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Borç 
Mukabilinde 
Buğcİay 

Birkaç sene evvel buğday fi. 
atlarının yüksekliğinden şikayet 
ediyorduk. Şimdi de haddinden 
fazla ucuzluğu feryatlara sebep 
otuyor. Evvelce fiatlarm yüksek
liğinden şikayet edenler müsteh
likler idi. Şimdi feryat edenler 
ise buğday müslahsıllarıdır. Üç 
sene evvel buğdayın okkasını on 
beı ile on sekiz kuruş arasında 
alan milstehlikler şimdi fiatlar 
beı kuruşa kadar düştüğü için 
elbette şikayet etmez. Fakat buğ
dayın hiç olmazsa maliyet fiatı
m çıkarmak mecburiyetinde olan 
çiftçi buğday bedelinden masra
fını kurtaramazsa ne yapacağını 
pşırır. O vakıt müstehlikin de 
düşünmesi lazımdır. Çünkü buğ
dayın maliyet fiatını bile kurta
ramaması demek bundan sonra 
çiftçinin kendi yiyeceğinden faz
la istihsal için toprak ekmeğe 
lüzum görmemesi, şimdi okkası 
beş altı kuruştan buğday alan 
mllstehlikin ise gelecek seneler
de iki üç misli fazla fiat verse 
de memleket dahilinde alacak 
buğday bulamaması, buda bila
hare memleketin ya~amak için 
buğdayını hariçten altın para 
vererek getirmeğe mecbur kal
ması demektir. Zaten iktısadi ve 
mali buhran içinde olan memle-

Mürşit Hanımlar 
Bugün köylere hareket 

ediyorlar 

K6y kadınlarını irşat heyetlerlndekl hekim hanunlar 
Köylere gidecek olan Kadın iffet Halim, Reşide ve .. doktor 

birliğinin irşat heyetleri bu sa- Handan H. lardan oıurekkep 
hah mıntakalarma hareket ede· ikinci heyet de yene bu sa~ah 
ceklerdir. Birlik reisi Latife Be- sekizde trenle Çatalcaya gıde-
kir H. ın riyasetinde bulunan cektir. 
heyet saat dokuzda Kısıklıdan Kahtane ve civarına gidec~k 
arabalarla Bulgurlu köyüne gi- olau üçüncü heyet SaiDJe Faı~, 
decektir. Bu heyet refakatinde Aliye Halit Fahri, doktor Se~ı· 
doktor Pakize izzet H. bulun- ramis H. lardan milrekkeptır. 
maktadır. Dudullu ve Kartal ve Sanyer köylerine gidecek dör
civarındaki köylerde bir hafta düncü grup da bugiln öğleden 
kadar dolaşılacaktır. sonra hareket edecektir. 

• 
Hazreti ISA 

Yazan ; Dr. Elsler Tercüme ve tavzih eden; Ömer Rıza 

lsanın salpolunduğu haç üzerine şu kelimeler yazılmıştı: 

"Yahudilerin hüktlmdan Nasırah İsa,, 
Bu söze, Hristiyanların menbalannda değil, fakat Hristiyan düşmıınlannın 

yazılarında tesadüf ettiğimiz için ona inanabiliriz. 
Haçın üzerine bu cümleyi yazdıran kimdi? Muhakkak ki bunu yazdıran, 

jsayı idama mahköm eden hüktlmet, yani Roma ldaresi ve o idarenin mil· 
messili olan Pi!At idi. 

Bu sözler neyi ifade ediyor? Eu sözler Roma idaresinin İsayı nasıl tanıdığını 
ve niçin idam ettiğini en sarih lisanla ifade ediyor. 

İsa, Roma idaresini yıkarak yeni bir Yahudi saltanau kurmak cmelitc kJ. 
yam etmlf, bu suretle tam siyasi bir harekete g~miş, bu hareketle baş1nı 
bir tAç geçirmek ve bir taht üstünde' oturmak istemişti. Onun bu maksada. 
varmak için tertip etti~i siyast isyan hük1lmet tarafından basnnlmış ve kendlı.1 
siyası bir Jider, ıiyast bir hükümdar olarak idam olunmuştu. Haçın üzerin" 
yazılan cümlenin manast budur. 

O halde 1sa tarafından tertip olunan bu siyasi hareketin iç yttzü ne idi? 
Bu hareket nasıl idare olunmtış, ona kimler yardım etmiş; kimler ondan çe· 
kinmiş ve uzaklaşmış ve bu hareket neden muvaffak olmamışa? 

Biitün bu işlerin iç yüzünü teferrüatilc anlamak ve tarihin henıız açmadığı 
bu merakiı bahisleri öğrenmek ;için 

1 Ağustostan itibaren Vakıtı takip ediniz 

Papa nihayet italyadan 
koğulacak mı ? 

Papalık makamının sığınabileceği 
bir yer kaldı : irlanda~ · 

ketler için bundan biiyük bir fe- Ya,.,.ınkJ· bay ... am 
llket tasavvn,. PrlİIPhilır mi? ,..., .. . 

ııte bu ihtimalleri göz önüne Yarın milli hakimiyet bayra-
getiren efkArı umumiye bir müd- mıdır. Bu münasebetle resmi ve 
dettenberi buğday meselesile hususi daireler tatil edilecek, gün· 
meşguldur. Gerek çiftçiler, ge- düz bayraklarla gice de elektrik-

hlikı · · il ·d t h le donablacaktır. rek müste er ıçın erı e e - Yarın sabah 4ehrlmlzl tetrlf 
Jikeli vaziyetlere meydan verme- Bu gece peygamberin doğ- edecekler 
mek için çareler düşünüldü. Bu duğu geceye tesadüf etmektedir. Ankara, 26 (Telefon) - Baş.-

Bunun için camiler tenvir cdi- vekilimiz ismet paşa yarın akıam 
yolda hatıra gelen çareler ara· lecektir. fırka umumi kitibi Recep beyle 
smda ekmek fiatına okka ha- birlikte Istanbu1a hareket edecek-y arın maarif cemiyeti namına 
ıına iki üç kuruş zammetmek, rozet dağıtılacaktır. tir. Fırka idare heyeti bfirosu da 
b\l zamdan basıl olacak parayı ---------------..._, muvakkaten istanbula nakledile-

Papa, Musollnl ve Yııtlkanla ltalya arasında aktolunan muahede 

müstahsillere prim olarak ver- H M S cektir. içtimalar 15 leşrinievvele 
mek hatıra geldi. Hatta bu hu- • • • kadar orada yapılacaktır. 

Papalık makamı ve hükumeti ile Sinyör Musolininin bu sözleri sa. 
İtalya hükfuneti arasında başlıyan ve rih ve kat'idir. Çünkü onun papalığı 
gün geçtikçe şiddet kesp.eden ihtilaf dünya işlerine karıştmnryacağmı açık 
papalığın ttalyadan tart ve teb'idine tan açığa gösteriyor. t h .. kii t b vd k 1 ) Klzım Pa,a Hz. susa u meçe ug ayı oru· ( Haşmetpenahın casus arı Meclia reisi Kazım Paşa dlln 

ma kanunu yapılacağı söylendi. Yazan: Xavier de Hauteclocque dairelerinde istirahat etmişler, 
Buğday meselesi şüphesiz Naklec:len: fa. hiç bir yere çıkmamışlardır. 

varacak derecede had bir safhaya gir- Buna mukabil papalık makamı, 

miştir. dünya işlerine karışmak ve gençlerin 
memleket için bayati işlerdendir. H&l'lclye Yekllimlz 
Fakat bu tarzda ileriye sürülen Hariciye Vekili Tevfik Rilştü 

Jtalya hükftmeti ile papalık arasın- terbiyesine istikamet vermek istediği-
daki ihtilaf şudur: 'ne göre netice ne olacak? 

tedbirler uzun tetkiklere muh- Bey de Bir iki gUne kadar şeh-
taçtır.Onun için hükiimetin huğ- rimize gelecek ve bir müddet 

Papalık, ltalyan çocuklarile genç- Sinyör Musolininin prensiplerinden 
terini elde etmek ve onların t.erbiyesi- biri kilise ile mücadeleye girişme
ne ha.kim olmak istiyor. Bugünün ço- rnektir. 

dayı koruma kanunu teklif ede-
ceği hakkındaki haberler tahak
kuk etmemiştir. 
Şu kadar var ki buğday ko

ruma kanunu çıkmamakla bera
ber çiftçileri himaye için bir 
tedbir düşünülmemiş de değildir. 

Bahsettiğimiz bu tedbirin esasına 
gelince:Çifçilerin ziraat bankasına 
borçlarını para ile değil, buğday 
ile ödemeleri imkanını vermek
ten ibarettir. 

Hakikaten bu tedbir çok isa
betlidir. Köylüler istihsalatların
dan yiyeceklerini ve tohumluk
larını ayırdıktan sonra geriye 
kalan buğdaylarını satarlar. Çün
kn onlar giyecek için kumaş ve 
bez,yiyecek için şeker,içecek içi~ 
kah•e almak, hükumete vergı 
vermek için paraya mühtaçtır. 
Böyle bolluk ve ucuzluk senele
rinde fazla buğdayına mü.şteri 
bulamıyan köylü •e çiftçi bir ta-

(Alt tarafı 4 üncü sayfadaı 

.Atelunet .A.suH 

(H. M. S.)' His Majesty's Spies 
yani zatı Haşmetpenahilerlnin ca
susları demektir. Haşmetpenah In
giltere Kralı ve Hindistan lmpa.. 
ratorudur. H. M. S. tefrikamız, 

sulh zamanında Intelligence Ser
vice tarafından yapılan casusluk
ları, karanlık bir harp sahnesinde 
tayıflar gibi görünmeden geçen giz 
li memurların maceralarını anlata
caktır. Türk - Yunan harbinin bü
tün masraflarını üzerine alan Sir 
Basil Zaharoftan tutunuz da, pet
rol krah Henri Deterding, Kiirt 
isyanını tahrik eden Lawrens ve 
Rusyada öldüğü bildirilen Sidııey 
Georges Reilly'ye kadar kiirrei arzı 
zapt-etrniye uğraşan bu adamların 
sarfettikleri mesai hakikaten ha
riküladedir. 

'------~----.-...---------

istirahat edecektir. cuk ve genç nesillerine hakim olan is- Çünkü Italya, katolik bir memle· 
tikba1e hakim olmuş demektir. kettir. Bunun için kendisi papalık Ruslar 

Papayı bu harekete sevkeden amil, makamını memnun etmek ıçın ça
Malnsada mUhlm ınlktarda onun buiünkü nesilleri katolik kilise- lışnuş ve papaya karşı muhasım va.-

Uzum satın alacaklar sinden ayrılır ve onun hüküm ve nü- ziyet almamak için elinden geleni 
Manisa, 26 (A.A) - Sovyet- tuzundan uzaklaşır gibi görmesidir. yapmıştır. 

ferin izmir ticaret mümessili Papanın telakkisine göre faşistlik genç Fakat mesele din ve devlet mese
üziim mübayaası için buraya ter üzerinde bu tesiri yapıyor ve onla- lesi olduğu zaman vaziyet kamilen d~ 
gelmit ·ve bağcılar kooperatifi rı kilisenin kucağından alıyor. Onun ğişir. Bir İtalyan din sultasına mı da 
müdürü ile temasa girmiştir. Fi· için papa, katolik gençler klüplerine ha evvel itaat edttek, yahut devlet 
at üzerinde henüz bir itilaf hasıl ikuvvet vererek ve bu teşkilatr idame sultasına daha evvel mir hürmet ede· 
olmamıştır. Sovyetlerin Manisa ederek buna mani olmak istemektedir. cek? 

Buna mukabil Italya başvekili Sin· Sinyör Musolini, pek haklı olarak üzümlerini kooperatif vasıtasile ı hü 
yör Musolini, faşistliğin bQyle bir devlet su tasına rmet ve itaati her 

mübayaa fikrinde oldukJan an· emel götmediğini, fakat gençleri ter- şeye takdim ve tercih ediyor. Din 
laşılmışbr. biye etmek işinin bir kilise işi de- sultası, dünya işlerine de karışarak 

il t lı "' ğil, devlet işi olduğunu söyliiyor. devlet sultasının hak ve salahiyetini 
Maarif m s eşar gı Onun için İtalya başvekili katolik iz onunla paylaşacak .->lursa vaziyet der 

Ankara, 26 (Telefon) - Meh- ciJer teşkilatını kabul etmemiş, bu te- hal bozulur, devletin bütün nüfuz 
met Emin Beyin vekalet emrine şekkülün milli bir teşekkül değil, ve sultası elinden gider ve neticede dev 
alınması üzerine maarif müsteşar- fakat beynelmilel bir teşekkül olduğu- Jet sukut eder. 
ı ğım vekaleten teftiş heyeti reisi nu faşistlik ise her şeyden evvel milli Onun için sinyör Musolini papa 
~ d Nafiz B. ifa etmek- bir camia olduğunu söylemişti. ile itilaf ettikten ve papanın mahpus 
tedi;~n .. ~inyör Musolini .~ir ~ngiliz gazete- olduğ~ Vatikan sarayından çıktıktan 

Yangın söndUrUldU cıst ıle bu mesele uzennde konuşur- sonra ırat ettiği nutukta şu sözleri söy; 
M - l 26 (A.A) - Köyceği- ken bu mesele üzerinde.ki noktai naza !emişti: 

ug a, · ·r d t · f zin Ağla ormanında çıkana yan· rıru şu şekilde ı a e e mış ır. "Bugün, papalığın ruhant maJia. 
gın söndürillmüştür. Yanan saha ''K~utsi~etpe~a~ Papa Hazretle~ mı, çok yüksektir. Onun kilise idare 

ti kt Ag· açlara bir zarar ol- ahret alemme aıt ışlere bakıyorsa hız sine ait her sözü, en son sözdür. DUn-o u ur. d.. . l . b k • 1 
mamıştır. de bu_ unyanın _ış enne a acagız ,, _(Lutf en sahif eY;L çeviriniı). 
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Haliç şirketinde Dalgalar arasındaki macera SON HABERLER 1 
Mehmet Emin B. mUdUrlUkten 

istifa etti 
Haliç ıirketi mildilrü Mehmet 

Emin bey dün istifasını vermiş
tir. Öğrendiğimize göre Mehmet 
Emin bey Ergani madenlerinde 
yeni bir vazifeye tayin edilmiş
tir. Mehmet Emin beyin yerine 
iıletme müdürü Celil bey vekA
let edecektir. 

Bir tesadtifle Ulftmden kurtulan macera 
kahramanı başından geçenleri anlatıyor 

Manisada Kanlı Bir Kavga 

Bir mevkuf öldü, birinin 
de gözü çıkarıldı 
Manisa, 26 (Yakıt) - Hapisanede kanlı bir hadise oldu. 

yada hiçbir kuvvet ona bundan dolayı 
bir şey soramaz. Kendisi, bu noktai 
nazardan yer yüzünün en satvetli hü
kümdanna. ait bütün sıfatlarr ve sala· 
biyetleri haizdir.,, 

Tam saat beş buçukta hapisancdeki mevkuflar arasında bir 
kavga çıkb, feci müsademeler oldu. Neticede mevkuflardan birisi 
öldü, birinin bir gözü çıktı, biride ağır surette yaralandı. Kavga 
edenlerden üçüde hafif surette yaralanddar. 

Müddeiumumilik derhal tah"ikata başladı. 

Fakat sinyör Musolini daha sonra 
bn sözlere şu manidar ihtarı ilave et
mişti. 

"Bununla beraber papa, milletin 
dahilt işlerine kanşamaz ve kanşmıya.
ca.ktır.,, . 

Meselenin can daman da budur. Saldan itibaren: Nuri, Hayri, Mahmut Beyler 
Çünkü. papa, gençleri terbiye işi. Devlet Demiryollan gardfirenlerin- etraftan imdat istemek hatırımıza gel· 

ne kanşmakla hududunu tecavüz edi. den Mahmut Beyle zevcesi Samiye, kı- dL Ne yazık ki bfl da para etmedi .. 
yor ve devletin hukukunu eline geçir· zı Sevim, misafirlerinden lkbal hanım- Deniz üstünde ıııabahm üçüne kudar 
mele istiyor. larla kayin biraderi Nuri ve Seyfi Bey ça1ka1andık. Niltayet Kınalı adaya 

Papa, f~istler tarafından yapr· ler geçen çarşam·ba gUnü Suadiyeden doğru giden motörü sahile yanaştıra
lan yeminin gayrl meşru olduğunu bir motöre binip denize açılmışlar, ya- bildik. Orada bir kulübe vardı. Bir par· 
eöylemekle, aradaki ihtilafı şiddetlen rı yolda motör bozulmuş, kadınlar bir ça ekmek aldık. 
dlrmiştir. sandalla sahile dönmüşler, fakat mo- Bir yandan da motörü tamire uğ-

Bundan başka papa ihtilafı dnhili törde bulunan üç erkek o günden beri raştım ve muvaffak oldum. · Bunun ü
bfr halde bırakmıyarak harici aleme ortadan kaybolmuştu. zerine tekrar motöre bindik. Fakat 
müracaat etmek ve yardım dilemekle Aradan geçen dört günden sonra Burgaz adasının ilerisinde tekrar 00. 
ihtilafa beynelmilel bir mahiyet ver· motör Armutlu sahillerinde diğer bir zulmaz mı? Bu vaziyet karşısında iti-
miıtir. motör tarafından yedeğe alınmtş ve dalimi kaybedecek oldum. 

Netice ne olacak? içindekiler bu suretle kurtulmuşlar. Birdenbire karşıdan yelkenli bir 
Italyada kilisenin itibarı ve halk dır. . . . . . sandal görün~ü .. t~~et verdik. Bi.~e 

üzerindeki tesiri ona bu mücadelede Bır muharrırrmız hadıse kahraman- yaklaşınca vazıyetımızı anlattık ve guç 
muvaffakıyet temin edecek mahiyette larından Mahmut Beyle görüşmü~tür. hal ile kadınlarla çocuklara oraya ge· 
midir? Mahmut Bt>y, ölüm tehlikeleri i!e do· çirebildik. Onlar uzaklaştılar. Hal-

B bi k . 'ht' 1 . lu olan bu macerayı şöyle anlatmakta buki akıntl bizi tekrar adaların arkası-
una r , ımse ı ıma vermıyor. d • .. · · kı • b 

1 
d B. 

• •W• •• ır: na dogru suru emege aşa ı. ır 

icra kanunu 
Avukatlarla noterl6rin ve taclr

lerln mUtaleaları ahnacak 
Ankara, 26 (Telefon) - icra 

ve iflil kanununun tadil edilen 
şekili barolarla ticaret odalarına 
ve noterlere gönderilecek, müta-
leaları istenecektir. 

Ankarada iki dUIUn 
Ankara, 26 (Telefon) - Per

şembe akşamı şehrimize Karpiçte 
Ağa oğlu Ahmet beyin kızı Tezer 
hammla doktor Şevket beyin ve 
Halk evinde de Gümü,ane mebusu 
Hasan Fehmi beyin oğlu Nadir 
beyle Sivas Meb'usu Rahmi 
beyin kızı Talia hanımın düğün
leri yapılacakbr. 

Konya lzcllerl 
Çankırı, 26 ( A.A ) - Konya 

lisesinin As'an oymağından 25 
izci şehrim :ze gelmiştir. Çankm 
sporcuları klübünde misafirlere 
bir çay z"yafeti verilmiştir. 

ltalyada katoliklıgın ~~zla nuf~zu "- Fenerbahçe açıklarına geldiğimiz yandan yelken yaprnağa çalışıyor, di· 
olduf~nu zannetm~k kat ı~en dogru zaman birdenbire motör bozuldu. Bu ğer taraftan da tahta parçalan ile rno- Alman bankalar1, merkezden 
değildır. Kiliselerın boşlugu bnnun arızayı tamir etmek için çok uğraştım. törün yolunu kesme~ çalışıyorduk. cevat) bekllyorlar 
en kat'I deUJidir. Lakin bir türlü ta.mir imkanını bulama- Nihayet karşıki sahile kavuşabildik. Hükumetimizin yardrnu sayesinde 

O halde' aradaki ihtilaf daha had dım. Nihayet benzinli bezler yakarak Burası Armutlu imıiş.,, şehrimizdeki Alman bankaları ·ı~diye 
~fr safhaya gird!ğf takdirde papalık Bozuk fren"Jer ! Hakem h ti vaziyetlerini düzelttiler. Fakat bu 
ıle tta.ıya devletı arasında a.ktolunan eye banka1arın ticari vaziyetleri durmuş 
muahedenin feshi beklenir. Bu muahe Muayene netlcealnde 17 MUnevver Sarım Hanıma gibidir. Bu vaziyetin bir müddet de-

: de fesholunduğu takdirde papanın otobUaten 14 dU eeyrU seferden aon cevabını verlw-or vam edeceı'ö tahmin edll~ktedir. 
Romada. "'- Vatikanda kalmasına im· menedildi Daktiloda 1931 birinciJiğimizi ka· Bankalar bugünkü vaziyetlerini mer 
kin görülemiyor. Papa bu takdirde Belediye mühendislerinden Ra- za.nan Münevver Hanımın geçen gün kezlerine bil dirmişlerdir. Gelecek ce-
ltalyadan çıkıp gitmeğe mecbur ola· fet ve F etbi" beyler, dün Bey· çıkan itirazına hakem heyetinin verdiği vap üzerine muamelelerine bir şekil ve-
caktır. oğlundaki Otobüslerin fenni mua· cevabı neşrediyoruz: receklerdir. 
lspanyada cümhuriyet ilan edilmemiş 
olsaydı, papalık makamının Matride 
geçmesi ve oraya iltica etmesi çok 
muhteme]df. Fakat İspanyada cümhu 
riyetin ilanıı buna imkan bırakmamış· 
tır. 

O ha1de Avrupada papalığın i1ti
ca ed ebileceği yegane yer, ''Kilisenin 
tohurnu,. ve "katolik memleketlerin en 
eachkı,, sayılan İrlandadır. Papahğın 
oraya göçmesi ve (Dublin) ~hrinde 

Vatikanrn te~Us etmesi beklenebilir. 
Bugün vaziyet bu merkezdedir. Ye 

papalık bu te-hUkeyi geçirmektedir. O 
nun içfn mesele derin bir merakla fa. 
kip olunmafa değer. 

Gazetenizin 19 temınuz taı·ihli nüs ============== 
yenelerini yapmışlardır. 17 oto- hasında daktilo müsabakası hakkında· Ancak, değil yedi kişinin iştirak ede· 
büsten 14 dilnUn frenlerinin ve ki yazıyı okuduk. bildiği bir müsabakada, hatta iki 
makinalarnın bozuk olduğu an· Muteriz " ... (A) harfine basacağrna müptedi arasında yapılacak müsabaka 
}aşılmış, bunların plakaları alı- bir virgille, bir noktaya vurur bunun da bile birinin diğerine tefevvuk et· 
narak seyrü seferden men· büyük bir kıymeti yoktur.,. diyor. mesi pek tabiidir. Yalnız, neticeyi 
edilmişlerdir. Harflere vurmakla işaretlere vur- gösteren miyar herkes için bir olaca-

PJikaları alınanlar arasında mak arasında mühim fark vardır. Çün ğından müsabakaların derecei iktidarı 
Tramvay şirketinin Beşiktaş ile kil, bu işaretlerde evvel veya sonra da bu miyar1a ölçülür. 
Taksim arasında işlettiği oto- \'erilecek mesafe mktan, ayrı bir kaide Hakem heyeti şimdiye kadar ya. 
büsler de vardır. Dün Taksimdeu ye tabidir. Bir daktilonun bunları iyi· pılan itirazlara sarih surette Cf'vap 

.. .. . . . ce bilip öyle yazması lazımdır. Hatta verdiğine kanidir. Bunlar hakkında 
Buyukdereye gıtmek ısteyen hır bunları bilmediğinden dolayıdır ki mu söylenen diğer sözleri tamamile indi 
çok kimseler bu vaziyet karıı- teriz müsabaka. evrakında bu şekilde bir mahiyette gördüğünden heyetimiz 
sında tramvaya binerek Kara köye birçok hatalar yapmıştır. artık bu kabil ve gayri ilmi itirazlara 
inmişler ve vapurla Boğaziçine Muterizin bu sene-ki konkuru ka- mukabeleden kendisini müstağni adde 
gitmişlerdir. zanmış olduğunu söylemesi tabiidir.der. 

Yunanlstanda ttttlln 
ekimi 

ihracat ofisinin aldığı malumata 
göre bu sene Yunanistanda tü
tün mahsulü eyidir. Fakat zer'i· 
yat geçen seneye nisbetle azdır • 
Bu seneki tlltOn istibsalitının 
geçen seneye nazaran yUzde ~50 
nisbetinde noksan olacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Bu sene merkezi ve garbi Ma· 
kidonyada 104920 dönüm tüt6n 
ekilmittir. Geçen sene 192836 
dönüm ekilmişti. Şarkt Makedon
yada bu sene 24950() dönüm 
ekilmiştir. Geçen sene ise 310 • 
983 dönüm ekilmişti. Garbi 
Trakyada bu sene 95000 dönüm 
ekilmiştir. Geçen sene ise 88074 
dönüm eldlmişti. 

Yunanistanda bu sene tüUln 
zer'iyatımn azalmasına sebep, 
1930 senesi mahsulünün satılma· 
ması ve bu vaziyet karıısında 
hükumetin zer'iyab tahdit etmek 
mecburiyetinde kalmasıdır. 

Yunanistanda ziraat nezareti, 
zürraın elindeki iyi tütünleri astın 
almağa karar vermiştir. Hlikdmet 
satın alacağı tiltilnleri tasnif et-
tikten sonra depolarda bıfzede· 
cek ve m6sait zamanda satıhta 
çı!uu a'l..ak"t-1.-. H C.ft,~ bil '---""-~~1 

lerden kar ettiği takdirde tıasıl 
olacak olan kin zürraa tevzi ede
cek, zarar ettiği takdirde de 
zararı kendine ait olacaktır. 

HükCimetin bu işe tabıiı ede
ceği para miktarı 170 milyon 
dırahmidir, bu para istikraz su· 
retile temin edilecektir. 

Şirket vapurlarlle otubUalerln 
rekabeti kar,ısında 

Şirketi Hayriye hiuedaran 
beveti umumiyesi bugfin fevkal· 
id~ olarak toplanacaktır· 

içtimada, Boğaziçhıde otobü~ 
işletmek ve bu it için her hangı 
bir grupla anlaımak ilıere idare 
heyetine salihiyet verilmesi iste
necektir. 

VAKTın Tefrikası : 43 

Kızılcık 
İkinci perde kanto idi. Birinci kopuyordu. - Kmta kırıta şıku ııkır oyna Ha~~efe'?di kızı çoc?ğa ı1m· 

perdede Kel Hasan rolüne çıkan Karamuıalb ıüt nine iyiden i· masını bilirsin ... lakin bir . bar~a~ dırmak. ıçı~ ~!ın~en g~len\Ja~d;! 
Gülsüm bu defa Peruz hanım ol- yiye maskaralığı ele almııtı. En ar yıkadın ,mı kırarsın ha, dıye kınlı fakat hır turlu hır netı~ e .. ~ .. 
muştu. kada ellerini biribirine çarparak bir sırıtma ile Gülsümün kulağına memiıti. Bülent baylı buyumur 

D il Kıza sarı soğuk bezinden dekol tempo tutuyordu: yapıfıyor: tü. Artık yanına yaklatanlarm ag· a arı te bir kanto el~iaeai giydirmişler, - Yata kızı~ .. ?,lme~e. a~rü~:· "- Armut dalda sallanır ha .. zım, bur?u~u ka~ıttırm~~~· etra· 
ayaklarına Senıye hanımın atılmış canlar yakıcı ıehla gozlerım b1r su· al sana .. ben seni sevdim yar yar al fına tek dışlı ağzı ıle gulucekler 
bir lama pabucunu takmışlardı. züver bakayım, diye etrafı kırıp sana .. ben sana yandım, yandım saçmağa baılıyan sevgili çocuk YAZAN 

RE.ŞAT NU~I Bu perde evvelki bıyıklardan geçiriyordu. yar yar, al sana diye kıza tempo i- Gülsümü de iltifatlarından mah· 
kalma mürekkep lekeleri yüzünden Maamafih büyük h~n~m artık le dayak atıyordu. rum etmiyordu. Fakat hain kız 

Diye gülerken nükte ağızdan çıkmamıştı. Bunun üstüne düzg\İn gülemiyor, nefretten ellerı ayl\kla bu meleğe karıı bir tat gibi hi11iz 
afda yayılıyor, sofada bir kahka ler, allaıklar sürmüşler, yanak- rı buz gibi kesilerek fena fena sı· 1KINCI KISIM k 

1 
tatlı gülüceklere clur-

h b. k . .d. d 1 . . l b d a ıyor, o a, ır ıyamettır gı ıyor u. arına, çeneııne, anına, urnu· rıtıyor u. . . 1 k b" bakı l mukabele e• 
Aktörler bu gülmeyi kendile- na ladenden mercümek büyüklü· Küçük hanımlar ellerını yüzle B?n, ara ır . f a 

rine sanarak daha ziyade iştahlan- ğünde benler kondurmuşlardı. Ar- rine kapatıyorlar: . . Gülsüm konağa geleli aıağı yu dıyordu. . d fk t 
mı,lardı. tık olan olmuş, Gülsüm işi bütiin - A.man, ne sını~ yarabbim .. karı bir buçuk sene oluyordu. ls- M~~~afıh bu kızı.n '9: 4: !~ d a 

Bir az sonra Gülsümün yine rezalete dökmüştü. ne soğukluk .. tiksindım fU kız:lan mail artık tamamile unutulmuştu. ten degıl ınaanlıiın hıç ~ır ıyı uy 
hir münasebetsizliği oldu; lbi!e: Defler, dümbelekler, zilli artık yüzüne ba~amıyacağım, di Gülsürn arasıra onu hatırladığı za- guaundan nasibi olmadıgına artı~ 

-. Sofra hazır mı? yemek ne maşalar ara~.ın~a komşu kızın u y?.rlardı. Ma~af ı.? en~etull:--h o man yüreğinde eski acıyı duyamı- şüphe kalmıyordu. . Hanımefendı· 
var? dıye oordular. du çalıyor, Gulsum: gun karde,lerıle guzel guzel eglen- d H 1 .. ··n··n hayalı' 

0 
k lm bu 80u tecriıbesı dt- bota çıkmıt 

K d d .. .. d'.k A t d ld k d il . ko w h b' .. . yor u. e e yuzu u a ~ 

t 
ız uzkuln uzaf ıyka ı· duşub~ u • rmu a a, ız tano a sa a- m~''. naga Of ır gun geçırt· dar silikleşmişti ki bugün bir yer- tı. Gülsüm adam olmıyacaktı. Ma· 

en son~a a n~ca ev a a e ır tu- nır. mıftı. * * * de raslaıa birdenbire tanıyacağı yaaı bozuk insana terbiye kir eder 
ha.fhk ıcat ettı: Ben sana yandım yar, yar ben .. h ı· d. ? B d · k"t·· ıerı'le pey• 

Al• · k b d l · d' A cak • d ld'k ~ şup e ıy ı. mı u uuyanrn o u - a sıne çor ası, sıçan o sem sev ım yar yar,, n ınsan se ası ge ı çe eg- .. . . .. · . k ,. 
ması pişirdim, dedi. Diye, işaretler yaparak, kanto lenmeli ama bütün aklını da eğ . Ka~amusallı sut n~~~~ı~ . soy- gombt.:rler bılf!' başa .çı~~a .t~ a· 

öteki terbiyesiz sözler neyse ne söylüyordu. lenceye vermemeli! o günden ıon ledıklcrı, peygamber sozu. gıhı ,_çı~ ciz kalmıf. Melek gıbı bır ıhtıyar 
fakat buna hakikaten tahammül e- Çocuklar bu defa da içer den: ra Gülsüm ne vakit bir yolsuz1ul<, m~ştı. A?~ak şu vardı. l~ı ~-ul~u kadın ne yapım? 
dilemezdi. Sofada bir isyan va- - Ulan göbek atsana, gerda- bir beceriksizlik etse büyük hanım mtln 1smaılı unutma11 kafı degıldı; Onu sokağa atmağa hanıme· 
veyli.ııdır koptu; .sinirli küçük ha· mm titretsene, diye bağırıyorlar· bu tiyatro eğlencesini onun başı ayni zamanda ondan münhal ka- fendinin vicdanı tabii razı olmıya· 
nımlar öğürmeğe baıladılar. Seni dı. na kakmağa batladı. lan muhabbeti Bülende vermesi, k .. t k·le ibi kendiliiinden 
ye Hanım: iki partilik bir alafranga şan - Oyuna gelince aklın erer, bebeği hakiki bir abla gibi sevmesi ca ' 0 e 1 r g k k 

- Aman midem döndü. Şimdi yapılıyormuş gibi ut başka hava· lakin eline bir süpürge al da şu o· lazımdı. Alui halde çocuğu gönül defoluncaya kadar naçu çe ece • 
kusacağım, diye kaçtı ve ikinci dan çalıyor, Gülsüm başka hava- dayı süpür dedik mi otu ota, guyu rahatile ona teslim etmek mümkün ti. 
P.Vd•l• kadar gelmedi. dan okuyor, dııarda yine kıyamet . suya katarsın ha, yahut: olamazdı. _ ( Bitm~dl). 
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. İŞARETLERİ 
Ruhların inzibatı 
Biz çok defa bir kanun yapıver

mekle bir baytın değişeceğini zan
nederiz. Kanun denen şey muska de
ğildir. 931 senesinde muskaya inanan 
sadece bir kanunla her şeyin olup bit 
tiğini zannedendir. 

