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Çiftçiyi nasıl 
Himaye etmeli? 
Bugünün en mühim iktisadi 

meselesi budur.Buğday mahsulü· 
nOn fiah diğer nevi zıraı mah· 
111llere nisbet edilemiyecek de
recede düşmüştür. 

Bu düşkfinlük dolayısile köyln 
mahsulünün ihtiyactan fazla kıs· 
mmı satmak isteyince maliyet 

fiatını bile bulamıyor. Bu vaziyet 
karşısında buğday mahsulünün 
himayesi lazım geliyor. Çünkü 

b•ğdayı himaye etmek demek 
TUrk köylüsilnü himaye etmek 
demektir. Türk köylüsü ve çif-

çisi ise tarlasından yetiştirdiği 
bwğday ile bu memlekete hayat 
Yeren, sonra icabında vatanı 

müdafaa için kendi hayatını da 
feda eden bir kuvvet demektir. 
ihtiyaç ve zaruret karşısında 
böyle bir kuvveti müdafaa ve 
biınaye etmekten daha tabii bir
teY varmıdır? 

Yalnız buidayı himaye için 
ne yapmak lazımdır ? 

Bu noktada fikirler tehalüf 
ediyor. Şimdiye kadar belli başh 
bir fikir oJarak tavsiye edilen 
tetbirlerden biri ekmek üzeı ine 
pul yapışbrmak suretile fiatine 
okka başma üç kuruş kadar zam 
yapmak, bundan elde edilecek 
parayı ihracat tacirlerine prim 

vererek bilvasıta buğday fietle
rinin dahilde yükselmesine ça
lışmaktadır. Diğer bir fikirde 
Ziralll~nn1rn=r •02at.aaUe b4l"c 
mukabilinde köylüden buğday 
topbyarak ibtiyac zamanları için 
memleket dahilinde sevk yap
maktır. 

Biz bu günkü ahval ve şerait 
dahilinde bu fikirlerden ikincisini 
tercih ediyoruz. 

Maksadımızı izah edebilmek 
için basit bir hesap yapalım: 
Hariçten gelen buğdayların fi-
atı kilo başma sif lstanbul (4,5) 
k11tuştur. Gümrük resmi vesair 
masarif (5,25) kuruştur. Binae
naleyh hariçten gelen buğdayın 

kilosu Istanbltlda (9, 75), okkası 
( 12,5 ) kuruşu bulur. Halbuki 
yerJi buğdayın fiatı lstanbulda 
(5,5) kuruş ile (6,5) kuruş ara
ıındadar ki bu şerait altında ha· 
riçten gelecek buğdayın dabılde 
yerli buğdaya rekabet etmesine 
imkin yoktur. Binaenaleyh buğ
day mahsulümilzün fiabnınm 

dilşkünlüğüne sebep sarf geçen 
ftne ve bu sene memlekette 
bolluk olmasmdan ibarettir ve 

Hariciye veklllmlz, Avrupa komlsyo· 
nunda bulunmak için af sonunda 

Cenevrer• gidecek 

ismet Pş. Hz. 
Başvekil lsmet Paşa haıretlerile 

hariciye ve adliye vekilleri, f llka 
umumi k!tibi Recep Bey dilnıkü 
konvansyonel trmıile Ankaradan şeb. 
rimıfze gelmişlerdir. 

Başvekil ve arkadaşlarmı getiren 
posta treııi saat 13 de Pendik istas

yann 

-....:.~.......ı=.......,~~· yonuna girmiş ~et Paşa hazretleri 

Bugiin şehrlmtze gelecek ma.rnf Fransız 
tayyarecisi Kost, Fransız mütemlckAt 

nazırile beraber [Beyaz cldivenlisi 
ta yyarccidir J 

Türk tayyareciliğini ziyaret 
maksadile, JeneraJ Dllgoys ku-

mandasında altı tayyareden mü
rekkep Fransız hava filosu bu 

burada Gazi hazretleri namma yalo
vadan gelen seryaver Rusuhi Beyle, 
Fahrettin Paşa, Muhafız kıtaatı ku
mandanı İsmail Hakkı, Vali Muhit
tiıı, H. Fırkasr idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim, Devlet bankası idare 
meclisi reisi Nusret, Liman şirketi 
müdürü Hamdi, ~yrjsefain müdürü 
Sadullah, Beyler ve belediye reisi tara 
fından karşılanmışlardır. 

Pendlkte 

icra ve ltlls kanununun daha ziyade 
mUkemmellyetinl temin etmek için 

bir anket yapllacak 

Yalovaya gidecekler 

sabah saat 9 raddelerinde Ye
şilköye inecektir. Evvela yazdı
ğımız gibi Fransız tayyarecileri 

Y eşilköyde ordu, hava müfre
zesi, Türk tayyarecileri ve tay-

P.endikte Başvekil Hazretleri vagoq. 
dan inmişler, karşılamJYa gelen zeva• 
tı kompartımanlarma alarak kendile- aa,veklllmfzle Veklllerlmlz ve Fırka umumi kAtibl Recep B. 
rile görüşmüşlerdir. Haydarpaşada kendilerini karşıhyan zevatla beraber 

Riyaseticühur seryaveri Rüsuhi var Paşam... Diyerek, Gazimizin se- mişlerdir. ... 

yare cemiyeti namına birer he
yet tarafmdan karşılanacaktır. 
Fransız tayyarecileri buradan 

Bey: Ia.ınlarmı bildirmiş, Başvekilimiz de Trenin Pendikten hareketinden son. 
- Gazi Hazretlerinin çok selamlan Gazi Hazretlerinin sıhhatlerini sorduk ld ht lif bah. 1 il . d 

==:::::==::.=:=========:=::====::====ıta ra yo a mu e ıs er zenn e n sonra: 
HAkimiyeti milılye - Ellerinden .. Gözlerinden öperim. konuşulmuş ve tam saat on üç buçukta 

Dolmabahçe sarayına gidip def
teri mahsusu imza edecekler ve 

bayramı Perşembeye Yalovaya geleceğim .• De· (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

Dün Milli Hakimiyet bayramı idi. -----~~-~------- E~[]'fll:imlSR•••• 
öğleden sonra Topkapı sarayını, Bu münasebetle resınt daireler, banka-
mUzeleri camileri ırezecekler ve lar, muhtelif müe~seler tatil Jdi. 
•-• 1~ ~uçulst. ~0*1ltlllt4'iıi...,..,.~ı....bı~t.a.J:Jlf.ı bn 111Unıuııebetle...bay,. 
Ftansız sef arelbanesinde te.refle- raklarla donatılırufhl\ 
rine verilecek garden partide Hava sıcak olmakla beraber açık 
hulunacaklardar. olduğu için Milli bayramdan istifade 

F eden ekser şehir haller, akın akın 
ransız tayyarecileri yarm sa- şehrin muhtelif ıtlffİrelerine gitmişler 

bab saat onda belediye parkın- ve Millı Hakimiyet bayramı tatJUnden 
daki tayyare abidesine çelenk azamt surette istifade etmişlerdir. 
koyacaklar ve müteakiben vili
yet, kolordu ve tayyare cemiye
tini ziyaret edeceklerdir. Per
şembe akşamı tayyare cemiyeti 
tarafmdan Fransız tayyarecileri 
şerefine Perapalasta bir ziyafet 
verilecektir. Fransız tayyarecileri 
cuma günü sabahı Eskişehire 

gidip akşamı tekrar istanbula 
dönecekler ve cumartesi gftıı& 
sabahı Yeşilköyden hareketle 
SeJanik üzerinden Atinaya gide
ceklerdir. Fransız tayyarecileri 
memleketimiz de bulunduklan 
müddetçe tayyare cemiyetine 
misafir olacaklardır. 

Otomobil kazaları aldı yürüdü 

H. s. 
Haşmetpenahın casusları 

Yazan : H11uteclocque Nakleden : fa. 

Başlamadan evvel 
Her şubenin bir reisi vardır. Fa

llJ.IE:=~~~'J;3::.iiiii~---,......,, kat bu reislerin reisi kimdir? Bunu 
kimse bilmez. Bu meçhul reis için 
bir İngiliz muharriri "The Unknown 
Quantity,, yani gayri malum kenıiyet 
demiştir. 

• • * 

nda 
okuyacaksınız 



!!!:!!!!!!!! 2 - VAKiT 29 Temmuz 1931 
Haydarpaşa garına gelinmiştir. hazretlerile birlikte Atinaya. gidece 

Haydarpafada ğiz. 

Jamet Paşa Hazretlerini Haydarpaşa Seyahatin günü henüz tekarrür et 
istasyonunda Meclis Relc;l Kazım, kol· memiştir. ( Baş makalemlzdcn mıbaat 1 ziraat bankası borç mukabiJinde 
ordu kumandanı Şükril Nam Pa~ıılar- Yalnız 28 belki 29, ao eylülde yapı· Bir kerre buğday mahsulünün köylülerden buğday almış Eski-
la polis mü.dürü Ali Rıza Bey, sehri- lacaktır. nu seyahatin mabadı sa- b'u kadar ucuza satılması doğ- şehir havalisisinde iki yüz vagon 
mlzde bulunan birçok mcb'uslar ve di- dece geçenlerde memleketimizi t.-şrif rumudurt değil midir? Bu cihet kadar buğday toplanmış. Fakat 
fer zevat istikbal etmiş, Paşa Hazret· etmiş olan Yunan başvekili M. \'ene haJledilecek bir meseledir. Doğ- banka bu buğdayları satacak 
lui burada kendilerini kar:.ılamıp ge- zilo.;.;a iadei ziyarettir. ru olsa bile bu kadar ucuza 
lenlere ayrı ayrı iltifat ettikten son- Dost Yunan hllkümetlle aramızda yer bulamadığı için bilahara ye-
ra hazır bulunan kesif bir halk hha- halledilecek ne bir ihtilaf ne de pü- buğday ihracatı yapmazdan evci ne borçlu olan köylüleri çağınp 
kası arasından geçerek iskeleye inmiş- rüzlü bir iş vardır. dahilde muayyen ihtiyaçlar için kendilerine: "Buğdaylarınızı geri 
lerdir. iBiaki dostluk son itilattan sonra bir iki senelik buğ'day stoku alınız. Borçlarınızı tecil edeyim.,, 
Paşa Hazretleri iskelede saraya dö- mütemadiyen inkişaf etmektedir. Ye vücuda getirmek lbımgelir. demiye mecbur kalmşl 

nen Meclia Reisi Kaznn Paşayı teşyi bu iki devletin menfaati icabatından Bugün memlekette parasızlık E b k 
ğer bu sene ziraat an ası etmişler, f:onra kendilerine hazırlanan dır. vardır. Fakat hamdolıun açlık 

otomobil ve t" b' · k T b"' b tarafından alınacak buadaylarıo ,. mo ore ınmıyere ,·e a- a ıı u ziyaret esnasında iki dn yoktur. Her Türkün sartı istedi· 6 

çrk bfr f;tytona binerek Kadıköyündeki leti alakadar eden dünya işleri ü- akıbeti geçen sene Eskişehir ha-
hem~irelerinln evine gitmişlerdir. zerinde de görüşecek, ffüir karşılaş- ğimiz gibi pek değilse de karnı valisinde yapılan tecriibeden ile-

Adllye ve Hariciye vekilleri tıracağız. Tasdik edilen mukavelele toktur. Fakat bizim için büyük riye geçmezse butün Umitler ha-
Başvekilimizden ayrıldıktan son- ri de bu münasebetle teati edece· nimet olan bu tokluk unutma- vaya gitmiş olacaktır. Bazı arka· 

ra Adliye vekili Yusuf Kemal Bey o- ğiz.,, mak icap eder ki ancak merale- daşlarımızın teklif ettiği gibi ek-
tomobille Çamlrcadaki evine gitmiş, Adliye veklllnln beyanat. ketteki bugw day mahsulünün bol- kk 
H ı ı 1 meğin o asına Uç küruş kadar 

ar c ye \'eki i Tevfik Rüştü Beyle Adliye vekili Yusuf Kemal Be3 şeh Jugv u sayesindedir. Gelecek sene k 
Recep Bey de Heybeli ada vapuruna rimizde bfr hafta kaldıktan sonra zammedere bundan elde edile-
b buaday mahsulü olmıyabilir. k b ı t b w d h' · inerek köprüye gelmişlerdir. TeYfik Ankaraya döneceğini söylemiş ve de • ce ası a ı ug nyın ımayesıne 
RüştU Bey buradan Yenfköye ailesinin miştir ki: Eğer bugün elimizde olan buğ- sarf etmek esas itibarile iyi bir 
yanına gitmiştir. "- lstanbulda bulunduğum nıüd- dayları iyi muhafaza edemezsek fikirdir. 

