
Küçük ilAnlarımız
dan istifade ediniz 

"Y•kd,, "' kUçUk lllnlar1 gBrUnUr 
ve çok okunur 

Avcılar arasında 
hararetli birbahisl 

Salt SalAhattln Bey u,fakhlann 
davetini kabul edlror 

- 3üncü sayıfamızda -

141ncü:Yd•Sayu4862 idare yeri: lıtanbul, Ankara ca. Vakıt Yurdu CUMA 24 Temmuz (7inciay) 1951 Telefon: (idare) 2.4310 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayuı S Kuruı 

Kıymetli Güreşçilerimiz 
Muvaffakıyetli bir temastan sonra dün 

Atinadan şehrimize döndüler 
Y•pll•n mUAbakalarda gUre,çllerlrnlz elde ettlkl6rl dBrt 
.-ıebeden UçUnU raklplerlnln sırtını rere getirmek 

aureUle kazanmı,ıardır 

• 
Hazreti ISA 

Semavi saltanat ne demekti ? 
laanm lneillerde ve ondan bahse- Bu bunlardan tamamile ayr hl 

den dfjer biit8n .. menbala~a en çok şeydir. Bu nedir? Diye merak 
1 ed~ 

~rr8r eden sozlerden hırı "Mele- y~rsa~ıL B~r aJustostan itibaftn tef. 
k1ltl Sema,, yani (Semavi saltanat) rika edecegimiz esed taki di • 
•ük O pe~ 

Bu ne demektir? Bu semavi veya b"t" z~an bu sema Melekdtısmın u un .. u .. 
flAhl saltanattan maksat nedir? llu h d ~· .1ç yuz nu ' bütün mana ve 

e e.1ını onu t · · · bizim Alemimizden ayrı ve ond~n U· • • • esıs ıçın vuku bulan 
zak bir Alem yani fezanın ötesinde mesa~n~n neden ibaret olduğunu, Bu 
tahayyill olunan uhrevi bir yer mi- mesaının ne netice verdiğini derin bir 
dir? YokBa bu dini içinde tahakkuk merak ve hayretle okuyacaksınız. 
ettirilen mefkGrevf bir hayat m1dır:9 . Her bahsi senelerce mesai ve tah 

lsanın bütün dünya insanlarını iri. kıkatm semeresi olan bu eseri her 
ne sokmak, yahut on1an ulaştırnı~k münevver insan mutlaka okumalıdır. 
istediil • JMleldit veya saltanat ne Bu mühim eseri yazan Dr. Elıler 
uhrevi bir ilem, ne de mefkOrevi bir Tercüme v t 'h d H 

h tt e avzı e en vmer Rıra 
aya ır. beydir. 
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SON HABERLE~ 1 D •• d ·ık h k )) lspartada bayral11 unya a 1 ey e er Gazimizin vlUlyet tarafından 
Başvekilimiz Matbuat kanunu 

Tu .. rklerı·ndı·r yapt.rnan heykelleri buruk 
geliyor 

Ankara, 23 (Vakıt) - Başve· 
kiJ ismet Pş. istirahat etmek 
üzere pazart<'si lstanbula hare· 
ket edecekt ı r. 

Polis tayinleri 
Ankara. _.; (Telefon) - 28 komi· 

ser muavini, komiserliğe terfi edil
mişler ve 22 \'İlayete tevzi. olunmuş 
lardır. Bunlardan: Ankara istasyon 
komiser muavini Eşref Bey Ankara 
komiserliğine, Balıkesir komiser mu 

avini Ömer Bey Balıkesir komiserli· 
ğine, Be>:azıt komiseı· muavini Baye- j 
zit k<>~rliğine, Gümtişane komiser 
muavini Gümüşane komiserliğine, ! 
İstanbul komiser muavinlerinden :wı l 
lsmail Iley lstanbula, Malatyadan 
Yusuf Ziya Bey Malatya komiserliği. 
ne, Aksa.raydan Ahmet Faik bey Ak· 
saray komiserliğine tayin edilmişler 
dir. 

Polislikten muavinliğe terfi eden. 
ler şunlardır: 

lstanbudan 284, İbrahim, 2184 Re 
fet, 2241 Salahattin Beyler Istanbula, 
Emniyeti umumiyeden Remzi Bey 
Ankaraya, Antalyadan Ali Rıza Bey 
Antalyaya, Aydından Tahsin Bey Ay 
dma, Bayezitten Emrullah Bey Baya. 
.1itat Rizeden Ali Bey Rize.ye, Niğde· 

den Mustafa Bey Niğdeye, Zongul
daktan İbrahim Bey Zongtıldağa, h
tanbuldan Alaettin Bey Istan!mfa, 
Gabi Ayıntaptan Galip Bey l\.foraşa. 

Gazi Ayıntaptan Galip Bey l\.foraşa, 

Giresondan Süleyman Bey Balıkesire, 
Aydından Niyazi Bey Bordura, Ernni· 
yeti umumiyeden Sami Bey Kayscriye, 
Kastamonudan Şükrü Bey Çankırıya, 
lstanbuldan 2013 &yfettin, 2270 Arif 
ve Sait Beyler Ankaraya, Istanbul
dan İbrahim Bey Eskişehire, Mardin· 
den Abdürrahman Bey Diyarıbelcire, 

Sivastan İsmail Bey Erzincana tayin 
edilmişlerdir. 

"Ege,, bir Yunan va
purunu kurtardı 

Atina, 22 (A.A.) - Türk bandıra· 
lı Ege vapuru makinesi bozulan Yu
nan bandıralı Velos vapurunu yede 
~ine alarak Pire limanına getirmiş. 
tir. 

Ege vapuru makinesi bozulan 
Yunan gemisine Girit açıklarında 

tesadüf etmiştir. Pire liman kuman
danı Türk silvarisine hararetle te-
şekür etmiştir. -----Yol vergisi 4 lira 

Ankara, 23 - H i.ikfımetçe hazula· 
nan yeni yol vergisi kanunu bu cu
martesi içtimaında kabul edileeektir. 
Vergi senede iki taksitte tesviye e • 
'dilmek üzere dört · liradır. Vilayet 
meclisleri buna nihayet iki lira zam 
edebilider. Vergi mükellefiyetini ifa 
etmiyenler senede 10 gün bedenen 
hizmet edeceklerdir. 

merasimle açlldı 
Muhtelit encUmende gHrUşUldU Isparta, 23 (Yakıt) - Büyük 

Cumartesi gUnU heyeti 
umumiyeye arzedilecek Çok kuvvetli vesikalarla ispat edilen bu reisimiz Gazi Hz. nin vilayet 

Ankara, 23 (Telefon) - Muh- tarafından yaptırılan heykelleri• 
telit encümenin iki celsesini müs- hakikat, TUrkün tarihi kıdemini nin açılma resmi bugiln fevka· 
tehcen neşriyat işgal etmiştir. izah ediyor iade tezahürat ve merasimle 
Nihayet encümen mUstehcenı' 11:u Kuranda Nuh icra edildi. Heykel tabii büyük-

T zamanına ait beş yontanların da ayni muhit ve camiada 1. k 
Suretle tarl'f etmı"ştı'r. Halkın ar t · · b b I"' ı· N · d ü te ve mermerdendir. Halk pu un ısmı geçer, unlardan azısı- aranması .,.zırnge ır. ~ etıce şu ur: 
ve haya duygularını incitmek ve nm okunması ihtilaflıdır. Tahrif edil Mukaddes an'anelerde Tufan deni- büyük bir sevinç içinde bayram 
ayıp sayılmak ibaresini~ ilim sanat miş olmaları şüphesizdir. İkisi bütün len dahiyeden evveline ait oldukla rı an yapıyor. M, Ali 

l · · .. t h l d ~ 1 asliyetini korumuş lisaniyat ile meş laşılan bu sanernlerin temsil ettil; J{'ri ':".t.::":. :==:=:.::=. =:===:=:==========:::::::::::::=::; 
eser erının mus e cen ° rna ıgıaı 6 Ul olmıyan Türkler tarafmdau l>i- şahıslar Türktü. Ye bunları yon- ut turkte Yaguk şeklindedir. Zeyci 
yalnız müddei umumilerin san'at Ebu ma·- d y h h ı· d d" 

le tanınacak derecede halis kalmış. tanlar da şüphesiz Türkt ü. Kadim «:•lğ dolu ~~r . e avu a ın e. ır. A~~: 
ilim ese ri kıymetinde olup olma· tır. Bunlar Yağus ve Yauk ismindeki larda kadim tarih n> dinlere Tiirk dj. l"" cser.ı.erı~de Ya,·u.k suretınde goru 
dıg~ ında . ikisi terbiye müntesibi , ı d' , K d ı · k' . ur. Bugunku lehremızde de Yavukht :sanem er ır. ı em erı ve mevsu •· lınden dolayısile medeniyetinden geç- · • . ~ 
üçü yüksek tahsil görmüş beş yetleri Nuh kadar, lbrahim kadar kat. miş memulün fe,·kinde ıstılahlar an- ş~klınde hthıkal.x olarak yaşar. Hepsi· 
kiş ilik istişari heyetten rey ala- idir. Kelimelerin türklükleri bugün ane ,.e türeler vardır. Sami dinlerde nın man°:''" kar~p olup bazı yerlerde 
bileceg~ini madda olarak tesbit elimizdeki Tilrk lQgatlerfüı miisbet kurbanın mahiyetini tetkik edenler r~.zl.~ .?laıak galıp manasına geldiği de 

ld "' ib" h Jif 1 h l d d . • . .. . gorulur. Nuh suresinde geçen bu put vazife]erinde tekasül gösteren ° uf>u g ı mu te e çe er e e dıyorlar ki: Lavıbulerdekı kurban ne- . . 1 . . .. , 
mevcudiyetleri sabittir. Milattan bir YHeıinden birisi şelii.ndır, şc1am tarif ısım erın'.. tu~~ a~ anel.erile. de .tenvir 

hakimlere teyidi madde kabul etmek mumkundur M m l:i , çok asır evvele ait oldukları halde e<lcıken kurban ile müterafik zi .. ·afet- .. .. .. • ı ır ananeye 
d 'ld' A d 1 · 1 t ·· J gore turkun en b" ··k b b ,, e 1 ı. vrupa an ge sın 5 an- Turk atlarını taşıyan bu sanemler ilk tir diyorlar. Gerek bu tarif ve gerek v uyu a ası Aşnu~ 

bulda basılsın müddeiumumilerin medeniyete ait bir takım şahsiyetlerin şeliin kelimesi türkün ezeli türesinde at.~~.ır. ~aguz han onun torunudur. 
müstehcen neşriyatı toplatabile- timsaliydi. Bilaha~ tannlaştırılarnk mevcut şölenin kendisidir. Şölenin es ~~tun turk bo~~arı ~ü:k soyları bu 
ceklerini, memleketin umumi si- taahhüt olunmuşlardır. ki şekli de mabutJarla ahi.kadar umu-

1 
~u.~b~tadan turemıştır. Bu an,ane 

.. . . rntu u mukaddesed t .. k.. L .. ··k 
yasetine dokunan neşriyat vuku· Tul'kçe atlanan bu şahsıyetlerın mt bir ziyafetten başka bir şey değil· babası 1 .. ~ ur un en U_YU 
unda heyeti vekilenin de muvak· Türk olmasını kabul etmek mantıki ve dir. Arap acem eserleri tarihleri şö- ·ı d ~·a~ak :o~terılen Yafes kelırn~ 

zaruridir. Babilde olmaları (Tabii, Da leni umumiyetle şelan, şeylan şeklinde s~ e e .. ır eşe ılır. Yi~e ş~rk an·ane~e· 
katen ~azeteyi ka.pa!a bileceği bilin ismi o -~~man başka idi.) Medeni- kaydetmişlerdi. Demek İbrani dini rıne gore Fırat ve Dıclerun !aşmasıle 
maddesı kabul edıldı. Matbuat yetlerin beşıgı olan bir kıttanın sakin- Türkün an'anelerlnden müteessir olu- husule ~elen ve mukaddes kitaplarda. 
suçlarma altı aylık müruru zamanı Ieri olduğunu da gösterir. Bu putları yor. t~.r~~ dıye geçven afet ~ırasında Habil 
k b J tf k'b b l hukumdarı yaguz han ısminde birisi 

a u
1 

ed ı. ta ı at aş ayan za· ........ ~.Üba.deie"""iş'"ie"ii.""""""" Zerdeşt bizim üdebanın öniinde idi. 
man ar a gazeteciler vekillerini çok zaman ef?ildikl~ri mehtap kelimesi Yauk isminin de şahıs ismi oıarak 
mahkemelerde de göstere bile- BUtçe encUmeninde y~rine mukaddes kıta.hında ayşım ta- istimal edildiği görülmüştür. Mukad· 
cakler memurlar hususi kanun rnUzakere edildi bırini kullanmıştır. Burhanı kati hu des şahsiyetler sırasında ya 'k h ı· ' k ı· . . h A..:ı k Z d.. vı a ın-·1 . . • A k 23 (T 1 f ) y e ımeyı ıza ~er en en u Bazent .J b" k"l . ı e mennedımemışse meslekı ve n ara, e e on - u- lü tl d 

1 
• d k . ı.ıe muarrep ır şe ı de yauk ısrnine 

f kk d ga arın an o up ay ışıgı eme tır. t d"f d'l kt d" Ih ilmi gazete çıkara bilecekler nan itila ının tatbiki ha lD a D esa u e ı me e ır. rani peygnm 
dir. olup Rumlara yeni verilecek em- er. v . . berlerden evvelkileri ekseriyetle tu-

Milli mücadelede işgal altında lak hakkındaki layıha müzake· 1 • Kduraynd~ bu1.d?gumuzl sanem ı~~;· nnlı isimler taşımaktadır. Salih gibi 
.. . . . . erın en agus ıçın evve ce şu mu a- tamamile araplaşmış olanlar bile mu-

duşman amallerıne hızmet edıcı re olundu. Ieada bulunuyorduk. Bu kelime Yarns, harref zannolunmaktadır. Hud'un 
neşriyat yapanlar gazete sahibi Hükumetin elinde olan yahut Yafes isimlerinin pek az değişmiş şek- Kut olduğu muhakkak gibidir. Kur'an 
ve müdürü olamayacaklardır. henüz aharın işgalı altında bu· li yahut yağızın kendisi diyorduk. Çün da elyesa' diye geçen peygamberin 

Encümen Ha1il B. (Zonguldak) lunan yerler Mtihtelit mübadele kü Oğuz hanın.~.ab~s~. ~~r~~an i5in babsınm adc Ahtop'tur ki .Aktopt:ın 
teklifi üzerine her sene temiz komisyonuna teslim olunacaktır. yk a1~ızhaini dTendıgtıtgodrulmukştu. dy~~~ks başka bir şey değildir. Bunlar turan 

f T ti · 1 1 e ımes n evra a a pe az egışı telakkisine göre belki tanrılaı;ı.•ırılmı"" 
neşriyatı He a:ıilete en çok biz- apu sene erı a ınan yer er likl :t4 Y 

d t h . . . takdı"r bedellerı· ile ı'stı.ml2k ""dt'- e buluyoruz. :ev~at bir ay~tinde şahsiyetlerdir. Mukaddes kitaplardaki 
met e en gaze e angısı ıse ı11 ~ (Yabuski. Ur şehmdır) ~er._ Yam !\~~: zihniyete göre lsrail peygamberleıi gi 
aarülfiln~n divanınca tetkik edi· lecek ve istihkak davasJ olan sa llalkı ıle MisırCran Fılishıie y.eldıgı bi tasan·ur edildiler 

Jerek takdirname verilmesini ka.. yerler varsa hazineye bakılarak sırada Kudüsün adl Yabuz imiş. Bat- Nuh suresindeki· putlar bilahare 
bul etti. Halil B. dört yılda bir buralardan çıkacak kayıtlara gö. ta tevrat bu havali halkına Yabuslu- Arabistana d:ı getirildi. Peygambe-
beş bin liraya kadar nakti mü- re evelce verdikleri para muka· lar demektedir. Kulabus kelimesi Ku- rin kırdığı sanemler arasında bunlar 
kafot verilmesini teklif etmişti. bilinde verilecek bonolar iki se- lağuz kelimesinin eski şekli olduğu da görülmektedir. İbrahim ile Babil-

gibi Yabuz da Yağuzun aynidir diyor- den çıkmağa mecbur olan halk ulula-
Layiha basılmaktadır. Cumartesi nede o"denecek sanı·y n ı'skaAn duk. T h ft K d"" ·· T · ı ı e u a ır: u usun uranı 0 an rınm ölümünden sonra vatan mabutla 
günü heyeti umumiyetle konuşu- muamelesine müstahak bulunan· ismini değiştirirlerken lbraniler Urşe- rrnı özlemişler, ya oradan getirmişler 
lacalıtır. lara iskanın izmirle Istaobuldan Jim şeklini kabul ettiler. Bu defa da veyahut yeni vatanlarında yontmuşlar 

maarif miisteşan 
Vekalet emrine ahndı 

Ankara, ~3 (Telefonla) -
Maarif müsteşarı Emiu bey 

vekalet emrine alınmışhr. Bu ka
rarın bir mektebin teftişi mese
l~si ile alakadar olduğu söyle
nıyor. 