Irz, namus, devlet otoritesini ko-

Almanyada tehlike artıyor 
Alman bankaları umumi bir 

iflas vaziyeti karşısındadır 
Eski bir banka tediyatını tatil etti 

rumak için matbuat kanunu ka- Berlin, 25 (A.A.) - M. Brüning, günü saat 10 da Henday tayyare ka-
bul edildi. Ondan evvel kabul edilen buraya avdet eder etmez ittihazı icap rargahından hareket edecektir. 
bir hayli kanunlar var ki, bize bir eden mühim kararJar karşısında kal- M. Henderson, BerJine alelade 
kaç madde içinde değişen bir h~yat- mıştır. Mumaileyh, hali hazırda bun- yoldan gidecektir. Mumaileyh, Alman 

• tan bahsederler. Bu kanunların, yük- dan on beş gün evelkinden dah1 ziya- payıtahtrna pazartesi günü vasıl ola
sek hararetli kültür fırınlarında ruh de şiddetle kendini göstermekte olan cak ve avdette M. Mak Donald ile be
Jarı eritilmiş ve örs üstünde döğül- bankaların inhidamr tehlikesine karşı raber gelecektir. 
müş insanların arasına girmedikçe kaymak mecburiyetinde bulunmakta. MUflls banka mUdUrU ken• 
istediğimiz tesiri yapacağından şüphe· dır. · dini ast. 

l Baş makalemizden mabaat l 
raftan da borcu için ziraat ban· 
kası tarafmdan sıkıştmhr, vak· 
tinde borcunu ödemediği taktir
de emlak ve arazisi satılmakla 

tehdit edilirse bu zavallı müstah
sılların hali ne olacağı kolayca 
tahmin edilebilir. Ziraat ban
kasının kararı çiftçiyi bu iz
tıraplı vaziyetten bir dereceye 
kadar kurtaracak bir tedbirdir. 
Hususi ihtiyaçtan için buğdayım 
satamıyan köylüler ve çiftçiler 
bankanın tazyikini artık düşün

miyecektir. Bu suretle biraz ser
best nefes almak imkanını bu
lacakbr. 

liyim. .. Herkes, 13 temm.uzd~~lnri ~ev~m Berlin, 23 (A.A.) _ Almanya _ Ce-
Mahkemeden evvel kendini s:ınsor etmekte olan felç vazıyetının kapıtalıst nubi Amerika mu''d .. .. v·ıh T Sonra malum bir hakikat-.. . . uru ı em ang, k k l d 

etmiyen muharrir kanunun müeyyide- reJırnın hara~ olm.~sını ıntaç etmeden bu sabah köşkünün bahçesinde kendisi- tir i öy Ü en, çiftçiden buğ· 
sinden evvel kendinde başkasına hür- uzayamıyacagı mutaleasında hulun- ni asmıştır. Mumaileyhin idare etmek day alacak mütevassıt tüccar 
met hissi duymıyan insan, hukuk o- maktadır. . . . · te olduğu banka, Dresdnerbank He daima onların en sıkıntılı zama
kumasına rağmen ötekine berikine sal- Gayet ıyı hır menbadan alınan Darmstaeter bankın her ikisi ile de nanı beklerler. Hükumet verm 
dırmayı şiar edinen yarı münevver. maldmata gÖl'e, yüksek mahafil kat'i serik 'd' I!>" 

Mürebbi ile terbiye arasında te- hal suretleri derpiş etmektedir. Bu !> Rı ı. b k bil
4 

için sıkışbrmalı. Banka alacak 
h l tl ' "ht' l te k d'l kt' ayş an ın ançosu · · k t 1 K"' I" 'ft · nakuz bulan mütereddi unsurlar bir a sure en, ı ıma r e ı ece ır, Be 1. 2,.. (AA) R b k ? ıçın sı ış nma ı. oy u ve çı çı 

· t' · · d ı kl ,~ fakat bunlar Almanyanrn kendi ken- r ın, " · · - ayş an rn 2'" hususi ihtiyaçları için hiç bir 
cemıye ın ıçın e az 1 arına ra...,men . . temmuza ait biJancosu bugün neşrcdil-
rahat rahat ver buldukça ve cemiyet dını kurtarmak yolunda sonuna kadar ·şı· B b·1· J •• • taraftan para bulamamalı ve bu-' "' • h ld • .. mı ır. u ı anço, altın ve dovız 
onlara lakayt kaldıkça biz kültürden de:;m etmege azır 0 ugunu gostere- karşılığın 21.900.000 mark artmış oldu- nalmalı. O vakıt zavallı çiftçiler 
ne kadar çok bahset.sek, ve kültiir i- ce ır. • • ğunu göstermektedir. Şu halde karşı- bütün bir senelik gayretlerinin 
çin ne kadar emek sarfetsek azdır. MUşkUlftt devam edıyor Iık miktarı yüzde 361 e baliğ olmuştur. mahsulünü yok bahasına elden 

Her şeye rağfnen kanunları kitap BerJin, 25 (A.A.) - Berlinin mühimi Geçen haftaki mikt~r ise yüzde 35 8 
halinden h::.y:ıt haline geçireceğiz ruh hususi bankalarından olup 1875 tarihin idi. ' çıkarmaya mecbur olurlar. işte 
ların :n~ıbatını temin etmek birinci de tesis edilmiş ol~n ~~rte .bankası'. Rayşbank ile Ren ten bankın tedavül bankanın alacaklan için para ye· 
hedefimız ! Rayşbankın kredılerını tahdıt etmcsı de bulunan bankn(}tları 28100 000 mark rine buğday kabul etmesi bu su-

Mfinafık dol~yısile uğradığı müşkülat yüzünden artmıştır. . · retle fırsat bekliyen mütevassıt 
Ruhların inzıbatını bozan şey .bi- tedıyatını tatil. etmiştir.. Ecnebilerin matlubatı 535.000.000 e muhtekirlerin hırslarmı bir dere-

. Alman demıryolları ınşaat ve Ieva- h ı ·· 7 900 oo 
zım toleransı yanlış anlamamızdır. . . , . çıkmıştır. Su a e gore ·Zl • • O ceye kadar tadil edecektir.Köylüyü 

• A zım ıttihadı, artık sıpanş almamakta .. d 
Tolerans fikirlerde olur. lçhınaı ld • d ak d 'ht' 1 1 mark tezayut var ır. ve çiftçiyi borç için malının ve . . . o ugun an, y ın a ı ıma pex ya-

kıym.etl erde to~erans bır Cimlıyet•n te- kında faaliyetini tatil edecektir. . Albn mesel~sl emlakinin satılması tehlikesi kar-
reddHısi dembe.ktır.d . . Aderbergdeki Fuchs - Waggon k:ans: 25 (A.AKin.). dlngıltere ba~kası şısanda buğdaylDı yok bahasma 

ırsız ır a am ıçın kanunda ce- . k f f b 'kalarını ağust 5 ayı b'- er anınnan M. ersley, Pansten 
zr. vardır. Bizim cemiyetimizde hırsız şduı et~' da kna atacaktır. 0 1 geçtiği sırada, M. More tarafından vermek zaruretinden kurtaracak-
] k ·· b' d d aye ın e P k b 1 d' t' M h' lir ı cezasını goren ır a ama çok e- M ne ve Kolonyada kartele a u e ılmiş Jr. umailey ımarun, • 
fa ahlaki bir aksülamel göstermeyiz, mens a~\ir~ok şirketler faaliyetlerini iki memleket arasındaki altın akışı ha- Lakin köylüler ve çifçiler için 
namuslu olduklarını iddia edenler o tat'l ut . 1 d. ' reketini tanzirR hususunda görüşmüş bu kadar faydalı olan bu tedbiri 

. . . . ı e mış er ır. ed'I 
adamın elını gul gıbi srkarlar. Rüşvet B d k' c:ı. d b k Lo d oldukları zann ı tnektedir. o şekilde tatbik etmelidir ki 

l ak l lakl b' h ek d -·ıd' remen e ı .,..ro er an ası, n • 
a m a. ı ı ır a.r et eg!. ır. dradaki müzakerelerine devam etmek- Bir yangında ölenler memleketin ikbsadi vaziyeti de 
Fak~t hız .. çok defa hır ad:ı-mın ruşvet tedir. Ancaık gerek Kite ve gerek Wol Pittsburg, 25 (A. A.) - İhtiyarlar umumi surette bundan azami 
aldıgını soyleriz. Hatta ınanmz'. f:1'" - Strit bankalarınm bu bankaya yurdunda çıkan bir yangın esnasında derecede istifade edebilain. Bab-
kat bu adanır namuslu addettiğımız d t .. d . d ld ki 22 kişi ölmü~ 20 kiai, de ltayoolrnuş-. yar rm e mege aıma ama e o u · arı settiğimiz tedbirin bu şekilöe 
cemıyetten kovup dışarı atamayız. b t 1 . - b ü tur. 

B. d h k h 1 nı eyan e me enne ragmen u m - t tb'k' · k · t b nkası ır a ama a lı veya aksız o a- ak t h' b' ı· . t' Yeni bir ihtira a ı ı ıse anca zıraa a 
ak k akt , d . b h''k .. z era ıç ır ne ıce vermemış ır. f d d h ld r ar ersız erız, u u mu o- Ş od b nk d h . ı~ Roma 25 (A A ) Tribuna tyaze- tara m an a a evve en mu· . r er a asının a a genış ma ı • • • - ı:. 

nun gıyabında boyuna tekrar ederız. 1 . t' d 'd t 'k' tesi Ferrardan istihbar ediyor ayyen ve iyi tlüşünülmüş bir . .. esas ara ıs ına en yenı en ensı t pro- ' • 
rakat hır gun bu adamı karşımı2.3. a- jesinin tatbik mevküne konulması için Teodori namında bir adam, 30 se plan hazırlamakla kabildir. Eğer 
ıp: . ~ itibari sermaye ile ihtiyat sermayenin ne çalıştıktan sonra, ekmek pişirmek bu tarıda hareket edilir ise ted-

- Sen karaktersızsin sana selam ' t d b' · kıl~ .. d t• bi . . . . .. bankanın kar ve zarar hesabına k:ı.yde- san a m a ır ın ap vucu e ge ıtt . b' . f 'd . 1 b .. d 
vermıyeceğım, ehnı sıkmryacagrm de- d'l . t k 1 ktad lecek bir makinenin imalini ikmale mu mn aı esı ya nız ug ayını 

. b' 1 d . ı mesı şar oşu ma ır. t k" l" 'ft • · bo' meyız ... Bunu ız to erans zanne enz. I bl vaffak olmuştur. Buğday bu makine sa amıyan oy u ve çı çıyı rç-
H lb k' b' · t' · ı· i k t- ktldarsız r mUdUr ' larmı ödemek müşkülabndan kur-
) 

atin~ tı ıdrd~emıyğe ıntaıç ıma - ry!"e.l Berlin, 25 (A.A.) - Lazım gelen a· sayesinde doğrudan doğruya ekmek ha 
e ı ere ıye u ra. n yegane amı . . ah 1 Hne gelecektir Gayet basit ve sade tarmağa münhasır kalmaz, aynı 
b d zım ve ıradeden m rum o makla mu- • . 

0 ur. ah~ze edilen M. Luterin, Rayşbankı bir surette vücude getırilmiş olan bu zamanda bankanın alacağı buğ· 
Maroktan Semerkanda kadar has- k b' . . . bank makine benzinle gazle veya elektrikle day stokları muayyen mevkı'ler• 

ta rk ·· i ·11 t' b d terkederek baş a ITısmın a mua- ' 
şa ın muzın n ı e ı u ur. • • . • . d t t · işlemekte fmn tesisatından daha ucu 
İ .. ı_: • k melatıru seı'bestısını ıa e en esıs o- de ihtiyaç zamanlarma kadar 
nkılipçı Turıuyenın oruya.. . . ed'l · za mal olmaktadır. 

catr en kuvvetli ahlak prensipi ce- mek, banka kredilerıne vaz ı mış .°" . bekletilmek suretile fiatların da· 
1 f tes .. d .... bo .. f kl ~ lan keyft tehdidatı refeylemek ve ıs- lngıllz maliyecllerl endişede bilde yükselmesini de temm' ede-

~ ye ınek' an~l unu.. ~~mu:.; 1 1
;: konto fiatını yüzde yirmi ve hatta Londra, 25 (A .A.) - Fazla miktar 

~~şıdç 
1 

ırgtme ket:muca e e er gı 1 yüzde yirmi beşe çıkarmak üzere ban- da altın ihracatı dolayısile gazeteler, bilir ki bu suretle buğday fiat-

tihlik sahaJanna buğday sevke
den mmtakalarda buğday mu
hafaza edecek yerler hazırlama· 
lıdır. Sonra borç için halktan 
alınacak buğdaylar bu muhafaza 
yerlerinde toplanmalıdır. Buğ-

day stokları buralarda bekle-
tilebilecek şekilde tetbirler 
ahnmalıdır • 

Hatırlamak lazımdır ki bugün 
memleketimizde mevcut olao. 
iktisadi buhran yalnız cihan ik· 
tısadi buhranının aksi tesirlerin
den mütevellit bir hal değildir. 
Buğday fiatlerinin bugüokll dilş
künlüğü belki daha ziyade mah· 
sul fazlalağının bir neticesidir. 
Halbuki gelecek senelerde bir 
kaç sene evvel gördüğümüz teh
likeli kıtlıkların tekerrür etmi· 
yeceğini bize kim temin edebi· 
lir? Binaenaleyh bugün elimize 
ucuz fiatlar ile buğday stoklan 
vücuda getirmek imkanı geçmiş 
iken bundan azami derecede isti· 
fade etmek basiret ve ihtiyat 
icabıdır. 

Ve dünyanın ahva ve şeraiti 
tamamen değişmiş olmakla bera
ber tarihi mukaddeste Hazreti 
Yusuf devrine atfen hikaye edilen 
ve 7aene bolluk ile 7 sene kıtlığı 
temsil eden yedi semiz ve yedi 
:zayıf öküz kıssasını bir an için 
hatırlamak faidesiz değildir. 

Hülasa Ziraat bankasının köy· 
liiler ve çifçilerin borçlarını buğ-
day ile ödemelerine imkan Yer-
mesi gerek umumiyetle iktisadi 
ve gerek hususi ıurette zirai 
bayabmız için çok mühim hadi
sedir. Banka bu karan ile blitnıı 
köylülerin ve çifçilerin minnet 
ve şükranlarını kazanmıştır. Bun· 
dan başka bankanın borç mu· 
kabilinde tophyacakı buğday 
stokları buğday fiatlarmı öö&t . MD 

müzdeki sene içinde tanzim 
edeceği gibi ileride muhtemel 
olan kıtlık senesi için de bir 
ihtiyat kuvveti hazırlamağa hiz· 
met edebilir. Yalnız bizim di.1-
şündüğiimüz nokta ıudur: Aca-
ba ziraat bankasının mevcut 
usul ve nizamları bütün bu it-
leri yapmağa kafi gelecek mi? 

.AlJtHUt .ASUfı 

Yanan tayyare 
ölenlerin ailelerine 
tazminat verilecek muca e e e e ır. · ki!. hn.ı...:ı .i b' d' ak l aktad lan mu"stahsl'l leh' tan 'm 

1nk ı"' ahl.kt · d f kanın idaresini eline alması ıım ·~nsız <1:1\.U\ ır en ışeye m es o m ır- ıne zı 
ı H.P = a ır, ıman ır; a- . f 1 edilmiş olur. Cuma günü Sofya. - İstanbul yo· 

zilettir. Mürebbinin, inkı1apçınm değildir. M. Lut.erin halefı !ara ın ar. . D tunda. vukua gelen feci tayyare kazası 
. t d'~· b d dan bu tedbirler ittihaz olundugu tak- Deyly Heral .· gazetesı, Fransız emek istiyoruz. ki ziraat ban-

gençten ıs e ıgı u ur d ld k tahkikatına devam edilmektedir. 
SA• DRI ETL'M dirde ihtimal buhran biraz hafiflt>miş bankalarının Londra a yatırmış 0 u kası her şeyden evvel Istanbul 

~ k k ·ı L Tayyarenin muktedir pilotlarımız. 
------------ olacaktır. ları sermayeleri çe me suretı e on- ve izmir gibi başlıca büyük is-Troçkl geziyor Yeni bir kararname dra konferan.smm tekliflerini akamete dan l~ya Beyin ida.:esi altında. bu· 

Berlin 25 (A.A.) - Kabine, öğle uğramak tehlikesine maruz bırakacak Bizim bankalar, taahhütlerini ifa i- lundu~u, maatteessuf lhya. Beyın de 
M. Troçki evvelki gün ailesile vakti içt~a ederek yeni bir kararname larınr yazmaktadır. MezkQr gazete di- iktidarından mahrum olan Avusturya yanan ar arasında bulundugu anlaşıl· 

beraber Yalovaya gitmiştir. M. yapmıştır. Bu kararname, 25 temmuz- yor ki: ya ve Al manyaya krediler, açtılar. mışg.~ . . . d... }/l ta 
Troçki Yalovada birkaç saat dan itibaren yapılacak borsa muamele Fransa, on gün zarfında . İngilt~re Bulıranm bizde akisleri hissediliyor. .. 1 na şırketının ~e~. ıgı m

4
a u~: 

kaldıktan sonra otomobille Bur- terini bir takım ahkam ve nizamata bankası mevcudundan 31 mdyou lira Şimdi biz orta Avrupaya altın zincir- go~e, .tayya~e cuma ~u~u saat te ya 
saya geçmiştir. raptetmektedir. kazanmıştır. Bu gazete, Fransanrn ha lerle bağlıyız ve bundan kendimi~i kur ~· m ıdaresmde Yeşilkoydendhareke~et 

Aleni teşekkür 
Büyllk validemizin vefatı md· 

nasebetile teşrif eden bilcümle 
akraba, ehibba dost ve arka
daşlarımıza aleni te.şekkür ve 
hürmetlerimizi ibliga muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica ede
riz. 
Diş tabibi M. Zeki; Yakıt 
gazetesi muhasibi M. Adnan 

§ Oğlumuz Erkulun ölümü 
münasebetile bizleri teselli ve 
taziye eden dostlarımızla, Siavuş 
ve Kenan ihsan beylere ve has· 
tamızı kurtarmak için bütün bil
gi ve varhğını sarfeden Dr. 
Fakaçelli beye ve Senjorj has· 
tanesi etıbba, müstahdeminine, 
derin şükran ve minnet hisleri· 
mizi arzederiz. 

BUl6nt Faik, Refika Faik 

Eşya teslimi için yapılmış olan mu- li hazırda Londradaki matlubat mikta taramayız,, diyor. tıkten ~onra, Bul~a~ hudAu cakuna h da-
. · ?15 ·ı l' tah · tmekt d' dar arızasız gelmıştır. n u u-kavelenamelerden mütevellıt olup tem- rını - mı yon ıra mın e e ır. Atlnada bulunan Asir1 atika . . . . . . k 1 muz ayında istifade edilecek hukuk re- Onünmüzdeki hafta zarfında lngilte- Atina 25 (A.A.) _Yapılan hafriyat da gılhrınce kes~f b~r sıs ~le arşı aşmıyiş-

. · · b k · k t r· t ·· d ' trr. ya Beyın sıse ragmen tayyare fedılmıştır. re an asınrn ıs on o ıya ını yuz e esnasında bir Roma İmparatorunun . . . .•. ak t ·ı 'k 
Bu karaname, akitleriden birinin ka- dört buçuğa çıkarmasına intizar edil- heykeli bulunmuştur. Bu heykelin Ro gayet ı~ı ı~~~~ ettıg~, ~ a . ~ı tı ~ 

· · · · · 1 kt d' . artan sıs yuzunden ıstıkametını tayın 
rarnamenın neşrınden evel gırışmı5 o · me e ır. ma İmparatorlarından Adrıyene !lit ol . A 1 d • tah . 1 k etmek ımkanı ka ma ıgı mın o un· 
dukları muamelelere taallQku yo · Deyli Telgraf yazıyor: ması muhtemeldir. imparatorun elbi-
tur. Diğer muamelelere gelince muh M. Montagü Norman, bu hareket sesi üzerinde Minervanın, bir dişi kur- maktadır. • 
telif borsaların tabi oldukları vilayet- devam ettiği takdirde ciddi ve kat'i dun ve Remüs ile Romülüsün tasvirleri Tayyare lstranca daglarına çarp
ler memurini bunların tasfiye fiatları· tedbirler ittihazı icap edeceğini hükfı- vardır. mış, ~nzin . d.epos~ p~rlaıruştır. Tay· 
nı tesbit edeceklerdir. Mübayaa fia- mete bildirmiştir. Bazıları, para mu Almanyada arbk bira içmiyorlar yare~ın ve ıç~n~ekılerın yanması pek 
tı tasfiye fiatından aşağı olacak clur- haceretinin gayesi hükumeti vey:L ban Berlin, 25 (A.A.) - Biraya vazolu- az hır zaman ıçınde olmuştur. 
sa satın alan satandan 15 ağustos tari- kayı Fransanın iştiraki olmaksızın Al nan resmin tatbiki bira istihsalatmda Hadiseyi haber alan Bulgar zabıta: 
hine kadar farkı talep edebilecektir. manyaya yardım etmekten meneyle- mahsus bir tenakusa sebebiyet vermiş- sı ve Ci~na Sofya, İstanbul acentel~n 
.MIBi halde yeni tasfiye fiatı mübayaa mek olduğunu söylüyorlar. Fransa- tir. Mevsimin yaz olmasına rağmen derhal hır tayyare ile vak'a mahallme 
fiatından aşağı olduğu takdirde de nm artık lngilterenin ne istikrarına, hali hazırdaki istihlakat miktarı geçen gitmişlerdir. . . 
satanın bu suretle talepte bulunması ne de kredisine itimadı kalmamış ol- aylara nazaran yüzde 45 noksandır. Pilot İhya Bey altı senedenberı Cıd-
hakkı mahfuzdur. ması da miimkUndür. Kanadahlar çıplak gezem na şirketinde çalışan muktedir bir 

Berlin seyahati Deyly Ekspres gazetesi, M. Mon- taraftarı de§il ı tayyarecimiz idi. Genç zevcesi ile iki 
Londra, 25 (A.A.) - M. Mak Do- tagü Normarun, altın mikyası sayesin- Ottava, 25 (A.A.) - Avam Kamara- küçük çacuğunu dünyada bırakan mer-

nald ile M. Hendersonun Berlin seya- de altının Londraya tehacüm edeceği- sr tarafından kat'i surette kabul olu- hu mevelce orduda bulunmuştu. 
hatleri için icap eden bütün tertibata- ni söylemiş olduğunu hatırlatmakta- nan bir kanuna nazaran, banyo mahal- Cidna şirketi, yolcularını sigorta 
hnmıştır. dır. Ilu gazete, müstehziyane bir e- !erinde adaba mugayir elbise giyenler ettirdiğinden, kaza kurbanlarının al· 

M. Mak Donald, yarınki pazartesi da ile, "Bu hayal tahakkuk etmiştir. üç ay. hapse mahkQın olacaklardır. lelerine tazminat verecektir. 
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Dünya buhranınınmaddi 
sebepleri nedir ? 

Fransız muhsrrlrlerJnden Hanri dö Kora-
bın Maten gazetesinde çıkan bir yazısı 

. F~ız mulıarrirlerirwlen Henriılerini durdurmak mecbur":l'etinde ka 
de Korab ".Vatiıı,, gazetesinde b:ı ser- lan fabrikatör, amele yükünü hükO.me 
~evlu:: aUında bir makale yazdı. Nakle- te devretti. Ayni hastalığa tutulan, 
diMoruz: veyahut rekabet yüzünden ayni şeyi 

Herkes, bugün bizi mali feda- yapmağa mecbur olan Amerika da bu 
klrlıklara sevkeden sebebin dü:tya vaziyete düştü. 
bu..iranr olduğu:ıu söylemekte cütte- Soviyctler, karmı:.karışık fazla 
fiktir. Fakat bu buhranın m"ddi ve istihsalatın, kapitalist alemi bozmak 
kattı sebebi nedir? için en iyi vasıta olduğunu pek ala 

Bu noktada fikirler başka baş'ia- anladılar. Bugün artık inkar edili?
dı:. Üç ser.edcn!>cri dünya, bey- mez ki beş senelik plan (Piyatiletka) 
nelmild konferamılarla, bu derdin !ngiltcre bankasının tuttuğu mali .ı>oli 
ınenbaım t"e şifasmı aramktadır. Ba· tikanın devam ve takibinden baş!ca bir 
zrlan (rasyonalizasyon) un işsizliği şey değildir. 
doğurduğunu ve bunun hükumetJerin Bu beş senelik plan Rusyada ytik 
bütçesine ağır yükler yüklediğini ileri sek bir buluş gibi iJahileştirl!ebilir. 
sürüyor. Bazıiarı fazla istihsarn.ttan Fciiat üçüncü enternasyonalde verilen 
dem vuruyorlar. Bunun aksini de is- l::!rar, mulıalikak ki Londradald Sovi · 
Pat eden var, çünkü rakamlar, en- yctlerin ticari memurları tarafından 
lan kullananlara göre değişmekte leh verilen maHimnt neticesinde alınmıştır. 
ve aleyhte deliller teşkil etmektedir. Eğer bu geçen on sene dikkatle ta 

Bu öyle bir karışrklık meydana gc kip edilecek olursa görülür ki Stalinin 
tiriyor ld, n~şr;yatı en c!ikkatle takip dampingi, Londrada 1921 de açılan ve 
edenlt!:' bi:e bir şey anlıyamıyorlar, (boorn) denilen fazla istihsalat prog
biribirine zıt noktai nazarlar arasmıia r:ımmın devam ettirilmesinden başka 
kaybolarak, vaktile harbin mes'ulle- bir şey değildir. 
rlııi arıyanların olduğu gibi, nihayet --------------
buhrar-.ın gayri kabili içtinap olduğt~
nu söylemekle teselJi buluyorlar, n• 
bu hlidise, zavallı kariler için, ius:ın 
ların elinde olmıyan sebeplerden doğ 
ına bir mesele olarak kalıyor. 

Halbuki bu yanlıştır. Tabiat~ rnk 
tile, insanların yardrmı olmadan Ağız ve dişlerini temiz tutmamak
blr s'ilrü ormanlar yetiştirdi. Bunun tan müteve11it olarak diş aralarında 
içüı ne bankz..lann, ne de iusaıılarrn biriken yemek parçaları ile dişlerin 
Yardımına ihtiyaç hissetti. Fa~wt, pci. diplerinde biriken taşlar hiç şüphe 
tabii takdir cde.rsiniz ki, ayni tabiat, yok ki mevzii çürük sebeplerin!n ba
Y"rden fabrilr:llar çıkaramazdı. Bu şında gelir. 

Yaz 

Deniz 
Deniz, deniz. 
Tem muz biti-

yor. Daha şimdi
den manavlarda 
turfanda üzüm .. 
l .... d'· s 1 
er gorun u. on 

bahar. 
Yaz deniz mev· 

simidir. Bundan 
daha bir kaç se-
ne evveline kadar, Istanbulda bu 
mevsim, Boğaza, Adalara ve Ka
dıköyüne sayfiyeye gitmekle ge
çirilirdi. Denize girenler pek na
dirdi. Hatta gayri sıhhi telakki 
edilirdi. Hele giineş banyolan 
yapanlar parmakla gösterilir ve 
delilikle ittiham edilirdi. Esasen 
bütün şehirde muayyen yerlerde 
tahtadan yapılmış bir, iki denir 
hamamı vardı. Sonra ... 

"' . . 
Sonra her Avrupadan gelen 

şeyin moda oluşu gibi, deniz de 
bizde moda oldu. PJAjlar yapıl
dı, güneş banyoları plij tuvalet
leri baş gösterdi. Fakat buglln 
onlar söylediğimiz gibi, sıhhi 
endişelerden ziyade moda telik
ki edildiği için yapıldı. 

Maamafih, moda vesileıile 
hile banyo yapmak, vncudü gü
neşin, kuvvetlendirici hararetine 
terketmek çok iyidir, mnspet 
neticeler vermektedir. Yalnız.. 

