındaki bıçakla !ııy- Eski kararname yeni bir ka• Bulgaristan bllki'ı .. metinin. doğ-
ıneğe mahkum ol~~ştur. Vak'a şu su- di beline bağlİ olan ipi kesmiş ve bir vanın dilini kesmiş ve can acrsile nunla tadil edlldl rudan doğruya zurra ebnden 
retle cereyan etınışt.ır: . . kayaya bağlamışsa da uçurumda sal- sersemliyen aslanı vurmuştur. Ara- Ankara, 19 (Telefon) - Meclis diin hübubat mübayaası için teşkil 

Madam Butler ıle Pr Cuns sevısı- ı · · b' t·· l'· k k d b' 'k' k b' . . · " anan zevcesını ır ur u yu arı çe e- an ır ı ı saat geçmiş ve baş a ır harcirahlar hakkında yeni hazırlanan ettiği komisyon, bu sene yapa· 
Yorlar~ı. ~ı.r gün Cuns artık mernl_e.k~ memiş ve etraftan yardım gelinceye aslan bir yerliye saldırmıştır. l!yihayı kabul etti. cagv 

1 
satı.ı:ların ceraitini tespit 

tine arlesının yanına avdet edecegını k d d ali kad · · ta ·k·ı · ·· · " Y .. . . . . ,.. a ar a zav 1 ın ıpın zyı 1 e Yerlıler bu işte epey meharet sa- Yeni kanuna gore yol masrafı daı- ederek bir teblig- ile alakadar-
Sôıy)emış. Maharrıre delıcesıne aı:;ık o- "l ·· tü · · ı · · 
lan madam bu haber üzerine ei~neti o muş r.l f ihti hıbı olduklarından derhal as ;nı mi veya muvakkat bır v~~fe ile bir fara bildirmiştir. Bu komisyon 

kk te f . T . . Te e on yacı vurmuşlar ve fakat aslanın kamın s.n yere gönderilen veya getirılenlere mu- bugw dayın kilosunu 4 leva, arpa, 
ınuva a ge ırmış v.e sevgı ısını vur- bi k 1 h' 'f 1. ~•··ı asıtaları ile ~eya. 

31 ınuştur. Kendisi de intihara teşehbiis Londra, - Son günler zarfrnda r ~ç. saat evvel yenmiş 0 a.n ır an:e~ tarı e 1 nu.n.ı v ~ yulaf ve mısırın kilosunu da eva 
etmişse de kurtarılmıştır. lşte madam beynelmilel telefonların lüzumu ,·azı- yerlının kolları, bacakbrı ve kafası verılır. .. olarak tesbit etmiştir. 
Butlerin masarifi muhakemeyi tediye- han hissedilmiştir. Nitekim Almanya- çı~ıştlr. Biribirini tevali ede~ 

1 
bu hatlerind~ makam. ve ~aaşlara gore ---------------

Ye mabktlm edilmesinin sebebi müeri- daki buhran dolayısile pazartesi günü vak alarla epeyce sinirlenmış o.an Şark vılayetlerındekı sey~~atlerde Kartal mal müdürlüğünden: 
fı ·· t b · ılave olu-ınin kendisi olup masrafın başkasm- Londradan Berline 1000 den fazla mü- halk gece yataklarına yatar yatmaz yol masra arına uç e ırer Saulik Arsa No. 5890 - 29 Pendikte 

dan almmıyacağı ve beraat etmesınin kaleme adedi kaydedilmiştir. Y Pniden bir hareketi arz olmuş ve tekrar biça- nur. Sultaniye sokağında istasyona iki dakika 
sebebi de suçu cinneti muvakkate ese- muhtelif hükumet merkezleri arasında releri feryatlarla sokaklara dökmiiş- Yeni kanuna nazaran yol masrafla- mesafede hane inşasına elverişli 197 arşın 
ri o~ 'şlemiş olmaşıdır. 23 hat yapılması 4üşüpülüyor. tUr. . rı şu suretle tesbit ed\).miştir. tahmin olunan kıymet 97 liradır. Be&li 

................................................................................................................. •ıı•••u•n•.......... B. l\I. l\.feclisi Reisi, Başvekil, Ve- ihale peşinen alınacaktır. Sa[JŞ ın.uall1ç,l~sl •.• 
Kazane vergisi r . 1 Memleket lta6'erlert"'~ .... . . . Kav~~ ihracatı kil1er, B. Erkanı Harbiye Reisine nıu- 1·8-931 Cumartesi günü saat 15 te alcnl 

. . _ .1 ıhracat ofısı, Avrupaya kavun ayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seya- müzayede usulile Kartal mal müJürlü-
Umuma ~eşmıl ve mıktarı HUrriyet. ~~tmış •. ihracı için bir tecrübe yapılma- hatlerinde yataklr vagon masrafı dahi~ ğünde yapılacaktır. (840) 

tenzil e.dl~C:c~~. .. 1zmirde, evv~lkı. gun hapısuneden sını temin maksadile şehrimizde- olduğu halde yemeksiz birinci mevkı ----------------
Ankaradan ~ıldırıldıgme .~o~e kaçan Hasan ısrnınde ~~r kati.I ar- ki kavun tacirlerini geçenlerde bilet, muayyen tarifeli olmıyan nakil s.Dr. IhsanSam·ıe•--=:;;ı 

biltçe encümem kazanç vergısımn kadaşınm karısına tecavuz ctmış, ret bir içtirnaa davet etmiş ve bu vasıtalan ile seyahatleri kilometre ve ISTAFILOKOK AŞISI 
umuma teşmili hakkındaki mad- ce~a~~ alınca kadının kocasım öldür içtimada tüccarların münferit deniz mili başına yol masrafı olarak stafilokoklardan mütevellit (er· 
devi hazırlamıştır. muştur. 

1 1 
.. . ı· . d h . . tecrübelerde bulunmaları karar- ihtiyar olunan hakiki yol masrafı, 46 genlik kan çıbanı koltuk altı çı-ij 

Encümen memurlardan, müs- Bu surete rnrrıye ını a. a yırım laştırılmışti. liradan yukarı asli rnaaşlr memurlara ' '.. .. . 

t hd • d h A l de dört saat kullanamıyan katıl tekrar Uzunköprü ticaret odası ofise ayyen tarifeli nakil vasıtalarından banı,arpacak) ve butun cılt hasta· 
a emın eo ve ususı yer er . 1 t mu . . . lıkl k k t • ·ı· b' 

