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Müncimiz Istanbulu ereflendirdiler 

BUyUk 111Unclmlz Haydarpaşada 
İstanbul dün sevgili Gazisine ka

vuştu. Büyük Reisimiz saat 10 buçuk· 
ta şehrimizi şereflendirdiler. 

Halk daha sabahın pek erken saat. 
)erinden itibaren hat boyu civarında 
yer almışlardı. Hat güzergıilıı Hay
darpaşadan Pendiğe, Tuzlıya kadar 
sevgili Gazisini görmiye gelenlerle 
dolmuştu. Haydarpaşada da istasyon 
içinde ve rıhtım-da büyük bir kala
balrk toplanmıştı. 

Hususi tren on buçukta Hay arpaşaya geldi 
ve lstanbullular Gazilerine kavuştular 

Herekeden itibaren yollarda topİanan halk, Gaziyi, 
içinden gelen coşkun bir sevinçle karşılıyordu 

• 

Gazi Hz. Dolmabahçede hem• 
,ırelerl Hf. ile blrllkte 

za, polis beşinci şube müdiirii Kenan 
Beyler intizamı temin için alman ter
tibata bakıyorlardı. Asker ve polis
ler kendilerine ayrılan Y.e.rle~de n1ev• 
ki al.mrşlardı. 

- istasyonda 
Askeri temyiz reisi Nihat, Ali as

keri şOra azalarından Cevat, Yakup, 
Şevki Paşalarla Pertev, merkez ku· 
mandam Emin Paşalar, üçüncü l<olor İstasyonun içi ve dışı bayraklarla 

ıüslenmiş, yerlere rıhtıma kadar hab. L.:....dılllll••Miıııılİlllilllillıiııı"...=~. .,:. .. _.ı..--_...._..___..._,..... du harp erk!nı, AH Fethi, Necmettil\ 

lar serilmişti. Polis müdürü Ali Uı- Gazi Hz. Haydarpa,a gar1ndan çıkarlarken (Lütfen aayıfayı ~eviriniz) 

Yeni muamele 
kanunu kabul 

• • 
vergısı 

edildi 
Matbuat' kanunu 

Muhtelit encflmende 
tetkik ednlyor 

Güreşçilerinıiz Atinada 
galebe çaldılar 

Bu esnada flasan Fehmi beyle au •e~~~ ·:::.::::!ye k•· lstanbul spor takımı dün 
Rüştü bey münakaşa ettiler kan~k::~ı!1 -<;:~ei:~i.s;-e=~~:~ izmire hareket etti 

Ankara, 21 (Telefon) - BugUtt lerinde büyük bir ehemmiyetle tetkik maç yapacaklardır. Maçların hangi 
muamele vergisiniın meclisteki müna· ediliyor. I4yihanm iptidai surette tet takmılarla yapılacağı henüz takarriiı· 
kaşa.sanda Rüştü Bey (Bursa), ile Ha kiJd için teşkil olunan ihzari encümen etmemiştir. 
san Fehmi Bey (Güımüşane) arasında üç gün geceli gündüdü meşgul olduk· Bundan b~a, 1stanbu1spor loley; 
bir hadise oldu. tan sonra yap.tığı tadilAt ile ıa... bol takımı da iki maç yapacak ve cirit 

Rüştü Bey, Hasan Fehmi Beyin Yiliayı intaç eı.r .• · :ı , Adliye ve Dahl· şampiyonu Veysi Bey gülle ve cirit ata 
geçen celsede söylediği bazı sözler( liye encümenlerinden mürekkep ol- rak bizzat kendisi tarafmdan ihdas e· 
telmih ederek ipekçilik san'atının hl mak üzere teşkil olunan muhtelit ()D· dilen rökorunu kırmağa teşebbüs ede-
maye edilmek istenilmediğini ve git. cümene vermiştir. cektir. Bu suretle kıymetli lstanbul-
ya cevap olarak bazı sözler söyledik · Muhtelit encümen layihayı bu sabah spor takımr, bir seyahat esnasında 
ten sonra: tetkike başladı. Layiha ile encümen hem atletizm hem futbol gibi sporun 

- Hasan Beye ihtar ederim dedi. haricinde birçok meb'uslar alakadar ild şubesinde varlığınr gösterecek• 
Eunun üzerine Hasan Fehmi Bey aya- olmaktadır. Bunlardan birçokları en· tir. 

fa ~alktı. ye riyasete hitaben bir Haşan Fehmi B. Rüştü B. ·(Bursa} CÜill1!nin müzalreratında hazır bulun- Iııırıire giden lstanbulspor kafilesi 
mebusun dlger meb'usa ihtiratta bulu R"şt" Beye cevap verdi: mak suretile bu kanunla alakadar ol- 19 kişiden ibarettir. Ve kafile Is-

- b. 1 "h t" u u makta tanbul naınuyacagını ınaena eyh bu cı -e m _Memlekette her şeyden evvel iti- ve icap ettikçe söz alarak mü· lisesi hocalarından 
Rüştü Beye ihtar edilmesini rica et· maye edilecek olanlar ko.za yetiştiren talealarda bulunmaktadırlar. M. Nurettin Beyin idaresindedir. Gi-
ti. .. müstahsil sınıfıdır. Kumaş yapan . Bu itibarla muhtelit encümende l!- den oyuncuların isimlerini yazıyoruz: 

Hasan beyin bu sözleri üzerine Ruş fabrikaların himayesi bunlardan sonra yıhanın tetkiki cumartesiye kadar sü- Kaleci: Kazım ve Kemal Beyler, 
tti Bey tekrar: gelir. Evvelki sene koza fiatlan 120 rece~ir. .Gerek encümen ve gerek Kıymetli gUrefçlmlz Saim ~ler: Tevfik (Kaptan) Samih ve 

- Bana ihtaratta bulundular. Ben kuruş iken geçen sene 60 kuruşa ka- meclıs korıd~rlarında matbuat kan~nu .. Şerif Beyler , 
de ihtar ediyorum. dar düşmüştür. Fakat fabrika sahip- hakkında ~u.talea beyan eden mebus- Dun lst~nbulspor fu~~ol~uları, .. 1~· Haflar: Hasan, lsamil, Murat Bey. 

Dedi. Fakat reis Rüştü Beye: leri on para tenzilat yapmamışlardır. ların ekserısı matbuata azamt dere· mirden vakı olan davet uzenne: Gülnı- ler. 
- İhtar edemezmniz deyince Rüştü Eğer fabrikatörler, mim iktısadiya- cede se~besti verilmesi, fakat matbuat h~l va~u~ile ve Bandırma tarıkıle lz. Muhacimler: Salahattin, Salahattin 

.. Bey: tın himayesi lüzumunu anlıyorlarsa vasıtasıı.e yapılan tecavüzkarane ba· mıre gıttiler. .Amni, Niha~ Tevfik, Nevzat, Sefa. 
_ o halde arzediyorum. kozayı 60 kuruştan değil 80 kuruştan reketlenn de asgari bir ınüddet zar- Istanbulsporu, lıımirden Altınordu B~yler. 
Dedi. Ve hadise kapandı. almaları ve ko:ıa müstahsillerini ez- fında tecziye edilmesi, bir de matbua- kulübü davet etmiştir. Futbolcul:ır, lstanbulsporlulara muvaffakıyet te· 
Müteakiben Hasan Bey söz alarak ( Alc tarafı Sinci sayıfada) (Alt tarafı 2 inci sayıfada) Imnirde 24• 26• ve 31 tarihlerinde liç (Lütfen sayıfayf çeviriniz) 

Hi~istivan - adetJeri~den- biri çocuklarını vaftizlemek, yani ço- • Vaftiz temamile siyasi bir hareketti. Vaftizlenenlerin hepsi 
cukları s'uya batırmak veyahut başlarına ~u. serpm.e.ktir: Çoc~k H R s~yas! bir mak~atl~ bu merasimi yapıyor, bu suretle yeni bir 
bu suretle temizlenmiş, taharetlenmiş, ve hirıstıyan kihse~ın~ ~ag· r ~ z . v,.,-ı s~yası fır~~y~ gırmı! ol!lyo~lar~ı. yaftız bu siyasi fırkaya girme-
lanmış olur. Vaftiz Adem evladı olmak dolayisile Ademın ırtikip .i:l ..l..!J ...1. "' nın ı1em~h .ıdı. Vaftiz sıyası ~ır .~ı~ttı. Vaftiz merasiminden ge· 
ettiği günahtan dolayı pis ve murdar doğanları, . 0~ günaht~n ~e • ç~~ er, 1 tilal fırkasmm fe~a~en ıdı. Bu siyasi merasim nasıl ve 
o giinahın vebalinden kurtarmak için yapılan . ~ını merasımdır. T Cf .,4 ~çı? yapılıyor?~? Bu!1un buton sırlarım yakında tefrika edece-
lsayı da Yuhanna vaft.iz etmişti. Vaftizin ha~ıkı manası. ~umu- ...f. O .L-J. · ~ımız ~Hazreti ısa» ünvan~ eser~e, akıllılara hayret veren taf-
dur? yani vaftiz, yeni bir dine girmeğe ait bır takım dıoı me· . \ . 1 sı~itile okuyaca~sınız.Bu n;tühim eserın muharriri J?.r. Eisler ve bu eseri 
rasimden ibaret midir? Hayır! lisanı~a nakil Te taVzih eden Fazıl muharrir Omer Rıza Beydir. 
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J_s __ o~~N---_H_A_B_E_R_;_.L_E_R~I 
8. M. Meclisi 20 Eylül 

Yarın d61reler tatll eClllicelt 
Yarın 23 temmuzdur. 23 se

ne evvel bugUn Türklyede mut· 
lakıyet idaresi yıkılmış, Meırü-

'I AK Tan Tefrikası ı 39 okutmayı aklına koyrilu,tu. Küs- bilir kulağına neler koymağa kal ğilim ya, diyordu. ti yet ilan edilmişti. yaran bu mu· 

B. ICllE müt ölülerin gönlünü almak i karlar, it maazallah kapıları açtı- Maamafih hazan akidelerin nasebetle her taraf bayraklarla 

izi Çin bundan ba•ka çare yoktu. rıp eve hırsız a.ldırmağa kadar rengine <1. ayanamıyarak kendi ile il 
'$ d k b k f k donanacak, resmi daireler tat' Konaktan Aksaraya inen yol varır ı. Maa.mafıh ızm. arzusu ağzına ır fe er atıyor, a at son• 

D lla. üıtünde l:Hr tenelle kulübede iki çolt temiz bir şey olduğu ıçin Na- ra yaptığına utanıyordu. edilecektir. a 1 dul kadın otururdü. Bunlar kar- Clide hanım (olmaz) derneğe de Karamusallı sütnine arasıra a- M-"---b ________ _ 
deşti. Büyüğü evlere çama~na c~saret edeme~i ve bir d~ha ke~- lay çıkarmak için: a~ Uat kanUDU 

YAZAN tahtaya giderdi. Küçüğü kördü; d_ıhd.en h~~eraız ~yle ı~ler.e gı- - Kız sakın bu paranın arası- (Ust tarafı I ınci sayıf~.a~ ) 
RE.ŞAT N U Ri sekiz on ıene enel çiçeğe tutu- rıtmıyecegıne yemın ettırdıktt?n na hırsızlık bir ıey karıttırdınsa tın sabıkalılar tarafından eurüm l'a •· 
Paranın men§ei hakkında bir larak gözlerini kaybetmitti. Ru sonra razı oldu. Evet bunda pek günah olur, diye soruyor, Gülsüm tası olarak ullanılmasına imkln tiır:ı

ıil'dhe uyanmasın diye ayni za· hem i:le fazla olarak bir garip du· bir fenalık yoktu. Fazla olara.k "Vallahi hepıi helal. On para çal- kılmamasına taraftardırlar. 
manda müfredatlı bir heıap da zelce hir ıeıi olduğu için arası- arada bir fakir kör ıebeplenmıı madım., diye yemin ediyotdu. 13 madde lilttl 
veriliyordu: ra mahallenin kUçUk mesçidinde olaca~~ı... .. .. Nihayet uzun hazırlıklar~an Ankara, 21 (Telefon) - Adliye n~ 

- Bu hani ıiımit al diye verdi- fıltaralara. mevlClt okurdu. eami- Gul~umun kumbarasından yuz ıonra mevlGt günü geldi. Ne~nıhal Dahiliye encümenleri akşam dokuzıt 
ğiniz yüzlük hanımefendiciğim .. lerae büyükhafıilata trievlut o- kır~. ıekız kuruş çıktı. ~u para ls- kalfa büyük bir merasime gıdecek kaaar matbuat kanununu müzakere 
Bu kuruşu Feridun Bey verdi .•. bu kUtmağa küdreti yetmiyenler o- matlın oyun~ak mevluduna yct~r gibi giyinip ku•aiidt, ha, ör- ettiler. 13 matttle Hltti. Muhtiit. mu-
yirmiliği de Seniye hanımın odası- nun eline yirmi otuz kuruş ııkt!· de art~rdı bıle. . . tüsünün altına yetil gaz l:ioyamasın harrft ve sairenht tahsil ka)·dı tama-
nı süpürürken bulilum da "al ite• tıtırlardı. Heın lt1eritii götürler, . Ko!e başın?akı ş~kercıden dan bir krep bağladı. Rasgel<li- men kaldırılmıştır. 
nin olsun,, dedi .. lıtereeniz ıorun. liem de fazla olarak 1Jir garip du- bı~k~~ okka akıde şek~rı .alındı. ğine bUyUk hanımı kaatei:lerelt: Mes'uliyetln kimlere terettüp ede. 