KUçUk bir kaza detçe Adliyede de meşgul olacağım. para•ıdık buhranına birde açlık Fakat yukarıda dediğimiz gibi 
HeyMll ada npuru Haydarpaşa Ankaraya avdetlm<len biraz sonra buhranı inzimam edebilir. Böyle bu parayı ihracatçılara prjm ola-

iskelesinden kalktıktan sonra küçUk tekrar lstanbula gelerek on be~ gün bir buhran ise memleket ıçın rak vermek maksadı temin et· 
bir kaza geçirmiş dalga kıranın biraz daha kalacağım. tasavvur edilebilecek felaketlerin 
flerlsinde sulara k 1 ak hil d ğ miyecektir. Bize kalırsa ekme-. apı ar · sa e 0 • Ankarada meclisin teşrinisani iç· en büyüğüdür. 
rpuursükrUapktalenntmhleştmfre.n toBemre'~atnYeerstmlnfş:~e· timaı.nd. a milzaker@ edilerek kanun pro İ!llte böyle bir felaket ihtimaline ğin okkasına zammedilecek pa-

u.L • j 1 .,. ranın hasılatı faizin karşılığı 
vapuru -ı çevirerek Haydarpac:a"'R e .er.ını hazırlıyoruz. Bunların en kar•ı bu günden eldeki bugw day- dd d h d a... .,, .; Uh 1 · iflls k d .,. a e ilerek zürraı imaye e e-
yanaştırmıştrr. Vapura buradan ye. m ımm ıcra ve anunu ur. lar için muhafaza tetbirleri almak 

Icra ve fflas kanununun projesi cek bir istikraz yapmak ve bu 
nJ istikamet veriierek hari!ket et1friJ. en mühim bir vazı'fedı"r. Bolluk 

adli u ı d iJ k d'l istikraz hasılatı ile hem zürraı mf§tlr. ye ene men n e m ıa ere e ı • zamanında ihtiyatlı hareket et-
miş, bastrnlmafa verilmiştir himaye edecek tedbirler 'almak, 

Harf clye veklllnln beyanat. . • · miyenler kıtlık zamanı gelüp 
Dün bir muharrlrimiz Haydarpa~a· Tabettırilen proje mebuslara, u·u hem de icabeden yerlerde ihti-

da Hariciye ,.e Adliye vekilleri ile muh katlara alAkadarlara dafıtılacak ve çatınca son pişmanlığın faide yaç zamanları için buğday stok-
tel'if meseleler üzerinde ayn ayrı gö- kanunun mükemmeliyetini temin için vermeyeceğini iyi bilmelidir. tarı vücuda getirmek daha doğ-
rll~üşttir. bir anket yapılariı.k herkesin mlita- O halde iıtcdiğimiz şekilde rudur. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey leası sorulacaktır. buğday stokları nasıl vucude HülAsa bolluk buh~anı içinde 
muharririmizin muhtelif suallerine Mütalealar alındıktan sonra ka • getirilebilir. Bunun en baıit yolu 

kıK•k buhranını düşünelim ye 

Çiftçiyi nasıl himaye etmeli? H. M. S. 
Haşmetpenahın 

casusları 
( Üst tarafı I inci sayıfada ) 

zim bir halde çıkan Türkiyeyi, 1919 
senelerinde, artık Şefilt top ve mü
himmat tüccarları aJakadar etmiyor 
du. Buna mukabil, Yunanistan, iyi 
bir mü~teri vaziyetinde idi. Binaena. 
leyh, makul bir çelik politikası. 
Türklyenin elinde kalan araziyi Yu 
nanistana vermekte tereddüt etmemeli 
idi. Işte bunun için meşhur Basil 
Zaharof cebinden yarım milyar sar
f ederek, biçare yunan olduklarını A· 
nadoluya saldırttı. 

Basil Zaharof sadece Vickers 
l\laxiin°ö sllAh fabrikasının sahibi de· 
ğildi. Onun için, Intellicensin y:ıkın 
şarktaki memurlarının reisi olan esra 
rengiz Cornelius Herzin halefi olduğu 
da söyleniyordu. 

Bir misal daha: 
İngiltere ile Fransa do tturlar. 

Diplomat denilen oyuncaklar her fır 
satta bunu söylüyorlar. fakat müs
temleke mandalanndan dolayı bu i· 
ki devlet Afrika ve şarkta rakiptirler. 

lşte Dürzülerin ve RifliJerin is
yanları bir tesadüf eseri imiş gibi, İn· 
giliz Smart Dürzülerin ttisi Sultanel· 
Atraş ile mün~bettedir. Yine garip 
bir tesadüf eseri. İngiliz !ntelli«ns 
Servisinden R. G. Canningi, Abdülke
rime müşa,;rlik yapmıştır. 

Sonra 1930 Kürt harekUında, 
meşhur Lavrensi yine meydanda ıör· 
dük. 

Eğer Çin, Koşinşin, cenubi Ameri
ka, Meksika ahvalinden de bahSedecek 
olursak bu başlangıç, başlı ba~ına bir 
kitap olmak tehlikesini gösterecek· 
tir. cenben gu sözleri söylemiştir: nun Adlfye encümeninde tekrar müza Zıraat bankasının borç mukabi-

" t t b ı ·ı · • ona göre tecdiden iktıza eden Yalnır, §unu da söylfyelim. - s an u a aı emı ve çocugumu kere edilecek ve meclise verilecek- linde toplıyacag" 1 bug" dayları 
g~nniye geldim. Perşembe günü Ya. t' tedbirleri almıya çalışalım. 1917 denberi Intellicens Servis, Sovyet 
1 "d k G · ır. İcab eden yerlerde ordu ihtiyacı u_.. J_~.... Ruslarla aman"'ız bı'r mu··ca.d ... l•"·e tu O"t~ya. gı ere azı Hazretlerine arzı Bundan başka "Cilmhurlyetl koru- M ..ınenfftd ~ • • "' "'" • 
tazı.mat edeceğim. Cumartesi günü de . ' için Müdafai illi yeye devr etme- tuşmuştur. 
Yalovadan tekrar Ankaraya döneee- ma,, kanunıle de meşgulUz. sidir. Bu suretle ordunun bir kaç Menemende Bu mücadeleyi iki cepheden görebi 
iim. Teşkili mahakim, Adliye veldUeti senelik ihtiyacı muayyen mer- liriz. 

Hariciyede mühim tebeddülat oldu- merkez teşkilat kanunu, mübaşirlerin kezlerde depo edilmiş olur. Bir Aziz şehit Kublliyın mezara Bolşevik aleyhtarları, bunu, şark 
ğu, yeniden tayinler yapıldııh hakkın işleri mahkeme kalemleri bilh~ssa taraftan köylü bankaya karşı başında ~e g~r~i~ ~üc~~el~ i olara~ a~ıy~~lar. 
da gazetelerde görülen haberler ve sak muamelAtı tetkikatı da bu tatil borçtan kurtulur, diğer taraftau l\lenemi!n, 2S (Vakıt) _ Jımire ma~ 1,;~~n~yni

0

~~c;;~;y;"1~apİtal'~~~~: 
i8irnler ltakkında henüz bir şey söylfye de\'re inde ikmal edilecek n teşrini bankanın alacağı Müdafaa Milliye i~in gelen lstanbulspor takımı Nuret- proletarizm ile mücadelesi olarak ah· 
~m. dE,ğ·~t.klllfakrJiciye kaldrosundıı hlir sanide toplanacak meclise Yerilecek· uhdesine geçmiş olur. tin Beyin riyasetinde buraya geldi. yorlar. 

ım e ışı er yapı nnş ve tay n t' H ··k • t b 1 d · d · 1 • ı 
l '..d • d'' ·11 · .. ır. • "tt'"' · ö u ume ve e e ıye aıre erın ve Ne olursa olsun mu"cadele mevcut ll"Ltsı un a tasdıke gonderilrniştir. ışı ıgımıze g re geçen sene . . . 1 < 

Uste tasdikinden sonra neş d .1 k Bundan maada bu devrede bazı .............................. - •• - ................ - ...... KublH\yın mezarını z.ıyaret ederek bır tur. Mesele şudur: 
l···ıml k't belli 1 kt re 

1 
ece müstacel maddeleri deiiştirilen usu· meb'uslar Ista"bula gelmişlerdir. relenk vazettiler. 1917 ihtilali Rusyada ba!llayınca, ., er o va ı o aca · ır. .. . 3 • 

zaten dört senede bir dahilden harf. lu muhakematı cezaıye kanununun Bu 1Myanda meclis ikinci reisi Kubilayin mezarı başında kafile re- İngiltere bunu arızi olarak görüyor 
ce ve hariçten dahile tebeddül yapıl- h~~eti umumiyesi tekrar. gözden ge- Hasan (Trabzon), .Saffet (Erzin- iı;i Nurettin Bey ~i~ hitabe .. irat ede- n .. ehe~~iye.t nr~iyor~ . Biraz sonra 
rrra..c;ı kanunun icabatındandır. çırılecek Ye ceza kanunıle beraber can), Necip Ali (Denızli), Beyler de rek bu topraklar ıçınde mutevazı ya- reJım kokleşınce gozlerını açıyor ve 
Cenevre konferansına gldeceaız önümüzdeki içtimada tadil edilecek· şehrimize gelmişlerdir. tan, inkilap için kanını seve ı:;eve komUnizml yrkmak istiyor. 

Bugünlerde sayahate çıkıp rıkıuıya tir. Ferka bUroau da geldl döken aziz şehidin genç inkılfıpçı türk N~ıl 1 . , 
:ıı • • lk f • · . . . ltılH sef aretlerı Murmansk a cağımı soruyorsunuz. Ağu tos nihaye Hukuk m•zunlarının stajı Cümhurıyet Ha ırkası katıln u- gençelirin kalbınde ılelebet ya~ıyaca- d h 

1 
t t . 