* "' • 
sınar ifratı:ı içinde bir insan iraaffi: Halkın, dişin ağrısını teskin için 
olduğu rnchak'icaktır. Bu i:::adenin kendi kendi.ne, manasız olarak kullan Yalnız, lstanbulda gide
hangi irade olduğu kat'iyctle söyltıne drğı kreowt, afyon ve saire gibı Haç- bilmek sadece vakti hali yerinde 
nıiyorsa, bu, onun, lmranlıklarda Iar da diş ve yanaık etlerinde birçok olanlara mahsus bir iaıtiyazdır. 
saklandığı içindir. tahribat yaptığı gibi dişleri de çürü- Bütün dünyada en çok sahile 

• • • tür. malid olan Istanbul ıehrinio sa• 
1921 senesinde, yani bundan on Bazı kimselerin bir diş ağrısı mü- kinlerinin hepsi, maalesef zengin 

sene cwWl İngiltere bankasmı idare e- vaceh~il'Me •1ti\' 1tııfttetttısmsa rnüraeaat 
den l\IOUagu Norman buhran ilJetir.;n ~tmjy~rek ){endi kendine - bugiin mü- değillerdir. içlerinden asgari 60 • 
Yayılmasma sebep olmuştur. l\lo:-.ta- tahas..qısların bile kullanmadıklaı·ı-bu 70 kuruş vererek pılaja gide
gu, lı:afiyycn hareketinin neticesini gibi taI1ripk:11· ilaç1arı Jrendi zararları bHecok az adam vardır. Nerede 
düşünmeden, vaziyetten mümkün ol na. olmasına rağmen kullanmaları ve kaldı ki, bizim memlekette yaz 

Eğlenceleri 

••• Deniz • •• 
_..__...,,. ıünülmez ki on 

bir ay, yani 330 
gün yani 2640sa
at çahşmış bir 
kafa yorulabilsin 
Düşü nillmezki 
on bir ay müte

-,,,.,~_. madiyen rakam 
..._...__ ile meşgul olan 

meseli bir mu
hasip belki ruban bir musikişi
nas veya şairdir, senede biray 

ruhunun temayüllerini tatmin 
etmeğe hakkı vardır, veyahut 

on bir ; yolcu nakleden bir -vat-

man, b.r kaptan, biraz da ken
disi yolcu olmak ister. Zira .. 

... * • 
Zira, tatili biz istirahatten zi

yade bir eğlence, boşta vakıt 

geçirmek talakki ederiz. Filha

kika insan tatilde eğlenir, istira
hat eder. insamn eğlenmek hak-

kı değilaıi ki bunu ondan esir

ğeriz? 

Sinemalarda Avrupa ve Ame
rikamn plijlarında geçirilen ba-
yab, ara sıra gazetelerimizde de 
Suadiye, Filürya, Alhnkum plij
Iannda alınan resimleri gördükçe 
içlerimizi çeken pek çok kimse

lerde bu bahtiyarlar, on bir ay
lık mesaileri için güneşin hara

retini, denizin kuvvetlendirici 
hassalarını vilcutJannda ithar 

ederken, ne eğlenceler icat et
tiklerini de görüyoruz. 

* * • 
Yükseklerden athyanla, bedü 

atlayışlarla gözlerimizi hjjretten 
w ıJ. l CbB lld rn:ıt 

büyütüyorlar. Pek tal?,ij.1 q,:maı.. ·•..>-' 

rifetlerı yapmak uzun bedeni 

mümareseye ihtiyaç hissettirmek
tedir. Havada beş on metre duğu kadar istifatlc etmesini clüşür.- tenbihata ı·ağmen Jcullanmaıkta ısrar 

·ı b t l · h ı· · b tatili denilen •eyden ancak hu-nıüştü. Harp dolayısı e eş sene e me erı ayı garıp ir şeydir. Halbu- Y uçtuktan sonra, köpüren serin-
nıiiternadiyen m:?l imal etmemiş olan ki elimizde bunların yerine kullana. susi sirketlerde çalışanlar veya letici bir şişe açılışı gibi ses Ç,l· 

Avrupa bu yck.suzluktan muztarip cak ne iyi ve zararsız ilaçlarımız var kendileri i~ sahibi olanlar istifade 
idi. Bir kredi sistemi He, istihs~- dır. Fazla sık dişler çok çürür. ederler. Filvaki memurin kanu• kararak denize dalışmalar, Ü( 

ıa.tı tahrik ederek, müstehlik ve Tükrük bezlerinin ağızda açıldığı nunda her memurun senede bir kişinin ufukta birbirlerini kova-
müstahsıllan faşrr( etmek, her ar- mahallere tesadüf eden dişler, diğer- ay izini varsada bundan istifade Jıyan deniz kuşları gibi akışlan 
zu eden şirket veya şahsa ister Al- Ierine nispetle daha az çürüğe maruz- eden yoktur. Çünkll... ne güzel manzaralardır. Deniz. 
ınan olsun ister İngiliz, yardım et- dur. Yani, alt ön dişler nadiren !tÜ· 
ıtıek Iazıtlldr. rür -ve üst birinci ve ikinci azı dişleri * • * "1 ~· Deniz. 

Yalnız l\fontagu Norman tehlikeyi de nispeten az çürüğe müsap bulunur- Çünkil tadil ve istirahat de· Temmuz bitiyor. Daha şimdi-
dUşünmemişti. Düşünm~mişti ki bu Jar. nilen şeyin bizde kıymeti ve den manavlarda turfanda üzüm-
beş senelik istihsalsizlik devresi Çenelerin sol taraflarmdalki diş- ehemmiyeti takdir edilemez. Dü- ı r göründü. 
doldurulduktan sonra, kendisi tara- ler sağdakilerc nispetle daha çok fi- ü ....... ~ ........................... ~·~· .. ··.~···~~~·.••nn•~· .................................... : ............ ~ ........... ~ ... ·~ ......... . 
tından hazırlanan sınai makine, be- rür. Alt çene dişleri üst çenedekilere ş mul~u hır hastalıktır. V~ dışın mu- rugünde sinirle~ behemehal çıkartıl zahma çalıştıgım dış çurügü sebepleri 
§eri~tin normal ihtiyaçlarından faz- nis}ıetle daha çok çürüı·. teş~ı bulunduğu muhtelıf tabakala ması 1!~ . ol~~!unu zannediyorlar. görülüyor ki bazrlarm.ın zannettiği gi
la jstihsalatta bu]unacaktr. Gorillüyor ki (diş çürümesi) zan- rı al~kadar etmek suretU.e dıerece de- Halbu~. d'JŞ~ . oz~ hasta olmadığına bi basit şeyler değildir. Onun içindir 

Netekim, teşvik edilen roüs- ııedildiğ" gibi basit sebeplerle hasıl ol recedır; onun için tedavısi de bu de- göH sınırlerını hiçbir mütebass1s hak· ki bu sebeplerden kaçınmak yolunu 
tehlilc o zaman mal aldı, depoları-jmar.p yukardan beri muhtasaran iza- recelere göre d~ğişir. Burada istitra- it olarak çıkartmaz görülüyor ki bu bulmah ve diş çürüyünce hemen teda· 
nı doldurdu. Müstahsıl d ahol bol pa hına ça.lıştığınuz vcçhile müteaddit se- den şunu söylemek isterim: bir metot ve derece işidir. vi ettirmelidir. 
ra kazandı fakat iş durunca, makine 1bepler tahtında vücut bu1ur; oldukça Bazı kimseler dişin her derece ÇÜ· Birkaç yazıdanberi muhtasaran i- Diştabibi: Sürıt Jsmail 

Sabahın ikisi idi. Talebe lokanta- manda çok pahalı bir yerdi. Zaten Lihonin hırçın bir tavırla k 1.-1 

K d k d • d · .. t,.: d mu a~ e 

1 k •• •• sı apan ıgı sıra a ı~ ve bol ye- konser zamanı a geçmişti. İçlerin- etti: 
iZ ar çu ura uşun ce • • • mek ile hisleri bütün bütüne nyan- den Volodya Pavlof kendi evine gidil- - Kısmet uyuyanın ayağ l 

rnış olan delikanlılar yenıek buharla- mesini teklif etti. Konyağı ve bir dü mez Nasıl Her proc...,·· b" · mla ge • . . . .....,or ızım e ge-

~ • ,ı .: ~ ~ ' 1 • ,:, f .. ...;, r - -

Yazan: Aleksandr Kuprin -19-
, . rr ile dolu lokantadan çrktrlar. So- oZıne kadar bırası vardı... Fakat bir lir misiniz? 
(cvıren : M. Gauyr kakta hava güzel ve karanIJ!kıtı Se- apartrmana gidip kapanmağı kimse Müder · . . y 

d 
· . . d T 1 . rıs muavını arçenkonun 

En :!Z beklenilen bir sırada yedi tin zeV'kini idame etmişti. ma a ateşler parlıyordu. Çiçekli hah Jsteıniyor u. a ebenın en yaşlısı ni- t kş' . . .. . 
talebe, bir müderris muavini ve bir Sahile vardıkları zaman hepsinin çel erden rayihalar yükseliyordu hayet dedi ki: sura ı e ıdL Ruhunun bır koşesın-

İ h · · A 1 Jd d de saklanmış kalmış olan hiss·, t b 1 gazeteci Anna Markovnanın umumha- avuçları kürek çekmekten ate~Ien- nsanm avayı şevkle teneffüs et- - n aşı ı ostlarım ! Başka ya- k. k~ d. . . ıya ı e 
nesinin kaprsından içeri daldılar. miş, vücutlarını latif bir krrılklrk sar tiği 1atif gecelerden biri idi. Böyle pacağımız yok.. Kızlara gidelinı. ~. n ısı de ıdrak edemiyordu. Dedi 

VIII ıruştı. Genç kızlar evlerine götürül- gecelerde burun delikleri genişler, Bu gencin ismi Lihonin idL Za- kı. S .. 
Yedi mektepli bir tenezzu··hten do" dükt~ sonra samimi -el sıkmaları başlar döner, kalpler şiddetle çarpar, yif, biraz kanbur, sakallı ve mag·ınum A.Jl-:d a1çmanın ~uzumu yok Lihonin ... 

- ' ·· h h · 1 ·· d · ' u:\.a aş ar benım n kt · nUyorlardı. Bütün günü kırda. genç kahka.halar, şakalar ile onlardan ay mup em ıs er vucu u sarsar. aınarşıst nazariyelerine meftun, ku- . . w 

0 aı nazarımca 
kızlarla beraber geçirmişlerdi nı·n- rılındr. Bir şey konuşmıyorlar. Bir şey dü mar düşkünü biri idi. Zamanını bi- sıtizın By.~placagı~ız hareket bir rezalet-

. ·· · 1 d fak t k · r. oy e nezıh 14 t 'f b' 
yeper nehri üzerinde kürek çekmi<;:., Tenezzüh imtidadınca vuku bulan şunmıyor ar ı, a alpleri saran Jardo, ıskambil oynamak.la ve yarış .. 1 b' ve a 

1 ır surette 
"' • bir arzu va dı iptidai · ı ·b · l · t• k t kl · · geçırı en ır günden so · · ler erlrekler bir tarafta kadınlar di- el temasları delikanhlarm sağlam r • ınsan ar gı ı ara. ış ıra e me e geçıriyordu. llır h ~ h' 1 . . . nra gıdıp 

ğer tarafta ılık su içinde banyo yaı> vücutlarında hissiyatı gayıi idarf bir u!kuya yatmış, ormanda koşmak, gün evyel klüpte bin ruble kadar Y:::ı~:~ız ıs erın~~ı mi nıeydana ko. 
ınışlardı. Evde hazırlanmış baltar]ı surette tahrik etmişti-. sıyirtmek.: . ş~bnem ar~da çr~lak a- kazanmıştı. Bu parn adeta ~bini Lihoni~ B~.n oyl~ ş~ylere gelemem. 
içkiler içilmiş şarkılar söylenmişti. RopJarın göneşle inkişaf eden reyi. ~~ların ı~ı~ı ara~ak.. Şıddetlı sar· yakıyordu. bele tt•. mustehzı hır tavırla muka 

Akşam geç vakit şehre avdet etmiş ası, çıkarılan koketçe sayhalar, 
1 

a arı~. dışıyi çagırm~k... ~ekteplı- Gençlerden biri tasdik etti: -~ - ı. k . . , 
Ierdi. Gündüz gürültüsüz geçmişti. çayırların üzerine gelişi güzel uzan- ~-r 0 .~un ° ka~a~ ~~ıane bır hayat - Bu fena fikir değilH e en ger a lımda ~yı. kalmışsa daha 
Bol bol gülünmüş saf bir gençlik he mış kızlal'ln şekilleri, yemek esna- surmuşlerdi kı bırbırlerınd~n. ayrıla· .. Diğer biıri sun'i bir yorgunluk hali ~· ç so~baharda ı~ti.kbalin allame-
Yecanı sarf edilmişti. Ender görii1ül' smdaki şakalaşmalar, nebat::.t, su mıyorlardı. Arala~mdan hın ~yrıl~- gostererek mukabele etti: a~a tahmın o!u~an hır zatı şerif ile 
ahvalden olarak eğlence hiç ve ta biatle vukua gelen temaslar, c:ı~ 1°1~~a ahengmt boB zudlacagdı lh s- - Zahmetine değer mi? ına~I.Iı hır alem yapmış, bir piya 

~ . kl.k h k d sı ıç erını kaplamış ı. un an o ayı B' .. ü .. .. nonun ıçıne şampanya kad hl ... _ 
bir münakaşa ile tadını kaybetme- er.n.e ı ru unun ama ın a uyuyan k w • • 1 . d ır uç ncusu yalandan <$niyerek ltrnı e erı ..,..,. 
~ Gtineş, serin rüzgar otla- ebedi recüliyd hissini, insan oğlunun b8?t.agı ışga~ etmiş edr, g~eyık nereke söylendi: hşa b' ş, karın dans oynanıış, ve da-

' . d v •• _.. k'l f k JAd ı ıreceklerı hakkm a mıuna aşaya o a ırçok güzru ı::.eylerl ak"t · · 
l'lll Jltff kokul:ırr, aileleri ile görü- şeklim boz ugu mu.">la ı ve ev a a e 1 1 d - Evlere gitsek daha. iyi.. Art k . ~ ev ı geçırmıf 

. . . h k t t. . yu muş ar ı. b .. .. ı tık. 
şQJetı ıenç kızların gülüşleri muhı- hıssı are e e ge mr. Tivoli bahçesi çok uzaktı. Ayni za- ugunlük bu kadarı kafi .. 

L(Bitmedil 
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Yazanı 
Nihal 1. 1 

Memleket Haberleri 1 
48 liraya bir can 

Terfi eden komiser 
muavinleri vepollsler 

Bir müddet eve! terfi ed~ek polis 
lzmir postahanesı memurların · memurlarının tayin ve tesbiti için açı-

[ Dünkü nushadan mabaat j Istanbulu terketti. dan Saniye H. isminde 35 ya~la- lan imtihana muhtelif rütpeden ıiokuz 
Yılbaşma bir gün kala Taksim bah * "' • rmda bir kadın tentürdiyot içmek yüz elli memur iştirak etmi~ti, bunlar-

Çe6inde Altayı gezdirirken madam Ro- Aradan altı sene geçti. Raikanın b dan serkomiserliğe terfi eden efendi-
z.entale tesadüf etti. Alman kadım, mektepten maada bir~ok hususi ta- sure,tile inti ara teşebbüs etmiş lerin isimlerini yazmıştık. Bugün de 
Çelik Beyin geldiğini telmih edeı·ek !ebeleri de ,·ardı. Çocug"ı'le •akı'n ve ve zmir memleket hastahanesi-"' muavinlikten ikinci komiserliğe ve po.. 
Raikaya (gözünüz aydın) dedi, bize müreffeh bir hayat geçiriyordu. Tek ne kaldırılmıştır. liı:; memurluğundan muavinliğe terfi 
hiç gelm>iyorsun diye sitem etti n: rar gençleşti, güzelleşti" Yalnız Saniye H. polise verdiği ifa- edenlerin isimlerini ve tayin e-dildikleri 

- Dün Şişli tramvayında geçer- yavrmmna bütün mevcudiyetini has de de: yerleri yazıyoruz: 
ken uzaktan selamlaştık ... Yoksa gel· reden bu kadının kalbinde ana şefka· - Ölmiyece?"imi bilseydim ikinci komiserliğe terfi eden efe11 di· 
diği.ni haber alamıyacaktık. Halbuki tinden maada, • herşey söndü, ha- kendimi ipfe asardım demiş ve ler: 
l'sJci ahbabız: dedi. rap oldu, birçok izdivaç tekliflerine intiharma kasa mevcudunun 48 Ankaradan Eşref Ef. gene Ankara-

Raika anlaşılmaz bir cevap m:- dalma menfi cevap vermekte idi • • k ya, Bahkesirclen Ömer JU. gene Balı-". ı lira açı çıktıgv ı hakkmda posta 
rıldandrkıtan sonra bitkin bir halde eve .ı a nız, her sene yılbaşı gecesinde kesire, Bayazıttan Mehmet Tahir Ef. 

b. • müdürünün gönderdigy i yanlış bir 
döndU. Fakat gene ümidini kayhetmi- ır çam agacı süsledikten sonra oğ Bayazıda, Giimüşaneden Osman Nuri 
yordu. kocasının ona yılbaşı sürprizi lunu bağrına basarak yeni seneyi tezkerenin Sebep olduğunu söy- Ef. gene Gümüşaneye, Istanbuldan 
olarakyarın akşama .doğru geleceğini karşılıyordu. !emiştir. 249 lsmail Ef. gene lstanbula, Kırşe-
düşünerek kendıini teselli etmeğe ça· "' • • Orman yangını dirden Halil İbrahim Ef. gene Kır-
hşıyorda. Çiçekle-rden ufak bir çam Odanın içinde derin bir silkOnet Kemalpaşa kaza ormanlarında şehrine, .Maiatyadan Yusuf Ziya Ef. 
dah aldı ve saksının içinde masaya vardr. Geç vakite kadar oturmağa yangın çıkmış, 16 hektarlık or- gene Malatyaya Akı:ıaraydan Ahmet 
koydu. Fakir boş odanın yegane sti· alışmıy~~ .. Altay ağacın dibinde kol man kamilen yanmıştır. Tahir Ef. gene Aksaraya, Cebelibere-
«li mavi gözlü yüzü güler Altay bir de tuğa gomulerek uyumuştu. Yalnız. Yangımn ormanda bir çocuk ketten Necati Ef. Adanaya, lstanbul-

1 d ı , 'd' sobanın içinde çıtırdayan odunlar ve f d k k dan İbrahim Halil Ef. Bilecig" e, .liars-cı ız çam a ı ı ~ . . . tara ın an ya alan ateşten çı tı-
Ydbaşı geldi. Raika acı helecanla dıvar saatının muttarit sesı duyu- gv ı anlaşılmıştır. tan Fuat Ef. A rtvine, Kastamonu dan 

. luyordu. Abbas Hilmi Ef. Çankmya, Çanakkale 
'a:!.c~ gia bik~dbaar be:ledı. Altay her ak- Raika çocuğa verilecek olan hcdi- Tire yolunda eşklyahk den Kemal Ef. Çoruma, Amasyndan 
şa 1 nyo a~ sonra sepetten yeleri hazırlamakla meşguldü. Saat lzmirden bildirildiğide göre Ali Fethi Ef. Çoruma, Muğladan Ra-
yapılmış yatağın iç.ınde mışıl mrşıl u- on bire geliyordu. Dışardan oda kapı- Tire - fzmir yolunda bir eşkiya gıp Ef. :Mardine, Bayazıttan Tahsin 
y~yordun. Raik~ n~ yaptığını bilnt~z sına hafifçe vuruldu. Hizmetçinin çetesi peyda olmuştur. Ef. Vana, lstanbuldan Lutfi Ef. Ela
bır halde başını ortilp Ye kapısını kLt· odun getirdiğine hlikmeden Raika ba- Çete efradı bundan üç gece zize, Niğdeden Ahmet Mitat Ef. J\fa. 
le.dikten sonra sokağa fırladı. Dışar- şını kaldırmadan işine devam ediyor evvel, karpuı yüklü iki kamyom raşa, Edirneden Emin Naci Ef. Sinoba, 
da yumuşak havada lapa lapa yağan du. lstanbuldan 240 Mustafa Ef. Diy·arbe· 

Bi · "k.sü soymuşlar evvelki gece de T eryan-kar yerlere düştükçe cıvık çamur olu rı o rdü. Genç kadın birden kire terfian tayin edilmişlerdir. 
yordu. Raika Şişliye giden tramvaya silktndi, \'e kapıya doğru baktı: çiftligi önUnde iki otobüsü dur- Muavinliğe terfi eden efendiler: 
atlıy,&nJi: Çelik Beyin metr~ile daima Orada ÇeUk bey duruyordu.. Clurmuşlardır. tstanbuldan 294 Ekrem Ef. gene İs-
bu!uştUkU e\e doğru g:lti. Mavi gözleri koltuğun içinde, ağa- Haydutlar otobüs içindeki 23 tanbula, İstanbuldan 2284 İbrahim Hik 

lndirilmi~ perdc:f'• in altından oda cın dibinde, derin uykuya ~almış Al- yolcuyi indirip yola sıralamışlar met Bf. gene Istanbula, İstanbul dan 
l1ın içinde bulunan ) ükse!ı. ç : ıl'l ağacı taydan. a:rılmıy~~la~ı~. Ra~~a bu b~- ve : 2180 Refet Ef. gene lstanbula, lstan-
nın geniş gölgesi görülüyordu. Artık kışın ıstikametını gorur gorme-ı, bır - Birbirinizin kollarmı bağla· buldan 2242 Salahattin Ef. gene lstan-

.. h k 
1 

d ç 
1
.. d 'c! dişi arslan gibi çocuğun önüne geç- J bula, Emniyeti umumiye kadrosundan 

şup ~ n m~ ı, e t : ora a ı ı. t• Ç Jik. y1nız 

1. ı h ı. e . D · d l Remzi Ef. Ankaraya, Antalyadan AJi 
Raika seo<ie ıyer.~ ( köşe ..,ışındaki D _1_ b k d b'l h klu iye emır vermişler ir. yo cu-

- emC'ft. u a ar ı e a m l d h 1 d ı. Rı:ıa Ef. gene Antalyaya, Antalyadan 
bakkal rliihdnına gırcli ve bir kağıtla yok? ... Ne de olsa; onun babasıyım... ar er a emre itaat e ereK Kenan Ef. Anta1yaya, Aydından Tah-
ıarf aldıktan sonra titri'•ren elile şu Dedı'. Sesı· yorgun ve boğuktu. birbirini bağlamışlard1r. 

ol B d k l b l sin Ef. gene Aydına, Artvinden Vec-
satuıar: .'· nıdı: "İki sene evvel yıllıc:.- Raı'ka trkanacak gı,bı oldu·. un an sonra şa i er, ağı • b di Ef. gene Artvine, Artvinden Nus-
Ş? gtccs: ~ıngi ve .tile hayatımızın - Bunu altı sene evvel hatırla· yolcuların irer birer üstlerini ret Ef. gene Artvine, Beyazıtt~n Hü 
başlanr.ıcr t.ılmuştu. Hu sene de, ecne manız lazımdı, gidiniz! Çocuk sizin arayarak ne buldularsa almış- seyin Hilmi Ef. gene Beyazrda, Ueya-
bi kadının kolları hrasmd:ı, hana ve Avrupnda olduğunuzu bilir. Onun kal lardır. zıttan Mustafa Kazım Ef. gene Reya. 
evladrna ihanet ettiğin gece de bütün binde yüksek ruhlu, müşfik bir ba- izmir jandarması çele efradı zıda, Denizliden Remzi Ef. gene De-
rabıta H' aramızdat..:• alal\aya nihayet ba hayali yarattım; ve bu hayali boz- nıo kimlerden ibaret olduğunu nizliye, Kayseriden Mustafa Ragıp 
verici bir ~:>ce olsu'l: .. , mıya ha.kikınız yokturl gidmiz! ... Al- tesbite başlamıştır. Ef. gene Kayseriye, Kayseriden 

/ıırfı ı,c.pattıkta ı sonra bakkal çı- tı sene evvel sizi seven bir zevce Çetenin elebaşısının izmir ha- Yılmaz Nuri El. gene Kayseriye. Di· 
:ııiınıı: ile yavrunuzu sefaletin pençesine pıshanesi firarilerinden Koca ali yarbekirden Mehmet ŞükrU Ef. gene 

- Oğlum, şu m~ktubu karşrld eve attınız... Fakat bu tckmenizin altm isminde birisi olduğu söylenmek- Diyarbekire, Erzurumdan 1'ahsin Ef. 
giitür. Çelik Beyin kendi eline. ver.~ da ezilmiyerek hem kendimi, hem ço- tedir. gene Erzuruma, Erzurumdan Cevdet 

Yiyecek 
Toptan flatlar · 

Et • Sebze • Meyve 
Et - (Ki1011u) Dağlı~ 54,60 50.70 it 

"ımcılc: 46,80-54,70 K. Karaman: 46,80-
56,16 K Mezbaha kuzusıı; 46,80 • 54,60 
K. Ôküz:23,40-34,32 K. Dana:3f,20K.lne\<: 
27,30 -32,64 kuruş. Manda. 19.50· 31,20 
kuruş. 

Peynir - Beyaz yağlı 580 den 710 
kuruşa kadar. Yarım yağlı 17-14 okkalık 
teneke 450·550 K. yağsız 11·12 okkalık 
teneke 160-230 kutuş. 

BUber: ( Dolmalı le ) l 2· l 3 K. (SiHi) 
8-9 K. Tazefasulyeı Yeşil barbunya 
5·6-7 K. Ayşe kadın 7 8-9 K. Çalı 7 K. 
Asma kabakı !Adedi) ıo 15, 20 K.. 
Enginarı (Yerli) adedi 5 - 6 kuruş. 

Domates : Okkası 9 • ıo kuruş. 
Bamye: 6 • 7 • 8 kuruş Pathcanı 

l · 2 - 3 · 4 K. 
Mey va 

Elma: Osmanpazar 8-10 K. Armub 
ıAkça) :m - 40 kuruş (l\Justafabey) 30 • 
35 K. tEd em it) 1O·l5- 20 f uruş Ef'lkl 
13-18 kuruş F1ndık: 13 17 kuruş. 

Buflday • Arpa • Çavdar 
Bulday: Yumuşak kilosu Polatlı: 

6,35 kuruş. Ankara: 6,5 kuruş. f,ı;kt~~hir: 

6,27,5 kuruş. Konya: 6.10 K. Yahşihan: 
6, 15 Yulaf: Dö~me Bandırma: 4,27 .5 K. 
Çavdar: Çorlu-f:dirne: 3,25 kuruş 
Mıs1r. Lüleburgaz: 5.25 kurL•f Ku' 
yemi: 12,20 Arpa: Kütahya: 5,25 K. 
Afyon: 5,25 K. Ankara: 5,20 K Edirne: 
5,10 K. Eskiteh ır: 5,1515 K. Samsun: 
5.10 kuruş. Afyon: Yür.dö 10 morfin 
':'50-1200 kuruş 
Çay, kahve, pirinç, ,eker, yafı, 

patates, sabun 
Çay; tCava) okkası 260 · 400, (Çin) 

240-800, (Hindiye) 270-400. ( ~eyl~n • 
260-400. Kahve: (Muhtelif tipler) 100-

108 K. Pirinç: (Bombay) 36 42 (Cavaı 
33-32,S (Hindiye) SS <Rangon) 28 28.50 
(Rizon) 36 K. Şeker: tToz Yerli)35,50 
(Ecnebi) 35,70 - 36,50 kilp 39,50 
( Rus: Küp ) 40 (Toz ı 35,70 K. 

Sade yaaı ı Urfa : Mardin 
(Taze) I 25 J35- t 40-14S (Erzurum- Kars) 

(Erinmiş) 90· 100 (Trabzon ) 115 · 120 
Vejetalln:IYerli)62-63Zeytln yaAtt 
( Ekstra ekstra ) 65·69 (Ekstra ) 61 · 63 
<Yemeklik ı blrlncl 515 57-58 (Yemeklik) 
Jkinci 54 • 56 ( Sabunluk ) 44-46 K. 
Patates: T.ıe naturel 18-19 K.51 K. 

Seni burada beklerim,. dedi, ve kapı- cuğumu kurtardım; Oğluma hem an- Koca Ali bapısbaneden kaç- Ef. gene Erzuruma, Gümüşaneden ------------""--
nın önünde bekledi. Bir dakika mı, ne hem de baha oldum.u Sizden bir tık tan sonra Sökeye giderek ev- Hakkı Ef. gene Gü"!üşaneye, lçelden O BUL M }\. C A O 
bir eaat mı geçti?... Niıhayet çırak şey istemiyoruz, bütün haklarmız. lenmit fakat bilibare karısımn Mustafa Remzi Ef. gene !~eline, A- l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 
göründü; Raika fazla tahammül e- dan feragat ettik. Hayatımıza mü- masyadan Ali Rıza Ef. gene Amasya-
demfyerek kapıya koştu. Ah, keşke dahcle etmeğe sizin de hakıkınız yok- kendisini ihbar edeceğinden kor· ya, l\lalatyadan Şerif Ef. gene Malat l A V A L ~ P ı• 1 
şu mektup geriye gelseydi. Ke~ke tur. karak öldürmüştür. yaya, Afyondan İbrahim Ef. gene Af- 2 A 1i E li] R A Ş :E- 1i A Ş 
madam Rozental aldanmış ve Raika Çelik bey itiraz etmeden Raikayı Kızı alamayınca öldUrdU yona, Bayaz~ttan Em~ullah Ef. g:ne 3 Ş E y T AN İi p f S 1 

nın bütün endişeleri zayi olsaydı! .. dinledi. Mavi gözlerinde yine o yor izmire tabi Torbalıda aşk yü- Bayazıda, Rtzeden Alı Ef. gene Rı~~· 4 K-jiJ T A ıEf U T ı[i(S- fi i 
- Çekil!.. Çekil!.. Bana ne bit- gunluk ve nihayetsiz keder gölgesi zünden feci bir cinayet olmuş; ye, Niğdeden Mustafa Ef. gene Nıg- ı- · -- 1 

mez tükenmez intizarlar ~ektiriyor- vardı. Yavaşça söylemeğe başladr: 45 yaşlaranda Hasan isminde deye, Zonguldaktan İbrahim Ef. Kene 5 A R A JB iA IJJ E , Ş_ T E R 
sun ı.. Çır~ neşeli, gülüyordu: - Raika, hakhstn... Senin gibi bir köylü, köyünün en güzel kızı Zonguldağa. Istanbuldan Ataattin Ef. 6 V A N U ~I i Ş [il: i [i ·li 

- Verdin mi? fedakarlık ve muhabbet hazinesi bir 18 r:' gene İstanbula, Tekirdağından Meh-17 AR 'mi T E -ş- .E K K n R 
yaşında r. atmayı kendisine j~ 

- Evet, efendi•m. önce btyin ha- kadmı he~esi.n gıpta edeceği yanu- met Remzi .Ef. Çanakkaleye, Gaziayın- € L- E p- -- S jfiil• ı K A R 1i ı,.li 
d · Vtrilmemesinden müteessiren ta- E l!!J l!!1 l!!. ~ nmıları çrkıtılar; onlara vermedim, mu menfaatperest, ahlıikt tişmliş bir la:~tan Şakı: f •. Ma.raşa, Giresutıda? 9 ıi fi i -S T 

1

-i K R A H .j 
beyi çağırttım da kendi eline tef'lim kadına feda ettim.. Fakat inan ki, banca ile öldllrmUıtür. Suleyman Ef. Rıze)e, .Ay~ından ~ı- lO PAS 'm1 E !91 Ü ii H -Ü R 
ettim! şehvet perdesi gözümden düştükten ihtiyar katil kaçmıştır. yazı Ef. Durdura, Emnıyetı umumıyc - - ~ = - - l!! .,... 