Büyük hanim için bu tuturn atı alırlardı. . Gulsum Ab~unları kendı ehle, u- _ Şu fıkara köylü kızı ka- ceği henüz kararlaşmamışbr. 
lulult gayet iyi bit ali.metti. Ki lımailin mevludunu ışle bu çur~~a k~g!dından yap.rl~ıf allı dar olamadık. Mevlut bir yana Gu..etelerin umumi neşriyatını icl:ı 
zı teşvik için kendi de arada hir kör kadın okuyacaktı. Gülsüme yeşıllı kulahlara yerle!tırdı. dutiün 81Ulerimize bir falilia o- re etlen kim ise onun ytİllMk tahsil 
kumbaraya iki i:iç kurut atıyor: bu filiti ifievl~tçunun araiıra lfo- Ha~:mlar: k _ küyamıyoruz, diye dedikodular ya görmesi kayaıte bUtUn a.e1rı1attan 

- Alferin GUİıüm.ı. itte böyle nalda tahta iılmeie ıelen ahi~- -. Y ~y 0 elle~den ~· an ~e pıyordu. mes'ul edilmesi, yazı mUditUnUn im 
olmalı .• Para harcedip de ne ola· 11 •eriöitti. Bliyült hanım havadı- llerlen yıyec~k~e~.ın hal~ne, ilıye Ha•a güzeldi. Büyült lianam za sahiplerinin şerik sayıliiiüi; bunla 
cak .. Karnin tak ııttin pek.. Bu ıi itilince kızar ıibi oldu. Kı- aralarında gulti§uyorlaruı. liızlarına: rı kullana.n, mUrakabe!!inde ihmal e-
böyle toplana toplana yüzlerce lira zın hayle kat1!filarla ııltıf!kı ol· ~o~uklar onu ~İlhlmlknClır- _ Haydi çoeülilar ... hem biraz den gazete saliibinin a~ tiUndan eeza. 
olur •• Keniline mallar mülkler a· maıı, hele liendı lioroi aldı ıle ba- mak ıçm arasıra 

1 
kü ~ ar~ apıt li alın liem mescidin pefice!'e- Jandf ri1mö8i Hülundi teH7iln nr-

hr rahat ederain, diyordu. tından hilyült • it~ere kal~Jm":sı kaçıyorlar,. o arlta arın an oıaut ıi:d:n ıu .deli kıza bir bakın baka- aır. 
Maamafih Gülıümün ıözli o hiç cloiru dejıldı. Ahretlıklerın yal•arıypor · IQ I ti i lım Ne yapıyor dedi Erictimen yarın saliali toplanaca"· 

kadar uziklarda deiildi. g ini f!!Ylanı hep lni çetit 1lat1ınlar~ı. . -. aıa.:n .me• t 6 ı~n a y ne . • ( Bit~di) tır. 
pat& ile 11Bialle l>ir mevldlçuk Buıün mevlut derken yarın kim aız 1ıyecek11nız ••• ben yıyecek de- · 



Bulşeslzde şaşın 

Otom•tlk makineler me· 
aeleal ve Hlmayeletfal 

Aldığımız bir mektupta de 
nflfyor ki: 

IUmayeletfal <A?miyetl 1787 
numar h otomatik nm.Jdneleri 
hakkındaki -inhisar kanununu 
hakıkü adle gayri muvafık 
bir suret ı hareketle istl
~~linı kalkışması yüzünden 
kulli sernmyemiz mahvolmak 
tadır. Kanunu meZktlrun bil 
yü-k millet meclisinde kabul 
edilmesini müteakip mevcut 
makinelerimizi satmak üzere 
Hlrnayeietlal cemiyeti umu· 
mf merkezlle temasa gelip 
de arz ve beyan eylediğimiz 
19 ve 20 mayıs tarihli tekli· 
fimb~ ızerre kadar ehemmiyet 
vermıyerek hali faaliyette 
bulunan otomatik makin~lerl 
mizJ.polis marifetlle faaliyet 
ten ıskat etmeleri üzerine 
her gitn için mahrum kaldığı 
mız hasılat teSbft olunarak l'U 
kua gelen zarar ,.e ziyanı;rıız 
dan dolayı bilrnecburiye ve"a 
iti adliyeye müracaatla prı>tes 
to edildi. 

Beyoğlu ikinci noterliğl 
vasıtaslle k~ide ,.e tebliğ kı 
Jınan i bu "proto tonanıede 
bir kül halinde tatbikı muk· 
tezi mezkQr inhisnr kanunu
huh hini tanziminde efradın 
zarardan vikayesi mal<sadı 
muhiJ..1dne matuf olarak he· 
Şfnı~I maddesinde "Bu kanu
nun ne tinden mukaddem 
Türkiye ve gümrüklerine ıt
hal edilmiş olan otomatik 
makineleri mahalli ticaret o
dalarınca ,•e bulunmıyan yer 
lerde belediyelerce takdir e
dilecek kıymetleri üzerinden 
Mtın alma a Himayeletfal ce 
nliyeti mecburdur.,. diye lıe
yaıt Ye ta rlh buyurulmu" ol· 
ciuğudan bahisle işbu macldei 
kanuniyenin sarahat ve muk
lezasına riayelittir bln1nları 
lıizımgellp aksi takdirde lıi 
ni iştiraya kadar her gün i
çin tahassuı eaen zarar ve 
ıb'anıh talebine mecbur kala 
cM'fmız temiyete bildirilmi 
fse de sudan bir cevap , ·erile 
rek halU hareketi gnyrl mu
hlkkaya nihayet ,·erilm~nıesl 
lii~i de her ahsı müt znrrıt 
Yt" mağdura açı bulunan ha 
bı adalete müracaatla ikamei 
c!u•aı tazftıinata mecbur ,.e 
muztar bırakmıştır. 

ıAcizlerlni adli kanun ve 
mahltenteye mUrac!ıatn .. evk 
\'e l"l~cbur eden hlmayeietfal 
cemi.reti hak ve zarar anifüz 
zikir n lnde)muhake.me ha· 
delHüküm etfale ait sermaye· 
den tazmin edilmesine selıe· 
biyet vermiş olacaktır. 

Aldığımız mektuba naza 
ran lUmayeletf al cehtlyeti ile 
oW.fnatik makinelere nhip O· 

lanlar arasında bir ihtilaf 
Tardır. Bu lhtıHif bir inhi
sar kanunun.un tatblkıha bir 
ta.raf1n ehemmiyet vermediği 
hİ gö~teriyor. 

İşin htahkemeye aks~
mlş olması n halk çocuklıt· 
rma yaraım lçlh teşelikül 
eden bir cemiyetin bir yarllı,Ş 
Jık yüzünden zi>•anlara sürük 
Jenebitmesi mümkündür. 

BUyle otauğu liatde ya 
dikkatsizlik yahut da kanunu 
yanlış arilamak yüzünden e
ğer doğru ise bir halk cemi· 
Yetini bilere1t ve ya bilmiye
rek zarara sokanların dlişlin· 
cesine siz de şaşın ..• 
de kaldığı masraflara siz <le 
şaşın .• 

Biz de şaşalım ! 

Andros vapurunaa mUhlm 
mlktatda kaçak ipekliler 

bulundu 

bimammııa gelen Yunan ban· 
dırah Andiros vapurunda yapılan 
•tanma neticesin8e mühim mik
tarda kaçak ipekli l<umaş liu· 
lunmuş ve sahipleri Miço ile 
Yani yakalanmı~Jardır. 

Bolaz gezintisi 
Eyip Fukaraperver cemiyeti 

ve idman yuvası tarafından tem· 
muzun 30 üncil günU sabaha ka
dar devam etmek il:::re bir bo· 

ğaz ve Adalar gezintisi tettip . 

Ticaret ilemlndeı 

Balkan hllktl.metlerl 
birliği komisyonu 
Balkan hilktlmetleri birliği ce· 

miyetinin mesai ve faaliyeti ile 
alakadar olarak icabeden tetki· 
kat ve huıusatla meşgul olmak 
Uzre ticaret odası bir komiıyon 
teşkiline karar vermiıtir. 

Bu komisyona ticaret odası 
reisi Nemli zade Mitbat B., tü
tilncülerden Kavalalı Hüseyin B., 
Hüseyin Sabri B. , hububatçılar
dan Süreyya B. , afyonculardan 
Ziya B., borsa reisi Murat B., 
ticaret odası umllmt kitibt Veh .. 
pi B. ve ticaret odası ticaret 
raportörü Hakkı Nezi B. ayrıl
mışlardır. 
Romanyanın kaldırdıAı ithallt 

reslmlerl 
Romanya hükumeti, 16 Nisan 

tarihinden itibaren öküz, man
da, inek, dana, koyun, kuzu ve 
keçi derilerinden alınan ithalat 
resmini ilga etmiıtir. 

TUrklye • lsveç muahedesi 
Türkiye cumhuriyeti ile isveç 

hükumeti arasında 29 Eylul ta· 
rihinde yapılan ticaret muahede· 
si 31 Haziran tarihinden itiba· 
ren meriyet mevkiine girmiştir. 
Yunanlstanda ihracat vaziyeti 

ihracat ofisine gelen maluma· 
ta göre Yunanistamn memleke· 
timizin ihracat mallarına müma· 
sil yetiştirdiği malların 1930 se· 
nesindeki ihracat Va!İveti şudur: 

Yaprak tütlin 49,195 ton, :zey
tin yağa 7,208 ton, kutu incir 
21,559 ton, korent üzümü 72,996 
ton, Sultanjyc üzümü 13,415 
tondur. 

Alman'' ile Romanya arasında 
_Jenl ticaret mukavelesi 

Almanya ile Romanya arasın
da 27 Haziran terihinde bir ti
caret muahedesi yapılttntlır. Bu 
muahede mucibince Almal1ya, 
RonUinyadan ilhal edeceği yem-
lik arpalarm gümrük resmini 
ylizde 50 ve mısırın gümrük res· 
m;ni de yüzde 60 nisbetinöe in-
dirmiştir. Bu tenzilattan rüçhanlı 
tarıfe suretiJe yalnız Romanya 
ihracatçı lan müstefit olacaklardır. 

Buna mukabil Romanya hüku
meti de Almonyadan ithal t!tle
ceği sınai mamulatın ithaiat res
mini mühim miktarda indirmiştir. 
Romanya ile en ziyade mazharı 
müsaade olan millet muameleıi 
esasına tevfikan ticaret muahe
desi yapmış olan diğer milletler 
de Romanyanın bu tenzilitından 
istifade eaeceklertlit. Bu mua
hede son baharda meriyet mev

kiine girecektir. 
ihracat ofisi de yerli mallar 
asrglslnd~ bir pavyon açacak 

ihracat ofisi, ihracat vaziyeti
miz hakkında halkımı:r;ı ve bil
hassa tüccarlarımızı tenvir etmek 
maUsadile sanayi birliği tatafııi· 
dan Ağustos içinde Galatasaray 
lisesinde açılacal< olan 3 ilncü 
yerli mallar sergisinde öir ihra
cat nümune pavyonu tertip et
meyi düşünmektedir. Eu pavyon
da başlıca ihracat mallarımızın 
nlimuneleri, ambalaj tarzları, ih
racatımızı canlandıran grafikler 
ve istatistikltr gösterilecektir. 

Ofis, bu tasavvuru hakkında 
sanayi birllğine müracaat et· 

miştir. 
Tiftik lhracat1mız seneden 

seneye azahyor 
Tiftik ihı acabmız ve fi atları 

seneden seneye düşmektedir. 
: Tiftiğin okkası 1928 senesinde 
234 kuruş iken l 9L9 sentsinde 
185 kuruşa, 930 senesinde 120 
kuruşa 931 senesinin ilk ayla
rmda da 77 kuruşa Clüşmüştür. 

itiracatımızda: 
1927 senesinde 7 milyon lira, 
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Nerede? 
Evinden çıktı, bir· 

daha gelmedi 

KUçUk fAuammer 

Zonguldak yatı mektebi mü· 
dürü İsmail Hakkı Beyin çocuğu 
Muammer 4 gün evvel Üskü· 
dardaki evlerinden çıkmış, bir 
daha dönmemiştir. Muammer ev· 
den 10 lira almış, arkasına en 
esk~ elbisesini giyerek ortadan 
yokolmuştur. 

iki gün evvel büyük annesi 

Muammeri KaraklSyde tramvayda 
görmll~, vatmana tramvayı dur· 

durmasını söylemiş, vatman dur
mamış, buyüzden çocuğu yaka .. 

layamamıştır. Zabıta Muammeri 

aramaktadır. 

Otobüsler 
gidemiyecekler 

Seyrisefer mühendislerinden 
Refet ve F etbi Beylerden ikinci 
bir defa daha Kadıl<öy otobüs-

lerini teftiş etm:şlerdir. Burada 
5 otobüsün noksanlarını yapma
dığı anlaşılmış, kendilerine tali~ 
matnnmenin gösterdiği şeraiti 
bir hafta zarfında yerjne getir
meleri bilclirilmiştir. Dün gene 

"bir_kaç ycnl oto'bUs belediye ö-

nüne gelitilerek muayene edil
miş, nök nnları olduğu için rüb .. 
satname verilmemiştir. 

OtobUslere yakında l>ir yeni· 
regüaatör de konacaktır. 

Bu a etler otobüslere 30 kilo

melreden l>iraz fazla bile gitse 
benzin deposunun ôellklerini ka
pıyacak. tabiatile otobi:s derhal 
duracaktır. 

Yedl(Hmlz pastırmaların yUzde 
otuzu bozuk 

Şehrimizde yapılan ye harjç
ten gelen pastırmalar ve sucuk
lardan birkaç gün evel ·alınan 
nümuoeler kimyahanede tahlil 
edilmiş, bunlardan °fo 30 ünün 
boıuk olduğu anlaşilmııtır. Sa
lihiyettar bir zat dün bu husus· 
ta demiştir ki: "Son günlerde 
sucuklardan alınan nilmuneler 
eskisine nazaran aaha iyi çıkı· 
yor. Eskiden bozukluk nispeti 
• 0 65 e kadar çıkıyordu. Yapılan 

sıkı teftişlerle ancak % 30 ze 
kadar indirdilr.., 

1 Ulun ı Hlaarutdan 
açıltta kalanlar 

Tütün inhi ar idaresinde kadrrıln 
nn tadili dolayı He 6~4 memul' 
açıkta kalal'aktır. nunlara hizmet 
müddetlerine göre muhtelif nispetle 

I Polis Haberleri __ _. 

Feci bir intihar 
Apartmanın Ust katından ken· 

dlslnl kald.rım• attı 
Yüksek Kaldırımda bir apart

manda oturan marangoz Yani, 
apartmanın en üst katından :lŞa
ğıya atılmış ve apartmanın ar
kasındaki taşlığa düşerek feci 
bir surette intihar etmiştir. Ke· 
milderi kırılan ve beyni parça· 
)anan Yaninin intiharına sebep 
bir senedenberi issi:ı bulunma
sıdır. 

Kazmalarla birbir
lerine girmişler 

Dün Karaağaçta Sefahattin 
beye ait tuğla fırınında ehem-
miyetsiz bir meseleden dört · 
harman amelesi arasında kavga 
çıkmış, bunlardan Fuat ile İsmail 
kazmalarla Mehme ve AdiJ is
minde diğer iki amalenin üze
rine hücum etmiştir. Diğerleride 
aynı şekilde mukabele ederek 
uzun müddet döğüşmüşlerdir. 
polis tahkikata başlamış ve dör
düde yakalanmıılardır. 

