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Büyük G ... ... 
azı1111ıze Bui!ün Kavuşuyoruz 

Matbuat liyihası Reisicümhur Hz. dün akşam Anka• Alman bankalan 
ihzari encümen d halk k t ah•• h Maliye vekaletine 
Yeni tadUat yaptı ra aD ID COŞ UD ez Ura teşekkür ettiler 
Teminat akçeai kalcbnlch, d Jddar 

llleauHyetcleclerecelereaynlch arasın a ayrı 
.Ankara, 20 (Telefon) - Matbuat 14· 

)'Ü\aarnı tetkik eden komisyon vazifesi "VAKiT,, B .. .. k G . . H .. etle Sefa" mlar aı bitlnU • .AdlJye ve Dahili~ enctimen uyu azıyı urm 
Itri yann Jiyihayı müzakere edecek
lerdir. Müzakerenin bitirilerek er
f411i ıUnkU meclis f çtimarna yetfştfrn. 
laeal muhtemeldir. Fakat heyeti umu
lbJ1ffen çıkması hususunda katı bir 
IÖz eöylenemez. Meclisin çarşamba ak 
lamı tatile girmesi mümkündür. 

Encümende yapılna tetkY<lerde bu
rtlnku razete sahiplerinin, başmuhar
Jirlerin ve yazı müdürlerinin tahsil 
kaydından istisna edilmeleri kabul 
olunma§tur. 

Ecnebi tabiiyeti f ddiasrnda, ecnebi 
hlanetinde , bulunanlar , vatan 
CtLmhuriyet, millt mücadele ve inkılap 
aleyhinde bulunarak ma!ıkemeJer ve 
divanlar.ta mahktlm olanlar gazetel~r
de çalıp.mıyacaklardır. Gazeteler pi
Yanko gibi şeyler yapamıyacaklardır. 

Mes'uliyet derece derecedir. Sahibin 
emrile yazılandan diğerleri, başmu

harririn yazısından tahrir müdürü 
Dles'al ohmyacaktır. Muhbirler, ha
ber u)"duranlar, tahrif ')'apanlar ceza 
da beraberdir. Şantaj için ayrıca ce
za vardır. Müddeiumumiler ~ 
~fi ihlal edici yazılarda resen dava 
acaealdar falr cazeteler yazdrklannı 
lılpü eclenıe kuitii.&a:ea&ıannr. ı
ıaat akçesi kaldınl-ftrr. 

Bir enete aleyhinde ~lan hakaret 
davasından hükme kadar o gazete hah 
Bedemiyecektir. 

Ankara, 20 (Te 
lefon) - Reiıi· 
cilmhur Hz. A· 

at 18 de kal• 
kan hususi tren
le lstanbula ha
reket buyurdu
lar. 

istasyon ve ci
varı bayraklarla 
don atıl m ı f t ı. 
Halk trenin ha
reketine iki sa
at kala istasyonu 
doldurmıya bat· 
lamıştr. Meb'us
Jar, vekiJler, H. 
F. erkinı, askeri 
ümera ve hlikn· 
met erkioı istaı· 
yooda Gazi Hz. 
ni teıyie intizar 
ediyorlardı. Re
isicümbur Haz· 
retleri henilz gel. 
memiılercli. 

Mcb"..-.ara· 
macla IAtifeli ba-
zı a6zler geçiyordu. Bir araJak 1abık m b' 

1 
Ağaoğlu Ahmet Bey Afyon meb'usu Ali eBeaa 
fÖyle s6yledi: 19 

- Beni ara· 
ıuzdıa çıkardı
'1111. Fakat ben 
pne pllrim. 

Ali B. fU ce
Tabı vereli ı 

- Arbk ihti
yarladm hocam. 

Tam aaat al· 
bya OD kala Gazi 
Hz. refakatlerin
de Meclia reisi· 
miz ve 8afyeki· 
limiz olduğa hal· 
de iatuyoau tet· 
rif buyurdular. 
birkaç dakika 
sonra saatlerine 
bakarak Meclis 
reilimize ıordu· 
lar: 

-Daha vakit 
gelmedi mi? 

Meclia reisimiz 
K.lzun Pı. trenin 
hareketiae yedi 
!'dm ....... 
cenlnm Yerdi. 

Ba sırada Jataqoa berinde tanueler uça
IUJOrdu. Banlar arumda Vecihi Beyia ta11areli 

(Alt waft ! inci sayıfamlzda) 

Mark a0ndea gfbıe aalAba 
dopu gidiyor 

Şehrimizdeki Alman bankalannın 
mali vaziyetleri hUkOmetimizfn yardı
mrdn&n sonra düzeJnnştir. Doyçe Or
yant Bank ve Doy~ Bank gişelerinden 
paralarını geri almak lstiyenlerin bir· 
tq gün evelld tehacümU artık kalma. 
llU§tır. 

Bu bankalar dtln muntazaman tecU 
yat yapnuşlardır. 

Bu Dd bankaya verilecek paranın 
m•tan dfill taayytln etmlftir. 

Hflktınetin vadesi henüz relmfyea 
bonolanna makabil ve lıııkonto ile 
bankalara Uç milyon Uç yllzbinlira ve
rilmektedir. Ba paranın bir milyon 
Uç yilz hin lirası Doyçe Bankın, .mlo 
tebakisl Doyçe Oryant Bankm hU.. 
sine diişmtiftilr. 

Doyçe Oryant Bank hu.fne~ bon°" 
lannı fbraz ederek dUn bu paranm 
80ll kalan U. bin liralık kıamını da 
alllll§, bunun 100 bin lirasını İzmir 
ıubeeine röndermi§tfr. 

Alman bankalan drektHrleri dlla 
Malfye vekiletine yapılan yardımda 
dolayı telcrafla tefekkür etmltlerdir. 
Doy~ Oryant Bank drektörlerln· 

den bir zat dfin bir muharrirfnıize de. 
mfştir ki: 

- Tfirldye Maliye vekllethrfn pya. 
m ıtikran yardnnından BORra bankala
rmm nkmtıdan taınamile kurtu1mut
Iardır. MaamelAtnmz artık normal 
hlr l8fhaJa ıtnnlftir· 

llıialnpanmıawl ..... lfhl• .. 
naat edenler pek a.ıır. Bvelld atın. 
)erde paruı seri çekenler tekrar ban. 
bama mtlracaat ederek yeniden Jae. 

(LOtf en eallıfagı çeolrlniz) 

Sabık Hidiv Abbas Pş. »arlllfllnun hntçesı 
•••l•r bareme ... ~-iden 

Hükômetimizden müasade almadan 
Mısır tabiiyyetine geçti 

Abbas Hilmi Pş. memleketimizde emlAkinl 

teablt edlldl 

M. Meclisinde dilnkiJ mii.zakereler 

Viliyet idaresi kanunu 
tadil edildi 

Ankara, 20 (Telefon) - Dartilffl. 
nun bütçesi meclis bfltçe encümenince 
barem kanununa wrllku yeni bqtan 
tanzim edilmf§ ve meeliae gelen §ekli 
çok defi§ıllliştf r. FAa ytibek maq ba-

Prens Seyfettlne satmak için rem cetveunın ikfacı derecesine mu- TBt8D, M8sklrat ve Tuz inhisarları btlt-
teMebbflslerde bulunuyor adildJr •. Mütekait mlderris ve moal ~e)erf de fntaÇ OJUDdU 

.lı' • lbnler dıfer miderriıllerden farklı ,,ı. Y 
disıne he~ sene (30) bin Mımır Ji~ mayıp onlar da bareme dahH bula• .AJlb,ra, 20 (A.A.) - B. M. Meclisi 
11188§ venlecek ve bu maqı yaşadıgı makta.el ~-- Nil velrill Refet Be;rlll r17uetfa 
müddetçe alacaktı. ır. Askerlfktea IDtiteıkaJt oLI• uua-

lar miiderrialik veya maalUmlfk~n fıe. de toplanmıpr. 
Sabık HfdiT bu milsalebyı imzala- kaUt edildi TUttln tas ,. m1111EüM .. ....,. Ya-

dıktan sonra Mısır tabiiyetine avdet ola k!eri za~n ~reme dahil '-rf bl;-lerf mlaılren .uUrba 
n maaı nisbetlenne göre kendileri- ren: ., ... 

(Alt tarafı 2 inci sayıfada) ne tekaüt maaşı bağlanacaktır. idaresi 1931 ......ı ~ 

Bu Zabıtlarda Ne Vardı? 
Hazreti isa kendisini idama mahkum eden Roma 

hakimine neler söy)emiıti? 
Sadullah Bey Mal1afa Apttllhalik B. 
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··B~~~=~·endtfellhl artık kal- Bizans esaleri Muhtelit mübadele! Büyük Gazimiz 
•adıfma delllet eder. Alm&IQ'adald (0st tarafı 1 ıncl aayıfada) 
mail buhranın fehrfmfzclekl te.lratm- Berlln mazeal madara....... iıleri 5 ay IOD?a de Yanlı ye çok alçaktan uçr 
dan bankamız kmnen- •l&,ıwlt olmut me harebelerlnde tellclkat 
le ufak bir zarar sirmtlfttlr. Anı bir ••paak bitecek T ürk tarihi 10R~ia1c1.mur ıu. 1a,,.,.. 
talep kal"flmada kalmfumz için piya.. iterim mUzeai ml1dllrll ve tam· 
Mden hol& ••deel plmemft olan a- llllUf iunltika mDteM1111lannclan Hflldmetiadma karan hlta• A-aJ lerin açutlarmı dikkatle ta· 
ıacaJdanmızı tahsil için aenetluimizi M. Wiegand birkaç glndenberi raf Azalara bUcllrUdl Encflınen ~ arı kip Ye tetkik buyarayorlardı. 
haber nnaek mecba~tinıle kal& teluimilde bllhmm.ı.aacbr. M. Muhtelif mlbHele komisyonu ma• hafrlf'&b tetkik Vaıona blncliktea IODI'& da pencr 
Maamafilt ini ~k ehennnfyetaiE bir za. Wiepad tltııı ün6ile '6rflfen raflanna karfılık olmak üzere htl- ediyorlar reden uçuşlan tüip ediyorlardı. 
nrdır. Bankamız dljer taraftan bu bir mubarririmize deqtir ki: kbaetimlz bu 1ene 150 bin lira &anel- Ankara, 20 ( A.A ) _ Tllrk saat albya beı kala: 
buhrandan fayda sirm6t bile dea~bf. - latanbalda Bizau han sat koymq&ar. tarihi tetkik eacOmeDi reili Ye -Arlık •alot yaklqayor, "" 
Ur. ~ bubmız aal bir lalep ltikua ve. llraylan Jtaklaada Bu pan bet aylık •aanla kal'fl clalqahm, buyurdular. 

t -&L:L.;..,t J'-a...ı.Z.: z.~ L&_ ...__ n--a&cllmlam kltlbi amamllİ kalflsında dört mlyon liralık tediyat •MWaa -.--.•m. .um IRllD- .... dupndan •'VDlil)'Oll1111 b8 mtlddet ~- k.a Evveli Klzım ve iamet pa .... 
bul Jk d f 1 Tevfik ve cemiyetin umumi •· Jllellllftır. Bu Avrupada bile her ban· a i e a o arak gelmiyorum. içinde itlerini bitirmesi icap etmekte- lula veclalafbktan 80Dra ..... 

bam yapabllffefl bir py deflldtr. Birkaç leDedeaberi ba tutW.. 411r. tiW Retit Galip Beyler hafri~at Ullarua ellerini ukbJar ve ba 
Bu ınıreılı halkın ba•kaıaıu olan de Tlrldyeye ...... Bert..... ifa ....... ..,.U.ls reial Seftl B. J•P''-'kta olaa Ahfarda tet i· arada diyanet itleri reiai Rıfat 

itimadı ~almıştır,. Bu da bizim için ya gidiyor ve Y•tmar mevsim l\Uk6metimizfn bu husue&akl kararı- katta bulunmak llzere yana An· beye: 
bUJlk bir kaan~r. gelinciye kadar Uç ay klldlw -ça· u- bitaraf uaı._ bU .. •if&k· Undu "ynlacaklardır. _ Nenlamır., ı..: mWaiz? iltl-

llllrk rlkaela.or Jıııyorum. Berpma bara~elırlll- ır.ı8'011 ltltrinla ba alcliltt I· y • fatmda buluncl~: 
Mark sittikçe yükaelJMlde •• ~lln· de bu sene yapacağımı& arqtar- ıinde bitidlm~e calıptaktır. erli sanayı Trea tam ... t albda lıareket 

•en süne alAha doira sf&meldedir. maJarda yeni Ye mDldm ketifter· lataabulda e&abll 'ft'BIMruı alma 
18 temmuda Londra lao111U1nda de balunacajumll tlarit edlyorôı. naıı 18 - 19 biı 1'"' blillfttr • .Baa Edlrnede kurulan etti. iıtayoma clelduraa blalerce 

20,56 dan muamele ıören ma~ dla de Birkaç aenedenberi arqbrdıiımaz ıara etabU v-*alan 15 atutoea sergi ~ıldı halk Bayllk GaliJi allnflar Ye 
ayni kıymetini muhafaza etmiftir. AspJepfoa mabedini bu sene bu· kadar dqıillmJfı,;INalanacü, budu 20 ( A.A ) 8- coılmn tuala&ratla teul ettL 

Bahraa bqlamuclan evel markın lacajlmızl' amrediyonaz. aonra Anadolada brrakhklan emWle Ecllnae. - Gazi Hz.Dia refakatlerinde HrJ•• 
20.25 ten muamele sördüğtine ıöre Ar*fbrmalitw Eylll batlanp- •ubbll etabli na•lara yapılacak mt 17 baçalda ,.hrimlz auaJi verleri Rllluhi GaziaJiaiap meb ,_. 
... w da i~de tabii kıymetine yak· cmda baf..,_.k Kb11DHYeJe tazminat tevziatına bqlanaeaktır. aeflİS! açıldL Bu mlhauebetle lt'.ı._ıl! AU beyler huln•makt.clar. 
, _ _. &. -zrtıı ..ı..tec1i kad mairif emini Hilmi B. bir nutuk Rllllf• -
"'9"

1•a av m.::a r. __.__ar devam edecejiz. Hukuk u) f Ankara, 20 (Telefod) - Gui .---- - Ç ann Irat Ye vali bey DalDJDA maari 
nk tahmin olU11'1119ftar. T1IS inhisar lı vilA1et i•l'MI kaaanaaaa as tael Lı, B • • k"••t Hz. iataabala banketleriadea 
iahfsar ldanel ım Nlleef muarffatı mad4elilae Ubldlr. Vallhr .. _ -1.n1 bav..~ı mldlrl S.11tt • ~nın ur birka~ 1Ut evel Sincan kl..-e 

•- •wı .,. a waa .....W icra etti. Sergiye pek • 1 -lpa 1.-0AM llra talaelsat 'ftrilmit Ye kar'ı ay,. a,n 11aee'uldflrler. l»l,lk bir ratbet Yardir. kadar bir aui•ti yapllllflar, IOD-
nridat &173.329 Ura talimin edllmiftlr. Vekfller keadf ıreUıetıe.-. alt ,._ 0..•Datlllkl cu .. Low ra mecliae ıelerek bir mlcklet 

MtWdrat ldareel muarlfatı karşı· ler ı~n reeen valilere emir vı talimat .._.._.nln 1111 .... IHI• 
1
•
5
ti•fa memul olmUflarchr. 

Jllı olarak 2.257.826 Hra kabul olan- vwrlrlet w blmtda takdir...,_ 91 tllmdlr BU.Ok Gaa-.ı latlldlal 
-. ve ftl'fclat &319.528 Ura tahmin ihtar ctn'Dll nten tatblE llllftler. 24 tıemmm cama tlDI Loaa na-rllld Reiıicllmhur Hz. "--an iataa• 
edllıalftlr. ~dirdell ve,a ihtar c-dan .............. lmua tarlldae UUIU er 1lMUM ._. .. 

Tttrldıye c6mhuriyett De ftmfre fe- derhal Bqvekile mahlmat verilir. Ban teladlf etmektedir. Basla mtldtlrll çekfidf balu terefledirecekler Ye iatu-
ieral mecliaA at'uUMla ..-Ulea ika· dan maada h4\1' vekil, valiler •afrlna.. blttla laakakçalanmwn bir ba,- Aabra, 20 (Telefon) _ M. Meell· ballalan tqriflerlle ıeYindlncek-
met •akPeleaamelialll tudild Juık. da icra veklllırf heyefıbaı taltif ve ıec. ram pi olarak kabul edildi- alade dmrllder büqesl rörtlftllflrkea lerdir. 
ılandüi kanaa llJÜIUI kabal edJlmJf- zfye tefrlftlnde bulunabJlfr. Valiler ıe. .ilacl• ba HDe de diter MDe- liddıtle teaklt olanan umum midir Guimia tetrifleriacle meruİID 
-tir. ra veldllerf heyeti kararile her ramata lercle yapdcbiı ııbl ha\ak tale- Jhlan Blfat Bey istifa etti. 1apılmamaı arZU811Du izhar iMi· 

Bundan aonra vlllyet idareli kana- velltltt emrı.. altnabUecefl sfbl tek&- bemia tarafından bir telit mera- aklan balcl 
nan bul ... delerfUI tadili bakkm Ude de MTkolaaüflfrler. ilmi pDdacakbr. Cama ~ •• Maa)llm mektepleri ~in ...... :.·~r:-.:::.. 