ı 1 d Ü • tt ı hapısaneye atı mış rr. yazdığı bir mektupta bu mınta- eksiz birinci mevkı bıletı trlfesı arına arşı pe esu ı ır aşı 
ça ışan ar an m savı sure e o - K öldU k istemi• k k yem ·ı tal ·1 D' 1 N 189 . k .. k . . · b • ızını rme . . .. .:<r ••• a avunlarının hem tatlı ve muayyen olmıyan nak.ı vası arı ~ e -•dır. ıvanyo u o. ,._ 
~': ~zere azan~ vergısı nıs e Borsaya tabi Demırcı koyunde ko hem de nefis old•ığunu ve her ahatlerinde 30 kuruş, 25 liradan -------:--:--------
tı~ı yüzde. beş ila ?n . be.şt~n ca Ali isminde bir. çütçi 18 yaşm~~- sene lstanbula bin va on kadar se~an asli maaşlr memurlara birinci !LAN 
yuzde beş.~Ji do~uz~ ındırmıştır. ki kızının köy dehkanlılanndan hırı-- sevkiyat yapıldığını v! Avru a- :vki bilet veya 25 kuruş yol masrafı, Osman'ı bankasından: 

Buna gore !.üz hraya ka~ar sile kaçmasına kızmış, ve mavzerle ya 300·400 vagon kadar ibra~at 25 Ura asli maaştan aşağı olanlara Osmanlı bankasının Galata 
maaş alanlar yuzde 5, 200 hra- kızını öldürmek üzere çalıştıldarı yapmanın • kA- dah·ı· d b . . i evki tren bileti ve tarifesiz na- Yenicami ve Beyogv Ju devairi, k d " d 6 300 }' . . . ım cm ı ID e U• ikınC Pl • 
ya a ~r yuz e ' • ıraya tarlaya gıtmıştır. . !°!1~uğunu bildirerek ihracat kil vasıtalarında 20 kuruş verilecektır. "MilJi bayram,, münasebetile 
kadar yuzde 8, 400 lıraya kadar Çrkan kurşu~.ıa~. kı.~a ~sabet etme ~ıının . Uzunköprüden tanzim ve Müteakıben varidat biltçesioin Temmuzun 23 üncü perşembe 
yüzde 8, Ye 500 den yukarısı miş delikan!1Y1

• oldurmuştur. ·-· . ı~ar~sı~in muvafık olacağını bil· müzakeresi yapılarak 1931 büt- günü ile "Hakimiyeti Milliye bay-
v9izde 9 olarak vergi verecek- Koca Ah Jandarmaya verdıgı ıfa- dırmıştır. . 'd 186 582 045 1· k 
);rdir. BU' maddei kanuniye de de: Ofis meseleyi tetkik ederek çesı varı ab ' ' • ıra ramı., sıünü apalı bulunacakbr. 

2 3 O k d l' t k Ah kızımı öldürseydim yüreğim faaliyete "eçilmesim tem· de olarak kabul olunmuş ve varıdatı olunmuştur. Meclis yarın topla-
.ktg ne a ar mec ıs en çı a- ya:rnazdı demiştir. cektir. 0 10 

e • 186,705,599 lira olarak tahmin nacaktır. 
ca ır. 

Manka gülerek cevap veriyor: -Telaş yok .. Hele senden memnun - Hayır rica ederim senden baı:ıka 

d 
- Haydi yola düşelim. olayım da .. Hem de buradaki limonata kimse olmıyacak.. ~ 

Kızlar Çukura üşün ce . . . Manka adamı ikinci derecede U· lar~·kim~!Iir nasıl şeylerdir. Pis bir su w Manka başını dehlize uzattı ve 
mumhaneJerin yatak odalarında gö- degıl mı. bagırdı: 

••••••••~•••••··~····~·~ .. ~~.~~~~~ril~küne n.~~ u~kdö- b~rl~~m~~~ed~~ -D~~ilha~~~pl~~ 
Yazan: Aleksandr Kuprin - 14 - ~e\lren . M: Gayur şenmış odasına gotürüyor. Burada iş - Kım demış! .. Mukemmel ı~kıle- nata ve iki şişe bira" 

- Bunun için ne vereceğiz?. - Bir vals.. bır polka.. bır hongru- lenmiş bir örtü ile örtülü bir komodine rıimiz vardır. Bir şişe La.fit şarabı iki Simeon bir tepsi getiriyor v 1 
_ Bi k d .1 i in 50 k 'k adi az marşı.. . .. . vardır. Komodinenıin üstünde bir ay- rubledir. Eğer masraftan bu kadar çe şık bir tavırla şişeleri ~ eJ a 1

• 
r a rı ç apı ' . Her taraftan bır ses yukselı- na · kt · . kiniyorsan hiç olmazsa bir bira ı~mar- açmaga >nşlr-

dans için ise 30 kapik .. Kabul edıyor· Nih et Liyupka hırçrn bir ta- k 't Y~~ma .çıçe en hır buket, bırkaç 
1 

yor. Küçük vekilharç da yanındadır 
sunuz değil mi?.. yor. ay . . ar vızıt, cıddi bakışlı sarışın bir de- a... • . Diyor ki: • 

A • vırla kararını verıyor • Jikanhn . k . d - Haydı hıra olsun ... 
Adam s~havetkar hır tavır talana- - Haydi bir polka olsun •. Rica ede- Duvard:n Y:::u a::~n~e:m~a:;~ı:rİ - Ben limonata ile portakal isti- - Oh~ .ne kadar güzel ~ir çift vil-

rak soruyor• . . . rim tzai Saviç bir polka çal~n~z. Re- çen bir prensi gösteren bir halı a- yorum .. Kabul ediyorsun değil mi? ::':: g::ı~ıyors~nuz ! •.. lzdıvacın,ızdan 
- Maalmemnunıye kıme emır ver- nim kocacığım bun~ .ben!n~ ıçın ~mre- sıhdır. Otede beride oda uşağı kılık- - Limonatayı söyle fakat portakaJ yı ~ 1 • te~rık ederım. 

meli diyor" Değil mi mmı mmı b3:ba.:. . lı herifleri gösterir birkaç fotograf, fazladır .. Sonra belki şampanya bile - l't~ını m.ıni ~ontonumI Vekilhar-
- Mızıkacılara. Bu sözleri söylerken terbıyecı ı~- tavanda zincirlerle asılı penbe bir ka· ısmarlarım .. Bu senin duruşuna bağlı.. cı.~~~ ~ır~z hıra ikram etsene .. Alınız 

- Pek ala. Sizi memnun edelim .... tiyarın boynuna sarılıyor. ~aka~ ~erı- ğıt fener. Ortada renkli kumaşla ör· Himmeti yap da kazan" kuçuk lekılharç ... 
Mızıkacı efendiler rica ederim lıa· ki boynunu çekerek. kolu ıle .. ıtıyor. tülü bir geridon ve üç hezaren san· - Anlaşıldı şu halde dört şişe bi- - Sıhhatiniz~ mösyö". Sizi ben hir 
fif bir dans havası çalınız. Liyupka buna asla ıçerleme-ksızın ~al- dalye, bir köşede yatağm gölgesinde ra ile iki şişe limonata getirteyim. Bir yerde görmüş olacağım .. 