Yerine Hamit ve Salih Zeki 
B. lerden birinin tayini muhte
meldir. 

başka bir yerde yapılması ko- Turan tesirinde kaldılar. Hisar ve -;:e- dı. Esnama ait kitaplarla tefsirlerde 
nuşulmuştur. hir manasına olan türkçe Ur kelimesi sanemlerin Babilde birer insan timsali 

Adliye encUnıenlnde ile terkip ettiler. Urşelim Süleymanın halinde oldukları kat'idir. Yontulma-
Ankara 23, (Telefonla)-Ad- hisarı demektir. GOya bu Ur ismini bu- ları zamanını Meto Şa1ih'in dedesi ve 

liye encümeni Yunan itilafmm rala.ra Ur'da doğmuş olan İbrahim ge- Sus şehrinin banisi olan zatın zama
tatbik mukavelesini tetkik etti. tirmiş imiş. nına kadar çıkarmaktadırlar. Arabis

KAzım Pş. geliyor 
Ankara, 23 (Yakıt) - Meclis 

reisi Kizım Paıa dişlerinin 
rahatsızlığına binaen lstanbula 
hareket etti. 

lkinci sanem (Türkçe Sın) Yauk- tanda Yagus arslan Yauk at şeklinde 
tur. Kur'andaki şeklinde istimal edil- temsil edi1mişti. Buna nazaran putla· 
diği vakidir. Mısırda Gırnatalt Ebuhay rın isimleri doğru olarak yaşatılmış o
yan tarafından telü edilen türk gra- lur demektir. Heykellerin turanlı ol! merinin lUgat kısmında aynile Yauk duklan kat'idir. Eldmlarrn şehri o
şeklinde tesbit edilmiştir. Divanı h1ga. lan Susda yontulmaları an'anesi ta-

•lili-iiiilliiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii&iiiiiiiiliiiiiliiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rih in bug Ün de ileri s Ü r düğü ha 1: ika t. 
larla yaklaşmaktadır. Tevratta pek 

mevludun duasına muhtaç mıydı? ni tekkeye çevirdiniz - diye bağı· rım, hacı mislerini, cam tesbihle çok ve ekserisi tek hecalı türkçt kt-li
Onlar Şekip paşadan en büyük ca- rıyor, ıonra Gülsüme Çatarak: ri likide etmişti. Şimdi ikide melere rasgelmekteyiz. Gerek kasabası 
mi~erde en !üzel sesl.i sara~ heyet· . - llahi kör gözlü bunlar hep birde Mahmutpaşaya inerek tj;T tt· nm ad1 Musa geldiği zamanda bugün
lerı?e mevlut okutabılecek ıktitlar- senm başının altından çıkt~ .. Allah ro levazımı düzüyor, mini mini kü gibi telaffuz edildi. Amurilerin Sey 

VAKTın Tefrikası : 41 

Kızılcık 
Dallar• da ınsanlardı. kaldıramadı baırmdan, dıye bed· çıngıraklar, teneke kılıçlar, tahta hun ve Uç isminde iki kıratını öldür-

IJ lsmai)in her halde gönlü ~ı- dua ediyordu. tüfekler, ıakıaklar, karnaval dükler· t atta görülür. Bu Uç deni-
muftu. O gece gül yüzünü rüyada XVlll yüzlükleri alıyordu. Maamafih 

1 
1 

evr k ld • 
y AZAN Gülaüme göstereceği artık muhak· Mevlut oyunu birkaç hafta de hu tiyatronun asıl yükü ve mes'u· ken knhrama~ın bb~bas~t O 0A ugt~u 

kaktı. Fakat aksi gibi o akşam vam ettikten ıonra birdenbire liyeti ıimdilik Gülaümün üstünde amuslarda c a u ma ayız. Yİ a. 
R EŞ ~ T NUR 1 Seniye Hanım fena halde ıancılan· hava değitti. Çocuklar bu defa ti idi. Dekor efyaıını aşağıdan o puh, Kudsu, Ifadeş krrallıkları < a ge-
Çocuklarda yine hüsnü niyetle dı; geç vakte kadar Gülsüme a· yatroya merak •ardırmı§lardı. tedarik edip getiriyor, perdele çe.r. . 

dolu bir sükUt .. Fakat biraz sonra teş yaktırdılar, tuğla ısıttırdılar. Cuma geceleri bir alay halin· ri o kuruyor, rejisör, dekorcu, Bır zamanlar Mısırda Nuredd~n Mus
ualulann yaramazlara i.syamndan Kız yatinağa çıktığı zaman sabah de Direkler arasında Kel Haaanın aksesuar memuru işlerini hep o tafa Reyle lstanbulda Yusuf Zıya Bey 
doğmu§ küçük bir hareket.. anla· ezanı okunuyordu. Öyle yorgun tiyatrosuna gidiliyor, sonra orada görüyordu. Bu, kolay bir iş değil- taraflarından başlanan bu tarz araştır 
şıldı çocukla yola çıktın mı olacağı ~ir halde yatağına düştü ki İsmai ne görüldü iıe bir hafta konakta di. tırma büyük tehzillere uğratıldı. Türk 
budur .. Sonra cemaatin şeker kü- lı rüyada görmek şöyle dursun tekrar ediliyordu. Konakta kimse kendi eşyası dilinin kurtuluşu ile başlıyan TUrk 
lahlanna bakış tarzları da lalayı çocuk sahiden koynuna girse far· Yukarı kattaki harem sofaaı nı vermeğe razı olmadığı için ya- tarihi tetkikleri bu mesaiye yeni bir 
bedbinleıtiriyordu. Küçük bir ha- kında .~l~ıy~caktı. .... tiyatro P.alonu haline gelmişti. tak çartaflarını, masa örtülerini, meydan açtı. 
reket üzerine ani bir hücum ve ka . Gulsum~~ m~vludu konakta Her sabah konakta ne kadar ya· iskemleleri, çanak çömleği sa.hip· Yalnız ~urasını bilmeliyiz ki ltl-
pışma olması da hiç imkansrz de- hır zaman ıçm bır sofuluk mod.ası tak çar§afı, eıki pencere perde·· lerine göstermeden aşırmak la· l' 0 ani~edeki türkçe kelimeler bu 
ğildi. Kısa bir mü~akereden son- çıkar~!· .. ~.rkek çocuklar feslerıne si, keçe kilim varıa toplanıyor, znndı. Sonra hu eş~.aya bir za- ~:~ika~~re bizi götüremez. o eiltler-
ra mevludun hemen kesilmesine ka baş ortusunden sarıklar ıaı·arak perdeler kuruluyor, konııudan ae· rar gelecek olursa Gulsümün ya· . .. . . . k. A d 

'ld' · ki k d' b şlarmd · • ki ., d b"" ··kı k l d dekı turkçe kelırnelenn ye unu na o rar verı ı ve ıma.m çocu ar se ek·· mer ıven a a avaz avaz e· yırcı çocu ar, aıagı an uyu er asına yapışı ıyor u. . .. • .. 
1 

. d d. d 
d 1 d ı k . ~ k ı ~ - 1 .. d d d'l' d''d'.kl d·· b s·· .. k h d ,_ ludakı turkce dag ısım erı a e ın en en evve ua o aca . Haydı baka- zan o uyup sa a verıyor ar, gun e avet e ı ıyor, u u er, um e uyu anım a yangın tt.:Or· • .. 

1 
k" .11A 

ı il · · · . 5· · d k" d f t l l l ki 'il' 1 l t' k b. d J'l'k h I' d ld w • cok azdır. Teessuf o un ur ı mı t ım açın e erınızı... ızın uanız se ız on e a ap es er a ınıp cema· e er, zı ı maıa ar a ıyatro oy· usu ır e ı ı a ın e ı0 ugu ı- • . . . • . . . . 
indallah makbuldür,, dedi ve baş- atle namazlar kılınıyordu. Kızlar nanıyordu. çin ikide birde ansızın sahneyi ha- t~rıhın m~llı lısanın derınleşme~ım eze 
ladı. artık türkü söylemiyorla~; .kör mev Bu gürültülü olmakla beraber sar: Jıyete dogru uz~~ma~mı temın ede-

Mevludun parası Gülsümden lutçuyu taklit için gözlerım kapıya· nispeten kazasız bir eğlence ol- - Gülsüm kimseye kibrit fi- cek olan bu mesaıyı ~une~verler. ga 
çdrtığı haide imam önüne gelene rak sabahtan akşama kadar mev· duğu için hanımefendi kumpan- lan yaktırayım deme ... Bu uçtJrt- .r.~tt!lerde tatar~ı~.: kelımesı~e tezyı( e: 
dua ediyordu. Bu aradv ~ekip Pa· lut okuyorlardı. yayı dağıtmaga teşebbüs etmiyor- ma kağıtları, bu perdeler bir kere dıyorlar. Bu gıdış durmazsa yarınkı 
şa merhumun isminin de geçmesi Ezan, ilahi sesinden kafası ka- du. tututurıa hepimiz çayır çayır ya- neslimiz bu hakikatler zirvesine bu 
dı§ardaki küçük hamm!arm biraz zana dönen büyük hanım hazan: Lala gizli ticarethanesindeki narız... Bak o zaman düny~na hiçliklerle asla vasıl olamıyac:ı.kl?..r-
izzeti nefsine dokundu. Paşa ha- - Yumurcaklar oynıyacak baş sofuluk eşyaları şubesini kapamış, kendini yok bil, diye 5Öylenirdi. dır. 
balan Gülaümün okuttuğu giilünç ka oyun bulamadınız mı? evin içi- taı baamaaı ilahi ve mevlut kitapla- (Bitmedi) B. F. 

' . 



Bulşeslzde şaşın 

75 Ura d6111 yetmlf 
-ntlmlnl dl'8rtP 

çıkaramayız! 

Her sene bir defa canlanır: 
Vama pl4Jlanna seyahat edeümt 
diye gazeteler yazar, seyahat 
ıcentalan faaliyete gelir, hatta bu 
arıda bazı mlllr cemiyetler Aza
sını yabancı memleketlere seya
hate teıvfk: ederler. 

Seyihat iyi bir şeydir. Fakat 
ba zamandı değil! Ôyle bir za
manda yaşayoruz ki dünya bir 
santim üzerine titriyor. Aman 
bir santim para dışarıya çıkma
sın diye ne yapacağını bilmiyor. 
Bo vaziyet içind~ iken Türk pa
rasının dışanya akmasına \'e bu 
adam başına (7 5) lira veyahut 
(75) sandm olsun l 

Memleketin iktısadt kudretin
den küçük bir parça dahi olsa 
bunun israfına, tu veya bu ya
bancı memlekette sarfedilmesine 
sade biz değil, bütün dünya bu 

usul!ln hari cine çıkmıyor. 

™5yle olduğu halde memleke
riri haricine para akıtmak suretfle 
memleketin mukavemet kuvvetini 
killlr, cü.zt yıprandJrD'.llya teşebbüs 
edenlerin cür'tlerine buna uyarak 
seyahate çıkmak istiyetlerln de 
düşüncelerine sizde şa~k •. 

Biz de şaşalım ı 

ncaret Alemlndeı 

ihracatımız 
Son hafta içinde ne

ler ihraç ettik 
ihracat ofisinin aldığı maluma

ta g8re son hafta ıarhnda muh· 
telif limanlarımızden yapılan ih
racat ıudur: 
ul"anli'iıraa: TIA ~aval bufClay, 

2900 çuval kepek, 12{1 çuval fın
dık içi, 80 balya tiftik, 27 sap
dık afyon, 2,037 balya yapak ve 
10 çuval 'kuş yemi. 

Samırundan: 378 bin kilo tfi· 
ton, 2705 sandık yumurta; 

Mersinden: 680360 kilo a~a, 
114617, kilo pamuk, 1990 kilo 
fısbk, 90()() kilo koş yemi, 50000 
liUo yulif ve ~OOOo kilo dan; 

izmir mıntakasından: 49 kllo 
afyön, 59,930,coo kiJo palamut, 
27,117,00o kilo yapağı ve 4768 
kilo teytin yağı ihraç edilmiştir. 
8efe11 -neye gllre artan ve 

azalan meddeler 
Geçm 1930 senesinin ilk beş 

ayma nazaran, 1931 senesinin 
ilk beş ayı zarfında bazı mad· 
delerimfzin ihracatı ziyadeleımiş 
bazaJan da azalm1flu. ihracatı 
artan maddelerimiz şunlardır: 

Yumurta ihracatımız, geçen 
aenenin ilk beı ayı zarfında 
2,506,930 iken bu senenin ilk 
bq ayı zarfında 5,426,766 Jiraya 
çaklDlfbr. 

Fındık ihracatım1z, geçen sene 
515,648 iken bu sene 3,918,028 
liraya baliğ olmuştur. 

Zeytin yağı ihracatımız, geçen 
aene 563,373 lira iken bu ıene 
4,913,653 lirayı bulmuıtur. 

Arpa ihracatımız, geçen ıene 
49,591 lira iken bu sene 483,646 
liraya çıkmııhr. 

ihracab azalan maddelerimiz 
de ıunlardır: 

TtıtUn ihracatımız geçen se· 
nenin ilk bet ayı zarfında 
20,847,482 lira iken bu senenin 
ilk bet ayı zarfında 11, 148,573 
liraya dlitmDıtnr. 

Bu farkın, tütOn fiyatlarının 
dllfklinlilğiinden ileri geldiği tah• 
llİD edilmektedir. 