Yatan karın yumşak daneleri sonra acı bir nedametten başka bir ~endlslne lnglllz seyahı kadro~mndan Sami Ef. Kaysel'iyc, Kas 11 Ilı Ş i 1 R fi R !i'fi! R !I 

birden kırmızı, mavi, yeşil, olup şey kalmadı!.. Senin hayatla müca- sUsU vererek... tamonudan Şükrü Ef. Çankırıya, Em- Eı,velhi bulmacamızın hal-
uçu~ağa başladılar... Durduğu yer- dele ettiğini uzaktan takip ediyor. izmirde, kendisine İngiliz se- niyeti umumiye kadrosundan Itekir 
de sendeliyen Raika onlarla hera- dum. Muvaffalnyete doğru her attı- yahı sUsil vererek evlerde dola- Srtkı Ef. Kırşehire, Kocaeliden Etem ledılm•ş şeklı 
her yavaş yavaş çökerek çamurla- ğın adım benim için bir istihfaf ve şıp hırsızlık yapmakta ohm Vehbi Ef. Boluya, Istanbuldan Atıf Ef. ') :~ " "' ' 7 ~ 9 1 (l 11 
ra serilecekti, • fakat çırağın telaşlı hakaret gibi idi.. Senin bu mücadele isminde bir hırsız zabıta tarafın- J{iitahyaya, Bahkesirden Davut Ef. 1 ~ı • 
telAşlf: den galip olarak çıktrğınr, kimseye I\Utahyaya, Bayazıttan Ahmet f'<'mal _ - - - - - lii - - ~ -

- Hanım abla!.. Hanım abla, di bilhassa bana muhtaç olmıyarak y'lşa dan yakalanmrşhr. Ef. lstanbula, E<Jirneden Nuri Ef. , ı- - - - ~- - - -
yen sesi ondan başka bir ses, odada dığını görünce, sana karşı bazen kin Slverekte bir cinayet lstanbula, Edirneden Haluk Ef. ls- .ı -_ ,_- _- lftii',M _- _- _:= .• ı. @ fil ra_- -
yelnız kalan, belki ağlıyan Altayın ve nefN!t bile duyuyordum. Fakat Mahalli gazetelerinde yazıldı tanbltla. Ka,<ı.tamonudan Cemil F.f. Ço - '--:: ti!. 

sesini duyuyordu.. Bütün metanetini emin ol muvaffakıyetsizliğini duy- ğına göre Urfa meb'usu Odabaşı ruma, Kastamonudail Cemalettin Ef. ::- [i 
toplıyarak tramvaya kadar yürüdü duğum güın imdadına ilk koşacak zade Mahmut beyin büyük oğlu Çoruma. lstanhuldan Ismail Efı Kır- 6 - ·~ - - - - lii .- - ._ 
ve eve döndü. Çocuk hala uyuyordu. yine hen olacaktım. Siverek eşrafından Mehmet Emin şehrine, Ceheliberekettf'n Arif Ef. 7,'\ =ı= _ 1~.· - , ~.-il i _ ~-=- (t -
Raika odanın i~inde yaralı bir kuş Raika dudak ucile gülerek onu bey Sıverekte bir eczane önün· Aksaraya, htanbııldan Hasan Fehmi ~ 1 ~ 
gibi dönüp dolaşıyordu; tesadilfen yukardan aşağı süzdü: Ef. Maraşa. J<;ı<ki~ehirden Cevdet Ef. • - 111 "'= - - - - - F-
dıvarda asılı duran küçük bir . ayna - O halde bugünkü ziyaretiniz de otururken arkasından atılan Kırı-:e-hrine. lstanhn1dan Hamdi Ef. _ 1 _ l!!.. - ~ - - - l!. 
Y

a baktı, ve acı acı güldü.. Zarif neden icap etti? bir kurşuola öldürülmüştür. Ci- J{ayseriye. İstıınbuldan Asım Ef. ~an 
1
1 

'
1 
___ fi1 ~ !il _ _ 

beyaz tenli Raikanın yerinde yüzü Ç~lik Bey yutkundu ve daha ya. nayetin Oılabaşı ailesine muarız kırıya, Zongulrlalttan Ihsan Ef. ~ebin fWl $ 
sararmış. çukurla~mış gözlerin ısh· vaş brr ~le de,·am etti: bir grup taraf.odan tertip edil- karahisarına, lstırnbuldan Mehmet Be l Bügunkü bulmacamız 
raplı bakışları, zayıf ve yaşlı bir ka· - Raika, bu gece • Yılbaşı gecesi- diği anlaşılmış, katillerden ıkisi sim Ef. l\1alatyaya, Istanbulclan 2488 
dmı gördü.. Elbette, bu hale gel•niş dir. O, hatıraları ne sen ne ben ölün yakalanmı•hr. llyas, 2013 S<'yfcttin, 227:> Halit Sait Sağdan sola \'e yukarıdan aşağı~ 
kadın ne sosyete hayatına ne de ceye kadar unutamıyacağız, hunu in- 't Ye lbrahim efendiler Ankaraya, :\mas 1 - Uçan bir hayvan (7), Rusça e-
buhranh zevklere yanyabilir!.. Ma- kal' edcmez.,in ! bekar ve sersel'i geçir· koşa babasının yanına geldi ye karşı- yadan Recep Ef. Çoruma, Mardinden \·et <

2> 
saya yaklaştı ve saksının içiındc> boy. diğim hayatta sizin ana oğul yuva sında diıkildi. İki çift mavi göz uzı:n Ahdiinahman Ef. Diyarbl'kire ~"mıs- 2 - Seyyah (3), hem kel hem~ (5) 
nunu bükmüş yeşil çam ağacının da- nızda bu mukaddes geceyi nasıl ge- bir hasretten ~onra birbirine baknıı tan l smail Ef. Erzincana, Giimii .. ane :3 - Cstünkörü kazmak (8), at (2) 
lmı koparıp pencereden dışarı fır- çirc1iği1nizi görmek için her vakit ~id ya doyamamışlardı" den Mehmet Ef. Erzincana. Diyarbe- 4 - Fransanın m~şhur bir şehri (3) 
lattı... cletli bir arzu duyuyordum. Nihayet Bu sahneye tahammül edemiyen kirden H\iseyin Avni Ef. Elazize, ter- na <2> 

Yeni senenin şafak atan birinci bu sene hissiyatıma hakim olamıya· Raika yüzünü avuçlarile kapattı. füın tııv i " "rliln i•·l•mli.. 5 - Centilmenlik (9) 
günü Raikayt masa başında yeni rak birkaç saat... birkaç dakika için Tam altı sene evvel Yılbaşı g·ecesi, Ticarel v r, !JU •ıv ı t.i&nkasının 6 

- İğri <
4>. aç değil <

3
> 

hayatın programmr tespit etmt-kle geldiırı... Şişlide bakkal dükanın önünde olduğu vazlreti 
7 

- Efe <3>, 2 <3> 
meşgul iken gördü. Saat on biri çalmağa başladı Al- gibi , mecalsiz yere yıkılacaktı, am- On iki gündcnberi giş~lerini kapa- 8 - Bir kömür <3>, eski (S) 

Ertesi gün ve ondan sonra da tay birdenbire gözlerini açtı: malı· ma bir ses, fakat bu sefer lıı!lur mış olan Ticaret ve Sanayi bankasının 9 - Kabiliyet ~7) 
Çelik beyden bir haber rıkmadı. murlamış bakışla annesini ararken ka gibi ince, körpe bir ses Raikanrn ku vaziyeti henüz tebellür etmemiştir. lO- D~ıa <3!·. bır cennet bahçesi (4) 

Raika hanrm bazı ilHmaslarla pının önünde duran Çelik heye iliş- laklarında çınladı: Haber aldığımıza göre, bankanın bu- ~=-=B=ı=r=p=la=· J=(S=)=.=======--
l~lre orta mektep muall i nıli~ine ti. Önce hayret, sonra dikkatle bak· - Babam!... Anne bak, babam bi- günlerde gi~elerini açması muhtemt>I- pılan temaslarm neticesi müspet bir 
tayin olundu ve bırkaç ıün sonra tı.. baktı, sonra yere athyarak lcoşa ze ne ~üzel Yılbaşı hediyesi yaptı!.. dir. Çünkü İş ve Ziraat bankalarile ya-lsafhaya girmiştir. 



Seyakat mektupları 

ineboluda cuma seyran
lan nasıl yapılır? 

1 Adliye Haberleri 1 
Tarhan ve Salih B. ler 

Be~ollanda L 1 O N mataaalanada 

ikinci ceza mallk•m••I ubıt 
klUplerl, ra,wetten bereet 

ettller 
İstanbul ikinci ceza mabkeme-

Yamoria ihracatı - Seyrlsefaln vapuru ıi zabıt kltiplerinden Turban 
ve Salih beyaer, mahkemede 

aeUnce ... - Peştemella deniz banyosu da .... olan bir ıabn itini kolay· 
- lııtırmak vadile elli lira rOpet 

lae1to111,1a kUçfik bir tirket vapu. kendisinden istifade edilemiyor. almağa tetebblls aoktaaından 
1'11 ne pldlm. Karadeniz hattında lnebolunun deniz banyosu zamanı J. mevkufen muhekeme ediliyorlar
Nil..,er eden •Yrisefain t'apurlan kindiden sonradır. Burada gündüz. 
....... ıdaa çıkınca Zonguldağa uğra- leri denize giren birkaç erkek ço- dı. 
_,..ıu, doiraea lneboluyu tutuyor cuğundan başka kimse göremez..tinlz. Birinci ceza mahkeme
m. Zonpldafa, yalnız avdette uf· Akşam saat beş, altr oldu mu, kol- ıinde cereyan eden muhakeme· 
ftJ'&nk lıtanbula yolcu alıyorlar. tuğuna peştemahnr sıkıştıran doğru· lerinde mOddei umumilik ceza 
Zannederim ki, vapureular arasındaki ca Boyran altına gidiyor ... Ya peşte- İltemiı, mftdafaa yapıl11Ufb. 
ittihat bosalunea, idare buraya da va mah açıkta tutunarak denize gıriyor 
,... •tratamtır. l:ır n yahut d:ı. peştemala filan Hl- Mahkeme, dOn kiaranaa bildir· 

lneboluya, her vapur, çok fazla zum görmeden atlıyorlar. Yal.nız. !loy mif, idda olunan clirmDn sabit 
79ln t*armaktadır. Basen bur.anın ran altında kadınların oturacalda· olmadığı kaydile, Turhan Ye Salih 
NAH Jlfnterlandr Kutamonudan f. rı yer ile erkeklerin it1tal edecek- beylerin beraetleriDi kararlaıbr· 
bareHlr. Buna rafmen her vapurdan feri yer, müdevven bir usule tabi tu- mııtır. 
pb.a yolcunun adedi hesapsızdır. tulmadan kendiliğinden ayrılmış. Hiç Talik olunan iki dava 
Rele aon npur rekabeti başladıktan bir .kadın erkeklerin tarafına, hiç bir Edmivet sanch::..-iaki 2,555 ••l'L. Bnelee vapurcular ittihııdı erkek de kadınlann tarafına geçemi- .,, .... -
ftrken, e 1ttilla•a dahil olmıyan kil· yorlar .. Akpma yakin, Boyran altın- ltralık ibtilaı mes'elaiadea dolayı 
'8k Yaparlar, lneboluya kadar bfr 11 da, peftemalla, uzun paçalı donlar muhakeme edilen irfan ve Kemal 
raya bilet klliyorlarmıJ. Kutamonu- la banyo yapanların adedi fazlala- beylerin muhakemesi, dOn birinci 
dan laeboluya da 100 • 150 .kuruş §Jyor .. Katlıalar, burada pceled de- cezada heabatın tetkiki için, 
ile bir kamyona bindin mi... mearle nize &iriyorlar. Hem de kaJabaJık, Kaddc6y potta memarlanndan 
yok .. Bir~oJl Kastamonulular bu ucuz. alayı vall ile .• TabU onlar da peşte-
Jalr aikufle Jstanbula seyahati ka- mallarla. Ahmet tükrO efendi aleyhindeki 
nrlaftrnyorlar. Yalnız fneboluda • • • vazifei sui istimal davası, nakzan 
b1lk tteretleri çok fahfftlr. lneboludaki bazı faaıtyetleri bura- mabakemeye bqlaadmak lb:ere 

JneboJadan latannl• 100 • 200 da zikretmeden geçemfyecefim. lneb~ başka ,nae baralolmqbr. 
karufl• 230 mllllk ltlr meufe dahilin Junun çok sevimli bir kaymakamı var: Kunduracının mahkemeel 
de seyahat etmek mfhaklin iken, ine- Ahmet Rasim Bey ... Kazaya geldiği Kara gümrilkte Kenana &ldllr-
boluda, iskeleden ftpura gitmek için aiinden beri mütemadi bir pyretle, melrle ___ .._......_...__CI Ahmedid 
kayıklar 7ö karu1ı kotra.ya bir lira ver geri katan l~botuyu, diğer kazalarla --•u .......... 
•ek icap ediyor. Ki bu sahilde hiç hem ayar etmeğe uğraşıyor. Köy ka- mahkemesine dün birinci cezada 
bir 7erde bu derece fazla ücret a- nununun tatbikatı, evvelce Ku&uıo c&. ... edilmiftir. muhakeme, 
lınmadtfı •uhakkaktır. lnebolqda nu vilayetinin yalnız lnebola kaza• karar için hir taafta sonraya 
kayıkçrJdda ge~inenJerin adedi pek dahilnde noksandı. Şimdi, ba prl kalmııtır. 
fazla .. Hepsini doyurabilmek için bil- kalışı Ahmet Rasim Bey teflfJre ça- -----------
ti• kayıkçıların ara.ııında yeniden hşmaktadır. Bir taraftaa klylel'de "" Kavun ihraç edeceğiz 
Mr anlqma olmo1- Herku kayıkçı- lefon tesiaatı devam ediyor, öbür ta 
..._ aalqma11aa dahil olma1- Başta raftan katipler tayin edlHyor. ihracat Ofisi, Awupaya kavun 
lılr Mı.,a Yar. Vapura aidlp relteP-k Her zaman bir tehlike halinde ihracı için allkadarlan teşvik 
)'Oleulardan paraları o topluyor ve bulunan derenin mecrası da değişti etmiıti. Ofis, bu ifin en mllbim 
iDıra ltu para mliteaaviyea taksim rilmiş, burada bot kalan yere bir cihetini tefkil eden nakliyat 
Jd.flt,rormut- Bu ittih~t .yapılquı~a. fuıboı .eı~h,. .1'a\ltlm~tır. J\<i>· yolla mes'eleainide halletmiştir. Temas 
r..la Mı- ..kayıkçı ltfribırJeırrle rekabet n faalıyıetı tle 1a7nea dev .. etmekte __ J!I b 

1 
___ .. 11! 

1 
ki" t irk 

riecefiaa tı ka kUruJ!. dir. wuaen el,ne mue aa ıla f e-

ı.• ·~ e --~· - Sen ta rah, ben I' tUrtlrDra. dlr. Yelli,. .. B....,,_ _, Bey, 'ldıoıuau yedi bupk kanıp ve 
o ıltiirecektf- diye mlfterl yanında çok sevdlit Jaebola- slsel19fllleai 1- ıekiz g&n zarfıncl.a Pariae nakl 
•lcadeJe yapryorJar ve yolcuya rahat- ~in her tlirlfl faa11)'9tl urfetmektedir. etmeg-i taabDt etmiıtir. 
m .. Jyorlarmıf. Şimdi de 75 kuruş. 1 Yeniden, kaaahaaın imarına ait ba-
llra narhı koyunca bu kalmamış.. Gti zı tasavvurlan vardır. Y1alnıı IJUse- Ofis, beynelmilel nakli,at tirketi 
sel, hctt ama, lnebolu kayıkçıları hiç yin Kaşif Beyin lnehluda bayati ve ile ,.pdafı temum neticesini, 
Olmazsa, 'arım liraya indirmeli ki bir mühim bir metıele olaa lokanta itin~ Framada abDacak g-1mrilk ve 
aı insaflıca hareket edilmiş ol. un. biraz ehemmiyet vermfsl lap ediyor. aaire rtleumları, Paristeki alıcı 

• • • yemek yiyecek tek bir lokanta 'ar. fiatlar1 ve aatıt ıartJarını ıehrimiz· 
lnüolunan euma wfinleri her gUnkü Anadolunun b;rçok vilayet ıHerkezle- deki alakadar tOccarlara ve Uzun 

JaaUn•a bqka bir huuJyeti nr. He- rinde bu de~ce müşterisi kalaba. k d 
le IQ'li8e(afn vapurlarının cuma günfi lık bir lokanta görmek enderdir. .Lo- 6pr0 ticaret 0 Ullla bifdirilmiı-
aelmesl bu hususiyeti bir kat daha kanta sahiplerinin müthiş para kaan. tir. yakında ... ,.ta baılana• 
aıtıınyor. Bir defa her on beş etinde malarma rajmen ne temizliii var, :ae cajı tabmia ol•maktadar. 
lıir, heltoluya yumurta almaia bir de yeaeklerf mantuamdrr. Halis ıe. 
llanllJ& vapuru ,eliyor. Vpanr ... reyatıam ucuz ft bol oldafu lael'Olu- T .... ız mala ve a111b•llJ• 
ltüle;fa ıeldiji için yumurta yi.:kle- da. bta Jokaataaın i~ yağı kullanmaaı, dikkat 1 
rlala faaliyeti aörülüyor. Kayıkçılar, dofrusa garip geliyor. • iskenderiye konıoJosumuz, Mı 
Wr taraftan yumurb yüklenm;I' ka) ık Hem bu lokantanın yerliye halka. sırla olan ticari mOnasebabmız 
l•n )111d8receflz diye bafrışı.) orlar, yabancıya başka türlü muamele l3V- hakkında ticaret odasına bir ra• 
aur taraftan hamallar, tıpkı bira ması da )erli olmyanlann çok canıaı por g&adermiıtir. Bu rapor fU 
n nnıu aibl, depolardan srrt~a- sıkıyor! IUl'etJe hOl&.a edilebilir: Çin ye 
ımda 111•11l'ta andıklan oldagu TalM Mirnlaı Japon tüt8nleri tlltOnlerimize re· 
bide Mkallaradn g~erek iskeleye ,1, 
.WIJorlar. Bu faaliyet öjleye kadar t Ktlçflk haberler 1 kabet ediyor, buyüzden M111ra 
devam ediyor. Vapurun yumurtasını AKI B. lk , olan tlltla ihrecahmıı •zalmıttır. 
• atdeeell errada tam ıe)'riBef:lin N - hat veMJett 11.._ Bir iki 1eaedenberi beyaz pey· 
tell10~ O zaman lakelede ba§ka bir ziraat •lftril Naki B. teftlt heyeti • ~üal&. oluak yapthr. bu 
z:nı • ..;., "'8dın kalabaktı. delikan riywtill• ta,- etli......... ;::a_:.1 ~-~;_11· • d -.f.ir bl bahtı He kes moloza kop· • BAhKÇJLIK E STIT'Ô'SO'NDE pzaen peynır ihracahmlZ a 

~ .:o~a kuı;lar, hafif meyilli - tkU.& vekileü «•i~tk •lifa•fri •..W.,.ıW. 
~ taue tınuuuJorlar, ve ceten Mehmet ~'-~ . N~e~ BeJI~ . !>-- l1panya nohutları TOrkiye no 
l'lfealan, -~ çıkarken görehil- lıkçıhk ensütuii müdür muavınhti• butJerına rekabet etmektedir. 
IHk ~ moloza dala& bildm .blr yer tayin edileccfi siylenmektedir. Tacirlerimizin temiz mal g6a-
H m9'fld ahyftlar. Bir kıann kadınlar KARTALDA S(NNET DUCONO d 

Mevsim sonu satışı 

Devam ediyor 
Robert Kolec ..__ __ __..,. 

Kolec kısmı - Ali mlbendiı lrismı - Sanaji karlan 
Her oerıembe ve cuma ,Onleri saat 9 dan 12 ye kadar 

· milracaat kabul olunur. Yerler mahdut.._ ___ ..... 
ı-a.---- olduğundan istical taniye olunur. 

Jandarma imalatanesi müdürlü-
ğünden: . 

Jandarma ihtiyacı için kamqı ımalltanecl• nrllmek a.. 
7500 8000 kıılık elbise (caket ve pantolon) ile 3300 ...,.. •• 
4450 tozluğun biçki imaliyesi kapah zarfla. 11-8-931 ~ah. "91 
saat 15 te yapılacakbr. Talip olanla~n temınat akçelerile barlild~ 
Gedikpqada jandarma imalltanesıne mDracaıtla prtaame,a 
g6rmeleri Bu olunur. (IOS2) 

BİOKS 
o u f ı R.~ n t n R ı 

Taksim edilmiş fennen 
ve bloloJlk kavaldl da
iresinde temlzlennılştlr 

KdJana ciDI Ye ftliJlll •im mlkemmelen temizl-te 
mlllait lalar. . 

BiOKS dit fqaları •• dit macqnu Tlirk Dit Tablplen 
Cemiyeti tınfından taniye edilmiftir. 

• • • 
Askeri Mekb•pler ibtiyaa için 

20,000 kilo beyaz peynir pazar
bkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
29 • Temmuz • 931 çarşamba gli· 
nD uat 14 te Harbiye mekte-
1.Weki •abalU mahmanda iera 
ecDleCeVBr. ~ ......... 
lini g6rmek için kolDllyoaa .._ 
racaatlan ye ittirak için de •liti 
maayyeninde hazır balunmalan 
Din otunar. (55)· 1152 

• • • 
Asker! Mektep Ye hastaneler 

ibtiyaa iP. 90,000 kilo koyun 
ve 1000,0CO kilo sıjar eti pazar· 
hkla uba ahnacakur. Pazarhiı 
30 temmuz 931 perfembe gtıno 
uat 14 de Hırbfye mektebindeki 
mahalB mahsusunda icra edile· 
cektir. Taliplerin prtilamesini 
,armek için komi11ona mOra· 
caatlan Ye iftink için nlcti 
muıyyeninde hazır bulunmalan 
ilü olunur. (36) 

• • • 
KiJo 

20,000 Taze f11alya 
20,000 Taze kabak 
~ O,OCO Pathcan 
S,000 Bamya 
4.000 Domates 

20,000 Sem zotu 
20,0UO Bakla 
8,000 adet Enginar 
J,000 Salça 
3,0oo dem~t Maydanoa 
3,COO ,, Dereotu 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenrası Galata töptl "'1 B. U6I 
Şube A. ~lrbd .Mühlinlar zade ha t. 1740 

TRABZON POSTd 
Mahmut Şevket Pap) 28 Tem
muz Sah 17 de Sirkeci nlata
mındu lıareketle Zeapl
clak. ı.ebolu.-alicalr. s...ian, 
Oaye, Ordu, GW..., Tralt
ıon, Rize ve Mapavriye ıide

cek danllfte Of, Slrmene, Ga
releye de utnyacaktır. 

AYYALIK SUR'AT POSTASI 
(Mersin) 28 Temmuz Sah 

17 ele Sirkeciden kalkac•lds. 

'* 
iclaren •ıağtda l•I yailh 

malzeme pazarlık Ue atm 
almacalwr. Teminat % 10 dur. 
ihale 27 • 7 • 931 .. at 14,30 
ı 3 kalem Elektrik ma~111111i. 

ta, •lozaa 11eana tuat fHlerek ora· - Kar~I belediyesi, Kartal fakir ço- ermeleri ve ambalaj işlerine 
da bir küme .t.efldl edtyorlar. Erkek· eaklarmın slnaet düiiinti pe~mbe l'Ü çok ehemmiyet •ermeleri ltzıdfr. 20,000 adet Limon 

latınbulda Belıkpaıarmc:la LQIJ
ca sokailnda 8 No. ~ada 
mevCIJI emval ve qiyamm.Gtaa
bal ikinci n&terlijinde9 alaadı
dak 16-6-931 tarih ve 6441.m 
numaralı ıatıı 1enecli m11ce~ 
Y orgi otlu Hirietq Ef. ye bed.eli 
malum ve makburum mukabılfa. 
de aatbm ve teslim e7leclim 
mezldir etya ve dnkklnda .... 
nim bir güna alikam kalmadı
ğının alikadaranca maJum olq1ak 
Uzere ilAn oluaur. 

Adres: meıktir lokanta uWbl 
Yani oğlq Y orgi. ıer. nhtım üzerinde, ıurada burada ati yapılacaktır. lediyeye müracaat ede,.. kaydedilmek 

tlarayorlar. Vapurdan çıkan yolcula· TAŞDEl6E E RAGBET - Son n- tedlrler. 
na hemen hepsi lneboJalalanıı yarısı· mumlarda x.~ıkh. - Taşd~Jen arasıncta LE MlLUYET - Fransızca Le 

-ıa&ec119ia nar.arlan altında kah ltli>en otobuslenn adedı artmı~tır. . . . 
aaa .... •-1.·1·1• k d "--1 •ıh ··nteri sekiz on otobüs Mllhyet gaateeı neşriyatıaı tat.il et•fş JrOrlu Ba ka..- a.a, o a ar CUJR" assa cuma gu t" 
bir ~ra dotaruyor ki, seyriae. bil pd1p gelmekte .Aleaıdai te suyu yüz. ır. 

1 yre doyum olmu· J rce kişi gitmekteclir. iTHALAT VE HRACATIMIZ -
haua uzaklardan se ASKEJ\I TERFi DEFTEJll _ 30 a- Bu senenin ilk beş ayında ithalatımız 
19r. h ·erden ziyade hstos safer ı.ynmmcla erda ve jan. 57.791.609 liradır. İhracatımız ıse 7 

Cama akşam;~c:~i ~loyor. ls"ele tlırma zabitlePinin terri listesi çıka· mOyon lira nok anife M>.098.976 lfn-
(Berraa altı) t d erkek çoluk, co- caktrr. Bu defterin bazırlanaıuma dır. 
••iti yapan 1 ın, an altında uşlanmıştır. OTOBOS BfLITÇlLERl - Otobls 
e'll, derllal aolotu Bo~l un fstnn- HiZMETÇiLERiN T~l.J - şoför ,e biletçileri >eknuak elbise lb' 
•ftreHar. Burası lne h~l~ir VI! rta· Hb:met(flere tıefçil f~rl Yerflen mUra. meğe mecbur tutulmuslardır. BeJedf7e 
•ı tanlıaa dtlşen 18 1 

F , t1 t bu caat •tiddeti 21 .,.._. Mt•ttr. .....,. 9C19tal '1ıaan ll1a bir ellüe 
mıteaafti bir kum 111hildir. tc1•'; i"ln Buaan lçfa her ıln S - 1 hizmelÇi be- nlmunesi liaıırlamaktadır. 
h-1• •mmt1et verllm .. ı s 

4,0( O iapanalc 
10,000 adet Kıvvcak ulata 

300 Kuru HJmuak 
S,000 Havaç 

15,000 adet Hı1ar 
3,000 D•ı.ahk biber 
4,000 Beaelye 

if&)'I t~abbut elmiyen mDteab
hit namı besabma askeri mek
teplerle haıtaaeler iç· a yukarda 
yazah 19 kalem yazlık sebze pa· 
ıarhkla Abn aJmacakbr. Pazar· 
htı 29-7-931 çarşamba gilnft 
saat 14 de Harbiye mektebinde 

Uotum •e Aadm butabkluı 
müteba111tı 
Doktor 

Hüseyin Naett 
Türbe. eski Hillliahmer binua 

No. 10 TeJ. lıtailbul ı 1622 

ki mahtlli mabauaunda icra. 
lecektir. Talipleria ..,.__., 

g6rmek ~n komiıJOU ·~ 
attan •• iftink itin• 
muaneninde Jaaur ., ... ='*' 
ilin olunur • (37) 
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1 M. iL Veklletl lllnlan 

Cinsi ihale günü saatı 

:~~r l 30 Temmuz 93 l l 4-,30 
Kuru ot Perşembe 
Odun l 7,30 

Ezine ve Bayramctktaki kıtaaun ihti 
yacı olan dört kalem erzak karalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi balAda 
yazılı gün ve saatlerde Ezinede 66. liva 
saon alma komisyonunda yapılacaktır. 
taliplerin şartname almak 1 v~ tekliflerin 
vermek üzere teminatlarile birlikte mez
kOr komisyona müracaatlan. (434) 

• * • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulatından 80486 adet kilim kapa
lı zarfla münakasaya konmuştur. Ilta
leai 29 temmuz 931 çarşamba günü !'13· 

at 15 te Ankarada merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin şartname ve nümuneyi görmek ve 
tekliflerini vermek üzere teminatlari
le birlikte mezkQr komisyona müraca
atları. ( 437) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

mamulatından 144116 metre boz renk 
te kaputluk kumaş kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 30 tem· 
muz 931 perşembe günü saat 15 te 
Ankarada merkez satın alma komisyo 
nunda yapılacaktır. Taliplerin şart
aame almak ve tekliflerini vermek ü 
sere temina'tlarile birlikte mezkilr ko 
•isyona mtiracaatlan. (441) 

• • • 
ialAlıiyedeki kıtaabn ihtiyacı 

olan ot kapalı zarfla milnaka
aaya konmUftur. ihalesi 4 Ağus
tos 931 Sah gOnn saat 8 de is-
tibiyede askeri satan alma ko
miayonunda yapılacaktır. Talip
lerin prtname almak ve teklif
lerini vermek Uzere teminatlarile 
birlikte mezkur komisyona mü
ucaatlan. (456)-915 

• • • 

Tavra••• Saadeti 

Gftnde 5 kuruş biriktirirseniz 20 senede 
Gtlnde 10 kuruş birlktlrlrseniz 20 senede 
Gtlnde 25 kuruş biriktirirseniz 20 senede 

57630 kuruşunuz 
115260 kuruşunuz 
288155 kuruşunuz 

GDnde 50 kuruş blrlktirlrsenlz 20 senede 576305 kuruşunuz 
Gtlnde100 kuruş biriktirirseniz 20 senede 1152600 kuruşunuz 

1 As. Fb. U. MUdUrlUIUnden 1 
13 kalem tethin yağlan. 
Yukarıdaki malzeme kapalı zarf ile 

3 - 7 - 931 de saat 15 te ihalesi yapı- . 

lacaktır. Taliplerin şartname için her 

OLUR. 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 1 

arı.o 111tJJ11 ' 
ICZANELERDS t 

SATu.ıa, · ' 

Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar gün ve münakasaya girmek için de o 
mamulatından 625 buçuk ton çlmeı·to gün teminat (teklifat) ile miiracaa
kapalı zarfla münakasaya konmuştur ti. (32M) _ 1058 
ihalesi 29 temmuz 931 çarşamba günü • • • 

ENOYS 
FAUIT SALT 
İııkibaz, ailıhat avariziniıı 
ınenbaidir. Bunu, altmİf se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile b6to.D dıbıyada tanin•it 
Eno's "Fruit Salt" müs
tahzarindan sabah Te 

ak~ bir bardak su deru
nunda bir kahve kaşigi mik
dariııda a1a.rat dd'cdiniz. 

saat 15 te Ankarada merkez satın al m'l 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rlii ~rtnamefi görmek üzere Fındık 
)İda ·heyetimize ve şartname almak 
ve tekliflerini ,·ermek üzere teminatıa· 

rlle birlikte mezktlr komisyona müra
caatlan. (445) - 703 

• • • 
Şof6r ve muavinden . başka 

on yedi kişilik olmak üzere altı 
adet otobüs kapah zarfJa mn
nakasaya konmuştur. ihalesi 5 
ağuatos 931 çarıamba günü saat 
15 de Ankara merkez aatan alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin tarlname almak ve tek
liflerini vermek llzere teminat· 
larile birlikte mezkür komisyona 
müracaattan. ( 452 )·866 

• • • 
Ezine ve Bayramıçtaki kıtaahn 

ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
4 ağustos 931 sah gOnn saat 15 
de Ezinede Askeri sıbn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin ıartname almak ve tek
liflerini vermek üzere teminat· 
larile birlikte komisyona mil
racaatlan. ( 451) • 967 

• • • 
Konya garnizonundaki kıtaat 

ihtiyacı için meıe odunu kapalı 
zarfla mllnakasaya konmuıtur. 

ihalesi 12 ağustos 931 çarıamba 
glbıll saat 15 te Konyada askeri 
aabn alma komisyonunda yapı· 

lacakbr. Taliplerin ıartname al
mak ve mGnakasaya girmek 
llzere teminat ve teklifnameleri 
ile Konyada mezklir komisyona 
müracaattan. (468) - 1158 

• • • 
Antalyadaki askeri kıtaat ih· 

tiyacı için uğır eti kapalı zarfla 
müaakasaya konmuıtur. ihalesi 
22 ağıııtos 931 cumartesi günll 
1Ut 1 O da ispartada askeri sabn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname he1etimiıde mevcuttür:-

9-9-931 tarihinde kapah zarf 
uıulile ahnacağı ilin olunan 100 
ton elektrolit tutya şartnamesi

nin evsaf kısmanda tadilat yapı
lacağmdan münakasa guııu 
5-10-931 saat IS şe tehir edil
miştir. Tal iplerin tadilata öğren
mek için her gUn münakasaya 
girmek için de o giln teminat 
ve teklifatlarile müracaattan. 