Bu sözleri söylerken piyanonun Ü· kıyor Niyura ile dansa ba~lıyor. Dıger ve bir iskemle üzerinde sırlı bir leğenle de beniım için bir paketçik çikolata Alman birasını içiyor. Bıyıklarını 
. .. . k .. 'ft de dans etmektedırler. Kızlar d - ·ı · · · ., d.. ıt· zerme bir gumüş para hıra ıyor. uç çı . ~ ... 1 . d h. bir ibrik. egı mı cıcım ·.. uze ıyor ve vekiUı.arcın gitmesini sa-
lzai Saviç parayı hemen cebine a- gayet cıddı du.~mağ'a ve ~uz erınd e ıç Manka evin adetine uymak içindi· - iki şişe bira ile bir limonata hırsızlıkla bekliyor. Fakat kadın bar. 

tarak soruyor: bir heyec~n gloste~~.?mege 8?n er~cf~ yor ki: başka bir şey istemez. Ben böyle pa- dağım masaya bırakarak teşekku·· '' 
. . b' ayret edıyor ar. ıuuessesenın şeıe ı . 1 ki d h 1 V . . r e.-

- Hangisini arzu edersınız ır g • . . 1 1 d _ Mini mini tontonum. Bana bir Iı zar ı ar an oş anmam. aktı gdin tıkten sonra diyor ki 
k ? icabr Jakayıtlık o ma 1 ır. b k d' d 1 

vals mi? polka m~? mazur a mı •• ~fuallim gürültüden istifade ed~ monata ısmarlasana." . c~. en en ırn en ısmar amasım bi- - Müsaadenizle içkinin ve odanın 
- Ne istersenız o olsu~·· ·erin· rek küçük Mankaya yanaşıyor ve ko- Ve hemen göğsünün iliklerini ~bz- hrım. . .. . bedelini alayım~ Bu hem sizin için hem 
Da~s mc:ır:ıkhsı olan 'era Y lunu ikram ederek diyor ki: meğe başlıyor. Bu sefer muailim ctddi - K~çuk hır arkadaşımı davet et· de bizim için daha iyidir .. 

den bagırıyor: G lin' 1 · bir sesle eevap veriror : meme musaaden var mı?. (B·t d"> 
- Bir vals olsun ! bir vals olsan l - e ız .. . ı nıe , ... 
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1 ıEğlence yerlerinde 1 
BllArdo mUaabakası 

Beyoğlunda istıklal caddesin
de "Şen Yuva,. bilirdo salonun
da bu haftadan itibaren bilardo 
müsabakalarına başlanacağı ha· 
ber alınmıştır. ılk müsabaka Re 
fik ve F eramu, beyler arasında 
yapılacaktır. Müsabaka şeraiti 
500 karant- oldur. Müsabakanın 
pek heyecanlı olacağı şimdiden 
tahmin edilmekle beraber, istan· 
but..ın bir çok bilardo meraklı
larının da bu mühim müsabaka 
ya iştira klerı temin edilmıştir. ---askerliğe davet 

Kıhç Ah ası<erJik şubesinde 
kayıtlı 302-322 doğumlu islim 
iı?ayri İslam yerli ihtiyat efradı
nın yoklamaları icra kılmacağın
dan temmuz nihayetine kadar 
şubeye miiracaatları lüzumu bil
didJ mektedir. 
( 2). 

3. K. O. Sa. Al. K. dan 

Maltepe piyade Abt mekte· 
bindeki yanık bina pazarlık su· 
retile tamir ettirilecektir. ihalesi 
:ll· 7-931 saat 15 de icra kılına · 
(.ağmdan taliplerin şartname v 
keşifnamesini görmek üzere beı 
gün öğleden evel ve pazarhğ.ıı 
iştirak etmek için de vakti mu· 1 

ayyeninde teminatlarile birlikte 
komisyonamuza müracaatları. (68) 

* * * 
As. Sn. Mp. İ!;İn 2.400 kilo eknıt-ğe 

,·erilen fiat pahalı görüldüğünden ye
niden pazarlık suretile satın ahna<"ak· 
tır. ihalesi 21 - 7 - 931 saat 1') te ya 
pllacaktlr. Taliplerin şartnamr~ini 
görmek için her gün öğleden evel ve 
pazarlığa iştirak etmek içi11 de v;:.ıkti 

muayyeninde teminatlarile beraber ko
misyonumuza müracaatları. (79) 

• • • 
Topane fmnmın hamur makinesi 

pazarlık suretile tamir ettirilecektir. 
2 - Utanma (4), zehir gibi (3). ihalesi 21 - 7 - 931saat17 de icra O· 

3 - Aleyhte değil (5). gün (3) lunacağından taliplerin şartnamesini 
4 - AlfCt/1111 kulu (8) görmek üzere her gün öğJeden eve) ve 
5 - Dest (2), zeki (6J· pazarlığa iştirak etmek için de vakti 
6 - Laf (3). muayyeninde teminatJarile birlikte ko-
7 - Suilı (5), intikam (2). misyonumuza müracaatları. (81) 
8 - Garez (4). ., * • 

Bügunkii bulmacamıı 9 _Ah (2), biz (4). . . . 

Ticaret Odasının MalCmatı Tahtınd• 

BEYOGLU 

ON L • 
l 

MAGAZASINDA 

Yalnız 13 Gün daha: 
Fevkalade Mevsim Sonu Satışı 
Tuhafiye Manifatura ve Moda Eşyaları 

YUnlU ve Pamuklu Kumaşlar 
ipekli Kumat ve Kadifeler 
HazırElblaeler 
Örme Eşyalar 
Ger dan hk lar 
Şemsiyeler 

Çantalar 

VE iLH. UZERiNE 

0
/ 0 10 ve 0

/ 0 20 Tenzilit 
Biitttn Dairelerde: 

Emsalsiz Fırsatlar 
Soldan sağa. ve yukarıdan a~ağı: 10 - ıstırap (3). K. o. ve l. F. ıçın 7~00 kılo kırmızı 

1 - tJsküdarda bir mahalle ( l), nlı l1 - Sirkat (9). ::~::~ ı::~::ih~l ~r;tile :::1::~~n:~ Ak h • b ı d · · · t · d • 
·--KeraclQer, mide, barsak, taş, kum hastahklarına ... de icra olunacağından taliplerin ~ut· şe }f e e ıyesırıyase }fi en. 