1 
d' (G . 1• k 

ti J d 'd'I ...ı. h" m 'l'k bil da d'" h . . e a e e mış er ır. ayrı ma um e 
.r.e rn ar gı ı ec~ ır yer yoktur. Hukuk fakültelerinden mezun olan unn ı . ros~ un şe rı~ıze ğını ve inkılflp için kalkan her zehirli miyet) Londradaki yazıhanesinden, 

1 alnız Cenevrede toplanacak olan efendilerin mahkemelerde altı ay nakledilmış, vılayet fırka merkczıne elin derhal nkılacağım söyledi p t d .. be v• d b. b k kur 
"Avrupa ittihadı tetkik,, komisyonunda ücretle staj görmeleri hakkındaki yerleşerek faaliyeti.ne ba lamı tır. · · · e kro~ıt·~ ırdn go t~ın e5_ırPşea el De uk • · ow »- •1 ma ıs ıyo u. vnce ır u M 
hazır bulunmak üzere 28 ağustosta Ce- kanun meclisçe kabul edilmiştir. gleden ı;;onra Recep ~Y fırka mer- Maarı te ki ld' B d h k"k t bı"r _ 

h k w. k . 1 k .. U .. t"' a a ge ı. u a am a ı a en ro 
nevr~ye. • are et ~ecegım. , . Bu maksatla bü~eye senede 110 ezıne ge ere · gor şmu~ ur. Feyzlye llseslndekl idare heyeti man kahramanı ribi idi. Çnr zantanın 

Bıldığınfz veçhıle bu komı~yon ılk mezun h~sap edilerek beheri Jçin Klzım P,. Hz.nln me,gullyetl f eyziye lisesinede yeni idare da bir tiyatro idare ederdi. Sonra 
defa ma.yısta toplanmış ve hır takım ayda ellı lira üzerinden tahsisat ko- Millet Meclisi reisi KAzım Paşa bey'eti intiha edilmi tir Müdü- Kerenskinln müşaviri, daha sonra 
t!lt komı~onlara ayırdıktan sonra da- nulmuştur P ş • . h b" · ld N'h t b · 
frlmıştır. Eğer m~zun adedi 110 nu geçerse hazretleri dün ismet Paşa hazretleri riyetine eski mülkiye mektebi Tımes mu a ırı ko ,~· d _. bı llad):e d u ıa~ 

ŞI dl k 1 ek nfn istikbalinde bulunduktan !'onra "dii . . E f b . )erden vazgeçere an er ın am 
m om syon t rar bütün Av- tabii ba~a t~bir alınacaktır.,, . •. .. . . . mu r muavım şre ey getı- dı ve iyi bir muharrir oldu 

rupa devletleri hariciye nazırları- saraya avdetle ak§8m üstu dışçılerıne ·ı . f . · 
işf k'l ü lüld .• DUn gelen mebuslar gitmişler ve şehir dahilinde küçük rı mış ır Sonra sırasıle Lockhardt, Hlll~, 

nı~ ıra 1 e çk ey e yıne Cenev- DUnkü Ankara treni çok kalabalrk bi t "h la d Ally Ye daha birçoklan çalıştılar. Fa-
re e toplanac~ ve tali encümen- tı. Kompartımanlar daha Ankara ve r enezzu yapmış r ı~. DUn geceki yangın kat bunların içinde en mühimmi. şe. 
Jerln m~snfsfnı ahenkleştlrecektir. Eskişehirde tnmamen dolduğundan Kazım Pa~ hazretlerı cumartesi Dün gece Fincancılarda bir bekenin yıldızı olarak Sidney Relly 

Atlna seyahati lzmitte iki ngon ilAve etmek nwcbu- gUnü aileleri ile beraber Yalovaya gi yangın zuhur etmiştir. Birkaç vardı. 
Cemvreden avdetten sonra eylül riyeti hasıl olmuştur. Dünkü trenle derek yirmi gün kadar orada kala- dükkan yandıktan sonra söndü~ Bizi de a ıl alakadar edecek olan 

nlliayefinde başvekil Ismet Paşa yaz tatilini gtçirmek üzere birçok caklardır. rülmüştür. odur. 
-

YAKTın Tefrikası : 45 tak yanında baltetıin. Büyük ha· Akıamlara gelince, ıofra kalk salıncağa yahut yatağa aldılar mı 1 bazan öyle geceler de olur ki hu· 
U'ızılcık nıın yabancıların yanında yerin tıktan ıonra çocuklarla bir nöbet gece yarısı evin içi ayağ kalklYor. talık ıahaba kadar ıürer. Haıta ıa· 
A dibine girer; katını, gözünü oyna daha oyun oynanır.. Onlar ekae· Her gece evvela yarım saat, bir kinleşip dalarken ortalık ağarma· 

tarak: "Kız o ne kıyafe~. Daha de- riya maıal iıterler. Doğru dürat ıaat onun yorganını, aonra salınca ğa, horoa sesi gibi taze seslerle ço-

Dallarl m~.n .~stün batın tertemizdi,, ?er. i~i .• lakırdıyı .. ~.ir .. araya ge· ğı.nı. sallamak da Gül~ünıe aittir. cuklar, öksüre öksüre ihtiyaı l~r 
Gulıumde ona cevap hazırdır: 'De tıremıyen Gulsu.mun o tat· hr ııe yaramıyor barı buna yara· uyanmağa, kapılar gıcrrdamaga 
min kileri temizlettiler.,, Ah bu kı- sız maıallarını insan pa- sın. hatlar. Tekrar uyumak için ar· 

YAZAN zın yalanı ... kiler daha yarım saat ra ile dinliyemez, dinlemez ama Gülsüme hazan yattıktan son· tık çok geçtir. Neredeyse sokak· 
~EŞAT N U Ri evvel temizlenmiıtir. Onun enta· ne dersin ... Çocuk bu .. fakat o ço· ra da işler çıkar amma bu öyie tan salepçiler geçecektir. 
Konağa çok misafir geldiği i- risi ise üç aıündenberi o haldedir. cukları üzmek için nazlanır yahut her gece değil araarradır. Ev hnli Gülsüm gittikçe aoluklaşan ge 

çin orta hizmetçisi hepsine yf'ti~e- Gerçi bundan hanım efendinin "da da inadına hep onların bildiği ma· bu ... Gece y:arısmdan ıonra hazan ce kandilini üfler ve yine bir işe 
mez, bir kısmına da Gülsüm kah· ha demin tertemizdi,, demesinin saJJarı söyler. Bunun sebebi mey· hanımlardan birinin sancısı tutar, yaramadan avarelikle, seraerilik
ve pitirir ve taıır. Ancak onun bu de yalan olduğu meydana çtkar dandadır. Tek büyüklerden biri yahut çocuklardan biri ansızın le geçecek bir yeni güne hatlar. 
latık suyuna benziyen kahvelerini amma yabancıların yanında rezil maıal söylemeie mecbur olsun, hastalanır. il 
içenlere Allha imdat eylesin. A· olmamak için öyle söyleyivermek o da karııaına yayılıp şaşı gözle· Ateş yakıp tuğla ısıtmak, ya· Gülıümün büyük bir kuıuru da 
tef ltulunmadığı zaman kağıt ya· lazım gelmiştir. rini belirterek afal aafl dinlesin ... hut ihtikan suyu hazırlamak için piıliğiydi. Her çocuk doğu§tan 
karak cezveleri kaynatır. Bu es· Gülsüm aktamdan ak9ama, Sen masaldaki atık .matuku düşü Gülsümü uyandırmak lazımdır. Uy pistir. Pislik icat etmek dehası 
nada varak varak havaya uçan ka sözüm ona, lambaları doldurur, neceğine yırtık çorabını dikmeyi kusu ağır olduğu için aşağıdan bir hepsinde kemal mertebesine var .. 
8ıt külleri yüzüne, fincanlara, lamba şişelerini temizler, fakat bes düşünsen daha iyi etmez misin? iki çağırmakla uyanmaz. Tavan a· mııtır. Hiçbiri piı bir tarafı ol· 
tepsi örtülerine, bakkal önliiğü· belli şi~eleri kuru bezle silmeğe Bak Bülendin süt saati geldi, em rasına çıkrp uyandırmak lazımdır. mıyan bir oyun veya oyuncakla eğ 
ne benziyen yağlı entarisine ya· üşenip su ile yıkadığı için ikide zik hala piıliğile duruyor. Surat bir karı,, gözler kapalı, ı1al lenmekten zevk almaz; hiçbiri bir 
pıtır ve tepsiyi öyle bir halde rniaa· birde §İ§e çatlar. Li.mbaları dol• Bülent geceleri güççe uyur. O lana sallana atağı iner... yolunu bulup pisleıtirmediği bir te· 
fir odasına getirir ki direkler flrası dururken döküp saçtığı ıazları da nu yorgan içinde uyutmağa alış Sazan iıini bitirdikten sonra yi yemekten tam tat duymaz 
OY.UJllarmda kahve getiren aptal u· ancak alJah bilir. brmıılardır. iyice dalmadan evvel tekrar yatmağa gönderirler. Fakat (Bitmedi) 
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Uldlz hırsızları E1'eğli - Zonguldak sporculan Canavarhğın de- Muhtırası 

Mehmet ve Hasan isminde iki takım, Zonıulftkt.11 bir Jutbol macı raptllar receSİDe bakınız! iki ııbıkah Oç gün evvel Merkez 
efendi clvaruıda Veliefendi köı- Mahalli gazetelerde okuduğu-
kllnde uturan Şerif Beye ait 4 muza glSre geçenlerde Erzurum-

Takvim -Çarşamba 29 Temmus7 -inci ay 1931, senenin günleri: geçen 210 

da tilyler Orpertici müthiş bir 6kllzll çalmıtlar, fakat jandarma kalan günler: 155, 13 Rebiülevvel 1350. 
Kara erik fırtınac; ı 

tarafından yakaJanınca 6k0zleri cinayet olmuıtur: 
aakladıklan yeri ı3ylemiye mec· Erzurum nümuoe hastanesi 
bur kalmıılardır. ÔkOzler sabi- kAtfplerinden Faruk isminde bi-

GDnetDoğuşu: 4,52: Batı~ı: 19,29 
Namaz vakltlerl- Sabah: 3,J l; 

Ôğle: 12,20: ikindi l~Akşam. 19.~8. 
Yatsı: 21,21: imsak: 2,49 bine iade edilmiı tahkikata baş· risi henfiz 18 yaşmdaki karısile 

lanmııbr. geçimsizlik yilzllnden kavga et· * l'uh'8 te,vlk iddiası mff ve hiddetini alamıyarak ka-
Melek iıminde bir kadın Ga- ·. dıncajızı merdivene bağladık-

Hava - Dünkü hararet (azami) 31 
(asgari) 2 ı derece. Bugun rüzglr poyraz 
hava ekseriyetle açı ı.. lata polis merkeıine müracaat tan sonra cebinden çıkardığı bir 

ederek kocasının kendisini fubp çakı ile dilim dilim kesmiftir. • 
tqvik ettiğini söylemİf ve tah- Azıh katil genç zevcesinin 
kikata baflanmııtır. çakı ile gözlerini oyduktan ıonra 

Radyo 
lstanbul - Saat J8 den 19 a kadar 
gramofon pl4k1an neşriyatı 19,30 dan 

20,30 a kadar birinci kısım alaturka 
su, Ekrem bey \'e rüfekası işdrakile, 
Anadolu Ajansı haberleri 20,30 du 

Vazifeye davet her tarafını parçalamıı ve kar· 
Sirkecide Hüdavendigir lokan- nındalri 8 aylık çocuğdnu çıka· 

kantasının sahibi Bekir efendi rarak onu da bıcakla dotramıttar. 
dllkkbında kullandığı qçı Ôme- Zonguldak - Ereğli futbol ta.bmlan bir aradı Kadıncağızın feryadına koşan· 
re kızarak güya vazifeıile meı· Zonguldak hua.I muhabirimiz· le teıklk seyahati icra etmf~lerdi. lar iş işten geçtikten sonra ca• 
guJ olmamı temin için eline ge- den: lzcJier, gelecek ay da Ereill kazasın· navar haydudu yakalamıılardır. 