(3298) - 1104 . "' . 
20 ton elektrolit tutya 

Yukardaki malzeme şartname
sinin evsaf kısmında tadilat ya
pılarak yeniden pazarlıkla 
12-8-931 tarihinde alınacaktır. 
Taliplerin tadilata öğrenmek için 
hergün paıarlıta iştirak için de 
yevmü mezkurda müracaatları. 

(3332) - 1169 -.... --.. --·--·-·-······--·· ... ··· .. ············· 
Taliplerin ıartname almak ve 
münakasaya girmek üzere temi
nat ve teklifnamelerile ihale sa
atinden evvel ispartada mezkur 
komisyona müracaatları. 

( 467 )-1156 
• • * 

30-7-931 tarihinde ihale edile
ceği ilin edilen 144116 metre 
boz renkte kaputluk kumaşm 
ihalesinden sarfınazar edildiği 
ilin olunur. (466) - 1159 

• • • 
Denizlideki askeri kıtaat ihti

yacı olan sığır eti kapalı zarfla 
milnakasaya konmuştur. ihalesi 
24 ağustos 931 pazartesi gfinü 
saat 9 da ispartada askeri satan 
olma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname heyetimizde mevcuttur. 
Taliplerin ıartname almak ve 
mllnakasaya girmek üzere ihale 
saatinden evvel teminat ve tek
lifnamelerile birlikte ispartada 
mezldir komisyona müracaatlan. 

(469)·11S7 

..... 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

1 inci Keşide 11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 20.000 Liralık bir 
mükafat 