1 TUZLA ~ ÇMELEnı• ~ nameyi görmek üzere her gün öğleden s ~ · evel ve pazarlığa iştirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminatlarile hir-

Sabahları saat 7 den itibaren Haydarpaşaya hareket ) likte komisyonumuza müracaatları. 
eden vAnurların trenleri menbalara giderler • • • 

.... FiatJar Tenzil edilmiştir. ~liii2:: Qbii!!I:.. Çorlu ve Tekirdağ kıtaatının senelii • - --- - ---
·~...,_..-- ıhtivacı olan cins ve mikdarlan aşağıda 

Z j d k d , azitı sebze aleni münakasa ile sann 

ongu a ma en mes- ~::.·~:.~:;!~·'~:' ~9;:.;~:.· ::::.~ ':; 

lek mk. mu,, du'' rı·yetı·nden·. münakıısaya i~tirak etmek istlyenlerin Çorluda fırka satınalma komisyonuna 
müracaatlan. (51) 

1 - Maden Meslek mektebi madenlere Jeometr ile baş Çorlu: Lahna 800 K. Prasa 9700 
yetiştirmek Üzere bu iki ihtisas ayni zamanda tahsil k. Patlıcan 8400 k. Domates 3900 k. 

Bu tnbe leyli ve meccani olup tahsil müddeti iki se-

Birinci senesine kabul edilmek için: 
A - Türkiye tebaasından ve hüsnü hal eshabmdan olmak. 
8 - 18 yaşından küçük ve 25 ten büyük olmamak. 
E - Vücudu madenlerde bilfiil çahşmağa müsait yani 

ıOrbüz olmRk lazımdır. 
4 - Orta mektep veya bu derece mektep mezunlar. imti

hanıiz kabul olunurlar. 
Hk tahsilden sonra üç sene tahsi l edilip şehadetname veya 

hstikname almamış olanlar: Hesap. müstevi hendese, fizik ( Ca
zib~, Hararet) ve kimya (şibib maadin) den imtihanla kabul olu· 
nurlar. 

5 - Bu imtihanı Ant.arada Maadin Müdüriyeti umumiye
ıinde, lstanbulda mmtaka maadin mühendisliğinde, Zonguldakta 
mektepte 15 ve 16 Ağustosta 9-12 arasında icra edilecektir. 

6 - Talebe her sene beş ay ders htkip eder, beş ay da 
madenlerde bilfiil çalışnlar. 

7-Talip olanlar bir istidaya rapten alh foto,nüfus tezkeresi 
tabıil, aşı ve hüsnü hal ıehadetnameleri ile sıhhat raporunu im· 
tihanlaranı icra edecek olan makama takdim etmelidirler. (990) 

Ankara Posta ve Telgraf baş 
müdürlüğünden: 

BatmOdüriyetimize merbut bütün Posta nakliye milteahhitlik
leri 11 Temmuz 931 tarıhinden itibaren 20 gfin müddetle mll
nalcasaya çı ı arılmıştır. 

Talip olanların mahalli Posta müdürlüğüne veya Ankarada 
ba,müdOrlUğe milracaatlan. (873) 

isplrto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdiirlüğünden 

1,600,000 adet boş şişe 
22 Ağustos 931 cumartesi günü saat 15 le ihale edilmek 

Uzere kapa'. ı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
pr1name ve nümunelerinı anlamak üzere mübayaa komisyonu 
k·tabetinc müracaatları. (360) 

Otomobilciler ve şotörler 
cemiyetinden 

Şebrimiıde mevcut bilumum hususi ve taksi otomobiUerile 
kamyon, kamyonet ve otobüslerin fenni ır.uayenelerine başJan
mıthr. 

Muıy~ne neiicesini müöeyyin ruhsatnamesi o'mıyan otomo· 
tillerin çalııtmlması memnu olduğundan bihin um otomobil sa 
biplerinin 3 glJn zarfında cemiyete müracaat ederek ruhsa 
cDıdanıarını almalara lüzumu ilan olunur. 

Fasulya 7500 k Kabak 7200 k. Bakla 
6000 k. 

TeklrdaO: Lahana 10500 k, Prasa 
1<;750 Patl ıcan l 1000, Domates :5:500 
Fasulya 10000, Kabtk 9500 Bakla 8000 
Kilo. 

lspanak Kilo 
Çorlu: !1700 
Teklrdalı 7750 

...... * 
K O. kıtaat ihtiyacı için 280,-

000 kilo odun aleni münakasa 
ıuretile ıabn abnacaktır. ihalesi 
2·8-931 saat 15 te icra kılına
cağından taliplerin tartnameıini 
g6rmek lizcre hergiln öğleden 
evvel ve münakasaya iıtirak et
mek için de vakti muıyyeninde 
h .. minatlarile birlikte komiıyo
numuza müracaatları (63}-695 

• • • 
K.O. kıtaatı ihtiyacı iç.!n 

268,000 kilo odun aleni mUna· 
kasa ile sahn almacaktır. iba· 
lesi 28-7-931 saat 17 de icra 
kıbnacağı•ıdan taliplerin ıarlna• 
mesini görmek için her gün 
öğleden evvel ve münakasaya 
iştirak etmek için de vakti mu· 
ayycninde teminatlerile birlikte 
komiıyonun:uza müracaatları. (62) 

693 
* * • 

K. O. kıtaab ihtiyacı ıçın 
168,000 kiJo odun aleni mOna
kasa ıuretile slbn alınacaktır. 
thaleıi 2-8-931 saat 16 da icra 
kılınacağından taliplerin ıartna· 
mesini görmek üzere hergilo 
öğlede-n evvel ve münakasaya 
iştirak etmek için de vakti mu· 
ayyeninde teminatlarile birlikte 

komisyonumuza müracaatlan. 
(61)-694 

* * * 
200,000 kilo kuru ot aleni 

münakasa ile satm alınacaktır. 

iha!es 4 8· 931 ıaat 16 da icra 
kı ımacağından taliplerin fart· 
namesini garmek llıere hergün 
öğleden evvel ve münakHaya 
iştirak etmek için de vakti mu· 

Nafia vekAleti celilesince musaddak evrakı keşfiyesi mucebin
ce Akıehir kasabasına 3,5 kilometre mesafede bulunan menba
ından Topyeri hazme mevkiine kadar isale edilecek içmesuyu te
siut ve inşaata kapalı zarf usuliJe ve 20 gün müddetle miinaka· 
ıaya konulmuıtur. 

1 - Münakasa müddeti 18Temmuı 931 tarihinden 8 Ağustos 
31 tarihine müsadif cumartesi gUnü saat l 5 e kadar olmak üze• 
re yirmi gündür. 

2 - işbu tesisatın bedeli keşfi 23632 lira 89 kuruştur. 
3 - Şeraiti tediye~ 
Belediye mühendisliği tarafmdan verilecek tahakkuk raporu 

üzerine vllcuda getirilmiş olan inşaat bedelinin % SO mıktarı eı· 
nayı ameliyyatta ve mUtebaki % 50 miktan dahi kabulü muvak• 
kat muameleıinden iki ay sonra tediye olunacaktır. 