Mi kaa• llyilauı •tlakere edilerek Kannu U uca madct.t apiJe at 15 de Dullflbaaa kOafww .__...____ bir •nıt daha bullular Pendiie kadar bat ,a-
.... , edilmiftlr. Baaa nazaran vfll- daki flkilde &adil olanmu,tar: ..ı.a.da tople•lacak, bitabel• ~ııa-- oluucak 
pt ldareai kanunun bqlaei maddesi Vekaletin rüMayi memurla Bt ~ ktlı Darllflma ....._ - P9 w !-- zeııllunda bllJnk reİllerilli 1e-
aplıdMI flkllde t841flecl.llmlftlr. m-urı,etlerl daireleri Lı..a. ........ _._ wce · Aabra, 20 (Telefon) - ı..i.c IAmlayacaldarcbr. 

Vill et id be l rl defte .. ._ UU•-w • ...,... beli ~iJ'etl bu ......... .. ....mm mektepleri mtıdlrleri Gui Hz. m latubul namma 
Y are ıu rel8 e ' r- ten mUreüep diğer tetfdllt ~rJa. bahmmak Osere .... L..r-1-1• ba- •----'-'- ittiba• ettiM 1---r-

iar, mektuptu. maarif ..ın vva rile Rllft muha'beTeleri lcral 'bir la. ~ •-.!~- • •• ..,.. bqılamak Uzere Yali llahittin B. 
•ldlr8, ufla .... iiheHW vefa MI .-. ._.__ .... meb'ulaft hukuk .... te- lan blldiriyonam: kolordu kamancLmı Şlkrl Naili p,_ 

llaeadial 11-.. iflerl, Dllat. ti- ...... e-;r-'Cn, yalaız tllmlE " .ı~. talebe arbclqlanm Ye MaaDim aektepleriae tercibu c. 
• ..:...... _, -·· _. h-•ta ait ..._lara •llaU.nbr. W..W balkm• claftt et.• 1- H. fırkua idare heyeti reisi cam •• .....,. " _., ·-- ........... W.wrler--ftlllerla... teclir. Ce..ı.t . _din ..U.m 
adin, .. ,_, e1bl, tap9, •lf• lep echeetrled her ttlrlU malftmatı ~ll1"••...,_t-~~~ ere eye Kffiiiijreicfii.".= 
IJllrJ•t. hıkf.11, po8ta, telgraf n tele- . . mali, ba mekteplere a~bart "ia· 
fon, riisamat bqmtkUirfeytlerile polis ::~:;.:~~:.bata aıt de olsa vermefe Dil encümeni lebe de aım ... , fakat mesleie Sabık Hidiv Abbas 
atWirl veya baau vuifeelni ifa et- latldada obmJularm çıkanlmuı. H p 
...... 1erbae kaim olan.,.. jandarma Kanunun 35 laci .. c1c1n1 apfıdaJd Tarih enctlmenlne Baralardaa muma olanlana ta- ilmi •• 
kumandaaJndan ibarettir. lliflde tadil olanınqtar: ,mleri emumda ubht, adeti Ye ( 011 tarafı ı inci Mydlda l 

Me*Ar kaaau 15 iad madMi Adli ve 8*ed clalreler •i&tetaa rapb dtlf8n8J87or rahl ftliyetlerinin ,as IDllDde al'ZUftlla .... rmlf, M•r httktmeU 
apiı4aJd fekilde tadH olunlDllflur: olmak Uare vlllye* memat blllmam Alllrara, 20 (Ttlefen) - Dil adime- balmdaralma•. En mlt .. lmil •• h amaaaa yerlae setlrmlftlr. 

Ytllt befbld meclclffe zikrobn dulet fttre te mleaeaelerl vlll11tfn nl hakkında llıL Mecllldnde verilen q. maalHmleria maalli• mekteple- Mıar Hlcllvl J&ptılı mlisalehacia ye-
YIJiyet idare ıube reisleri ve oıdann teftlf 'ff nrarakabesi altındadır. Va- rar .. •l .... 11alıi ....,.tin flruı ma nl Mmr kanunu esasisini ele tanımakla 
aaiyetlerile altıncı maddede zikrola- il teftlı ıpuamelesini bfzat '1&0-blleee hfyetinde delfldlr. Blaaeaaleyh enci- rine tayini. Mulr tabUyetine ıtnalf ola)9f.4a. 
aaa .._ ı•are pbe r_..erl ve maı,.t. il sfM daire reislerl ve ....._..•lda· .. tarafılldaa p.~ bdar Japrl:ua Keape -lh ...td:eplerln- Haber aldğımııa sire ubık Hkl:• 
lerl ve lij'müua1ar haldunila ihtar, '\'IHlet mlfeMfşleri 'f'Ultiall~ de ltJ•r ,...ı._ tantw edlleeek, hfr ıe. de tatbikata ~k ehemmiyet ve- tllrk tabiiyetini teıkedtıken hlkftm .. tl 
tevcih eezalannı re'sen tatbik edebilir. icra edebilir. VekAlet mUfeıttftl ile 181*11 .,...,.ııe taldp ve lntq ol11M- rllmeaini de tlılhlt etmiftir. icap metbaaaı olan Tlhtdye etiahuriyetin-

e taltifi madp ahvalde takMsnw teftlt ettlnMk l~in ffkile ıriraeaat aktır. Dil wa..IDin tulll encam. edene maıHim mekteplerinde den ı.tlnan etmenüt •• ba..lweık.U 
.aı.blllr. İfba tecziye ve takdirden °11111.., lbrindır. Valf birkaç vflly• m.e raptedllm..ı •• maldemel4ir. ..._t altı .. eye çakanlacak· derin 'bir sal teair Jıasıl etml,elr. 
pbe idare relalerile nubı ve taytnl te pmll memuriyetlerin ancak kendi br. Bun hqbca ....,lerfade biri, 
..... Jetlere ah olu -•rlar h9kkm- 9U&7etl dabflbldeld ifterint tef&111 •· .... da kaJIWQllda mahnr s8rtlıa A,nca orta mektep!er mllfre- alnt llhlkln, Tlrtd1e ile Mı•r hfl.. 
~miler vali tarafıadan ait olda· llhlyeUardır. Teftıı netleeelnde Ya- .... rıan valllifa ıııaftfabtl alınmak dat proıramıma taclftle de ut· ktmethrl arasında ınUzakerat vuku 
ta veklletleN derlııf matemat verilir. df eat 'hqrnda kalwında mahzur si- IU10• ltı&ea ~lir. Vali " falllmlfbr. balUJQrken ke•dWnla Ulrk tabiiyetin· 

Kaaunu 1'1 Jnd -ddesl apfldaJd rilen memurlara ...,aHyetl lurfne ka,..Umtar mAıa uıkerllk ..... de lbkuı 1f1a Tlddye dlmlaari1etf lal· 
...._ .... .._. ... r. alarak w.,_tea if&ea el~rebiUr ,.. lıleri h""'mlQld mlrac&U ve flll7et- Necll Klzım a.,ln k......a ktmetl nesdinde tefebblialenle bula .. 
-~,,, vatber TIJ&,.&te dnletln n her ve- keyfiyeti derhal alt oldafu vekalete lerhaJ imbat •e ukerllk phlerlae 7&- Ankara, :ıO (Telefoa) - Vi- muı,.. 1'1111an Uzerlnde aırar ec111...ı-
........ rrflt ft 1'llile0erla lda· blldlrlr. zarlar. Cnaln Wl prmedlkhıt tak- 1aaada tahail eclen Necil KAiam nl 18te.elhllr. 

,.. llıul icra--.. olap vtllyetın Kanunun 49 unca madd•i qajıda- dinle auntakuı fub ka•and&at•ta- B. bu ıece Gui mektebinde Onu ı~ın altık llWlri& r htlkt 
mllll. ldahlllfta ...,a'ldlrler Ve fü flldlde tadil edilml§tlr: nna ve .Milli mtldafaa veklletlaı mi- bir koner nrdi, çok alkıtlancb. metf ne baflflUk wı..a otlaya çı-
'9 _.,ıa vlll,,.eıte ••it n ukerl •· A,dll ve ukıd daireler •Betau ncaat ederler. Ba makamlar tarafın T.......... 111ullrllthnlz br plmaz k'llaae7e llüer .. ,. .... 
inler laarlda•• Wt..ıe .... ae- olmak kere kaza dahiUnde bulanan dan tahkikat yapılarak icabı kaa1111lıl Roma, 28 (A.A.) - Ttlrkiye hesabı· ve hflktmetl claharl~tn rlla vt 
-.e, ..,.... ve teft1f ,,.._, .... lfll6mam dftlet daire Ye mlwetll]erl ifa ve netice.ındea nliler v.,.a DY· na iqa edlbnekte olu Tıautepe tor- •avafakatllli .llCIUal eı.ı•.a 11rk 
• ..,_ l1idıdlrler. Valllerla lili- b1D1&kamn teftlt ve mvakaMd al· makamlar laUerdar edilir. plto muhribi yakında denbe indiril• ial>HT81H• tıkarak Mmt ~tim 
........ Re mlnuelNIU 1'21 ........ tmdadır. Teftiş neticesinde vazlful Meelie .Yal'lll ~r. eektir. ıetm.ı IJt lılf tMir 'blnliu_.,., 

Sa'* llNvla h •areUM 'tudlle 
caW.,..., ...._ etJımıae yaplfllnt teaekene de cli1e 1-1lmcb. Dafda di. Bu konak için bir bayram de- onu ... ı.tete .... e•IM lll(tı .._ 

Zil 1. torda. Konakta bir kıyamettir kop ,P. u'klm keadini. .,ek.. Hadi de- meldi. prH. 

CI• tu. 807ük hannn yaqm çıktı ..- fel ._..,. mutfalıaa- •irek direk Büyük hannn "bu ıece Gül- a.nıG'de ftffdel RllMa ftfatr 
.-lerek .balfbr ,libi oW.. Huma bir de 1-imaau var .. Çolaima ço- ıüm dafak yiyecek,, diye alqamı berine tabık Hldv Abbq Hilmi ra. 

Dalı an merdiYenini J91DiJ• ahçı ter ter culan akimi..- alacehm?.. iple çekmif olan çocuklan etrafına p ftlideslafn cıenawlnde 'bulanmak 
----- tepiniyordu. A(lsmm hiddeti birdmlliıe topJı,ank .... bir tenbih pçt1••Sa ......_ ve bana tçta lıir 111111Udel 

- Dinim hdla için hen bu JU• düftl, kepç.i elilMle, tüt •Alaaftt lan olmqa ki Fmidan Beyin yanm- •haula fe]ırt.ı.e ıelebllmiplr. 
~AZAN murcaiı et doirar ıibi dotranm. kedi pbi, matfaima clalllhl. Ham- ela •i••nndM bir ..,. kaçınrtmtZ Dalla 10ara Hldi• ... ılketbnJzHll 

~EŞAT NURi J& ıizin ıtlzel laatmms için bir melendi kaYpDm ubm ..._ ... ha. ea,ı. pcecle elin ıaribine da· aynlmftır. 
feY claniyonun ,oDa.. Bana a 16- ........ 0 iti alal ile tir- ak edlrinek riitbed h Bldlv .... ıebtt.bde bahnaa ••· 

G11e•11a ıazt.i puladı: le bir kelim wfetti ki ... ben ba müt siW WliJordu. Ba "ahla& ~~.. dedio en ayır JA.klnla Maıt• taafb'e etmif, Anadol•· 
- Sahi mi ahçı Lap.. Nwl 1111 ,.._.... JUık hellim dd- toprak -,.MICa ..,,.... Pasem Gtı.o'm • d kurtuld F daki çiftllderbd aat.11 ltulua~et • 

...... , ne pp.,.du? kaabbpma, tkbe ollaa ba t.Jdd• bu tok .- aç lllldili,, adfalda . cesa an u. •· Yalmz merhume validealala BeWI-
.,.._ ala bircleaWre maD n dibinden keur .&prlidW tene tatb filin "1'dmaJDD d~e laerifia kat bil' d~ '!lutfala &Jak buma· teld arayı ile kiltkll ve büpleri U... 

ra ..,..la: ._im atanm. ay ... altmcla dolafllllf, ima lllir 11,aeak eclildL diline lntllal etmittir. 
- Bir a,_ ...t• ten hin-it, Haminefelldi lazdıp, hele kor- ne ..w,.w.n~ ~ o ..,. • XVll Haber aldıPaıu ıln •1>* lluUv 

Clawl pla ~ ahmneme sicliJor im neticesinde mdıiı saman •· bu .,._.,betaizlili J&Plllll alacalı Cilalm • bir birik· ba ur&71annı )'iM ıt.ır ıareuıerta-
da, .W. p IOhma ...... bakh,ı da, b. Hammefendi: • .,:,,:U- im~ Art k dea olan aaethar preu SeJ'fettiae ut. 

Km Mı.....,.: "Tuu, kerata, habızula laatta t~diifen kartı· - F-. menldaachm... ıillldi !!,k!kt.:1 on ,..!hk 11!:; 
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[ Memleket Haberleri 1 1 DUGUNLER Spor Haberleri 

Bir facia • Güreş 
iımirden gelen bir habere 

korkunç bir facianın hiklyesini 
föyle anlabyor: 

Jki aene evvel Çorumda Arap• 
kirli aileaile, Ömer ağa upklan 
ailesi bir evlenme meselesinden 1. 

mahkemeye mllracaat etmişler 

Mes'ut bir rasıme 
San'atkAr 1. Galip Beyin izdivacı dUn 

tescil ve tes'it edildi 

Atlnadakl ilk mUsabakanın 
netlc:elerl 

Atina, 19 -(A.A) - Bugün 
Atina stadında Türk güreşçileri 
ile Yumm güreşçileri arasmda 
yapılan mUsabakada Yunanlı 
Zervinis, Caferi; Zamout, Adnanı; 
Tevfik te Papatakiyi sayı heua· 
bile mağlOp etmişlerdir. 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Salı 21 Temmuz 7 
inci ay 1931. senenin günleri: geçen 202 
kalan günler: 163, 5 RcbiUlevYel 1350. 
Güneşin Eset burcuna glrmesl. 

ve davayı Arapkirli ailesi ka· 
zan mı ıtır. 

Bunun üzerine Omer ağa u· 
şakla11 ailesi muhtelif zamanlar• 
da öteki aileyi imhaya çahşmış 
ve bir aralık 20 erkeğini, bun· 
dan bir müddet sonra da iki 
kııile aile reisini öldUrmUıtür. 
Ve nihayet Çorum ailesi Ömer 
ağa ailesinden 18 kişiyi yakala· 
mış, iki kişi serbest kalmıştır. 

Arapkirli ailesinin en son ço
cuğu olan Aptnrrahman öteki 
aileden iki kişinin tehdidine 
maruz kalıyor. Ve nihayet izmi
re kaçmağa mecbur oluyor. 

Arapkirli ailesinden bu iki ki
ti tam iki sene Aptürrahmanı 
takip ediyorlar. Ve nihayet ge· 
çen giln izmırde rast geliyorlar. 
Fakat Aptürrahman daha evvel 
davranarak karakola haber ve
riyor ve biri yakalanıyor. Diğeri 
de yakalanmak üzeredir. 
TUrklUIU tahkir eden iki kUs-

tah yekelendı 
İzmir gazetelerinin ya_z~ığına 

göre izmirde Kordonda bır ga· 
zinoda Türklüğü tahkir eden 
küstah bir yabudi yakalanmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: Gazi
noda oturmakta olan Fransız 
tebeaasından Galaçi isminde biri 
orada duran bir köpeği Fransız
ca söyliyerek yanına çağırmış. 

Diğer masadtl oturmakta olan 
Nesim isminde bir yahudi de: 

- Bu köpek Fransızcadan 
anlamaz. Türkçe bilir. ismi ça
vuıtur. Demiş. 

Galaçi alay ederek: 
-;- Cavus değil, yüzbaşı.. Di

ye ıflve etmı§. 
Sunun Qzerine muacvi daha 

ziyade göstermiş: 
- Yüzbaşı da değil, binbaşı .. 
Cevabile mukabele etmiştir. 
Diğer masalarda oturanlar bu 

tecavDzü derhal polise ihpar et
.mişler ve küstahlar yakalanmış
Jard1r. 

Bursada bir facia 
BurNda Abulyon köyünden 

Ali ile beı kifi ara11nda bir 
bahçe meselesinden kavga çık
mıı. Ali tabancasını çekerek bi
risinin lSldOrmUştilr. 

Ölenin kardeşleri de katile 
hücum ederek hem kendisine, 
hem babasını sopalarla dövmilş
lerdir. 

Torbahda feci bir yanh•hk 
Geçen cuma Torbalı civarın· 

da feci bir kaza olmuf bir avcı 
domuz hızı ile arkadaşını vur
mu~tur. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
İ>omuz aTma çıkan avcılar bir 

aralık pusuya yatmışlar .. Avcılar· 
dan İtalya tebeasından Mösyö 
Petro karşıdan domuı.lann b.u
lunduğu çukurdan bir kıpırtı hıı
ıetmit ve derhal nişan alarak 
atet etmittir. 

Fakat biraz sonra nipngAbın 
domuz olmayıp arkadaılarından 
Hüıeyin Ef. olduğu ve domuzları 
k1tkJrtmak maksadile pusuya 
yattığı anlatılmıtbr. 

Türk atletleri stadyoma ~irer 
ve çıkarken halk tarafından şid· 
detle alkıılanmıılardır. 