Dolandırılan dokumacı 
Vezirhanında dokumacı Leoni· 

dasın 92 lira kıymetinde do· 
kumasını dolandıran Tacettin ve 
ortağı Arşak yakalanmışlardır. 

Tutu,an baca kurumlart 
Dün saat 11 de Ayvansaray

da Tekke sokağmda 18 numa· 
ralı merhum Halil Beyin hane-
sinde bacanın kurumları tutuş
mak suretile yangın çıkmış, fa-
kat derhal yetişilerek söndürDl
müştür. 

Dört esrarkeş yakalandı 
Dün akşam üstü Galatada 

Mescit sokağında Veli çawıun 
kahvesi önünde henüz kim ol-
duğu anlaıılamıyan bir sabıkalı 
tarafmdan iki el silah atılmıştır. 
Derhal etraftan yetişen polisler 
siUll:i atanı aramak Ur.ere Veli 
efebdloin kahvesine girmişler ve 
orada esrar çekmekte olan Nu
man, Mehmet, Hüsnn ve diğer 
Mehmet isftiinde dört sabıkalıyı 
esrar kabaklarile birlikte yaka
lanmışlardır. 

iki kardef arasında 
Dün gece yarısı Eyüpte ka· 

pıcı çeşmesinde berber Ali ile 
kardeşi Necip kavgaya tutu~muı 
lor ve Necip eline geçirdiği bir 
ek:Oek bıçağı ile kardeşini ya-
ralayıp kaçarken yakalanmış, 
tahkikata başlanmıştır. 
Bir gUmrUI< komlsroncusu 

denize auştU, cıWardih 
Dün Arnavutköyünde Feyziati 

lisesi önbnde deniz keoarınöa 
dolaşmakta olan gllmrDk komis
yoncusu Mehmet Feridun ismin
de bir adam muvazenesini kay· 
bederek denize düşmilf, balıkçı
lar tarafından yetişilerek kurta
rılmn ve hastaneyt! keld1r1)mıştır. 

Karde inin parasını ahp 
kaçacaktı 

Beykozda Onçeşmclerde otu
ra!l paçacı Hüseyin Ef, dün 
dükkiömda bulunmadığı bir sı
rada araları evveldetıl>eri açık 
bulunan kardeşi İsmail dükkana 
girerek SÖ lira alıp kaçmış fa
kat bir müddet sonra yakalan
mıştır. 

ikramiyeler ,·erilecektlr. TUrk tayyare cemiyetinin tetirUU 
Türk tayyare cemiyetinin Ma

car tayyare klübüne gönderdiği 

bir telgrafta Parlak Babrimuhit 
seferinin Tüı kiyede ve tekmil 

1927 de 7,43l\000 lira, 928 se
nesinde 4,340,00) lira, 93') se
nesinde 2,899,000 liradan iba-
rettir. 

Son gUnlerde de fiatların dilş
mesinden 1800 balya tiftikte 
190 bin Türk lirası zarar ol-

muştur. 

ihracat ofisi, tiftik meselcsile 
ciddi ~urette meşgul olmakta 
ve tiftiklerimizi bugünkü vazi
yetten lsurtararak salaha doğru 
götürmek için bir çok tedbirler 
almaktadır. 

Türk tayyarecileri arasında derin 
bir akis bulduğu bildırilerek ha
raretli tebrikaltn bulunulmakta· 
dır. 

Muammer Raşıt B. 
Blr hafta evvel kendisine ame

liyat yapılan Muammer Raşit 
beyin sıhhat~ iyilığe yüz tutmuş
tur. Kıymeth Darülfünun emini-
mizin yakında vazifesine başlıya
cağı ümit edilmektedir • 

Günün 
Muhtırası 

Takvim -Çarşamba 22 Temmuz 7 -inci oy 1931. senenin gUnleri: !!;CÇCn 203 

kalon günler- 162, 6 Rcbiülevvcl 1350. 

GUneş-Oojtuşu: 4,46: Batı~ı. 19,35 

Namaz vakitleri- Sabah. 2,57; 
Üğlc: 12,20: ikindi i6.i'8:-Ak~am. 19,35, 

Ynrsı : 21,31: imsak: ~.37 

• 
Hava - OUnkU hararet ıazam!) 28 

(asgari) 2 l derece. Bugün rüzgAr poyraz, 
ha,·o açık 

• 
Radyo 

ıatanbul - aar 18 den 19 a kadar 
gramofon plAkları neşriyatı 19,SO dan 
20,30 n kadar birinci kısım alaturka 

saz. Anadolu Ajansı habeıJeri 20,30 
dan 21,30 a kadar cazbant 2t.30 

dan 22,30 a kadar ikinc ikJSJm saz, 
Refik Bey ve ırkıdaıları iştirakilc, Borsa 
haberleri. ,,. 

ölenler 
Defterdarlık EmlAkl ttıllliye memurla· 

rından Feyzi beyin oğlu ,•e "Milliyet,. 

refikimizin muharrirlerinden Reşat Feyıt 
beyin küçük kardeşi Ü5küdar lisesi 
talebesinden Hamit B., nnt bir robııtsı:t· 
Jık neticesinde pek genç yaşınaa olarak 

irtihal etmiştir. Cenar.esl, Cerrahpaş 
hastanesinden ibtlfalat ile knldınlmış, 
Üsküdardaki aile mezarlığına gömülmüş· 
tür. 1\1erhume mağferet temenni. Reşat 

ı~eyzi beyle ebeveynine taziyet bcytın 
ederiz. 

Dolumlar ıMalkoç oğulları ahfadın· 
dan ve üevlet Dcmiryollın Ankara ma· 

ğazası şef dö rebyonlıınndan Aptullah 
Malkoç heyin bir oğlu dünyaya gelmiş· 

tir. Yeni doğan ravı uya uıo:un ömürler 
dileriz. 
Toplanblar: Almnnrıda bazı Al· 

man müess.eselerin halılanmızın desenle· 
rinl taklit etmek surctılt ya.paklan ha

Jılan Şnr1c halısı nııml altıJlda A'·rupı 
plyııs:ılanndA )::ıtttklnn yazılmıştı. 

Bu hasusra :ılınacak tedbirleri tespit 
etmek üzere ticaret odası tarıı{ından 

davet edilen halıcılarımız bugün ticaret 
odasında toplanacaklardır. 

Vakıt:Abone şartlaru 

ı 3 b J2 
Dahilde 150 400 750 1400 
Ilnrlcte - 800 1450 2700 

Aylık 

Kuru~ 

.. 
lifin sartlar1mız: 

Resmi Husust 
Satırı 10 Kş. 12150 Kş. 
• antimİ 20 ,. 25 

KUçUk llfin şartlarımız: 

1 2 3 
30 50 65 

4 
'!5 

ı-ıo Defabk 
ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
~ için bir defa meccanendlr. 

B - 4 sarırı ~eçen itdnlıınn fazla 
atın için 5 kuruş t.ammolonur 

Lahi divanında 

Siyasi blrllfji meselesinin 
tetkikine ba,ıandı 

Beyntlmilel dalmi adalet di. 
vana Avusturya - Almanya siyasi 

birliği meselesinin tetkikine bas· 
\: 

Jamıştır. Avusturya murahhası 

Avusturya te~ini müdafaa etmiş
tir. Kendisi Almanyanın Clava 

haricin8e olôuğu mutaleasında
dır. Fransız muraliliası ise Cliva-

nınm mesele halikmdaki takdir 
ve hükmünü kabul edeceğini 

söylemiştir. Ahcak Avusturyanın 
talebi kabul edildiği takdirde 

Çekoslovakyanmkinin de kabul 
eelilmesi icap ettiği hl1kfüUnü 
ileri sürmUştür. 

Divan müzakere neticesinde 
ne Avusturya ne de Çekoslovak· 

yanın hakem naspetmelerine lil

zum görmemiş olduğunu bildir
miştir. 
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1 H 1 H b 1 
rette görtitmUtlerdlr. 

El r C i El e r 1 er Londra, 20 (A.A.) - M. Mak Do-GÜNÜN- -
-İŞARETLERİ ---,-,----d-----k-----f------------' naldın ve Almanyada hüküm süren 

On ra On eransı mali buhrana karşı koymak için 50 mil 
Ferdi t bbU J yon dolarlık kredi açılmasını istiyen 

eşe 8 er M. Brüningin verdikleri izaha ttau 

ve devletçilik Avam kamarasında topl d sonra Fransız başvekili M. Laval şu 
Müstakil meb'uslar boyuna hükO. an 1 beyanatta bulunmuştur: 

!Mtin devletçilik siyasetine hücum "M. Hover tarafından morator-
ediyorlar. Fransız Başveklll Almanyaya ne şartlarla yom teklif edilmesi üzerine Fransa Al· 

lnhisarlardan şikayet ediy.,rl:ır. lkrazat yapılablleceMnl slyledl manyanın borçlu oldutu tamirat tedi· 
Ferdi teşebbüsler mahvoluyor di f§• yatını bu sene için kaybetmiştir. Fran-

yorlar. Londra, (Ha~) 20 (A.A.) - Lon- nebiler kısa vadeli kredilerini çekDK'- sa Almanyanın düştüğü mali sıkınt:-
Devletçilik siyasetinin yerli ser- dr~ konferansma dawt edilmiş olan ğe batlamıtlardır. nın vahametin~ inkar etmiyor.. Fr~~-

mayeyi bir koruma hareketi olduğu- yedı devlet ~urahhasları muvasa- 18 haziranda vaziyetin ümitsiz olrlu sa, esaslı .. te.mınat almak ~rtıle •. ' .1• 

nu anlamak için kısa bir hesap ka· tatlarından hır saat eonra Avam ğu bir anda M. Hoverin istihsalata manyaya odilnç para vermıye .razı le 
fidir. kamarasında M. Makdonaldın riyase- tahsis edilmiş istikrazlar kendiliğin· hazır bulunmaktadu. Bu temınat şu 

Türk ce-miyeti beynelmilel serma tinde toplandılar. den tasfiye edilir muamelelerden ol· 3 madde ile hulasa edilebilir: 
ye hareketleri önünde mütemadiyen Saat 18,30 dan 20,15 e kadar M. ınıyan harp borçları ile tamirat bedd- 1 - Almanyaya yapılacak ikrcn mu 
proletıerletmektedir. Yüz sene evvel Makdonald, uzun bir n1'tuk irat etti. terine miiteallik olan müessir teklifi amelesinin beynelmilel bir şekle if r-ıgı 
mamul mal ihracatı yapan mem- Ve ban~n yarın &abah .neşr~dilme&i· üzerine cihanın siması birdenbire de- suretile hükOmetler tarafından veril· 
Jek.t şimdiki halde sade zirai b:\Zı ni istedı. Ancak Mumaıleyhın bu nut ği~L Bu taahhütler, ancak alacaklı mlş teminat. 
mahsulat satan, ithalat işlerile mt.ş kun~a konferan81n ehemmiyet ve şu- memleketleri emtea ihracı veya altın 2 - Tedahülde kalacak taksitll'rhı 
gul olan, hem alım, hem verim işin- ~ulüne, usullerine ve devamnı.ı ait ihracı ile ifa edilebilir. Bu çarenin ödenmesini sağlamlaştırarak karşıJık
de camia halinde proleterleşmektedir. hıçbir sarih teklif yoktur. iktıaadl buhran devrinde tatbik kabl- lar gösterilmek suretile verilecek mali 

Nitekim imtiyazlı şirketler, ecne- M. Brilning, almanca bir nutuk liyeti ve ameli bir kıymeti olmadığın- teminat. 
hl teşebbüsleri vazi~ti bu hale sok- söyliyerek, Almanyanın malf buhr;...nı dan M. Hover düğüm noktasını kesti, 3 _ Siyasi teminat. 

G E L İ Ş İ ~ ~ --~ -
-- ------ .. ------ O U Z E L ---------------

Alman bubram 
Bir iki senedenberi alqam ye

meklerini Sirkecideki Ştaynbrub 
lokantasında yediği için buray-. 
bittabi birçok para vermit olu 
bir gazeteciye arkadaılan lltife 
kabilinden sormuşlar: 

- Alman buhranı seni mGte-
essir etti mı, paran hangi Alman 
bankasında idi? 

Bu sual karşısında h09meşrep 
arkadaı cevap vermif: 

- Evet paralarım "Ştaynbruh,. 
bankasında idi. 

• * * 
Galip evlendi! •• 

Darülbedayiin kıymetli ve se
vimli san'atkirı Galip evelki gün 
bekarlığa veda etti. Evlilik ha
yatında bu aziz kardeşe eni bu
lunmaz ve sonuna erilmez ıen
likler dilerim. 

ta. İmparatorluk memleketin beynel- hakkında tasriha~a bulun~a. Mam~i- fakat ecnebi sermayeleri Almanyayı Siyasi teminat alınmasına lüzum gö
milel sermaye önünde proleterleşmesi leyh, bu buhranın ızalesi içın 500 mıl. terketmekten fariğ olmadı. Bu suret- rillmesi Fransanın Almanyaya karşı 
ne ses çıkarmazdı. o, tipik bir itha- yon kredi istedi. M. Laval, Honr le çekilen paralar, Almanya maliye inkar edilmiyecek derecede hususi tıiı 
lit komisyoncusu idi. ınoratoryoma, yüztinden Fransa hü· nazırına. na~aran ı.so veya 200 milyon vaziyette bulunmasından ve bu vaziye· 

İnkılapçı ve hal~ı bir devlet her kametine aft olan tamirat bedcl~I liradır kı ikı senelık tamirat bed~li tin zihinlerde uyanan endişeleri izale Galibin kaynatası bir evlen-
feYden evvel Türkiyenin ecnebi !ôterma- ~aybe-tmlş olan Fransanın vazfydıni de!Mktfr. edecek teminata ihtiyaç hissettirme5in me memuru olduğuna göre ken-
yesile proleterleşmesine mani olmak- ızah etti. Mumailyeh~. .. Almanya.nın M. Mak Donal, sözüne devamla den ileri gelmektedir. disi namütenahi gençler araaın-
taa ba..,a bir şy yapamazdı Bunun maruz bulunduğu maşkullerln vana- demie.tir ki: "Binaenaleyh, biz şimdi 

8
.. 1 . 'h yt 'rk F ... 