4 - lıfdaı kat.ya İfHralC'. ~mek arzu edenler latanbulda, iz
mirde Akşehir banKası şubelerine ve Ankarada çocuk ıarayı 
kart11ında Akıebirli Mustafa Şevki bev ticaretanesine ve Akşe
hirde Belediye riyasetine müracaatle tafsılitli şeraiti tedkik etme· 
leri ilin olunur. (98f) 

Ankara V afiliğinden: 
1 - idarei hususi yeye akar olmak üzere Ankarada Y enibahçe 

yanında proje ve şartnamesi mucebince yapılacak ıııalonhelA ve 
ıaire kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler bedeli keşfi olan 22513 lira 20 kuruşun % 7,5 ğu 
olan 1689 liralık teminat akçesini havi ya bir banka mektubu 
ve yahut mubasebei hususiye veznesjne tevdiini natık bir mak· 
buz aenedi ve ehliyet vesikasını Nafıa başmühendisinden musad. 
dak olarak bir zarfa ve kayıt ve şarttan ari tekellüfnamesini de 
ayrı bir zarfa vaz ve bu iki zarfı ayrı bir zarfa j(oyacak ve ad
resini de açık olarak bu zarfın üzerine yazarak makamı viyllete 
verecek ve zarflara evrakı nakdiye leffedilmiyecektir. 

3 - Şeraiti anlamak istiyenler şartname ve projeleri S lir• 
mukabiliode muhasebei hususiye müdüriyetinden alacaklard1r. 

4 - 26 temmuz 931 pazar günü saat 15 e kadar zarfıar 
makamı vilayete verllmiı olacaktır. 

5 - Aynı glinde zarflar açılacak ve haddi 1Ayık görUJdütD 
takdirde ihale yapılacaktır. (424) 

inanlı aygır deposu miidiirliiğiinrlen: 
lnanh Ayg11 depo'Ju ve inek hanesine muktazi yüz birı kilo 

kuru ot aleni surette yirmi gün müddetle münakasaya konlmuı 
ve 25· 7-931 tarihinde Tek irdağı Baytar müdüriyeti dairesinde 
ihalesi mukarrer bulunmuştur. Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün depo müdüriyeti ile T ekirdağı ve Edirne Baytar müdürlük· 
lerine, Çatalca ve Çorlu Sıhhiye Eaylarlıklarma müracaat edebilir• 
!er. itaya talip olanlar yevmi mezkurde teminat akçelerile Tekir-
dağ Baytar müdOrlü~üne müracaat etmelidirler. (f 08) 

ayyeninde teminatJariıe birlikte 
komiıyonumuıa müracaatları. 

(72·819> 
• • * 

Aşağıda mi1' tarlarile ihale gün
leri g6sterilıniş olan sığır eti 
KırkJareli SA. AL. Komisyonun
ca ~apalı zarf uıulilc mevkii mü
nakasaya konulmuştur, Talipler 
evsaf ve şeraiti anlamak üzere 
eyyamı resmiye ve tatiiiye hariç 

her gün öğleden evel komisyo
num1Jza müracaatları ve ihaleye 
iştirakleri için de meı~ tir SA. 
AL. kom:ıyonuna vakti muayyc
ninde müracaatları ilin olunur. 
Cinsi ı\ llktan kilO ihale tarih gün ve saati 
Sığırtti 5SOOO kapılı zarf 10·8·931 

Pazaı resi t O 
Sığır eti 20000 l\apalı ı.arf 1 O 8 93 I 

Pazartesi r 5 
~ığ ı reı i 36000 Kapa lı zarf J 1·8·931 

Salı 10 (907J 



Emniyet 5andı$lı Emlak 
Müzayedesi 

mar•h altmıt artın arıa üzerinde 
maabodrum abıap Dç buçuk katta üç 
oda,ikiıofabir taşlık bir taş koridor 
bir tu!umbahkuyu ve otuz üç arşın 
araa üzerindebir mutfak ve altmış 
Uçarıın bahçeyi havi bir hanenin 

. ,,.. .. 

Kat.'i karar ilanı 
Mtinyede Muhammen I leup Merhunatın cins ve nev'ile 
bedeli kıymeti No. mevkii ve müştemilAtı 

318 1470 601 Beykozda Yalıköy mahalluinde 
Beykoz caddesi ishak ağa soka
ğında eıki 15 mükerrer ve yeni 
45 No. lı yüz arşın arsa Uzerinede 
ahıap iki katta beş oda iki sofa 
bir antre bir bodurum üç çık· 
mamıı ve yirmi beş arşın arsa 
Ozerinde bir mutfak ve yilı kırk 
altı arşın bahçeyi ve bahçede bir 
kuyuyu havi bir hanenin tamamı: 

203 969 1497 Sanyerde TDrbe sokağında eıki 
14 mllkerrer ve yeni 24 numarala 
elli bir arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta iki oda bir ıofa bir 
taılık bir mutfak bir tulumbalı 
kuyu çab altı bir kömUrJGk bir 
şahnişi havi bir hanenin tamamı. 

98 889 1811 Balatta Hocaali mahallesinde 
Timorcu sokağmda eski 12 mft· 
kerrer ve yeni 14 numarah 70 
ar11n arsa üzerinde maabodrum 
drhiJi ahıap kargir .3 buçuk kat-
ta 3 oda 2 sofa 1 medhal 1 
mutfak 1 daraça 2 çakma 1 çini 
antre ve 28 arşın bahçeyi havi 
1 hanenin tamamı. 

559 2061 1859 Ayvansarayda Toklu ibrabim 
dede ma'1allesinde Fıstıkçı so
kağında eski ve yeni 1 numa· 
rah 160 arım arsa iizerinde 
ahşap 3 katta 7 oda 1 i sandınk 
odasıdır. 2 ıofa 1 mermer taıJık 
1 tulumbalı kuyu 1 mutfak ve 
123 arfın bahçeyi havi 1 hane· 
nin tamamı. 

412 3027 2825 Üık8darda ihsaniye mahallesinde 
Sultaniye sokağında eski 15,17 
ve yeni 23,25 numaralı 23 numa
ralısı 144 artın arsa liıerinde 
ahşap id:i katta 5 oda 2 ıofa 1 
çah arası 1 kuyu ve 33 arşm 
ana üzerinde 1 mutf41..k .. ve .l~Q 1 

arıın ana ilıerjnde ahtap 1 katta 
2 oda 1 sofa 1 mutf ek 1 kuyu 
ve 1383 arşın bahçeyi ve bahçede 
1 havuzu havi 2 hanenin tamamı. 