r~~ AKIT\~::ı 
~~~~! -~~?!!!J 

Emllk almak lstlyormusu• 
nuz- Atzu ettiğiniz şerefli mahallerde 
evler. apartmanlar, mağazalar, yıhlar, 

köşkler, arsalar satılıkur, 9-12 arasında 
müracaat lst.1.mbul dördüncii Valı:ıfban 

asmakat 29 

Hizmetçi, ı,çı v. •· anyanlar 

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

Istanbul Postanesinde No: 548 

., arıyorum - Fransızca llsannı 

mükemmel şekilde yazar okur konuşu
rum ve daktilo bilirim. Müsait şeraide 
tercihen Türk müessesesinde iı anyorum. 
Arzu edenlerin P. rumuzile Vakıta müra 
caat etmeleri. -3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 

28- 7 - 631 de kapalı zarfla 
ihalesi icra kılınacak olan 13.725 
kilo san'at mektebinin koyun 
eti ve aleni mlioakasa suretile 
ihalesi icra kılınacak olan Gn
mlişsuyu hastanesinin 16.000 kilo 
sütü eyyamı tatiliye olmak mllna• 
sebetile ihaleleri 29-7-931 çar
şamba günllne tehir edilmiftir. 
Koyun etinin teklif mektuplan 
saat on altıda açılacak ve sütün 
mi1nakasası da 17 de icra olu
nacaktır. (84)- 1014 

• • • 
As. SN. MP. için asgari 300 

azami 4SO kilo koyun etine ve
rilen fiat gali g8rllldllğllnden 
tekrar pazarlık suretile satın 

alınacaktır. ihalesi 4-8-931 saat 
lS de icra olunacağından talip
lerin ıartnamesini görmek tızere 
her gün öğleden evvel ve pa• 
zarlığa iştirak etmek içinde vakti 
muayyeninde teminatlarile bir
likte komisyonumuza mllracaat-
lan. (99) - 11 45 

• • • 1 

Gümüş Suyu Hastanesi için · 
20,000 kilo koyun etine verilen 
fiat gali görüldüğünden yeniden 
pazarlık suretile sabn alınacak
tır. ihalesi 30-7-931 saat 10 da 
icra olunacağıodan taliplerin ıart• 
namesini görmek ilzere her glln 
öğleden evvel ve pazarlığa itti
rak etmek içinde vakti muayye
ninde teminatJarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. 

(92) - 1147 
• • * 

K. O. ve 1. Fırka için 7,400 
kilo kırmızı Domatesi verilen fiat 
gali görüldüğünden tekrar pa-
zarlık suretile satın alınacaktır. 
ihalesi 2-8-931 saat 16 da icra 
olunacağından taliplerin prtna
mesini görmek için her gün iSğ• 
leden evvel ve pazarlığa iştirak 
etmek için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komisyonu· 
muza müracaatları. (90) -1146 

HACI FIDA~ 
ENNin hsôNNEtçı 

M. EMiN 

ZAYiLER 1 
§ 2374 No. Tekyük arabama 

ait plakayı zayi ettim, hllkmll 
olmadığı ilan olunur. 

Ahmet Oğlu 
Mustafa 

§ Çift yllk arabasına ait 3719 
No. la plakayı zayi ettim seyrisefer 
merkezinden yenisini alacağim• 
dan eskisinin hukmll olmadıjı 
ilan olunur. 
Un kapanında haydar fener sokağı No. 4 

Selim 

TUrklye ı, Bankasındanı 
Hakimiyeti milliye bayramı mil· 

nasebetile 28 temmuz 931 salı gil· 
nil İstanbul ve Beyoğlu ıubeleri· 
miz kapalı bulunacaktır. 

Mes'ul müdür Refik Ahmet 





- 2 - VAKiT 28 Temmuz 1931 
kiSylüler sia ve bulutlar ara· 
ıından bir tayyare çıkbğını gayet 
alçaktan, tahminen 200 metre 
yükseklikte uçan bu tayyarenin 
birdenbire sağa döğru dönerek 
sür'atle yere doğru düşdügünü 
g6rmUşlerdir. 

Bunun üzerine köyliller tayya· 
renin düşdüği istikamete doğru 
koşmağa başlamışlardır. Bu sırada 
tayyare yere çarpmış ve çok 

' şiddetli bir infilak sesi duyul-
muştur, 

Kazayı yakından gören bir 
köylü şöyle anlatmaktadır: 

- Kaza yerine gittiğimiz za
man tayyare alevler içinde yanı
yordu. Kazazedeleri kurtarmak 
için bazı arkadaşlarım tayyare 
ye yaklaşmak istediler. Fakat 
alevler buna imkan bırakmadı. 
Bir müddet sonra ateş dindi. 
Beyaz bir duman çıkmağa baş

ladı.,, 
Kaza mahalline giden Yanbo 

Ju htikfimet doktoru Peter Mom
çilof Sofyaya geldt. Kendisile 
de göriiştüm. O da şöyle anla
byor: 

- Tayyare tamamen bir en· 
kaz halinde bulunuyordu. Made
ni aksam bile erimiş, külçe ha· 
line gelmişti. Civarda 200 metre 
murabbaındaki erazi dahilindeki 
ağaçlar yanmıştı. 

Ankaıın solunda iki erkek ce
sedi sağ tarafında biri erkek, 
biri kadın olmak üzere iki ceset 
bulunmuştur. Diğer iki ceset ta
mamen kömür haline gelmişler
di. Kadm cesedinin de yalnız 
belden aşağı kısmı mevcut bu
lunuyordu. Kadın ve erkeğin 

tayya.reden birbirine sarılmış bir 
vaziyette yere düştükleri ve öy
lece yandıklarını tahmin ediyo
rum. Tayyarenin kenannda biri 

kadınaeit olmak üz~re iki yüzük, 
ankaım on beş metre uzağanda 
tamamen sağlam bir halde bir 
bavul bulunuyordu. Bu bavulun 
tayyareden dışarıya atılmlf veya 
düşmüş olduğunu zannediyorum. 
Bav•llun içinden elbiseler, mek
tuplar, şahsi kıymetli, evrak ve 

Norveç hilkiimetinin İstanbul 
konsolosu M. Bettene ait bir 
pasaportla M. Bettenin bir res
mi çı~b. Bundan baıka enkaz 
civarında iki şapka ve yoJcular
dan birisine hitaben zevcesi ta-
rafından yazılmış bir mektup 
Çlktı. Mektupta: "Seni çok gö
receğim geldi, biran evel gel .. ,, 
Denilmektedir. Yapılan tahki
katta 61enlerin altı kişi olduğu 
an1Afı1mıfbr. Tayyareyi türk pi
lotu ihya beyin idare ettiği ve 
ihya beyin ölenler arasında bu-

lunduğu · burada bUyUk bir tesir 
uyandırmıştır. 

Sltna şirketinin mUdUrU 
gelmedi 

· Diğer taraftan tahkikat yap
mak üzere Bulgaristana giden 
Sitna şirketinin Istanbul şubesi 
müdürü M. Dü Pontiye henüz 
buraya gelmemiştir. 
ihya B. in refikası ne diyor? 

Kaza kurbanlarından merhum 
pilot ihya B. in zevcesi Refika 
hanım demiştir ki: 

- ihya B. ile 14 senedenberi 
evli bulunuyoruz. Biri altı yaşın· 
da, diğeri 15 aylık Orhan ve 
Fikret isimli iki çocuğumuz var. 

lhya cuma günü sabah saat 
üçte her zamanki gibi bisikletJe 
tayyare karargahına gitti. Ken-
disine havanın fena olduğunu 
söyledim. O, beni temin etti, 
korkacak bir şey olmadığını, git
mesi ]azım geldiğini söyledi. Be
nim anladığıma göre tayyare Fili
be ile Romanya arasında düş· 
müştür. Ve ihya'da hastanededir. 

Tayyare kazasında ölenlerden 
Fransız makinist Bontebin hasta 
bulunan zevcesi kaza haberi ilze-
rine fenalaşmış ve yarı çılgın 
bir bale gelmiştir. 
ÖIUmden kurtulan Rum taciri 

Kazanm çok şayana dikkat bazı 
safhaları vard1r. Meseli faciada 
ölen Norveç konsolosu M. Bet
ten 67 yaşındadır. Ve ilk defa ola
rak facia günü tayyareye bin
miştir. Diğer taraftan tayyarenin 
hareketinden bir gün evvel 1Jir
kete bir Rum tacir müracaat 
ederek Bükreşe bir bilet istemiş 
tayyarede yer olmadığı cevabını 
aldığı nalde israr etmiı, işinin 
acele olduğunu söylemiş, hatta; 

" - Bilet alan yolc.ulardan bi
ri sırasına bana terkederse ken
disine 500 lira hediye ederim,, 
demiştir. Fakat hiç kimse sıra
sını yolcuya vermek istememiş

tir. Açeleci yolcu bununla da 
kalmamış, belki yolculardan bi
ri hastalanır da gelmez ümidile 
kaza sabahı erkenden Y eşilkö
ye gelmiş, fakat her yolcu vak· 
tinde gelmiştir. 

Ertesi günü kaza haberini 
alan bu yolcu fevkalide sevin· 
mtş ve: 

- 500 liraya ölnmü sabn ala
caktım. Demiştir. 
Tayyare kazası Ankar•d• bU• 

yUk bir teesaUr uyandırch 
Ankara, 26 (A.A.)- Istanbul· 

Bükret yolunda vukua gelen ve 
6 kişinin ölümile neticelenen 
tayyare kazası, Ankarada büyük 
bir teessürle karşılanmıtbr. Da
hiliye vekili biızat bidise ile 
alikadar olarak kazanın ne su· 
retle cereyan ettiğine dair ma· 
lumat ve tafsilat ıstemiştir. 

Yeni matbuat 
Kanunu 

SON HABERLER 

T erkosun bir iddiası 
eski defterleri ka

başladı 
şimdi de 

rıştırınıya 

Tınaztepe 

Diln Ankaradan ha- Muhrlblmlz merasim· 
reket ettiler le denize indirildi 

Bir inhidam 

Cenevre, 27 (A.A) - Tınaz
tepe torpito muhribi bugün de
nize indiril mit lir. Meraıimde ma· 
halli hükümet erkioı, kalabalık 
bir halk hazır bulunmuıtur. Ge• 
minin kordelasım Türk bahriye 
müsteşarının kızı kesmiştir. 

330 Genç 
Avrupada muhtelif veklletler 

hesabına tahsll ediyorlar 

Ankara, 27 • (A.A.) - Bu giiD 
ecnebi memleketlerinde 330 ta· 
Jebemiz tahsilde bulunmaktadır. 
Bunlardan 213-ü maarif vekile
ti, 89-j muhtelif viliyetler tara
fından gönderilmiştir. 

Yeni inşaat 

YAKTın Tefrikası : 44 kabahat. kırk elli defa ikinci, üçüncü kat· nın gerisi daima yirmi para, rakları kullanırlar. Oturakların mu 
--ızılcı•• Çocuklara havuz kazıyorum di tan inerek kapıyı açar; yirmi otuz kırk para eksik gelir. Satın aldı· hafazaıından ve temizliğinden Gül 
ım. A ye, kürek saplarını kırar, balta• defa da bakkala, aktara. gider. ğı ,eyler de tabii öyle ama artık ıüm mes'uldür. . 

ların ağzını ta,a çarpıp körletir; Büyük hanım ona gtdeceği ye ellerinde terazi her aldırılan şeyi Küçük hanımlar çok titiz ve temıt 

Dalla .. 1 
havuzu doldurmak için kova kova re doğru gidip gelmeıini ~ir türlü tartacak, sayacak değiller .ya.. ev kadınlarıdır. Odaları~ı ken~i 

A au çekerken tulumbayı bozar. öjretememittir. Bakkal ıki daki- Gülsümün belli baıh hır Yazi· ellerile temizlemeğe ve ıniılemege 
O arada çamatır aıbrmağa, kalık bir 'yerdedir. Zaman olur fesi yoktur. Onun işi şöyle yarım meraklıdırlar. Gülsüm her aabah 

YAZAN bakkala göndermeğe, yahut yu· iri o on bq dakikada geri dönmez. yamalak öteki hizmetçilere yar- onlara da bir parça yardım eder. 
REŞAT NURi karda ba,ka bir ite çağınrlar. Ço- Büyük hanım "kız yine nerede kal dımdan ibaret gibidir. Ahçıya zer Yardım da ne? Karyolaları 
Evet Gülıümde adam olacak cuklar hep bir ağızdan "Gülıüm dın,, diye üstüne yürüdüğü zaman zevat ve pirinç ayıklar, onun e· çekmek, yatakları alt üıt etmek, 

bir inaan gözü yoktu. Konakta bizi oynatıyor, göndermeyiz,, diye bir ayak üstünde kırk yalan: "Val Iinde fazb iş olduğu vakit bula· yorganları pencereye asmak, . ke: 
berkea iyi kötü bir işe yarıyordu. bağrı§mağa kalkarlar. O "yapma· lahi hanımefendiciğim... bakkal ~ıga yardım eder. Orta hizmetçisi çeleri, küçük halıları bah~eye ındı 
Ona gelince var mı hayta gibi ge· yın. Bana dayak yedireceksiniz. Be kalabalıktı, bekle işim var dedi.,, ona öte beri getirip götürtür, su ta rip silkmek, sobayı temızlemek, 
zip ıürtme, çalıp çırpma, hizmet ni öğretiyor aa!1ıyorlar.,, diye u· yahut "mal gelmişti de! tenekelri ııtır, 5Üpruntü döktürürd:.i. yaş odunları alev ~ınc.aya kadar 
çilerle dalqma, türlü dedi kodu zıldamr. Sankı bacak kadar boyu açıyordu da .. ,, Halbuki ya alık a Sütnine Bülentle me,gul bulundu· üfleyivermek ... Bu ışlen ya~ar~~n 
Jarla evi biribirine katma... Ala .. ile, köylü aklile adam aldatacak. hk etrafı aeyretti, ya boydan bo ğu için o da tabii ıüt ninenin hizme aklı fikri batka yerde oldugu ıçın 
fakat ez kaza iki paralık bir iş iste- Onun el albndan çocukları ya çarfeyI gezerdi. Yahut da kim tine bakıve-rir. Her gün çamatır· seksen türlü kaza yapar. Bir gün 
diniz mi ıurat bir kanf... fııkırttığım hanı.mefendi bilmiyor bilir bakkal oğlanlarile fingirdedi. cı gelmesine imkan olmadığı için karyola ıomyeıini masaya çarpa• 

Onun konakta belli batlı hiç mu? hem bu onun eski ahlakıdır . Bu dıtarlık çocukları bir acaip· çocuğun bezlerini yıkar. Yine umu rak cigara tablasım, bir güı;ı ?rüm 
bir vazifesi yoktu. Canı bir yemiş yemek, yahut. bir tir. Şehir çocukları, ev çocukla mi çamaşll' günleri haricinde men- cek alırken tavan ıüpürgesı.n~n ~-

Gündüzleri bütün iti oyundan. ~ğlenceye, bir oyuna gitmek ısk· rı on dört on bet yaşına kadar dil, çorap kabilinden bazı küçük cu ile merhum paşanın reamını du· 
eğlenceden ibaret gibiydi. Çocuk· di mi el altından çocukları fışkır· dünyadan habersiz yaşadıkları şeyler çalkayıverir. şürüp kırmıştır. 
lar at araba oyunu oynadığı zaman lır. Hasılı konakta ne pislik çıkar halde onlar yedi sekiz yaşında a- Konağın eski bir an'anesi ol- Terkoılar keıildiği zaman yukarı 
o daima at ıolur, arabaları çeker, sa onun başı altından çıkar. Na· deta kadınlıklarını, erkeklikleri- mak üzere cocuklardan herbirinin kattaki musluklara su çıkarmak da 
yemit istedikleri zman ağaçlara çı· sıl ki uğursuz ayağını bastığı gün ni duyarlar. bir oturağı .;ardır. Onların büyük onun vazifesidir. Gayet hoyrat ol 
kar, entarisinin her eteğini bir da de~ beri konakta aksilik ve fel~ket Evet bir ayak üstünde kırk ya adam nalınları ile ayakyolu mer· duğu için tenekeleri m~rdiv.e~ ba· 
la takıp yırtar, kumaş parası· eksık olmamıştır. lanın belini büktüğü halde para merleri üzerinde dolatmaları teh ıamaklarına çarparak dıplerını de
nı kendi vermedikten, dikişini Evet Gülsümün konakta belli heıabına bir türlü akıl erdiremez; likeli olduğu için onlar on ikişer ler, sonra da pis tabanları ile dö 
kendi dikmedikten sonra yırtmazaa baıh bir iıi ıoktur. Yalnız ~ünde bakkala, aktara bozdurulan para- yaşlarına gelinciye kadar bu otu· külmüş sulara basarak ortalığı ça• 

murlar. (lntnwtll}. 



l..__P_oa. __ Röe __ rı_er1 __ 1 
Denizde 

Ud kişi boğuldu 
Oh iki kiti daha ytızme bil· 

memek yOzUnden denizde boğul
muıtur: 

1 - Unkapanında oturan Şe· 
· ref isminde 14 yaılarında bir 
çclcuk Unkapanı k6prüsü albn· 
daki dubalardan birinde soyuna• 
rak denize girmiş fakat sulann 
cereyanma kapılarak defterdara 
clotru ıürilklenmiıtir. Şeref bo
iul•cağuu anlayınca bağırmıya 
ve imdat istemiye başlamış il
kin biraz sonra nefesi kesilerek 
ıulann araaında kaybolmuatur. 

Zavallı çocuğun cesedi yapılan 
tabarriyata rağmen bulunama
mııhr. 

2 - Ey&p mektebi talebelerin
den 16 yatlarında Halit efendi 
de dtın Mezbaha önünden deni-
ze girmiı fakat bir daha çıkma· 
mııtır. 

iki kaıa daha 
Dlln ıehrimizde bir otomobil 

•e bir tramvay kazası olmut ne
ticede iki kiti ağır aurette ya
ralanmıttır. 

1 - Evkaf mlldllrlllğü tahsil· 

Şirketi Hayriye- Otobüs rekabeti 
Bu işten ciddi bir endişe duyan şirket dün idare 

heyetine tetkikat için salahiyet verdi 
Şirketi Hayriye hiuedarlar adedi üzerinde bilyük tesirler 

meclisi umumi heyeti diln Aat gösterdiği kaydedilmekte ve ye-
on bqte fevkalide bir toplanb Diden iılemiye bqlıyan otobOı-
yapmııbr. T~planbda, so~ ~: lerle Taksimden Büy\ikdereye 
manlalrdail ç~gdaland. b" ve kBbogtazıçı gitmek vakıtten büyük bir iıtifa-
vapur ar e cı ı ır re a e ya- d t • t kt ld gu-odan 
pan otobüs seferleri meselesi e emın ~ me . e o .ı _ 
g&rüşlllmlif ve idare heyetine bu bu ıeferlerın mıktan çogaltı~r 
işi tetkik ettikten sonra icap ve tqki!A.t. daha m~nta~am. b!r 
eden; tetbirleri almak Dzere ge- hale getirılırse umumı vHıyetimız 
nİf salibiyet verilmiftir. ileride mOşkilAt kesbetmesi ibti-

idare heyetinin raporunda ge- mal dahiline girer denilmektedir. 
çen haziranda bqbyarak enell idare heyeti şirketin otobüs 
fazla bir ehemmiyet gastermediii iıletmesi kabil olup olmıyacağını 

halde biJihare Takaim-istinye Yeni tetkik edecektir. idare heyeti bu 
mahalle hatlannı da tuttuktan son- tetkikahndan müspet bir netice 
ra boğaziçi vapurlan için cid~i bir aldığı takdirde firketi hayriye 
tehlike tetkil eden otobOslerı ıe- ya yalnız başına veya bqka bir 
ferlerinin iatinyeden Y enimahal· ıirketle miiftereken Boğaziçinde 
leye kadar yedi iskelenin yolcu Dttnkfi toplantıda bnlunanlar otoblla itletecektir. 
............................................. && .... sos ..................................................... . 

Meclis reisimiz 1 Memlekette v AKIT 1 
Şehrimizde bulunan meclis 

reisi Kbım Pı. Hz. diin sabah 
Beyoğluna geçerek diılerinin te
daviaile mqgul olduktan sonra 
Beşiktaş sarayına dönmÜf ve 
akıama kadar bir yere çıkmaya
rak istirahat etmiıtir. 

Adapazarında 
Belediye hastanesi mükemniel bir 

sıhhat müessesesidir darlarından Salih efendi Divan· 
yolundan geçerken ıof6r Meh- Amerlkah tayyareci lstanbul 
medin idaresindeki 2512 numa- seferini yapamadı 

John Rolanda ve Ruuel Ba
rah otomobilin sademesine ma- ardman isimli iki Amerikan 
ruz kalmış başından tehlikeli su· tayyarecisinin hiç bir yere ufra
rette yaralan11Ufbr. Salih efendi maden doğruca lstanbula geloek 
Cerrahpqa hastanesine kaldıra· nzere cuma gnnn agle Gzeri 
larak tahkikata başlanmıştır. Nevyorktan hareket ettikleri 

2 - Betiktaşta Sinan paşa so- ve tayyarenin Pazar giinil ıehri
katında 16 numaralı hanede o- mize gelmiş bulıinması icap 
turan 13 yaılarında Nusrat is· ettiğini telğraf haberi olarak 
minde bir çocuğa d6n Ortaköy yazmlflık. 
hattında işliyen 221 rumaralı Son gelen telğraflarda Ameri
tramvay çarparaJc bspn~an ya- kah tayyarecilerin bareketlerin
rala~. Vatman tutulmut Nua- den >bire 'Aat __,.. yere inmep 

tr oıw 'Sa 1atuıi'iiiifW.-tTt8Dlıiiiil~tlı1i&ilıln••111&ııtilllil..Wı· ,_...pli ı litW 
Attın • kaÇ8cınıı hakkında dll'. Adapazan Beledl~• ;.. ....... 

ehemmiyetle tahkikat yapdıyor Tayyareciler umn bir yol Adapazan tfmendHerinden infUp ahhtlt e;rlenütlenlfr. Meeell bf. 
Kuyumcular cemiyeti reisi F e- alacaklanm dlfünerek tayyareye de sağ taraftaki .istasyon binasından ri hast&MYi Jinoleomla dtişemefl, bf. 

rıt B. polise müracaat ederek fazla bemia abmtlar, fakat çıkılınca gözünür.e yepyeni, şirin bir bi ri kalorifer yapmafı, diğer biri de il 
kapabç&rfıda bazı albn alıcılan tayyare ağulqtığı icin ylikıeJ.. na çarpar. Bu bina belediye hastane- boratuarın eksfklerini itmam eylemetl 
tarafından harice kaçıralan altın- mek mümkiln ola1Damqlır. sidir. taahhüt eylemişh!rdir. ........................ ·-···---... --·------
lar hakkında izahat vermiştir. henllz doğmuı bir çocuk cesedi Şehrin şarkı eenuhisfnde kain dört Sertabip ve mfldir doktor Memduh 

Ferit & kaçakçılıkla meşgul bulunmu~tur. tarafı açık, her taraftan içine gU- Beyin hususi mua~ehanesindekl 
olanların isimlerini de bildirdiğin· Ceset morga alıDIDlf bırakan- ne,, bol hava giren bu hastane bele rontken cihaıı hastanede yatan has-

diye reisi Kerim BeJ"in himmeti ve talann radyolojik muayenelerini bili 
elen ehemmiyetle tahkikat yapıl· lar aranmıya baıW.mııtır. doktor Memduh Beyin sebat ve gayre ücret yaplft8SJnr giren bazı Adapazar-
maktad&r. Kalp sektesinden 81dU ti ile meydana gelmiştir. lılar hastaneye bir rontken cihazı koy-
Çant. .. nı ka~bedlnce dD•Up DUn, Heğbeliadadan iatanbula Hastane üç katlı ve yirmi beş ya- matı dUşUndUklerini meserretle haber 

barlldı gelmekte olan Petro isminde bir ta.khdır. Bodrum kah kömürlük, o- aldık. Ne mühim teyebbils, ne gUzel e 
Kadık6yünde Süreyyapap si- adam vapur içinde birdenbire donluk, kalorifer, su tevziatı merkez seri 

•emuı arkasında 25 No. lı evde hastalanarak kalp ıelctesinden muharriki gibi hastanenin esaslı müş 
oturan Amelya H. don Osktıdar- ölmüıtür. temiıttını havidir. • • • 
dan araba ile Kuzguncuğa gi- Poll- halter verdi dlJe Zemin katında, methalin iki tara· 
derken çantasını kaybetmiştir. Sabıkalı taknnmdan Halit iı- fında, muayene odası ve Jaboratuar 

Çantanın içinde kıymetli ki- minde bir hınız dOa •abah Ga- ile idare memuru odası vardır. Bura· 
• latada H-eyı"nm" •--L · · lan sade fakat pek: zarif dö-nm.iş, ~tlarla para bulunduğu içın u. 1UU1Yesme gı· r 

•• k n derek bir gtın evvel bir mrkat dolapları ve masaları aşınmakta olan 
Amelya H. bundan ço m te- meaelesini polie haber •erditin- birçok teşhis ve tedavi aletleri ile do-
euir olmuı ve yol 6zerinde te- den dolayı kahveci Hnseylni çakı ludur. Hamamı ve banyosu pek şirin 
ıad&f ettiği bir polis mumuruna: ile yaralamışbr. Halit kaçmlfbr. ve temizdir. Hele poliklinik dairesi vi 

- Kıymetli çantamı kaybettim. iki amele arasında si ve birçok vesaiti camidir. 
Dedikten sonra teess6rfinden Maçkada bir yap1da ÇÜf8n Yine bu katta dört yataklı sari has 

hayılmlfbr. Mehmet ve Osman ismiDde iki talıklara mahsus ve icabında hastane 
A melya H. derhal OskOdar amele dün 11lacak yilzilnden kav· . ile tamamen iştiraki kesilebilen bir 
(' I M h b kısmı vardır. belediye eczanesine alınarak gaya tuhışmUf ar e met ir 

1 k 1• d kı' harç küreainı· Ust katta vesaiti hazırayı cami ve arabada ve yolda aranma yapıl- ara ı e ın e .-
k ıd ak k d b her nevi ameliyeleri yapmağa mti~it 

mıf, r•nta yolda bulunmuştur. a ırar ar a 8fl1Jın 8f1na bl _ r ameliyathane, bir takim odası, baş 
Amelya H. m, arabanın yolda vurmuıtur. Mmşire Ye hemşire odaları vardır. 

.. nıldıı.. bir dakikada çantasını Bu darbe ile Osmanın kafua •• Yirmi beş yataklı hastanenin koğu 
elinden dBtilrdtlğO ve sonra tehlikeli surette yanldığından şu ve hasta odala~ı ile karyolaları ve 
farkına yardığı anla11lmıftır. Beyoğlu hastanesine göturülmUt etajerleri ve yatak takımları terte· 

mr lebleblcl zehlrlenerek 81dU Mehmet yakalanmııtır. mizdir. Dahili taksiınatı pek basit ol· 
AJi isminde bir leblebici dOn Bir çocuk du,urme iddiası makla beraber pek kullanışlı ve her 

Tfcaret Alemfndeı 
1at.nbul Ucaret odası SO inci 

t .. ı. -neal 
Şehrimiz ticuet oda11, 2 ki· 

nunusani 931 de 50 inci tesis 
senesini bitirecektir. Oda, Bu 
milnasebetle 700 uyıfalık büyük 
bir eser hazırlamaktadır. 

Bu eserde memleketimizin ya· 
nm asırlık iktısadi, ticaret ve 
sınai hayatile lstanbul odasının 
yarım asırhk hizmet ve faaliyeti 
kaydedilecektir. Bu eserin mün
derecat itibarile zengin bir eser 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Alman bankalar1nda vaziyet 

normal bir 'eklldedlr 

3- VAKiT 28 Temma1931..-

Günün 
Muhtırası 

TakYlm - Sah 28 Temmaz 'l ----inci ay 1931, senenin günleri: geçen 209 
kalan günler: l 56, 12 ReblOJevveI J3SO. 
Milli hakimiyet bayramı. 
GUnetDoğuşu: 4,52; Batışı: 19,29 
Namaz vakitleri- Sabah: 3,.()8; 

Üğle: 12,20; ikindi l~Akşam: 19.!9. 
Yatsı: 21,22: imsak: 2,47 

• 
Hava - Dünkü hararet (Uaml) 31 

(asgari) 21 derece. Bugün rüzgtr poyru 
bava açık. 

* Bugtln 
Evlenmeler - Ziver Pş. zade 

merhum Baııa B. in kerimeleri Halide 
Hf. ile Ordu meb'usu ve Servetlffinun 
mecmuası sahibi Ahmet Ihsan B. in 
mahdumu Ali Ihsan B. in ni1tlh mera· 
simi, dün Bebekte Robert KoleJ muallim· 
!erinden enişteleri Hüseyin B. fn k6ş· 
künde icra kılınrmıtır. iki tarafada ebedi 
saadetler temenni ederiz. .. 

&lenler 
Eczacı Eşref B. hazin bir 

,ekllde IHdU 
Belediye sıhhat müdürü Neşet Oımaa 

B. ln büyük oğlu ve lzmir tüccarlanndaa 
Takt B. in damadı Türkiye eczanesi 
sahibi genç ve güzide eczacılarfmızdaa 
Eşref B. diln saat üç buçukta hazin 
bir fekilde vefat etmlşdr. Beş ıeneden
beri batırsaklanndan rahatsız buluna 
Eşref B. in hastalı~ son bir kaç giill 
Jçfnde artmış, ve bağırsağı dütllmlene
ttk vefatını intaç etmiştir. 
~ref B. in tedavisi ile Tcriik Salim 

Paşa. operatör M. Kemal. Fuat 8. Jer 
utraşmışlar ve kendisine son bir çare 
olarak bir zattan kan alarak nakletmişler 
fsede bundan bir faide elde edtlcmemlftir. 

J 5 günlük bir yavru barakU'&k hıyara 
gözlerini kapatan genç eczacının cenazesi 
bugün saat 11 de Ankara caddeaindekl 
evinden kıldırılacak Eyüpte defnedile
cektir. 

Büyük kedere duçar ttıln Nqe't Os· 
man Beye ve ailesine i ıllefaırı uziyet 
ecleriz. • • • 

C H. F. Beyoğlu kazası Hüsc. yln al• 
ocağı riyasetinden : 

ReiıimJz CelAI Ergun B. in amcuadell 
vefat eden Eşref Ne,et Beyin cen.azeal 
bugün sut 1(),30 da Ankara caddelln· 
deki evinden kaldırı1acatmdan bil6mum 
azanın hazır bulunması. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon pl:lklan neşriyatı I 9 dan 19"'° a 
kadar Selim Sım B. tarafından kanferatns 
19,30 dan 20,30 a kadar birinci kınm 
alaturka saz, Vedia Rıza ve Nermin K 
lar iştlrakile. Anadolu Ajansı haberler! 
20,30 dan 21.SO ı kadar orkestra 21,30 
dan 22,30 a kadar ikinci kısıgı saz. Tahshl 
Ef. ve Belkis R iştinkilc. 

,.. 
Yakıt.Abone '8rllan• 

1 3 6 12 
Dahilde J 50 400 7 50 1400 
Hartcte - 800 J 450 2700 .. 
llın sartlanmızs ------Rcsmt Husus! 
Satın IO Kş. J!,50 Kt. 
Sandmı 20 .. 25 

Kaçak Hin .-r1ıan111ız 1 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

ı-ıo Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerfmizln her üç ayh· 
ğı için bir defa meccanendtr. 

R - 4 satm geçen ilAnlmn fazla 
aurı için 5 kuruş zammolunor 

Daireler taUI 
k"d kapanı cadde- Bllyilkderede oturan. Robert tarafı yağlı boyadır. Su tevziatı ve 

1aat OD i 1 e un efendı'nı·n ze•ceıı' Eftalya H. dftn 
k b' d b" w elektrik tenviratı pek mükemmeldir. 

linden geçer en ır en ıre polise müracaat ederek ev sa-

Şehrimizdeki Alman banka· 
larınm vaziyetleri hllkOmetimizin 
yardımı sayesinde normal bir 
şekle girmittlr. Birkaç gün de· Milli hakimiyet bayramı münue-
vam eden buhrandan başka ban· betile bugün resmi daireler kapalıdır. 

d.. k .. Hastane fıkarayı bili ücret teda· 
fenalqmıı ve yere uşere gase- hibı'nı"n agı· r -!1-'erinden mOte- · .. 1 O tiir ıw.u vl eyler ve ameliyei lazimeleri ıcra 
J&D ettikten sonra 0 m 1 · euiren çocuğunu dOtürdüjUnü eder. Vüs'ü malisi olanlardan beledi-

Aliain ıokak ortasındaki ölilmü iddia etmiıtir. ye mutedil ve münasip bir ücret alır. 
Dpheli ıarilldügif için cea~t Bir mot8r Sirkecide devrlldl Cumadan maada her gün müracaat e 
morp kaldınlmıt yapılan tahhl· lstandart gaz ıirketine ait bir denler poliklinikte bili ücret muayene 
de uhirlenerek aldilğil anlaşıl- mot6r diln Sirkecide devrilmit ve tedavi edilir. 
•lfbr. içindeki 38 varil ıu denize da- Henüz teesaüs eden se\·imli hasta-

Poliı leblebicinin ne suretle killmü,tilr. nenin bazı noksanları vardır. Fakat 
~hfrlendiğini teabit etmektedir. Motörde bulunan 7 kiti de Adapazarı zenginleri hastanenin bu 
•matyada bir çocuk cesedi denize dilfmüpe de kurt&ralllllf'" npbanlan11ın ikmalini şimdiden, hi· 

Da Samat acla tren yolunda larcbr. ribirltriH rekabet edercesine, ta-

kaların muamelahnda hiç bir fark 
husule gelmemiıtir. Bankaların 
itlerinin azaldığı haberleri doğru 
değildir. 

Maa, cumarteaı,. verlllfor 
Ağustos umumi maaşı euınarttll 

gUnünden itibaren Terilecektfr. 

lspanra hUkOmetlle Ticaret ·b;;;;i:;i;i; .. ~:ili11t 0Mn:W~: 
muahedesi imzalandı vekili Zekii beyle lapabya Hfiri 

ispanya hükümetile biikümeti- tarafından meraaimle imulın
miz arasmda . ti~aret muabedeai mışbr. ispanya Hfiri din .....
m~kerab bıtmıı muahede ev- Diyetle memleketine citmek lla
velkı gün Ankarada ,mürahbu • re tehrimize relmiftir. 
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Seyahat notları 
lzmlr6 doaru yollan1rken 
1stanbu1dan1zmire küçük bir gezin 

Harici Haberler 

Şimdi de Berlinde 
toplanıyorlar! 

Amerika hariciye nazırı diyor ki: 

1 
Belediyede : 

Sınıf ıMa taksim 
edilen yerler 

Otel, Lokanta, Bar, Sinema, 
Tiyatro, Han, Hamam vesair 
bazı yerlerin sınıflara taksimi işi 

daimi encümenden çıkmış, tatbik 
edilmek üzere iktisat müdürlü-

ti yaptım, fakat buna müsaadenizle 
&eyahat diyeceğim. Selim Sırrı Deyin 
Adapazarı seferi seyahat olsun, Abi-
'dln Davcrin Kahire yolculuğu devria- nşımdl artık fedak&rhk yapmak s1rası Almanyaya geldll,. gune verilmiştir. 1 ağustostan 
I itibaren tatbik edilecektir. Otel, em seyahati gibi günlerce anlatılsın Londra, 26 (A.A.) - Yarın tayyare uzun bir mül.akatta bulunmuştur. Zan 
·'da benim lzmir seferim niçin seyahat ile Berline gitmek niyetinde bulunan edildiğine göre M. Stimson haricin Lokanta ve mümasil yerlerde 
sayılmasın? M. Mak Donald, ahvali havaiyenin muavenetini temin için Almanyanın sınıflarına göre ruhsatiye resmi 

Gülnihal vapuru ile, bu ismi ve ba- müsaadesizliğine dair almış olduğu fedakarlrkta bulunması lazım geldiğini alınacaktır. Her smıfın ayrı ve 
atları Gülcemalle mukaffa olan ve haberler üzerine son dakikada bu ni- ehemmiyetle kaydetmiştir. M. Stim- sabit bir fiat cetveli daima hal
gene onun gibi bir Çerkes saraylr ismi yetinden vazgeçmiştir. Mumaileyh, Al son Fransız - Alman münasebatınr kın görebiJeceği yerlerde asıh 
' tillryan seyrisefain emektarile lstan- manyaya Felemenk tarikile gitmcğe ıslah için Almanyaıun yapacağı siyasi bulunacaklar. Fiat değiştirmek 
Qlldan ay?lıyonız. Uzeri~e deniz su karar. vermiştir. M. Mak Donald, re- fedakarlıkları sarahaten bildirilmiştir. icap ettiği taktirde sınıf deği
;.,'1_~ıçrnldıgı khatdard tu:~u. goz:ra.şı t.Iab~· fbaklatıdnd: Alman sefiri H. Neurath M. Benes Berllneml gidiyor? şecek, bunun için yeniden rub-
uıwıuş o an n ım a m::mm ıçın ır u un ugu halde Liverpul istasyonu- Prag 26 (A A ) B" k t ı k -1 be · . . . . . · • • • - ırço gaze e- satiye a ınaca tır. 
tek ag ıyan olmadr. Fakat, bu nı na gelmrıştir. Kendısınl istasyonda ler bazı sanayi mahafT · M n ..-. ı d - · · d ··ıd· l ı h · ı ' 1 ının · ene- Şerbetçi ve sucular """"en o ma ıgı ıçm egı ır; yo cu u- ava ış eri nazırı lort Amubre teşyi sin Almanyayı ziya t• t · · · 'teftı·c: ...ı.dll-d"ı 
w k k .. k d d tm. t' re ı emennısım ,. ç 

aumFço ısah slurb·e.ce d eb.ontan. d'd , ~k' ış ıt. Başvekil, mumalley ile bir izhar etmiş olduğunu jddia ettiğinden Dün serbetri ve suculardan 
arzım~ ~ '. ır e e ıya ı ce ı ecı, ı ı dakika görüşmüştür. diğer bir takım gazeteler bu havadisi ,. 

Jyllıut Fecr~atıcı olsaydım, vapur Mar M. Mak Donald, trene binmeden tekrar ele alarak bir takım mütalealar bir kısmı ansızm belediye zabi-
maraya dogru açılırken: evel şu beyanatta bulunmuştur: serdetmektedirler tası memurları taı afmdan teftiş 

Ah, diye dizimi döğerdim, bu yol "Berline gitmekte olduğumdan do- Hariciye nezar~ti b b t 1,... edilmişlt!rdir. Memurlar biJhassa 
.1. •• ht th .. 1 nce u ap a ma u 

tp.n. uzun surse ~e rr . ımın sa 1 pu~- ayı memnunum. Ziyaretimin mes'ut mat yoktur. Ve bir davet vuku buldu- temizliğe, arhk ve karışık su ve 

bgub~rınal hasrhetl11· ddıdelcdr.~en -t hır neticele~ v~receği ve evelce Şekerste ğuna veya mutasavver olduğuna dair şerbet satılıp sahlmamasına bak-
~rabnı e masd a ın e - umuu ees- elde edılmış _olan neticelrin takibine hiç bir şey söylenm-emektedir. mışlardır. 

sur oşansay L. medar olacagını ümit ediyorum. Avru- D h tli bir K k ı b kk d 
* • • parun mali vaziyetinin heyeti umumi- e şe papas arışı su satan ar a ın a 

Vapurda güverteye biriken bir yesi hakkrnda bu va~yete aklı selim 17 yaşında bfr kıza tasallut zabıtvarakası tutulmuştur. 
genç kümesi gözlerini ufuktan ayırmı ile ve şeniyetlerden mülhem hislerle etmek istedi muvaffak Elektrlk flatlar1 ve istilAk 
yor. temas ve onu bu suretle tetkik etmeğe olamayınca... vergisi 

Bir tanesi bu meraklı bakıştaki karar vermiş olan kimseler müzakerat Badajoz, 26 (A.A.) _ Hormasoz Tenviratta kullanılan elektrik 