Fenerbahçe klubU 
Fenerbahçe spor klubü umumi kAtlp· 

liginden: 
MUessiıler heyeti 24 Temmuz 

Cuma · gUnO saat 1 O da içtima 
edeceğ'İnden azanın teşrifleri ri
ca olunur. 

GUmriiklerde: 
Yeni evliler evlenme ma .. sı batında dostlan arsında Kemeslz komlsyonculer 

Beyoğlu belediye dairesi ev- Azasından doktor Hazım paşa İstanbul gümrilk komisyoncu-
Jenme salonu dun samimi ve damat namına şahit olarak da larının, karnesi olmıyanlara da 
mesut bir ruimeye sahne olmuı doktor kimyager Celal Tahsin gllmrDkte İJ takip etmeğe mll
Hakkı Pı. zade Celil beyin kızı bey evlenme masasımn başında saade edildiğinden ıik•yet ettik-

leri yazılmıttı. 
Bedia H. la Darillbedayi san'at- ve yeni evliJerin yanında mevki Dnn bu hususta kendisile g<s-
karlarınılan 1. Galip beyin ev· almışlardı. Masanın mukabil ta- rtişen bir mubanirimize İstanbul 
Jenmeleri tesçil ediJmiıtir. rafında vali ve belediye reisi iÜmrükleri umum müdürll Seyfi 

Merasimde şehrimizin birçok Muhiddin beyle birlikte ayakta B. demiftir ki: 
güzide ailelerine mensup kimse· durmakta olan evlenme memur- "- Komiıyonculann bu hu
ler ve kadın ve erkek maruf ve larmdan ismet bey birbirlerile sustaki tiklyetlerini yann ( bu 
müntchap zevat hazır bulunmuş- evlenmiye muvafakatlerini tespit gün) dinliyeceğim. iddiaları varit 
lardır. Bu arada vali ve beledi- ettikten sonra bu evlenmeyi be- olduiu takdirde icap eden ted
ye reisi Muhittin beyle belediye lediye reisi Muhiddin bey namı- bir alınacaktır. 
erkinmdan, •ebir meclisi azala· f • ·ı 1 • t Sahipsiz ••r• sabllror 

y na escı ettiğini söy emış ve a- Gümr""ukte biriken uhipsiı 
rından bazı zevat, tanınmış edip f · b T f 

ra eynı le rik etmiştir. ara ey· ecyanın aatılmaaına karar veril· 
ve muharrirlerimizden bazıları · h" ı · J defte Y 

nın ve şa ıt erın ev enme - dig" i ye bu eıyanın hazırlanan 
ve sahne hayatına mensup muh- • • · ı b'tt.kt 

rmı ımza amalan işi de ı 1 en defterleri umumi mUdiirlllğe g&n-
lelif san'atkarJor görülmekte idi. sonra davetliler genç evlileri derilerek aatıı için mllsaade is-

Eşsiz bir sahne san'atkirı ve tebrik etmişlerdir. tendiği yazılmıştı. 
kıymetli bir tiyatro muharriri o· Dün Belediye dairesindeki me· Umumi müdOrlük bu e11anın 
lan i. GaJiı> h~vlı ıııe}ırlmızin ki- rasimden sonra Türkuvaz salon· Hblma•na mUNade etmit ye 
bar •e aeil bir aileye menaup Jarında btr suvare verilmiş ve emir i•tanbul .amr8f8 bqmU· 
o'an genç refikası e•lenme ma· yeni ailenin kuruluşu tes'it edil- dOrJOğOne gelmiftir. Sablacak 
sasının batında güzide bir heyet miştir. yeni evJileri tebrik ve olan eşyanın iki yOz bin lira tu· 
tarahndan ihata edilmişti. Gelın saadetlerinin devamını temenni / tacağı tahmin edilmektedir. Bun· 
namına şahit olarak şehir meclisi ederiz. lar yakında 1ablacaktır. 

···~:;:~;·~~~:··::~~;······ısiMbui···ne·kadar···eıek-
sahtpleri arasında tr•k k JJ ~ 
Köprünün Karaköy tarafı ile ) U anıyor• 

Kadıköy iskelesi arasındaki 
sabaya aon günlerde b~çok 
motör tirikmekte ve bunlar 
ÜskOdar ve KadıköyDne a
dam taşımaktadırlar. Burada 

duran kayıkçılar motörcOlere 
buradan çekilmelerini aöylemiı
lersede motörcliler bunu kabul 
etmemiıle, bize kazancınızdan 
pay verirseniz buradan gideriz,, 
demitlerdfr. Bu vaziyet üzerine 
kayıkçılar don belediyeye gele· 

rek şikayette bulunmuşlardır. 
Belediyede motörlerin Köprünün 
Karaköy cihetinde haliç tarafına 

olan kısmında durmalannı, diğer 
tarafa geçmemelerini seyri 
sefer merkezine bildirmiştir. 

Rüşvet! 

Şehrimizde elektrikle lşllyen 
sınat müessese var? 

k4ç 

GUne!-Doğuşu· 4.45: Batı~ı. 19,36 
Namaz vakltlerl- Sabah: 2,53; 

Üğle: 12,20: ikindı ı"'6.i8:"Akşam 19,36, 
Yatsı· 21.33; lmsnb.oo: 2,34 

• 
Hava - Dilnkil hararet ıazam!) 28 

!asgari) 21 derece. Bugün rüzgAr pO)Taz, 
hava açık. 

'* 
Radyo 

lstenbul - Saat J8 den 19 a kadar 

gramofon plAklan neşri}ab 19 dan 19,30 a 
kadar Selim Sırrı 6. tarafındın Jconferans 
19,30 dan 20,30 a kadar birinci kısım 

alaturka saz, Vedia Rıza ve Nermin H. 
lınn lştirakllc, Anadolu A!ansı haberleri 
20,30 dan 21,30 a kadar orkestra 21,30 
dan 22.30 a kadar iklnc ikısım saz, 
Tahsin Ef. ve Belkis H. iştlraktle, Borsa 
haberleri. .. 

ölenler 
Sabık polis dördüncü .şube müdürl 

muavini ve Trabzon polis mektebim~ 
dürü Mehmet Bey, tedavi edilmek ü
zere yatmakta bulunduğu Franıız hu
tanesinde dUn vefat etmiştir. Cenaze
si buıün öğleden sonra Beşiktaşta A· 
karetlerdeki evinden kaldmlarak Or
taköydeki aile makberine defnedilecek· 
tir. 

r Vakıt:Abone 4artlarn 
ı 3 o 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Harkte - 800 1450 2700 

Aylık 

Kuruş 

" 

ilin .. rt1ar1mız: 
Resmt Hususi 

Sıun ıo Kş. 12.50 Kş. 
Santimi 20 " 25 

KUçUk llln ,artlarımız ı 

1 2 s 4 1·10 Defalık 
30 50 65 75 100 l\orOş 

A - Abonelerimizin her üç ıyh· 
ğı Jçln bir defa mcccanendir. 

R - 4 satın geçen i14nl.nn fazla 
atın için 5 kuruş zammolunur 

Gayrlınübadlllere 
verilecek bonolar 
Gayri mObadillere Yunani• 

tanda bıraktıklan emllkA muka· 
bil verilecek bono te•ziab İfi 
hakkında maliye veklletile te
masta bulunmak llzere Ankara· 
ya giden ıayri mnbadiller cemi
yeti ikinci reisi CeW bey ıeh· 
rimize dönmOıttır. 

Bonolar gayri mllbadiller ce
miyetine gelmiftir. Cemiyet na
mına Celil B. ve takdiri kıymet 
komisyonundan diğer bir zat 
tarafından imzalandıktan sonra 
Ankaraya gCSnderiJecek, maliye 
vekili B. tarafından imzalanarak 
tekrar buraya getirilecektir. TeY· 
ılabn bir ay sonra batlamua 
muhtemeldir. 

Davet 
Uşak avcular klübil reisliğinden: 

26-temmuz-931 pazar gllnü ak· 
ıamı umumi içtima , yapılacağın· 
dan muhterem azanın teşrifleri 
rica olunur. 

iki memur m~şhut c:UrUm 
halinde yakalandı 

Slllht.ral• elektrlk fabrika•• · 1930 sen~~de olmu:.tur. 
Fakat ıavallı Hüseyin Ef. az 

sonra ölmüştür. 
Ra,ıt Rıza arkadaşları lzrnlrde 

Bornuvaya çıkan Raıit Rıza 
ve arkadaşlarının bir kaç güne 
kadar izmire gidecekleri haber 

Maliye tahsil şubelerinden bi
rini dün ani olarak teftiş eden 
maliye müfetti1leri, ıubenin vez· 
nedarı ile tabsildarmı rüşvet a
lırken meşhut cürüm halinde 

Elektrik şirketi, sermayedarları ls,mllyon kilovat saat elektrik istihsal et 
1 

kt ~khl "?11ızde 2292. sınai müessese e-
• .• ğ • e rı e ış emektedır. Bunlardan bir tanbulda sınaı muessese kurmama a m1,.ir. Fabnka 1930 yılında deniz yo- ta i . . A ' 

as- nes cı ara ıma · ·· teşvik ve davet eden bir risale neşret- lu fle Ereyli haV7.8Slndaıı celbedilen . . tg f b .k lathanesı, uç tane-
i · . . sı !;•men o a rı ası, beş tanesi soğuk 

m ştır. ellı bet bın ton yerli kömür sarfet- hava deposu 1 • t . ı. 
· 1 • • ' , on >ır anesı sauun ve Fransızca ve Uı.rkçe olrak bası :ın mıştar. ıtrı"vat f b ·k d. . 

· l · k.. " a rı aı;ı, on ye ı tanesı un bu ra.salede, stanbulun tacarf mev 11
• 1922 senesinde lstanbuldaki elek fabr·ıkası t ·· t · h k 

· · · ti • o uz uç anesı ta a nne, alınmııtır. . 
Heyet burada birkaç temııl 

verdikten sonra ,ehrimize dane-
cekt~. . 

lzrnlr Halk farkası vllAyet 
idare heyeU reisi 

iımir CUmhuriye Halh fırkası 
Yiliyet idare heyeti reisi doktor 
Behcet Salih B. vazifes~nd~n 
istifa etmiıtir. B~hc~t beyın lf-

. i isile isti-

yakalamışlardır. Veznedar ile 
tahsildara derhal işten elçektiril
miı ve haklarında takibata baş
lanmıthr. 

Mevaim aonu münaaebetile 
Beyotlunda Lion mağazalann• 

da gayet tenzilitlı fiatlarla yapı
Jan bOyilk sabş yal!lız 12 aün 

transıt tıcaret noktasından ehemmıye trik sarfiyatı dört milyon kilovat otuz ı , t · b . 
izah edilmekte ,.e ayni zamanda Is- >eı;; anesı meşru at fabrıkası, 

. . kk d saat olduğu halde bu rakam 1923 sene- yetmiş yedisi dökümhane seksen ~ tanbulun elektrık sarfıyatı ha ın a f d sek. ·ı k·ı · ' 
. . . sn e ız mı yon 1 ovat saate, 1!>24 şı şeker ve çioklata imalathanesi, yüz da ızahat verılmektedır. .. .

1 
k·ı 'k· · 

h . . d k t . tt ,..erek te on uç mı yon ı ovat saate, 1925 on ı ısı mensucat ipek fabrikası. yüz Şe rımız e gere en,·ıra a, '-' d. ·ı d k ·· · 
b• k i t bb.. tta . gerekse te on ye ı mı yon, 1926 da on dokuz on o ·uzu kasaphane, yuz otuz ü~U 
ırço sına eşe usa 'e . tb ·· 

1 
. · k 

t 1 ·qı ı·ı ·nde kullanı· mdyon, 1927 de yirmi iki milyon ma aa, yuz yetm ş dördü e mek fı· ramvay arın ı:.- e ı mesı . • ik. Ü • • k .. k h d .~· 
1 1 k rik k t . • s·ı:· htarag· a- 1928 de yirmı beş milyon, 1929 da yir nnı, ı Y z yırmı se tZl a ve e5ır. 
an e e t uvve ının 1 a · . meni iki yüz seksen üçü marangoz. 

daki fabrikada istihsal olunduiu ma-ı mi yedı mı iyon, 1930 da da otu7. iki h ' b .. . 
. . ane, ıçkıhane, Uç ) uz on bfrı muh. ıumdur. Son istatistiklere nazaran mdyon ktlovat saate çıkmıştır. t""'lif ı··ı 1 it .. it ~ . . .... a o ye er, a ı ) uz a mış ~. 

bu fabrika 1930 yıhnda aUmıt ıkı Şehirde en çok elektrik sarfiyatı küçük imalathanelerdir. 
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J Harici H A B E ı=> L E ı=> ( ği hususunda mümessiller tamamile 
~ ~ _ mutabık kalmışlardır. 

Berllnde ne diyorlar? 
GÜNÜN 
===iŞABETLERİ G .. ı L d • ı d • Berlin, 19 (A.A.) - Nim resmi Kon-
T 1 t 1 ti oz er on raya çevrı 1 ti ajanst, Paris konferansının hita-anz ma s yase mında neşredilmiş olan tebliğ lıakkm 

ve Almanya Paris müzakerelerinden birşey da tefsirlerde bulunmaktadır. Mezkur 
Biri sabahleyin gülümsiyerek söy. ajans, öğleden sonra Alman ve Fran-

ledi: çıkmayınca . . . sız nazırları arasında cereyan edecek 
"- Almanya nihayet tanzimat siya- olan mükalemelerin Londra konferan-

setini kabul etti kendini kurtardı. Rah Alman naz1rlarının beyanat. Fransız gazeteleri ne diyor? sının muvaffakıyetini teshil etmesi 
metli Ali ve Fuat Paşalar da 0 zam:ın Alman gazetelerinin mUtalbaları arzusunu izhar eylemt"ktedir. 
ecanibe menafii maliye temin ederek . Fransızlar, noktai nazarlarının ga. 

l Osm . • Parıs, 19 (A.A.) - Hariciye nl'- değil, fakat Anupa ve hatta bütün sa tanatı anıyenın tamamiyeti mili . . • . . .. . . ,. . lebesini temine muvaffak olmuşlar-
kiyesini temin etmişlerdi. Tarih bir zaretın~ ;e.~ıl.en . zl ıyMafeLt bıttıkten duny__a ıçın katı bır ehemmiyeti haiz dır. Fransızlar Londra konferansın. 
tekerrürden ibarettı·r B .. d b h sonra . runıng ı e • aval ar::ısın oldugu hususunda bugün her taraf- d bü .. k b. . i .. ak 1 . ugun e u - d • 1 .. . . . . a yu ır sıyas mun aşa açı ıma 

ran ı'çı·nde çalkanan Tü k. . . a yapı an son mulakat Fransa ve tan ızhar edılmış olan derın kana.- . t . 1 d ç·· k'. b .. :ı r ıyeyı aynı su . • . • . .. . sını ıs emıyor ar ı. un u u mun -
retle kurtarmak mUınkü dü Almanyanın sıyası ve ıktısadı :.;aha- attır 1\1. Brunıng bu vesileden istifa- k d b'l·st·f d A .k 1 1 h-

n r,., la da ü · b. . . t• k" t . d d k b ta . . aşa an ı ı ı a e merı a ı ar, mu 
Bu ..Azl•rı· ~yl· d t- r m essır ır mesaı ış ıra ı emı e e ere u rzda ızhar edılen bu t ı·t 1 1 . b.lh t hd·d· t 

<7V ~ ""' ıyen a amın nu . . e ı mese e erı ve ı assa a ı ı es 
kunu dı·nıerken g·· .. .. .. d k. nı arzusunda bulunduklarını tey:t kanaatten ve Alman buhranının orta- ı·h t 1 1 . rt ta ki d , ozum, onum e ı ga- . . .. .. ı a mese es nı o aya a ca ar ı. 
zetede iktısat büt esi mü asebet"l c maksadıle neşredeceklen mu~ere'c be dan kaldırmak 11çn gösterilen hüsnü . . . . . . 
. .. . ç A n . . ı e.~e yannamenin metni hakkında iki hü- niyett"'n dolayı de . t kk'. 1 . . Berlın sıyasi mahafılı, milzakera-

Jıs muzakeresı hulasasına ılı..ti Gozle- · '" rın eşe ur erını t ·k· d f 1 ·1 · d· ·ı· 
• ':i" • • kılmet adamları arasında kat'f hir .ın beyan etmiştir. ın ı ı zaman a ası a ı e ıcrasın a ı ı 

rımle kulaklarım aşağı yukarı aynı b. ·h t ·· kt d. . . . . . . laşma vücuda gelmesini mümkün Bu sözlerden sonra M. Gurtius raza şayan ır cı e gogrmeme e ır. 
şe) lerı duyuyor, a7nı şeylen dınlıyor- kıl ..+ •• • 1 . . • • Londra konferansının muvaffakıyeti-
du. mı':i'.ır. Fransız muka emelerıne ıştırak etrnış . .-

Bu son mükaleme M. Brüninge ha olanların Alman b h .. .. ne veya bu muvaff akıyetın tam ve ka-u ranının onune .1 A i l"'b·ı k .. k .. ü · ·· ı ·· ı k ·1 · ·ı · ff mı olmasına m~n o a. ı ece mus ·u-
Bq sözlere lktısat Vekili Şeref Bey: zı. m ess~rt• sozBer ·~ıy emAel vesıh.:s~- ~eçı m-:ııne ~utvla ak olunama~asının ltı izale etmek iiçn evvela Parist~ "mü-

Lo da cld clt" "· . h.. · t nı vermış ır. u soz er, man ~ iktısadı vazıye eri en kuvvetlı olan 
uın e ıgınuz urrı~e vekilinin muhatabında da bir malı.es hükuemtler için bile k vahim netice zakeratta bulunulması gayet mantı-

aenedini imzalıyanlara oradan o ım- . . .. Pt" kidir En kat'i ~sele Fransanın ne 
zagı kaldırtacak bir fır&at ve imza bulmuştur. M. Brünıng ezcumle şu Ier hasıl edeceği fikrinde bulundukla- d · k d .: h,h . . , t 

. ·ız sözleri söylemiştir: "Ayni dakikada nnı beyan etmiş ve bu fikrin Alman ereceye a ar muşa as sıyası ı;;ar . 
vernuge~g • .. . . . ayni sözü söyliyememekliğimiz Fr-.ın- buhranına ve umumiyetle bütün dün- ]ar ileri süreceğini bilmektir. 