1727 6934 2855 ~ m'<üzelde Hasarı Hal!fe ma· 
haUesinde Taksim sokağında es
ki 3 mükerrer ve yeni 15. 17, 19 
21 numaralı iki yüz dört arşın ar· 
sa iberinde kargir üç katta bir 
bölüğü yedi oda iki sofa bir mut· 
fak bir kuyu bir malta avlu mer-
diven altı diğer bölügü altı oda 
ıki sofa bir taşhk dahilen merdi· 
ven korkulukları gibi ufak nok-
Hnları vardır (haricen sıvasızdır) 
ve dört yüz seksen sekiz arşm 
bahçeyi ve bahçe dahilinde ki-
,iİr bir katta dört oda bir mut-
fak bir ahırı havi iki bölüklü bir 
hanenin tanıamı 

Borcunun iımi 

Hürmüz H. 

KAıif Ef. 

Sultan ve Se· 
her hanımlar 

Ahmet Ara· 
lan Ef. 

Fatma Ne
rime ve Mak· 
bule hanım• 
larla S•lim 8. 

t 

Mehmet 
Sabri B. 

1530 8765 5707 Üıküdarda Fıstıklı mahalle ve Fatma Saime H 
taddesinde eski 15, ve yeni 13 

78 300 5937 

147 174 6090 

No. h üç yüz yirmi bet arım arsa 
üzerinde ahıap Uç katta birinci 
kııım yedi oda iki sofa bir ınaJta 
tsılık bir kömürlük ikinci lnsım 
dokuz oda iki sofa bir malta tat· 
lık iki ıahniç ve iki yüz yetmit 
arşın arsa üzerinde ahır vo mut• 
fak ve çaınaşırlık iki tekne üç 
d6nUm bin kırk üç artın bah· 
çeyi ve bahçede bostan kuyu~u 
ve havur:u havi iki bölüklü bwr 
köşkün tamamı. 
Eoğaziçinde Paşabahçeıinde inc:rf ahna Zehra H. 
k~yünde K6ybaşı ıokağında ~•k! 
ve yeni 10 No. lı iki yüz ymrıı 

arşın arsa üzerinde ahşap bir bu
çuk katta iki oda bir ufa~ ıofa 
bir ufak antre bir taşlık bır kö· 
rnUrlük iki yüz yirmi bir ar~nn 
bahçeyi ve bahçede ve ınütterek 
bir kuyuyu havi ankaz halinde b.ir 
hanenin tamamı. Mezkur hanenın 
büyük bir kısmı ankazcıya aatd· 

mıtlır. 
Samatyadı Bayazıt cedit mahal· Cemile H. 
Juinde Sarnatya caddesinde eski 
12l mükerrer ve yeni 136 nu 

tamamı: (Haricen methali vardır.) 
1400 6538 6149 OıkOdarda Tabaklar maaallesin· 

de T optaşı ıokağında eski 336-
336 mUkerrer ve yeni 366, 372, 
364 numaralı üçyüz kırk artan 
arsa üzerinde balJ)amın soğukluk 
mahallini Ye beı yUz altmış artın 
ersa üzerinde sıcaklık luımını yel· 
miş altı artın sedDzerinde dOk-
klnı ve sekiz yUz elli dart arıın 
bahçeyi havi olup hamamın er-
kekler ciheti bir antre camekan· 
)ı oda bir tvzglh mahalli ortada 
mermer döıeli fııkıyeli bir havuz 
ve bir mermer pikalı çeşme mer-
di•enle çıkılır iki ıeryan hamama 
girildikte ıoğukluk mabJi bir ta-
rafında iki beli sıcaklık cihetin· 
de bir röbek taıı birer kurnalf 
d6rt halvet sekiz kurna diğer ka-
dınlar tarafı bacı yokuşu cadde-
sinde methali olup bir bahçe da-
hilinde olduğu erkekler tarafın-
da hariç odaları şirvanları dahil 
olmadıfı halde öbllr hamamın ay-
ni olup soğukluk mahallinde bir 
kurnah vardır.Sıcak ve ıoğuk olmıl 
Oıere iki au haznesi ve odunluk ve 
çamaşırlık külhan mahalli ve ha-
riç erkekler bam~m kapısında iki 
camekanlı dllkkln olup on bir 
cameklnh birinin ve bir pamrak-
Jığı havi bir dlikk&nı mDıtemil 
gedikten münkalip hamam ve mez· 
kOr hamamın muayyen hatap ve 
bahçe mahalli: 

300 1838 5954 Beıiktaf Teıvikiye mahallesinde 
SağOtlll ıokağında eıki 7 ve yeni 
9 numaralı yiiz arşm arsa Uzerin· 
de bodrum katı ki.rgir diğerleri 
ahşap olmak üzre üç buçuk kat
ta beş oda üç malta taıhk (taş• 
lığın biri ufakbr) iki medbali iki 
ıofa iki şahniş bir kuyu ve otuz 
arflD ar.. Ozerinde bir mutfak 
ve yüz elli dokuz artın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 
[Seneden 7 icra beyannamesine 

Fatma Rı· 
fet Emine 
Mehpare ve 
Fatma Fiyat 
Hanımlar 

Mehmet Nu· 
ri ve Abd61-
halim beyler• 
le Hayriye H. 

nazaran ve mahllen 9 numarab 
görüJmektedir.] 

573 2750 6183 Sarıyerde Camiiıerif sokağında Ali B. ile E
eski 99 mükerrer ve yeni 15, 17 mine Sabiha 
numaralı ıekıen sekiı arıın arsa H. 
üzerJnde kArgir iki katta bir bö-
lüğü iki oda bir toprak antre bir 
mutfak bir merdiven altı bir kö· 
mürlilk bir sofa bir balkon diğer 
bölüğil biri sandık oda~ı olmak 
Uzre iki oda bir ıofa bır toprak 
antre hır mutfak bir merdiven 
alta bir kamorlük ve on bir arıın 
bahçeyi havi harici ~ıvasız. b~ı~ 
noksanJan ikmal edılmemıf Jkı 
bölüklü bir hanenin tamamı. 

1636 5598 6284 Ayvansarayda eıki Muıtafapaıa 
mahallesinde eski lonca caddesi 
ve yeniSinançeııncai ıokaiıoda ea
ki3, 5veycni15,3-15,4 nuJParah yUıc 
on altı arım arsa Uıerinde kir .. 
gir üç buçuk katta dokuz .oda, 
bir sofa üç mutfak lkf ncı ve 
Uçüncü katlarında birer antre b~-
rer daire üstünde daraça ve bır 
dükkanı haYİ bir hanenin tamam: 
(Mezkur hane apartman tarzın• 

Andon ve 
Arinos efen· 
dilerle Eleni 
irini H. lar. 

dadır.] 
198 3657 6508 Beykozda kaya mahallesinde yeni Fatrna hı· 

ıokajında eski 13,1-2,3 ve yeni nıaı. 
1111-1 numaralı büyük hane yUı: 
on' bet arıın aİ'l8 üzerinde ahfap 
Uç katta dört oda üç sofa bir 
mutfak bir koridor bir odunluk 
(9 ı numaralı görülmektedir.) KD· 
çUk hane dokıan altı arşın arsa 
Oıerinde aht•P iki katta üç oda 
iki sofa bir antre bir balkon ve 
ıekıen Uç arım bahçeyi havi 
mukaddema üç elyevm iki hane-
nin tamamı. 