Hala ihracatımız, 1,886,576 

Cevabınızı ve şartlarınızı bekliyorum! 
Sait Salahaddin B. Uşşak avcı1arının 

davetini kabul ediyor 
Bıldırcın avı ve rekoru etrafındaki münakaşa 

hararetli bir safhaya girdi 
T anınmıt avcılarımızdan, ıpor• bqkuına tilfenk atmayan ve 

cu Sait Salahaddin B., bıldll'cın kendilerini Türkiyenin baş avcısı 
rekorunun bir gilnde 440 bıldır- zannedenlere aitti... Sizin çullilk 

3 - VAKiT 24 Temmuz 1931 ~ 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Cuma 24 Temmuz 7 

inci ay 1931, senenin günleri: geçen 205 
kalan günler: 160, 8 Rebiülevvel 1350. 
Lozan günü. 
GUne,-Doğuşu: 4,46; Batışt 19.34 

Namaz vakitleri- Sabah: 3,01: 

Üğle: 12,20: ikindi 16,l&-Akşam. 19,35, 
Yatsı: 21,39; imsak: 2,89 

* 
cın vurmak suretile Abbas Celil mer'alannı bilmiyorum.Fakat bura 
B. tarafından kınldığını bir ya• mer'alannda çulluj'a tüfenk at· 

Hava - Dünkü hararet ıazaml) 28 
tasgarl) 22 derece. Bugün rüzg!r poyraz
dan mütevassut hava buludu. 

zısında işaret etmiş ve bu iıaret mak kolay bir it değildir. Za-
avcılarımız arasında bOytık bir manında ben de sizi buraya çul-
merak ve hareket uyandırmışb. luk aYJna davet edeceğim. 
Bu arada Uşak avcılar kulübü Bıldırcın vuramiyanlar hakkın-
reisi Hakkı Duğan 8. dan bir da verdiğiniz numaraya hayret 
mektup almış ve bunu neıretmiş· · Bald · ettim. ucına tillek atan av-tik. Hakkı B. mektubunda av 
hayatından bahsediyor, ve "Sait cı1armııı g6rmeği pek arzu e-
Salihaddin B. in buyurduju gibi derim. Biz buradan iki g6z0m0z· 
440 bıldırcın bizim hayalimizde de iyi gBrdOfti halde, çok 
bile yer tutamamıştır, çOnkii bu defalar bıldırcına manke e-
adet avcılara haksızca isnat edi- deriz. Dlinyada kaçınlmıyan av 
len yalancı IAfzına yardım eder yolctut, canlı makluktar kaçar 
mahiyettedir. Biz bu adede inan- Salt Salahettln B. gider. Dart yDz kırk bıldırcın 
makla beraber gene makul abş- vurulabileceğine siz de itimat 

yorum, azizim Hakkı Tufan B. d• bald larla öğünmek isteriz,, eliyor ve e ıyo111unuz,o e mesele yok-
Sait Beyi Uı•aka davet ediyordu. ''l,, müsabaka şeraiiti nedir. Bu tur, yalnız avcılara yalancıdır, a-

y işte "hakem,, kim olacaktır. "2,, 
Dün Sait Salibaddin B. dE:n hangi tarihte bent Uıağa davet byor diyecekler diye korkuyor· 

ıu cevabı aldık: d sunuz. Yakında Avrupada yapı-e iyorsunuz. 
Uşak •vcdar klUbU reisi "3,, Fiıenk hesabı mı yoksa lan rekorlardan, adetlerden bah-
Hakkı Tuıan B. efendiye keklik dli•n-mek hesabı mı. "4,, d bir makat d w. 

931-7-16 tarihli "Yakıt,, daki yur se er e neıre ecegun 
yazınızı okudum. TeveccOHOnfize Köpek ile avlanabdecekmiyiz... Yalancı .diyenler, abyor diyen
ve beni Uşaj'a davetinize son Bu husustaki ceyap ve prtları- ler g8recekler ki bir avcı bir 
derece milteıekkirim. Eıki spor- nıza muntazınm... ıeae zarfında ve bayabnda kaç 
cılardan oldupm için mllsaba- Benim yazdığım makalede bazı parça av vurabllirmiı? Bu hu· 
kalar bana hoı gelir. Yalmz bir noktaları yanhı talikki ettiğinizi susta pek mal6matsız olan avcı· 
noktaya işaret edeyim. Ben hiç zannediyorum. Ben ne bıldırcın Ianmw ve okuyuculanmızı ten
bir zaman lstanbul avcılan ara- urmak fevkalide bir iştir demek vir etmiş olacağım. Binaenaleyh 
ımda birinci 11nıf, en ustaların· istedim. Nede Karatavuğa tü· ıizi de büyllk bir yllklen kurta• 
dan değilim. Ve böyle bir iddi- fenk atan avcılara hilcum ettim. racağımı zannediyorum. Hürmet· 
amda yoktur, bu tılerde yaya Sazom avcılık namına ağaçta ler eder, cevabınıza muntazınm. 
kalırsam bile ai&lerden. de~ g6- oturaa 1'@atavaklarla diz tar- Azizim Hakkı Duğan bey. 
ı:~~.!~~!~~!!16\liL olıt: :Jiaa uçan :ıı:nallı 6ddan:imlaa.. s.&t Selthecl4ta • 

G İritli ~~y;;hi;·; .... g .... ;id'i""'"""j"":::;:;·;;::;:;:."j' 
Torbalıda yangın 

Seyyahlar arasında Yunanlı meb'·us- Torbalıda AnlBf• k610 civa· 

1 :nada Sukuyusu denilen mahal· 
ar ve gazeteciler vardır deki ormanda yangın çıkmıı 100 

kadar çam atacı ile mühim mik· 
tarda pınar çahıı yanmııtır. Yan• 
gınıo sebebi anlaıılamamııbr. 

Dün aktam aeyriaefain idare
sinin Eğe yapurile tebrimize 7o 
Yunanlı seyyah gelmiştir. Hepsi 
GiritJi olan seyyahlar arasında 
Yunanistau1n birçok tanınmıı 
ıahsiyetleri bulunmaktadır. 

Seyahat Giritte Hanya şeh
rinde çıkan Paratiritiı gazetesi 
tarafından tertip edilmiştir. Kafi
lenin reiside ayni gazete erki· 
omdan M. Emanul Mpalslatzis 
dir. 

Giritli ıeyyahlar tebrimi.ıde 
beı giln kalarak Iatflnbulun g6· 
rülmeğe değer yerlerini, camile
ri, müzeJeri gezdikten ıonra iz· -··-···------·--·----------iken bu sene 1,015,626 liraya 
dütmDtlOr. 

incir ihracabmız, 905,505 lira 
iken bu ıene 680, 765 liraya 
düf1116Ştür. 

Pamuk tohumu ihracabmız, 
599,056 lira iken 310,199 liraya 
düşmüştür. 

Pamuk koza ham ve taranmış 
ihracatımız, 11,806,723 lira iken 
bu sene 2858,626 liraya dDı
milıtnr. 

Tiftik ihracatımız, geçen sene 
1, 197, 283 lira iken bu sene 
972,318 liraya dilımDttilr. 

mire gidecekler, oradanda mem· 
JekeUerine döneceklerdir. 

Kafle reisi M. Mpalslatzis don 
kendiıile görihen bir muharriri· 
mize demiıtir ki: 

- Tlirkiyeyi ziyarete gelen 
Giritli ıeyyablann asıl Tlirk mil· 
Jetine, muhterem lıtanbul bal· 
knıa Ye Giritli TD.rk vatandM
lıp-a olan selimlarını bildirmele· 
rine gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. 

Tilrkiyeyi ziyaretimizden husu· 
si Ye btıyllk bir sevinç duyoruz. 
Bu sevincimiz, mUletlerimiz ara· 
sındaki mDnasebabn kardeşce, 
ve 11kı bir iştirak ıne18i aafha-
llDa girdiği bu bayırlı devreden 
dost TOrk milletine kartı olan 
samimi hissiyatımızı yüksek aes· 
le bildirmeğe fırsat bulduğu::>u· 
ıu dilıündükce bir kat daha 
ziyadeleşiyor. 

Dost iki millet arasında tertip 
edilen bu gibi seyahatler her iki 
tarafın samimi duygularının te· 
zahürilne bir vesile teıkil ede· 
ceği için çok faidelidir. Memle
ketimize ve Giride Tftrk sayyah
lar1nın da gelm~sini teme11ni edi-
yoruz.,, 

üç yatında otlunu OldUrmUt 1 
Ôdemiıin Kiraz nahlyelİDde 

Ôred klSyünde feci bir cinayet 
olmut Mustafa isminde 30 y•• 
11ada bir çoban llç yaımdaki 
oğlunu aldBrmllttür. Katil baba 
yakalanara!E adliyeye verilmiıtir. 

Mlllm bir kafa 
Motlaya tabi Bornak k6yünde 

ilyasla, AbdulJab isminde iki 
çoban hayvan otlatmağa gittik· 
)eri sırada Abdullahın elindeki 
çifte kazaen ateı almıt ve kur
ıun ilyue isabet ederek öldür
mDttOr. Tahkikat yapılmaktadır. 

LUleburgazda sergi 
Lftleburgazda Ağustos ayı 

içinde . bir ehli hayvan s~rgisi 
açılacaktır. Sergide iyi yetiıtiril
mit hayvan sahiplerine muhtelif 
mOkifatlar verilecektir. 

Ballkesirden \600) seyyah 
geldi 

Dün sabah bandırma tarikile 
Balıkeıirden şehrimize 600 kişi· 
lik bir kafıle gelmiştir. 

* 
Radyo 

lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon plAklan neşriyatı 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci k151m alaturka 
saz, Kdzım B., Vedia Rıza H. jşdrakUe, 
Anadolu Ajansı haberleri 20,80 dan 
21,30 a kadar cazband 21,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kısım saz, NermiD fJınım 
iştirakilc. 

VakıbAbone '8rff•r11 
1 3 b 12 

Dııhilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 J 450 2700 

lıın earUenmıZI 

Aybk 
KuIUf 

.. 

Resmt Hususi 
Sann 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 

KUçDk Hin şartlerınHZ 1 

ı 2 3 4 1·10 Defahk 
30 50 65 75 100 K\ll'Uf 

A - Abonelerimizin her Uç aylı· 
ğt için bir defa meccaneııdir. 

B - 4 sann geçen illnltnn fazla 
aun içl.n 5 kuruş zammolunur 

Tllrk Masarif cemi· 
yetme yardım ediniz 

Reisicümhur Gazi hazretlerinin 
ynksek himayeleri ile mllbahi 
bulunan ve Baıvekil hauetlerinin 

umumi rlyuellerl~a:111f~şekldll 
etmif olan Tnrk Ma~ cemiyeti 
her sene olduğu gibi bu ıenede 
Hakimiyeti milliyemizin ilbma 
tesadlif eden Temma11111 28 inci 
Salı gtlnti ront datıtacakbr. 

Uç sene evvel tetekknl eden 
ve memleket dahil ve haricinde 
ytlkeek tahsillerini ikmale maddi 
imkAn bulamayan zeki ve çabt
kan talebeye muavenette bulu
narak bunlara mabıua yurtlar 

tesis için çalışan cemiyet, bu 
mllddet zarfında Ankara, latan-
bul, Buna, Adana ve Çorumda 
olmak özre beş talebe yurdu ile 
Ankarada bir ana mektebi aç
mıı bulunuyor. Bundan başka 

cemiyet Avrupada Amerikada 
ve lstanbulda yükaelı tahlillerini 
bitirecek bazı talel>eye yardım 
etmiş olduğu gibi birçok mlllı-

taç talebeye de muhtelif tekil· 
)erde muavenette bulunmuıtur. 

Muhterem halkımmn muhtelif 
ıekillerde Kıymettı.r yardımları-

m gören Türk Maarif cemiyeti· 
nin varidat menbaJarmdan biri 
de tevzi edilen rozetlerden temin 
olunan hasılattır. 

28 Temmuz Salı günü Türk 
Maarif cemiyeti tarafından tevzi 
edilecek rozetlere karşı karileri
miıin lizım gelen alikayı g6-te
receklerini .şüphesiz addederiL 

Afyon mürekkebatı ihracatı· 
mız 635,902 lira iken bu sene 
424:278 liraya dUşmüştür. 

Samsunda tUtUn stoku 

S~yyehlar arasında Yunan 
meb'uslarından M. Madasleı, ıi· 
raat mektebi müdürü M. Ksan· 
tudidis, Kandiyede Yunan milli 
bankası müdüril 11. Mariz, Arşa· 

Bu kafife"nin on gün şehrimizde 
kalacağı ve gelecek cuma gilnil 
Babkesire avdet edeceği anlaşıl. 
mıştır. 

Kaçakçıhl• kar" 
HükUınet cenup hududumuzda ka

çakçılığın önünü almak için ciddi 
Limanda : tedbirler almaya karar vermiştir. Alman ma16mata göre Samsunda 

7,131,253 kilo ttitfin stokı vardır. 
Yumurtanm sandığı cinsine göre 16 
Ura ite 35 Ura arasında satılmakta-

dır. 
Mersinde arpanın kilosu 2,s.& pa-

ra pa.mujwa kilG8u da 38,32 kuruş-
tur. 

öloji müzesi müdürü M. Marina· 
tos, yunan gazetecilerinden M. 
Papastamatalsis ve madam Pa· 
pastamatalsis, dolctor Macidal'cis, 
mühendia Savalsiı bulunmakta
c:lar. 

Amerikan gemileri glttllar Cenup hududuna mücavir olan er. 
Bir haftadanberi limanımızda bu- ı meni köyleri bir kaçakçı deposu ha

lunan Mendotta ve Seleago Amui lindedir, 

kan sahil muh~aıa gemileri ıdün HükOıaetçe taSJlvvur edilen kaçak 
Marsilyay~ hareket etmişJcrdir. Gemi çılığa mani teşkilat tesis edildiği 
I~~ Marsılyadan sonra, Amerikaya takdirde hazine mühim bir kuaac 
doneceklerdir. . temfn edecektir. 