~ · · · ki d'ii - :r oz enme nı ae verı en rnn..... da en mfinas:p damat olarak se-
ea kısa, en pratik yolu devletçi bir metıni ın r . etme ı ni .v~ aşagıda- yalnız Hover planının tahakkuku için ile Almanyanın bütün dünyada emni- ,.ilmiıı:tir. Hakikaten de 6yledir. 
iktısat siyaseti idi. ki esaslı temınat mukabılınde Al- zaruri olan fevkallde vaziyeti de td- i l t d 1 .d .,. .,. 

manyaya ikrazatta bulanmağa amade ki ked ği yet ve t ma uyg~ ~rının yenı en Galip, evlenirken mes'ut bir 
Eğer o meşhur "Bırakınız yapsın· ld " be . ece z. canlanması için elbırhği ile çalışmak· d 

lar, bırakınız geçsinler,, söztine nva- o aaunu yan eyledı. Diler taraftan bütün merkezi Av- ta eebat edecekleri ümidinde bulundu- heyecan içinde i i, yerinde ohi• 
rak, aman teşebbüsü şahsi mahvol- 1 ~Al.manya yapılaca~. ikrazı bey- rupayı malı olduğu kada~ ~iyasi ~e jç. fumu beyan etmek isterim.,, ramiyordu. Ona bütün bayat 
masın diye devletin elini, eteğini ik· nelmılel bır çek suretile hük6metlcrce tlmat olan ve ehemmiyetinı hlç kımse- Diğer murahhas heyetlerin yeni tek müddetince bu mes'ut heyecam 
tısat işlerinden çekip alsaydrk. Tür- vnllecek teminat. nln takdir edebilmesine imtn yok· lif ve telkinlerde bulunup bulunmıya- dilerim. 
klyenin istiklal harbine rağmen 2.-: ~ötedahfl taksi!lerin tediyesin_I tur. cakları yarınki müzakerede anlaşıla· 9.opt,ı J~ 
bir Yeni Zelanttan farkı kalmıyacaktı. temın ıçın kartılrldar göstermek ~uretı- Bu timdi, Almanyada yeniden ec· caktır. Ancak Fransız murahha~ hey. 

Himaye halinde güç yaptrğtmız le yapılacak malt tediyat. nebi itimad1nı tesis etmek me'Vkilnde eti Pariste verilen karar mucibince nıli L d B y 
bir mukavemeti sermayesiz, kredi _ 3- Fransanın Almanyaya karşı hu bulunmakta. Bu mesele iki cepheli gö- zak l . t l'h t tahd'd' bugün Or ayrona Unan• 

, st b' zi tt ld "- ü ak 1- i f i . ..... d'" . iL ere erın, es ı a ın ı ı, hl Uk siz, hatta bilgisi noksan fertlere bı- sa ır va. ye e o ua .. m n qa g rülilyor. B r s sıy~ ı.erı ma mer'iyet mevtdinde olan muahedelerın arın Ş ranı 
rakmak ne demektir. türmez, bır hakikat olduğundan efkl- Konferans, bu ikinci cephe ile iştigal ah t itillf v mukavelelerin yeniden L d _ y . ta . tı'-

n umamiyesind~I enditeleri ortadan etmek niyet ve tasavvurundadır. BU- Y u e on ra unanıs n ıs ... 
Bu orduyu bırakalım, ~ş~. ~ kaldırarak siyasi teminat. tün memleketlerin ba mfl§ktlllerin tes- tetkik gibi milselelere teşmilini kabul lal harbi esnasında bllyllk yar-

zuk ~telerle zafer kazanalım sozunUn etmiyecektir d 1 d k .L. • ·1· 
tkt t d Bu ilk temastan Fransızlann efka- vlyesi hususunda teşriki mesaide bu- • ım arı o unan me9Uur 1011 az 

ısa cası ır. rında her hangi bir tahavvtıı bunle ıanmak için bariz bir hüsnü niyet aıöe- A"erlk•nın Londra konfe· ıairi Lord Bayron ıerefine Ve-
lnhlsar gelmlt oldutu lntlmaı h .. ı ohmyor- termit olduklarını beyan eden M. Mak r11naınd• ~•pecaıı muk•bll nizelos ıairin Neuv Stead da 

Devlet . . olan, modern cehyanJa. Mtisakerat, 7alnız Almanyanın Donald, bazı ıı.emleketler l~ ,Y.apıl- tekll~ . d w du w evde bir zi afet vermi 

ta.ki ed':,. halk,.ıyım halkın refa mail noktal nazardan kalkınmasına mü ması mümkUn olmı:ran bazı şe:rler me~ Vqıftifıiııl, 21' ('.A..A:).ll! ~~Udlnm <'iklllru d dyki B 1 1 

rı P "' • ., ll ' • 1 ak B h .. b t w .. ü b 'b' .1 Londra konferansında ılerı sürettğl ve se 'mey anm 11 ayron # 
hını istiyoruı.t diyen insan inhisarın teallık o ac tır. u ususta mus e cut oJdugunu ve çunk u gı ı şe> e- .. .. . b'd . • 

teklifte bulunan yalnız Fransa olma~ re 0 memleketler eftlln ammniyeleri- tekliflerin Almanyaya odunç olaıak a ı esıne muazzam bır çelenk 
düşmanı olama~. tar. nin müsaade edemiyeceğini söylemi~ 500 milyon lngiliz lirası verilmesi lı~- vazetwip•. 

Ne tuhaf bızde halktan bahseden kında evelce vaki olan teklife makabıl - --- ----
ler ~ok defa inhisara prensip ol:ırak Diler devletlerin yeni teklifl!rde tir. . . teddk edilmek üzere dermeyan edıle- Kıymettar mil.cevher 
dU'""andırlar. bulunup balunmıyacakları yarın anla· Buhranın mali cephesı mallyecıle- bi •-•· t teklifi ti 

:t··· şılacaktır. Fakat Fransa, ParLJte ıt· re ve bangerlere bırakılmalıdır. iki cek r .-ım m~ er sure n- Londra · - Dilnyanm en maral 
Ya kara, ya ~:az.! tihaz edilmiş olan karara tevftkan, yol takibi mth1*Undtlr. Bunlardan bi· de g&nerilmektedır. mllcevherlerindea olan Canpizi 
Ya gece, ya gundüz. müzakeratın tahdidi tesllhat gibi, her risi, Almanyaya yeni krediler açmak Alman RelalcUmhurunu nvergl prenses Maryanın zevci lord 
inhisarı prensip olarak kabul e- hangi bir muahede veya makavelena- ve yeni ikrazlar yapmak çarelerini bul h•kkınd• bir beyanname•~ Hanod bir Amerikalıdan satan 

din, 80nra gelin sizinle birlikte inlıi· menin yeniden tetkiki gibi başka me- makıtır. Zannuna kalırsa ba fikir, Pa· Bertin, 20 (A.A.) - Relslcüm ar l t El Lo d d b 
sarlhrı delik deşik edelim. AmlM in- selelere teşmil edilmesini kabul etmi- ri9te nazarı itibara almm1ştır. tstJh· tarafından bugün neşredilen bir beya~ ~ mıı ır. yevm D ra a ~· 
hisaor fikrini temel taşı olarak iktısat yeeektlr. baratıma nazaran bura piyasasında namede vergiyi vaktinde verm~~en mü unmakta olan bu mllcevbenn 
siyasetinin ana hattı olarak kabul e- Bu akşam her taraftan konferana. bir takım mtişkUIAt vardır. Diller yol kelleflerlİl eter bu hususta muhlet .31 kutru 11 sanbm yalnız ortadaki 
delim. meeai•ini tesri arzusunda bulundaitu meseleye dotradan doğruya taarruz ma.mışlana ~eçecek ~e~ on beş g~n incinin kutru 2,58 santimdir. Bu 

Filan inhisar müdürü liyakatsiz. görtiltlyor. M. Brflning, perşembe sa ederek Almanyanın dahili vaziyetini için yüzde beşten on ıkıye kada~ f ~z~a incinin etrafında mtiteaddit ve 
Gıiş. bahı Berlinde bulanmak mecburiye- tahkim etmek suretile bariçtek~ istik- tediyeye mecbur kalacakları btldırıl- muhtelif cinslerde pırlantalar, 

Bağınlhm- tindedir. O vakit Alman heyetine M. rarını temin edip edemfyecetfmızi ıın· mektedlr. zümrlltler ve yakutlar vardır. 
F ·1a i h' id · h Ik · tih- KürtfüsUn riyaset etmesi mabakk.ı.k- lamata çalışmaktır. Bu da >·alnız Bir Alm•n bankaaı daha 

ı an n ısar aresı a ın ıs . d k tetllyatını •t1I etti 
ul kabiliyetine arttırmak gayesine ay- tır. sermayelerın Almanya an açmasına 
ktn iş yapıyormuş. M. Mak Donald ba akşam Avam mAni olmak değil, ayni za:anda bu~~ ::::ın, 20 ~~·~ü-:. Şi~~ll A:~· 

Siz meclis kürsüsünde biz sütun- Kamarasında M. Brtining, M. Kür· ların miktarını tezyit etm M.mHaksaCA ya Ş sad naybankr nutndı. astını tatrı~I 
. . tiils, M. Hendenon ve M. Snovdene le yapılacaktır. Billhara ovenn ne roy er ası e ıya ı 

larımızda mücadele edelım. . hususi bir ziyafet vermlttfr. pllnının klfi olap olmadıtı da tetkik ve bir konkurdato talep etmiştir. 
Siz inhisar fena de~yiniz. .Bı.,,. M. Laval da davet edilmşi ise dt edilmek icap eder. En acil vazife, A· M. Şroyder altmıştan fazla ida-

dekt filln inhisar fdaresı eerbestı! ti itiraz etmiştir. merfkan teklifinkt icrası çaresi hak- re meclisinde aza ve yirmi dokuzunda 
earetle satıldığı zaman halka pahalıya M. De Fleuriau, Fransız heyeti kında mümkün olduğu kadar sltratle reistir. Birçok Alman enstitüleri ve 
mal olan eşyaları ahaliye daha paha- şerefine bir akşam ziyafeti vermiştir. bir karar vermektir. lngiliz, Amerikan firmalarının bu te-
lıya mal ediyor di!yiniz, u:ıad~e söyle- M •kclo ld utk M. Mak Donald sözlerine nihayet tebbUste iştirakleri .ardır. ltulsın ö-
yhl, rakam anlatın, ve deyın kı: • na ın n u verirken Paris müzakeratı hakkındaki nüne geçileceği ümit ediliyor. 

. b i h ' d....,..ldi Londra 20 (A.A.) - Konferansın 1 d "- Ef endıler u n ısar ~· r. i '
1 

M. Mak Do ld ti raporu oka muş ve bundan do ayı mem- S.vllle ahallal korku için e 
d ilk celaes n açan na m 

BiJıle inhisar llzım ır.. him bir natok liylemiştlr. nuniyet izhar etmiştir. Seville, 20 (A.A.) - Tramvayla~ın 
Bitçeyi tenkit eden meb'usfardan E ine te .. dUf edlhnlyen askerler tarafından sevk ve idaresıne 

inhisar düpsanlığını işittikçe, aklıma Mumaileyh murahhas heyetlere hoş ' ura devam olunuyor. İhtilafın hakiki ÇPh· 
· eb' u A.medl beyan ettikten B011ra bu dakika- men . t-

hep Oamanh JMclisı m asanı ge . nın cihan tarihi için olan ehemmiye- Londra, 20 (A.A.) - Nazırlar lı;OA- resi, korkak, miltereddıt ve. cesar:ö-
y.,r. t' den babeetmi üteakiben iktı- f eransına iştirak edecek Fransız, ltal· siz olan halkın hattı hareketınde ': 

Halbuki Osmanlı meclisi meb'usa· ındiyat sahasın/. ;~aı7ar1n umumi sa· yan Alman ve Belçika nazırlan Pa· rünmektedir. Halkın anlaşılmaz _hır 
nı ile Bilyilk millet meclisi arasında satt sukuta suretinde tecelli eden ris ;renile bu akşam Viktorya istasyo· maniğe yakalanmış olduğu söylenıyl)r. 
kurunu vusta ile harpten evvelki dün ~= :ımanyadan bütün bütçeler n nuna gelmişlerdir. Mühim ve yitks<k Ahali ''')ere kapanmıştır. Dışarı çı~
yanın leşi yatıyor. bilhUM borçlu devletler bütçeleri il- bu kadar devlet adamının toplu bir mağa cesaret edemiyorlar. Ge~e val.ı-

1 Memleket Haberleri 1 
&ablan bir kadını 

Bir habere göre Adanaya tabi 
Anefli karyesinde askerde olan 
Arslan isminde bir gencin karw 
teyzesidir diye Recep isminde 
birisine 40 liraya sablmıthr. 

Adliye bu garip ahı verİf 
meselesile yakından allkadar ol· 
maktadır. 

Askerlik yokl•m••• 
Eyüp askerlik şubesi reislitinden: 

Eyllk şubesinin 327 dotumlu- ' 
lısrının son yoklamsı yapılmakta· 
dır. Ayın 30 uncu gGnl m&ct. 
det hitam bulacağmdan mlkel
lldlerin mukür ıubeye m&ra
caatları ilin olunur. BADRI ETEM zerinde akisler basıl eden, büyük en· halde bu istasyona inmeleri birçok se- nin evine kartı humane bir ~umayış 

-------------- dlşeyf doğuran esbap ve avamili göz. nelerden beri eşine tesadüf edilmemi~ yapılmıştır. intizam . ve asayış! temin l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!•Iİll!I 

1 
~avetler den geçirmiştir. Almanya, bir ihra- bir manzara teşkil etmiştir. için lazım gelen tetbırler alınmıştır. dükleri hüsnti kabulden ve yaptıklan 

_ cat memleketi ve ayni zamanda borç- Murahhaslar trenden iner fnmn Sırp - Bulg•r hududunda müzakerelerden dolayı umumiyetle 
Ar1 ve kUme• h•yvanlan ye· 
ıı,tırme cernlyotlnde intihabat 

An ve Kllmes hayvanlan ye· 
tiıtirme cemiyeti İstanbul mer
kezinden: Cemiyetimiziu idare 
heyeti intihabı 22 temmuz çar· 
ıamba günll akıamı saat albda 
yapılacağından cemiyetimize mu· 
kayyet banın Sirkecide istasyon 
lokantuına ıelmeleri rica olunar. 