Yukarıda cinı ve nevile mevki ve müştcmillh yaııh emlAlc: 61 
gün müddetle icra kılınan aJenr mü:ıayede neticesir.de hiı1larda 
flıterilen bcdeJlerle talipleri üzerinde takanOr ederek birinci 
ihaleıi icra ve3J ıün müddetle müzayedeye vaıedilmis ve 22ağuı
toı 931 tarihine ınüaadif cumartesi srfinü aaat on dörtten itiba-

7 - VAKiT 20 Temmuz 1931 I!!!!!!!!'!' 

1 Mahkeme ve icra lllnlar1f 

Jscambul 5 inci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve fürubtu mukarrer 
yün kadın ceketi 27-7-931 tari• 
hine müsadif pazartesi gDnü sa-
at 12-13 Sultanhamamında Çin· 
giroğlu ham önünde sablaca
ğından talip olanların mezkur 
gün ve saatte hazır bulunacak 
memuruna müracaatları lüzumu 
ilin olunur. (1417) 

Bakırk6y yerıi mahallede 10 
temmuz caddesinde yli:ıbaşı Be
kir Sıtkı beyin nezdinde mukim 
iken elyevm ikametgAhı meçhul 
Osman efendi kerimesi Hanife 
hanıma: 

l~tambul 7 inci icra mcmurluıtundan· 

Bakırköy noterliğinden musad
dak 7- temmuz· 339 tarih Ye 
1183 numaralı senet ile Ülker 
hanıma borcunuz olan 400 lira
nın temini istifası emrinde tan
zim kılınan ödeme emri zirine 
miibaşiri tarafından verilen şerh
te ikametgahımzın meçhul ol. 
duğu bildiriJmİf ve ödeme emri
nin tarafınıza 38 gün müddetle 
Hanen tebliğine karar verilmiş ol
makla tarihi ili.odan itibaren 
müddeti me:ıkfıre zarfında 'is-
tambul yedinci icra dairesinden 
931 • ı 751 dosya numara11 ile 
şayanı kııı bul bir itiraz dermeyan 
eylemediğiniz takdirde bermuci· 
bi talep muamelatı icraiyenin 
gıyabınızda tenfizine tevessül 
kılınacağı malum ve ödeme em
ri makamına kaim olmak üzere 
ilAnen tebliğ olunur. (1418) 

f M. M. Veklleti llAnlerı 1 
Ordu ihtiyacı için altı ~alem 

Rontken malıemesi pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 20 Temmuz 
931 Pazartesi günü saat 14 te 
Fmdıklıda heyetimizde yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesini 
g6rmek ü:ıerc her gUn ve pazar-
lığa iştirak etmek içm' -de ihale 
ıaatinden evvel ~eminalarile 
birlikte heyetimin müracaat
lan. (457)· 914 . . .. 

Bursa ve Mudanyadaki kıtaatm ih· 
tiyacı olan sığır eti kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. İhalesi 22 t.em· 
muz 931 çarşamba günü saat 15 te Rur
sada askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname al
mak ve tekliflerini \'ermek üzere tl'mi· 
natJarile mezkur komisyona müraca· 
atları. (411) 

* • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamut.Hından 625 buçuk ton çimeı·to 
kapah zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 29 temmuz 931 çarşamba günü 
saat ıs te Ankarada merkez satın aJ ın:.. 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzetıe Fındık· 
lıda heyetimize ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere teminatıa
rile birHkte mezkur komisyona müra· 
caatları. (445) - 703 

• .Mb. S. • komlayonu 
lllnla" 

Topçu Gedikli küçük zabit 
mektebine ait 1 reis tay mli-
zayede suretile satılacaktır. MO
zayedesi 22temmuı931 çarşamba 
günü sa~t 10 da Fatiute Atpa
zarıada ıcra hılınıcaktır. Talip
lerin mezkQr mahalde hazır bu
lunrnaları ilan olunur. (31)-854 

ren müzayedeye mübaıeret olu
narak saat on beş buçukta mu· 
hammen kıymetini geçtiği takdir
de kat'i kararının çekilmesi mu
~arrer bulunmu9 olduğundan ta
hp olanlara°:. rnezkür günde saat 
on ~eş buçuga kadar sandık ida
resıne müracaat eylemeleri ve 
saat on beş buçuktan ıonra wku 
bulacak müracaatların kabul edil
miyecej'i ve mezkQr emlake ev· 
velce talip olanların kat'i karar 
eanasında huır bulunmadıkları 
ve ~ıtka talip zuhur eylediği 
takdırde evvelki taliplerin müza-
yededen çekilmiş addolunacaklara 
lüzumu iJ•n olunur. 



• 

İstanbul, Tophane Ford Fabrikasının 
Müthiş Faaliyeti 

FORDotomoblt kumpanyası. zahiren icrası pek müşkül ve miithiş işleri deruhte etmekte katiyyen terettüt 
etmediği cihetle, mukaddema istanbulda. Topanedc köhne bir halde bulunan binaların as ri bir otomobil 

fabrikası haline kalp olunması, diğer memleketlerde oldugu gibi ,Türkiyede d.e pek müthiş işlerin baş~rılabilin
di~ini kuvveden fiile ihrac etmiştir. 

Şimdi Ford otomobil kumpanyasının malik bulundugu pek azim bir sanayi teşkilatına bazı kimseler vakıf oldugu 
~ibi, bazı kimserlerde fabrika ibnası ile makinelerde icra edilen hakiki ve fevkalade terakkiyat hakkında malô
mattar olmuşlardır; işte bu mfırur eden pek cüii bir müddet zarfında Tophanedeki Ford fabrikasına dahil 
olan eşhas şimdiye kadar bu memlekette tatbiki ~ayrı kabil olan fen ve sanayi terakkiyatı ile ülfet pt>yda ederek 
bu vadide malümatlarını inkişaf ettirmişlerdir . 

Ford teşkilatını temaşa etmiş bulunsa ediniz ,Ford otomobillerinin tarzı imallerine daircüii biı matUmata desteris 
olabilirdiniz. Faraza, lavha halindeki çeliklerin ~ayet çabuk olarak mükemmel ve muntazam bir surette otomo· 
bil karoserisi şekline kalp olunması cidden hayretinizi mucip olacak bir fevkaladeliğin mevcudiyetini ima eder. . . . 