!;ünyada Olan Biten r,Iera!dı $eyler f Polis Haberleri 1 
Ağır yaralama 

Dün gece Küçükpazarda na-
ingilterede nüfus tahririnin neticesi 
On dokuzuncu asrın başlarında lnglltere 
ntıfusu 9 milyondu. Bugiln 45 milyondur 

lngiltercnin 1931 senesi tahriri nü/ Niifus kesdetinin tazyikinden kul 
fU8unun neticesi anlaşılmıştır. Bu ne- rtuımak için_ eskiden rnüra~aa~. ~~unan 
ticeye göre Jngiltere nüfusu 45,000,COO başhca tedbır, muhacercttı. Butun Av 
clir. Bunun kırk milyonu asıl lngilte- rup.anın fazlıı nüfusu Amerikaya hic· 

re ile Gal ölkesi, beş milyonu da lsk06 rete alışmıştı. Fakat bu muhaceret ka 

hiye merkezi karşısmda F ailç e
fendinin kahvesinde çalışan 17 
yaşında Mehmet, bir kin mese
lesinden dolayı Marmara adalı 
Yusufu öldürmek istemiş ve at
tığı kursunlar Yusufun sol ba
cağından pek ağır bir surette 
yaralanmasına sebebiyet vermiş
tir. Mehmet yakalanmış hayati 
tehlikede olan Yusuf da Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmıştir. 

land nüfusudur. pısı kapanmış bulunuyor. 
İngiltere ile Galde nufus her bat Bunun için İngilizler t:ı.lıriri nüf 

ında. yüzde iki nispetinde artıyor. us neticelerini son derece alaka ve e-
On d<>kuzı.rncu asrın mebadisinde hemr.ıiyctle tetkik etmişler vc ncticeıl 

İngiltere nüfusu dokuz milyondan iba c şunu anlamışlardır. 
l'ettf. Kıraliçe Viktorya tahta geçti~~ lngiltred nüfusun çoğalması har 
zaman lngilterenin nüfusu 15 milyon- ekcti yavaş yavaş düşüyor. Dqğum nis
du. Kıraliça Viktorya ellinci yıl dönüm peti de gittikçe tenakus etmektedir. D 
ünU tes'it edJyorken lngiltere nüfusu oğumların ölümlerden fazlalığı sabit 
otuz milyona çıkmıştı. Bugün ise ayni kalmakla beraber bu fazlalık eski nis 
rnemle-ketin nüfusu kırk beş milyona pette değildir. . 
ç1kniış bulunuyor. Onun için yirmi sene sonra lngı 

İngiltere nüfusu ayni nispet dai lterede nüfus nispeti teva~uf haline 
re1Slnde yükselecek olursa yüz ı;;ene gelecek belki de düşmeğe başlıyacak-
sonra yani 2031 senesinde bu nüfus 80 tır. 
milyona çıkacaktır. Bu vaziyet İngilizlere biraz tesell 

Hali hazırda lngilteredc nüfusun i vermiştir. Çünkü böyle olmazsa bu
kesaf eti başka her memleketten fazla- günkü gençler, ihtiyar1adıkları zaman 
dır. Çünkü her murabba ınil ba"m'.l 13 İngiltere adasmrn nefes alamıyacak 
00 kJşi düşüyor. Bu kadar kesalctc ta· derecede _darla~t~ğı~.ı görece~~erdir: •. 
hammül eden başka bir memleket yok Yenı tahrm nufusun gosterdıgı 
tur, dJyecek olursak hiç de mübalağa bir hakikat 1801 senesinden beri lngiJ. 
etıniş olmayız. terede kadınların erkelerden fazla ol 

lngiltercde her murabba mile 130 dukJandır. Bugün lngilterede kadın-
0 kişinin barınması, ancak m:ı.ddi te- lar, ertkeklerden (1,670,000) nüfus fazl 
nJdciler sayesinde mümkün olmaktnd adırlar. lngilterede kadınlar intihap 
ır. Fakat yalnız maddi terakkilerde bu hakkını, erkeklerle ayni d<?recede haiz 
kadar sıkı fıkı bir ltesafetin tazyik.mı oldukları için lngilterenin atisi kadtn-
fzaleye Ufi değildir. larrn elinde sayıl:ıbilir. 

inglliz maarifinde 
yeni istikamet 

Avam kamarasında maarif na
zm bir nutuk irat ederek bu 
sene bütçeden 17 milyon İngiliz 
lirHı ettiğini söylemiş ve sebep 
olarak da gelecek sene zarfmda 
müteaddit yeni orta mektepf erin 
açıloıasma ihtiyaç olduğunu gös
termittir. Nazırın kamaraya tak
dim ettiği maarif istatistiklerine 
göre ilk mektep mezunlarından . 
tahail-ı devam etme le isteyenlerin 
adedi geçen senelere nispetle 
yOzde 63 artmış ve geçen hazi
randa orta mekteplerden mezun 
olan erkeklerin yüzde 52 si ve 
kızların yüzde 28 i ili tahsile 
geçmek için müracaatta bulun
muştur. 

Bu rakamların kamara azası 
tarafından alkışlarla karşılanması 
üzerine nazır cebinden gelecek 
senenin programlarını çıkarmış 
ve yirmi seneye kadar maarif 
noktai nazarından memlekette 
yepyeni bir nesil üriyeceğini 
izah etmiştir. 

Bu müddet zarfından henüz mek 
tep çağına gelmemiş çocukların 
sıhhi ve terbiyevi tekemmülatını 
temine medar ola~ak mütead· 
Hit açık bava mektepleri de açı· 

cakbr. 

Tuhaf bir itikat 

Yanlış düğmeye 
basınca ••• 

Londra, - İngiltere bankası 
direktörler meclisi iskonto fiatmı 
yüzde 2 , 1 - 2 olarak bırakmağı 
kabul etmişlerdi. Bu haber neş-
redilmek üzere elektrik borsa
sının elektrikle işliyen tabela-
sının memuru mahsusuna bildi
rilmiş o da (değişiklik yok) düğ· 
mesine basacağı yerde bir eseri 
bata olmak .. 1ii~re' yllzde ~ düğ'
mesine basmıt ve haber derhal 
şayi olarak telsizle her tarafa 
bildirilmiştir. Şimdiye kadar ge
len haberlere göre yanlışlık yü-
zünden yalmz Liverpool, Sothbaye, 
Calcutta borsalarında 10.000 
isterlinlik zarar vardır. 

Yamyamlar bir lngi
lizl yemişler 

Londra, - Kaptan bildiril
diğine göre Elisabetvil mm
takası komiseri M. BaUotnun 
Leopolvil yakınında bir kasa
bada yamyamlar tarafından }'C-

nilmit olduğu söylenmekt~dir. 
Kikvi müdürünün de ayni akıbe-
te uğramasma remak kalmış idi. 
Ancak poJia vaktında yetişerek 
yamyamlara kartı bir mücadele 
açmış ve bunlardan 47 sini mit· 
ralyözle öldürmüştür. ...................................................... 

...... Bunlar imparatorun ruhuna hep 

Kardeşini vurdu 
Dün sabah T ahtakalede bö

rekçi dükkanında çalışan Aptul
Jab kardeşi ibrahimi tehlikeli bir 
surette bıçakla karnından yara
lamıştır. ibrahim hastaneye kal
dmlmış, vuran yakalanarak tah
kikata başlanılmıştır. 

Fatihte dört kişi peynir 
yediler ve zehlrlendller 

Fatihte şeyh Mahmut efendi 
mahallesinde 2 numaralı maliye 
tahsil şubesi memurlarından Mih
ri beyin evinde dört kişi zehir
lenmiştir. Mahalle bakkalı Os· 
man efendiden alınan peyniri 
yediklerinden dolayı zehirlendik
leri anlaşılan Rukiye, ihsan, Hu
riye hanımlarla Celil efendi has
taneye kaldırılmış ve bakkal hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

Korkutma ve dövme 

Aynalıçcşmede 60 numaralı 
evde oturan sepzeci Sadri sar
hoş bir halde eski ahbaplarından 
incekaı sokağında aperbman ka· 
pıcısı Aliyi tehdit etmiş ve ken
disini yakalamıya gelen bekçiyi 
de dövmiye kalkmıştır. 

Kendini öldUrmlye karar 
vermiş ame •• 

Evvelki gece Galata da Aziz 
ieminde. bir şoförün sol meme-

. rııesinden yaratı olarak de>lafbğı 
görülnıüıJ ve karakola getirilince 
sarhoş olduğu anlaşılmıştır. Aziz 
ailesile uzun zamandanberi 
geçinemedığiuden dolayı intihara 
karar verdiğini ve bunun için 
Karamustafapaşasokağında ken
dini yaraladığını söylemiştir. 
ÖIUmle korkutanlar çolahyor 

Ehemmiyetsiz bir meseleden 
~olayı aralarında münazaa çıkan 
Ömerabithanı asansörcüsü ismail 
ile odaci Ali kavga etmişler ve 
Ali tabancasını çekerek ismaiJi 
ölümle korkutmuıtur. Tahkikata 
başlanmıştır. 
Terkos şirketinin bir iddiası 

T erkos şirketi zabıtaya milra· 
caatla şirketin sabık tahlil me· 
muru Emin efendinin 135 lirayı 
zimmetine geçirdiğini ihbar et
miştir. tahkikata başlanmıştır. 

Tokyo, 22 - ( A. A. ) elyevm 
mcriyet mevkiinde bulunan ka· 
ııuo mucibince tekaüt maaşı 
almağa hakları olmayan eski 
muharip ve malulleri temsil 
eden 25 kişi ölen imperatorun 
mezan başında Pazartesi günün
den beri oruç tutmağa ve dua 
etmege baflamışJardır bu oruç 
ve dua 72 saat sürecektır. 

birden yalvarıp yakarmakla dert
lerine bir çare buJa bileceklerine 
inanmaktadırlar devamlı surette 
yağan yağmur bunlarm bu. itik~t
larıoı ıafa oğratmamıştır ıçlerın
den altısı balsiz düşerek bayıl
mışlardır digerleri oruç ve c:!ua
da devam etmektedir. 

SöndUrUlen ateş 
Anadolu kavağında Y!lb cad

desinde avukat AliB. in evinden 
dikkatsizlik yüzünden lamba dev
rilerek yengın çıkmışsada yeti· 
şilerek söndürülmüştür. 

•• Salihayı kandarmı' 
Dun Galata merkezine Lota· 
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1 Adliye Haberleri · 1 

Şap , çıra, tavuk ! 
Bunlarla ilaç yapmakla maznun 
Songurlu Ayşe H.ın muhakemesine 

başlandı 
Altmııt d6rt yaşındaki kadın, " Bana ebe derler, ama 

ebelik etmem r ,, diyor 

İstanbul birinci ceza mahkemesinde bunu yerleştirdi inliyen kızın ağrısı bir 
dikkati calip bir davanın rüyetine baş- az dindi, ama beş dakika sonra yine 
lanmıştır. inlemcğc başladı. Kız, bu kadına, 

Davada maznun altmıs dört ya~m- Ayşe. hem pa.ramı aldın, hem de ca· 
da Sungurlu Ayşe 'hanımd~r. Orta boy nımı alacaksın galiba!, diyo~~u •.. AY· 
ıu ufak tefek bir kadın." Siyah yel- şe hanım, bu aralık bana dondu, is
di~me, baş örtülü olarak mahkeme tersen ~-ü~~a~~ye k~ldır kızı. Çünkü, 
huzuruna çıkan Ayşe hanım, mevkuf- çocuk duşurdu · Ded1. . . 
tur. Yaptığıı ve iddia olunan cüriim: Sıra m~z~un Ayş.~ hanımı.o ıstıcva-
Olüme sebep olmak... bına gelmıştı. O, şoyle dedı: 

Olen Hadice hanım isminde iınış. - Kabul etmem. Ben, kıza el bl-
Ahmet efendi isminde taşralı bir ııda- le sürmedim. Sa~iye .~man hanı_mın 

k ı t b ıda Sııltanahmet konağına yalnız bır dılım ekmek ıste-
mın ızı... s an u , d'l d' o k 
· d s f"ye Leman hanımın kona- meğe gittim. Ekmek ı en ım. a-cıvarın a a ı b T ı · ! 

ğında çalışırmış. iddiaya göre Sun- dar. Konaktan sora ~ ırs nız . 
1 A h b Hati .... hanımın _ Orada ebe sıfatıJe hareket edıp gur u yşe anm, u ..... .. 

w d"" ··rt Uş Ona şap rıra Hatice hanımın çocuğunu duşUrtme-çocugunu uşu m • ' ll 

ve tavuk tüyünden bir iliç yapmış, ke- din mi ? 
se içinde vermiş. Hatice hanım, bu Hayır"' Hayır! w 

ilacı kullanınca, fenalaşmış. Kaldırıl· _ Sonra da bu çocugu haliya at-
dığı hastanede ölmüş. Ayşe hanım da mışsın diyorlar? 
ceza kanununun 469 uncu maddesi mu· Kat'iyen? Bana ebe derler, öyle ta• 
cibince mahkemeye verilmiş. nırlar beni, ama hiç ebelik etmem. 

Hatice hanım1n anası Emine ha.?ım Öyle tanımışlar. Hepsi o kadar! 
davacı mevkiinde. Mahkemede şoyle Peki, kız anasının evine kaldml• 
anlatıyor: dıktkan sonra da ilaç yapmadın mı? 

_Beni mişlttiğim, Safiye Leman ha- y adım Orada baktım kıza sı· 
. k d.. apm . 

nınun konağında kızı_m bu~ çocu U· cak havlular koyuyorlar. Anasına, 
şürmüş. Düşen çocugu halaya at~_ış- "A ol bu böyle olmaz. Belki fenalık 
lar. Bir gün Hatice bana haber gon- yi "B" be getirin de görsün?,, dıe-

d . d' K 11 ver r. ır e 
d-ermiş, konağa gi eyım, ~ye. a · c- dim. o kadarı Ben , hiç bir şey raP" 

'tt' Baktım konagm alt kat k ı·· ·· Aaa tım, gı ım. ' m.adım. Şap çira, .tavu uyu .. - • 
odasında kızcağız bitap yatıy~r. hB~?i bunlarla ila~ oJur mu hiç? ben mi ila~ 
zl limon gibi sararmış. Hafıf .. ~. 1 yapmışım bunlarla? Ben eczacı deği
inliyor. Onu böyle hastala?mış g:~~~- lim ki. Hep iftira, hep iftira. Bunla· 
ce, hemen bir otomobıl ç g ~ · rın bir birinin aslı yoktkur. Bana 

"t"" d;;.., Kıım ba- ll h tıın. Evime go ur ~·.. . ~ve inanmazsanız, Safiye ııman anımın 
caklanndan kan sızıyordu._ l · konağından sorunuz! 
de yatağa yatırdım, doktor çagiırto~:~ Dava evrakı tetkik edildi, raporl~r 
Bu esnada bu Ayşe hanım geld : h kunda. Neticede muhakeme, ş:1hıt· 

k dı Onlara sız ep 0 ı.'- ·· da konu, OJl'l~ll nr, ' ' !·1 ka }erin dinlenmesi için baş~~ gij~~•"f . ıa t -Dedi Odada-.ya. nız · 
dışarı çı n ~rd k bir yerine bıtakıldı. '"'~ıf ıMvitST 
tınca bir çıkm çıka ı ızın 

cıhcndek caddesinde 25 n~ma
ralı furunun müsteciri Alı Ef. 
müracaat ederek fu~u.nu~da ku!
Jandığı Mehmet Ah ı~mmde bı
rinin kendi karısı Sahbayı kan-

d chg- 101 52 Hrasmıda alarak be-
ır , .. 

1 
• 

raberce savuştuklarını soy emış-
tir. Tahkikata başlanmıştır. 

ŞofBr kaçtı 
Evvelki gece Şişane caddesin

de geçmekte olan 2606 numa
rah otomobil Kasımpaşada otu
ran 18 yaşında isaka çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
isak hastaneye kaldınlmış, şoför 
otomobille birlikte kaçmıştır. 

Aksaray cinayeti 
Aksaray cinayeti tahkikatına 

ehemmiyetle devam edilmekte
dir. Şimdiye kadar elde edilen 
bütün deliilin şoför Sadettioin 
aleyhinde olduğu söyleniyor. Za
bıta bu meseleyi birkaç güne 
kadar neticelendircektir. 
Samatyedakl intihar haberi 

tahakkuk etmedi 
On beş gün kadar evvel Sa

m atya ile Etyemez arasında bir 

sandal ile dolaşmakta olan bir 
gencin kendini denize attığı ih· 
par edilmişti. Bu husustaki tah· 
kikat bitirilmiş ve o gUnü o ci
varda böyle bir kimsenin dolaş
madığı, bundan buşka biç bir 
mektepten hiç bir talebenin ara
nıp sorulmadığı, tesbit edilmiş
tir. Ortada bir intihar vukuuua 
delalet edecek bundan başka 
bir eser de bulunamamıştır. 