• -- ·"•'•t 1 

Ja olmak itibarile başka devletler için istasyon civannda birikmiş binlerec Belırat, 20 (A.A.) - Akşam Bul· memnun görünmektedir. 
daha az hat bir ~kilde nefsinde ce- kimseden mürekkep büyük bir kala?>a- gar hududu yakınında Prevaltze köyü lspeny•da 
metmi~ir. M. Hoverin teklifine ln· tık tarafından hararetli surette a1krş- ci'farında bir devriye 4 silahh ş""6a M d . A A. K 
kaddUm eden muhtelif hadiselerden ıanmışJardır. Başnkil l\f. Mak Donald rasktlmiştir. Durmaları için vaki .1lan . a rıt, 20 ( ' ) - ortes nıec. 
M. Mak Donald geçen ay Almanyanın btitün murahhas1ar ahoş geldiniz Je- ihtar ateşle mukabele görmüştür. MU !•s!erl dfrektuvar fd~resi zamanına a
daha ileri gitmete takati olmadrğmı dikten sonra ltah·an murahhası ve ha. sad.-mede sfJah1ılardan ikisi öldürül· ıt ıcraat hakkında bır tahkikat komt. 
ve Yang plAnı için bir moratoryom ta· ricin nazırı l\.f, 

0

Grandinin elini 53 r.u· müş ve diğer ikisi tekrar hududu g t>Ç· yonu teşkil etmiştir. 
lep etmek hakkını istimal mecburiye- mfy.etle sıkmıştır. Btraz sonra .l\f. l\lal\ meğe muvaffak olmuştur. l'aata 
tinde balandafana bildirmiş olduğu- Donald ile M. Henderson Alman baş- Alm•n matbu•b memnun Rahat, 20 (A. A.) Midelt mıntaka 
na 91ylemlş. Almanyanın bu teşebbU· vekili M. Brüning ve hariciye nazın Berlfn, 20 (A. A.) - Alman matbu· sında yeniden hirçok kabileler m11ta· 
si ecaebeleri tellp dilfilrmÜf ve tC• M. F~n Kürtiils ile hararetli bit Ja· atı Alman nazırlarının Pariate gör- vaat etmişlerdir • 
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Mecliste dünkü müzakereler 
Darlllfllnuİıda 

( On W•h 1 inci s.yıfada ) 
"-eleri JAma gelir. Mevcut kanun
lar ile fabrikatörlere verUen himaye 
kafidir. Rüştü Beyin istediği himaye Berem dereceleri nasll -K ODAK-
derecesi memleket iktısadiyatı aley- olacak ? 
hiııdedir. Ankara, 21 (Telefon) - Büt~e en-

Şunu da illve edeyim ki Rüştü encümence darülfünun müderris ve 
Beyin Bursada kumaş fabrik~törlerin muallimleri barem cetveline nazaran 
den olduğu söyleniyor. 9~1 bütçesinde şöyle tasnif edilmişler 

Ş d 
.. 

1 
• . dır: 

unu a soy iyeyım kı memleketıIJ Müd · 1 b · 'k' · d · - .. -ı k d. , ti h. errıs er aremın ı ıncı ereccsın 
- ı ve a ım san a annı ıma~ c d b . . . 
tdi d • . H . 

1 
en aşhyarak beşıncı derecesın~ ka-yoruz ve e ecegız. arıçten .oza 

Fotoğraf Amatörleri Müsabakası 
Çektiğiniz Her Resimden Birer Kopya 
Gönderiniz Bir Şey Kaybetmezsiniz .• 

rel · · t . D h'ld k dar 4 dereceye ayrrlmışlardır. Bun!a- ,. 
ınesını arzu e mıyoruz. a ı e ·o- t! as BiLAKiS 28600 LffiA zacıl &.. 'nk' f 

1 
Z t rın azami maaşı 500, asgari maaşı 250 ~ KAZANMANIZ MUHTEMELDiR 

•ııı ıa.n ı ışıa ına ça ışıyoruz. .a ı lira olacaktır. ~ 

• erine beyhude vesvese gelmesin ı • ınınnıım•m RES.MLERiN·z· DERHAL G•• NDER•N•z Ve ba iş üzerinde alı nların fikrl Muallimle.r, . beşinci dereceden baş- .ı llllllllUlllllWllmm 1 1 1 O 1 l 11-• 
tağl•t d'I . ç p lcyarak yedıncı den«yekadar arr~ -~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı e ı mesın.,. · 
M r k lacaklardır. Bunların azami maaşları fak olamamışlardır. Kendilerine nıüh M • f k A ı t• 

• • ec iste abu~ ~Junan muamele Y~r 2;)0, asgari maaşları 16:> liradır. let Verilmiştir, aarı ve a e ı 
::

1
k•n:nu mu.cı.bınc~ matba.aJa.ra~ "Müderris muavinleri baremin yedi ikinci bir defa daha imtihana gi-

da' ·~ ~r n;; ışle~ın mevaddı ıptı- \'"e sekizinci derecelerine ayrılmışlar- receklerdir. Muvaffak olanlara nal· 
ve ıy~iı gum~ ~n gırerken mu.amele dır. Bunların azami maaşları 160, as bantlrk ehliyetnamesi verilmektedır. 
al rgJS kvermışido ~as~ naza~ı dıkkatc gari 126 liradır. Kazanamıyanlar işten menedilecek· 
ınara verg en ıstısna edılmiştir. ı ı d' N lb • Seyrlsefeln bUtçesl kabul edlld er ır. a ant dükkanlarının asrt 
Deri il~ ~peklilerden. al~na~ak l'lua- Ankara, 21 (Telefon) - Bugün bir hale getirilmesi için icap edenlere 

mele vergası mevaddı ıptıdaıye payı mecliste Seyrisefainin 931 bütçesi mü ihtaratta bulunulmaktadır. Dükkan
~üzde elli telakki edilirse yüzde beş zakere edilmiştir. lar da tedrici bir surette !lSrileştirıle 

uçuk kadardır. Müstakil meb'us Sırrı B. söz alarak cektir. 
. Muhtelif sanayiin muamele vergisi Seyrieefainden takdirlerle bahsetmiş, SU.t 
dk fekJine nazaran yüzde bir dert!Ce yalnız idarenin büyük iskeleler 8 ra- sağanlar 
sinde affedilmiş olmaktadır. sında vapur işletmesini istemiş, tari- lstanbuldaki ahırların asri bir ha 

Bir de evvelki senelerin prim t:ıh- felerin lktısat vekaletince tesbitinl le getirildiği malumdur. Bundan son-

Terzilik mektebi mtidllrlllğllnden! 
Sultanahmet, Divanyolu, Cağaloğlu, Bey•zıt civannda 18-20 

oda ve aalonlan, ve elektrik, su bava gaZl tesisatlannı havi bah
çeli bOyDk bir ev aranmaktadır. Taliplerin Sultanabmet Dizdari
ye mahallesi terzilik mektebine mOracaatla11. (Telefon 22480)-1030 

.JJ ı~m .. ıı•• 
Nekahat devresinde 

FOSFATLI ŞARK 
aisatmdan sanayi bankasında emane- temenni etmiştir. ra belediye süt sağanlarla meşgul 

tea bulunan. bir milyon lira ~us!lsi lkbsat vekili Seyrisefainin kiiçük olacaktır. MALT HOL ASASINI 
erbain sanayıe kredi olarak verılecek iskelelere vapur işletmesi zaruri bu Bunlar da sıhhi muayeneye ~hi 

1 tir. . lunduğunu, tarife tesbi•ti işinin ve· tutulacaklardır. Ve kendUerine sıh· K . , 
Diğer taraftan y~ni şekilde t~~:ı kaletçe icraStnın bugünkü rejime nıu hat cüzdam ve sütün ııasrl safılac~- 1 ullanınız. ııtıhanızı açar ve az za~~n 

~oklalk nuanndan mukellef::• I< e gayir olduğunu söylemiş neticede Sey ğına dair konferanslar verllecektır. m.=a ku VVetinizi iktisap eder1tnız. JI 
r ta ım suhuletler mevcu ur. risefain bütçesi kabul edilmiştir. Belediye bu işi de hallettikten sonra H d . h •ı• .... 

MecMs yann toplanacaktır. hayavanlara verilen gıda işi He ufra- er eczane e satı r 

Doktor Nasihatı 
Hususi ve Sıhhi tuvaletiniz için 

''LYZOL,, 
(Alameti Farikası) 
iuzadı taaffOn müstahzarını 

ullanıoız Adetlerinizdeki dem 

t~ab duracak hali inli- .. 
u. ~mı krsbedecektir. 

Taklitlerınden sakınınız 

Fabrikatörleri: Schülke vo 
Mayr A. G. Hamburg 

TOrkiye için yegine acentası: 
S. Jacoel mahtumları, lstanbul 

İstanbul ikinci iflls memurlu
fundan: 

lfllsı il!n olunan Galatada Voyvoda 
eıaddesinde 118 No. lı müflis şapkacı 
Mihıl Yeromnimos Ef. nin borç tetkikah 
ikmal edilerek yapılan sıra defteri esha• 
l5ı matlubun tetkikine amade bulundu· 
ruldu&u gibi bir nüshası da divanhaneye 
talik edilmiştir. Müfliı alacaklılann kıbu· 
]üne bağlı olmak üzere konkordato teklif 
ebtiştir. Mukayyet alacaklılann hem 
konkordatoyu müzakere ve hemde ikinci 
toplanma için 12 Ağusıos 931 Çarşam· 

ba «finü sut 14 de ikinci ifl4s dairesin· 
de hazır bulunmaları il4n olunur. 

Belediyede: şacaktır. Bugün hayvanlara rasgelc 

Nalbantlar lmtlha ~ıda veril~ktedir. Yapılacak bir tan lımatname ıJe verilecek gıdalar ta.(in 
ediliyorlar edilecektir. 

Dün belediyenin hayvan hastane Cerrahp•'8d• ~apdacak 
sinde 19 nalbandın imtihanı yapıl• verem hastene•I 
mıştır. Bunlarla beraber lstanbui- Cumartesi günü bir fen heyeti Cer 
daki 48 nalbant imtihan edilmiş oJu- rahpaşaya giderek yapılacak olan ve
yor. Yapılan tetıkikat neticesinde re mhastanestnin yeri hakkmda tetkl· 
lstanbulda 16, Bakırköyde 2, !\a- katta bulunacaktır. 
dıköy ve Üsküdarda 6, Beykozda Buradaki arsaların satın alınması 
3, Sarıyerde 4, Beyoğlunda 11, nal hususunda sahipleri ile anlaşıldığı i~iP 
bant olduğu anlaşılmıştır. İmtihan bu tetkikat neticesinde hastane proje
ed.Uea ınalbantlarıa •bi dumnı. muvaf- sinin lmzırlanmasına başlanacaktır. 
.~'JJ'lr" IJWii •WWWJJIDOA aıuao:::ı ·' • ı:: - c 

Uşak terakkii ziraat 
Türk anonim şirketi idare meclisinden 

Sermaye vaziyetinin için tezekkürü18 mayu5931taribinde toplan 
ması mukarrer fevkalade umumi heyet kanunen li.zım gelen ek
seriyet hasıl o)madıvından içtima aktedilmemiıtir. 

Serma~e ~ülüsten ~ıağıya _diitmOı olduğundan ticaret kanu
nunun 325 ıncı maddesı mucebınce sermayenin ikmali veya ıirke
tin tasfiyesini müzakere etmek ilzere ikinci defa 29 haziran 
931 tarihinde fevkalide içtimaa davet edilen umumi heyet de 
ekseriyet nısabını bulmadığından içtima edememiıtir: Ticaret 
kanununun 386 ıncı maddesi mucibince 6çilncti içtima 6 ağuatoı 
931 tarihine milsadif perşembe gilnll saat 10 da ıirket merkezi 
olan Şeker fabrikasında toplanacağından hissedarların içtimadan 
10 gün evvel u .. kta ıirket merkezine, lstambul ve Ankara 
da Türkiye Sanayi ve Maadin bankasına, izmirde Emin zade Ne
ıet beye mllracaatla h;ue senetlerini tevdi ile duhuliye varakası 
almaları lüzumu ilin olunur. 

Ruzname: Sermayenin tezyit ve ikmali veyahut ıirketin fesih 
ve tasfiyesi. 

lstanbul Belediyesi llAnları 

Bedeli keşfi 1776 lira 46 kuruş olan Sanasaryan hrnının tamiri kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Taliplerin ıartname almak. keşif evrakını görmek için 
hergün levazım müdürlüğüne müracaatlan münakasaya girmek için 134 liralık 
teminat makbuzile, şartname teklif mektubunu ehliyeti fenniye vesikasını ve 

ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü 
olan 13·8·931 per~embe günü saat onbeşe kadar encümeni öaimiye vermclerL . . .. 

Fatihte 20 odadan ibaret Bahri siyah ayak medresesi bir seneden üç seneye 
kadar kiraya nrilmek için kapalı zarfta müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için hergün levazım müdürlüğüne mür~caatlan müza~~~ey~ 
girmek için 40 liralık teminat makbuzile t•rtname ve teklif mektubunu ~ürlu 
.zarf• koyarak iJ9ale güiıil olan 13·8-931 perşembe günü sut onbep kader 
endi0tenf crıiöi/ye vermeleri. ff08o) 

::~:;:m::~~i Civciv ve piliçleri öldürüyor 
Amerikanın en son gıda formülü ile yapılan ve bütün gıda anasınnı havi 

olan dvciv ve tavuk yemleri: 10 kuruşa. Deposu (Altan Arı ve kUmea 
Tlcerethenesl)Galata Tünel sokağı No 91Et, balık. kemik. istiridye tozları ve 
her türlü tavukçuluk malzemesi. kuluçka makineleri vetavuk ilAçlan dahi bulunur. 