ıf. ' • 

Şimdi her bir iş gayet muntazam bir sistem dahilinde icra edilmekdedir. Hiç bir hareket beyhude yere matuf 
de~iltfr. Fabrika dahilinde her bir aksam ve teferrüatın temiz bir surette yerli yerlerinde bulundurulması, 
Türkiye de satılan Ford otomobil ve kamyonlarının son derece dikkatli olarak imal edildiklerini izhar ecmek tedir. 

Türkiye de asri Ford otomobil fabrikasının imfl1~tta tatbik etti~i şayanı hayret faaliyet müspet olmakla, Türkiye 
de satılan hususi. taksi ve kamyon ~ibi her sınıf Ford mamulau bu memleketin refahı ve saadetile hakikaten 
alakadar bulund ue.unu temsil etmekdedir. 

DiKKAT: Bu malumat Topane Ford fabrikası teşkilô.tı lıakkında 
tertip edilen makalatın ikınci /aslını ıhtıva etmekdetır. 

LINCOLN Fordson 

AlRCRAFT 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 

Robert Kolec ı ____ ,J 
Kolec kısmı - Ali mühendis kismı - Sanayi kurları 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut 

Balıkesir vilayetinden: 
200 seri Neosalvarsan (Lüçyfiz Mayister markalı) 
15 Kilo. Bizmojenol (Tos fabrikasmanm) •----- olduğundan istical tavsiye olu nur. ____ ......,. 

fll ,S, .... aUIT S.4&.'J"JI> · 
_.;y..O Suaama, yazın beferiyete 
~ olan cezasıdır. Tabii havası 

hazmiyeye malik Eno ·s 
11 Fruit Salt" gazözlü toza 
bir inıkdar limon sıkıldıkda 
susamayı gideren lltif; 
sihhi ve mükemmel bir 
müstahzır teşkil eder. 

•r...ıt s.ıı • 
w•Eao"' 
ı.ım1ıcr111 
auıı.um 
hlıırik•Dı• 

alimetl 
~ 

Sabah Ye ak~am bit bar
dak şu derunund• bit 
kahve ka~ıoı 'mıkdınnda 
kifidir. 

.. ., ..... 

BlLUMUM 
JCZANEUıtDI 

unua. 

25 " iyodür (Kodks) 
15 ,. Salisilat (Yüzde on nispetinde vazelin likit nötrürden 

mamul ve vekaleti celileden muaaddak bir 
laboratuvarda takim edilmiş 100 ve 50. 
gramlık parafinli cam kapah şişelerde 
muakkam olarak teslim edilecektir.) 

Balıkesir Firengi dairesi için mübayaası mukarrer balada cins
leri miktarı ve evsafı muharrer mualece şartnamesinde yazalı 
~erait dairesinde mübayaa ve teslim edilmek ve 30 temmuz 931 
tarihine müsadif perşembe saat 15 te ihale edilmek üzere 
20 gün müdeetle aleni münakasaya vazedilmitllr. Talip olanların 
yüzde 7,5 nispetinde dipozito akçesini vezneye teslim ile ve ya· 
hut banka mektubunu hamil olarak yevmi mezkürda Balıkesirde 
Encümeni vilayete müracaatları ilan olur.ur. 880 

Jandarma imalathanesi mü
dürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için 200 • 250 adet eter takımı satan alına
caktır. Münakasa g-8-931 pazar günü saat 15 te Gedikpaşada 
jandarma imalathanesinde icra edilecektir. Şartname imalathane
den verilir. Taliplerin komisyona müracaatları. (998) 

Seyrisefain 
Merkez accntası: Galata Köprü başı 
B 2362 ~ube acentası Sirkecide 

Mühürdar zade hanı 2 2740 

TRABZON POSTASI 

(ANTALYA) vapuru 21 Tem· 
muz Salı 17 de Sirkeci rıbb· 
mından hareketle Zonguldak, 

lnebolu, Ayancık, Samıun, 

Ünye, Ordu, Gireıon, Trab
zon, Rize ve Mapavriye gide
cek dönüşte Of, Silrmene, Ti

reboluya' da uğrıyacakbr. 

AYVALIK SÜR'AT POSTASI 
(Mersin) 27 Temmuz Sala 

17 de Sirkeciden kalkacaktır. 

Hliir h Karadeniz postası 

lı' il n l H N vapuru 22 
1 
V il Temmuz 

!Çarşamba 
ıl Tam saat 17 de Sirkeci li rıhbmından hareketle (Zonpl
~ dak, İnebolu, Evrenye, Samsun, 
~ Ordu, Gireson, Trabzon, Slir· 
fi mene ve Rize) ye azimet ve 
ii avdet edecektir. 
p Fazla tafsilat için Sirkeci, 
iS Yelkenci hanındaki acenteli· 
ft ğine müracaat. Tel. 21515_ 
:i::::::::::a:::a:sr.a::r.mmı•ı=--nmııillım 

r:.ı ....... a.::::cµ •=- tiilıl ı .c 

1 
Alemdar Zade Mehmel 

Vapurları 

U Lttks ve seri Ka
-!i radenlz postası 
~i eu·· ıent vapuru 20 Ü 
i= Temmuz P. 
il .Pazartesi gtıno akıam :: 
g saat 18 de 
iİ Sirkeci rıhtımından hareketle 
i! (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
I! Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, 
·= ii Trabzon, Rize ve Mapavriye) 

ii azimet ve avdetle ayni iıke-.. 
es lelerle Vakfıkebir ve Garele-.. 
~i ye uğrıyarak avdet edecektir. 

ii Yük ve yolcu için Sirkeci· 

!I ::.~;:~:n:kd~:.:::.:.: ::J 
H 21031. .. 
Ü:::::J:.UIRlllWlllllDIDlml".I 

1 As. f ,b. U. MUdUrlUIUnden 1 
Şartnamesinde yapılan Çelik· 

hane malzemei iptidaiyesinden 
11 numarala şartnamede muhar
rer 400 ton bam Dolomit, 30 
ton Gesimterte Mağnezit 30 ton 
Fluss Spat pazarlıkla 8-8-931 
tarihinde saat 15 le alanacakbr. 
Taliplerin şart~amesini almak 
için hergün milnakasaya girmek 
için de o gün müracaatları. 

• • • 
65000 metre torbahk bez 4 

kalem deri 
Yukardaki malzeme ayrı ayrı 

kapalı zarfla 15-8-931 de aaat 
on beşte ihalesi yapılacaktır • 
Taliplerin şartname için her gOn 
ve münakasaya girmek için de 
o güo teminat ( teklifat) ile mti• 
racaatı. (863) 

• • • 
8· 8-931 tarihinde pazarlıkla 

alınacağı ilin olunan Hamdolo
mit ve saire şartnamesinde 50 
ton kırmızı demir cevherinin de 
mevcut olduğu ilan ol:.ınut. (1001) ............................................................ 

Mes'ul müdür: REFiK ABME'l . 