21,SO a .kadar cazbant 21,SO dan 
22,SO a kadar ikinci Jcısım saz, Reşit bey 
ve arkadaşları iştirakile. 

Ereili spor takımı husul bir mo- da seyyahate çıkacaklardır. Bu tetkik çirdiği rakı fİfeaİnl atmıfy fakat törle Zonguldağa geldiler. Bu geliş seyahatleri çok istifadeli olmaktadır. lbrahlm Tall B. 
ıiıe adamın kafasına dilşerek Zonguldak gençlerinin daveti Uzcrine Zonguldak beledlreslnde yeni Birinci umumi mUfettiı İbrahim 
yaralamıtbr. Aşçı hastaneye kal- vukua geldıi. o gün Jndrsu:ıı saha- faaliyetler Tali Bey Trabzondan Rizeye 

f YakıbAbone .f8rtlar11 '1 
I S 6 12 Aylık 

Dahilde ıso 400 750 1400 Kuruo 
dmlmıf, dnkkin sahibi yakalan· sın da yapılan oyunda Eregli takı· Son yağmur felaketinden sonra gitmiıtir. Harictc - 800 1450 2700 .. 

mıtbr. mı Zonguldak takımını O - 3 le yen. kırk hin Jira kadar zarar gören beledi· lzmlr vlllyeUnde ilk mektep 
Bir intihara te,ebbU• dil~r. Ereğli gen.~Ieri, g~.nd~z ge~dik· yemiz bütçesi ltayli sarsılmıştır. Bu- İzmir vila1etindeki ilk mektep-

Balatta oturan 60 yatında lerı hususi motorle donduklerı za. nunla beraber belediye soğuk su ma- Ierden bu aene 1032 talebe me· 
madam Esa dimağ hastalığı yD- man idman ve spordaki kabiliyetleri- hallesine giden ve bu defa y:ığmur ıun olmuıtur. 

Resmr Husasr 

d k d . . . . k nin neşeli tebessümleri gözlerinde O· ve selden vıkılan tahta köprü yerine 
Satın J O Kş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 .. 25 

da en en isını evının uyusu- 1 · d - Bursada bir tavın 
bb.. t konuyordu. Zonguldak genç erı e beton ,.e demirden muntazam bir , 

na atarak intihara teşe us e · · · E ;;;,ı· · ı Bursada Karabag"cılık k.ııyiln· yakında intikam maçı ıçın re5 ıye gı köprü yaptıracaktır. Geçen frrtına ar u 
mittir. Madam haataneye kaldı- deceklerdir. da harap olan deniz iskelesinin de de bir harmanda yangın çıkmış 

KUçUk Hin ,artlanmız ı 

ı 2 s 4 1·10 Defalık 

nlmıfbr. Operatör Hayri B. betondan n muntazam bir ~kil~e. ye mühim miktarda da buğday yan· 
Pencereden dU,en çocuk Hastanemizin başdoktoru Opera niden yapılmasına karar verılmıştır. mıştır. 

30 50 65 75 JOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
lJ için bir defa meccancndir. Arnavutk6yUnde küçük Ayaz- tör Hayri Bey, İstanbul tıp cemiyeti- diğer birka~ mühim işler daha yapa- Harman sahibi yangına sebe-

mada Atina isminde 4 yaşında nin tertip ettiği bir buçuk aylık Avru· cak ise de en mühimmi köprü ve iske- biyet verdi diye Salih atlı biri- R - 4 satın geçen llAnltnn fazla 
atın için 5 karaş zammolunur ko,.•k bı·r çocuk dikkatsizlı"k yll pa t"'tkı'k ...... ,.ahatindn avdet etmiştir. Jedir. Daimi toz bulutlarile pek acı-

7u • "' """'J sini yaralamıştır. zGnden oda penceresinden dil- Kıymetli bir te-tkik seyahatile memle- nacak bir halde bulunan Zongulda. 
f 1 ketimize a,·det eden Hayri Bey, vila- iın hiç olmazsa umumi bir iki cadde· terek yaralanmış, et a hastane- f lt 

Ticaret ileminde: yetimiz hastanesinde iki senelik yüksek sinin daha birkaç sene parke ~e as a. 
aine kaldmlmıştır. hizmetile tanınmış bir zattır. la döşenmesi kabil olamıyacagı takdır 

Dnn =~dlU2rUJ:nA~::~arcad- Zonguldak lzcllerlnln tetkik de pek ipti~a~ Ye basit ~ir hald~ olan 

ihracat taclrlerlnln Almanya 
seyahati sonbahara kaldı 

seyahati sulama ale~ı~ın y~~ine hır s~a~. sul~r· deıinde Suterazi sokağında Is- Zonguldak orta mektep izcilerin. ma otomobılı getırılse çok bu) uk hı 
taabul muallim mektebi kitibi den bir grup, orta mektep beden ter hizmet yapılmış olur. Ayni za~a~da 
H.... Hur.i D 9 WllArah bi.vesl mu•1idtr. ıt.d8r muannf Ap bir doktor olan ypt bele4iiYe l'ellım1· 
ev:mıc:u kuruınlann flllUfmeu tu11ah Can Beyin ı•arftlnde Bartın ve ıJn bu eJıemmiyetlJ !1U1•§8ra~fı me 

ihracat ofisi, ihracat tüccarla· 
rımızın Alman sanayi erbabı ve 
~halatçi~mle temaslannı temin 
çüı Mı- :ae1aıı.t tertip etmeje 

yüzünden yangın çıkmıpa da Safranboluda bir tetkik seyahati yap. muldür. 
yetişilerek söndürülmüştür. mışlardır. Jzcfler ~en &ene de böy M. Emin 

karar vermiıti. 

Cçüncü yerı~ .mal- Mektep müdürlerinin top-
Jar sergısı 

Haber aldığ"ımıza g3re AJman
yadaki son buhran dolayısile bu 
seyahatin sonbahara tehiri mu
vafık görillmDıtür, Bu suretle 

Galatasaray Ji~esinde açılac~~ lantısında verilen kararlar 
olan ilçUnçil yerlı matlar sergısı 

seyahate iıtirak edecek olen 
tDccarlanmızm l.ayipziğ panayı· 
nnı g6rmeleri de temin edilmiş 
olacaktır. 

için mektep binası milli senayi 
birlijioe tealim ediJmit tadilat 
Ye İnfaata başlanılmıştır. 

Bu sene sergiye raibet pek 
fa&ladar, timdiye kadar 250 ye 
yakın m6easeae müracaat etmiı 
7 Agustosta tadilat ve inıaat 
biter bitmez eıyanın yerleıtiril· 
mesi:ıe baılanacak ve 11 agus
toata ıergi açılacaktır. 

26 agustosa kadar 1 S gtın 
devam edecek olan sergide 
geceleri sinema göaterilmesi 
dDtDnlilmt"kd r. 

Bankalar aleminde : 

Ticaret ve senayl 
Bankası f aallyete 

başlıyor 
Ticaret ve Sanayi baokaıının 

Jenidea faaliyete geçebilmesi 
için it ve Zıraat bankalarile 
yapılan temaslar müabet bir saf
haya girmiştir.Her iki banka da 
ha bankaya yardım etmegi ka· 
bul etmişlerdir. 

Bu gOnJerde bu Uç banka 
.rasında bir mukavele yapılarak 
yardım esaslan tesbit edilecektir. 

Ticaret ve Sanayi ba~kası~ı~ 
Cumartesinden sonra gışelerını 
aça bileceği tahmin olunmak
tadır. 

Glrltll aeyyehl•r glWl~r. 
BUkaç gündeoberi ıehrımız· 

de bulanan Giritli seyyahlar dün 
aaat 1 O da Seyrisefain vapurile 
izmire ve oradan Pireye gitmek 
Gzere hareket etmiılerdir. 

---~---1 

Fizik kursunda muallimlere yeni fen 
dersleri programları izah ediliyor 

Ankara, 28 (A.A) - Kız ve 
erkek mektepleri mUdDr ve mu· 
allimJerile mDtabauıslar içtima
ında gBrUşülen ve karara bağ· 
lanan meseleler şunlardır: 

1 - Mektep mezunu olan
ların mesleklerile mütenasip it· 
lere yerleştirilmeaJ, bunlara mek· 
tepten çıktıktan ıonra meslekleri 
için lizJm olan vesaitin temiDi. 

2 - Mezunların ıtaja tabi 
tutulması. 

3 - San'at mektepleri için 
birer himaye encOmeni te,kiJi. 

4 - San'at mektepleri için 
birer ıergi tesisi. 

S - Kız san'at mektepleri
nin talimatname ve programları 
yeniden tetkik edilmiş ve icap 
eden tadilat yapılmııtır. 

Bu kararlar yakında milll ta· 
Jim ve terbiye beyetınce tetkik 
edilecektir. 

Fizik mualllmlerl kursu 
Ankara, 28.- (A. A.) - Orta 

mektep fizik, kimya, tabiiyat 
muallimlerinden bir kısmı için 
Ankarada Gazi Muallim mekte· 
binde açılan ve 20 Ağuatos 931 
tarihine kadar devam edecek 
olan kursta muallimlere orta 
mekteplerin ahiren fevkalade 
ameli bir şekle ifrağ ve tadil 
edilen fen dersleri programla
rının esasları izah edilmekte, 
yeni proıramlarm De ıureUe 

tatbik edileceği gösterilmekte ve 
yeni programları tatbik için lbım 
gelen bOtiln fenni tecrübeler 
ameli olarak Ye en basit vasıta· 
larla muallimlere yapbnlmaktadır. 

Muallimlerin fen derslerinde 
icap eden tecrfibeleri yapabil
melerini temin için lizım gelen 
bHit aletJeri kolayblda ne suret· 
le yapacaklan muallimlere g6ı
terilmekte ve bu aletler kendi
lerine yaphnlmaktadır. 

Kuru devam eden muallim
ler bcrgOn bet grupa ayrılmak· 
tadır. Birinci grup tabiiyyat tec· 
rDbeleri, ikinci grup fizik tec
rllbeleri, Dçilnce grup kimya tec
rübeleri, diSrdüncU grup tahta 
atelye işleri, beıinci gıup demir 
atelye islerile meıgul olruakta· 
dır. 

Kursta muallimlere yaptırılan 
fenni tecrübeler milJi talim ve 
ter biye azasından Rüttn, mual· 
lim mektebi fizik muallimi Hayri, 
kimya muallimi Dr. Avni Refik, 
İzmir lisesi kimya muallimi Sa
libattin, Ankara erkek lisesi ta
biiyyat muallimi Hayri Jıtanbul 
kız liıesi fizik muallimi Avni 
Beylerle Galatasaray lisesi fizik 
muallimi Maruca Beyin nezareti 
altında yaptırılmakdır. . . 

Demir ve tahta atelye ışlerıle 
de Ankara ıan'atlar mektebi 
muallimlerinden SDleyman beyin 

Hamburad• mUstemleklt 
sergisi 

Verilen mahlmata göre Ham· 
burgda 5 eyllllde dört gtln de
vam etmek Ozere bir mOatemle
kAt sergiai açılacakbr. Sergide 
kuru yemiı, zeytinyağl, yumurta 
tUtOn, şarap, peynir gibi mem
leketimizi alakadar eden pek 
çok mabauJit tqbir edilecektir. 