Den başka ne soylıyebılırdi! sız - Alman münasebatına bir facia yada hüküm süren buhrana bir niha- Şimdiye kadar hükO.met bu kahild~n 
• • • . . teşkil eder.,, yet vermek için Londra konferansın- bir şey ifade etmemiş gibidir. Yalnı~ 

Almanya buhranına ve hallı netıce- Alman nazırlarının Parise yaptık- da kat'i tedbirler alınabileceğine dair mütekabil vaziyetlerini tahdit etmek-
-sine bakark istikrazdan bahsedenler tarı seyahat zaten evvelce de beklen kıymetli bir teminat teşkil ettiği müta- le iktifa etmiş olan ve bugün öğleden 
gırtlaklarına kadar cehalet deryasına diği veçhile Almanyaya derhal yar- leasında bulunduğunu söylemiştir. sonra da teferruat ile iştigal edecek
datıyorlar. dımda bulunulması neticesini hasıl Dundan sonra M. Kürtiüs, dün akş~m tir. Bu sırada bir takım müşküliit ıu 

Ne tarih tekerrürdür, ne de Os- edememiştir. şzeri yapılmış olan müzakereler bahsi- hur edeceği bt"diidir. Fransız gaz<'tc-
manh imparatorluğunun istikraz si- Fakat iki hükılmetin karşılaşmış ol ne geçmiş bu hususta henüz bir tebliğ leri bunları daha bu sabahtan itiba
yaseti Almanyanın bugünkü vaziyeti- dukları mülakatı takdir eden Alman neşredilmemiş olduğunu fakat kendi· ren haber vermeğe başlamıtşır. l\'laa
dir. Başvekil Bröningi Ali Paşaya nazırları Paristen hiçbir infial duy- sinın Fransız meslektaslarına kal-şı mafth Paristen gelen haberlerde nik
benıetmek için hayli saçma bilmek la- mıyarak bilakis daha fazla bir~ey ya doğr~ görülemiyecek bi/harekette bu- binlik devam etmektedir. 
zmıdır. pamamış olmalarına Fransız meslek- lunulmamakla beraber bu müzakereler Fransnlann dahili siyaset noktai 

• * * taşları ile ayni derecede mütessir ola hakkında bazı imalarda bulunabilecc- nazarından M. Brünktg kabinesinin 
Almanya ve Tllrkl- rak ve her halde iki memteket ara- ğini söylemiş ve demiştir ki: vaziyettnı kta'iyen tutunamaz bir haıe 

yenin iktısadl sındaki müna.sebata arız olan gergin - Fransız ve Alman nazırları ma- getirmiş olan bir takım şartlar ileri 

Cihazları liği gerçekten gevşetmiş olduklarını li meseleyi kafi surette halledememiş sürmenin gayri makul olacağını git 
müdrik bulunarak ayrılacaklardır. Ierdir. 1',akat, iki memleketin siya- gide daha ziyade anlamış oldukları 

Türkiyeye giren ve hala girmek is- M. Gurtlusun b•yanatı si vaziyeti hakkında tıpkı Şekerste anlaşılıyor. iki memleket arasında 
tlyen sermaye Almanyaya giren, Al- Paris, 20 (A.A.) - Alman hariciye yapıldığı gibi dostça anlaşmağa ~alış- daha sıkı bir siyasi teşriki mesai arzu 
manyada iş gören ecnebi sermayesin nazırı 1\1. Von Gurtius Alman ve ec- makta de\'am etmişlerdir. Neşredile- edilmektedir. Ve bu teşriki mesai bun 
den çok farklıdır. Türkiyeye gir\?n nebi gazetelerini nezdine kabul et- cek olan ve ana hatları hakkında ı;ıim- dan evelki bütün mükalemelerde mev
sermaye yerli fabrikayı kapıyan. miş, Alman nazırlarının Paris seya- diden uyuşulmuş bulunan resmi tebliğ zuu bahsolmuştur. Paris mükalenıc
yerli tezgahı söken, imtiyaz peşiPde batini hazırlamış olan müzakerelerin fer'i meselelere temas etmiyecek. An terin neticesi olacak olan müşterek 
koşan ffcam'sermayesi idi .• Bize gelen bir tarihçesini yapmıt. li'raneız na- cak Fransız milletiı\in Alman nasırla- Franaız - ~an teb1tiilı&le bunun 
8e'l'1113"'t Ttirkiyede san'atı yıkan serma zırlarile görüşme fikrinin müsait bi~ rına göstermiş oldukları dostane ka· için bir lfaö~y~~~ma ,, ~kflz_a etun:~ .. tt:
ye idi Halbuki Almanyaya giren ser- zemin bulduğunu ve semerelerinı bul suretini ve yapılan samimi müka- dir. Bu teblıgın şımdtden _ 'hazırlan-
maye · Almanyada san'at yapan ser- vermiş olduğunu kaydetmiştir. lemeleri kaydettikten sonra yeni bir makta olduğu söylenmektedır. 

'd. Al b. .1 M. Kurtius, Londra konferansı a- esas üzerinde Fransa ile Almanya. ara- Parlste ne dlyorlar? maye ır. manya ecne ı sermayesı e 1 . • . 
1 

r b. t 
1 

d' çılmadan evvel Alman nazır aıının sında geniş bir anlaşma temınine ça- Pari9, 20 (A.A.) - Umumıyetle ga-
ş ıyen ~r a e Y~ ı~. . . . Fransayı resmen temsil eden devlet Iışıldığı kanaatinde bulunduğumuzu zeteler Pariste Fransız - Alman na-

Fab~ka yerlı: ~şçı yerlı, m~tehas- adamlarile açık ve dostça konuşmağı bildirecektir. Siyasi meselelerden öy- zırlan arasmda vuku bulan milJakat•s_ yerh,. hatta ıptıdai maddenın pek Iuzumlu addettiklerini söyledikten le bir surette bahsedilmiştir ki Fransız Iann Fransada umulan müspet netice
~oa-u yerlı.. sonra Pariste yapılan miikalerneil'r- _ Alman münasebatında, Şekers mü- leri vermemekle beraber ruhi ve mane-

Dünyanın ötesinden berisinden de Fransa ve Almanyayı alakadar kalemelerine hakim olan zihniyet da- vl büyük bir kıymeti haiz oldukları 
Almanyaya giden sermaye Almanyaya eden bütün meselelerin, dünya sulhu iresinde yeni bir devrin başlamış oldu- ve bu mülakatların Londra konfuan-
kap~tülasyon değil kar getiren serma- na ve Avrupa hük~etle~ ~rasında ğu söylenebilir. sında ümit edilen neticeleri vereceği 
yedır. mesai iştirakine ait ışlenn gozden ge Matbuata verllen tebllG mütaleasında bulunmaktadır. Gazete-

Bize gelen sermaye kapitülasyon çirilmiş olduğunu beyan etmiştir. Paris, 19 (A.A.) - Saat 22 de baş- ler hiisnii niyetini tasdi-k ettikleri ?ti. 
getiren, kar götüren sermayedir. M. Kurtius, sözüne devamla bu vekalet dairesine avdet eden M. Lııval Brüningin mali meselelere ait müza-

lki memlekti, iki coğrafya ve iktı- mükalemelerde umumi bir hadisenin matbuata aşağıdaki tebliği vermi§tir: kereleri kolaylaştıracağı muhakkak 
sat cıhazı itibarile iyice tanımak la- bir safahsını teşkil eden Alman buh- Alman başvekili geçenlerde bir tel- bulunan teminatı vermemiş olmasına 
zımdır. ranına çare bulmak için lüzum g5rü- graf çekerek iki memleket arasındalri teeesüf etmektedir. 

Yarı müstemleke olan, büyük sa- ten tedbirlerdende bahsedildiğ~ni münasebetlerin ıslahına beraberce ~a- Sırf mali meselelerin ancak ı,ond-
aayi memleketi olmıyan yerlerde dünkü ve bugünkü mülakatların bıl- lışmak çarelerini aram~k maksadıle ra konferansında müzakere edilmrsi 
sermaye sadece müstemleke bayrağı- hassa iki nevi mesele etrafında . ~e~e Fransa hükO.meti ile dogrudan d?ğru- hakkında M. Lava) tarafından veri-
•ır. yan ettiğini bu meselelerden bırını.n ya temasta bulunmak ~~sunu ızhıu ten kararı mevzuu bahseden biitün 

• • • Alman buhranına çare olacak tedbır etmiş idi. Hük6met reısı:. h_emen ce- gazeteler sermaye sahi-plerinin düş. 
Alınacak ders leri aramak , ikincisinin Frans1z - vap vererek böyle bir mulakatı nt4:_m· milş oldukları korku ve telaşın ancak 

. .. Alman mesai iştirakini yeni bir esa nuniyetle derpiş etmekte bulundugu: bunlara siyasi ve mülki nizam ve in-
Berlınde duşen markın sesini Js- sa istinat ettirmek yolunu bulmaktan nu ve bu mülakatın Almanyanın malı . h f d·ı - · da·r te . . - tızamın mu a aza e ı ecegıne ' ı · 

tanbulun en kuytu sokağında, mar ibaret olduğunu anlatmıştır. ve iktısadi vaziyeti üzenn.de ~sır ıc- . t .1 kle ortadan kaldırılaca-
km deve kuşu mu, öküz mü olduğunu M. Kurtius, Fransız _ Alman na· ra etmiş olan vukuat ve akıslerı diğer ;ına ve~ı ';e lunmaktad.ır. 

J Adliye Haberleri ( 

Ziyafet esnasında 
Arkadaşını vurmakla maznun 

Ahm.idfn muhakemesine 
başlandı 

Dünden itibaren adliye dair11-
sinde yaz tatili başlamıştır. Ağır 
ceza mahkemesi tatilden istifade 
ettiğinden, aAırcezada rll'yet edi· 
lecek davalardan birine dlln 
nöbetçi mahkemelerden birinci 
ceza mahkemesi bakmııtır. 

Bu dava, Y erebatanda Muh· 
teremefendi sokağında, Talib 
öldürmekle maznun Ahmedin 
davasıdır. Ahmedin oturdu evin 
bir odasmda tertip ettiği ziyafet 
esnasında bir arahk rakı bitmit 
bundan kavğa çıkmış. O arada 
Talat vurulmuş, iki bıçak vuru
şu ile ölmüş. 

Şimdi mahkemede Ahmetden 
hesap soruluyor. O, kendiıfnin 
vurmadığını iddia ediyor. Şahit
lerin çağrılması için, muhakeme 
kalmıştır. 

Avukatların Avrupa aeyahatl 
Yaz tatilinden istifade etmek 

üzere,dün bazı avukatlar Avrupa 

sE'yahatine çıkmışlardır. Bazıla
rının da bugün hareket etmesı 
muhtemeldir. 

~diyede: 
Beykoz buzsuzluktan 

,ıklyet etti 
Beykoıda ve Boğaziçinin bazı 

yerlerinde öğleden sonra buz 
bulunmadığı Beykoz kaymakam
lığı tarafmdan belediyeye ıiklyet 
edilmiştir. Fabrika ihtiyaca klfi 
derecede buz çıkardığı için bu
ralara buz yetiıtirilememeAİnin 
sebebi tahkik edilecektir. Bele-
diye yeniden buz tevzii için bazı 
tedbirler alacaktır. 

50 bin llrahk kamblJO 
mll-d••I verUdl .. 

Belediye kambıyo mUsaadeıj • 
verilmediği için bu mlisaadeye 
lüzum gösteren ihtiyaçlarını te
min edemiyordu. Dahiliye vekl· 
leli yeniden 50 bin liralık kam
biyo alınması için milsaade ver
miştir. Belediye bu para ile 
benzin ve nakil vasıtalarının 
lüzumlu ihtiyaçlarını alacaktır. 

Ekmek 20 para daha indi 
Belediye narh komiıiynu diin 

toplanmış, ekmek ve francala 
fiatlanndan 20 şer para indire
rek ekmeğe 8, francalaya 13 
ukruş narh konmuştur. 

Kadınlar Birliğinde 
Kadınlar birliği · idare heyeti 

ve köylere gidecek heyetler dlln 
birlik binasında toplanarak ıe

yahat hakkında bazı kararlar 
vermişlerdir. içtimaa davet edi

len bazı doktorlar gelmediği için 
heyetlerin hareket günü yann 

tesbit edilecektir. kestiremiyen ihtiyar kadımn dilinde zıı1larının umumi içtimaı hakkında memleketlerde his.otedilen mezkur ,.a. 
1 zannın a u . t . 1 • • 1 olduğunu Echo de Parıs gaze esı ya nız 

duyduk. diln öğleden 80nra neşredilen teblıga- ziyet dolayısıle tam zaman F h··ku t• · .. d.: ç para ver- Kıbrıs•- TUrk mekfeplerl 
A M ü id Ça b·ıd· ·..t· ransa u me ının o un UI 

Hindenburgq hala az r 1 : r ta temas ederek demiştir ki: b h ı ırmı:l'.ır. .. sil meği ve kredi açmağı tekeffüle hazır 1931 senesinde Kıbnıta teclri-
ordularını tepelemekle meşgu a)"Be- Bu sabah her taraftan ~iman . u Ilinnetice, iki memleket mu~e_s · olduğunu yazdıktan sonra Pariste ka- d d 990 rin kumandanı sanan mısır fellahtnın ranını ve daha umumi hır tabırle teri 18 ve 19 temmuz 1931 .. tarıh.mtie leme alınan planın Alman nazırlarına sata evam e en mektep-
hayret nidasında işittik.. Avrupa buhranını bugünkü hadisa.t Pariste toplanmışlardır •. Mumessıller, hoş görünmiyecek bazı şartları h:ıvi ten 268 zioin Türk mektebi ve 

Siyasi hudutları, tabii maniaları ve şeraite göre ortadan. kaldırmak l· bu mUlakatın ehemmiy~~ husu~unda olabileceğini beyan etmektedir. 1404 .h~cadan da 343 ünfin Tlltk 
aşan dil renk zevk kalelerinin üstün- çin elden gelen her şeyı yapmak hu- mutabık kalmışlar n ıtımat esasına H k L d ldlyor? muallımı olduğu anlaıılmlfbr. 
d ~· ~ tal, .b. ü ili ek kanatla- sosunda kat'f bir arzu gösterilmiştir. müstenit bir teşriki mesainin mukadde p e~ es (Ao: )ray~ gt 16 da Pa- -mwnııı111111nJ'.11011Hıl'll11mı _ _.,_ 

en ıdr kar ğgı ı s z kerd Paristeki mükalemelere iştirak eden mesine alamet olması lüzumunu tas- ar s, 19 . . - aa H d müşkül bir vaziyete düşmesinden ba~ 
nnın o unaca ı yere a ar uçan ba k''. ristcn ayrılacak olan M en ersım k b. . . .. .. . . 

mümessillerin hepsi Avrupa buhranı- dik etmişlerdir. Alman şve ı.ı, .. .. ' ~ndra konfe- n ır tesırı gorulmemiştır. Piyasada 
bir hakimiyet var. Siyasi hudutları, b·ıı Al b h n- 1 ketin muztari pbulunduğu bı;h musesna olmak uzcre .. .. hiç bir tahaV\·üI yoktur. Doyçe Or· 
kaleleri bir hiçe sayan bu hakimiyet nı ve •. ı ıassal. k d mb~nt·· u ra~lıtnıtlyecn·n mem emuhtelı·f safhaları hakkında ransına iştirak edecek olan but un mu- yant Bankda parası olanlar bankaya 

• . . . mek ıçın a a a ar u un mı e ranın .. k 
Almanyanın degıl, sermayenın hakımi k ti . ·ı 1 ak ıa· . hat ,.e tenvı·rath bulunmuştur. rahhaslar Londraya yarın hare et e- müracaat ederek mevduatlarını 's•-. . müştere gayre erı ı e ça ışm - ıza • ' r hh 1 ._ 

yetidır. . . . zım geldiği kanaatinde bulunmu~lar- Bu buhranın vahametini kahul ve deceklerdir. Fransı~. heye 1 mura "a- mekte ve yüzde yirmidcm 40 ve bir a-
Birkaç saat ıçınde bütün dünyayı d B .. 1 bir müQterek hareket için t rm eden Fransız murahhasları, ba- sasının ki·mlerden murekkep edee.ğJ ralık 50 ye kadar çıkan bir nispet U.ze-