Plaj gazetesi 
Pek yakında mevsimin bütün eğlence· 

!erinden bahsetmek üzere "Plaj., isminde 
bir gazetenin çıkarılacap;ı haber alınmış· 
tır. Bu gazetenin, matbuatımızın maruf 

muharrirlerinin yazılarile süsleneceği cihetle 
fazla rağbet göreceği kuvvetle ümit edil· 
mektedir. • 

Devlet demiryolları için 
mUtehassıs getirtiliyor 

Devlet demiryoUarr ve limanları 
işletme umum müdürlüğü bütçe 18.yi. 
hasın(fa hükt1metin bu idare işlet
me teşkilatı ve tarifelerini ıslah et
mek üzere yüksek ihtisas sahibi bir 
ecnebi mütehassısın celbine ve umum 
müdür salahiyeti ile istihdamına m~ 
zuniyet verilmektedir. 

ba.~maz Sonka g~~e~ Y~hudi kızı göz· Aslın~a bir ecza~e sahibi olan olmuş olduğu halde içeri girdi. llzW: · 

d lerı şefkat ve yeısını gosterdiği halde şarkıcı Mıçka kuvvetlı fakat titrek bir boylu bir adam. tavırları sabır b' • 
K 1 k .. .. nce d" J J h k" .. w sıı ır iz ar Çu Ura UŞU • •• ın er. sese er va ıt soylemegi adet edindi saray usağmı andmyor. 0 i .. 

•~~-----~·-•••••••·~~~-~~~~ llir~tl~ü ~~Q~da ~~~şa~~d~em~~~adı: bnm~~mü~~d~leri=~: şan bir sürü Almanlar ve onları takf Sen 8'~ cyyyy §tl'fak SL't:Y.'n sin... dansa gayret ediyorlardı. K 
1 

d 
Ya.zan: Aleksandr Kuprin _ 18 _ Çeviren : M. Gauyr ben bir bakkaliye mağazasının müs- Kad~ı~l~r,_ .vals~ar, ~olkaJar dur· kavalyeleri kadar zarafet g~::me.: 

• k dakikası geçer- tahdemleri ile (Çukur) un iki genç madan bırıbırını takıp edıyordu. Her- için ne yapacaklannı b. . 
Ayni zamanda kızın kalbimle ken mazlar. Maddı zev . . . müdavimi dıe"ildiler. Bu iki müdavim kesin dans ettiği bir sırada Tamaranın . • ılmı.rorlardı. 

. b. . ld -ı lar yekdığerıne scıze- "' Gecenın sonun d ~ dfadıte karşı nihayetsız ır sevgı o u ge9Jllez ag aşır ' 1 H r d fa- muhasip KoJka ile şaıılncı Miçkadır. aşıkı Senka içeri girdi bir eseri tesar b. a ogru mızıkacılar 
fana da vakıftı. Kendisi de kıza karşı niş ederler, kavg~Iaşır ~r. :ğla~ak Yani onfara ve umumhanelerde bu sı· düf olarak bugün gürültü etmeksizin, ıtap. k_almışlardı. Kurulmuş makine 
b~yük bir muhabbet taşır, 8:8f .. ve-~~: smda Sonka :er~ıon_ sa ö:~:rle, advet tatlar veriliyor. Gerek onlar gerek para saçmaksızın lzai Savinçe mat~m ler g~bı ~yu~arak saz çalıyorlardı 
zıh bir muhabbet hayatı emelı gonlunu tan kızarmış ~e şışmış g gözlükçü mağazasında Kari Karloviç marşı çaldınnaksızın ve kızlara çikola Evı:rın bırçogıında kavgalar olmuştu. 
kem,Jrfr. Böyle olmakla beraber her ak eder. . • a kası ile Volodka sevinç sayhaları ve izze ta ikram etmeksizin bir köşeye büzül- Üstu başı kan içinde olan bir adam ya 

" - " k ' · ' t F k t ekserıya N eyman m şu d ·· I l · k 1 d J pm nı11n~ 
0
"ft1.ar. ovnanm evını zıyare a a .... n ak m kahr. Ei{er ti nefislerini okşıyaca~ buselerle ka~ u. ! en pe. yo un a otm;yacak~ı ra arını, aldırış etmeksizin sokakta 

ten kendını kurtaramaz. nın yanınd~ butu şa k 1 rsa onu şılandı1ar. Hoppa Nıyura her içerı ki magmum hır tavırla ve sag lıacagl hem koşuyor hem şapkasım bağıra. ça-
Bin türlü ihtiyaca katlanarak za- bir müşte_rı kızı tut:c:ı 0 

: salona gireni haber verdiği gibi bunlar için topallryarak salonu geçti Tamaraya ğıra istiyordu. Küçük y sk . d 
if bütçesinden bir ruble biriktirebildi- kıskanç bır sabırlah e e~ vçın scrze de ağzından köpükler saçarak bağırdı: başı ile işaret ettikten sonra onunla vam tabakasından bir t kam ady.ı al a 
Z.J 1 S nk t t be det ettiği zaman ırçın rr be be .. d k boJd a ım a a,nı ar 
a zaman onun ::ı. o ayı u ar ve . a; ar Maamafih nazarı dikka - Jenya kocan geldi. ra r goz en ay u. biribir1erile dalaşryorlardı. 

ce kızın odasına çıkarlar. Fa- nışJer yap ' adının tarafına _ Küçük Manka aşıkın gözüktü. Aktör Egınur Lenvreçki yüzii traş (Bitmedi). 
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. Seyahat Mektupları 

Hlkı1ye .
1r m ununun e an.o ıs ı F.::..~-:d~. Zon uldakta beledi e faali eti 

1- Umumi plan: hır tavan ara::.ı, 11 - Birinci p lan: Hastanın şika- g Y Y 
damdaki pencereden bir ziya hu..:mesi .retli bakışı, alnmda çizgiler, dud~ğı z g ld k kt iliği i) id l 
girer. bükük: on u a me epç en er e o an 

2 - Birinci plan: hasta bir genç . - Eilmem. Doktor daha ne k:ıd:u· vilayetlerimizden biridir 
yatağında doğrulur, şaşkındır: çiin· sürecek? .._ 
kün kendini pek sıhh:ı.tli bulur. Yer- 12 - Birinci plan: Doktor mer!rn- Zonguld_akta kaldığım birkaç gün da tesis etiği büyük cJektrik fabrika-

d b
. k't . 

9 
H . . r ~ metle arkadaşına bakar, fakat pı-o- zarfmda alakıılarım[ daima kendisin· sından bir ki!ovatım dört lturuşa <'lek 

e ır l ap. uncu arıcıye K'lgU!'IU c 1 b' . . d •-kA "f ttJ · · 
3 U 

• 
1
• . ' · csyone ıı· cıdclıyet al:ıralt: c M; asu c ren ışlerden biri (bele- trık verecekmiş. Belediye bunu on ku-

- murnı p an: tramvay ı"tas- d · ) f ]' t' dl · · · · · · H • - Merak etme, şimdi başka bir ıye a ı~e ı r. Eslu beledıye reısı ruşa satsa, yıne ldi.r edecektir. Z<>ngu l 
yonu. asta tanıdıklara selam ver- iluç... Hayrı ne~ ın ,.d~ tı üzcrıııe yerine ve- dakta ucuz ol:ı.n şey, sadece, o za man 
mekten lmçınryor. Güneşi ve sıhhati 13 - Birinci plan: Hastanın ba 

1 
klll~tc.11 y('çen Nihat Beı isminde bir bu elektrik olacaktır. 

yaşamak istiyor. önüne düşer, yüzü yanm profil ; doktor Zonguldakta görülen faaliye. * * * 
4 - Umumi plan: bir kadın .~ence kuşbakışı görünür alnı . 1 ; e tin Y ,.,.ane amili • ·ırk gösterilebilir. Zonguldağa gelip de, mektepleri 

' genış em.ş, B d bulu d ~ d bel d · yaklaşır. yanında durur, ortalarında ~enesi göğsünde kaybolarak yüzü uza- ura. ~ . n ug~m sıra a . e ~ye gezmemek ve onlardan birkaç sa tırl a 
(DURAK) levhasını taşıyan direk var- mış gibidir. Yüzünde mahkı1mlarm ~cch-,t, ' b •.t fü.,' lı.~ ~ ~zel hız~.et.ıne olsun bahsetmemek benim gibi m~ktep 
drr. tevekkül ve infiaJi. hır mııkabde 1.1

1 ın ı, ·une kendısını a· çi bir gazeteci için büyük bir had na-
14 B' . . • sil ol H Al< ı r • seçti. şinaslık olur 

5 - Birincl plan: kadınla gencin - ırıncı plan: Doktor yaptığı .. . . . . ·.. .. ~ . 
.. . ,, . . ·,. ,.,.· . hatayı anlamış, muztnrip ve mtiteez- JL · d:yt ~ "~ ~·yetımn başında srh- Burada gordugüm mektep fa aliye 

Yiyecek 
Toptan fiatlar 

Et - Sebze • Meyva 
Et - ;l\ilMu) Dağlıç: 54,60 50,70 I{. 

Kıvı rcık: 46,80-54,70 K. Karaman· 46,80· 
56,I 6 K. Mezbaha kuzusu: 46,80. 54,60 
I<. Ôkü7.:23,40-34,32 K. Dana.;31,20K.lnek: 
27,30 ·32,64 kuruş l\•1anda: 19,50- sı ,20 
kuruş. 

Peynir - Heyaz yağlı 580 den 710 
kuruşa kadar . Yarım yağlı 17-14 okkalık 

ıenel. e 450-550 K. yağsız l 1· 12 okkalık 
teneke 160·230 kuruş. 

BUber: ( Dolmalık ) 12- 13 K. (Sivri) 
8-9 K. Tazefasulye: Yeşil barbunya 
5-6-7 1\. Ayşe kadın 7 8 9 K Çalı 7 K. 
Asma kabak: (Adedi) IO 15 20 K. 

Enginar: !Yerli) adedi 5 - 6 ı. uruş. 
Domates : Okkası 9 - 10 k uruş . 
Bamye: 6 - 7 · 8 kuruş Pathcan: 
1·2-3 - 4 K. gozlerı loup,, dcnıJen bır mask .. o •bı 'd " T . . . ha.ti ır.r.tJ · ·yeyı alakadar eden iQler gel tinı' dolaşt g~ · · lı t f ı .· .. .. .. • ~ .. .. . zı ır. ese Ilı etmek ıstıyen bir ef. . . ~ , ı rm yırmı eş en az a l'l· 

gorunur, ild çır .. gozun ortasında dı- katle: ş mck! ;~ r EQasen 1.,i r dulttor belediye lAyetin hiçbirisinde görmediğimi söy- Meyva 
rek. Gözler yanynn bakışır, bakı~lar _ Valı'aJıı· sen '7ok ca ~ . reisi ta • l de ilk Ytp L ağı i~ ba değıl Jer!'em yalan söyfoMP.'lli" olurum. Du Şeftali: 75 1\. Elma: Osmanp:ızar 

•• ı. nım .. ı.!.ımuı id' l . ~ .. "' birleşince şiddetle aynlır. ol. m ır liec;en wır .... de Zonguldagı gor sefer geli~lın<le, bütün merkez nıektep 8- I O K. Armut: <Ak ça) 45-50 uruş . 
6 _ Umumt plan:' tramvay gelir, düğü u lı; 1n ıtraıta fark, lu.;ayca ~örü· leril"i birl'r birer dolaştım, ve kendi- ( l\lustafabey) 30 - 35 - 40 K. \Ed emit) 

DON,,tş lcbili,. ı:. M·sela lst:ınbul IJeJedjyesi- mc bir faaliyet hissesi tefrik edebilir 10 - 15 - 20 furuş. Erik: 13-18 k uruş. 
kadın önden, hasta arkadan binerler. u . ... . . nb bil.! ı;Uı; ! lli'e lıtl!l ıı edebildiği tan- miyim diye onlar üzerinde inceden in Fındık: 13 17 kuruş . 

. 7 .-. Umumi: plan: tramva~n .. 1ç~~ 1 _Umumi plan: Arkadan görü- zifat .şı b:J"ad.ı ı..ı~!~a halledilmiş- ceye tetkikatta bulundum. Ve çok is· ---- -----------
Bıl:!tçı bılet keser ve paranın ustunu .. tlr n: - drf, b•r ~ı .... başınd" b' tif d ı tti Bi d f b' o Bu L M .. 4 CA o .. , . . . nuş. Hasta genç iki bük1üm yokuşu • · . .: " .s" .. ırer a e er e m. r e a mektep ın.ı " 
bozuk para yoıc,, dı}e vermez. Bır- tırmanır. kapa..ı eü~rllı. • sandıb.•ara var. Ev- ları üzerinde çok meşgul olunmuştur. ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 

rinci plan: bir levha, üzerinde şunlar 2 _ Birinci plan: Yokuşun ortı:ı.sı ıe .. rd.:! ı. dukl.Anlard<ın bu~ •ııa süprün. Evden bozma mektep bile, insana, bü· 
tül rla A k ki d h l S N !A1T K_ AR 1 ı.ırm! D ~-:ızıh: "Büetçller akça tebdiline nU!c- gelir. Hasta durur, doğrulmağa l.ıaş- er r. '· H> '· f.~·~a so. a ar a er yük ümitler veren yeni bir irfan yuva l!!!Jıl!-

bur tutulamıyaoaklanndan muhterem lar. tarafları ~a~lı supriinıtü el arabala- sı haline kalbe'1ilmiş ... her t araf ter 2 A K i ~ i\[{i] R il i F A 
yolcuıa:.Zn seyahat ücretini tmnmrum 3 - Tahtani plan: "Objektif h:ı.s- r~. vaı '..ut• :ı ı s~r~tt~ ça~rş~a~~~ olan temiz yağlr boyalarla boyanmış. Her 3 N_ ~ !:1 ı CJT IS ]T ~lilj liJ R 
~- . t ,_ . . 