Vesikasız komlQoncular 
GOmrOk idaresi vesika11z ko

misyonculann ıDmrOkte muame· 
le takip Hmelerine şiddetle 
mani olmağa karar vermiştir. 

Et flatlar1 niçin inmiyor? 
Son günlerde koyun ibracah 

azalmııtır. Fakat ihracat azaldığı 
halde et natı inmemittir. Bunun 
ıebebi hakkında alakadar bir 
zat şunları söylemektedir: 

11
- Mezbaha rüsumu fazladır. 

Okka batına rüsum alınması 
kararlaıtırıldı lakin baskül yil
ıUnden bu karar henllz tatbik 
edilemedi. Okka baıına rOıum 
almdığı takdirde et fiatJarı yOz
de 25 nisbetinde inecektir. 

idaresi altındadır. fundan 
başka talimü terbiye reisi ihsan 
azadan RüştU ve Ali Haydar 
beyler tarahndan fen deraleri 
hakkında mu·alJimlere konferans
lar verilecektir. 

Kurslar vekalet umumi mOfet· 
tişlerinden Bedri beyin idaresi 
altındadır. 

Faciadan sonra 
Dfln Norveç konsolo
sunun cesedi getirildi 

ihya beyin allealne 20 bin 
lira tazminat verll6cek 

Jstanbul-Bükrq bM. :ol..,la 
vukua gelen tayyare faciası kar
banlanndan Norveç .iatubul kon· 
solosu M. Rettenin cesedi diln 
Butgaristandaj kaza yerinden 
ıebrimize getirilmiıtir. Oatn Nor-
veç bayrağiJe sarılı bir tabuta 
konulan ceset sirkeci istaıyonun
dan merasimle alınmıı ve Feri
köy Protestan mezarlıfln defne
dilmiftir. Sidaa kumpanya11 tay
yaredeki diğer yolcularm aileli
ne verilecek sigorta bedelini tu
bit etmektedir. Pilot ihya beyin 
sigortası 200 bin frank olduğun• 
dan aileai 20 bin lira tazminat 
alacaktır. 

ihya bey yirmi senelik bir pi· 
lottur. Altı senedenberi Sidna 
ıirketiode çalıımaktadır.Bu mnd
det zarfında biri Bulıaristanda 
diğeri Y eıilköyde olmak Ozere 
iki kaza geçirmiıtir. 

Şark şlmendUerle
rinde bir hadise 

Evvelki illn Şark ıimendifer 
)erinde feci bir mliaademe teh· 
likeai atlatılmııtır. Verilen ma
lumata göre evvelki sabah aaat 
yedi buçukta 13 numaralı yakın 
istaayoolar treni Kumkapı iıtu
yonunun iıaret fenerini açık g&-
müt ve batta girerek iıtasyoada 
durmUflu. Bu sırada istasyonda 
önündeki tek batta yedi kadar 
vagon arkadaki hatta çekilmek
te olduğundan tren yolcularım 
indirdiği halde hareket edememif 
ancak vagonlar arkadaki hatta 
çekildikten sonra sekiz dakika 
geçikme ile kalkmııtır. Havali 
treni hareket ederken arkadu 
~elen 62 numaralı martandiz de 
ışaret fen erini açık gördOğG iç_in 
azaltmadan hatta girmiştir. Bu 
sırada da marıandizin makinisti 
ayni hat üzerinde bir trenin 
durduğunu görDnce derhal ma
kinenin silratini azaltm11, fren
Jeri sıkmıı ve bir çarpıımanua 
6nüne ıüçlOkle geçmJttir. 
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. İŞARETLERİ İngiliz başvekili Berlinde 
======-O UZ EL 
Seyahat notları : 2 Dit macunları nasal olmahdır? Sembolik gazetecilik 

Dişleri fırçalamak için kullanılan 
Yeni matbuat kanunu gazetelere Nazırlar müzakerelere devam ederken bazı müstahzarlann dişlerin minesi Bahkeslr ve Menemenden 

nasıl bir muhteva verecek? b b b b k üzerindeki tesirlerine dair muhte- geçerken 
Gazetelerin adliye, iktısat, siyngıet Ray ş ankda ecne i an alarla lif milletlerin lisanlarında bir~ok neş Band~rmadan lzmire gidiyoruz. 

meselelerinde nasıl mühim, mühim te- temaslarda bulunuyor riyata tesadüf olunur. Bu mevsımde bu seyahat, Hicaz de-
sirleri varsa, mesel! bir Dreyf üs me Çünkü bu mevzu çok ehemmiyetli miryollarmı görmüş, Sina ve l\lwr 
selesinde gazete nasıl bir rol oyna- Derlin, 2:1 (A.A.) - Tesbit edilmiş girişmiş olduğu müzakerelere hararet- ve çok şayanı dikkattir. işte bunun i- çöllerini şimendif erle geçmiş olanla. 
m.ışsa, son zamanlarda iktrsat hareket ola.n program mucibince 1\1. Mak Do- le devam etmektedir. Ecnebi kredile- çindir ki bir bir taraftan bu ilaçların te rın gözünü bile yıldrracak kadar 
}erinde gazete nasıl mühim bir mev nald, saat 17,17 de Friderichtstrasse rinin takviyesi için Berlinde hususi bir miz ve münasip olmıyanları ile dişle- sıcak oluyor. Kompartımanda bu-
ki işgal ediyorsa, sulhleri hazırla- istasyon?~a. r.lsıl olmuştur. İstasyon- komite ihdas edilecektir. re gelen ziyanları diğer taraftan nalıp sağ taraftaki açık pencereye yak 
makta, harpleri körüklemekte, başlı ~~ kendısını M. Brün~ng, M: Kür~i- Bu nevi k_omitel~rin başlı_ca l~gil da bu müstahzarl~rın iyi olanları i· laşsanız, yüzünüze göze görünmiyen 
başına bir Amil olan gazetenin kanun- us, M. Henderson, lngılterenın Herlın tere Ye Amerıkada ıhdas edılme . ..,1 te- le ".._, A 1 k d" 1 . . t . 

1
. bir alev rüzgarı harlıyor sol tarafa 

f . · R bo ·· .. • · 1 .; ç.'mı o ara ış erını emız ıyen , 
dan, iktısattan, siyasetten aldığr tesir se ırı um ld, butun sefaret erkanı mennıye ~ayandır. hrnç bankasının lerin d' 1 . d .. .. 

1 
hh t , yanaş.-.anız rüzgarın önüne katılmış 

e · · n- ı · b" · · b l d · ı b"" ··k h • b' , __ -k 1 .. . ış erın e goru en sı a 'e sa Jeri derhal gazetenin sütunlarında gör ve m murını, ~r ın ırıncı e e ıye uyu ususı ecne 1 ua.ı.ı a ar uzı.ırın- lahr izah l k · ı· tozların hücumuna uğnyorsunuz. 
. . t ·r t '"dü .. b. k Al d ··r b b k a ça ışma ıs ıyorum. mek mümkündür. reJSJ, eşrı a mu ru, ırço man e nu uzunun u an aları Almanya B d . . Onun için bu yol üzerinde kayda 

erkam bekl' d ı · ld ki k d'l · k ura a nazarı dıkkatı celbedece-ıyor u. Ja açmış o u arı re ı erı çe meme • . . b' . . . değer manzaralar görmek hususiyet. 
şeyh Salt isyanına Rıhtımlar üzerine ve istasyon ya- ğe iknaa kifayet etme i de temenni- gımız ır nokta şudur. Dışlerın te- . . , . 

k . · · ·zrg··ne "ht' t ekl d ' ·· ·· • ·· ler seçmek ıstıyenlere bu mevsımde se kadar ınıne toplanmış olan knlabalrk bır ye sayandır; fakat daha ufak mik- mı ı 1 ı ımam e m e ış çurugu . 
halk kütlesi, M. Mak Donaldı ha- yast~ muameleleri olan ve keza Al- nün kat'i surette önüne geçilcbilece- yahat tavsıye edemem. 

Şeyh Sait isyanına kadar, gazete- raretli bir surette karşılamıştır. Ek- manyaya kredi açmış bulunan ecnebi ği hakkındaki kanaatler yanlıştır. • • • 
lerdc eski matbuat kanununun . libe- serisi üniformalı olmak iizere lmpara- banl<alarının Almanyada banka mua- Bilakis diş çürüıınesine kökünden ve Du hat üzerinde sefere çrkan bir 
ral hükümleri cari idi. Serbest tıcare-- torluk bayrağı teşkilatına mensup bin- m~Hitı normal bir hal alır almaı her esaslı bir surette mani olmak yalnrz yolcu en ~ok Bahkesri merak ediyor. 
tin gazetecilik cephesi şu şekilde Jıuıa den fazla aza bulunuyordu. Halk, da- ne pahasma olursa olsun paralarrnr böyle dişleri fırçalamakla a~la müm Hakikaten uzaktan görünen yeni ve 
sa. edilebilirdi: kikalarca (Yaşa.c:;ın l\fak Donald ! Ya- geri çekmek istemelerinden korkulmak kün olamaz. Maamafih, temiz tutu. temiz binaları, istasyona yakın stad-

Halkın tecessüsünü celbetmek ! şasın Henderson l . Ya~asrn ~ngiliz - tad~r. Son g~nlerde lngilte~enin muz lan diş ve ağızlarda yani hıfzı:;;~ıh· yomu ile meclis reisimizin intihap da-
Ve bol, bol siyaset yapmak! Alman mukarenetı) dıye bagırmı,lar- tanp b_u~undugu alt~n seylanrnın ar- ha kaidelerine riayet edenlerde gö- iresi güzel ve şirin bir yerdir. Zaten 

Tam liberalizmin istediği politika dır. l\L D .. . b k 
1 

T zusu hılafına, 
1 

lngılte-~e. ban.kasını rülen diş çürüklerinin miktarı ile ağ- şirin bir yer olmasaydı, buraya Bali-
cılrk? runıng, u a şam ngı ız ?a· Almanyada b~ unan muhım mık tarda zını ve dislerini temizlemiyenlerde kesir derler miydi? 