1 kt ik ·· ·1 1 d 1 b h k' · ır. oy e '$ es 1 
•• d kt· e e r suvarı er e o aşan u a ımı- Lo d konferansında derpiş edile- ali teminat itas ıve siyasi siiki'ınu bugün resmen taayyun e ece ır. rinden paralarını almaktadırlar. 

yetin bize vereceği dersl~r va~dır: _ c: ç::e ve tedbirleri bu sabah bütün ~;;ne hadim bir takı?' tedbi.lrler itti- Alman ınalt buhran_ının lzmlr· ~ank_a şi~diye kad~r. 633.601) lira 
Ecnebi sermayesı makıneleşmı- teferruatile tesbite muvaffak olnrna- hazı lrnydile beynelmılel hır kadro deki teslrı sahıplerıne ıade etmıştır. Bankaya 

yen ve beynelmilel pazarlar için rnal dık. Böyle olmakla beraber teati edi· dahilinde mali bir teşri-ki mesaide bu- lzmir, 20 (A.A.) - Almanyan;n tevdiat yekunu 1.800.000 lira olup ban-
çrkarmıyan yerlere ancak hoyrat bir len noktkai nazarların filiyat saha· lunmağa müsait olacak şeraitin, im- geçirmekt eolduğu mali buhranın Iz- kanın piyasadaki parası ise 2 mtlyon 
tüccar gibi girer. iptidai maddeyi sına isal ve tatbiki hakkındaki mü- kan dairesinde ihdası arzusunda bu- mirde yalnız hir Alman hank:ısının lirayı mütecavizdir. 
ucuz satın alan fabrika malını paha· zakerelerin Londra konferansına n:ık- Iunmak Lo;tediklerini bilhassa ehemmi - - - --

Jıya satan, ~ışarıya çıkacak faizi ço line karar verilmiştir. ~ence en m.ü- yetle be~·an .. etmişlerdir.. Kredi ~~ i,ti KA N s 1 z L 1 K N4ruteal, 
faltan teşekkuller demektir. him olan cihet Fransa ıle Alman;)a· madın bır sukun ve emnıyet muhıtı ..rı zafiyet T• 

Yani düpe düz müstemlekeci! nın bir arada çalışmalarının ~n~nız bilinde yeniden teessüs e~e~ilmesi içi'. Chloro•• 
SADRI ETElfl. Fransız - Alman münasebetlerı ıçın mesailerini te,·hit etmelerı lazım geldı ı:,. . . n . . me de kaDl ih 

ı..:;::.m;m.wr.:: tanfmd:a tertip J~ımr,1::. SIROP DESCHIENS, PARJS 

..., .... --. ---"·· 
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O değil! Haşeratın nev'i Kız çırak 
Muharrir G. Bey sordu: Lokantada müşteri garsona çrkış- Müşterinin biri u:ıacıya sordu: 
- Sizin Hamdi Bey isminde bir tı: - Mağazanızda güzel bir kız çı-

arkadaşmız varmış. Benim de ayni i- - Bu ne rezalet yahu, çorbanın rak vardı. Galiba ona yol verdiniz. l 
simde eski bir dostum vardır; acaba içindeki nedir böyle? ? Niye böyle yaptınız? 
bu Hamdi Bey o Hamdi Bey midir, Garson eilerini uğuşturarak cevap Eczacı cevap verdi: 
kendisinden birkaç lira almak ümit e- verdi: - Efendim, onun bir gülüşü ınüş-
diyorum. - Afiedersiniz efendim, bendeniz terilerimize kuvvet haplarından fazla 

Muhatabı cevap verdi: haşeratı pek biribirinden ayırt ede- tesir yaptığı için ilaç satışımızı eksi-
- Ilayır dostum o Hamdi Bey ol- mem. liyordu. o sebeple kendisine yol ver-

mıyacak; çünkü ben kendisinden şim- Tren tarifeleri dik. 
diye kadar beş para bile almadım. . F k JJm J 

V AKTlNDE GELEN TREN Adamın bıri istasyon memuruna ena e e er 
Seyyahın biri istasyon memurunun sordu: . Annesi çocuğunu azarladı: 

1. . kt -Kuzum, şu 9,45 trenı saat k:ıçta - Oğlum, bir daha böyle çirkin 
e ın~ı Si~ tebrik ederim. Tren da- hareket eder. . kelimeler kullanırsan dilini kopan-
kikası dakikasına tam vaktinde geldi - Ona çe~rek kala efend'I~· .. .. rım. 
dedi. - Y~ra~ı, şu tarifeie_:e bır turlu -Anneciğim, öyle söyliyorsun a-

~ istasyon memuru cevap verdi: akıl erdıremıyorum vesselam! ma bu kelimeleri (Va - Nu) ile (Se-
- Fakat mösyö bu tren dün gel- - Babanizin meşguliyeti nedir? lami lzzet) kullanıyorlar. 

- Çok canım sıkllıyor, 

dUn gece kocam gelmedi, 
nereye glttlGlnl de bilme· 
dl§im için UzUIUyorum. 

Kule tamircisi (arkada· 
şına ) - oaıun da senin 
mesleOlne mi intisap 
edecek? 

- Hey1r,onun daha fazla 
JUkselmesinl arzu ederim. 

ikiye dair 
2 rakamı birçok darbı meselle

rimize girmif, birçok temsillerimiz
de yer bulmuttur. 

Mesela iki el bir bat içindir 
deriz; iki gönül bir olunca saman
lık seyranlık olur, deriz; bir elin 
se.i çıkmaz, iki el lazımdır deriz· 
iki çiçek bir böcek, iki ka.;..ulmu; 

v. a. v. ı . .gibi tabirlerimiz vardır. 
Bu sözlerde bu tabirlerde 2 raka
~ımn yeri hiç de sevimsiz değil
dır. Yalmz, gazeteler aleyhinde bir ..... ;,~ 
kanve peykesinde oturan dar be-
yinli bir tiryaki gibi atıp tutan bir 
meb'uıun aldığı reylerin mecmuu 
olan (2) ~evimsiz. lki reyli meb'us 
efendi, aklınızın erımediği bir ba
histe tek bir söz bile söylememeliy· 
diniz! 

Gilzel kadın 

mesi beklenen trendir. Babanızın meş- - Oyleyse bir daha böyle yaramaz 
Baba ve oğul gull eti çocukıarıa oynamat -Nereye glttlGlnl bllaen 

bUs bUtUn UzUIUrdUn ... - Oğlunuzla münasebetleriniz na- _Hiç bir işi yor. Uyandırmak 
sıl? - Oy le şey olur mu bu adam Mç Otel hizmetçisi yeni gelen müşte- =---------------....;; 

- Eskiden o benim eski p:ıııtolon- bir iş yapmaz mı? , riye "Allah Tahatlık versin!,, demeden Pencereyi açsın! 
!arımı giyerdi; şimdi ben onun eskilc. - Ha." yapar, dün berbere saçla- evvel sordu: Kadın telaşla kocasını uyandırdı' 
ı·ini giyiyorum. rını kestirdi. - Efendi, sizi saat kaçta uyandıra _ Aman kocacığım, pencerenin dı· 

~ r 
' 

t 
I 
I 

yım 1 şarsmda hırsız var: 
Müşteri cevap verdi: E k k 1· . dudaldarına. g"tti 

B ak · ted' ~. r e , e mı o re-
- en uyanm ıs ıg•m zaman k 

1. ki re : 
zile basarım, ge ır o va t uyandırır _ Sus, gürilJtü etme, dedi, hJç 0ı .. 
sın. mazsa pencereyi açsın I Bu oda bo· 

Akıl ve para yandı boyanalı bu pencereyi açmalt 
tki kadın arasında: mümkün olamıyor. 
- Sen bana o adamın zengin ol- Tesirli ilaç 

duğunu söylüyordun, halbuki kendisi- Doktor sordu: 
nin meteliği bile yokmuş.. - Nru;ı1, verdığim ilacın faydasını 

- lki gözüm, ben sana parıısı ı;ördtlnüz ruu? 
var demedim; onun parası aklından Hasta cev~p verdi: 
fazladır dedim. - Ne demezsin doktor? Uç kaşığı-

Çırağın elleri nı içtim, öksürüğüm kesildi. Uç kaşığı 
~ nı dizime sürdüm romatizmam geçti. 

Berber kalfası çıragma çıkıtş1: M""t b k" • · d il ·· takı l . . . u e a ısını e g muş m arımızı 
_ Oğlum, ellenn ne kadar k.rlı 1 t k • · kull d k. 

ki 
par a ma ıçın an ı 

böyle, bir defa olsun yıkamak a ına y Mn t 
gelmedi mi? eme,,~ AZ9 ~P<\11 

Çırak cevap veı·di: Koca - Bu yeni ahÇA~i}! #?D ~1 
- Ne yapayım ustacığım, bugün tım. Hangi yemeği pişirse tuzla dolcfo· 

kimse şampuan yapt1rmadı.. ruyor. 
Gürlllttl ile mttcadele Kan ~ ~a.kat_ ~ocacığım, bu kaLa-

. hat kendısının degıl .. 
- Azizim saat gecenın onu ve se- Koca - Nasıl olur? 

nin üzerindeki odada on tane daktilo Karı - Kadıncağızın elleri büyük; 
gürültü ederek çaJışıyorl~~· . . yemek kitapları da yemeklere konula· 

- Hayır, on tane degıl, yırım ta- cak tuzları fiske ile hesap ediyor. 
ne daktilo. Bunlar sabahın saat al Kırılan vazo tısına kadar böyle çalışırlar. 

Yirmi ıenede takriben 2000 - Peki ne diye şikayet etmezsin 1 Hizmetçi hanım~ .~~di ki: 
konferans vermi§ ve İstanbul rad· _ Faydası olmaz dostum, zira on . - Hanım ef endı~~gım, şu salond~~i 
yosunda §İmdiye kadar 26 defa ko· lar (Gürültü ile mücadele} cemiyetinin ~üze~ ;:ızoy~ /er gor;~ b:yılıyor. ~ız 
DUfMU§ olan Selim Sırrı Bey üsta- beyannamelerini hazırlıyorlar. en ısk •:~n ıs lıyene.k" ız e onu ver-
dmıızı gördüm. A tall k meme ıçın ne er çe ıyorsunuz, ne ka· P 1 dar üzülüyorsunuz. 

- Salı günü radyoda 27 inci tki genç kız konuşuyorlardı: Hanrm - Eyyy ... Ne olacak? 
ktui'eranıımı vereceğim dedi. -Annenin 0 gençle evlenmene muvafakat edişe lnhayret _ Macit bana ilanı aşk ederken o Hizmetçi - Artık üzüntü çekmiye-

Sordum: ettim. Halbukl eskiden ondan nefret ettıaını söylerdi kadar aptal hali almıştı ki sorma.. ceksiniz. Ben onu kazaen kmverdim. 
- Mevzuu? - işte onun için muvafakat ediyor ya "Hele kendlsİne b1r - Tabii~ bir insan aptalca bir h.ı- ilk yemek 

Güzel k d kaynana olayım da o görUr,, dlvor. rekete gJrişince tabu aptal görünür. - a ın... ' Yeni evlenmiş bir gent, arkadaşı. 
Gazetelerde harıl harıl aşk an Zerzevat na dedi ki: 

ket.l~ri ~apıldığı, pli}lard:' ku~la· tekrar bir aual sormaktan kendimi Selim Sırrı Bey '"ldü· _Bu sene yine zerzevat ekece.ksi- - Karım bugün ilk yemeğini pişi-
rın uzerıne uzanan çıftlerm derile- alamadım: _ H d d. bgu k. d I niz demek! geçen sene ektikleı·iniz- riyor. Haydi gel de yemeği beraber yi4 
· · k ·· ı· I ayır, e ı, ence a ın ar .. . 

rını arartan gune§ kaqar hararet ı _Peki güzel kadın ar hakkın- güzel ve az güzel olm k .. 'ki den memnun kaldınız oyle mı? yelim. Gelir misin? 
·""'· l"'lard t •v• b' d k 1' v• • .. k d k a uzere 

1 
t t kl . t . Ark d · -ın. a ııı e tıgı ır sıra a ço da söz söy ıyecegınıze gore a ın· ısnndır... - Eve , avu arım, zıraa sergı- a aşı cevap verdı: 

münasip bir konferans mevzuu idi lar arasında çirkin bulundu~nu Dinleyin bakalnn ne ıöyliye· sinde. madalya aldıla~; bunl~~ı~ h~p - ~ay hay,. gelmez olur muyum? 
bu doğruıu ... Lakin Selim Sırrı Be- da kabul ediyorsunuz demek, oyle cek... si bizım zeı-ıevatlan yıyerek buyumuş ben senın hangı kederine, rstırabına 
yin bazı telakkilerini bildiğim için mi? ~ocl.H :J.q,,ıe lerdi. iştirak etmedim? 

1 • ~-~-- -
- hınız doğru ufaklığı size iade edeyim madan, husumet göstermeden, heye .. tirir miydim? Beni alacağını söyledi. 

K 1 k d
.. •• mi? canlanmadan yalan söylemeğe sevke- istediğine nail olduktan sonra da hmi 

iZ ar çu ura uşunce ... Muallim şiddetle dedi ki: diyor. Erkeklerin çoğu böyledir. Bir bırakıverdi .. 
- Tabü hem de rica ederim bu- fahişe ile baş başa kaldılar mı onun - Ne alçak şeymiş .. Nasıl ilk er-

•••••••·~~·-•••••••••·~·-~~~·· ran kim~~~m~~~teminr~m~~~ ~ro~rnrl~ Fd~~~k~~~~du~n~m~ u~dmm 
Yazan : Aleksandr Kuprin _ 15 - Çeviren : M. Gayur niz" hepsi de ayni cevapları verir: idi? 

MualJimin kafasındaki olanca te- Kendisine ayni suretle mukabelede Zoçya kapıya yaklaı:ıır gibi söylen- - Çok değil .. üç aydan beri. - Tabit" l\lini mini tontonum rk 
. . 1'' k t . 1 . ~ K d ış 

heyyüçleri kamçılıyan bu talep heri- bulunacağınıza emınım. a a ıç '1 pa- di: - aç yaşın asın .. 1a mı yatmak istersin yoksa kara 1 k· 
fi birdenbire kızdırdı. Ve hiddetle ce rası böyle geçjştirilemez. Ben usta- - Emin olabilirsiniz? Şöyle keyfi· M~~ka ~ş sene küçüldü ve k:ıt'i- ta mı? lambayı biraz kısıyorum ... ;;, 

1

1,. 
vap verdi: ya hesap vermeğe mecburum. İki şi- nizce yerleşin .. rahatınıza bakm .. gü- yetle soyledı: iyi mi?.. y 

- Bu lSrardan mana ne? Yoksa pa şe bira beheri eUi kapikten ~ir. ruble zel iştihalar?." - On a~tı _yaşınday~. - Burada canın sıkılmıyor mu? 
rayı vermeden gideceğimi mi zanne- eder; limonata da otuz kapıktır .. Şu Manka kadın çıkınca kapıyc ki- Alman ınlıyerek yerınden kalktı Adın ne bakayım? .. 
diyorsunuz? Kimin karşısında bulun- halde bir ruble otuz kapik borcunuz litledi. Gidip Almanın dizlerinden ve botlarını çıkarırken sesl~ndi: - Manya.. Hiç Sikılmaz mıyım l 
dağunuzu bilmiyor musunuz? Ben öy- var.. biri üstüne oturdu ve çıplak koJJa- - Oh l ne kad~.r ~ençsın ! .. N~sıl ah çektiklerimi biJseniz.. 
le baldırı çıplak adamlardan deği- Alman isyan ~tti: . . . . rını boynuna sardı. oldu da buralara duş~un? . Alman kızı ağzından öptü ve de-
lim. Bari Üzt!rimdeki resmi elbise- _ Bir şişe bıraya eJlı kapik ıRtı· Alman birasını içerken sordu: - Memlekette delikanlının bıri be va metti: 
den anlayınız 1 Hayvanlıg~ın ve manasız yorsun uz hal .. hangi kahveye gitsem _ Sen buraya gireli çok mu oldu? ni kandırdı ... Annem o kadar sert bir _ Nasıl erk kl . . . ? B 

• • J k d d k' E" b'I d" 1 e erı sever mısın. a-
yere tecavüzün manasr yok .. Rica edf'- on iki kapiğe hır ~ışe a ırım. Adam müphem bir surette~ icra o- ~ ın~ ı 1

" ger ı sey 1 mut aka be- zıları hoşuna gidiyor değil mi? Hangi 
rim. Zoçya hırçın bır tavırla mukahele lunacak aşk fiilinin ruhların bir yak- nı ~gardı •. Ben de kaçtım ve buraya !erinden zevk alıyorsun? 