1 
tanın topuklarının birindedir hnsta suprntu aınelesı küçük hır pıslıgın cad sınıfa göre ayni şekilde sıralar yaptı 4 A L i !iJ_[ii' __ C_!-;-ı ıa'A 'if if c.e-Bvıye e me-rı rıca o unur " d d .. , ··ıd····· ü ·· ·· l!!I !- I!!. . • • .,, tamamile doğrulur, boyu hailevl bir ~y~ OKU ug~n gornnce onu derhal rılmış, ders aletlerinden, ilk mektep- S T !ij L [jıK A z AJK [iJ L 

. 8.~. B'.rincı plan. hasta bir gazete uzunluk alır; yüzünü döner, buse- supurgesi ve !türeği ile to~l~yor. Ara- lerc lazım olanların hiçbirisi ihmal 0 • 6 K- 11 i /C A- H . - - - -
ı1e yii-zunü kapamıştır, fakat ~rodan fer bir huninin eviç n<>ktasını te kil basının kapa .. ı~ı açarak ıçıne aıtıyor lunmamış. Hatta lstanbul bu ihtiyacı A r --[ --!~ı[i]ı Ş· (il~-
ltadmı:t profilini seyreder. eder gibi yalnız çenesinin ucu fh~ o- ve tekrar kapagını kapıyor. Bundan tatmin edemediyse biz de mektepçili 

7 S '_ı !-_/[i ~I!< A L ~-
9 - Dirinci plan: kadının enseden ]arak görünür. ki, titrektir _ hasta uf- başk~ ar~bala~ çıkamadığı yok?şla~ ğini kendiınize örnek yaptığımız Al· 8 ~ ~ !_ IiJıA (! K A M lj Q_ 

görilr.üşü. Kendisine bakıldığına e- ka bakar. da 1kufelı be~lrler var. O vazifeyı, ~anyaya müracaat .e~!l~iş ve her tür 9 ·~· ~ iJ ~ jK_,§_ ·~ M !iJ Y IA 
min, fakat merakmı yenemez, podra 4 - ı:mumi pJan:. Karşıda üskü- bunla~ yapıyo • . ~ • ili ders vasıtaları bı.13ıistı.sna her mek- 10 '!, F [j]liJfij[iı L_ [i]'Y ,A Y 
ırürüyormuş gibi el aynasından arka- dar muallakta bir şehır gibi pmld:ır. Sut, ~bze,. balık gıbi yiyecege, ı- tebe alınmış ve yerlı yerme konulmuş 11 D A R ü L B IE D ıA /Y i 

Bir şilep akıntı sularını geri itmekle çeceğe müteallik işler de çok sıkı bir tur. Zonguldakta hangi mektebe gi. • 1 
yı gözetler. • • . meşguldür. Marmara buğulu bir ayna sıhhi kontrola tabi tutulmuştur. Süt derseniz gidiniz, orada lıer türlü vesa Eveıkı /Julmacamızrn haJ-

lO - H~usı ve deruni plan: bı- gibi. ler, temiz kaplar içinde muayyen yer- iti bulabilirsiniz. Fizik aletleri mi, mü ledılmış şeklı 
ribirlerini gördüklerini görmüşlerdi!'. 5 _ Umumt plan: Sağ tarar. Has. lerde süt nıikyasile muayeneye tabi kaleme levhaları mı, atölye edevatı 

11 - Hissi ve hudbin plan: Hasta tane bahçesi. lki asker yüzü koyun tutuluyor. Muayeneden sonra ancak sa mr, kütüphane muhteviyatı ımı, projek 
Uzülür, görmemezliğe gelmiş olması- çayıra uzanmış uyuyorlar; üç köylii tıhğa çıkarı~masr?a müsaade olunu · siyon mu hepsi, hepsi vardır. 
na kızar, neşesi kaçar. soğan, tuz, ekmek yemekle meşgul· yor ve ellerınc bıreıı- fiş veriliyor. O Bir mi!ktebin başmuamrn <>dasına 

birisi çeşmeden elile su içer. ' gün süt alanlar istedikleri zaman bu girinJz, birçok vilayetlerde maarif mü 
GVLHANE UASTANESI YOJ,U 6 - Birinci plan: Bahçede boyı:ıun fişi görerek tetkik edebiliyorlar • dürünün odası bile bu derece milkem-

1 dan bağlı bir koyun, bir ay çiçeğine Zonguldak belediyesi, su işin i de mel değildir. Bu mektepleri gördükçe 
1 - Umumi pJan: Sultan a h r.ıet yetişmek içirı ipini çeker, yetisemez halletmcğe .amnetmiştir. ~bre K<>kak insanın, burada• bedavadan, hasbeten· 

çeşmesi. Sarayiçi kapısı ufuktaki na- meler. ~ ' sudan gayet geniş tesisat ile bol su lillah hocalık edeceği geliyor. 
büss:ı:ıdeyi çerçeveler. 7 _Umumi plan: Arkada görünen g~tir~~ece~tir. lş ba~~sı~dan bu iş i- Zo~guldak mekt:~ı_erinin bu ha~e 

2 - Umumi p1a.n: Kapının içinde iki kişi, yanlarından "Emrazı zühre- çın yuz bın liralrk bır ıstıkrazda bulu- g~lm.es~.nd~ y~ganc. a~ıl. o.lan maarıf 
bir s imitçi, bir sucu, karşılarında hır viye,, hastanesinden çıkmış iki kısa e- nula~aktır. . . mildüru ~uh.t~ Be!ın ıs1:11ını. burada an 
k b " · - k - d . tekli kadın geçer Nihavette sarmaı::ık Bırkaç seneden berı halledılme~e mak benım ıçın hır ''azıf edır. 

ura ıyecı, çocugu · ucagın a <; ınge - . · ~ ~ • 1 1 1 kt 'k · · d be · z ,,. ı H · · • · ı·ı · 

b ... d'l · l t b 1 'h t 1 Iı hır rardak atılmış iki üç iskem]e ça ışı an e c rı ışı c nırn on.,u - cm mektepçılık, hem gazetecı ı ~ 
ne ı. ı cncı san u un cı a ı er >a- :s ' • d ğ ld·-· .. h 11 d'l · t• 'f · . çiçekle r a a ge ıgım gun a e ı mış ır. vazı esı ... 
asını temsıl eder. Hasta yaklaşınca · . . . • • . . . . . Kozludaki Kömür şirketi ora-
hepsi birinci plana geçerek soI~ulur- 8 - Bırıncı plan. lkı kişıden bm ' 
lar hasta onlan tersler. kadınların arkasından bakar. öteki 

Talat .Mii.nıtaz 

'3 _ u . 1 1 A • D 'k k . bir çiçeği işaret ederek sorar: 
mum p an. ı yo us, maı- .,... . b 1 "G f 

lf i h
'd b' d 

1 
J - nıçın un ara ecesa ası,, der-

n ı am ır uvar parçası ıarap YQ- ler? 

la, iğri gölgesini serer. Dipte par- ========== ===== 
makJrkh hastane kapıs1, nöbetçi as-
ker, ziyaretçiler. Spor Haberleri 

· 4 - Kübik ve kuşbakışı plan: Y o- M t A 
kuştan inenler çıkanlarla t:ı.m yolun ID aka içtim 1 
ortasında birleşince dipteki kapı yük· Türkiye idman cemiyetleri htan-

. bul mrnta.kası reisliğinden: 
sehr, yokuş başı alçahr. Tahtarav:ı l · . • • 
li oynar gibi. Mıntakanuzın 1931 senesı adı kon-

. . . • . .. .. . g resi ağustosun 7 inci cüma giinü 
5 - Bırıl\cı plan: lkı buklum hır t 10 d C - ı - ı d sallık 

d 1
. 'd . .. saa a aga og un a 

a am, e ı mı esınde, gozler mechul T "' k - b.· d kt d'l k"i 
J ur ocag ı ınasın a a e ı ece · - r . 

Kıymetli güreşçilerimiz 
ı Üst tarnfT 1 inci sayıfada ı 

bakadan yalmz birini puvan 
hesabile almışlar, diğer üçünü 
Yunanhlarm sırtını yere getirmek 
suretile yani kat'i bir şekilde 
elde etmişlerdir. 

Müsabakaların bu neticesi 

hesabile yenmiş, Abbas tarafın
dan mağlup edilmişti. 

Zervins ilk on dakika hakim 
srüreşmişbr. ildoci on dakikada 
Cafer faikiyeti F ayıkı ele 
almış fakat netice de Yunanlı 
sayı hesabile galip ilan edilmiş· 
tir. ikinci maçta Vefik Papada
kisi on altıncı dakika da sır
tını yere getirmek suretile 

·Bügunkü bulmacamız 

1 - Haftahk gazet~ (6) 

2 - Bir vapur ismi (3 ), clo~ru (1) 

3 - Kahve kazanı (5), bayağı (3) 
4 - Peşin değil (8) 

5 - Bir yemiş (4) 

6 - Yapıştırmak (7) 

7 - Sada (3) , a rslan (4) 

8 - Nota (2), cezitin aksi ( 3), ba 

(:!) 

9 - Hayret (6), körfez (3) 

10 - Yassı ekmek (4), fırtına (4) 

11 - Hülya (:>) 
ve ıstır:ıpta kaybolmuş, çene kilitli, 
b d l 'kl · k k Miittefik klüplerimizin nizamname urun e ı erı sı sı açılıp Jrnpanır, . . • . . . . 

.. 1 .. .. d k" .. 
1 

• mucıhıncc salahıyetnamelerını hamı] 

Atinada T&rk güreşi ve alelu· 
mum Türk sporu nam ve hesa

bına pek iyi bit inhba bırakmış 
ve gençlerimiz pek çok alkış
lanmışlardır. 

mağlfıp etmiştir. Üçi.incü maçta 1~~~~~~iiiiiiiif ~~~~!!!!!!~ 
Adnan burada sayı hesabile yen- Doğum ve .... adın hastalıkları il yuz mumya aşnu~, onun e ı gQ gesı 

d d
.. 

1 
· A k l 

1 
murahhasl a rını l<ongrecle hazır bulun 

yer e uze mış. r acw. genç ıasta. d 1 . 
1 urma arı rıca o unur. 

6 - Umumi plfrn: hastanenin içi: I{ 1 kl 
. . • . . . onuşu aca ar: 

Bırıbırlerını amudcn ı~esen kor.clor- 1 _ Dirnnı riyaset intihabı, 
lar. Tıraşı uzamış, sırtında nba31, 2 _ Mıntaka senelik mesai r::ıpo-
bir hasta terlik süri.iyor; açılım bir runun okunması ve müzakeresi, 
kapıdan karyola parmaklrkfarı g.ö- 3 - Hesap müfettişleri raporunun 
rünür, hastalar gözükmez, bc!idrln, okunması ve müzakeresi, 
yatakJara yapışmış gibidirler. 4 - Merkez heyetinin vermis oldu-

7 - Muayenehane. Doktor. H:ısta ğu kararl arla kong reye arzedilecek 
genç. lki büklilm adam. Hastala r. mevad müzakeresi. 

8 - Birinci plan: lki büklüm a da- il - intihabat. 

mın yüzü ufki ve profilden görünür: 

- Doktor daha ne kadar süre· 
cek? 

- Merak etme, şimdi başk:ı bir 
il!ç yazayım, al geçer! 

9 - Dirinci plan: Doktor iki bük-

1 üm adamın arkasından ıprip garip 
bakar, arkadaşı olan genç hast aya dö 
ner. 

- l\li<le kanı;;eri, ölecek. 
10 - Umumi plan: Bütün hast a lar 

muayenehanenin kapısma cıkarlar. 
Doktor rahat bir nefes altr, genç has

taya sorar: 
- E.R Sen nasılsın ba k ahın ·ı 

* * • 
BugUnkU atletizm ve boks 
mUsabakalars hazsrhk maçı 

Bugün miiteaddit muhtelif spor 
sahalarında muhtelif müsabaka· 
Jar icra edilecektir. Kadıköyün
de atletizm müsabakaları ve 
Darülfünun takımının antrenman 
maçı yapılacaktır. T aksimde te
llİs müsabakalarına devam edi
Jecek ve akşam i.izeri de boks 
maçla rı oynanacaktır. Bu boks 
karşılaşmalarında Selami Romanlı 
boksör Bonya bo ile dövüşecek tir. 

Müsabakalar panr ve pazar
tesi geceleri olimpiyat müsaba-

l<alarmm yapıldığı statca icra 
edilmiştir. ilk müsabakada 1 O 
binden fazla seyirci ve sefirimiz 
Enis Bey hazır bulunmuşlardır. 

ikinc gece müsabakalar 5 bin 
seyirci ve sefaret erkanı önünde 
yapılmıştır. 

ilk karşı laşma da aleJfuul me
rasim yapılm.ş ve güreşçilerımiz 
alkışlar arasında yegan yegan 

takdim edilmişler, reis İsmail 

Hakkı B. Türkçe olarak hopar
lörle bir nutuk irat etmiş ve 
alkışlanmırtır. 

Müsabakaların tafsilatına ge
lince, ilk maç Zervinsi 1le bizden 

Cafer ar r. sında yııpı lmı~~ır. 

Zervinsi Yunan güreşi milli 
takımının kaptanı, yani en kıy-

metli Yunan güreşçisidir. 4 ay 
evvel buraya gelerek Burhanı sayı 

d iği Zamota pek az bir farkla mütehassısı 
Doktor 

sayı hes:ıbile yenilm 'ştir. 

Pazarles gecesi yapılan m~çın 

üçü de görşçilerim iz tara fında~ 
kazanılmıştır. O gece ilk müsa 
bakayı Bedri ile Sındirafides 
yapmışhr. Bedri baştan aşağı 

bakim bir oyun netıcesinde hat 
ta bir defasında rakibinin sırtı 
m bile yere getirdiği halde ne-

ticede sayı hesabile galip gelmiştir. 

Bundan sonra Saim Stranga-
kiste karşılaşmıştır. Kıymetli güreş

çim;z ringa çıkar çıkmaz rakibi
ne hücum etmi~ ve Yunanlıların 
en çok ehemmiyet verdikleri 
güreşçilerden biri olan rakibini 
2,5 dakikada sırtınr yere getir· 
mek suretile mağlup etmıştir. Al
tıncı ve son maçı Mustafa Veliser
yosla yapmıştır. Mustafada pek 
faik bir güreşle rakibini ilk ham
lede alta almış ve nihayet 14ün
cü dakikada Yunanlının sırhm 

Hüseyin Naşit 
ı 1

1 

Türbe, eski Hil~liahmer binası 
No. 1 O Tel. Ista;ıbul : 2622 1 
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yere ~etirmiştir. Yunanlılar bu 
karşılaşmaların birer hatırası o
larak bizim çocuklara birer ma-

dalya, birer şahadetname ile za• 
feri te msil eden tunç bir heykel 
klübe de Yunanlıların tarihi gü-

reş tablolarının bir kopyasını 
vermişler ve maarif ne~areti, 

komite olimpik ve klübler tara
fından g alipier için ortaya ko-

nan 6 kupadan 4 ünü kazanmış
lardır. Netice itibarile güreşçiler 
Yunan güreşıJe çok giizel ve mu 
cibi memnuniyet bir temas yap
tıktan sonra şehrimize avdet et
mişlerd ı r. Alman neticeden do
lay ı Kuml<a pı kliibünü ve reisi 
İsmail Hakkı beyi tebrik ederiz 



( Harici Haberler 1 

Almanyaya nasıl yar
dım edilebilecek ? 

Londra konferansında maliye nazırları 
komitesinin kararlaştırdığı maddeler 

---------- ---

lJ/atbaamıza gelen eserler: 
~~------~~------Eski Yunan terblyecUeri 

Müreaddir felsefi cserlerile filir alemi· 
mize pek kıymetli hizmetler ifa eden 
muallim Musrafa Namık Beyin eski Yu
nan terbiyecileri unvanlı eseri intişar 
etmiıtir. Eserin başlıca mebahisi şunlar
dır: Isparra terbi,·esi Atinıı terbi"esi 

.. ' J ' 
Fisagor, Sokrar, EfJaıun xenefun. 

Eser, Kanaat kütüphanesi tafafından 
neşrolunmuştur. Karilerimize tavsiye ede
riz. 