sebebi manayı bir tek cümle ile fa. ta bulunacaklardır.,, kasabası papazı, vaktkile gendi ya;rn. ve hava gazmdan alınan istihlak 
şetU: Sürat katan 18115 te hareket etmiş- da hizmet etmiş olan 17 yaşrnda genç vergisi yüzde 10 dan yüzde 5 e 

- B~lralım, lstanbul ne zaman kay tir. bir kızın kapısı önünden geçtiğini gö- indirilmişti. Bu hususta henüz 
bolacak. M Stlmson Berlinde rerek kendisini bir bahane bularak b 1 d" bi t bl'w t l 

Ortalığa akşamın, deniz üstünde Berlfu, 26 (A.A.) - M. Stimson çağırır, kız içeri girer girmez, hemen te e Kıyeyf~ tr be"ldı.giJa. yapı mi akmt ~şk-
ku i b. · h 1- · ı ··ı · ' .. . ır. ey ıye ı ır ınce e e rı 

rşun ır sıs a ım a an go gesı M. Brüning, M. Kürtiüs ve birçok uzenne atrlarak tasaUüt etmek ister. . • . . . .• 
indikten sonra gene ayni gruptan bi· h ··k· t kf! •1 .. .. .. .. Kız mukavemet gösterd· - . d dd fıatlan ındırılecektır. Bu tenzılat . . . u ume er cını ı e goruşmüştur. Bu ıgm en ga ar . 
r.ısı yanındakine sordu: .. .. .. mülalcatHırın en mühimminin harbiye papas, ~ızcağızın ~~-1~1 tıkıyarak ka- kilovat başına 30 para kadar 

- Ta uzakta ışıklar gorunuyor, nazm M. Groner ile yaptığı mülakat ranlık hır odaya goturlir ve orada iki tutucaktır. 
acaba lstanbulun ışıkları mı? olduğu zannedilmektedir. İki saat ka- gün hapseder. Bozuk tramvay raylar1 

Basit basit cümleler, kısacık söz- dar devam etmiş olan bu mülakat es- Rahip, dün akşam ikinci defa ola- yenlleştlrlliyor 
lerle hazan bir hasret, bir sevgi nasıl nasında M. Stimsonun M. Gronere rak kıza tasallüt teşebbüsünde nu1u- Tramvay şirketi mühendisleri 
ifade olunabiliyor? Amerikanın Almanya lehinde şiı:ndiye nur. Kızcağız, vahşi rahibin arzuları- ile belediye mühendisleri yeni-

• * • kadar birçok fedakarlıklar yapmış ol- na ramalmttk istemediğinden, herif den tramvay raylarını sıkı bir 

Günde bir, günde iki, günde 
üç... dört intihar boyuna gidiyor. Bo
yuna artıyor. 

Niçin? 
Şunun için. 
İradelerin, imanların anarşi ·deT• 

rinde yaşıyoruz. Eski yıkddı, yeni f. 
man yeni insanları yeni bir mimari ile 
henüz halkedemedi. 

Kızlar 
Süblime içen genç kız, zannetme

yiniz ki sevdalısının ihmaline danldı. 
Onun ruhunda esen anarşi fırtınası bi 
ze bir aşk ıstırabı gibi geliyor. Bun 
dan evvel seven, ve sevgiyi ıstırabın 
tıa kendisi sayan nice genç kızlar geldL 

Ve bu kızların kalpleri bedenlerinde 
yanarak beyazlaşmrş bir alev gibi 
çarptı. 

Onlar yaşadılar, tıpkı kızgın fs.. 

karalar üstünde bedenleri kül olan ilk 
hııistiyanlar gibi... Fakat bir gün, in· 
tihar akıllarına gelmedi. 

Babalar 
Nice, babalar işlerini kaybettiler, 

sefil oldular, gökten yere iner gibi 
bir anda bütün şerefleri, bütün vazi. 
yetleri mahvoldu. Bir karunken bir· 
den birer serseri oldular. 

Konaklarda yaşarken, teneke ba
rakalara düştüler, fakat a~ınlanna 
ne bir tabanca sıktılar, ne de boyun
larına bir ip geçirdiler .• 

Mevkiini kaybeden öyle babalar 
vardır ki, onlar dünyayı Eyübün sab 
n ile gözlediler, ideal kuvvetile ateş 
tarlalarının göl, gülistan olacağını bek 
lediler ... teşebbüsten teşebbüse, atladı· 
lar ... Ve şeref kademelerine yüksele
mediler amma ölüm akıllarından bile 
geçmedi. Fakat anarşi rüzgarı ruh
ları sardıktan sonra babaların önün
de ıstırap ölüme giden bir yol oluyor, 
ideal boşluğunu ölüm dolduruyor. 

Delikanlılar 
Karada başlıyan sı.cağı ne deniz, duğunu ve daha ilerisine gidemivece- kızcağızın elini kolunu bağlar, vücudu surette gözden geçirmişlerdir. 

ne de gece dağıtmadığı için dört beş ğini söylediğini zannettirecek bir- ta- ile esvabı arasına saman doldurur, Bazı cihetlerdeki rayların bozuk 
yolcu orta kat kamaradayız. Bunlar- ktm esbap vardır. • . • samanın Ü7,erine de ispirto dökerek olduğu görülmütür. lstanbul !Cİ· 
dan iki tanest- maşallah - saatler- Mumaileyhin şimdi artık fedakar- ateşe ve:ııir. Bunun üzerine zavallı kı- Delikanlılar C"n"'Cld~~ d..Ju. o..;

1ftl!'n 
Jd li üJlS k b" I k k ık "" k d - f f' helindeki bozuk. raylar değişti· Ji değillerdi. İddia ederim ki etıld*ft~ ... ce o u ·ça y e ır ses e onuşma ı yapmanm sırasr Alttrattn.Ya ge!mi~ zrn çı ar rgr eryat ve ' ıganJarr kom- rilirken Beyazıtta darülfünun 

fırsatını, imkanını l>ulan iki kadrndr, olduğunu ve Almanyanın vaziyetini şular duyarak heyecana düşerler. likanh daha çok lıisli idi, daha 5çli i-
yakasında açık kanatlı bir arı rozeti ıslah edebilmek için muhtaç olduğu Evin önüne yüzlerce kişi toplanır. Ni· önündeki kavs da düzeltilecektir. di. .. 
taşıyan bir genç de bu tükenmek bil- harici yardımı ancak bu fedakarlıklar hayet polis tam vaktinde yetişerek k.ı- Ekmek nark• Romantik bir bebek halinde yeti· 
miyen sohbete bazc bazı kanşıyor, fa sayesinde elde edebileceğini ilhe e'~ zı tamamile kömür haline gelmekten Belediye narh komisyonu ek- şen eski neslin delikanhlan bizim kan 
kat deva:m edemiyerek mavi şapirog miş olduğu da söylenmektedir: M. kurtarır. Maamafih biçarenin ''Ucu. mek fiatını 8, francala fiatını 13 gören, ateşte pişen ve nihayet bü· 
raf mürekkebile basılmış kitabını o- Stimson, Almanya harbiye nazırına dunda bir tak:mt ağır yanrklar vardır. kuruşta ibka etmiştir. yük harbin gübrelıiğinde yetişen nesil
kumağa dalıyor. Ben, matbaanın ver- müspet vesayada bulunmamakla bera- Rahip tevkif edilmiştir. 8 bin kişiden --;;======::;;====;;;-- Ierimiz kadar pişkin değildi. 
diği bir alışlnnlıkla, gürültüye mü- her mumaileyhe bu fedakarlıkların an mürekkep bir halk kütlesi, bu vahşete Memleket Haberleri 1 

rültüye aldırmıyarak yazı yazıyorum. cak siyasi mahiyıette olabile<:eğini ve karşı hükumet memurları nezdinde 
Arada bir kalemi bir tarafa hıra bunların Avrupanın va7Jiyetinde sükO.n protestoda bulunmuşlardır. lzmlr esnaf bankasının Urla 

karak dinlenmek istedikçe söze devam teminine ve bilhassa Fransız - Alman Kutup yolunda şubesi 
ediyorlar: münasebatının hakiki surette ıslahına İzmir esnaf bankasının Urla 

- Aman, bana yine ~ocuk1ardan medar olacak şekilde olması lüzumunu Graf Zeplln tam bi~ muvaffa• şubesi evvelki gün merasimle 
bahsetme, bütün bir sene onlarl!ı uğ. beyan etmiştir. k~yet ltlmadlle derl~~or açılmiştır. 
raşmaktan (anlıyorum ki bu lıanım Netayicinin şimdiden bilinmesi Jl\Üm Lenıngrat, 27 (A.A.) -:- Dun sabah Açılma resminden sonra bir 
muallimdi.) kün olmıyan bu mülakatın ehemmi- kutpa hareket eden zeplın balonun- iki saat içinde bankaya 10 bin 

Başınm altma bir yastık yerleş- yeti şundan da anlaşılıyor ki M. Brü- da bütün .gece faali~e~le çalışılmıştır. lira tevdi edilmiştir, 
tirm.eğe ~e g:liba ~u s~retle hiraz ning Jle M. Kürtiüsün Paris ve Lond- ~:.lon 9 hın metre mıkabı gaz almrş- Mahmut Esat bey lzmlrde 
kestırmege dgraşan otekı hanım: raya azimetlerinden mukaddem akto- Sabik Adliye vekili tzmir 

- Hiç de uyumak mümkün değil? Iunan nazırlar meclisinde M. Grones, Balonun hareke.tinden evel kuma. n. b' M h • 
da Ekn T h bi me usu a mut Esat bey yaz 

aiye hayıflandı. Fransız noktai nazarına tevfikan u- n er, as aJansının mu a nnı 
Karşrki köşede sıcağa mıcağa çok fak bir fedakarlıkta bile bulunmanın kabul -ederek şu beyanatta bulunmuş- t~1tili!1it' geçirmek üzere izmire 

ta lbe 1 h k ak 
. tur: gımışır. 

n ga e ça mış ve atta atı Y ası şıddetle aleyhinde bulunmuş idi. Hat- " . . . . . 
ve sımsıkı iskarpinlerile kendinden ta · . b"r m b d 1 b" h b Şımale tam hır muvaffakıyet ıtı- Raşll Rıza arkadaşları Manisade 

ıyı ı en a an a rnan ır a ere d .1 . . H .. •t 1 · · d ·ıı k 
germiş bir efendi bu teessüre hiç far g·· h bi 1 d M ma ı ı e gıdıyoruz. ava musaı o · ızmır e temsı er verme te 

~ , ore, ar ye nazırı o sıra ar a . d v • F . J l u R · R d 
kında olmadan cevap verdi· B ·· ın· ta f d f k b" . i ta ugu takdırde 20 saatte mnçoıs o- o an aşıt ıza ve arka aşları,, • run g ra ın an u a ır sıyas · v .. • 

- Hor, hor horrr!... ahhüde girişilecek olursa. hemen istifa se~ adalarına varaca~ımrzı umıt Manisaya hareket etmişlerdir. 
* • • edeceği beyanile hükumeti tehdit et- ed~yorum. Bu adalar cıvarında Mal Hey'et Manisada dört akşam 

tnsanlarm işi gücü olmadığı ga- mı·ş ı'd' guıne buz kıran vapurunu bularak der k ld kt t k . . e ' · •- . - a ı an sonra e rar ızmır 

Eski nesilde her delikanlının için
de bir mecnun yaşardı. Bir gizli ses, 
Fuzuli aşkını bestelerdi. Bütün ruht 
azaptan, ıstrraptan, ve hasretten yuğ. 
r•\lan insan bugünkü <İelikanh gibi gö
zünü baJlayıp, helinden taş sararak, 
kendisini denize salıvermezdi. ideal, 
onun ıstıraplarını bir ipek yastık hali
ne koyardı. Eski delikanlı ıstıraba bir 
yastığa yaslanır gibi yaslanr ve uyuk
lardı. Halbuki ideal desteği kınlan 
delikanlı korkuluğu kınlan bir küprü· 
den uçuruma yu,-arlanrr gibi ölüme 
koşuyor. 

Salgın 
intihar bir salgındır, sıcak salgı

nı, soğuk salgını gibi... Bir adamın 

intihan sevmesi, methetmesi, bir 
başkasını intihara sürü.kliyemez. İn· 
tihar ideal buhranına uğnyan cemiyet

lerde, bol, bol göze çarpar. zetecilerin mevzu kalmadığı zaman yap Berl'n 27 (A A ) A 'k h · · halde temasa gelmıye çalışacagım. d- kt' ı , . . - merı a ancı- onece ır. 
tıklan bir şey vardır: Dedikodu. Bu ye nazın M Sti M. G .. ·ı Kumandan Ekner en son mııli\ma- . Cemiyetten kaçanı ölüm kovalar. Yazın 

. mson roner ı e t . ti d .. . t f d As . t d p b'ld" ·ıd ·-· .. iki hanım bu işle gecenin birkaç sa- a ıs na en muessesesı ara rn an ta- socıa e resse ı ırı ıgınc gore intiharlar çoğalıyor. Çünkü yazın iş ha 
atini öldürdüler. lstanbulu çekiştirdi rabe karşısında, kendi kendime: yin olunan şimal kutup haritasını da kongre, şimdiden sonra Meksıkoda yatı daha az kesiftir. Cemiyet hayatı 
ler kendi memleketlerindeki bazı - Yarabbi dedim hangi millet beraberinde almıştır. Kumandan Ek- yalnız gümüş para tedavül etmesine d h f d'I . t' F d fazla kıy ' ' ' · s . . h . a a er ı eşmış ır. er e • 
muayyen kadınların tuvaletlerilc eğ- Türk kadar hem harbin hem de sul- ner beyanatı esnasında ovyet Rusya- karar vermıştır. Bu karar, azme er- . 1 · ' d k d ı-b·1 · k b ı 1 k~ ·ı h • b k ı ·· l · met veren cemıyetlerde mesell Ang o lendiler. Bır tanesi lstanbulda geçen hun kahramanıdır? nın a ya m a ~u. ı ı sev a on ara anı ı e ususı an a ar, muesscse en . . . . 
hayat hakkında uzun uzun sözler sar Bizim tren Bandırmadan ayrılır- malik olacağı ümidini izhar ederek arasında aktedilen bir konferanstan sakson cemıyetlennde ıntiharlar k:ıto-
f ettikten sonra: ken İstasyonda zeki bakışlı ve sevimli demiştir ki: sonra ittihaz edilmiştir. Bu kararın lik cemiyetlere nazaran daha çoktur. 

- Kendimi muayene ettirmek için bir köylü çocuğu gözüme çarptı, içi "Fridedşhafen tezgahlan Sovyet neticesi olarak bütün altın meskılkat Hulasa, inti".a r salgındır. Bu sal 
Akil Muhtar Beye gittim, Ankarada yenmiş bir karpuz kabuğunu on para' balo~ları~ın inşası için memnuniyetle t~davül mevkiinden çekilecektir. Mek gmın önüne geçmek için en iyi çare 
imiş, diyordu, maamafih fena olmadı; büyüklüğünde kesiyor ve elindeki ka- teknık muzaherctte bulunacaktırlar. sika bankasr, bir federal rezerve ens- . 1 h .d 1 vla tattır· 

B b ta .. k t t kt · .... h 1. . 1 k 'd . . b k ansan arrn ru una ı ea ze 
beş liram cebimde kaldL.. ıın patlangacın deliğine tıkıyor, son ~ a~ muza era cereyan e me e- tıtus~ a tnı a aca .. v~. ı .. aresın1 ~ ı maldır. 

Ben kamarama indim. ra eJindeki ince değnekle iterek pat dır. Ikı taraf arasında başlıca mesele- Meksika bankası muduru 1\1. (xalles 
• • • Iatıyordu. lerde itilaf hasıl olmuştur.,, deruhte edecektir. M. Gallesin yarın 

Bandırmadan çar çabuk geçtik. ls Patlangacın her patlayışında ço Leningrat, 26 (A.A.) - Zeplinin ecnebi paralar üzerine yapılan bütün Esnaf bankası memurlarla mu• 
ketenin hemen karşısında yeni bir ca. cuğun iftiharla do1u bakışmı görseydi· harekd saa~i henüz tesbit editm.emiş muamelelerin ~ususi h!~ res~~ ta~i tu- allimlerede lkrazatta bulunzyor 
mi var. Durası hakkında kısaca ma11l.- nizI Bu hal hoşuma gitti ve demin ba- olmasına ragmen tayyare karargahın- tulmasmı tekhf edecegı de soylemyor. Esnaf bankası tarafından viliyet 
mat verdiler: na cami faciasınr anlatan yol arkada dn binlerce kişi toplanmıştır. MUsollnl galip 1 ·ı ilk k"'~ 1li 1 f,,. 

Gelişigüzel 2 şıma: Leningrat, 26 (A.A.) - Graf zep- Floren, 26 (A.A.) _ Papaslar]a mem.ur an e . me .-::P mua m_ er 
- Düşman buradan kaçarken ka- - Bu büyüdüğü zaman .. diye söze lin, bura saatile 11,10 da kutpa mü- faşist siyasi katipleri arasında hasıl ne birer maaş miktarında borç verilme 

sabamn kadınlarını, çoluk ve çocuk- başladım, tren tiz bir düdük çaldı ve teveccihen hareket etmiştir olan anlaşmaya göre aksiyon katolike ğe başlanmıştır. 1 

lannr buraya doldurmuş, s6nra binayı belki de içimde siyast bir gaf yapaca- Meksikada yalnız gUmUş tabi teşkilat faşist klüplerine ve iclarei Ayrıca mıuaUimler tasarruf sandı 

SADRI ETEM 

ateşlemiş, bômbalamıştı. ğım fikri cümlemi yanda koydu. para geçecek hazıraya tabi müessesata tahvil edil- ğı iç.in vilayet bütçesine 28 bin Ura 
~imdi 1epreni duran bu &&bık ha· ~ j.4H,e NeVY,ork, 26 _(AA.). - Meksikodan miştir. tahsisat konmuştur. · 



[ SPOR Haberleri 1 

lstanbulspor izmirde 
Genç klllbllmD.z ilk maçı cuma gflnfl lzmlr 

f8.111plyono Altay ile yaptı 

letanbalaporlalarm pek bozuk oynamallllla rağmen 
bmlr pmplJ'o•a ancak berabere kalabilmittir 

yordu. 
ikinci haftayımda hakimiyet ta

mamile istanbulsporda idi. Fakat 
gol atamiyorlardı. Selih ve Az
mi daima Altay mlldafaaaından 
sıyrılarak gol atacakları sıralar
da gasip vaziyetler hadis oluyor 
binaenaleyh şüt çekmek imkanı
nı bulamıyorlardı. Hakem bu 
pek bariz olan tutmalan ya gör-

ı mfyor yahut g6rilyona da pen 
1altı vereceği bir de seri muha
keme ve onun neticesi seri bir 
hilkllmle kocaman bir penalbyı 
frikik cezas1na tahvil ediyordu. 

ikinci devre başlarken hakem 
değitmesinden ve aaireden vakit 
geçmişti. Bunun için oyunun son
lar1na doğru hava pek kanşmıı
b. Oyun bu karanlık içerisinde 
İzmir şampiyonu ile berabere o
larak bitti. 

lstanbulsporhlu hiç iyi oyna· 
madılar. Tren sarsıntısı bunalbcı 
sıcaklar çocukJann sıhhatleri 
üzerinde çok aksiteairler bırak
mııti. 

Bu itibarle yorgun vOcutlar 
ı.t.nlta .. porlul•r 11118lll•n• istasyonunda kendllerlnl kar,ıltyan sahada maUdbu oyunu g&ter-

lzmlr aporcu .. rlle blrllkte memişti. 
bmir muhabJrimlzdcn: yirmi birinci dakikasında Azmi Şayet latanbulspor Jıtanbulda 
Cuma gOnD aut albya çeyrek topu sOrerek Salihattine güzel oynadığı oyunlardan birini olsun 

km sporcular otomobillerle aa- bir pas verdi. Salihettin de bu- oynamış olsa idi, izmir pmpiyo
haya geldi. Sabada kesif bir ga- nu büyiik bir souk kanlılıkla nunu bilyilk bir farkla yenebile
lebelik Ye askeri bando vardı. istimal ederek Istanbulsporun cevini zannediyoruz. 
Tam saat altıda sabaya eveli yegane sayısmı yaptı. Altay, lstanbulıporun bozuk 
İltubalaporlular çaktı. Bando Top ortada, düdük çalınır ça- oynamasına rağmen fazla tek bir 
çalımya bqla~b. Sonra Altay lınmaz Jstanbul sipor muhacim- sayı çıkarmak imklmnı bulama
~ktı. leri btr daha Altay kalesine dı. Öyle zannediyoruz ki latan-

Tarafeyıı bayrak merasimini kadar indiler. buJspor bundan sonraki oyunla-
yaparak ikt memleket gençliği- Bu sırada Selihattinin bir rında daha iyi neticeler alacak-
DİD ve bilhassa iıtanbulspor ve şütn harıca gitti ve güzel bir tu. · ,.. ,.. 

Maarifte 

Muallimler arasında 
lstanbul lls6 mualllmlerlnden 

bir kısmı Anadoluya tayin 
edilecek 

Bir habere giSre bu sene lise 
ve orta mektep muallimlerinden 
bir kısmı Anadoludıı mOnbal 
muallimliklere tayin edilecekler· 
dir. istanbulda açık kalacak mu
allimlikler; diğer muaUimlerin 
ayni maaşla daha fazla çahıma
lan ve ders saatlerinin artbnl
maaı suretile doldurulacaktır. 

DarUlfUnun tallm taburu 
Liselerin kampından sonra 12 

Ağuatoıta darillfnnun talim 
taburu da kampa çıkacaktır. 
Pendikte kurulacak kamp 1 ay 
silrecektir. 

Bu .. ne Uaeler aeklzyUz me 
zun ~eU .. lrdı · 

Bu sene bOyilk liselerden 800 
genç me'zun olmuştur. 

Bir kıamı da ikmal imtahamm 
verdikten sonra me'zun olacaktır. 

Hazin bir lrtlh•I 
Emanet Sıhhiye mUdUrit doktor 

Ne§'et Osman Beyin bfiyfjk mahtumu 
ve lzmir tüccaranmdan Tallt Beyin 
damadı gUzfde genç eczacılanm.ız
dan Eşref Neş'et Bey kısa bfr rahat 
mzbjı müteakip dtiıı saat iiç buçuk 
raddelerinde BabıAlideki hanelerinde 
vefat etmiştir. Cenu.eei bagfln öğle 
namazından evvel BabıAlideld hanele 
rinden Jhtillfatı Jlyika ile ka1dırıla 
rak Eyfjpteki aile kabristanına defne 
dileeektir. Cenabı hak garfki rahmet 
eyle,re Ti daha henüz oa bet gfin
Ulk yavraeana tulü ömUr illan eyle
ye. 

Altay aruındaki tanıtmadan mü- gol fırsab kaçırıldı. Bundan soura ikinci maçıet tafslllb 
tevellit gurur ve bahtiyarlıöı te- lzmir, 26 (A.A.) - Şehrimizde bulu aldunile başladı. On bet dallika mttte-

6 AJtayJılar rüzgardan istifade nan tstanbulspor futbol takımı ikinci vaziıı tekilde devam eden her iki ta-
.,;t eden nutuklar teati edildi. d k 1 d ı V hJ"k l" af -•-ı be akik .... r e ere can an ı ar. e te ı e ı maçını Altınordu ile yaptı. Pazar r m aaıu an f d a sonra .unan· 

Kaleler seçildi. istanbulspor bir kaç inişten sonra 31 inci olmak münase-betile saha cuma günkü bulspor beklerini atlatan Sait ikinci ve 
takımı ıu tekilde sahaya çıkmıı· dakikada sol iç [smail Hakkı kadar kalabalık değildi. Saat 17,.'~0 da beraberlik golünü yaptı. Bu beraber
b: KAzım, Temk, Samih, Hasan, ıahıi bir sürüş ile ceza sahası Istanbulsporlular ve 5 dakika sonra tik saywndan sonra her ild taraf da 
Mur,t, iımail, Azmi, Salibattin banan&1cy.rmde YBl•lnr·vu111f da Altınordulular halkın alkışları a- canla başla oynıyordu. Çok heyecanlı 
s·~ NeYJ1At. Nihat. C:.--· .. :1 A ... ___ L___ ra&ll\d& sahaya crktılar. Mfitat mer~ bir şekil alan bu oyunun 20 inci dafd. 
""'~alt k hak""""" H'1J ._.... ... .... ....-a..lk ilk •• ırlınden 'BOM"a hakem AltaJ"d•• HUUI kuııula teıaliblf -.ıan1aa Wrini-~ 

tam ıyı çeyre geçe em son sayısını yapti. Beyin idaresinde saat 17,45 te oyun pan Altınordalular 8çflneil, oyunun hi-
HO.eyin beyin idaresinde maça Artık oyun tarzı sert devam başladı. tamına on dakika kala dörd8ncü gol-
ba.landığı vakit istaobuJsporlular etmege başlamıştı. Haftayım bu lki dakika sonra lstanbulsporlular lerini yaptılar. Bunan U:rıerine kendi· 
ai1nef ve rilıgirı aleyhlerine al- beraberlik bav~si içinde bitti. h!kim bir oyun oynamata başladılar: ni tophyan lstanbulaporlular aradan 
-.ıuch. Altaylılar seri bir akın ikinci haftaym başlarken Is- Altınordulular zaman zaman yaptık: beş dakika g~meden bu gole mukabele 

ı k d b d uf k b lan telılikeli akınlardan 18• tifade ede- etti ve oyunun hitamına ld dakika ka· 
a iatanbulspor kalesine a ar tan uspor a a • ir deği~ildik yhi bi 

7 miyorlardı. On bea dakika sonra ıs- la da Altmordu ale ne r penaltı 

Ad.Hyeder 

Bıldırcın 
Davasında mUddelumumlllk 

ceza istedi · 
lstambul ikinci ceza mahke

mesinde dlln UBıldırcın,, mizah 
gazetesi aleyhindeki açık neşri
yat davasımn rüyetine devam 
olunmuştur. 

Müddeiumumilik, gazetenin 
mes·uı mlldilrOne ceza verilme
sini istemiıtir. Mahkeme, milda-
faa ve karar ıçin başka güne 
bırakılmıştır. 
Hacının kararı temyiz edlldl 

Eski musul meb •usu Nuri beyi 
bir akşam Beyoğlunda yolunu 
bekJiyerek öldürmekten mamun 
arnavut Hacı. Istanbul ağır ceza 
mahkemesinde cereyan eden mu• 
hakemesi neticesinde cinayette 
taammüt görülmiyerek on iki 
buçuk sene ağır hapse mabk6m 
edilmişti. Mahkemede, vak'ada 
taammüt görerek maznunun ida
mını ye ancak tahrik dolAyisile 
cezanın yirmi dört seneye tah-
vilini istiyen mllddei umumilik, 
bu kararı temyiz etmiıtir. 

Hırsızhk davalan 
Bir arkadaılarımn evinden 

gramofon çalmakla maznun Sa-
Jihattin ve Mustafa ile Sirkeci
de bir otel sahibine ait mllcevher 
ve parayı çalmakla mamun ibra· 
him, llçer ay hapse mahkilm 
edilmiılerdir. 

Deniz Gezintisi 
7 Ağustos Cuma gilnll ( Gilr

bilzler Yurdu ) tarafından Y alo
va - Adalar- Marmara - Boğaziçi 
ne bir deniz gezintisi tertip edil· 
miftir. Vapurda Saz, Cazbant 
ve mllkemmel bir bnfe buluna
cak, Tiyatro, Monoloğ ve eğlen-
celi spor harekatı yapılacaktır. 
Biletler 150-100 kuruşt~r. Vapur 
dannşte Beykoza kadar gidecek
tir. 

__ ....,ıg~g - 4 ıı• - ~ 

Kadınlar blrllll heAftlJtpt'..r .. ı.ın .. 
·· glttller 

Kadınlar birliğinin irpt heyet· 
leri dlln muhtelif vasıtalar ile 
mıntakalarma gitmişlerdir. He
yetler geceleri mıntakalardaki 
kaza ve nahiye merkezlerinde 
kalacaklardır. 

IDditer. aörnlilyordu. Kaleye KAzımın 'S ı•~ •~- b 1---nıa s e tanbulsporlular yaptddan bir ak1nda oldu. Pena .. ~ • .unan u .... ..., n a- --------
Halkın gllrllltllallne ve aynı yerine Kemal sağ haf mevkiine ilk ve biraz sonra ela Altın ordu bek· llhattin çekti ve gole !81nıil . e~erek QIİV&ffİ ------. ..... 

aaba acemiliğine rağmen latan- de Şerif gelmişti. Istanbulsporun Ierüıin hatası yüzünden ikinci golleri- 4 - 4 beraberlikle netieelendirdı. 
tiUl sporlular bu akını durdur· talisizliğinden güneş kaybolmuş ni d~ yaptılar. Oyunun 20 ma da.ki- Futbol antren&ll 11eldl ~----· En kullanıflı 
dlilar. Bunu mOteakip Altaym ve rüzgar durmuştu. Bu hafta- kasından sonra hAldmiyeti ellerine a- Futbol federasyonunun müracaatı yazı makinesi 
ltirkaç tehlikeli akını daha oyu- V1mda hakem degv işmişti. Birinci lan Altınordulular bugün çok şansız üerlne lngiliz federasyonunun tavaa-

r denebilecek derecede fırsatlar kaçın- sutu neticesi olarak millt takımı hazırı. 1931 Senesi TUrklye aUra't 
Dun ilk bet dakikuı Altaym haftayımda oyunu iyi idare eden yorlar, ve gol çıkaramıyorlardı. Haf- lamak üzere ayda (35) ingiliz lirası ay MUMbakaaını 
hakimiyeti altında cereyan ettir- Hllseyin Bey halkm savurduğu tayim sonlarına doğru Altınordunun lık n bir sene mUcldetle mukavele ya- Kazan mı"9r. _____ ,, 
eli. Bundan sonra vaziyete ta- laflardan muğber olarak dlldüğii sol hafı Hiiseyinin çektiği bir kome pılan futbol antrenörü Mis&er Pred o ı · ett• 
mamUe Istanbulspor bakim oldu. bırakmış ve onun yerine izmirin lstanbulspor kalecıisinin omuzu hiza. Peper evelld gün fehrimize eelmiştir. ~------ 1 Y 1 

E!;~~~=!~:ıe~t°=~~k ~~:::::ı::=:!:~:.ı::~ :~;~::::::::.:KANS 1 Z LI K ~:;:: 
Artık Jatanbulapor a· x... baa- zaffer Bey bu marta ilk defa ı te B.. T parça ar renniim ediyordu. benin' nr ic:iD ye&Ane • dna .. bDI ihya - eckıı - · 

mata bqlamıtb. Nihayet oyunun olarak hakem vazifesini göril- İkinci haftayim, Altınordulularm ita ..a!W. dibba tarafuadan tertip edilmiftir. SIROP DESCHIENS. PARIS 

Bu noktada yegtne mes'ul olanlar er hanede evlldU ayal var,,; onlann - Maamafih arasıra fazla tazyiki 

Kızlar Çu. kura du" şu" nce ••• biziz. Şu halde umumhaneye gitmekte beslenmesi fllln,.. filln . .,, Hlirriyeti defedecek bir süpap istemez mi? .. 
üç derece mel'anet görmekteyim: Ev· pbsiyenin mukaddes oldufu mütema. ülilr. las?a,.ks b?uinoh??,.r 

••••••••~••••••••••••••••••~~~~~~"~~~~~~~~ ~~iff~d~i~~~ . şekilde bir esarete maruz ka1acak o- memek p.rtile hiirriyetperverllk ts.sla- vırlı iri yarı bir delikanlı idi. Arka-
Yazan: Alek-ndr Kuprln - 20 - Çevıren : M.Gayur lan zavallı .kızın çektiği azap; sa- nır. Fakat on sene kadar hayat için- sında modaya muvafık bir mektepli el 
J,AbıonJa dofru söylüyordu. Miider· fl>izler ulema tabakası) demiye alış . niyen beşenyete karşı ihanet, çiinkil de yuvar1andıktan sonra etek öpmekte bisesi vardL Şık bir dar pantalon si

m muYal Yar~enko tahsil senele- mıştı. keyfimizi edecek kadını bir saat kirala- b8yflk bir rfisuh gösterilir. Tabasbus yah ve geniş şeritli gözlük, Prusy~ sis 
rinde oban daha 80Dralan olsun pek Talebe arasında tesanüt, onların makla fuhşu tasvip etmiş teşvik etmiş tabii bir teY görUltir. Sonra çekinme- temi kasket arkasını yarı yarıya örten 
eex-ri bir hayat siirmtiştiL Onun içtimalarma, itirazlarına, tezahür- olu~z; ~lisen: vicdanımım ve mil- den sıntarak: "Ne yapalım! zaman za kısa beyaz vest... · 
tıtnu ricadunu, kırmızı yanakları lerine iştirak mecburiyeti artık kendi· fekkıremı~ karşı hatalıyız. mana uymama sen za~na .ay!,, de· - insan ihtiyacını hissedince biz. 
m, parlak ve sevimli gözlerini, telaş sine ağır geliyordu. Fakat gençler a. L~onın başını ~~11.ryarak ve keli- mekten çekinilmez... Böyle hır zihniey metçi ile yahut aile sahibi bir kadınla 
h kon11f111UIDI, kfllkin kahkahalannr rasmda taruJmış olmanın menafiini de mele~ teker teker soyhyerek muk~ te talip olan sizlerden ne hayır gele- münasebette bulunmalı mı diyorsunuz? 
hflttia meytıanelerde kafeşantanlar- bildiği cihetle eski vasatmı birdenbf. Je ettı: . bilir? Siz ancak iri kalem amirleri ola Eğer karıya ihtiyacım olursa ne yapa. 
da, Ye dfter ze~ yerlerinde tanırlar re inkar edemiyordu. Lihoinin sözleri - Hah~ ~şte filOS?,fumuz ytlkaek bilirsiniz. .. , yım? 
dı. Yar~nko darülfünuna gireli im onu içerletti ve kekeledi: na~rfyele~ını sayıp dökmeğe ba(lladL l.Jhonin sozUnü kestJ: Yarçenko bir sabırsızlşk hareketi 

f
ak tle vermi ve 1 Daıma aynı terane!... - Yahut da müderris?. . yaparak mukabele etti· 

tfhanlarmı muvaf • ıye ş . - Canım efendim ..• nsan çocuk Yarçenko sertçe dedi ki: Yarçenko telmihi aldırmıyarak de- _ Iht' ' • 
profeelrlerfn ta.kdinni kazanmıştı. iken neler yapmaz!-. - Her seyi vesile tutarak hokka· vam etti: Ak dıyaç mı. Adam se? de.. .• 

Arllad 1 y konun nasıl Son 'dd t • s r a aşlannın Ramzes ısminı tak-
&f an arçen . ra şı etle çıkış ı • bazlık dmekten kolay ne v•r... Bence - Asıl mesele •izi bagtln nehir üze- tıklan bir mektepl' · .. dah 1 t-

olup da böyle muvaffakıyeth tezler ha - Çocuk iken şeker de çalar, rus h~yah içtimn.iyesini1' en elim şe- rinde öte tarafta görfiıfimdür. Şu na mek istedi R 
1 ~şe ;:u 

1 
a e e 

sırJ.ıJabilditfnJ bir tUrUi anlıyamaılar donuna da pisler, kunduz böcekleri yi istikrarsızlıktır. Bu Jikayftlfk in· rin matmazeller yanında ne kadar na renkli k • a;:zes 1 sa ~.~şk, .~snıer 
dL Simdi artık eski meyhane arka· nin kanatlannr da kopanr. Tabii si- saniyetl tefessühe götürür. Bir umum zik, terbiyeli, hareket ediyordunuz. na.klı ' a~a 1 ur1unb~' uti 

0

0n ya-
l t i t k · k h . . 0 , genış a ın ı ır genç . nun 

dqlarmdan uzaklapnağa baş ır.mış ı. zen me verece ve sıze yaşama usu- aneye gıdilfp gidılmemesinden ne ~ı- nlardan ayrılır aynlmaz fahişelerfo talebe h t ld k . "d" A k 
MBderrfaUk mesleğinde tanılması li· Jünü öğretecek değilim-. Maamafih e- kar? Böyle bir hareket bir defalık ha mi buluşmak llzım?- Gündüzü dost. d 1 ay~ ı 0 

u çka garıp 1 
L .r

1
. a· 

ek d'I tıki ı l F h be- • aş arı, sıyaset, aş tiyatro ve ı ım· 
maplen RY&t fte görfişüyor. GeJec fen .ı e;. man \~. ı~k· .:l?;n d yapılmış ~a yapılm;mı~711Beş se~~ ~; lanmızın he(~ıreleri ile geçirdikten den az çok istifade ederken 0 adli dos-
llmtetrde Roma tarihJ miiderrisi olma· şe rı~ ıdsahran. e~ u:utt ('k" a Tarı an "Rra iiayni kımse ned erf ı rbf m sn zk soB nra gffe "'ukur) a koşmak caiz mi? ya1an kanştırmakla vaktini geçirirdi. 
a. huırlanıwordu Artrk konuı;ıtug .. u oJdU&un a ~pımız mu e ı ız. a ep. şvet almak ka ar ena r şey yo u utanılacak bir hareket değil mi' D 1 . l"kl i 1 t b 
... " • 'S 1 - :ı.A d kJ -· 1 · ava arın mce ı er n araş ınr, un-mau alderrislere has bir §ive ile sis ars o mıyacagı &f.a.aar ır. tur. Fakat ne _yaparaın : .· Ylran o a dedi ~r:a Sobapikof ddcll bir tavırla lan zihnine lıAk için sarfı gayret eder-

• - d.L {BitmecllJ. 
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. ' 3. K.O~ Sa. Al. K.da~ ı . ı t Kari mektupları 1 Evkaf müdü·flüg~ünden: B o R s A -
Maltepe pıyade atış mektebın de-kı ı Kartal çimento fabrikası Ya· 'l6 ·remmuz 3 

yanık binanın tamiri kapalı zarf mm- kacı{iın havasını bozuyor Pazarlıkla kiraya verilecek emlak K ... ... '.1 vo 

Jile münakasaya konmuştur. Teklif Ben birkaç senedenberi ciğerl er inden Müddeti icar 
mektupları 11 - 8 - 931 saat 16 rla a- muztarip olan bir hııstayım. Tabibi mü· Sene 
çılarak fiatıar haddi l ayık görüldUğü dn·im bu ı:en e lebdili ha,·a için Yıkacığı 

T ]. 1 Galatada Kemankeş Karamustafa mahallesinde takdirde ihalesi yapılacaktır. a ıp· cavsiye etti. Rir ev tutup oraya naklettik. 
Ierin keşifnamesini görmek için her fakat Kartal çimento fabri k:l ~ını n du manı Helvacı sokağında 6 No. banın dokuzda sekiz 
gün öğlMen evel müracaatları ve Yakacıj!; ın h a ~·asını ber bat etti~inden is· hisse 1 
münakasaya iştirak için de tarifatı ka- tifade edemedim. Bıı öldürücü dumandan 2 Nişantaşında Muradiye, Galipdede, 35-41 No. lı 
nuniye dairesinde mektuplarını vc.kti kurtulmak kabil olamıyacaj!;ı cihetle tabibi dükkan 1 
muayyeninden evel komisyona ita ey- müda,·i m hemen Yak11cııt;ı tt>rk edeıek 5 7 N 

3 Hasköyde Keçecipiri, camii ittisalinde - o. lemeleri ilan olunur. (76) ı\daya nakletmemi tavsıyc etri. ~ıhhatim ! 

"' "' * kurtarmak için bugünkü malt buhrana dükkan 1 
Gülhane hastanesi kapalı zarf .1su- ral!;men Adııra taşındım Simdi, uzakta n 4 Uıunçarşıda Yavaşcaşahin, mektep sokagında 22 

lile tamir ettirilecektir. !halesi 11 bacadan çıkan dumanın zehirli bir dil 24 No. h bodrum 1 
agustos 931 saat 17 de icra olunac:'\;!ı n· gibi o ~i.ızel Yakacı~ yalıyarak uzantp 5 Ortak?yde cami sokağmdıı arsa 1 
dan taliplerin keşif Ye şartname!'! ini vayı ldı~ını ~ö rüyor ve hayarını kurtara· 6 Nişantaşanda Muradiye, Galipdede, 33. 39 No. b 
görmek üzere her gün öğleden evel ve bilmek iı;İ n benim gibi mali fedakarlığa dükkan 2 
kapah zarfla iştirak etmek için de vak- kudreti olamayıp da bu zehirlı duman 
ti muayyeninde teminatlarile birlikte içinde ı, almak mecburiyetin de ol~:ılara 7 Boğaz;çinde Arnavutköyünde cami tahtında 42 
komisyonumuza müracaatlan. (77) acıyorum. Acaba Sıhhiye \'e\<4.letinin No. lı dükkan 2 

• • • buna bir çare Bulması mümkün değil 8 ·Şebzadebaşında Kalenderbane, cami sokağında 
Gümüş Suyu Hastanesi için midir? Karıteri nlr.den 12-10 No. h aısa 2 