Zoçya tarziye vermek lüzumunu etti: . . !aşmasını, hakiki bir s_am_i~iye! ~u- geldım.. • .. Manka gülmeğe başladı: 
hf$etti: • _ Eğer daha ucuzunu bılıyorsa- sule gelmesini icap ettırdıgı hı~sıni -:- O ~na ılk tecavuz eden adamı _ Neye hoşlanmıyayrnı.. Fakat en 

- Darılmayınız mösyö .. Odanın pa nız oraya gidiniz. Kendini bilir bir duyuyor. Binaenaleyh sabırsı.zlı~ma sevmış ~ıydin? ziyade hoşuma gidenler senin gibi sa 
rasını isterseniz doğrudan doğruya müessesede bedeli elli kapiktir ve bu rağmen mükalemeye girişmek ıstıyor. - Eger sevmeseydim ona teslim 0 • mimi pinponlardır. 
matmazele verirsiniz. o çok naziktir. hiç de pahalı sayılmaz. lşte hesa- Halbuki bu mükaleme kadını utan· lur muydum? Hiç kızlığıma halel ge- (Bitmedi) 

.. ' 
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1 POLiS HABERLERi 1 Satılan evrak 
meselesinde 

OtobUsler talimatna
mesi nesredlldl 

Üç genç kadın daha kendilerini 
öldürmek istediler 

aa,hca maddeleri razıror uz 
Bulgar mu har urlerleden M. Belediyenin bazırladığl otobUs-
Pa nçoDoref kendi vazlretlnl talimatnamesi diln sabahtan iti-

izah edlror 

Sftbll 1 t K f Bazt gazetelerde, geçenlerde Istanhul baren tatbike baılanmJJtır. Be
me çen ma mazel armen kur a- defterdarlığından eski evrakın miiza- lediyenin tahsisatı olmadığı için 
rılamadı, hastanede Uldll yedere çıkarılarak yeni ütıt yapıl- talimatname günlük gazetelerle 

Son günlerde intihar vek'aları yi. ·şırken Ardaş isminde bir ermeni ile mak üzere Bulgaristanda bulunan iki ilin olunamamıt, resmi vilayet 
ne çoğalmağa başlamıştır. ka,·gaya tutuşmuşlar ' 'e beş kişi zaval· k.itıt fab~ikasına satılması münasebe gazetesinde neıredilmiştir. DUn 

Dün de Uç genç kadın intihara it adamcağızın üzerine çullan:ırak tıle, benım geçen sene Istanbulda akıam bir otobfts talimatname 
teşebbüs etmiş ve bunlardan biri al- muhtelif yerlerinden bıçakla yaralamış hazinei avrakta olan tetebbtiatımı ha- mucibince seferden menedilmiş-
dığı zehirin teslrile ölmüştür. Jardrr. Mütecavlzlerden Vaham ve tıra getiriyorlar. Halbuki şimdiki Js- • 

1 - Taksmıde tarla bqında 122 nu Nubar yaralanmışlardır. Tahkikata de tanbul viliyeti dairesinde bulunan (ha- tırTalimatnamenin baılıca mad-
::narah hanede oturmakta olan 22 vam olunmaktadır. zinei evrak) resmi bir daire olup Tür-
raşlannda Fransız şubesinden Kar- Börte ı, olur mu? kiye Cümhuriyeti Başvekaletinin emri deleri ıunlardır: 
men isminde bir kızcağız stiblime iç- Dün Şehzadebaşında Millet sine- tahtında bulunuyor. Bu evrakın t:ıs- Milesseseler tarafından kendi 
mittir. masrna Sarıyerde oturan sinemacı Rah nif ve muhafazası dirayetli mildir hizmetlerinde kullanılan otobOs-

Fakat bu hadisenin etraftan du- mi Bey isminde birisi girerek maki- ve memurların yedi itinalarına te,·di Jer ücretle müşteri taşıyamıyacak 
· ulmaması için zabıtaya haber verıl- ne dairesinin kilidini kırmış ve sine- edilmiştir. Benim vak tile Türkiyede ve tardır.O o'lii iıletm ?le için bele
medep, a41esi tarafından İtalyan lıas ma makinesini alarak gitmiştir. l<'a· sonra hariçte Türklük lehine olan ça- diye riyasetinden ruhaatname al
tanesine kahlrnlan matmazel Kars kat Millet sineması sahibi Rasim B. hşmam ayna gibi açık ve (hazinei t-V· mak mecburidir. Belediyeye ve
bir müddet sonra feci sancrlarla luv polise müracaat ederek makineyi geri- rak) ta tetkikatım ise Başvekil nıuhte-
rana kıvrana ölmüştür. ye alabilmiştir. rem ismet Paşa Hazretlerinin müı.=ıa- rilecek istidada her otobüsftn 

Kızın intiharına sebep bir rh·ayete Bir otomobll kazası adei mahsueıasile olmuştur. Ge:-ek muayyen iki mesafe arasında 
göre seviştiği ve evlendifi Nihat is- İtalyan tebaasından Lion efendi- da ve gerek Türk darülfünununun işlemuine müsaade edileceği 
minde bir gençle aralarının açıln~ış , n~n idaresindeki 271 numaralı otomo- ~~:rih cemiyeti) kütüphanesinde tet- için işliyeceği yerlerin başlangıç 
bulunmasıdır. Matmazel Karmenın l bıl Dolmabahçe meydanından geçtrken k"k t neticesi olarak tiirk -bnlgar ve nihayeti bildirilecektir. Bu 
intihar etmeyi evvelden tasarladığı takunyeci Hasan efendinin 11 yaşın· ı. 1~ :~ rinin yaı,ayışlarına ve miinıv iki mevki arasında otobüslerin 
süblimeyi on beş gün evvel tedarik 1 daki oğlu Mehmede çarparak )'tlrala- mıh et ea ait hirrok mtihim vesi'tala- f 

· d d E f ı h · se a ın ~ sabahleyin hangi saatte se ere etmesın en anlaşılmakta ır. mıştır Çocuk t a astanesıne kaldı- ra tesadüf ve bunları aynen kopya baılayıp akşam nihayet 
2 - DUn ötle vakti Fatihte Hav- rrlmış. şoför yakalanmıştır. 

1 
b 

1 
S f d ı 

. . . · · ettim Bun arın azr arını o ya a e - · · b · t d darda oturan saadettın efendının kızı Fransız profeslSrUnUn cesedi . • .. h 
1 

k ık Z verecegını ve angı saa ve a-
16 yaşında Behiye hanım da tentür- Kilyos sahillerinde elleri n ayak li bı~ nus a ?

1 
ar~ ç .. an ( ~ra) g.a- kikalarda hareket edeceği göate 

d . · . d . d"I k .. b •1 b" h ld b F zetesınde neşrı e tiirkliik ve turk mıl- . b' • f t "f .. t"d ıyot ıçmış ve te avı e ı me uzere Jarı ag r ır a e ulunan ransız . . rır ır seyr11e er arı esı ıs ı aya 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış- profesörti M. Ticotunun cesedi gö- Jeti hakkında ı~nat olunan bırçok. er~- raptolunacakbr. 
tır. müldüğü türk mezarlığından çıkarıla- cifin butlanını ıspat ederek her ikı mıl- Bir de ücret tarifesi tesbit 

lntiıhara teşebbüsilniin sebebi henüz rak Fransız konsolosuna teslim edil- !etin daha yakın an~aşmala~ına büyük edilecektir. Bu suretle milracaat 
anlaşılamamıştır. miştir. tesir yaptı. Bu neşrıyat ~ynı .zamanda edenlerin evvela otobüsleri fenni 

Bir kaza Bununla beraber bu meselenin tuh- Bulgaristanda Y•yan hır mılyona ya b' tt d'J k 
. . • . . . ır sure e muayene e ı ece ve 

iki ki 1 aı r surette yaralandı kıkatı heniız bıtmış değildir. Bırçok kın Türk vatandaşlarımızı da stvın- I • " • ' d d' b' l 
.. ' 

1 
.. . • kimseler sorguya çekilmekte ve hadi· d" k ilU hialerinin kuvvetlenme- 8 acagı muşterı a e 1 tes ıt o U· 

Dun akşam uzeri Üsküdarda fecı ırece iti kt Ot bü Ü ün t • 
. . . . • seye bütün ihtimallrr dikkate ahna- ı emleketteld içtimai mevkile- naca 11• 0 sç n yap ıgı 

hır !.aza olmuş ve ıkf kışı agır surette ' . s ne ve iti • t 'f t tk k t d l d"l kt" 
! rak ehemmiyet venlmektedir. rinin yükselmesme de yardımı oldu. arı e e ve a i e ı ece ır. yar:ı anmıştır. 

Üskiidarda Tophaneli oğlunda tram 5 katı ~lrden randevu evi lml'I Bundan maada bu tetkikatım, (Bul Her otobüs sahibi talimatname 
vam caddesinde 41 numaralı dakkanda Evelkı gece Beyoğlunda umumi hır gar ultlmu fiinun)akademisi tarafın- ye riayet edeceğine dair bir 
Ahmet Arif ile Mardirus, Eritmek teftiş yapılmış ve zabıt:al abli.kiye ıne dan takdir edilerek ya.kında resmen taahhOtname verecektir. Ruhsat
fizer1! ocağa koydukları bakır çıbık· murl~rı tarafından bırçok randevu garp lisanları ile neşredileceğinden namelerin bedeli her otobüs için 
)ar arasından patlıyan bir madded'l?n evlerı kap~tılm_ıştır... . (bazı mühim vesikalar türkçe olarak) on liradır. Bu ruhsatnamenin 
yaralanmışlar ve derhal tıp fakültesi- Kay4edıldiiıne ıore bundan ıkl :\Y türk millet ve devletinin idari ve içti- hllkmn bir senedir. Sene niba· 
ne !,aldırılmışlardır. evvel bir cinayete sahne olan Tart7 mat birçok an'ane ve meziyetlerini ve 

A.hJnet~ıifin yara•. gizinden ve başında Da~ya.ncı Ahmet Be: vapar :: türk, bulgar milletlerinin asırlarca na yetinde otobOsleri~ f-'Jml mu-
1 nJ..qd\ln; \'fardirusunda vücudunnn manı!1ın beşıncı ~atında ran e u e ı sıl dostane yaşadıklarını Avrupa ef- ayenesi yapıtırken nilliatname 
m htc1if yerlerindendir. Zabıta tah- oldagu anlaşılmıı,;tır. tebdil olunacalitır. Otobüsler 

karı umumiyesile garp ulema ve müs-
kii ~' a b~ şlamıştır. --;,=====~=====-,- teşriklerine de tanıtacak, bu hususta belediye hüdudu dahilinde 30 

Bir mot8r randı Küçük haberler fikirler ve kanaatlerde bir inkıllp ya- kilometradan fazla s&r'atle git-
Şileden Istanbula gelmek üzere ha Keoperetlfçller cemiyeti _ pacaktır. Bu vesileden istiafde ederek miyeceklerdir. Kalabalık yerler-

rel\et eden 12000 kilo kömür yüklü Ou .. n ticaret odasında toplanmış ve ce· ilk 1 r (h i i de ve d&oOılerde yavq aidecek-
motör Ak~ekese mevtdine iki mil me- . . . b 1 1 . .. yeni Türkiye bUy r ca ıne az M • I d' Ş fst n. t • 

. . . mh·etin faalıvenne aıt azı ş erı muza· evrakın vazifeşinas memurları-nal ve er ır. o ur yanına muş erı safede iken benzın deposu bırdenbı- ; : . . . f 
te 1 t kere ve tesbıt etmıştır. İstanbul darülftinunu tanh ve edebi- oturmıyacakbr. Yalnız uni ormah 

re a ş 8 mış ır. ted" · polis memurları oturabilecektir. Sahilden derhal tahlisiye gönderil O BUL M . .ı\ CA O yat fakültesi muk ır mtiderrislerıne 
miş, ve üç tayfası kurtarılmıştır. Mo 

1 2 
~ 

4 5 6 7 8 9 10 11 göstermi' oldukları ltltuf ve muavenet Bilat11z •eyabat etmek ve ettir-
tör kamilen yanmıştır. • lerinden dolayı alenen samimi teşek- mek memnudur. Muayyen add· 
iki vapur amelesi fect surette 1 A S _ ı _ ~ A kür ve hürmetlerimi beyan eylerim. ten fada adam almak memnu-

yaralandllar 2 E- O E P-[il .i) S ı• ~ C ı Panço Dorel dur. Otobllaler belediyenin gös-
Aııadoluhisarı~da Alyana :-. .:~~ ~:u 3 L E H Jr- E_ ;j'IL_ ~ H ı R_ terecetl yerlerde durabilirler. 

nan bandıralı hır vapurdan kon.ur 4 A p- T u· L L A H fi] fi! S Ticaret i1emiadeı Durak yerlerine belediye birer 
boşaltmakta olan Haydar ve Kamil 5 M !iiiı E L-'r=ı AK I L L 1 iş şirketi Avrupada sabit levha asacaktır. 
isminde iki amele muvazenelerini kay ılı L!!I -

1 
• IJ z 

6 S 1i1 111 L A F il N [1 1 
• k OtobOslerin birbirlerini geç-

bederek anbara düşmüşler ve fena hal- l!!.. o.: '=J 1- -ı· 1 - ~ L- şube açaca melen, yarıı etmeleri kat'i ıuret-
de yaralanmışlardır. Her ikisi .ie 7 ı S L A K IS 2 Ç lill111 · · d b ld 
derhal hastaneye kaldırılmışlardır. 8 !il !il H !__ N~ Ç_ !i H_ !j; ..!.__ •iş limtet " şirketının a i e te memnudur. Her otobOste 

lSIUmle tehdit bir llra ra,vet 9 .. A H IJıL ~[il~ A L K açacağı ıubeieri tesbit ve faali· matbu bilet kullanmak mecbu-
Lirnan şirketine ait 305 bumar:llı 1 A C -1 fi C li1jiHiJ L l!I'! i _ yete koyduktan ıonra Avrupa· riyeti vardır. Kontrol için me-

marnada çalışan Ihsan efendiyi bı- 11 H R- s-ı-;-z L ) 1 ıK [S lii DJD bazı mlihim ticaret merkez· murlar İşaret ettiği takdirde oto-
çak çekerek ölümle tehdit eden KR-

1 
' 1 )erinde de şubeler açmak tasav· bilsler derhal duracaktır. Bilet-

dir isminde bir mavnatı kendisini rner 1!.velkl bulmacamızın hal- vurunda bulunduğu ve bu husus- çiler bOsnDhal sahibi, 18 yaşın-
keze götüren polis memuruna bir ledllmı~ şeklı ta tedkikata baıladığı yazılmııtı. dan yukan olacak, temiz el· 
lira rüşvet tekHf etmiştir. Bu mese 1 2 3 4 .'> ,., 7 > 9 1 O 11 Haber aldıg· ımıza göre tirket biae giyeceklerdir. 
leden de ayrıca takibat yapılmakta- ı • 1 = ı•:, ı• d l"k Yanında oturanların şikiyeti· 

l!!!!; I!!!!!, tetkikatını bitirmiş ve şim i ı dır. 2 - - -ı- - - -.-- - - 1 b' ni mucip olacak ve iz'aç edecek 
ispirto tenekesi patlarsa1 __ l!!J_ ----- Avrupanın en mOhlm o on ır 
Dün Mahmutpaşada bakal lrnnh 3 !il ticaret m~rkezinde bir şube aç- derecede temizliğe sahip olma-

Esat efendi clWdranında ispirto bo· 4 11\r-i - ı•, - iiifi- - • . yan milıteri arabalara kabul 
l!!J e L'-1 ~ mağa karar vermittir. d k 

•altırken marangoz rırağı Artiniı1 at- 5 - - - - - - ll.l 'iiil - h IU e ilmiyec~k ve indirilece tir. 
!>' ~ l!!!I Romanrade arpa ma su Ot ı k tıg-ı kibritten ispirto tenekesi patlıya- 6 F.iı• - 'ili~ - 'ii1 !jil- - - !ii b obüılu daima aUprD ece 

l!l"I l!!1 1!!1 l!!!l e Alınan malumata g&re u ıene 
rak ateş almış ve Artin ağır surette 7 '• ' - - - W' =-. W - - - h clgara içilmeyecektir. ŞofiSrlerin 

l!!!!I !!!!; :.!!!! Romanyada arpa ma sulli az n d k f z1 yaralanmıştır. 8 • - - fii, llJ- i5ı -r1. - -~-1 m ıtemiren o uz saatten a a 
d kt 5 l!!l !!!' olacagı· gı'bi Şimali Amerika 1 al k Ot bıı. 9 ölmek lstlren o orun 9 - - - - lil- - -= - - - ça ıım arı yaıa tır. o us 

sıhhati iridir ______ 1 _ F.ii _ stokuda geçen seneden noksan· saatten fazla çabıtınldığı taktir-
Cerrahpaşa hastanesi doktor- l( m _ı_ _ _ _ _ ..:._ ~ dır. Bu vaziyet karşısında bira- de 9 saatin hitamında ıof&r de-

larından Hazım Beyin iki rlefa 1 J iil fil ı• Jık arpalarımızm, muı.yyen ıerait ğiıtirilecektir. Otobftsler yalnız 
intihara teşebbüs ettiğini ve te- k .. b dahilinde ihracı temin edildiği belediyenin m6saade ettiği yol-
davi edilmek üzere Şişli hastanesine BUgun u ulmacamız k' k 
kaldırıldığını yazmıştık. Soldan sağa ve yukarıdan· aşafı ~ takdirde, piyasada es 1 mev iini larda itleyecektir. Bu yollar be-

Hazım Beyin vaziyeti iyidir. tnti- ı _ Hünuna (6). alması mfimkü olduğu allkadar lediyece tayin edılecektir. Direk-
hara teşebbüsünün sebebi henüz belli 2 - Fazla (3), Ezik (4) müesseseler tarafından temin siyon ıol tarafta bulunacaktır. 
değildir. Söylendiği gibi kumarda pa- 3 - Büyük (3), fakirlik (6). ol.mmaktadır. Karoseri kapalı olacak, dahilen 
ra kaybettiği haberinin doiru olmadı- 4 - Yarım (3.) Ruslar lzmlrden tUtUn, afyon yliksekliği 1,80 olacak, otobüs-
ğı anlaşılmaktadır. 5 - Alman parldnıent03u <7>. v .. aıre alacaklar ler haricen ve dahilen temiz tu· 