.. zrrlarını kabul edecek ve şereflerıne paralarını gerı çekmeğe mecbur dme- .. .. .~ .. • 
Takriri suktin başvekalet dairesinde büyük bir ziya- sinden de koııkulmaktadır. Bu iki ih- gonılen çurukler a~asında. . daglar • * * 

ak 
'ri "k"' •-ı d ı·ı· fet ~recektir. timalden herhangi biri Alman ahva- kadar fark ''arıtır. 'e bu ıhtımamın Şehre yakınlaşırken kenannı top 

T rı su un gazevc er e po ı ı- • . f ·d ı k b" "kt'" D" ı · t · y • • d .•. b ' lakta • . Nazırlar, yarın reisıcümhur mare- Ji maliyesinin ıslahı için sarfedilmi~ a) a arı pe uyu ur. ış erı emız agaçların çevır ıgı ır ot uzun 
kacılıga paydos dedı. :ı ı k l · b · d ·· · ·ı·· ··t kk'l 11 t-. . . . şal Hinderburg tarafından kabul edi· olan mesai, birkaç saat içinde he. eme mese esı u za\'ıye en goru un boyunlarını ınu eve ı sa ıyan ve o 

Ga:uteler kendılerıne yenı hır muh Jeceklerdir. Oğle vakti, 1\1. Kürtiüse der olup gidecektir. Bu sebepten do- ce inkar edilemez ki (gündelik fırça- hyan beş altı deve gördüm. Balıkesir 
teova buldular. hariciye nezaretinde bir ziyafet vere- layı, Berlin hükumetinin ecnebi kredi lama) medeni insanlar için umum vü- yakınlarında görülen develer insana, 

Roman, hikAye ! esrarengiz cina- cektir. terinin ıtf ası için yapılan müzakereler cut hıfzıSSlhhasının bir cüz'üdür. her nedense serbest fırkayı ve etıld 
yet nk'alarr, intiharlar ve hulasa İngiliz sefiri de bir gala ziyafeti ve- müspet bir neticeye iktiran ettiği za. Ancak bu ~mizle~ keyfiyetinin meb'us Vehbi Beyi hatırlatıyor. 
Amerikanın karlı gezeteciliği aldı yü- recektir. man banka moratoryomunu tamamen dişlerin zaranna hiçbir tesiri olma- intihabat sıralarında, ihtimal kf, 
rüdU. Çünkü gündelik politika oyun :l\L Henderson, yarın akşam saat ortadan kaldırmağı tercih edeceği zan mak ve yalnız beklenilen iyi tesiri yap sırtlanna cicili bicili seccadeler örtü· 
Jarmdan uzaklaşan gazeteler mecmua 00.05 te Berlinden müfarakat edecek- nedilmektedir. mak şartile- lerek garip bir sürre alayı teşkil e-
lar halkın tecessüsünü toplamak için tir. Ba.,c;;ka türlü olsaydı Almanya Diftabibi: Süat lsnıail dilen mahlfildar bunlardı. Şimdi sırt 
güçlük çekınff iler... Çarşamba programı henüz tesbit e- mahzurlarına rağmen, ecnebi memle- ları ve hörgüçleri çml çıplak dolaşı-

Takriri süklina rağmen tiraj düş- dilmemiştir. ketlere yapılacak tediyat için kısmi buz kıranı, Hoker adası yakınında de- yorlar. Serbest fırkacılar gibi. 
ınedi. Takriri sükun devrinde, birinci Hava müsait olduğu takdirde M. ve mahallt bir moratoryom ilanına mir atnuş ve Jeofizik istasyonu ile te- * • • 
planda muharrir artrk siyasi mu- Mak Donald, tayyare ile avdet ede- karar ve.recek idi. . .. m~sa ~irmiştir. ~mi, Graf :repline Muhabiri mahsus dediğiniz de bl· 
h · d ··ld'r cektir. Berlın, ecnebi mahye muuhassıs mülaki olmağa Jıazırlanmaktadır. . A.kh' h b' . Ası Ik 'b. 
arrlırt· egtı ı ~ • d -"'ld' T 'hl İngiliz başvek.ilini götürıook üze~ larımn gelmesini büyük bir sabırsız Bir telsiz haberinenazaran zeplin zı1m lT ısar ~u d'~~rı be m d :u:ı~ 

ç ıma mu arrır ~~1 ır. arı üç lnıı-iliz askeri tayyaresinin yarın hkla beklemektedir. muntazaman yoluna devam etmekte- 0 ma '· renın ° ' ş a 
tefrika yazana muharrır derler hatta Tempelhof tayyare karargahına gel- Bunlar lsveç bankerlerinden l\L d' S b hl . b 

1 
F duruşu esnasında biltün işine, gUcü . • ır. a a eyın a onun ransua 

ktrlı gazetecilikle edebıyatın evlenme mesine intizar olunmaktadır. Vallenberg bir Amerikan ve İngiliz JIWJ.aı . . • .. +, " t 1 ne rağmen mumaileyhi latuyonda 
• el (bi ..,,.1 ., d b' t) b'I .~ 1' . ' v~ arazısının mun.,~11W,na ,VP.~'" ve d b lmak •• ıt·· u 11 sın en r 'J'U'fl'vra e e ıya ı 1 e ~ngilrz nazırlan?ın Prus,..~ .. me-e ı~ teknik." müşa.viri o\up sahihiyett:ır: ~~ Mahg~ine buz kıranına muıakl oıacuğı ki blabalık ar.asın a u mum un 

doğdu. • reJSi doktor Bron ıle de _ goruşmelen man şa.hsiyetledle kr~di meı;elelenııı tahmin edilmel'ite ' iilJ. ... ı .......... ,.._, .. • • oldu. . 
Serbest hrka muh~meldir. tetkik edeceklerdir. Akhisarın binaları, insanın yibtt-

• . Berlin, '1:1 (A.A.) - 1\1. Henderson Diğer bir mesele daha vardır ki o l~panyada vaziyet . ne gülüyor; yolları da bozuk değile 
Serbest f~.rkanın dogu~u. ye~.ıd~n saat 8,37 de gelmiştir. M. Kürtiüs da normal va7Jiyetin avdetini tehir e- _Madrıt, '1:1 (A. A.) -y Ra~~al sos- benziyor. Bu itibarla Asrmın çoktan 

g:netelerde sutunların yerını degıştır- kendisini istasyonda beklemekte idi • debilir. O da tasarruf ~andıkları mese yalıst fırkası dün yaptıgı ~ır ıçtlma- beri neden bize mektup göndermediil 
dı. . . . . l\L Ilenderson, mikrofon önünde, lesidir. Zira teminat ve kabul banka- da şimdiki radikal sosyalıstA nazırla hemen bir bakışta anlaşılıoyr. 

Edebıyat, ro'?an, hildye bırd~nbı kendi memleketi ile Almanya arasın- sı, bankaların tasfiyesine yardım e- nn mevkilerinde kalmaları . l?zı~gel- • * * 
re Y~~a~~aştı, .. sıyast fıkral~r, sıy~- da mevcut olan ve İngiliz başvekilinin decektir. Tasarruf sandıklan hakkın· diğine ve fırkanın takip ettıği sıyase- . duran 
st doğuşçuler sutunlarda gureşmege Berlin seyahati sayesinde daha ziyade da henüz bir karar ittihaz edilmemiş tin halis radik.alimize teveccüh etmesi . . tnkılip rüzgAr,ile u>:'1ş~uş . 
başladı~ar. . . iyileştirilmesi mümkün bulunan güzel tir. Şimdi bunlar için moratoryomun icap ettiğine karar vermiştir. ırtıca yılanına meş um bır güneş ~üı.U 

Tarı~t roman bird~~· ~ır sama~ a- münasebetlerden bahsetmiştir. ipkası düşünülüyor. Fakat böyle bir ~vil, '1:1 (A. A.) - Dün her ta- gösteren l\lenemen de ha hat Uz.erınde 
le\i gıbi ortadan sılındı. Edebıyat Berlin, '1:1 (A.A.) - Amerika Hari- kararın neticeleri meş'um olacaktır. rafta sükQn hüküm sürmüştür. Mü- dir, fakat, büyük şehadet facıa~ının 
meseleleri derhal bir kenara fırlatıl- ciye nazırı M. Stimsonun jeneral Gre Bugün Rayhşbank ile diğer büyük akaiat tabii bir şekilde devam etmiş- geçtiği yer ve bütün kasaba ile is 
dL Politikacılık, karlı gazetecilik el- ur ile yaptığı mülakatta Almanyanın bankalar ve tasarruf sandıkları arasın ;. K h eler kalabalık idi. Zabıta tasyon arasında bir dağ var ... 
ele, kol kola ilerledi. bilhassa tahdidi teelihat meselesinde da hararetli müzıakereler olmuştur. y~İnız r:s~t binaları muhafaza edi- Bu istasyona yaklaşan her tren 

yeni kanun bazı fedakirlrkl.~~a .~atlanması ~\USU· Tasarruf ~ndıklarını~ bankala~ yordu. Sokaklarda milis efradı dola- düdüğü, sanki, bu dağın ardındaki ka 
. . . . . ı:- sunda ısrar ettıgı soylenmektedır. için ihdas edilmış olan temınat ve mu rdu Grevcilerin bugün tekrar işe sabaya: 

Gazetelerde edebıyat hıssıl ıncı P a· ·..-.. t .. · •th 1' katı ol şıyo • h ·ı.e ·· t" 
k b'l · d · ı Berllnde arbedeler kerrer t:ıın.on ° reJımıne ı a 1 başlıyacaklan zannolunmaktadır. - Ortün, ~vet, ey a1 • or un, 

n~ geçece ' ı mıy~rum, ıyor ~r Berli~ Z1 (A.A.) _ M. ?tlak Donat- mamakla beraber, ümt edilmemektedir. evet, ey şehri der. 

~1' d art~~P~~~43;::a:~~an:te ~i~~y:~: dı alkışla.diktan sonra Friedrihş.-.ras- Bu akşam ~e )"arın bir karar itti· Paiı•P:7n;:_t~ ~~~;~::, Espe- Her tarafta lokomotife, bu mede-
a ın b h' ed . ' ks' . Ai seden avdet eden imparatorluk hayra- hazı muhtemeldir. t k ' . h .. kQ t k3. h niyet ve sürat timsaline emniyetli na 

mevzuu a ıs • emıyece ınız. • ğı teşkilatına. mensup 30 kişi, nasyo· Almanyada intihar edenler ran ~ ongresı u me er nı azır zarlarla bakıp yadırgamıyan bey-
:eı ıu..:t:~ye edebi y:ıza~:~~:ı~7; nal - Sosyalistlerden mürekkep bir Berlin, 27 (A.A.) - Resmen bil~iril- oldugu halde açılmıştır. Kongr~e glrler, burada ilk ıslığı duyar duymaz 

~ e 
0 

Y . . grupun tecavüzüne uğramıştır. diğine göre Almanyada 1929 senes.ı~de Fransa, Çekoslovakya, .. Fe~emen • huylandılar .•. 
nasihatname olacak. Edebıyat nasıhat Neticede bir arbede zuhur etmiştir. intihar edenlerin miktarı 16.67:> kışıye Almanya ve İtalya mumessılleri de A b k b h dan su 
d Y•tdi N vn'7~na ne okuyana hay .. h' 1 . h kt d ca a asa anın avasın • eıgı r. e ~- ' Her iki taraftan da yaralı vardır. Po- baliğ olmuştur. 1928 de munte ır erın azır bulunma a ır. d d 1 rı olur. lis kavgac r l ;ı•·r ayırmış n birçoklarını miktarı 16.036 ve 1927 de 1:5.982 idi. Koredekl komUnlst yun an mı ır 

Cinayetlerden bahsedilmi.:~~e~, ~vkif etmiştir. Llovd George hastalandı teşebbUslerl akim kaldı 
intiharl~r yok. Okuyucu tecessusunu Aıman ReislcUmhuru tara• Londra, 'J:l (A.A.) - _ M. Loyd Ge- Tokyo, 27 (A. A.) - Matbuat san Lounatcharski, Şavun dehası haklan· 
ne ile dm~lrecek? .. • . . tından ne~rolunan emirname orge ka~ iş~~te .~a~ahgına tutulmuş sörü, kaldınlmrştır. •. da bir konferans vermiştir. 