Londra, 22 (A.A.) - Müzakerenin' ler açılması ve elyev·m verilmekte o- dığı takdirde, hali Itazrrda. mali te
sa&t on üçe tehirinden sonra neşre- lan kısa vadeli kredilerin uzun vade- minata ve siyasi endişelel'i teskin 
dilen bir tebliğde übahleyin yapı- li kredilere tahvili imkanlamu tet- edecek tedbire müteallik olan vazi
lan içtimada Almanyanın mali vazi- kik etmek üzere bir ıkomite teşkil e- yeti kat'iyetle muhafaza etmekte ol 
yetinlıi istikrarı hususuna - .Mil- dilecektir. doğundan kat'i hal sureti bilahara a. 
Jetler arasında müzakere suretile ka 4 - Konferans Alman sanayii fa. raştmlacaktır. 
rarlaştmlacak bir mesai iştiraki ve rafından altın skonto bankasında 500 Londrada ne dUşUnUyorlar ? 
maliye nazzrları komitesinin tevdi milyon markhk bir ihtiyat ~rmaye Londra, 22 (A.A.) - Gazclerio 
ettiği beyanname esaslarına müste- si vücuda getirilmek suretile beyne] bazdan nikbin, diğer bir takırnla
niden - tekrar itimadı celp ve temin milel kredilere gösterilmiş olacak kar rı da bedbin olmak için bir takım 
usul ve çareleri hakkında yeniden tet şıhğı ve teminatı memnuniyetle se- sebepler. bulmaktadırlar. 
kikatta bulunulduğu beyan edilmek net ittihaz edecektir. • Dey}j Mail diyor ki: 1ngiliz müza 
ted.ir. Amerikan teklifleri kerecileri , Alman nazırlarının temi-

Yine bu tebliğde kaydooildiğinc Londra, 22 (A.A.) - Konferansta nat meselesinde sarih tekliflerde bu-
gtire bu içtima esnasında bazı te- M. Stimson, beyne~mi_lel ted~yat lunmak suretile işleri vasi mikyasta 
rakkiler elde edilmiş, birkaç teknik bankası tarafından ıntıhap edılen teshil edeceklerine kani bulunmakta
mesele maliye nazırı komitesine ha- veyahut diğer bir usul ile 8E!Çilen a- dırlar. 

vale olunmuştur. Komite bu meselele zadan mürekkep olacak ve atideki Diğer gazeteler Fransa teminat
ri bugün öğleden sonra tetkik ede- zeminlerde teş~iki me.sai~i . temine tan vazgeçtiği takdirde konferansın 
cek ve müzakerelerinin neticesini çahş~cak olan hır _konutenı~. ı~dasın~ muvaffakıyet yoluna gireceğini lx>
yarın sabah toplanacak olan kon· derpış eden Amerıkan teklıfını tevdı yan etmekte, fa.kat Fransanm işti
feransn bildirecektir. Tebliğ şu söz- etmiştir. raki hususunun elzem olduğu mütale 
}erle nihayet bulmaktadır: 1 - Muhtelif memleketlerin banka asında bulunmaktadırlar. 

"Gayet dostane ve nazikane bir su müesseselerinin reyleri alındıktan Daily Ekspres Almanya ile lngil 
rette cereyan eden müzakerel~r me- sonra kısa vadeJi kredilerin tecdidi. terenin Avrupay~ iktrsaden talı-ık 
sai iştiraki zihniyetile meşbu bır ha- 2 - Almanyanın acil kredilere o- kümü göz önüne getinnektedir. 
va içinde \·uku bulmuşt~r:,, ~an ihtiyaçları hakkında tahkikat Times, şimdiden muahedelerin ye-

MaJiye nazırı komiteı;ınm kafo~e ıcrası. niden tetkikine başlanıldığını görmek 
almış olduğu kısa bt!yanna~e.de ı5e 3 - Kısa vadeli kredilerden bir arzusunu imar ediyor. 
münhasıran Almanyanrn malı ıtibarı kısmının uzun vadeli kredilere tah,i· Ruslar ne dlror ? 
nın muhafazası ve Almanyaya ecnc- line mütea1lik bir planın önümüz~e- Moskova, 22 (A.A.) _ tzvestia ga 
bi me·mlcketler tarafından açılmış ki altı veya sekiz ay zarfında tanzım zetesi Paris mükalemeleri neticele 
olan kısa vadeli kredilere. de~a':11 edil edilmesi. rini tıetkik ederek diyor ki: "Hiç 
mesi maselesiıtden bahsedılmıştır. Teklifin heyeti mecmuası, bazı kı· şüphesiz Pariste kat'i hiçbir siyasi 

Dünkü içtima bittikten sonra orta- snnları evvelce halledilmiş olPıak teminat vermem· lan Almanya 
ya çckan bazı şayialar doJayrsile bu. itibarile alelade tekrardan ibaret ol- Fransanın taJepJış . 

0 
muvafakat ey 

b .. dil k .. l. erıne 
gün yapıla~ ey~nata gore m:vzu_u makla, tetkik .e .me uze_re m<~ ı}~c Iememiştir. Bu mükalemelerin neti-
bahis ne hır hadıse, ne de muessıf nazırları komıtesıne tevdı delmı~tır. cesi şu olmuştur ki Almanya. ile Fr:ın 
m_ahiyette bir münakaş~ olmuş değil- M. Brüning, Ameı:_ikan teklıfini sa uyuşmadıkları 'halde aralarında-
dır. .. .. ve bilhassa. başlıca alakadar ~evlet. ki münasebet inkitaa uğramıştır. 

Bununla beraber bugunku bubra- Jer kongrelerinden mürekkep bır ko- Fransa Londra ko f eransında u. 
nrn başlıca sebepleri hakkında nıii- mite ihdası hususunu kabul etmiş- mum~ı m h' tte · ni "natrasa _ .. a ıye sıyas mu " ~ -

1 nakaşa yapılıp yapılmıyacagı ve hu· tir. lardan teva.ill[ı etmekte ve bu suret 
ti kQmetıerden ıilmdiye kadar y~pılaı.ı, l\ılumaiN-yh temişUr ki: lt! 'mezkQr Jfonferansl'n progranum 

t~bbilillerden daha kuvvetli hır ha·. M'.ütahassıslar, Almanyanın ma.ruz tahdid~ "al şma.ktadır. Fransanı.ı 
ek te eg~ e muvafakat etrnelen d - li ·· k·r t h ı· •· d ): 1 

r e geçm . bulun ugu ma muş u a a uiin a maksadı il . d Almanyanın uğra va· ._. i eceg~i meselelerı hak . . b 1 k .. . B 
1
. erı e · 

istenip ı:nenem y .. tetkikatta u unma uzete er ıne cağı sarsıntılardan istifade eılrı·ck 
kında cereyan eden muzaker.e olduk- gitmelidirler. Müt~hassıslar, orada talepreini kabul ettirmektir. 
ça hararetli olmuştur. Nıhayet 1,u ayni zamanda Parıs ve Londrada it- H lbuk' 

1 
·ıt b'T' b e<5e 

buhranın 5'ebeplerile m~gul olmanın tihaz edilmiş olan mukarreratın Al· 
1 1 

ria .~ .. ~.g1 ı e~eh u un du nsırar 
· 'htl ·· terdi•'i . d" t .. . e e n goruşu mesı ususun a ı < uzun hır zamana ı yaç gos ,, manyanın ıktısa ıya u uzerınde ne d kti C lıi i M .. tt h'd ise 

şimdiki şerait içinde sür'at göster- gibi akisler hasıl etmiş olduğunu da ; e~lete r .. 
1 

;ma r ~ ~· ~e~·gin 
menin her şeyden ziyade ehemmiyet- göreceklerdir. l~gtı re ıke ı·ansa darasınç~~·· bu 
li olduğu ve binaenaleyh konferan· Bu teklif komiteye tevdi edilmiş f en ço me~naun ur. . u dudi"' 

· ' h . t' ırsattan bilistıfa e kendı e gım sın bütün gayretim Almanyanın ma tir Komite raporunu eye ı unıu- ya t k 'mk. b 1 kt p ... 
• · · d '' k h una ha.s- • ' . P ırnta ı anını u aca ır. .... 1ı ıtıbarmı uzeltme usus miyeye verecektır. ... .. ris mücadelesi hicbir netice vermemiş 
retm~i lazım geldiği noktasında ka- Umumiyetle zannolunduguna gore tir. Alma atbu.atının m··cadeleder. 

k ı t . · · t' aı konferansın n m u rar ı ınmrş ır. heyetı umumıye ı.ç un sonraki neşriyatı tamamen esas~'TZ· 
Yine bu içtimada Al.manya~m son celsesi olacaktır. d{r. Ve Alman efkarı umumiyesini 

elinde bulunan kısa vadelı kredıl;· Londra, 23 (A.A.) - Almanyaya oyaJamağa mahsustur. 
rin alacaklı memleketler arasın a yardım için alınacak tedbirlerin şun Almanlar servetlerinin mık· 
yeniden taksiminin ko~~eransça ~s- }ardan ibaret olduğu haber alınmış- tarını blldirmlye mecbur 
siye edilip edilemiyecegı meselesı de tır: Berlin 22 (A.A.) - 21 - 22 tem-

görüşülmüştür. ı _ Kısa vadeli ecnebi kNdilerle muz gecesi kabine sermayelerin fi. 
--:Tı'inresmi bir müşahit müzaker~- alelitH\k Almanyanın ve hususi su- rarına müteallik bir kararname n~ş 

nin kat'f bir neticeye vardırılamadıgı rette Rayişbankın mali vaziyetini retmiştir. 
nı c;öylemiştir. düzeltmeğe matuf diğer vasıta ve Asgari yirıni bin mark kıymetinde 

Ma•iy6 nazerlar1 kom.Hesi çarelerin idamesi. dövize malik olan her şahıs, ecnebi 
Londra, 22 (A.A.) - Malıye na~ır 2 _ 16 ağustosa kadar ~mdit edil kopürleıi veya ecnebi eshamı halinde 

]arı komitesinin harici;re nezaı-etın· ·s olan 100 milyon dolilrlık kredi- bulunan bu dövizleri Rayişbanlrn 
de saat 16 dan 19,.15 e kadar devam ::: üç ay daha yani 16 teşrinievcle veya onun tarafından gösterilecek 
eden içtimaı bittiliten sonra neşro· 1 dar temdidi. bJr müesseseye irae etmeğe mecbur 
Junan resmi bir tebliğde k()mite. ~za rn K ·edilerin tecdidi muamelesine dur. 
smm, yarın konferansın umumı ıÇ·. . t 

1 
f rrüatın her memleketin mer Bu kararname, hisse senedatıh ve· 

timama arzedilecek raporun n:ıetııı ~ıt be ~ 1 tarafından tespit edilecc sair şirketlerde de kabili tatbiktir. 
hakkmda bir anlaşma temin etlıkle- ~~z z::n:ı:nmaktadır. Maamafih, ile Ecnebi memle-kete giden seyyah 
ri beyan olunmaktadır. g~ ' h r edebilecek teknik bazı Almanlardan 100 mark alınmasını 

Londra konferansına . iştirak eden rıde :r.u ,.u halli için bankerlerden natık olan 21 temmuz tarihli kanana 
Fransız murahhas heyetinin bütün m~seleleıınb. komite teşkiline liizum me tadil edilmiştir. Birçok ahvalde 

··-ı ~ · · Al an murekkep ır d'I azası yarın og e yemeguu m i uhtemeldir. bu ı·esim ilga e ı eccktir. 
l ·1 b' l'k ·· 'ilmemes m ti sefaretinde Alman nazır arı e :r 1 - gorı esaisine yarın nlha Hükumet mükelleflere son bir m 

. Konf eransm m , ' k t~ yiyeceklerdır. 1 ~ .. tahmin olunmaktadır. racaatta bulunara onlan 31 temmuz 
1' _ dra 22 (A.A.) - Konferansın yet ,·erece~ ı i te intiba dan evvel servetlerinin miktarr~ı 
J..ND , t b Par s . d' ~ , t t ıc; 

ki he·veti umumiye içtimaına e . , (AA) _ Fransız gaze. doğru olarak hır ırmege da,·e e m . 
yarm J • • b 1 Parıs 22 • · li~ edilecek rapor 4 kararı havı u un . ' Sll olan umumi intlha, tir. 

g kt dır· telennde ha . amanda hem Fren· Ayni zamanda şimdiye kadar ser-m\ a 'Banknot çıkarmağa mezun konferansın aynı-~ an fikirlerinden vetleri hakkında yalnış maliimat rnr· 
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Daktilo Kursları 
Ali Tic~ ret Mektebrnden: 
Yaz tatil devresine münhasır olmak üzere 2-3 aylık (serbest 

daktilo kursları) açılacaktır. 
1 - Kursun tedrisata 1 - Ağustos - 931 cumartesi günü baş· 

layacaktır. 
2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyf ce okuyup 

yazmaları şarttır. 

3 - Haftada üç gün ders gösterilecektir. Bu günlerde ders 
saatleri saat (14) den (16) buçuğa kadar devam edecektir. 

4 - Serbest kurslara devam etmek isteyen hanımlann ve 
efendiJerin - kayıt ve sair şartları öğrenmek için - bugünden iti
baren 1 - Ağustos - 931 tarihine kadar her gün, ikişer fotoğrafla 
mektep müdürlüğGne müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Kay!t için sa hahları saat 11 den 17 ye kadar müraca

at kabul olunacaktır. 

YENi ÇIKAN ALA 

BAHÇE 
BOMONTi RAKISI 

Tecrübe ediniz. Emsali arasnda bu nefasette hiç bir 
rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık şişelerde 
3() 50 -60- 100 :ıoo kuruşa satıhyor. 

--Her yerde arayınız 

Avan proje müsabakası ilanı 
Türkiye Sanayi ve 1'1aadin bankasından: 
Bankamız Ankarada Anafartalar caddesinde (Hal) binası· 

önünde inşa ettireceği bina projesi için 10 ağustos 1931 pazar
tesi günü saat 12 ye kadar Ankara ve IstanbuJda Bankaya tevdi 
edilmek üzere bir avan proje mUsabakası açmışbr. 
Müsabakayı kazananlardan birinciye ( 700 ) ikınciye ( 200 ) ve 

üçiincüye ( 100) lira ücret verilecektir. 

Tafsilat. havi şartnamenin btanbul merkezimizden ve Ankara 
miidüriyetimizden talep olunması ilan ve rica olunur. 