Hazım Beyi evelki gün Cerrahpaşa 6 - Hdldm (4). izmirden verilen maltlmata gö- tutacaktır. 
hastanesi sertabibi Rüştü Bey ziyaret 1 - J(imür (3), Framanuı mefhur re Ruılar tn.tu-n, afyon, üzüm, 

u Otobüslerin 80 metre arzında 
ederek hatmnı sormuştur. bir ıehri <3J. incir vesair mabsulabmızdan mil· 

& kl•I bir Arda,ı dövdüler 8 - Harfitarif (!). çift kapgı olacaktır. Pencereler-
Evvelkf gece saat 22 de Nuher, ı _ TavU (4), Meskeluu (IJ. bim miktannı almaia karar ver· de perde bulunacaktır. Otobüs-

Vaham, amavut Ramazan ve diğer iki 10 - (ay zamanı (8). mitlerdir. Yakında mDbayuta ler bir kazaya ıebebiyet verdık-
adwlat Samat;ra 1&1ıilleriade dola- ll - ?'cu (S). bqhyacaklardır. leri takdirde kazazedelere tu• 
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K .. ., , vo il 
1 lngillz lira• Kr. lOO 
.. T.L. mukablll Dolar 0,4 : 16 
•· • Frank ı Q 1. 

tlret '2 

Beli!'~ 

Ora hm 
• Is. Frank 

Leva .. florin 
Kuron 
~ilin~ .. • Pczcta .. .. l\lark 
Zlott 
renııo 

911 l.cv Kuru, 
ı ·ı ürk lirası Oinar 
(ervoneı; Kuruş 1•>8/l 

"ukut 

ı lsmlln (lnl(lllz ıc ıı~ 

ı Dolar (Amerika ı 21 
20 Frıınk [Fransız iti 
20 Llrec i lıalya 222 
O frank flclçika J ı 1t 

Drahmi [Yunan ı 15 
t"raok t ls,•içrel 81 

O Leva Bulgar j lif 
ı Florin [Felemenk J 

ı o Koron {Çekoslovak] 
~ ılınıı Aı·usturyaJ 

ı Pezeca jlspan)'a] 
ı RayşmerlıtAlmanya] 
ı .Zlotl Lehistan 

ı l'engö 1\1 acarlstao 
Ley [Romanya] 

20 Dinar YoJ!'Oslovya/ 
ı Ç evoneç Seq·ec 

Altın / 8o 
Mecidiye ' har~~ 
Bankonot \ 

l•l31 ' ( 
211 _( 

16 "' 
22; 
lltı 

Yiyecek 
Toptan llatlar 

Et • Sebze • Merv• 
Et - (Ki1011u) Dağlıç: 54,60 50,70 K. 

Kıvırcık: 46,BiJ-54,70 K. Karaman: 46,80-
56,16 K. Mezbaha kuzusu: 46,80 • 54,60 
K. Ôkü.z:23,40·34,32 K. Dana:3J,20K.lnek: 
27,30 -32,64 kuruş Manda: 19,50- 31,20 
kuruş. 

Pernlr - Beyaz yağlı 580 den 710 
kuruşa kadar. Yanm yağlı 17-14 okkalık 
teneke 450-550 K. yağsız 1I·12' ôl&ahk 
teneke 160-230 kuruş. 

BUber: (Dolmalık) 12-13 K. (Sivri) 
8-9 K. Tazefasulreı Yeşil barbunya 
5-6·7 K. Ayşe kadın 7 8-9 K. Çalı 7 K. 
Asma kabakı (Adedi) ıo ı 5 20 K. 

Englnan <Yerltı adedi 5 • 6 kuruş. 
Domates ı Okkası 9 • 10 kuruş. 
Bamre: 6 - 7 • 8 kuruş Patlıcanı 
1 • 2 • 3 - 4 K. 

Merva 
Şeftali: 7 5 K. Elma: Osmanpaz:ır 

8- 10 K. Armub (Akça) 45·50 kuruş. 
( Mustafabcy ) 30 · 35 · 40 1\. IEd emitı 
JO · 15 • 20 ı uruş. Erik: 13·18 liuruş. 
Fındık: 13 17 kuruş. 

Suriyede kıratlık 
Suriyede bir kıral.ık tesisi ha

beri gittikce kuvvetlenmektedir. 
Suriyede çıkan bir gazete bu 
hususta diyor ki: 

"Suriye tahtma namzet olan 
kır al Ali ancak şu şartları ka~ ul 
ettiği takdirde kıralhğa geçebihr: 

1- ~utiyenio birliği, 2- Se
fir tayin ve kabutn, 3- 2-3 se
ne zarfında bir milli ordu teıkili 
ve işgal ordusunun çekilip git· 
mesi. 

llatbc.:amıza gelen eserler: - Cllrit llıtllAll 
Güzide edıp ve kıymetli miitetebbi 

Ali Haydar Ermi Beyin eaeridir, 1866-
1869 Girit ibtiltli ve gamsız Hasan Beyin 
ar!cadi v i batırması hadiseleri hakkında 
esaslı "tetkike müstenit malOmat ve iza-
hatı muhıevidir. Deniz mecmuasının 
Temmuz sayısına ilAve olarak neşredil
miştir, tarih ve edebiyat meraklılanna 

tavsiye ederiz. 
11111111 ı ı ı r.•ını11111unı~ııııı,•ı,...ıııııı•ım••ıeıu111>ltl!I 

minat verebılmesi için belediye
ce münasip görülecek niabet ve 
miktarda kaza sigortasına konu• 
lacaktır. 

Talimatnamede giSsterilen 10· 
zum ve mecburiyetlere riayet 
etmiyen ve menedilen ahvale 
cOr' et eden şof&r, biletçi Ye otobOs 
takipleri cezalandınlacaklardır. 

OtobUs sahiplerinden bu bap
taki taabhntnameleri mucebince 
ruhsatnamesi geri alınacak, oto
bOı işletmekten meneclilecektir. 



Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

1 inci Keşide 11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 20.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

Iktısat vekaletinden: 
200 kilo aOJfat da ıtrikinln prtnamesi mucebince kapalı 

ıarf uaulile mllnakaaaya vuolunmuttur. Taliplerin ıartnameyi 
almak Ozere fiıudiden Ankarada ikbAt veklleti mllbayaat ko
mia~oaaaa latanbulda birinci ziraat mldllrlap.e mOracaat eyle
illeJeri ft mDnakaaaya iıtirak için de yevmi ihale olan 9 eyltll 
1931 çaıpmba ıtmllne kadar bedeJi muhammeni olan (10,000) 
liramn yDıde 7 ,5 Ozerinden teminatile birlikte teklifnamelerini 

- mezl-Or komisyona tevdi etmeleri ve yevmi mezk6rda saat 15 te 
deılcomisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. (707) 

Jandarma imalatanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı ıçın kumatı imalltaneden verilmek 
Dzere 8415 adet kaput yaptırılarcakır. MDaakaıa 10.8-931 pa
aartqi. güall aaat 15 tedir. Biçki ve imaliyeıine talip olannn te. 
minatile Gedikpaıada Jandarma imaJitanesine mllracaatla prt-
narneyi gi>rmeleri iJin olunur. (1026) 

M. il. Yeklletl lllıdan 

e ennide bulunan kıtaat hay
•anatuun ihtiyacı olan arpa ka
palı zarfla mllnaka1aya koomUf· 
tur. ihalesi 8 Ağustos 931 Cu
marteai günü saat J 5 de isparta 
da aıkeri sabo alma komiayo
nunda yakılacaklar. Taliplerin 

prlaameyi giSrmek Ozere Fın
dıkbda heyetimize ve prtname 
almak ve tekliflerini •ermek 
üzere teminatlarile birlikte iapar· 

tada mezktir komisyona milra· 
caatlan. (461) -1018 

• • • 
Aakeri ihtiyaç için 1000 adet 

ponaot bujisi ve 2000 metre 

kablo 25 Temmuz 931 Cumar· 
teıi allnü 1aat 16 da Fındıklıda 
heyetimizde pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin şartname ve Pon
sot buji nlbnuneaini heyetimizde 
g6rmeleri ve ihale saatinden 

evel teminatlarile birlikte buır 
bulunmaları. (462). 1017 

• • • 
Eskifebirde yapılacak bir ••· 

kert depo inşaab kapab zarfla 

mUnakuaya konmqtur. ihalesi 

13 Ağustos 931 perıembe ıtlnil 
saat 14 te Eıkiıebirde askeri 

ıabnalma komisyonunda yapıla· 
caktır. Taliplerin ıartname ve 
ketifaamesini görmek Ozere te-

minat Ye teklifnamelerile mezkOr 
komisyona müracaatlara. (460) 
1016 

• • • 

7 - V AKIT 21 Temmuz 1931 ~ 

f Mahkeme ve icra lllnlar~ ı J Lk.Mb;1f l~n ko111iQonu J 
/stanbul dördüncü icra dairesın.. T 011 

den: 56 GDlbaae haıtaneai 
Dimitri Veledi Kosti efendinin Ali 

etendideki alacafının temini istır~ı 2
2
0
5 

Tıbbıye Tatbikat hutaneai 
KuleJi Jiıeıi için mahcuz ve furuhtu mukarrel· bu-

lunan Yedikulede Kürkçü Hüseyin 35 Çengelköy Orta mektebi 
afa mahalJesinde atik Yedikule cedit 100 Harbiye mektebi 
imrahor sokağında 73 - 75 atik 21 f.. 236 
216 . 120 cedit numaralı bir bap diik
kAn maa arsanın nısfı kırk bes gün 
mflddetle mevkH müzayedeye vaz o
lunarak 25 lirada talibi uhtesinde 
olup bedeli müzayede haddi layikin· 
de drUJmedfğinden bir ay müddetle 
tecdidea .müzayechye vazzolunnnış
tur. 

MezkGr dflWnın cephesi demir 
parmaklıklı olup zemin çimento(lur. 
Ahpp merdivenler yukarıya cıkıhr. 

bir gezinti mahalll üzerinde bir oda 
bir hali mevcuttur. Hududu sai ta 
rafı Dokaimanın fırını arkası Dok· 
simanın mutfak mahallf 801 tarafı 
Emine hanımın fınn anuı cephesi 
tariki Am ile mahduttur. Mlktan 
meeabası aru maa ebnlye dahil ol
mak Ozere yüz on dokaz artın terbi· 
inde ve 68, 75 metre murabbaı olup 
33 arpa bina aahallicllr. M•*Clr bina 
ahpp olup muhtacı tamirdir. MeTkl· 
inin tramvay ı.tuyon mahalline ra· 
kın ve terefii bulunmasına nazaran 
beher metre murabbaına flç lira kıy
met takdir edllmişti.r. Maa dilklln 
ananm kıymeti mahamJDenMi tamamı 
M2 lira olup talıip olanlar kıymeti 

muhammeneeinin yüzde onu nispe
tinde pey akçelerin! alarak 927 • 1273 
dosya numarasile 22 - 8 - 931 tari· 
hinde lstanbut dirdtlncl icra memur 
ıutuna saat on dörtten on altıya ka
dar müracaat eylemeleri ilin olu-
aur. (1412) 

Yukarda mabaUerile miktarlan 
yazalı aakerl mektepler ihtiyacı içiD 
236 ton kok ldSmOrO kapah •rf 
suretile ıabn alınacaktır. ilaaleai 
29 Temmuz 931 çarpnba pn 
saat 15 de Harbiye mektebindeki 
mahalli mabauaunda icra edile
cektir. Taliplerin ıartoamai içia 
komiayona mUracaatlan ft itti
rak için de ıartnameai YeÇhile 
hazırbyacaklan teklif melctapla
rıoı ıaati muayyeneaine kadar 
millelael numaraL iJmOhaber mu• 
kabilinde komiıyon riyuetine 
vermeleri ilh olunur. 714 

• • • Askeri mektepler ihtiyaca için 
20,000 kilo beyaz peynir paar
bkla sahn alınacaktır. Puarhjı 
25 temmuz 931 cumarteai ,ona 
saat 14 te icra edileceliadea 
taliplerin ıartnameaini ... ek 
için komisyona mfiracaatları ve 
iıtirak için de vakti mua11enin· 
de hazar bulunmalan illa olu· 
nur. (33) - 997 

1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 

Ylkaek mektepler miibayaat komiayonu riyaaetinenı 
MtUkiye ve yllluek muallim mekteplerinin 931 ~ali ıeneıi 

teker ihtiyacı aleni auretile münakasaya konulmuştur: Taliplerin 
teraiti anlamak üzere Yıldızda mülkiye mektebi mildUrlüğiine 
'le mlnalruaya iftirak edeceklerin de ihale gilnll olan 28-7 · 93 t 
tarihinde Fındıldıda Gnzel San'atlar a .. ademiılnde yüksek mek
t,pler muhasebeciliğinde mDbayaat komisyonuna milracaat eyle
meleri • milbakuamn uat ıs liD .~ ~ a.TUıa. ecıe.; 

lstambul levazım muayene he

yeti içiD iki adet kuffet maki· 
nesi kapalı zarfla monakaıaya 

ı.tambul 2 inci ticaret mah

kemeıindea: 

28 - 7 - 931 de kapah urfla 
ihaleıi icra kılınacak olan 11725 
kUo san'at mektebinin koyun 
eti ve aleni mDoakasa 1aretile 
ihalesi icra kılmacak olan Gn
mOpayu b11taneainin 16.000 kilo 
slltli eyyamı tatiliye olmak mlbaa
sebeble ihaleleri 29-7-931 ~ 

ceji illa olu.,,.r. 

Kir alık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 

Ticaret işleri umum mOdUrIOğUnden: 
30 ikinci Tetrin 330 tanblı kanon hükümleııne gore tescil edilmiş olan 

Alman tabiiyetlı ( Doyçe Or}ent Linse · Deutsche Orient Llnie) şirkea bu kere 
müracaatla Turkiyedeki muamelttrnı tatıl e) lediğtni bildirmiş olm:ıklı mezkılr 
firkede al!kası bulunınlarıa şirkete ve icabında lstınbul ır.ıntıkası Ticaıet mudür
luğüne müracaat eylemeleri ılAn olunur. (549-276) 

Ticaret işleri unuım 
Wi?Jürlüğünden: 

30 ikinci T qrin 330 tarihli 
kanun hDkOmlerine g6re tescil 
edifmiı olan ecnebi şirketleriıı· 
den Japoaya tablyetti ( Nippon 
Jmen Kaputiki Kaişa • Nippon 
Juaea Kapuahiki Kaiaba) firke
tinin 1 Drkiye umum vekili bu 
kerre mDracaatla lstanbul acen
teliiiae firket namına yapacağı 
tlerlİeD dojacak davalarda bütlln 
mahkemelerde dan eden edi· 
len w lçlmct1 phaı aafatlarile 
hazır bulunmak llzere Enriko 
Sperko ve mahtumları ticaret· 
haaeaini tayin eylediğiui bildir
mit ve lazım gelen vesikaya Yer
mittir. 

Keyfiyet kanuni hOkilmlere 
muvafık g&rlllmOf olmakla i'ln 
olunar. (1422) 

1 As. l'b. U. MUdlrlUIUnden 1 
Şartnamaiade yapılan Çebk · 

hane malzemei iptidai1eainden 
11 numaralı ıartnamede mabar· 
rer 400 ton bam Do' omit, 30 
ton Gesimterte Mağnezit 30 ton 
FJusa Spat pazar'ıkla 8-8-931 
tarihinde aaat 15 te ahnacalcbr. 
Taliplerin prtnamesiai almak 
için berilln mllnakaaaya girmek 
için de o gOn m6racaatlan. 

• • • 
8-8-931 tarihinde pazarlıkla 

abaacağı ilin olunan Hamdolo
mit ve aaire t•rlnamelinde 50 
ton kırmı11 demir cevherinin de 
mevcut olduju iJAn ohıaur. (1001) • • • 

24 kalem tek, çift, katlı ve 
yuvarlak kasnak kaJlflan 

Yukanda ya11b malzeme ka· 
pala zarf uautile 23-9-931 tari· 
biade aaat 15 de ihaleai yapa• 

SATILIK ARSA ıacaktar. Taliplerin ıartnameyi 
Bet1ktqta Cihannüma mahallesi ılmak için Ankanda Satan alma 

Cuhar ,... aokağında 75 harita rau· komiıyonuna mOnca•t eyleme
ıaralı 174,62 metre terbünde Darllff& ıeri ve vakti maayyenden enel 
aka;ra ait bir kıt'a ana metre aıurab zarflan komiayona teyeli eyle
aı iki buçuk liradan talibine satılaca- meleri. (3085-811) 
Jndan daha fulaya almak lstfyenle- ---------~~--
fn tarfht lllndan itibaren yirmi gUn Tayyare piyanko mDdOrllt&n· 
artında pey akçelerfle uruoemanfye den : 

konmuıtur. ihalesi 5-8-931 çar
şama gUnn ıaat on dartte Fın
dıklıda heyetimizde yapılacakbr. 