Tarihi rO'lTlan artık yurümez gıbı Berlin '1:1 (A.A.) _ Reisicümhur ve yataga duşmuştur. Koranın iatikl!Uni ilan etmegı ve Ş tku d --cümle şu söz. 
r ' } k h"k~ l\t av, nu n a .... ge ıyor. Hindenburg tarafından nesrolunan G f ep in utup Sovyetler gibi bir proletarya u ume- 1 . .. l 'ştir· 

Zaten tariht roman mazi hasreti- blr emima.ınt! muntaza.m ;ara mua- ra Z ti tesis eylemeği istihdaf eden komü- erı soy emı • l l k dt 
nln kuvvetle yaşadığı zamanlarda alıcı mel!tmın yenfden teessüsü zımnında } da nist hareketlerinin akim kalmış oldu- Rusyada olu~ dbitenbşey er 

1 
enk·•-

YO UD gözümle gördüğum en u mem e .. ...:-
bulabilir. Halbuki biz maziye hasret müşterek teşebbüslere iştirake ve dev- . ğu bildiriliyor. 3000 kişi tevkif olunmuş • dah . ade 
duymuyoruz. Esasen kanunun 40 ıncı Jet namına teminat vermeğe hükumeti Leningrat, 27 (A.A.) - Graf zeplın tur Bunları Seoul hususi mahkeme karşı olan muhabbetım sb~t tZl~ 

1 · · fk t" d h • . rtt S t Rusyanın te ı e mış o maddesi hangi babayiğide maziden mezun kılmaktadır. balonu şımaJ kutpu ıs 1 ame ın e a- si muhakeme edecektır. a 1• ovye y 

bahsetme imkanını verir. Berlin, 27 (A.A.) - Bugün ne:red_il valanmı_;tır. . Madrit, '1:1 (A. A.) _ Bilumum be- duğu hedefe vasıl olacagma kanaatlm 
Zannediyorum ki maddelerinde miş olan ikinci bir e~imam~de .,o hın Be~lın, 2'. (A.A.) - Zeplınden ah· yannameJer ilga edilmiştir. Y:ılnız vardır. • .. • 

itham dolu olan yeni kanun bize sem- marktan yuka.~ı .. hance. te~ıyatta b~- nan b~r telsıze. nazar~n balonun bu- lsabelle beyannamesine dokunulmamış Hasta olan Gorkı,. Şava ~ondermış 
bolik bir devre açacak... lun.mak taahhudune girışmış olan bı~- lundugu mevkı şud~r • . tır. Kortes meclislerinin bugünkü iç- olduğu mektupta dıyor ki. 

edl rum ki edebi atta si- cümle eşhas, müessesat ve Alman hu- 68 derece 43 ~akıka -~rzı ş:mali v~ timarnda muvakkat hük-Qmet istifasını "Yetmiş beşinci yıl dönümünüzde 
z;nn i ~:ai meselelerin tetkikin- kQ~tJeri bu ~e~iyatın vade~ .ne olur- 43 derec~ 20 dakıka tulu garbı. Tak~ı- ,·erecektir. Reisicümhur intihahr me- sizi pek iyi takdir eden bir m~mleket!e 

yas~t e, ç . . . .. sa ol.sun resmı bır beranname ıle bunu ben Kanın burnu yakınlarında. Zeplın gelesi de bu i timada mevzuu bahis ola ve sizin kaleminizle gülilnç bır mevkıe 
::mik~i:y eeS:.~::ıeg~~~ıl::cağ~~p- hükfım-ete bildirmeğe mecbur tutulmak de :r ry yo~n(d.:.~\ - Zeplin !.>alo- caktır. Se,·ilç mıntakasında sükun av- düşmüş olan cihana karşı muazzam 

. .. .. .. tadır. os ova, . . . . det etmiştir. bir cidale atılmış bulunan bu cidalde 
Ben kendı hesabıma böyle duşun- R 1 b k ecnebi bankalarlle nundan gelen bır tel!'ızde, seJahati· . h . h 1 ~k istemiyorum. ay ş an t asta nin mu\'affakı:vetle devam ettiği bildi- Bernar Şov 75 ya,ında muzafferıyetle devam ed.en vel eı a 

em · J f A ) Be ş d lebe çalacak olan ınsan ar ara· ÇünkU inkılap Türkiyesine vuzuh- B 1' 'J:l (A A) _ Rayhşbank. rilmektedir. Balon Fransoa ase Moskova, 'J:l (A. • - rnar :ızın e ga • 
la söylenecek çok sÖ7. olduğuna kani· Lo der kın, f · • Almanyava a~ topraklannın cenubuna bu sabah vasıl 75 inci yıl dönümü münasebetile sında bulunduğunuzu öğrenmekten mü 

n ra on eransınm ,; . k . d d b' .. t ll't t e bahtiyarhfımı ar-ım. Fakat etrafta hissettiğim havada çılmış olan ecnebi kredileri hakkındaki olacağını ve ~~al.i~~ı~ bu~. ıranına sendıkalar yur un a ır musame.re ve eve ~ meserre " 
'"llbolfzmi karşılıyan, onu bekllyen \'esayasının tatbikine müteaJJik olarak t~sadüf edecegını umıt eylıyordn. rilmiştir. İngiliz muharriri, bınler- zedenm.,, . . 

+;yak var. ecnebi bnnkaları ve bilha&;n Jngilterc Malyguine Zeplini bekliyor ce kişiden mürekkep olan hazırun :Merasimden sonra hır kon.ser veril 
SADRI ETE!tl bankası ve Federal Reserve Bank ile l\losko-ra, 27 (A.A.) - l\faliguine tarafından şiddetle alkışlanmıştır. miştir. 
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Avcılar arasında Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Münakaşa devam ediyor 
Salt Salılhattin Beyin Şekip Memduh 

Beye verdiği cevap 

Kadınların beş kocalı oldukları 
memlekette bir seyahat 

" DUnyada hiç bir avçı mevçut deölldfr ki, yedi buçuk saat 
zarfında 800 fişek atarak !OO bıldırçın vurabilsin ! ., 

Memleketimizde bıldırcın vurma olabilir, fakat atıcılıkta yeri yo!dur, 

Fransız kadın muharrirlerinden biri Tibet seyahati 
hatıralarını anlatıyor 

!'~korunun lunldığma dair Sait Sa- Abbas Celal Beyin gayesi eski rekoru Londra gazeteleri, son günlerde cuklan babalarından ziyade anneleri- ki olan arpa suyu yapmak için kul-
1wt_ti~. be~in gazetemizde çıkan ma- krrmak için en kısa zamanda en faz!a (Tibet) i ~olaşan bir Fransız kadının ni tanıyor ve bu ailelerde çocuklar ]anıyorlar. 
kalesı u~erıne tanınmı~ av~ılarımız. bıldırcın vurmaktı, bunun için elbette seyahat ıntibalarını neşretmektedir. az oluyor. Bu yüzden Tibetin Jisa- "Tibete vardığım zaman benim ya 
dan Şekıp Memduh Beyın yıne gaze- kolay kuş seçmeğe ve fişek nispetini Matmazel Lafugie namında olan bu d . . k nana fazla miktarda su almakhğım ve 
te izci b" kal · · t' t · h . mn a (baba) kelımesı yoktur. Çocu · ~ m e ır ma esı ın ışar e mış- korumağa vakit yoktu uzak yalı.ın seyya geçen hafta (Tibet) ten Delhı-

1 
. . yanımda sabun bulundurmakhgrm bu· 

ti. Sa.it S l ·~ h tt' Be ş ki M ' ' ' d t t . . . ar babalarından fazla annelerını ta- . . . . a a a ın Y e P em- her zaviyede kalkan kuşlara 0 senin ye av e e mış ve oradakı aıle hayatı- akt . . 
1 

radakı halkın hay:nıtını mucıp olmuş 
duh »-y b kt d' · .,...ı, ' ld . nım a ve annelerının koca arına b . . . 
~ e şu ceva ı verme e ır: bilmediğin süratli tarzda atmak mccbu nı şu )"O ... ı e ızah etmiştir: d k d. tu. Hatta enım kafılede bulunan hır 
Makaleni okudum. Çok_ güzel ya. riyetinde idi, bundan dolayı, ilk altı "~ibette kadınların bir değil mii- amca eme te ırler.,, erkek .kullandığım s~bunu yeneb.i-

zıl.nuştır. Anbarlıda yaşadıgımız tatlı sa tt d" ...a. .. 'ki b ld 'k' '"k teaddıt kocaları vardır. Bu kocaların Fransız seyyahı kadın daha sonra Jecek bır şey zannetmıQ. ve yem~k ıs .. 1 . . . a e oı ~ yuz ı ı ırcın ı ı go çe, ıı:ı .. 1 . .. 1 . . ){ 
gun erı ne ıyı canlandırdın. Yazının t b . sayısı, üç, dört, beş oluyor. Beş ko- ){u soz erı soy emıştır. temişti. 
ed b. "h t' 'dd vurmuş u, aca a o senın 1 h ''T'b t h 

e. ı cı e ı cı en şaheserdir. Var ol yandan çarklı süzücülerini taklit et- ca ı. er kadın kocalarını bir evde bir . ı e alla tıraş olmayı bilmedik "Tibet halkı son derece müşkül 
S:kıp; fakat ~e yalan sö_Yl~yeyim, tenmiş osaydr, ne kadar vurabilirdi. So- Ieştırm~kte ve bunların hepsi bir evde, lerı kadar sabun ve suyu da tanıma- bir hayat sürdükl~r~ h~l~~ ço~ ncş~~i
kit taraflan hır azcık kagnı arabasına • Ş ki ., n- b k ru hatta bırçok yerlerde bir tek odada ya- maktadırlar. Bunlar suyu ancak çay dirler. Bunların ışı gucu daıma gul-
benziy r ranm sana ya e p. ~n u re o aktad . • . .. . 0 

• k' d k ·stemı'yoı·um el şam rrlar. Bu gibi aılelerın ço- kaynatmak ve pek mükemmel bir iç- mek ve daıma şarkı soylemektır.,, 
Tu"f k "J ın· • h kk dak' d"' .. ımse yapamaz eme ı , en o ç en a ın ı uşun- . . . .. 1 d •••••••••··~~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

celerin çok doğrudur. Burada o bahsi bette daha ıyısı, ~~lıa alası .o ur .u. za:~en bu buyük falsonu (akort) ede- Medeniyet aleminde Bı·r muharrir Koli
ikinci makaleme bırakıyorum. (Reko- Ama nasıl olurdu, ustadım Velıyyettın cegım... 
ra) gelelim ... Bu sene Abbas Celal Be Beyi·n· u~ulü. ~ibi, ~.ü~~~i atış t:ırzile Gelelim büyük Loran~o ile o ~a- hissolunan korkular postal! 
yin 440 bıldırcın vurarak yaptığı rcko- olabılırdı, o ışı de suzuculer yapamaz. manı~. ~~barlının (Yekçeşıın) ~~r~ısi· İngiltere tıp cemiyetinde bu ccmi-
ru kabul etmiyorsun ... Yirminci P.sn lar ve~elam. ne. ~~yu.~ Lorando (Santral) tufe~le- yetin reis vekili doktor Lokhart tara- Bir Belçikah muharrir Kollpos• 
medenide her dakikadan istifade aran &n her süzücü muhakkak (Mazet) rile ıkı yuz bıldrrcın vurmuş. Yorgı de fından irat olunan konferans derin bir tal olarak BrUkseld~n Lond• 
dığı bir devirde senden böyle bir yazı sınıfmdandır demek istemiyorum. O ağızdan dolma tüfengile (85? ad~t bıl~ alaka ile karşılanmıştır. lngiliz dok- raya gitti 
beklemiyordum. Sen ki her şeyde dai- süzücüler de kendi aralannda fena de. drrcın vurmuş. Nezaketi suıtefsır edı toru, asri medeniyet aleminin yeni Cenç bir belçikalı muharrir 
ma yenilikler yapmak ister ve ısrar e- ğildirler. O kadar. YJne makalenin yorsun Şe~ipçiğim, büyük Lor~do Z~· bir korku içinde bulunduğunu söy- Brükselden Londraya tayyare 
dersin. Neden sürati kabul etmiyor- bir yerinde diyorsunuz ki. O gün gönül vallı Yorgınin gönlünü almış dıye bız lemeldedir. Bu korku, tabiat kuvvet .