Harbiye mektebi müdürlüğünden: 
Acı Badem Kısıklı. Bağlarbaşı, Göztepe, F eneryolu, Erenköy 

Suadiye Malte~e,BakırJcöy ve Yeşil köy mıntakalarında .,küç~~ bir 
sıhhi müessese (Prevantryom)halinde kullanılmak ih:ere asken 10 
dönüm miktarı kafi bağ ve çamlık bahçeyi ve suyu muhtevi ve 
şimalin sert rüzgarlanndan mahfuz köşkü oJupta devam1ı surette 
kiraya veren veya satmak arzu edenlerın köşklerinin s~mtini 
cinsini bahçesinin vüsatini ağaç \le çamlarım su ve elektrık te
sisatı olup olmadığını ve lüzum gördükleri diğer izahatı gösterir 
tarzda birer mektupla ve muvazzab adresle veya bizzat kısa 
bir zamanda Tophanede askeri liseler müfettişliğine bildirmeleri 

ilan olunur. (1003) 

Borsa intihabatı 
intihap Heyetinden: 
Temmuz nihayetinde müdCleti hitam bulacak olan ticaret 

ve zahire borsası heyeti idaresinin yeniden intihabı 25 Temmuz 
cumarteıi günü icra olunacaktır. intihap etmek hakkını haiz olan 
zevat ve müessesaho yevmi mezkurda saat 11 den 14 a kadar 
borsa heyeti idare salonuna gelerek hakkı reylerini istimal et• 
meleri ilin olunur. (1072) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıı 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 

F - İngiliz ve Amerika mali sız ve hem Ame~ı '1e böyle bir netice mis otan e<;;hasa vc1·mek mecburiye-
ransız, ' ~ ilham alarak ŞOY • " • ki l' A k p 
il selerinin Rayişbanka vennege ~ merkezindedir. f.ra- tinde bulunduldan rusum ha tJ11(,t n ara osta ve Telgraf baş m esse ·ı d ye vasıl olacagı 1 • k d' 

muvafakat ettikleri 100 mı yon °:" vadeli istikraz yapı ma affı umurnı t<'mın etme te ır. 

llrhk kredi üç ay müddetle temdıt z_ct-;;e;;;le;;;r,==u=zu=n:=;;;~~~::;~;:;::;:;:::::~~~~~;:::;;;;;;;;:;;;;~- m Ü d Ü r 1 Ü g-Ünden : 
edilceketir. lstan bul Belediyesi ilanlara 

2 _ Almanya.ya açmış oldukJan Başmüdüriyetimize merbut bütün Posta nakliye müteahhitlik· 
kısa vadeli kredilerin şimdiki mikta. S belediye müdüriyetinden· Sarıyerde cami yanındaki leri 11 Temmuz 931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü-

1 arıyer · · · 5 7 931 · k l rını ipka ve idame etmeleri tususu 'k f 1 sı dairede mevcut şartname mucıbmce 2 · · tarı- na asaya çı«arı mıştır. 
1 ktır tarı az a · · • · ı· J • k A T ı· 1 l bankalara tavsiye o unac.a t .bankası hinde müzayede suretile kıraya verılecegınden ta ıp e~ırı mez28u5r a ıp o an arın mahalli Posta müdürlüğüne veya Ankarada 

--~--------------....ı.-,llAl-1e.ruır.aJc---!!~~:..ı__~!!!!:::......:::.:.:=:....:_,..__.._......_~tı.---ia,~~~'"4Lo~..ua&, .......... llM...~o'~~ur~.~~~.ı-.~b~a~m==ü=d~ür~lu~ .. ~~e::.........:m::..:ü~ra~c~a~a~tla~r~ı.~(8~7~3L) __ ~------~---------_:_ ____ ~---_J 



~ 8- VAKiT 24 Temmuı: 1931 

1 a. K. O. S.. Al. K. dan 1 
28 • 7 • 93 l de kapah zarfla 

ihaleai icra kıJmacak olu 13. 725 
kilo All'at mektebinin koyun 
eti Ye aleni mlhlakaaa suretile 
ihilesi icra lcılinacak olan GU
mlpuyu hastanesinin 16.000 kilo 
sotO eyyamı tatiJiye olmak mllna
sebetile ihaleleri 29-7-931 çar
tamba 1Dnllne tehir ediJmiftir. 
Koyun etinin teklif mektupları 
saat on altıda açılacak Ye ıOtOn 
mGnakuası da 17 de icra olu
n~caktar. (84)- 1014 

• • • 
16,000 kilo ıüt aleni münakasa su

retile satın alınacaktır. lhale.i 28 tem 
mu 931 saat 15 ten 16 ya kadar icra 
olunacafından taliplerin prtnamesini 
sörmek here Jler &'tin öğleden nvel 
ve, münakasaya f§tirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminatlan ile bir· 
ilkte komisyonumuzda bulunmalan. 

• • • 
L fırka kıtaatı Jçln 440.000 kilo ku

r-. at kapalı sarf unlile mflnakasaya 
konmaıtar. Teklif mektuplan 11 a
patos 931 saat 15 te açılacaktır. Fi
atlar haddi llyfk görflld(lğil takdirde 
tlaalesi yapılacaktır. Taliplerin şart
namesini görmek için her gtln iitleden 
eııel m8racaat ve münakasaya iştirak 
l"8 de tarifatı kanuniye dairesinde 
JMktuplannı nktl muayyenind-:!>n e
ftl ko•t.,oaa ita eylemeleri Ula olu
nar. (75) 

• • • 
Barut fabrikaıı muhaflz kıta• 

ah ihtiyaca için 2,200 kilo ek· 
mek aleni mOnakaaa Rretile 
saba abnacakbr. ihalni 1~8;931 

aaat 16da icrıa lnhnacafmdan talip
lerin fal'hıamesiai girmek Ozere 
b,qln atleclen enel Ye miiaa
kaaaya iıtirak etmek içinde Takti 
maayyeninde teminatlarile bir· 
likte komİlyonamuza mllracaban. 

87 
• • • 

Balmk6y buat fabriku11m11n 
..aı.ı..ı~a&"i'O için 4, 105 kilo 
,...,Mltz•ı:alenf mOnakasa ıure
tile satan alınacaktır. llialesi 
1~8-931 saat 15 te icra lnlma
catmdan taliplerin tartnameaini 
prmek llzere her gGn &jleden 
enel Ye m&nakaaaya iıttrak et• 
mek içinde vakti muayyeninde 
t~miaatlvile birlikte komiıyonu-
maza mtlnciatlan. 88 . ·-·· 

K. O. lutaab ihtiyacı I~ 13 
ton bemin aleni mllaakaaa m
retile ·utm alanacaktar. ıbalesi 
1~8-931 aaat 17 de icra kıla
nacajmclan taliplerin enaf ve 
flU'baamesini g6rmek &zere her 
,._ atleden e"el Ye mtblaka· 
sa1a iftiralı etmek için de Yakti 
mua~e temiaatlarile birlik· 
te komisyonumuza mGracaatlan. 

89 

f Lk.M&. L X: ko•l.,011u 1 
lllnlan 

Askeri mektepler ihtiyaca için 
20,000 kilo beyaz peynir puar
hkla aabn almacaktır.· Pazarhtı 
25 temmuz 931 cumartesi pi 
aat 14 te icra edilecejinden 
taliplerin fal'blamesini g6rmek 
ifin komisyona mır,caatlara ve 
iflitak için de Yakti muayyenin· 
6 hazar balunmalan ilAn ohl· 
aar. (S3) - 997 

oı, •bibi 

RaatalUmı ......... 
at ı .. so-12 ve 15-20 bur 
lra1tUI ve her ulı aaat 011 

Gttea itibaren meccanen 
.U. çeker ve tMaYi eder. .. .., .......... 

ICMlka, ~ .. ,.. otlu Ya· 
,,.. TWrk aolalk floa 8 

Tawramaa Saadeti 

Gllnde 5 kuruş biriktirirseniz 20 senede 
Gtlnde 10 kuruş biriktirirseniz 20 senede 
G8nde 25 kuruş biriktirirseniz ~O senede 

1 TÜRKiYE iŞ BANKASI 1 

1 M. M. Yeklletl lllnl11n J 
Askeri ihtiyaç için 1000 adet 

ponsot bujisi ve 2000 metre 
kablo 25 Temmuz 9Sl Camar
teai ,Onll aaat 16 da Fındaldlda 

heyetimizde pazarhkla alanacak· 
tır. Taliplerin ıartname ve Pon
sot buji nümunesini heyetimizde 
g&rmeleri ve ihale 1Utinden 
evel teminatJariJe birlikte hazar 
bulunmalar1. (462) -1017 

• • • 
D6rt adet Kupa . Ye doku 

adet Fayton arabası maa k0tupa 
takımı kapalı zarfla mOnakalaJ.a 
konmqtur. ihalesi 8 A;a.to. 931 
Cumartesi ,aan aaat 15 te Aa
karada merkez saba alma ko
misyonunda 7apalacakbr. Talip
lerin ıartnameyi Fındddıda he1e
timizde g6rmeleri ve tartname 
almak ve tekliflerini Yer'P-ek 
üzere teminatlarile birlikte AD· 
kirada mezk6r komiayona ml
racaatlan. (455)- 913 

• • • 
Farta fiatı ifayi teahlıflt edemıfyen 

müteahhide ait olmak llzere H ·JA 
18 bin kilo beyaz ve haki bez 1mpm 
tısı aleni müzayedeye konmqt11.1:. 
ihalesi 25 temmuz 9.11 cumartesi rtl
n fi saat 15 te Fmd*hda JıeyeUmkde 
yapılacaktır. Taliplerin larpmtılan 
Sirkecide Demir kapıda 11&rad7e e'rin 
de ve şartnameyi heyetimizde dnae 
lerl ve ihale saatinden enel temlaat 
larile hazır bulunmaları. ("4) 

• • • 
Farkı flatı mtltaahhldl eTele ait 

k l•----------.. ııoımak üzere 10.000 kilo motarln yalı Tahta müna asası: sEvmsEFAıN ~~:=:::. .... .in~ 
Pendik Serom Darülistihzarı müdür- -M-e-rlt_u_a_ce_n_us_ıı_G_al-.t-. -to-.p-rü_baş_ı _B._236 ...... t .. ~~.te :~~d,;!~!a !:;:::!zde ::p:::: 

Şube A. Sirkeci Milbllrdar zade ban t. t740 r-

1 d neelni heyetimizde girmeleri ve ihale Üğ'ÜD en: 10000 Kg. mangal k6mGrG saatinden evet teminatlarile 'birllkfıe 
Adet mODakaaa ıle 1abn almacakhr. hazır bubmmalan. (438) 
1000 13 X 28 X 400 teminat % 10 ibale 1·8-931 

600 13 x 22 x 400 
700 2 X 22 X 400 idarece •i'cla 1ami yuda V AKIT151• 

çük ilanı~! 
2300 Y ekfin malzeme mllnaka.. ile aabn 

Pe11dik Hrom darOliıtiburı için aleni münalcaaa ıuretile mü- alınacaktı;. Teminat.% 10 dur. 
liayaalina 18ıuaı ilfelin yukanda miktar ve eb'adı g6aterilen ihale 29-7·931 300 Kı. iapaY. 
2300 adet aaadak tabta11 25 Temmuz 931 tarihine mOaadif Cu- lo, 300 tane teaeke lamba 

................. 
marteai gilnll saat on d6rtte ihaleli icra olunmak üue mOnakua- temdiden. 

S.bll~ ev apart111 .. ..,.,..,,,,. 

Kiralık EY ya koaulmuttur. Şartname8İl)İ g6rmek iıtiyenler bergiln Pendikte 
serom darilliıtihzan mGdOrlDtnne, Fındıkbda Güzel San'atlar 
akademilinde Jllksek mektepler mubasebeciliğine ve mOnakasaya 
ittirak etmek iıtiyealerin dahi yeYmİ ve saati me:aı:k6rda mezkir 
mabuebecilikte mlltepkkil mllbavaat komisyonuna mOracaat 
eylemeleri. (500) 

Mararetinzi teskin için 
her zaman 

Karahisar Maden Suyu 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder 

Babrek, Karaciğer, Kum ~e mide baatabldanna 
karp tanınmıı bir sudur. 

Her Yerde Arayınız 
Toptan ve perakende satış 

deposu: 
~"'U'SJ Yeni postane karıııındaki cadde

de No. 20 Telefon. 20062 
T elgr. Depo -latanbul 

Balıkesir vilayetinden: 
200 seri Neoaalvanan (Lüçyilz Mayiıter markab) 
15 Kilo. Bizmojeaol (To. fabrika11D1D1DJ 
2S .. iyoclOr (Kodks) 
15 ,. Saliaillt (YOade on nispetinde vazelin likit n6trilrden 

mamul Ye Yeklleti celileden musaddak bir 
labarataYarda takim edilmiı 100 ve 50 
sramlık parafinli cam kapah ıif elerde 
•UÜkam olarak teslim edilecektir.) 

Balıkesir Firenıi daireli için m&bayaaıı mukarrer balAda cim
leri miktan ye evaah mubaner mualece ıartnamesinde yazah 
terait daireaiade mDbayaa Ye teslim edilmek ve 30 temmuz 931 
tarihine mO..dif perfembe saat 15 te ihale ediJmek Ozere 
20 ,on mtldee~ aleni mODakuaya vazedilmittir. Talip olanlann 
yllzde 7,S nilpetinde dipozito akçeaini vezneye teslim ile ve ya
bat banka mektubuna hamil olarak yevmi mezkalda Babkelirde 
EacDmeni ftll1ete mllracaatlan illn olunur. • 880 

wwwıı ı ı 111111aııııauaııııııaımaı aa 

1 Sadık Zade Bira 
derler vapurları 

Karadeniz 
POST ASI 

Sakarya 
v •P.uru p l Z I r ıtınn ak-

26Temmuz tama 17 
de Sirkeci nbtımından hare
ketle ( Zonguldak, laebolu, 
Ayancık, Samıun, Ordu, Gi
reaan, Trabzon, SOrmene Ye 
Rize) ye azimet ye avdetle 
ayni iıkelelerle G6rele •• On
yeye utnyarak avdet ede
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkecide 
Meymenet Hanı altında acen
telijiae milracaat. Tel. 22134 

Harbiyede Sipahi oc:atı taqımıda 
Ftnh apanımanı yanında 169 nama· 
ralı ev klralıkbr. On odası. terkosu, 
elektriği ve bahçesi vudır. 

Evi görmek ve tonUf1Dak için için· 1
' 

dekilere müracaat edilmesL 

98bllk hane - Şebzadebqmda 
Çuturçeşme yanında Tqban arkuında 
Mumaraya nezaretli 9 numaralı bet oda 
ve müştemilatlı müceddet Urgir hane 
sauhktır. içindekilere müracaat. 

Emllk almak lstlronn-· 
nuz- A ·zu etdtfniz şerefli mahallerde 
evler. aputmanlar, magazalar, yalılar, 

köşkler, arsalar satılıktır, g. 12 ll'Ulllda 
müratut Istambul dördüncil Vabfban 

asmakat 29 

Hizmetçi, ı,çı v. s. •npnlar 

Bir mOrebbiye, bir hizmetçi, bir qçi 
lsdyoruz mektupla bize sorunuz. Mektup 
içine 4 kuruşluk pul koyunuz. Adres: 

lstanbul Postanesinde No: 548 

Memur ve memure latlro
ruz - iş iniz olmadığı zamanlarda ça· 
lışarak ayda 90 liradan fazla kazanabilir· 

Befiktaf icruından: siniz, şeraiti mektupla sorunuz, içine 6 
Fatma hanım ile Apost.ol ve Vehil kunı~luk pul koyunuz. 

ya efendinin pyian mutasarrıf ol- lstanbul Postanesinde No. 400 
duklan Betlktafta Kaptan lbrahim I 
ağa mahalleeinde Köçe otlu sokağı ' •nr•n hlzmetçller, lffller Y.a. 

ı numarada zemin katı tqhk ve ku- ı, •rırorum- Dön sınıflık bir 
yu iki oda bir hell mutfak ve ikin ticaret mektebi mezunu. tecrüheli bir 
d katı dört oda bir hell tavan ara. genç iş anyor, Mlısait bir maaş mub
hfını şaınfl birçok aksamı tamire bilinde çalışacaktır. 

muhtaç altı yUz lira kıymeti muham Adres: Aksaray Jsmıil ata M. Onıç 
meneel bir bap ahpp hane 1 - 9 - gazi sokak No. 8 R. Netet 
9.11 sah gUnU saat 14 te açık arttırma 
ile satılacaftndan talip olanların DOKTOR 
yevmU mnkGrda kıyıMti muhamme- ~ Cemal, 
nesinin yUzde onu nisbetinde pey abiliye hastalıklara mataha .... 
akçesini mUstahsfben Betiktaş sulh Cumadan maada her gün ötleden 
mehkemeei fcruının 931 - 952 nama sonra saat ( 2,30 dan 5 e ) k1ıdar 
rah dosyasına müracaatlan iln olu- lstanbulda Divan yolunda ( l 18) nu-
nur. maralı hususi Jıablnesinde dabilf has-

O 1 talıklın muayene ve tedavi eder . .. aur Hale sinemasında Telefon: lstabnul 2398 
Askın günahımdır mümessili: Mari.za ı 

jakolini Duhuliye ıo kuruttur. Mes'ul mUdUr Refik Ahmıı 