Taliplerin ıartnam~ ve katolop 
........... ..ı-J 
aaatinden evvel temiaatlarile tek• 

liflerini heyetimize vermeleri. 
(449-825) 

• • • 

Galatada Mesnıriye hanında üçüncü 
katta hacı ibrahlm zade Cemal bey 
nezdinde yeddi emin sıfatile bırakılmış 
olan yazıhane, muşamba kaplı koltuk, 
kanepe. sandalye, pıra\'an ve saireden 
ibaret qya bilcümle teKAlif ve rusu'?u 
.mUJtcriye ait olmak ve peşin para ıle 
clcrW )aldmb·ll flJ1lie ~ ~ 
suredle sattlacatmclu ıahp olanlann 
27-temmoz • 931 pazartesi sut 10 da 
mahalli mızktfda hazar beluDmalm 8tD 
ohmor. 

şamba g0n6ne tehir edifmittir. 
Koyun etinin teklif mektuplan 
saat on albda açılacak ...attın 
mlaaka ... ela 17 de i" .ohı
aacaktll'. (84)- 1014 

• • • 
42,61~2,'3,74 namatah IJAa.. 

lw ıatm alnacafl bfldirila 
atapda mıktarlan ymla bet ka· 

Ezine ve Bayramıçtaki lntaabn Beyoğlu bqinci icra memar- lem odunun almmumclaa aarfa. 
ihtiyaca olan arpa kapala zarfla luğundan: nazar edilmiftir. 
mllnakaaaya konmuştur. ihalesi Mahcuz olup taalmasa mukarrer eşva K 1 L O 
6' yı be)tiye 26·7·931 tarihine m~sadif K. O k aL_ 
~ •iuılos 931 sah ıünli aaat 15 . günü saat J2.J3 arasında Cıhan- 50,000 • anrr ... İCİD 
de Eıinede Askeri Hbn alma P~;; Karadut sokatnda 19 numaralı ha· 280,000 K. O. kıtaatı İÇİa 
laomiıyonunda yapılacaklar. Ta- !e onu.de birinci arttırması· yapılacaam· 400,000 1. inci farka içia 
lipleria prtname almak ve tek· dan talıplerin ~cvm ve saaıı mezkOrde 168,000 K. O. kıtaab içia 
liflerini vermek &bere teminat· mıhahinde hazır bulunacak memurumu· 268,000 K. O. kıtaab için 

za münııcaa_d•n ilAn olunur, (83) _ 957 
larile birhlde komiıyona mil· 

•-.tıan. ı:s:>:961 ·~ .. K .''!" ı 03 I ZAYILER I 
Şofar ve muavinden ba,ka Kuçuk ilanları Nide nufOa daıreıinden alclı-

OD yedi kit lak olmak Dzere alh , .. _,.. "• .... _.,.,... ğım319 tevellltlll nnfua ve uker-
adet otoblls kapalı zarfJa mO. lik tezkeremle bir takım lıuap 
aakuaya koamuıtar. ihalesi 5 &ablılc •• •~'1am•n,a .... ,qp defterlerimi zayi ettim. Balap 
ağustos 931 çarpmba gOnD ıaat Kirahk E• getiren Ye yahut adreaime gla-
15 de Ankara merkez aabn alma Harbıyede Sipahi ocaııda J~arşnwu~~ deren zevata inaaniyet Damana te-

ferah aparamanı 'anan u:ır • kk d 
komiıyonu•da y.apalacakbr. Ta· rab ev kiralıktır On odası. rerkosu. ıe Gr e erek ayna memnun 
liplerin prtaame almak ve tek· elektriği ve bahçesi vardlr edeceiim. 
lifJeriai vermek kere temiaal· Evi görmek ve konufm• çfn için Ayazmakapda 124 numarada Haet All 

delilere müracaat edılmesl otlu ıdell Hıfzt 
lanle birlikte mezlcür lcomisyooa ------------
mOraeaatJan. ( 452 ) • 866 ....... hane - Şehzadebaşındı ZA Yl 

ÇuturçefllJe yanında Taşban arkasında lunir Kemal Paşa kaıaaı askerlik 
y .. _ .... 0, l\larmaraya ne7.areıll 9 numaralı beş oda 
-~ ve muşıemılath milceddet kArgir hane şubesinden tebdilen almıt oldufum 

70 • 75 • 90 'aşlannda uç kardet saulıkor, fçlndl'kllere müracaat 313 dofamlu ukerl n8ikamr zayi 
duçar -olduğumuz kestanecık hasulııtn- ı----.~ ... ~1 ~,----~,-- ettim. Yenisini alacatımdan eskJ, 

Hlzme..., • 'ç v. •· •rıpn •r sinin hlikmfl yoktur dan ha~aamız ıehhkede bulunduğu halde - • 
Bir mürebbıve, bir hizmetçi, bir aşçi 

lstanbulda C~ğaloğlunda ağlık yurdunda istiyoruz mektupla bıze sorunuz. Mektup 
Dr. Behçet Sabıi Be}e ilcıca eder'k ke· içine 4 ıcuıuşlut pul koyunuz. Adres 
mıdi meharet \e muvalfakı) etle icra 1 ıanbul Postınesinde No 548 
eylediği amchyar saveslnde muhakkak 
ölümlerden kurtuldu 1 favaıJarımııı ha· 
IAakAr ellerine med\ un olduğumuz miri 
mumalle\ he candan şukranlarımızın ale· 
nen ne,rin,. 11111ıeber gazetenlztn bir ko
şesindc yer vermenızı rıca eyleriı. 

lilı:rüıa e l\lchme. Hacı Jsaıall, 
\ Jı:ad r 

ralıardan ıs 626 numara seh en JS,6Q4 
obrek basılmıetır Bfnaen~leyh 1 S,626 
num•rala ~alet sah p e nln kram yelerı ı 

fubelerine 
mUracıatlın 

IM••ur w• ........,. ıauro
r11z - iş nız olmadllt qmanlarda ça· 
l f1rak a~da 90 liradan fazla kazan•bıhr· 
siniz. şeraltf mektupla sorunuz, içine 6 
kuru,.luk pul ko\·uauz. 

bt:ınbul Postanesınde o 400 

All Rıza 
Oımanlı banka!;ından 

O~ma~la bankasının Galata, 
Yenıcamı ve f?eyoğlu deYairi 

11 

Milli Bayr•m" mOnuebetile 
Temmuzun 23 Onc& pertembe 
gOnll ile "Hakimiyeti Milliye 
Bayrama,. g8nü le apah buluna-
caktır. 

SUPLEK 
Tra, bıçatı 
be,.iain feYkintMcUr. 

,UPLEKS·PL Tf ı1e 
far,._ci ~ bir ıabenndır. 



~ 8 -VAKiT 21 Temmuz 1931 

_.. INBISAB .._ 
Rakı Şarap Likör 

LERI ••• 

500 250 100 
gramlık gramlık gramlık 

Hususi fevkalade rakı 
Yalova rakısı 
Istanbul rakısı 
Nazilli rakısı 
Aydın rakısı 
Boğaziçi rakısı 
Konyak 
Votka 

Kilosu 

300 
300 
200 
200 
150 
150 
200 
180 

şişesi 

150 
150 
100 

. 100 
75 
75 

100 
90 

şişesi 

75 
75 
50 
50 
37,5 
37,5 
50 
50 

şişesi 

30 
30 
00 
00 
00 
00 
25 
00 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 
70, 90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah 
700 gramlık şişesı 50 kuruş 

Bunlardan Başka 
Fransamn en meşhur muhtelif marka şampanyalan, ltalyan köpürür şarapları, 

orijinal viskiler, muhtelif marka cinsler, vermutlar, muhtelif marka 
Rus şaraplan 

DiKKA Tl 
idare mamulAtı meşrubattan 6 kiloilan fazla mil
bayaatta bulunanlara yüzde 10 iskonto yapılır. 

Satış mahalli: 
Galata rıbtlm Uzerinde ispirto ve ispirto· 
lu içkiler inhisar idaresinin bulundu· 
Gu Keteli Hanı alt1ndaki ma§aza ... 

T 1 f Beyoğlu 4lb0 
e e OD! Dahili 27 

valiliğinden: 
Bedeli keşfi 

Lira kuruş 
Mekteplerin ismi 

1788 10 Cumhuriyet mektebi 
1423 20 Albayrak 
1398 73 istiklal 
2926 Gazi kız ve erkek mektepleri 
2726 Yeni hayat 
1466 40 Mimar Kemalettin mektebi 
1040 il tekin 

" 898 Hacı bayram 
306 90 Sakarya 
82 ismetpaşa 

" 
• 
" sao Keçiören 

159 Kurtuluş " 
" 

14744 33 Yekun 
Balida yazılı 12 mektebin tamiratı kapalı zarF usulile 12-7· 

931 tarihinden itibaren münakasaya konulmuştur. 
2- ihale gllnü 2 ağustos 931 paz:ar ve saat 15 tır. 
3- Bedeli keşfin % 7,5 olan 1176 lira teminatı muvakkate 

ya bank mektubu veyahut muhasebei hususiye vezne makbuz 
senedi olmak üzere başmühendislikten musaddak ehliyeti fenniye 
vesikasile beraber zarfla konacak ve ayrı bir zarfa kayıt ve 
şarttan ari teklif varakası konarak diğer bir zarfla birleştirilerek 
üzerinde açık adres yazılı büyük bir zarfa vaz ile ihale saatinden 
eYvel vilayet encümenine verilecektir. Teklif varakaları 15 ku
ru.şluk pula tabidir. 

·- .. Seyrisef ain 
Merkez acentası: Galata Köprü bası 
B 2362 ~ube acentası Sirkecidr 

Mühürdar zade hanı 2 2740 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) vapuru 21 Tem· 

muz Salı 17 de Sirkeci rıhb

mından hareketle Zonguldak, 

lnebolu, Ayancık, Samsun, 

Ünye, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize ve Mapavriye gide· 

cek dönüşte Of, Sürmene, Ti
reboluya 'da uğrıyacakhr. 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 
(Mersin) 27 Temmuz Salı 

17 de Sirkeciden kalkacaktır. 

Emniyet sandığı müdürlü

ğünden: 
ikraz Muhammen Merhunııtın cins ve nevi Borçlunun 
No k ıymeti ismi 

1998 7915 Çarşıyı kebirde Kaliçeci Hasan mahallesinde b& 
yazıt cedit Tiyatro sokağmda atik 111 - 111 - 111 

mükerrer cedit 1 - 1, 1 No. aharın tasarrufunda o· 
lan tahtında vaki beyazıt caddesinden atik 109, 
113, 115, 117 No. murakkam dekakinin zeminden 
4 metre 20 santim irtifaından yukarı havaların& 
havi ve mezkUr atik 109 No. dükkan dahilin· 
den üç arşın cephe ve üç ar§ın yirmi parmak 
derinlik ki cem'an on bir buçuk arşın murabba
ındaki mahalden maada on sekiz arşın murab· 
baındaki kadimhan kapı methal ,mahalli müşte
mil Tiyatro caddesinden tahtında cedit 1 - 1 nu• 
maralı dükkanı müştemel bir hanenin tamamı. 

İbrahim Zihni Ef. 
3493 11644 Parmak kapıda Emin Bey mahallesinde okçular 

ba§ı ve Parmak kapı caddesinde atik 14 - 14 • 14 • 
14 - 14 • 14 mükerrer ve cedit 12 • 14 • 16 - 21·23 
25 No. altı bap dükkanın tamamı. 

Fatma ve Mediha Hanımlar. 
3794 1785 Kumkapıda mukaddema tava§ Süleymanağa el 

yevm Muhsine Hatun mahallesinde su terazisi 
sokağında atik 12 cedit 24 No. bir bap hanenin 
nısıf hissesi. Hristo Ef. 

3927 1875 Galatada emekyemez mahallesinde karamolla ıo 
kağında atik 14 yeni 14 No. bir hanenin tama· 
mı. Hatice Refika Hanım. 

4431 1600 Ahırkapıda lsakpaşa mahallesinde saraçhane so· 
kağında atik 2 cedit 4 No. bir hanenin tamamı. 

Seher H. 
6713 1939 Üsküdarda Tavaşı Hasanağa mahallesinde Ca-

miişerif sokağında atik 8 mükerrer cedit 6 No. 
.maabahçe bir hanenin tamamı. 

7643 16254 

7657 3373 

7666 1892 

7701 1890 

7739 8510 

7784 2490 

Fatma Nahide H. 
Beyoğlunda F eriköyünde arap suyu aokağmda 
atik 2 - 19 mükerrer cedit 2 No. bir apartmıanın 
tamamı. Zehra Hanım vekili Salih Sami B. 
Osküdarda Kısıklıda hacı Raşitpaşa sokağında 
atik 2 cedit 7 No. hanenin tamamı. 

Mustafa Efendi ve Ayşe H. 
Galatada Y olcuzade mahallesinde lüfer soka· 
ğında eski 2 yeni 10 No. hanenin tamamı. 

Ferah ve Sadberek Hanımlar. 
Galatada hazıama mahallesinde hazıa.ma çık· 
mazı sokağında atik 8 cedit 8 No. bir hanenin 
tamamı. Hüseyin Efendi. Şaziye H. 
Galatada Kemankeş Kara Mustafa paşa mahal
lesinde karantina sokağında eski 8 yeni 11 No. 
bir füme nin tamamı. Jozef Ef. 
Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde keresteci ~o· 
kağında atik 3 mükerrer cedit 56 - 58 No. bır 
bap hanenin tamamı. Ane H. 

7825 34605 Galatada bereket zade mahallesinde eski camii· 
şerif yeni camcı çıkmazı sokağında eski 13 ~üke~· 
rer yeni 9 No. bir bap apartımanm nısıf hıssesı. 

Ahmet Şakir B. 
7842 3700 

7939 1810 

7945 5875 

7956 8370 

7972 2688 

7985 4086 

Osküdarda lcadiye mahallesinde saatçı Simyos 
sokağında atik 28 - 25 cedit 54 - 25 No. maa ar· 
sa bir hanenin tamamı. Anjel H. 
Osküdarda Sela mi Ali Ef. mahallesinde tekke 
içi sokağında ati k 16 cedit 14 No. bir hanenin 
tamamı. 

Mehmet Ali Ef. ve Fatma Adviye H. 
Kadıköyünde lb rahim ağa mahallesinde Esat 
· ,aşa sokağında atik 15 mükerrer yeni 4 • 4 No. 
t.anenin tamamı. 
Macide Ayşe Pakize H. larla Mehmet Fahrettin B. 
Galatada Bereket zade mahallesinde yüksek 
kaldırım ve Züre fa sokağında atik 57 • 59 • 22 ce• 
dit 57 • 59 - 26 N o. maa dükkan bir hanenin ta· 
mamı. Hakkı Ef. 
Fatihte tercüman Yunus mahallesinde Draman 
caddesinde atik 5 cedit numaralı bir hanenin ta-
mamı. Halit Ef. 
Osküdarda pazarbaşı mahallesinde çıkmilz yıl· 
dırım sokağmda atik 3 - 3 - 3 mükerrer yeni 5 • 7 
9 No. üç bap hanenin tamamı. 

Mardirios Ef. 
8057 2530 Hırkai şerifte Mi rmiran Hasan paşa mahallesin· 

de atik cedit eski Ali paşa sokağında eski 54 • 54 
mükerrer yeni 5 2 No. maabahçe bir hanenin ta· 
mamı. Halil Ef. 4- Şeraiti anlamak ve resimleri görmek istiyenlerin hergün 

Maarif müdürlüğüne ve işi almak için Vilayet encilmenine mü
racaatlan lizımdsr. (1019) 

NAKiL 

Yukarda ikraz numaralan Yazılı emlak vadesi hitamında hoı·ç 
ödenmemesi hasebile altmış bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından 
talip olanların ve fazla tafsilat al mak isti yenlerin Sandık amirliği· 

------------- ne müracaat eylemeleri lüzumu ila n olunur. 

\ Diş tabibi Harbiye mektebi müdürlüğünden: 
Zıngaı Orman Şl.rket• '~. ô'e/J..~ 1)1~-~~ Acı Badem, Kısıklı. Bağlarbaşı, Göztepe, Feneryolu, Erenköy 

. 1 -''" '1) fU I ıncı Suadiye Mal tepe, Bakırköy ve Yeşil köy mıntakalarmda küçük bir 
Istanbulda Bahçe Kapıda Hasan Ecza Deposu Yanında sıhhi müessese (Prevantryom)balinde kullanılmak üzere askeri 10 

T H N ki t • t• Hastalarmı her gün &a· dönüm miktarı kafi bağ ve çamhk bahçeyi ve suyu muhtevi ve 
aş ana a e mış ır at 8,30-12 ve 13-20 kadar şimalin sert rüzgarlarından mahfuz köşkü olupta devamlı surette 

......... Telefon numarası 24430-2'4439 kabul ve her salı saat on kiraya veren veya satmak arzu edenlerm köşklerinin semtini 

Türkiye iş bankasından: 
Milii bayram münasebetile 23 temmuz 931 

perşembe gönü lstanbul ve Beyoğlu şubelerimiz 
kapalı bulunacaktır. 

üçten itibaren meccanen cinsini bahçesinin vüsatini ağaç ve çamlarını su ve elektrik te-
dit çeker ve tedavi eder. sisatı olup olmadığını ve lüzum gördükleri diğer izahatı gösterir 

Muayenehane: tarzda birer mektupla ve muvazzah adresle veya bizzat kısa 
Kadıköy Mısarh o§lu Ya· bir zamanda Tophanede askeri liseler müfettişliğine bildirmeleri 

vuz TUrk sokak No: 8 ilan olunur. (1003) 

Mes'ul müdilr: REFiK AHMET. 