- Alman Mankanın BOğakluğundan mem olan Jenya birdenbire parladı: VII 

K 1 k d.. .. nun olmamış vekilharcı çafırtıyor. - Vay yüzsüz hayasız vay? .. ''ay Yavaş yavaş dolan salona (Çukur) 
iZ ar çu ura uşun ce . . . Manka salona girdi ve aynanın ö- pis domuz vay! •• şu ihtiyar kılratayı un en eski aşinalarından biri girdi. 

nünde saçlarını dmeıtlrken seslendi: bir yakalasam da kulaklanndan tu- Bu, Vanka Pusahtır. Vanka kınmzı 

••••••••~••••••••••··~·····~~··•!. -~ü~l~~~~~ta~~uın ®uu ri~~~~runl~~u~~ ~hl~~irl 
Yazan: Al•k-ndr Kuprln - 16 - ÇAevır~n : M. Gauyr ıstiyor. Ona menhus suratını seyrettirsem .• çizmeli, bir adamdır. Cebinden bü-
- Ya onlan mı seviyorsun? :Ni· zel ve mahviyetki~ ~ır genç k!z an- Zoçya çıktı sonra tekrar avdet e- şu suratının halini bir görsün .. Şimdi külür bir tahta metrenin bir kısmını 

~in7.. yorum ... Benim gehnm v_ar .. ~ger sa- derek Paşayı aldı götUrdU. Az sonra böyle müstekreh .• ya ağzından salyala dışarı doğru çıkmış duruyor. Vanlla 
- İfte lyle- Onlara karşı ayrıca na elektriği ile güzel hır daıre tut. tekrar avdet ediyordu. Gülerek sor· rı aktıfı, şiş gözlerini döndürdüğü, gündüzlerini olsun gecelerini olsun 

bir alikam var- sam ve ayda da kırk ruble cep harçlı- du: horuldadığı zaman ... Ya bir kaduıın kahvelerde ve yarı sarhoş bir halde 
Alman birasını içmefe devam ede- ğı versem .. gelir .misi.n? - Nasıl oldu da kavalyeni mem· yüzüne doğruon menfur yüzünü geçirir. Onun vazifesinin bilardo OY· 

ftk birkaç saniye düşündü. Sonra _Neye gelmıyeyım ... Maahnemnu nun edemedin Manka? .. Bana: "O lir yaklaştırdığı vakit.. Uste pazarlık ö- namak, sağa sola söz atmak ve şiir 
bütün e111B8Unin bir orospu ile kala- niye.. k~dın değil bir odun parçası buz gibi atinde yaltaklık edilmesini onun do- söylemekten ibaret olduğu zannedilir. 
caldan sırada 8Öyledikleri lafları tek Herif kızı öpii!~r •. Fakat .. tam bu hır ~y!,, dedL Kendisine Paıayı gön- muzluğuna bedel kendisin: aşk taMla- Umumhanelerde vekilharçlarla, kapı 
rara bqladı: anda duruyor. Jçını ıkrarı gu~ bir derdım. nılmaaını da ist· 0 . cılarla, sermayelerle dosttur. Onu 

_ Ah! .. Mariken! ne kadar Jıoşu- korku kaplamıştır; heyecanla tıtriyPn Manka yüz ekşiterek ve tüküre- suratına ada 
1~0~j b" ikizıevengın görmeğe o kadar alışılmıştır ki patron 

ma ıfdlyonun bilsen.. Sana bir daire bir sesle soruyor: rek mukabele etti: pı•ırmah g"bma ~-~ ırt şamarwy1a- dan hizmetçiye kadar IH!rkes onunla 
k h ta değilsin V"., N . hlAı., BI d 0_.... S'• , u re ""''"un usunun agı: n 1 tutsam da orada yaşasa .. - Hiç olmazsa as · •· · • - e pıs ma ua • r e ,,..., du burnunda k f u a ay etmekle beraber kimse onun ora 

Kıs herifin elindeki alyansı göste - O ne demek .. Biz her cumartesi pazarlık muhabbet istiyor?.. Hana n an ge ırme • . da bulunmasına darılmaz. 
rerek cevap verdi: muayene oluruz. sordu: b ~.~~ ~dva~do~a ~:yenın ka- Bazı küçük hizmetler yapar. Ser 

- EvHsiniz yahu!.. Beş dakika sonra kız odada? .çı- "Nasıl sen öptüğüm zaman bir da· BOZ erın en ıçerhyer omurdan. mayelerin aşıklarına yazdtklan mek-
- Evet.. Fakat karımla hiçbir a- kıyor. Aldığı parayı . çorabının ıçıne şey hissediyor musuu7 Nasıl içini ı. . . . tuplan götürür veya eczaneden çarşı-

JA.kam yok .. hasta .. zevcelik vazifesini atıyor. Hırafatın tesırl altında ken· hoş bir titreyiş kaplıyor mu?,, Yok - Katı ~e?ya ... ~~· ılerı gitme. dan alınacak bir şey gidip alıverir. 
7apaımyor. dince bir itiyat ha~ıl olmuştur. ~er bilmem ne .. pis uyu.~ t~zı. bir de beni Jenya gı~ıkç_e ~öpurwe.rek bağmh: izzeti nefis denilen şeyin gölgesi bile 

- Vah zavalh kadın şimdi nerede akşam ilk kazandıgı paranın Uzerıne metres alacağını BOyluyordu: - Hayır ılerı gıdecegım .• Ne olur- kendisinde kal ldağu dan ara-
oldapnuzu bilse ağlardı değil mi ton tükürür ve çorabı için.e saklarsa ~a Zoçya lakayt bir tavırla cevap ver muş bakalım.. sıra mUşteriler7ea~:!ı° olar.: onlar· 
ton babacığım r.. para ona bütün gece içın saadet temın di: .. .. Maamafih sus;arak uzaklaşıyor. dan para istikraz eder. Maamafih ba 

_ Baaclan babsetmiyelim Mari. eder. - Aldırma ... Hepsi oy le soyler- Burun kaJ,Jatları tıtremekte rengi ko- parayı kendine sarf etmez, bittin ka-
Bllir .W.T ~nberi senin gibi gil- Artık ne muhabbetten ne ~e tutu-1 Fakat sabahtan beri ırayet asabi yulaşan gözlerinde bir şule parlamak- zandıfı ile kızlara ikramda bulunu. 

__..~~~~~~~~~~~~~__JIJA.mk-.an&1j11~m~a~n~da~n!._~ba!bse~~dı~lm~ly~o~ı tadır. (IJUmedU 
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Şafak çayının taklidind n 
Sakınınız 

Bilhassa Şafak Yazısına ve Alameti Farikaya 
Dikkat Egin; 7 

lllııııın ıırıınıııııırtılllllWıuuııııuı:ııı ~ft!lllAllıımıı -llıımmnıı:ıııtı:ıııınınır.·r.·ıııııııııımmııııııııuuıuıııuuıınıııııııııııııııı 11Pmıı11111nıı ı 
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--iiılliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiıiiiiiiiii~~~~----.... 1 M. M. VekAletl ilanları 1 
Hararetinzi teskin • • 

ıçın 

~er zaman 

Karahisar Maden Suyu 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder 

Böbrek, Karaciier, Kum ve mide hastalıklarına 
karşı tanmmış bir sudur. 

Her Yerde Arayınız 
Toptan ve perakende satış 
• deposu: 

Yeni postane karşısındaki cadde
de No. 20 TeJeton. 20U62 

T elgr. Depo -lstanbul 

l. No. Lu J. Mp. Komisyonundan: 
Kilo Evsıtf 

l6200u ~:kmek: lstanbul h)'\'ansaray 600 Randöman unundan olacaktır 

S60QO 
9QQ(' 
SOOü 

(kapalı zari) 
Sığır eti. Bjrinci sınıf olacaktır. (.kapalı zarf) 
Rulgur; Taşsız beyaz olacaktır. Aleni 
Tere yağı: Trabzon halis 3-'ağ olıcaknr. (kapalı zarf) 

3000 
5600 

Zeytin yaı;ı: Ayvalık filitrelenmiş acısız olacaktır. (kapalı zarf) 
Tuz: Kalın olacaktır. 

abun: Ap•alık birinci mal olacaktır. 16()(1 

200000 
500< 

10000 
1000 

10000 

Odun: l\lrnllen meşe ve kuru olacaktır 
Kuru Bezelye iri taneli \"e ta~sız olacaktır. 
l\uru flasulra Trabzonun ince beyaz cinsinden olacaktır. 
Un 600 randaman 
'ohut: Bayramiç malı olacaktır. 

irmik: Sıfır numara olacaktır. 
i\lerdmek: Taşı 'e lmmızısı olmıyacakur. 

5000 
10000 
500f) 

10000 
Bcvaz pe ·nir. <.'ans.klıale malisulünden olacakttr. 
Patatc : Adapazarı mahsuHinden ol~caktır. 

5000 
50dÔ 
'2001) 
2001 
~000 
5000 

l\µru soğan Çanakkale nıahsulünden qlııca~ur. 
Ze)tin tanesi: ı\y,·alıp;ın hirinci mah~uıünden o!jltaknr. 
' ıılça . Çnnak'J.iale mahsu li!nden olııcakcır. 
Kırmızı domates. Çana kale mahsulünden .olaca 
Taze fasulya. .. ,. 
Patlıcan: 

5000 
5000 
5000 
sooo 
5000 
5000 
5000 
5000 
300 

Taze bamra. 
akız kabağı. 

Semiz otu: 
lspıınak: 
Pırasa: 
Lahana: 
Taze Bakla: 
Taze Bezelye: 
Demet dere otu: 

.. .. .. .. .. .. .. 
ı! .. .. .. .. .. .. .. r .. .. 

200 Kırmızı Büber; Toz olacaktır. 
5000 l'irinç: Tosya pir~ birincisi olacal.tır 
1500 Şeker: Yerli ve toz o)acaktır. 
1500 Kuru üzüm: Çekirdekli kırmızı iızüm. 
500 \'işne reçeli 
500 Kısyı,sı reçeli. 

2000 Adet Yumurta. 
2(;00 Yoğurt: Koyun sütünden olacaktır. 
500 Sirke: Safi üzüm sirkesi olacaktır. 

.. 
.. 
... .. 
" .. .. .. 
r, 

• 

100 Sonmsak: \ 'erli mahsul:inden olacaktır. 
l 2000 Arpa: Taş•ız ve yeni ~ene mahsulünden qlacakttr 
7200 Kuru Ot: İnce ve yeni sene mahsulünden olacaktır 
fi760 • oman: Arpa samanı olacaktir. 
500 Gaz ~ağı: lsıanbul şirketi gııı.ından olacaktır. 
Çanakkale 1. No lu Jandarma yeni efrat mektebi İçin yukanda cine \'e 

mıl tarlıın yazılı bir senelik erzakı mütenevvla ihtiyacı IO - 7 · 931 11111hınden 
yirmi gün müddetle kapalı \'e alent surecile münakasaya konulmuştur. Kapalı zarf 
suretılc münakasaya iştirak edeceklerin rnezlıOr tarihcen itiharen komisvondan 
alacakları musaddak ~ıırtnamelerc naznran hedefi muhamrneninin 'in 7,5. nlsbc
tindcki teminatı mu,·okkaıe akçesi veya kıym~ti muharreresi üurinden istikrazı 
dahili ıahvilAtı veya horsa fiatından °/0 1 O r ok6anile diğer Milli esham ~e tah ... ·ilA· 
tın mal sandıklanna teslimini havi makbuz senedini VC)'a banka kefıletnamesinl 
hamilen 1 - 8 · 931 cumartesi günü öğlodr!n evvel ~at 9 dan I 2 ye )<adar 
hpah 7-'lrf \'e 13 den 15 e kadar le ertesi günü ~•IJt 9 dan J 2 ye \'e IS ıden 
15 e kadar aleni münakasası icra edileccğindcp Çanakkaledc 1 :\o Ju. Jandarma 

• f\1p Md tindeki komisyona müracaat e}lemclerı )Azımdır. 
Bu hususta fzahac almak istiyenleriq !balet knliye günü olan l • 8 - 931 ve 

2 - 8 • 931 tarihlerine kadar öğ'leden rnnra miırı:caatları il4n olunur. (881) 

Kocaeli vılayeti daimi encü
rneni nden: 

Kocaeıi M~mleket hastanesi ıçın aleni münakasa suretiJe tah· 
minen 1127 liralık eczayı tıbbiye milbayaa edilecektir. ihale 
Ağustosun 5 inci çarşamba günü saat on beşte makamı vilayette 
icra kıhnacaktar. Talip olanların mezkur tarihte 90 Jiralık mu
ıvakkat teminat makbuıiJe Kocaeli daimi encümenine ve şartna
mesini görmek İstiyenlerin Kocaeli Sıhhat müdüriyetine müraca-
atları. (826) 

Yozgat maarif müdürlüğünden: 
30 Tcşr nısanide :hale ediıcıceği ilin edilen Sorgun kazası 

mektebi inşaatı bir müddet tehir edilmiıtir. (1046) 

Ço~umdaki kıtaatm ihtiyacı olan 
sığır e i kapalı zarfla münakasara 
konmuştur. İhalesi 2:1 temmuz 9::1 
pazar ~ünU saat 14 te Çorumda ııs

keri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname almak 
re tekliflerini vermek üzere teminat 
larile birlikte mezkür komisyona. mü 
racaatları. (440) 

* • • 
Mani.sa ve civarındaki askeri kıta· 

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

tur. İhalesi 2:> - 7 - 931 cumartesi 
günü saat l:i te Mani:;adaki ~keri sa

tın alma komi Yonunda )'apılacaktır. 
Taliplerin (Şartname ini 1''ındı:khda 
heyetimizde çörmeleri) şartname al
mak ye münakasaya girmek üzere te 
mi na t ve tek1iflerile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. {4-12) 

• * • 
Askeri ihtiyaç için 1000 adet 

ponsot pujisi ve 2000 metre 
kablp 25 Temmuz 931 Cumar· 
tesi günü saat 16 da Fındıkhda 

heyetimizde pazarlıkla almacak
tır. Taliplerin .şartname ve Pon· 
sot buji nümunesini heyetimizde 
görmeJeri ve ihale saatinden 

evel teminatlarile birlikte hazır 
bulunmaları. (462) • 1017 

• * * 
jslAhiyedeki kıtaabn ihtiyacı 

olan ot kapalı zarfla münaka
uya konmuştur. ihalesi 4 Ağus
"os 931 Salı ıünü saat 8 de iı
lihiyede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip· 
Jerin şartname almak ve teklif
lerini vermek üzere teminatlarile 
birlikte mezkur komisyona mü
arcaatları. (456)- 915 

* * • 
J3andırmadaki kıtaatın ihtiyacı 

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

* * • 
Ciheti aıkeriye ihtiyacı için 

55 ton mazot l apalı Zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 13 
ağustos 931 perşembe günü sa
at 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin şartna-

mesini heyetimizde görmeleri ve 
ihale saatinden eni teminat ve 
leklifnamelerile heyetimizde ha
zır bulunmalan. (463-1045) 