20,000 kilo koyun etine verilen All 9 Çakmakcılarda Büyük yenihanda 13~53-55 No. h 
fiat gali görüldüğünden yeniden Posta oıullarında bazı tadflAt iki dükkan 3 
pazarlık suretile sabo alınacak- yapıhyor 10 Aksarayda Kitipmuslabattin, Cerrahpaşa cadde· 
br. ihalesi 30-7-931 saat 10 da Basılmağa başlanmış olan sinde mektep altmda 56 No. lı dükkin 3 
icra olunacağmdan taliplerin şart- yeni posta pulJarınde yeniden 11 • Bahkpazannda Ahıçelebi mahallesmde yoğurtçu 
namesini görmek üzere her gün bazı tadilat yapmak lüzumu his sokaganda 3.5 No. la ardiye 3 
öğleden evvel ve pazarhğa işti- edildiğinden tabı işi bir mnddet Mebdei icarlar: eski müstecirler için akdı sabıkm hitamı 
rak etmek içinde vakti muayye- için geri bıra!ulmı,tır. yeni müstecirler için teslim tarihidir. 
ninde teminatlarile birlikte 16 da icra o~unacağmdan talip· Müddeti: 8 Ağustos 931 cumartesi günü saat on beşe kadar 
L • müracaatları. 
aomısyonumuza (92) _ l 147 lerin şartnamesini görmek üzere Yirmi gUn müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin 

her gün öğleden evvel ve müna· paıarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. 
kasaya iştirak etmek için de vakti Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek i~ara ait ta-

• • • 
K. O. Kıtaatı ve miiessisah 

için 70,000 kilo yataklık ot 
aleni münakasa suretile satın 
alınacaklır. ihalesi 18·8-931 saat 

muayyeninde teminatlarile birlik- leplerini dermeyan eylemek için İstanbul Evkaf müdüriyetinde 
te komisyonumuza müracaatlara. varidat müdürlüğünün akarlar kalemine müracaatları ilan olunur. 
(93) - 1185 Evsaf ve müştemilatı hakkında maliimat almak istiyenler 

Emniyet Sandıi!ı Emlak 
Müzayedesi 

Müzayede 
b~de li 

241 

3280 

Kat'i karar ilanı 
He~a-p Merhunatın cins ve nev' ile 

\o. me\'kİİ müştemil !tı 

!>980 Rumelikavakhisarında Dere soka-
ğ.ında eski ve yeni 5 numaralı yüz 
arşın arsa üzerinde maa çatı ahşap 
iki buçuk katta dört oda iki sofa 
bir bodrum bir kuyu bir balkon üç 
ıabniş ve altmış arşın arsa üzerinde 
bir mutfak ve yedi yüz sekiz arşm 
bahçeyi ve bahçede bir kuyu ve 
ahırı havı bir hanenin tamamı. 

Borçlunun ismi 

Halil ve 
Şükrü ağalar 

4879 Mahmutpaşada Mahmutpaşayıveli Şehbegim H. 
mahallesinde Kemerli sokağında 
eski 3 ve yeni 16, 18 numaralı iki 
yüz arşın arsa üzerinde maabodurum 
kargir dört buçuk katta on bir oda 
iki methal camekan kapılı üç sofa 
biri mermer ve büyük diğeri küçük 
ve çini iki antre ve taşlık üç balkon 
ild çıkma bin mutfak ( ely evm ban· 
yohane) bir kömürlük ve iiJtmıı 
arşın arsa üzerinde maakülhan ta
mire muhtac bir hamam ve yüz 
kırk arşın bahçeyi ve bahçede 
sarnıç, havuz •e ahşap bir odayı 

havi bir hanenin tamamı. 
192 .18782 istinye de Mahmutçavuş sokağında Ali Nuri B. 

eski 99 yeni 100, 105 numarala yüz 
on dört arşın arsa üzerinde ahşap 
üç katta altı oda iki sofayı ve kar· 
şısında beş vüz altı arşın bahçeyi 
havi harap bir sahilhaoenin tamamı. 

Yukarıda cins ve nev'ile semti ve numaralıarı muharrer emvali 
gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrUr etmiı 
ise de mezkur bedeller haddi layıkında görülmediğinden tekrar 
(on beş) gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 12 
A(,ıstos 931 tarihine müsadif Çarşamba günü kat'i kararlarmın 
çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on 
beş buçuğa kadar sandık idaresine muracaat eylemeleri lüzumu 
ilanaolunur (1188) 

ı _________ [) __ e __ v_ı_e __ t __ [) __ e_rn ___ ı_r_y_o __ ıı_a __ r_ı __ ı_ı_a_n __ ıa_~_r_• _______ ) 

Font boru ve teferruatı kapah zarfta münakasaya konmuştur. 
Münakasa 14 Eylül- 931 pazartesi günü saat l5te Ankarada 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katip· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münoıtkasa şat tnamelerini beşer lira mukabilinde An
karada ve lıtambulda idare vemeleriıaden tedarik edebilirler.t1153 

müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. (1179) 

İstanbul ziraat bankasından: 
Kariyeai Sokağı No 
Kartal Meşeli ayazma 14 

,, Mübadil 11 
Maltepe Gül ıuyu 14 
Pendik Bağdat Cd. 619 

620 
626 " 

" 
,, 

Cinsi Yevmi mlizayede 
Köşk ve 42 dönüm arazi 10·8-931 
Hane ,, 

,, 
Köşk 
Dükkln 
Hane 

24-8-931 
10-8-931 

" ,, 
n n 925 ,, 
,, ,. 649-76 Dükkan " 
,, Cavit paşa 518 Hane " 
., Kale 557 ,, ,, 
,. Kara Bekir 511 ,, ,, 
,, Defne 17 Bostan ,, 
,. istasyon 510 Hane 17-8-931 
,, ,, O Tarla 24-8-931 
,. Hatboyu O ,, 10·8-931 
,, Çetin ceviz O ,. " 
., Tavıan tepe O ,, ,, 

Maltepe Mektep 13-1 Dükkan ,, 
BalAda yazılı emllk kiraya verilmek üzere müzayedeye çıka

rılmıfbr. Taliplerin hizalarında yazıla mü~ayede günlerinde saat 
ikiye kadar yUzde yedi buçuk pey akçalarıle beraber bankamıza 
müracaatları. 

l lstanbuı Belediyesi ilanlara 

~-----~-------:--~~--~~ Sarıyerde duba kahvesi yanındaki tarik fazlası ile Rumelihi· 
ıarında iskele karşısındaki tarik fazlazı ve Buyükdere tuğla 
fafrikal!lı karşısındaki arsa dairede mevcut şartnamesi mucebince 
16·8-931 T. milsadif pazar günü saat on da müzayede suretile 
kiraya verilectğioderı taliplerin bu günde daire Encümenine 
müracaatları ilAo olunur. (1192) . .. . 

Ücreti istinadiyeden Fatih belediyesine 20 lira medyun Ne· 
cat motörii sahibi Atıf kaptanın ikametgahı meçhul kaldığından 
tarihi ili.odan itibaren mezkur parayı ait bulunduğu Fener bele
diye tahsil şubesine teslim etmediği takdirde mezkur motörün furuh
tu suretile meblağı mezkurun istifası mukarrer bulundugundan teb
ligat makamına kaim olmak üzere Ham keyfiyet olunur. (1190) 

• • • 
Yilz elli lira kıymet takdir olunan Kasımpaşada Seyit ma· 

hallesinde Dut dıbi sokağmda No: 1-11 hane enkazı pazarlıkla 
satdacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün pazarlık 
için 10 lira teminat akçesile beraber 4-8-931 salı günü levazım 
müdürlüğüne müracaatlan. (1186) 

Tütün inhisarı umumi ınüdür
lüğünden: 

130 metre mik'abı yerli kereste kapalı zarf usu\ile münaka~ 
saya konulmuıtur. Taliplerin şartnameyi almak üzere her güu ve 
tekliflerile teminat mektuplarım ver enek üzere de 17.5.931 pazar
tesi günü saat onda Galatada mübayaat komisyonuna müraca· 
atlara. ( 1185 j 

... ... 
" . ... 

Frank 
Liret 
Bel~ 
Drıhm 

Is. Frank 
Leva 
Flortn 
Kuron 
Slllnı 
Peıeta 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuru, 
r Türle llr1S1 Dlnır 

<:ervoneç Kuru) 

Nukut 

1 lsterlln crnl(llb;ı 
1 Dolar (Amerika ) 

20 Frıuılc [F'ransıı 
:la Liret ( ltalyı 
O Frınk Belçlkaj 
O Drahmi [Yunan J 

zo Frank [1svlçre r 
~O Leva BulgarJ 

ı Florin [Felemeolt j 
ı o Kuron [Çekoslovak ] 
Şlllnı: Avusturya] 
ı P.zeta !ispanya) 
ı !layşmarkf.Almanya ] 
ı Zloti Lehistan 

ı Peogö ' Macı rlstıo 
o Ley (Romıoya) 
ıo Dinar Yugoslovyaf 

t Çevooeç Se\•yet 

Altın ı , Borsa 
Mecidiye L harici 
Bankonot ' 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et • Sebze • Meyva 
Et - (Kilo11u) Dağlıç: 54,60 50, 70 K. 

Kıvırcık: 46,80-54,70 K. Karaman: 46,80· 
56,16 K. Mezbaha kuzusu: 46,80 • 54,60 
K. Ôküz:23,40·34,32 K. Dına.;3 I,20K.lnek: 
27,30 -32,64 l\uruş. Manda: 19,50- 31,20 
kuruş. 

Peynir - Beytz yağlı 580 den 710 
kuruşa kadar. Yanm yağlı 17·14 okkalık 
teneke 450-550 K. yağsız 11-12 okkalık 
teneke 160-230 kuruş. 

BUber: {Dolmalık) 1 I-12 K. (SivrU 
6·7 K. Tazefaaulyeı Ye~il barbunya 
8-9 K. Ayşe kadın 8-9- 10 K. Sırık JO. 
ı 2· 13 K. Asma kabak: (Adedi) ı O -
15·20 K. 
Domates : Okkası 4 · S • 6 kuruş. 
Bamyeı 5 - 6 - 7 kuruş. Pathcanı 
1·2·3·4K. 

O BULMi\CA O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ~~K 1 IE ti ı ı:: ı ;111) 1 
2 K- A Ş-JTFı• F-ODU L 
3 E fE-1LEM !E_K_!j)AT 
4 L ~I c !i]ff A [i'ti)Tli] 1 
5 EFE. N.DijC i K [ilN 
6 B ;iiJ1M ıATL1ti·iJT- (lıK 
7 E- F E- [iL- li i K T.jitJ 
s K o !K ~ ~ !iJ K-A o_I '-M 
9 il' D [il j 1K T i D A R [i 
10 D \l!_ IA- [jll~ıô lil i ıR-ıE M-
11 AL T 1 N K U M r.liM fi 

D'finka bulmacamızın hal· 
ledılmı~ ~e/dı 

1 '2 3 4 5 n 7 H 9 10 11 

~ ---~'li]ij - ~,[i, 
3 - - -ı-:li - tillll - -
4 - - - - fiJ '.lill--ı---
5 - il - ti:fiJI --ı- - - fi 
6 ~ li][ijlliJ -= = = =liJf ~ 
~ -ıfill[i] --- il [i;J!i]- -

r~ : ı~i~ı=;1ı = =·=ı; -
Bügunkü bulmacamız 

Sağdan sola ve yukarıdan aşağı: 
1 - Bir spor gazetesi (9) . 
2 - Büyiikderede havuz (4), is (2) 
3 - idadi (;)), iki (2) 
4 - Kadıköyde bir ı;;emt (4), yan· 

lış (5) 
5 - Lahana (5) 
6 - Dişi teke (4) 
7 - Çarpık bir balık (4), bir a. 

ğa~ (4) 
8 - Bilen (4), ar (2) 
9 - Beraber (2), ben (3) 
10 - Bir cins ölüm (4), ~Tef (~) 
11 - Süt (3), bir milli fabrika v• 

kasaba (6) 

-
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. t:f a!r!!_p~ eT~!1~!~~~~~ :m•~·i ( K2~~ i~~~~;ı] ~~J~~~.~~~ Y~!~~~!!~.~~I}~ 
dahil), tahii ilimler (Fizik • KimY& dahil), Riyaziye, Fransızca • H. ırGe nefl'Olanur ~ sadif 65 + 127 kilometre tulündeki Balya - Çanakkale yoluaun 
Almanca, llll'ilizce, Resim (Ameli, nazari) musiki (Ameli ve na· Emllk almak ıstlyormusu· makadam şose inşaatı ve 5 ili 25 inci kilometreler arumda 
zari)' Dikit • Biçki (Ev idaresi, Nakıf, tabahat dahil) Muallimi ol- nuz- A ·zu euiginiz şerefli mahallerde parça parça noksan kalmıı tesviyei türabiye ameliyatının ikmali 
lllak iıtlyenlerden vekaletin tayin edeceii her hangi bir mektepte evler. apartmanlar, ma11-azalar, ~·alılar, k 1 rf ı·ı il k k 
L• 

1 
hb ı; 1 apa ı za usu ı e m na asaya onmuttur. 

uır )'I müddetle muallimlik etmeği taa üt edenler için 1931 yılı ey· köşkler, arsalar satılıktır. 9. 12 arasında 
IOlande imtihan açılacaktır. Bu imtihanlara şu tarihlerde bqlana- müracaat. fstambul dördüncü Vakıfhan Münakasa 8 ağustos 931 cumartesi gilnü ıaat 15 te Babkeıir 
cakbr. asmakat 29 valiJiğinde yapılacaktır. Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif 

1 -Tlrkçe, Tarih· Çoğrafya, Tabir ilimler, Riyaziye, Fransızca -=--==---~~--------- mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni gllnde aaat 15 ı• 
Almanca, İngilizce: 6 eylulde Darülfünunda·, Hizmetçi, ı,çı v. •· arıyanlar k adar Babkeair valiliğine vermeleri lhımdır. 

Z - M..-iki: 1 eylwde Ankara Musiki Muallim mektebinde; Bir mürebbiye, bir hizmetçi, bir aşçi • 
3 - Dikit· Biçki: 7 eylulde İstanbul Kız Muallim mektebinde; isdyoruz mektupla bize sorunuz. Mektup Talipler münakasa şartnamelerini Çanakkale, lı\anbul, İzmir 
4 - Reaim: 7 eylulde lıtanbul Güzel San'atlar akademisinde; içine 4 kuıuşluk pul koyunuz. Adres: Baımnhendisliklerinde ve Ankarada yollar umum mlldllrllljlinde 
1-Bu imtihanlara ıirmek iıtiyenlerin: Jstanbul Postanesinde No: 548 ml\talea edebilirer ve 10 lira mukabilinde iıtihaal edebilirler. 
1' - TUrk olmaları; MahalJi tetkikat icrası için Balıkeair BaımObendiıliiine mira• 
2 - Yatları yı'rmiden a•ag·ı ve kırk betten yukan olma.maaı,· ı, arıyorum - Fransızca lisanııı 

y k caat edilmesi lizımdar. (894) 
3 - Bir cinayet veya cünha ile mahkt'Un olmamıt bulunmaları; mil emme! şekilde yazar okur konuşu-
4 - Muallimlik etmiye mini uzvi ve ruhi anzalarla malul ol- rum ve daktilo bilirim. Müsait şeraitle 

mamaları; tercihen Türk müessesesinde it anyorum. v· k f k 1 d 1 d 
S - Muaiki, Dikit, Biçki ve Resimden gayri gurup imtihanları· Arzu edenlerin P. rumuzile Vakıta müra a ) a ar ar ffi Ü Üf üg~ ün en•. 

na gireceklerin muntazam ve müıelıel bir tahail takibi caat etmeleri. 
neticesinde tam devreli resmi veya hususi lise, yedi senelik :-,,,-.-r-,y-.-n-h-ız_m_e-tç-1-1.-r-,,-ç-ner v.s. Bir sene müddetle icar irin 
idadi, dört veya bet senelik Muallim mektebi tehadetname- Türkf . . ' ·ıc. M·· . Y 
aini haiz olmaları lazımdır. )'C~e yeni hıcret elti usan Müzayedeye vazolunan emlak 
Muallim mektebi mezunlannın en az iki yıl ilk mektep mu- şeraitte çalışmak istiyorum. Evvelce mat· 
allimlig" i etmiı olmaları ve lise mezunlarının da en aa liteden baalardı çalışmış, milceılithınelerde uğ· 1 - Kaaımpapda sirkeci muslabaddio mahallesinde furun 

raşmışt1m 1\ü ··k f .:ı. k d r • k x. d 9 N h h iki aene evel mezun bulunmuf olmaları tarttır. · .. ç~. ayaso ~aua u~ ~ acı so •aın a o. ane 
6 - Muaiki, Reaim, Dikif imtihanlarına girmek istiyen)erin Şukru vasııasıle Remzı No 51 2 - Kasım paşada camlikebir mahallesinde ttlrabi baba 

1702 numaralı kanun mucebincyn az orta mektep mezunu sokağında 7 No.lı cltıkkin 28 
olmaları kafidir. S EY Rl SEFA l N 3 -:- Çarşıda hacı memif ıokağında 13 No.h dilkkan 320 

7 - Dariilfiinuna ve yüksek mektebe devam edenler imtihana 4 - ,, perdahcı han ,. 21 No.lı dUkklD nllfı 272 
kabul olunmıyacaklardır. Merkez accntası: Galata köprü başı B. 2362 S • 

C _Bu firt)an haiz olanlardan imtihanlara talip olanların bir is- Şube A. Sirkeci .Mühürdar zade han 2. 2;-40 - Mahmutpaıada sultan odalan sokağında 24 No.lı 
titlt ile 15 ağuatoı nihayetine kadar vekalete müracaat etmeleri ve TRABZON POSTASI diikkin 815 
iatid,_Jarn;ıa: 6 - Mahmutpaıada cami avlusunda 17-23 No.b dOkkln 800 

1 - Nüfus tezkeresi suretini; (Mahmut Şevket Paşa)28 Tem- 7 - Kumkapıda mubsine hatun mahallesinde ibrabim pqa 
2 - Mualliınlik için sıhhi bir mani olmadığına dair Maarif ida· muz Sah 17 de Sirkeci nbtı- sokağında 30 No.h dilkkin 86S 

relerinden alınacak niimuneye ıöre tanzim edilmit fotoiraf· mından hareketle Zongul- 8 - HHekide keçi hatun mahalleıiade bayram pa .. med• 
lr Lir sıhhat raporunu; T'!" 

3 - Hüınühal şahadetnameıini, (balen memur veya muallim dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, resesi altında 57 No.lı dükkln 740 
Olanlar bum:lan müstesnadır.); Ünye, Ordu, Gireson, Trab- 9 - Beyoğlunda kamer hatun mahallesinde papatya I0-

4 - H•iz olduiu mektep tahadetnameaini veya tasdikli suret- Ri d kağında 2 No.lı dtlkkln 44 
lerini; zon, 'ze ve Mapavriye gi e· 10 - Tophanede çavut bqı mahalleıinde topcular cadde-

5 - Oç adet 6 - 4,5 ebadında kartonauz fotoğrafını; c~k d6n0şte Of, Sürmene, Gö- sinde 398-390 No.h dükkin 63 
6 - Mahalli maarif idaresinden taadikli fotoğraflı fitini; releye de uğrıyacakbr. 11 _ Üıkiidarda çinili mahallesinde aillbdarağa cadde-
7 - imtihanda muvaffak olduğu takdirde vekaletin tayin ~de· AYVALIK SUR'AT POSTASI N 

celi her hanıi bir mekteptP bir yıl muallimlik edeceğine dair üde 219 ve 93 o.lı derglh albnda dGkkin 4 
noterlikten taadikli bir taahhüt eenedi raptetmeleri lazım- (Mersin) 28 Temmuz Sah 12 - Boğaziçinde Kuzguncukta 111-27 No.lı dnkkla 1S4 
dır. 15 ağuıtoa tarihinden sonra 'Vaki olan müracatlar ka- 17 de Sirkeciden kalkacaktır. 13 - Mollagüranide hekim başı Ômer efendi mektebi 785 
bul olunmaz. * 14 - Şişlide mecid;ye klyünde iki oda 271 

8 - Geçen imtihanlara girmek içio Vekalete müracaat ederek ev 1..1_ • Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 
rak ~ ~ikalannı ••m...,;utnClerenl..ı.n bu tartları haiz olup da RU1rece aşağıda ismi yazılı 
eylül ılnmtül&rtiia fi1nt i.tlyenl .... de ıa 1liadoa tarihine ka ....ıseme kapah zuf ile aabn bir senedir. 
dar yukarda yazılı taahhüt senedini vekllete gönderıneleri lls•• alınacaktır. iki •ene mOddetle icu için mQzayedeye vazolunan emJlk 
dır. (1119) 15 - Tophane, bmbm, ,eni ÇIU'f• cadde.inde 138 No.L 

Teminat % 10 dur. diikkin 169 

Zonguldak maden mes
lek mk. müdüriyetinden: 

1 - Maden Meslek mektebi madenlere 
~Wf yetiıtirmek üzere bu iki ibtisıı ayni 

Jeometr ile bq 
zamanda tahsil 

-~ir. 
2 - Bu şube leyli ve meccani olup tahsil müddeti iki se· 

aedir. 
3 - Birinci senesine kabul edilmek için: 

A - Türkiye tabaasından ve hUsnG hal eababından olmak. 
B - 18 yaımdaa küçük ve 25 ten bDytık olmamak. 
E - Vücudu madenlerde bilfiil çal11mağa müsait yani 
~ olm•k llzımdır. 

.\ - Orta mektep veya bu derece mektep mezunları imti
baJlli& kabul olunurlar. 

ilk tabtilden sonra üç sene tahsil edilip ıebadetname veya 
· tutilmame almamış olanlar: Hesap. milstevi hendese, fizik ( Ca· 
libe, Hararet) ve kimy• (şibih maadin) den imtihanla kabul olu-
IUlrJar. · 

S - Bu imtihanı Anltarada Maadin MOdOriyeti umumiye-
ıinde, Iatanbulda mıntaka maadin mObendiı!iğinde, Zonguldakta 
IMkt•te 15 ve 16 Ağustosta 9-12 araaında icra edilecektir. 

6 - Talebe her sene beş ay dus takip eder, bet ay da 
••deDlerd, bilfiil çalıtırlar. 

7-Talip olanlar bir ıstidaya rapten altı foto,nOfuı tezkeresi 
tebail, qı ve bOsnli hal ıebadetnameleri ile ııhhat raporunu im
tilaanlarmı icra edecek olan makama takdim etmelidirler. (990) 

Pendik Serom Oarülistihzarı 
tnüdürlüğünden: 

Kilo Adet Nevi 
3 Öküz deriıi 

17 Dana )) 
17 Koyun • 

Yapajı 
6 Koyun canlıdır 

Pendik bakttriyolojihanesi He ıerom darUJiıtibzarırıa ait yoka· 
... nevi ve miktarları gösterilen deriler iJe yapağı ve altı bat 
kOJUD 30 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe gilnil saat OD 

dlrtte bilmDzayede Pendikte bakteriyolojibanei baytarı müease: 
1e1inde aatılacatından almağa talip olanlann yevm ve aaati 

· · e müracal eylemeleri. ( 1176) 

ihale 5/ 8/ 1931 ı .. t 16,SO 16 - Çarpda reilojJu 10kağında 34.39 No.h dGldıin 160 
60 ton benzin,25 ton Gaz. (1142) 17 - Kııımpaıa, camiikebir, türabi baba ıokajında 7 No.lı 

* .~ " 
idarece apğıda ismi yazılı MUddeti icar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine: kadar 

malzeme mtlnakaaa ile satın iki senedir. 
alaııaeaktır. Uç sene moddetle icar için milzayedeye vaıolunaa emlak 

18 - Boğaziçlnde Tarabyada ve caddesinde 254-256 ye 
'Teminat % 10 dur. 246-248 No.h iki hane ve arabalık 167 

ihale 30 7-1931 saat 16,30 19 - Topkapıda Beyazıt afa mahallesinde tramvay cadde-
2500 metre Bez Hortum, tem- sinde 13 No.lı dOkkAn 136 
diden. (1167) 20 - Beylerbeyinde iskele caddesinde ıet mahalli. S3 

Müddeti icarı 1-6-931 den 1·6-934 tarihine kadar 

. .. 
Karadeniz postası :: 

Sımıun ·ı:: i 
Çarşamba~ 

Tam saat 17 de Sirkeci ij 
i· ft rıbbmından hareketle (Zon- ii 

1
. guldak, İnebolu, Samsun, J; 

Ordu, Gireson, Trabzon sur- il ' :. 
•: mene ve Rize) ye azimet ve H 

1 avdet edecektir. H 
Fazla tafsiJit için Sirkeci, P. 

ij Yelkenci hanındaki acenteli- Ü 
H ğine milracaat. Tel. 21515 ft 
H.::::nnıaa111:11s::::::mı:nl1l:1e:H11111:ı:mnt1U 

1 As. Fb. u. MUdUrıuaunden f 
20 ton elektrolit tutya 

Yukardaki malzeme şartname
sinin evsaf kısmında tadilit ya
pılarak yeniden pazarlıkla 
12 8-931 tarihinde Mınacaktar. 
Taliplerin tadilatı öğrenmek için 
hergOn paıarhğa ittirak için de 
yevmli mezkürda müracaatları. 

(.3332) • 1169 

Oç senedir. 
Mebdei icar: Eaki müı~cirler için akdı aabıkm hitalDI yeal 

miiıtecirler için teslim tariliidir. 
Müddeti mOzayede: 10 temmuz 931 den 1 ağustoı 931 

cumarteai gUnD 

Balida muharrer emlik kiraya Yerileceğinden mOzayedıye 
vazolunmuftur. Taliplerin yevmi ihale olan son gtlnlin IUt OD 

dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminab muvalckate 
ita ederek mlzayedcye iftirak etmek üzere lstaabul Evkaf 
mildiirlüğünde· vakıf akarlar mOd&rlOtOne mltracaatleri illa 
olnnur. 

Evsaf ve mOştemilih hakkında mal11mat almak iatiyenler bu 
müddet zarfında mOzayede odasına mtlracaat ederek ecri miıil 
raporlarını g6rcbilirler. (743) ' 

Daktilo Kursları 
Ali Ticaret Mektebinden: 
':'az tatil devresine mOnbasır olmak fizere 2-3 aylık ( ıer'hett 

daktilo kursları) açdacakbr. 
1 - Kursun tedrisata 1 • A&ıııtoı • 931 cumarteıi üall b 

Jayacaktır. g •t-
2 - Kursa deYam edeceklerin yeni harflerle i i le 

yazmaları prttır. Y ce o uyup 

3 -:-- Haftada Dç gün den gösterilecektir. Bu günlerde den 
Hatlen Hat (14) den (16) buçuğa kadar devam edecektir. 

4 .- . Serbest kurslara devam etmek isteyen bammlann ve 
efendılerın • kayıt ve sair ıartlan a w k . . b d b 1 A.. grenme ıçın • u,on en iti· 
aren • ~st~s • 931 tarihine kadar her ıDn, ikfpr fotOfr•fl• 

mektep mUdurlügOne müracaat etmelui lbımdır. 
5 - Kayıt için sabahları saat 11 den 17 ye kadar mürace

al kabul olunacaklar. 
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1 Mahkeme ve icra llAnlarel 

lıtanbul 1 üıci kra menuırluğu• 
dan: 

11r INBISAB --. 
Rakı Şarap Likör Istanbulda Sirkecide KöprülU han

da 30 numarada mukim iken elyevm 
ikametgilu meçhul K. A. Manukyan 
efendiye: 

Türkiye iş bankasının zimmetinizde 
matlubu bulunan 16-l lira 75 kuruşun 
31 - 12 - 930 tarihinden itibaren her 
üç ayda bir hesap ve resülmale kal
bedilmek üzere senevi yüzde 9 faiz ve 
20 lira ücreti vekalet Ye icra masarifi 
ile birlikte tahsili zımnında haciz yolu 
ile 931 - 936 numara ile müracaat e
dilerek tarafınıza ödeme emri gönde
rilmiş ise de ikametgahınızın meçhuli
yeti hasebile tebliğat ifa edilememi~ 
tir. işbu ilanın neşri tarihinden itiba· 
ren üç ay: zarfında .mezkur talebe kar
şı bir itirazınız mevcut ise ne olduğunu 
açıkça bildirmeniz ve anı takip eden 
8 gün içinde borcu eda veya borca kl
fl emval ve saire göstermediğiniz tak
dirtf e hakkınızda gıyaben muamelatı 
kraiyeye devam olunacağı ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. 

Eyüp icra memurluğundan: 
Balatta Karabaş mahallesinde Has

ldJy iSkelesi sokağında 11 ve 11 müker
rer numaralı bir kıt'a arsa açık arttır
ma ile satılacaktır. Satış şartnamesi: 

30 - 7 - 931 tarihinde divananeye 
talik edilecektir. 

16 - 8 - 931 tarihine müsadif pa
zar günü saat 14: ten 16 ya kadar açık 
arttırma suretile satılacaktır. Arttır
mıya iştirak Jçin yüzde 20 teminat ak
çesi almır. Müterakim vergi, belediye 
ve evkaf rüsumu müşteriye aittir. 
Haklan tapu sicilli1e sabit olmadıkça 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadara 
runve irtifak hakkı sahlplerinin ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evra
kı mUsbiteleri ile bildirmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları tapu sicilleri
Je sabit olmıyanlar satış bedelinin pay 
laştırılmasmdan hariç bırakılırlar. 

'.Alaka.daranın icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesine göre tevfiki hare
ket etmeleri ve daha fazla malılmnt al 
.mak fstiyenlerin 931 - 357 numara ile 
memuriyetimize müracaatları ilan olu 
iiür. (1443) - ' -

Jıtanbul 1 linci icra nuımurluğun

dan: 
Jstanbulda limon iskelesinde 34-.'36 nu 

marada mukim iken halen Italyadaki 
adresi meçhul bulunan Ovadya Natan 
efendiye: 

Aziz Beyin bir kıt'a senetle alaca
lı olan 387 lira 60 kuruşun tem.ini 
için takip talebinde bulunması üze
rine gönderilen ödeme emri mahal
li ikametglhmızın mechul olması do 
Jayudle bil! tebliğ iade edilmiş oldu 
fundan tarihi ilandan itibaren 68 
gün zarfında bu işe ait 931 - 1878 
numanun He gelerek itira7.da 
bulunmadıj'ınız takdirde muamelei 
kanuniye fena olunacağı malOm ve 
ödeme emri tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (1445) 

Jstanbul ikinci ticaret mahkemesin
den: 

Mahkemece mukaddema iflisına ka
rar verilen Gehremaneti süt müstahsil 
)eri Türle Anonim Şirketinin muamela
tı hitama ermiş ve sendik heyeti tarafın 
elan verilen rapora nazaran konkorda
to müzakeresine bir mani kalmamış 
ve şirket müesseseleri tarafmdan da 
esbabı matltlba konkordato teklff edil
miş olduğundan bu hususta müzakere
si için defteri derununda mukayyet 
ve musaddak alacaklıların vesaikini 
ha.len 26 ağustos 931 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14 te Jstanbul 
ikinci ticaret mahkemesi iflas odasına 
mUracaat etmeleri ilin olunur. 

Ferzlre ll•e•I 
Feyziye lisesi idare heyeti yeni

den intihap edilmiş ve müdüriyeti
ne darülfünun mezunlarından mül
kiye mektebi sabık müdür muavini 
Eşref bey intihap olunmuştur. Mektep 
ağustos iptidasından itibaren talebe 
kayıt ve kabul muamelatına başlaya

caktır. 

1 ZAYiLER 

Beyoğlu dokuzuncu ilk mek
tebinden aldığım şabadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
evvelkinin hükmii olmadığını illn 
.ederim. Rasim oğlu Hamdi 

LERi ••• 

500 250 100 
gramlık gramlık gramlık 

Kilosu 
Hususi fevkalAde rakı 
Yalova rakısı 

300 
300 
200 
200 
150 
150 
200 
180 

şifesi 

150 
150 
100 
100 

ıişesi 

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

ıişesi 

30 
so 
00 
00 
00 
00 
25 
00 

lstanbul rakısı 
Nazilli rakısı 
Aydın rakısı 
Boğazı çi rakısı 
Konyak 
Votka 

75 
75 

100 
90 

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

Halis şarap: Beyaz ve siyah 
700 gramlık şişesı 50 kuruş 

Bunlardan Başka 
Fransanın en meşhur muhtelif marka şampanyaları, ltalyan k6p0r0r ıaraplan, 

orijınal viskiler, muhtelif marka cinsler, Yermutlar, muhtelif marka 
Rus şarapları 

DiKKA T? 
idare mamulAtı meşrubattan 6 kilodan fazla mn
bayaatta bulunanlara yüzde 10 Iskonto yapılır. 

Satış mahalli: 
Galata rıbtun Uzerlnde laplrto ve ispirto· 
lu lçkller lnhl-r idaresinin bulundu· 
ıu Kefeli Hanı eltındakl maıaza ... 

• \1 

sk.Mb. • A. omlayonu 
lllnları 

Askeri Mektepler ihtiyacı için 
20,000 kilo beyaz peynir pazar-
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
29 - Temmuz - 931 çarşamba gO
nll saat 14 te Harbiye mekte
bindeki mahalli mahsusunda icra 
edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mn-
racaatlan ve iştirak için de vakti 
muayyeninde hazır bulunmaları 
ilin o!unur. (35) - 1132 

• • • 
Kilo 

20,000 Taze fasulya 
20,000 Taze kabak 
~0,000 Patlıcan 
5,000 Bamya 
4,000 Domates 

20,000 Semizotu 
20,000 Bakla 
8,000 adet Enginar 
1,000 Salça 
3,000 demet Maydanoz 
3,000 " Dereotu 

20,000 adet Limon 
4,0cO ispanak 

10,000 adet Kıvırcık salata 
300 Kuru sarmısak 

5,000 Havuç 
15,000 adet Hıyar 
3,000 Dolmalık biber 
4,000 Bezelye 
ifayı teahhut etmiyen mUteah-

hit namı hesabına askeri mek
teplerle hastaneler için yukarda 
yazıh 19 kalem yazlık sebze pa-
zarlıkla satın ahnacaktır. Pazar
lığı 29· 7-931 çarşamba günü 
saat 14 de Harbiye mektebinde 
ki mahalli mahsusunda icra edi
lecektir. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müraca
atları ve iştirak için de vakti 
muayyeninde hazır bulunmaları 
ilin olunur. (7) 

T 1 f Beyotlu 4160 e e on: Dahilt 21 

-~-----·-~ 

1 Takım edilmiş, lennen IS!i! 
ve bloloJlk kavaldl da- -
lresinde temizlenmiştir 

Kılların cins ve vaziyeti ağızı milkemmelen temizlemeğe 
milsait kılar • 

BiOKS diş fırçaları ve diş macunu Türk Diş Tabipleri 

la~iillıınnıı~ıooıi:ı~nı~•inıi~~, •• ,,1 ... ,11 
Ankara Posta ve Telgraf baş 

müdürlüğünden: 
Başmüdüriyetimize merbut bOtiin Posta nakliye mllteabbitlik

leri 11 Temmuz 931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mil
nakasaya çı.<arılmışbr. 

' Talip olanların mahalli Posta müdDrlüğüne veya Ankarada 
başmüdürlüğe müracaatları. (873) 

Balıkesir vilayetinden: 
200 seri Neoıalvaraan (Lüçyüz Mayister markalı) 
15 Kilo. Bizmojenol (Tos fabrikaaınınınj 
25 ,, iyodür (Kodks) 
15 ,, Salisilit (Yüzde on nispetinde vazelin likit nötrürden 

mamul ve vekAleti celileden musaddak bir 
laboratuvarda takim edilmit 100 ve 5Q 
gramlık parafinli cam kapalı şişelerde 
muakkam olarak teslim edilecektir.) 

Balıkesir Firengi dairesi ıçin mubayaası mukarrer balAda cins
leri miktarı ve evsafı muharrer mualece şartnamesinde yazılı 
~er ait dairesinde mübayaa ve teslim edilmek ve 30 temmuz. 931 
tarihine müsadif perşembe saat 15 le ihale edilmek üzere 
20 gün müdeetle aleni münakasaya vazedilmi§tir. Talip olanların 
yiizde 7,5 nispetinde dipozito akçesini vezneye teslim ile ve ya
hut banka mektubuun hamil olarak yevmi mezkürda Balıkesirde 
Encümeni vilAycte müracaatları illn olunur. 880 

1 M. M. Veklletl llAnlar1 1 
Bandırmadaki kıtaabn ihtiyacı 

olan sığır eti kapalı zarfla mn
nakasaya konmuştur. ihalesi 5 
ağustos 931 çarşamba gOnO saat 
15 te bandırmada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacak

tır. Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerini vermek Ozere te
minatlarile birlikte mezkQr ko
misyona müracaatları. (453) - 887 

• • • 
Konyada tayyare meydamnda 

yapılacak bir bina kapaJı zarfla 
münakasaya konulmuştur. ihalesi 
9 - Ağustos - 931 pazar günli 
saat 15 te Konyada askeri aabn 
alma komisyonunda yapılacakbr. 
Taliplerin şartname ve ketifDa• 
mesini görmek üzero teminat ve 
teklifnamelerile birlikte Konya• 
da mezkur komisyona mllraca-
atJarı. (464) - 1037 

• • • 
Eskiıehirde yapılacak bir aa· 

kert depo inıaatı kapalı zarfla 
milnakasaya konmuıtur. ihalesi 
13 Ağustos 931 perıembe gOnG 
saat 14 le Eakifehirde aakert 
satınaJma komisyonunda yapıla• 
caktır. Taliplerin prtname ve 
keıifnameıini g&rmek lizere te
minat ve teklifnamelerile mezkti 
komisyona milracaatlarL (460) 
1016 

• • • 
lstambul levazım muayene he

yeti için iki adet kuvvet maki
nesi kapalı zarfla mtınakasaya 
konmuıtur. ihaJeıi 5-8-931 çar
pma günll saat on d6rtte Fın
dıklıda heyetimizde yapılacakbr. 
Taliplerin prtname ve kataloğu 
heyetimizde görmeleri Ye ihale 
saatinden enci teminatJarile tek· 
iflerini heyetimize vermeleri. 
(449-825) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fab

rikaJar mamulAbndan 60,000 
metre boz renkte kaputluk ku
maı kapalı zarfla mllnakaaaya 
konmuştur. 

ihalesi 23 ajııatos 93 t pazar 
gllnn ıaat 15 te Ankarada mer
kez sabo alma komisyonunda 
yapılacakbr. Taliplerin farlname 
almak ve mDnakasaya ıü'mek 
üzere teminat ve teklifnameleri
le birlikte ' Ankarada mezkQr ko
misy~na milracaatlan (470~1195 

• • • 
Farkı fiab ifayı teaahhnt 

edemiyen mOteahbide ait 
olmak ilzere aleni mllnaka
saya konulan onbin kilo motorin 
yağına talip çıkmadığından mn
nakasuı 19-8-931 çarpmba gtl
nll saat on dörtte yapılmak Qze
re talik edilmiştir. Taliplerin 
ıartname ve nümunesini g&rmek 
ilzere herglln ve ihale ... tin
den evvel teminatlarile Fmdıkh
da heyetimize milracaatlan illa 
olunur. (471)-1196 

• • • 
25-7-931 tarihinde ihale edilece

ği ilAn edilen ondart ili onsekiz 
bin kilo beyaz ve haki bez kır
pmhlanna verilen fiatlar haddi 
itidalde giSrülmediğinden mllza· 
ye desi 2 ·ağustos· 931 ·pazar gtl• 
nü saat 14 de talik edilmiftir. 
Taliplerin ıartnameslni Fındıklı
da heyetimizde garmeleri Ye iha· 
le saatinden evvel teminatlarile 
birlikte hazır bulunmalan. 472-
1197 

Mes'ul müdür Refik Ahmet 