Bebek 
Himayeietfal 
Kır eğlencesi 

23 Tem muz ! 31 Perşembe 
akşamı Bebek bostan bahçesinde 

lst. Def terd::lrlığından: 
Satılık el· hi esi: :Numııra 10 Afa 

kapı iskelesi caddesi, Gülcaml ına. 
hailesi , Cibali tarafları Sinan ve 
Kiryalrn ve Marye arsası, ön tara
fı yoll:t çevrilmiş ah ap evin ~t~ lıı::, 
s~de 2 hi esi satılıktır. Meık1ir hıs 
senin bedeli pe:ıinen n~rilmek ~artile 
tahmin edilen kıymeti 12:; lirpflıı. 
Satış a~ık arttırma 11 - .S - ~nı 
salı günli aat 15 te Defterdarlıkla 

( 1\1 . 339) 

Kqrtal MalmüdürJiiğünden: 
Satılık ar a: Nu 5!)05 miikerrer 

Pendik istas>'CJJJ arka ında 6220 arşın 
miktarında tahmin edilen kıymet 
1::;;;5 lira dört müsavi taksitte hiri11ci 
tak it ihalc)'İ müteakip satış mu:ımc 
lesi 27 - 7 - 931 pazartesi günü ,a. 
nt on altıda I\nrtal müdürlüğünde 
yapılacaktır. (1013) 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Bir ıcne müdd_ctle icor için 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 Kasımpaşada sirkeci muslahaddin mahallesinde furua 

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

sokağında 7 No.h dükkan 28 
3 - Çarşıda hacı memiş sokağında 13 No.h dükkan 320 
4 - perdahcı han ,. 21 No.lı dükkan nısfı 272 

" 5 - Mahmutpaşada sultan odaları sokağıpda 24 No.h 
dükkan 815 

6 - Mahmutpaşada cami avlusunda 17-23 No.lı dükkan 80o 
7 - Kumkapıda muhsine hatun mahallesinde İbrahim pafa 

sokağında 30 No.h dükkan 863 
8 Hasekide keçi hatun mahaJlesinde bayram paşa med-

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

kağanda 2 No.lı dükkan 44 
10 Tophanede çavuı başı mahallesinde topcular cadde-

sinde 398-390 No.h dükkan 63 
11 Üsküdarda çinili mahallesinde silibdarağa cadde· 

sinde 219 ve 93 No.Jı dergah altında dükkan 
12 eoğaziçinde Kuzguncukta ~ 11-27 No.lı dükkan 
13 - Mollagüranide hekim başı Ömer efendi mektebi 
14 - Şişlide mecid;ye köyünde iki oda 

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

4 
134 
785 
278 

iki sene müddetle icar ıçın mUzayedeye vazolunan emlak 
15 - Tophane, bmhm, yeni çarşı caddesinde 138 No.lı 

dükkan 169 
16 - Çarşıda reisoğJu sokağında 34-39 No.lı dükkan 160 
17 - Kasımpaşa, camiikebir, türabi baba sok§ğ°!nda 7 No.h 

a~r 33 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6.'933 tarihine kadar 
iki senedir. 

Uç ıene l!Jüddetle icar için müzayedeye vaıolunan emlak 
18 - Boğaziçinde Tarabyada ve caddesinde 254-256 n 

246-248 No.lı iki hane ve arabalık 167 
19 - T opkapıda Beyazıt afa mahallesinde tramvay cadde· 

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

Müddt.ti icar: 1·6-931 den 1·6·934 tarihine kadar 
üç senedir. 

Mebdei icar: Eski müstecirler için akdı sabıkın hitamı yeni 
müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 10 temmuz 931 den 1 ağustos 931 
cumartesi günU 

BAiada muharrer emlak kiraya Yerileceğinden müzayedeye 
v~zolunmuıtur, Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek Uzere lstanbul Evkaf 
müdürlüğünde vakıf akarlar mlidürlliğüne müracaatleri ilin 
olnnur • 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarım görebilirler. (743) 

Ankara valiliğinden~ 
Bedeli keşfi Mekteplerin isıni 
L kuruş 

1788 10 Cumhuriyet mektebi 
1423 20 Albayrak 
1998 73 istiklal 
2926 Gazi kız ve erkek mektepleri 
2726 Yeni hayat 

1466 40 Mimar Kemalettin mektebi 
1040 iltekin 

" 898 Hacıbayram 
306 90 Sakarya 
82 ismetpaşa 

" ,. 

" 530 Keçiören 
159 Kurtuluş 

~~ 

14744 33 Yekun 

" 
" 

Balada yazılı 12 me1'tebin tamiratı kapalı ratf usulile 12-7-
931 tarihinden itibaren müna~asaya konulmu~tur. 

2- ihale günii 2 ~ğustos 931 paıar ve saat 15 tir. 
3- Bedeli keşfin % 7,5 olan 1176 lira teminatı muvakkate 

ya bank mektubu veyahut muhasebei hususiye vezne makbuz 
s ~nedi olmak üzere başmühend slikten musaddak ~Jıliyeti fenniye 
vesikasile beraber zarfla konacak ve ayrı bir zarfa kayıt ve 
şarttan iri teklif varakası konarak diğer bir zarfla birle9tirilerck 
üzerinde açık adres yaııh büyük bir zarfa vaz ile ihale saatinden 
evvel vilAyet encümenine verilecektir, Teklif varakaları 15 ku
ruşluk pula tabidir. 

4- Şeraiti anlamak ve resimleri görmek isti yenlerin hergUn 
Maarif müdürıüğUne ve işi almak için Vıliyet encümenine mü
racaatları lazımdır. (1019) 

Jandarma imalatanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kuma,ı imalitaneden verilmek Ur.re 
7500 8000 kı§hk elbiııe (caket ve pantolon) ile 3300 serpuş ve 
4450 tozluğun biçki :mali\ esi kapalı zarfla 11-8·931 Salı günü 
saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların teminat akçelerile birlikte 
Gedikpaşada jandarma imalltanesine müracaatla şutnameyi 
görmeleri ilan olunur. ( l 032) 



Emiuyit s~~dı{!ı 
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Yawramaa 
Müzayede 
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2859 
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50 
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Müzayedesi 
Kııt 'i karar ilanı 

Herıap 

No. 
4076 

Merhunatın cins ve ncv'ilc 
mevkii ve müştemilıltı 

Ç~nkelgöyijade eski B~kArdere~i 
YI yeai Çak!Jldağı ac>lcatında @•ki 
9 ve yeni 2 numaralı 1üz kırk 
arşın arsa Uzerincle ahşap iki katt~ 
laiJi~ ıııtnfitk oda11 olmak üzere bet 
o4ı bir sqf a bir tflşbk bir mutfak 
hir ahır bala9ede tulumbalı bir 
kuyq ve bin dört yüz aJtmış arşıp 

Jf§ff ıeyi hafi lıir haneni~ l!!Jllmı. 
32 Beylerbeyinde Burhaniye mahalle-

5664 

il26 

sinde ~İPJP•M solfajguJa eski 12 
mOkerrer ve yeni 16-f 16-2 numa-
rtJı ve .,Jli altı ~rtm tr•~ Duripde 
ahtap bir ~umk kıtl§ iki P4• ve 
doksan altı arım ,,. Qıorinqe bir 
buçuk katta dıvar taşından bir 
fınnı havi ltlr hao~pin t.tNJ1PJi. 
Beyoğlunda Büyükpangalh mahal-
lpincl• ÇPYI'• Çflffl Mecdiye, Ce-
lael aokatanda eski 87, 76 mükerrer 
7,76 ve yeni JS, 108 109 numaralı 
yüz altmlf arşın arsa Uzerinde kar
gir dahllleri ahfap olup Cebel so
k•ğıadaki Jelli ı>tpz ıekiz numar4Jı 
Çı•~ ıok•ğıadaa üç Cebel ıokM 
j'ından iki katta beı oda bir pfak 
olmak u~,m~ iki "of~. jkj Pı\\tfık hJr 
malta tAthk ınutf~kh~mı ijatU d~rı· 
çadır. Birinci katında bir dnkkin 
hirj ıht11 olmak llzere iki şahnif 
v~ Çnır 10kağ1ndaki iki katta ~· 
o~a IJJr gfak sofa çini taşlık kamn, 
,..e oflgluk bir kuyu bir sarnıç ,yPJc 
•• ahpp ıahniş ve bir çatıyı hlvi 
iki hanenin tamamı ..• 
Aaadohıbiaarıalla goksu mahalleaiaı 
ile eski gekau mevkii ve y .. i kan· 
dilli cadd~ainde eski 7 mükeııre• 7 
milıener ve yeni 13, 15 'umarah 

yetmif lfl!!l....H.Y YAeri .. 6flli .. 
J•rll k9Da&''Tüıiii'amı Ye 

....... •nrlade Ostnnd' JJlr 111111 
havi bir düldıllHO ve 0111 altı """ 
ana üzerinde k&lhan 606 ve yilz 
otuz iki artın bahçeyi bayi ltir b.., 
nenin tamıtmı 
Rumeli kavak hisarı mahallesinde 
hamam sokağında eski 4 ve yeni 
2 numaralı yOı altmıt ilç arıtndaa 
ibaret mOahedim hane arsasının ta-
mamı. 

Devriş 

Avni B 

Abdnlkadir 
ağa 

Hanife Ca
vide Jf, 

Ahıpet Sa· 
dik B. 

Hatoo Mık .. 
bule H. 

2:;t7 Kartalda Nefa kasabası kar!yesinde Ethem B. 
Osilüdar çaddt•ipde harjta l rp~v
kiiDdc; J ııumıırah qtqı .,... ~rse 
iiıeriacle k4rir bir dOkkinın tamanu. 

2418 Kanhcada Mibriabat sokajmda eslci Hafize H. 
~2 yeni 64 numaralı yetın!f sekiz 
artın ana üzerinde yarım katı ah
şap ve iki katı kagir olmak llzere · 
ınaJ t•tı araaı iki buo11k k~tta ~da
nın birinde yük ve dolap ve birınde 
gusulbane olmek üzre dfi:-t oda iki 
tof i YI QQ lfllA IJH Jiıoritldı bir 
ıınıtfak v~ bıbçede 1'1Jrıp Jlir ~hı~ 
ve iki yn~ doksan iki arıın babçeyı 
hıvi ltir hat11t1I• t.•.1111 .. 

50 16464 Çarşıyıkıbird.; Dlvrli• ıok~gınclı K.dri 8. 
eski ve Y•Sli 71 •u11palt •ekız ar-
flJI aru lizeriode tHOll keJB•rli bir 
dllkkbıa tam•••· 

Y•kan .. a eİlta ve n•v'Ue mevki ve mllttemillb yaınh emvaH 
gayrimenkullerin icra kılman ılopi müJttyede ııcticesindt bizal• .. 
rmdı ıi•t~rilcn bcdıJJtrJe müşterileri Uz~rinde takarrür etmiş ise 
de meıkür bedeller haddi layikında g6rftlmedfğinden tekrar on 
be9) gün müddetle ilan edilmeltrine karar v1ı1rih•if "• 8 ağuatoa 
931 tarihlpe müsadif eut11•rl•sl ,Onil kat'i karaıl1tr1P"1 çtkifPıqi 
takarrilr eylemit oldufundan yevmi meıldirda saat op d6rtten 
on beı buçuğa kadar sandık idıruine 111Dracat ıylemelırl iliz~ 
mu il•n olunur. 

Yozgat rnaarif miidiirliiğijnclt\n: . 
Viliyetimiıin Sorgun k.-~aamd• yaph~•l•ca~. bet der1111ela 

mektebin biJümum int•,t• k•pılı ıarf uııuhJe. munakasaya kqn .. 
muıtur. Bedeli ~eıif 16427 lira 80 kuruıtur. :hale SO .. 7-931 per• 

1embe JOnB Hat on beıt• Voıgat vlllyet da1resfnde daimi en-
elimen terafıntl•n yapılacalchr. Keşif evrakının bir sureti lstanbul 
ealrff mfidllrlDfü mal<amında vardır. Talip olanların ihale gilnD 

· · · aatlaıı Uln oJunur. (808) 

Gftnde 3 kuruş biriktirirseniz 90 senede 
UUııd~ 10 kuruş blrl)Jtl•lne• 20 ~enede 
Gflnde 25 kuruş bfJ'fktf PIPSelliZ ao senede 

57630 kUl'Df PDUZ 
115260 kurutunuz 
288155 kgruşunu~ 

Gflnde 50 kuPu' blrl.lıtlrlrsenlz 20 senede 57680;1 kuruşunp 
OtlndetOO kuruı bil'lktirirsenl~ 20 aenede 1152600 kQTJ:lfunoz 

J. 3. K. O. ,~· At:'~· dan 1 
K. O. karargahı için 50,000 kilo odun 

aleni münakasa suretile satın alınacak 
tır. İhalesi 9 - 8 _ 931 $!Bt 16 da ic
ra kılınacağından talipleın:. şartname-
sini görmek için her gtin öjleden evel 
ve mjinakasaya iştirak etmek içiu de 
vakti muayyeninde teminatlarile bir· 
likte komisyonumuza müracaatları. 

(74) ..... 
Çorlu ve Tekirdat btaab ihtlyaa 

lsifl dRI vı ıailld,rJaıilı münakasa tekli 
ve ihale tarihi aşağıda yazılı kuru or mil
n~kasaya konulıuµştur. f.vsaf ve ıeraldnJ 
anlamak lstiyenler tıergün ' 'e müllahsay~ 
ittins1r edeceklerlR de tşajtıda yazılı rtn 

'VI saat"' Çorluda fırka satınalma komis· 
yonuna müracaat eylemeleri. 57 

Çil]sl 
Kur11 P' 
~uru~ 
Kutu ot 
Münşka~;ı 
2-8-931 

" .. . 

'9rtu TektNl•I 
Jµlo 1\ilo 
ı 3?00() ooornp 
135000 ooooııo 
000000 105000 

tarih re giınü 
Paıar 

" 
,. ' 

saat 
U te 
., ,. 
" .. 

MUnlkı•o ••kll 
!\iünakasayı ıleni~·e .. 

" ti • .. .. .,.,,.",. 
• * • 

K. O. vt J ipcj Fırlca i~in 
4 200 kilo yoğurt pazarlık S\Jre
tile satın alınacaktır. ihalesi 26 
temmuz 931 saat IS de icra o
luneeağtndan talipleri şartname· * fl'M heq her ,O. it· 
ledQJI ~vel ve paıarht11 ittirek 
etmeli ~ç{a d~ vakti mqayyeni.,.. 
le teınınıtlarılı birlikte komi,.. 
yonumhıa mllracaatlan (IS.1015) 

Seyrisefain 
Merkez ıcentast <~alata Köpril başı 
B !362 ~ı.ıbı: acent~sı Sirkecide 

l\Jüht)r4•r zade hanı 2 2740 

TRABZON PO&TASI 
(Karadeniz) 23 Temmuz 

perşembe 17 de. .. . 
MJAliN POŞTAeı 

(Apafert•) 24 Temrı. uz cuma 
10 da Gılata rıhtımından kal· 

OLUR. 

Gazi muallim mektebi ve ter" 

biye enstitüsü 
Teşkilatı ve kabul şartlan 

Gaıi Terbiy~ enslitlisli yükıek dereceli ve leyli bir fDH•lli• 
q_aektebidir. Orf~ .. ekleplerle qtuallilJl mekteplerjpe ~yalljıp '' 
ilk tedrisat mlifetÖfİ yetiftirir. JJifi ~·--•lfi, cJiitri W.Mri •ala 
lzen lkt kfN• .,,.., 

A. Mes,.kf k••''" 
Mesleki kı•ım• tahlil müdd•tl llç s6meatrdir, Bu kısım l}eı 

fUbeye aynhr: 
1) Ri7,J\yat, ~ T,biiye, 3) Tarih, Coğrafya, 4) Edebiy~t, $) 

Pedagoji, 
Mesleki kısım mezunları Maarif vekileti celilesinip mOıa'd"ile 

DJtrillfünuna üç sömestr daha .levam ederek Darülfünun mewı
niy~ hıttib~•'' ıJreiliUrler. Bu ıubelere girmek i•tiyenlerde ara• 
n9a v.-ıf••r IJJP1-r~ ... : 

l) Bir erkek veya kız lisesinden mezuq Qlıpık, 
2) Yaşı 25 ten fazla olmama~ 
3) VP.Qu<li aailı• Vf' kuıursqz ohJ1,k, 
PedaıoJi 9'1!>eşine sirmçk 1Jtiye11 liı~ ınc;~nlın, Enttitlltlı 

tahsilini bitirdikten sonra hakla mQkt•'pleri bıı~i k'1"1•1J Oaııerf 
w .... middetle iti• illr -..elttepte 111ıı"JJiııılik etmcii tQllhUt 
-.dtce&d'1'dir, Bu şubelerden berhanJi birine Jirıpok iati)'tn liı• 
mez~nları 20 eyini 1931 tarihJn• kadar eqştitfl mUdiirlüiüq~ mll· 
r•«;•1tt e~melidirler. 

B. 1'9•rt kısım 
ihzari lr111m ilk muallim nu:ktebi mezunlarını m~sleki kjııpa 

tedrjsatına haz1rlar Ye lise d~rıcesinde umum! l(QlıtJr verir. Bq
rada taheii müdtleti iki Hiledir, ikinci senede talebe f:deblyat 
v., Feıı kısıtWIJnıtdın birine aynlır. 

ibıari kışpıa ıirıuek istiyenlerde ar9na11 vasıflar 9unlardtn 
t) Bir ı"'91r "'' Jrıı muallia mektebi meıµnu olıp•l$. 
2) Ya11 (21) yirmi ü9ten fazlı olmamak, 
3) Vüeudil uğlasn ve kusursuz olmak, 
4) Enıtıtüy• kabol için yapıl•cak du~ul 111üıabalsa imtihanını 

kazanmak. 

!nltfthtln lhıl'l'f fiJ111nımi mü•abaka imtihanına (İrmek istfyen 
ınuaUim melitebi mnu11ları ağustosun altısına kadar ilk muallim 
nı~kfepleri mDdUılfikl4P:İae v~ muallim mektebi bulunmayan yer
J~rde .P~ta nJekt~p rnüdü,~il~orine mftracaatla 1simlerfni kaydet· 
farlQohd•rJer. MUıabaka JpıbfJanlan 8 ağustos cumartesi ve 1 O 
ağuıte>s p,uıu~'ei günleri yapılacaktır. imtthanlar mualliııı nıejt· 
ltapleriı>de vt: mt1tallim ıqe~tobi buhıuqııyan yerl~rde orta mek· 
tepl~rde tahriri olarak yapılır. Ve aabiableyin saat 9 d ı.. ı 
·ı d ,, .. k . • .,., ar, 
ı er e p~~aıoıı ısınma gmuek iatiy•cek olanların Lir ·ı1c kt W ı· . u sene ı 
n:ıe .e~ ~~· . ru •&'• etmiş olmaları şarttır. Etmemit olanlar talı• 
sı.Jlermı b~hrdıkten sonra hıalııkı qıilktesepleri bıki kalmak Oıere 
bır sene illı Ple1'tepte mu,allimlik yapm~fı teahbflt edecelclerdlr. 

(764) 

~Jea~tır, D H 
r h • B~yoilu Tokathyan 

Oa"Udor ., ••• ••n•rn••nnl• 1 • or orunı Y•IUDda mektep 
C·ıt . ıokak No. 35 

A:l.ın gu r•anı'Jldır IT'uo;e!sili: MariZI 1 ve emrazı ıiibrevıyr: tedavihaneai bcrıGrı ıabıbtan 

jakolini Dubuüyc 10 ~uruş•ur. l •--------• akpma kacltr•--------· 



~ 8 -VAKiT 22Temmuz1931 
ıwa:.:mc::::ı:ammc:a 

-~ ............ pılft,5 

t#J.tiMlmıı 
J Karadeniz postası fj 

U B l H n v~~~u;2 il 
1 Çarşamba !I 
1 

r. 

1 
Tam saat 17 de Sirkeci i! 

: rıhbmından hareketle (Zongul- U 
si dak, İnebolu, Evreoye, Samsun, :: 
İ Ordu, Gireson, Trabzon, Sür- Ü 
H mene ve Rize) ye azimet ve fi 

· R avdet edecektir. ff 
E Fazla tafsilat için Sirkeci, i~ 
G Yelkenci hanıodaki acenteli- ~ 
i ğine müracaat. Tel. 21515 § 
::::::::::::1::::::ı:r.:;::::::::11::tNDIJllll::lnN111CI 

Ask.Mb. S. A. komisyonu ı 
ilanlar1 

KiJo 
3900 Tıbbiye Mp. 
5500 Tatbikat hastanesi 

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

133700 Kilo ot 
Kilo 

110000 Süvari Mp. 
150000 Topçu nakliye mektebi 

80000 Ölçme taburu 
1l000 GüJhane hastanesi 

5000 Maltepe lisesi 
7000 Gedikli küçük zabit 

ih. Mp. 
70000 Harbiye mektebi 

533000 Kilo ot 

Yukardaki isim ve mıktarları 
yazılı mahallere iki fartnamede 
kapalı zarf suretile satın ot alına 
caktır. ihalesi 8 ağustos 931 cu
martesi günü saat 15 te harbiye 
mektebindeki mahalli mabsusuo• 
da ioraınıedilecektir. Taliplerin 
farlnamesini görmek için komis
yona müracaatları ve iştirak için 
de şartnamesi veçhile haıırhya
cakları teklif mektuplarını yevmi 
ihalede müselsel numaralı ilmü
haber mukabilinde komisyon ri
yasetine vermeleri ilan olunur. 
(755) 

• • • 
Askeri mektepler ihtiyacı için 

20,000 kilo beyaz peynir pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
25 temmuz 931 cumartesi günü 
saat 14 te icra edileceğinden 
taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
İitirak için de vakti muayyenin
de hazır bulunmaları ilan olu
nur. (33) • 997 

• • • 

HITE 
CEP ELEKTRiK TARAKLARI 
CIDNA TAYYARE POSTASILE GELMiŞTiR. 

Komple Tarağın Fiatı: 

4112 Lira 
Yedek Pilin Fiatı: 

50 Kuruş 
En birinci n&vl malzeme ile yapdan bu "WHITE,, cep elektrik taratının lmallyesl pek mUkemmeldlr. 

Elektrlk bataryası, bUyUk "WHITE;, taraklar1ndakilerle ayni bUyUklUktedlr. 
Elektrik cereyanının mlkdan da fennen tesblt edllml,tlr. 

Dun Flata Satılan Taklitlerinden Sakınınız ..• 

''WHITE,, ''WHITE,, ''WHITE,, 
Şayanı hayret elektrik taraklarının yegane hakiki ve asıl markasıdır. 

Her gün 1,500,000 kişi muntazaman ve ken:ıali muvaffakiyet ve memnuniyetle "WHITE,, elektrik tarağını kullanmaktadır. 

Saçlannın tabii 
renkleri çıktıkça 

gençleşiyor. 

Sizi kepeklerden kurtaracak, saçlarınızın düımesini durduracak, yeni saçlann çıkmasını tahrik 
ve ayni zamanda saçlarınıza parlak bir ondülAsyon temin edecek yegane elektrik taraklan 

"W H 1 T E,, dir. 

Başınızdan dUşen her saç gençliiinizin bir parçası heder olmuş demektir. 
Saçlara itina etmek, gençliği muhafaza ve teraveti idame etmek demektir. 

Ne acınacak bir halde "WHITE,, elektrik tarağı· 
nın bir haftalık istimalinden 
sonra ne güzel saçlar ••• 

"WlllTE,, elektrik tarağının 
3 haftalık istimalinden son
ra cazip ve !itif saçlar dai-

mi ondülisyonlar 

"WHITE,, elektrik tarağı, tu
valet masanız için güzel bir zi
nettir. Nikelden parlak sapı, 
siyah abanostan arkası ve elek

tro platinden parlak dişleri hakikaten nıalikiyetile iftihar edeceğiniz tualet masanızın 
sevimli bir lazimi gayri müfarikidir. Her tarak kavaidi fenniye dairesinde şık bir kutu 
deruoünde ambalaje ediJmittir. 

Bu büyUk "WHITE,, tarağının kıymeti 8 1/2 lira, yedek pilin fiatı 50 kuruştur. 
işbu "WHITE" elektrik tarağının tedariki hususunda müşkülata tesadüf ettiğiniz takdirde lutfen Türkiye umumi acentaları 

bulunan Istanbul'da Altı Parmak· Hanında EHRENSTEIN ve TOLEDO Efendilere tahriren müracaat ediniz. Posta 
kutusu lst. 296 Tel. lst. 775 

Satıldığı ve meccanen tec- { lstanbulda Bıhçekapı Orozdibak, Bevoğlu, G~lata ve Kadıköyünde Şark Merkez ceza T. A. Ş. BeyoAlunda ve 
Büyükadada Parally ve Behar, Galatada Tiıncl ittisalinde Lazaro Franko, Istanbulda Bahçekapıdt. Zaman 

rübe yapıldığı mahaller : ecza deposu, Beyoğlunda Elias Karalco biraderler halefi, Ankara Çocuk sarıyı caddesinde Sıtkı ecza deposu. 

lstanbulda Çiçekpazannda Alb Parmak hanında 1-3 numarada EHRENSTElN ve TOLEDO Efendilere: 

Efendim; 
Leffen bir adet "WHITE,, cep tarağının kıymeti olan 4,1ı2 Jira (veyahut "WHITE,, bUyük elektrik tarağının kıymeti olan 

8,1-2 lira) gönderiyorum. Lutfen bir adet gönderiniz. 
Adres; . . ı ı 1 ı 1 1 ı 1 • • 

Tarak, vereceğiniz adrese hemen ve masrafsız olarak gönderilecektir. 

Askeri mektep ve hastaneler 
ihtiyacı için 5000 liralık koyun 
eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 22 temmuz 931 çarşam· 
ha günU saat 14 de harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusun
da icra edilecektir. Taliplerin 
şartnameyi görmek için komis
yona muracaatlan ve iştirak için 
de vakti muayyeninde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (10:S2) 

, .... ________________________________________________ __ 

İstanbul ikinci iflas memurlu
ğundan: 

Evvelce ifllsı iln.n olunan Jstanbulda 
ikinci Vakıf hanında 11 No. da kumaşçı 
Abraham ve mahtumu Halefi t\'oiz Han· 
ri ve Nesim Behar Et nin borçlarına 
müteallik tetkikat hitam bulmuş ve ya
pılan sıra defterinde alacaklılann tetkiki 
için dairemizde hazır bulundurulmuş ol
makla beraber bir nilshasıda divanhaneye 
talik olunmuştur. 1\lüflis aiacakManna 
konkordato teklif etmiştir. 

Bu cihetin müzakeresi ve ikinci top
lanmanın yapılması için mukayyet ala
caklıların 12 Ağustos CS! Çar~mba gü
nü saat 1 S de ikinci İflds daireıindc ha
zır bulunmalan llAn olunur. 

J As. Fb. u. MUdUrıuıunden 1 
8-8-931 tarihinde pazarlıkla ··~~~~~ 

alınacağı ilan olunan Hamdolo- ı 
mit ve saire fartnamesinde 50 
ton kırmızı demir cevherinin de 
mevcut olduğu ilin ohınur. (1001) 

• • • 
65000 metre torbalık bez 4 

kalem deri 

Yukardaki malzeme ayrı ayn 
kapalı zarfla 15-8-931 de saat 
on beşte ihalesi yapılacaktır . 
Taliplerin ıartname için her gün 
ve miinakasaya girmek için de 

29 Temmuzdan 8 Ağustosa kadar 

V ARNA plijlarına BURGAZ 
ve SOFYA'ya 
Yalnız 75 Türk Lirası 

75 Lira içinde: Pasaport, vizesi, gidip gelme vapur kamara, Sofyaya şimendifer, otel 
plijda banyo, sabah, öğle, akşam yemeği, müzelerle şehrin görülecek yerlerini 

ziyaret dahildir. Talipler çok olduğundan bir an evvel kaydolununuz 
Fazla tafsilat, kayıt ve program almak üzere hüviyet varakasi ve 4 fotoğrofla 
Galatada Merkez Rıhtım hanında No: 7 Bulgar vapur şirketine Tel: B. O. 2779 
ve Galata, Eskigümrük caddesi, 32numaralı Sava Kalfa hanının 2inci kabnda FUAT 

o gün teminat ( teklifat) ile mü
racaab. (863) 

ı•E~~~~~~~ ve FRANK seyahat şirketine müracaat. Telefon: B. O. 1447 ~35~·· 

l\fes'ul müdür Refik Ahmet 

ml\ı.ayeac ,.,.,._ 