1 
K l' t l l k 't • f 

sun? isterdi ki, Abbas Celal Bey sekiz yüz de (Rekoru) Yorgi yapmıştır dememiz lerine karşı hissolunan haşyet değil J e 0 _ıpos a . 0 ara gı ~ı,ş ır. 
Makalende birçok mesaile temas e- bıldırcın yapmah idi ... Gönül isterdi mi Jazımgelir. Lorandonun bir gözü fakat sanayi medeniyetinin karın~ Bu garıp hadıse şu suret e ce

dlıyorsun, azizim Şekip, maalesef tek na mahdut bir şeydir. Gönül neler is- kör olaydı tüfeği de ağıından dolma kanşEk manyatizırnesine karşı duyulan rey an etmiştir: 
ni.syenliğin uçara atrş san'atinin ince- ter Şekipçiğim ama olmaz. Bir nok· olaydı bir gözü görmiyen Yorgi l.ı>ran korkudur. Sanayi medeniyetinin müt- Lautsiri isminde olan bu ga
liğini kavrıyamamış, yeni brldırcm re tada imanın yanlrştır, diyorsun ki, donun yerinde olaydı, eJinde de san- hiş ve muazzam makineleri insanları zeteci arkadaş Brüksel postane· 
koru hakkında yaptığın bütün k!yas. Abbas Celal Bey daima yüzde (75. 80) tarı tüfeği olaydı, Yorgi daha .fazlı.L son derece şiddetle ezip yıkmakta- · .. caat etmiş ve kendi
lar bence tamamen yanlıştır. Bir kere brldırcm vurabilir. Ve buna imanım ka vururdu ... Hiç böyle saçma nazarıyeler dır. Bu yüzden hissolunan korku bir s~n~ ~ur~ b' K li tal 
iyi bilmelisin ki (rekor) bir adet mese- dar eminim. Hayır Şekip hayır. Kendi olur mu? çok hastalıklar tevlit etmekte, k3fa· sıoın numune" ır • 0 

pos 
lesidir. Bütün dünya havadislerinde si hiçbir vakit fişek hesabile yüzde Sen ayni surette muhakeme ede~·e.k ları ve iradeleri sarsmaktadır. olarak Londrada bır adrese 
görüyor ve okuyoruz ki birçok rnkor- 75 • 80 yapmadığmı daha bu sene bana Abbas Celcil Beyi de yeni rekor sahıbi- Bu yeni korkunun diğer bir sebe- götürülmesini istemiştir. 
lar yapılmıştır. Bu uğurda da l'lasıl söylemişti. dir diyemiyorsun. bi, iktısadi kuvvetlerin tazyikıdır. Posta hane kendisini tartmış, 
mücadeleler oluyor. Hiçbir zaman y-.. Yine makalenin bir noktasında, Bundan otuz yedi sene evvel Ve- Fakat bu kuvvetlerin tazyikı yeni de- ücret olarak 2 İngiliz lirası 8 
pılan bir rekor evvel·kinden daha. ko- moda<lır diye neden vakit varken ça- liyüddin beyin yaptığı rekor daha ğildir. Eskidir ve onların şiddeti art şilin aldıktan sonra Koliposfal 
lay olmuştur diye def!erden silm?:ror· buk atayım diyorsun. kıı:~~mıştır diye ısrar ediyors~n. '\ı~e- maktadır. Çünkü he.r memlekett~ gibi kamyona koydurmuş ve 
lar. Acaba Abbas Celal Beyin yapt·ğ~ Acele ile silrati bir araya karıstır- liyuddın bey o rekoru yaptıgı gun kazanan ve yaşıyan ınsanlar ekserı- tayyareye bindirmiştir. iki saat 
yeni rekor eski rekordan daha kolay 1 D D h 'b' ~ .. daha birçok zevat üç yüzden fazla kuş yeti kabineyi teşkil ediyorlar. Fakat 

l t ... mıya aın. ay ay mer um gı 1 on "' ı d . .. d · · · · n tayyare Londranın Kray mı o muş ur:.. .1-d f 1 k t"f k tl t k vurmuş ar 1. Ve aynı gun e yıne ı· iktısadi betbahthklar, yalnız sanayı so ra • 
Otu • .1· d b 'd' unu an rr ıyan uşa u e pa a ma k' .. .. . 1 t d . t l · t · z Yıı:uı sene en erı ır neden lbet d t ki d ğ'Jd' 8 .• tl" ı yuzu geçen bırçok avcı o muş u, memleketlerine münhasır değildir. Zi- on ıs asyonuna ge mış, gaze ecı 

k' b d d" d Sek' .. e e man ı e ı ır. ura ı en d k .. "k b' l L b 
~·mse u ~ e 1 yapama r. ız yuz daht mô'dh. a~drt. · ·ntnnlatt yttz sene eme o gün fevkalide buyu !r cur rai memleketlerde fena mahsul ve- oradan da Koliposta la(lf ..,~a erımı 

fışenkl~ do~ :ttz k.rrk brldrrcınm ı;a~- mukaddem miiterakW ve .ıuüt4:'lcamil dl· ouna olmuştu. Ve 0 zamandan beri. rerek, yahut bir hastalık salgınrna ~adresine tevdi edilmiştir. bu 
taya gırmesını az buluyorsun. Sekız 1 d b . t ta t dtr bil" 'daha mühim bir curnata olma ug·rıyarak ayni şekilde muztarip olabi 
yüz fişekle altı • yedi yüz bıldırcın t~~ ar .. a utse.rı ~d~ş Yrzıl abmamden dığını üstadını Veliyüttin Bey bana JirJer garip seyyah, Kolipostal olarak 

. • . . . . d' , al\arrur e mış ı ı. a nız ura a · 't k fl 30 ·ı· · t"f d 
vurab~lecegını ı~d~a e ıyoısun... -;.· daha kimse duymamış gibidir. En çok defalar söylemiş~i. Bu korku yüzünden hasıl oJan a- gı me sure J e şı ın ıs ı a e 

~unya~~ hıçbır avcı mevc~t t'!~gıl- meşhur av (Klasiki) yazan (Pe-ter- _ ~bb~~ Celil Be!ın ~ fa.rk ya~~ı- sabi ve fikri hastalıklara karşı i1min etmiştir. 
dfr kı bu mu 1Jdet z,1rfr?da .!arı~ ~edı bu Havker) silratJi atış hakkında yüzler g~ gun, oyle fevkal.ade ~ır gü~. degıl- bir çare bulmasr lazrmdrr. lJim, bi1 . VAKi! -:- .Bizim vesaiti nakliyemiz, 
çuk san.t z:ırtnıda sekız yu7 ~ı;ı~k ata· ce sahife yazmıştır. Bugün d" dı. Ve Angurya çıgtliğınde dort beş hassa her insana ancak insanrn ken ınsan ları yuk gıbı taşıdığına nazaran bu 
rak yedi yüz hrldırr.ın \'Urabıliın, bu n be-nam avcıları da süratli :~yalnı~ avcı rahat, rahat avlanıyorlardı. O dini kurtarabileceğini ve kendini ko- tedbirin bizce faidesi görülmesi, ihtimalden 
iş olamaz ~ekipçiğim. .. O~~m~z oI_.a· :ır. Abbas Ceial Bey de bundan a;0~:. senin ust~ dediğin avcı (180) . tane ruyabileceğini anlatmalrdrr. llim, bu uzaktır._. ________ _ 
ma:· Ba; ıstersen kurdkılih1 ıc.azk;.r yı muvaffak olmuştur. Bugün bütün vurmuş, dığderi d~. ~44~ a~d:kı fa~k ilham verici esası telkin ederek Mısır tayyare alıyor 
ma. amın an besteleH. ].\fa a enın ır am iyon atıcıların kabul ettiği bir u- Y~rı yarıya ır. Böy e ır gun e uç dünyanın insanlar için korkudan daha . . . • . 
yerınde diyorsun ki: o gün (lSO) bıl- ş ldp bah • .ıer .,..., ısrar edersem "Ü· yuzden fazla vuramıyan avcı elbet de ı·m bı"r melce olması için çalrşmalı- Londra gazetelerının verdıgı ma-

su en s~ .,., .. (Ma . .. d saı 1- t ·· M h"'k A t' J\.f 
dırcın vuran senin için usta benim i- naha mı girmiş oluyorum, endahtta ~ettır) bu soz~ e odseğ~in. usta av- dır. u;a a gore, i ısı~f t~· ~m~ ı~ ks ısır 
çfn mazet avcı ancak (250) fişek atmrş ü ltl b' türlii olur. Ormanda çabuk, cın ~yorsa vazıfem e ıldır-. Bun- D kt "Lok.hart,, ın bu konferan- or usu umum ~u e ışı pın · .P~-
tır. 8 P ır.d 

00
. 1 y olmaz a dan yırmi sene mukaddem tayyareci 0 or fk. . . .. . şayı Londraya gondererek ordu ıçın 

açık arazı e yavaş ye şe - (Bl . . . . .•. sı IngiHere e arı umumıyesı uzenn- t 1 . . t . . AI k 
Bu neyi ifade ediyor, yükse!< atm . . Ş ki ., 

8 1 h . usuller erıot) Manş denızım geçtıgı zaman . b' t . . . t . t ayyare er sıparış e mıtşır. ınaca 
d zızım e p. porcu ar angı tayy . il t' ( ) k' de denn ır esır ıcıa e mış ve gaze c t 1 d" t k" "k 'k' 1 .... k 

lıkta fişelt nispeti endahtın hakiki ,:ı dahil' d .d d 1 nda mu arenın vasati s ra ı saatte 85 ı- f asi iky ta 'kt'b ayyare er, or uçu ,.e ı ı rnyu 
recesini Jayıkile tenvir edemez, bugün- ın e 1 man e er erse 0 

• lometre idi. O vakit de bu sürat bir ler ~on eransı v m as 1 1 as tayyaredir. Bunlar l\Iısır tayyare fi. 
. vaffak olurlar. dün eko k k b 1 . ..,... etmışlerdir. 1 t 1 ·ı d kt' kil günde yegane yüzde yüzcüler çmge . .. ya r ru olara a u edılmı~.ı. • osunun esasını eş cı e ece ır. 

nelerdir. Zira onlar ancak bir va- . (Beka.sın) de dai·m~ ~uz."~ açık a- Bug~n tayyareler saatte 500 kilomet- Ceketsiz ve yeleksız Bundan başka, Spinks paşa mısrr 
ziyette kuşa tüfek atarlar yani en ko- razıde bu.lunur. .Bu mı~ı rnını şeyta~ re hır sürat elde ettiler. Maki.neler seyahat ordusu için Londradan muallimler se 
layı, önünden doğru uçan kuşlara, kuşa vakıt var _dıye ağ~r d ~.tacak olur kuvvetlendi Benzinler başka türlü. . çecektir. 
'H on beş adıma. On beş adımdan sak yaya kaldıgımız g n .~r. Şimdiki makine yağlan da eski yağlar .. ~~anya h.ü~ômeti demicy~lları . . • . . . . . 
fazla olursa, atmaz, kuş biraz uıak- Atıcı.Irkta~ ba~en, goz g~z ar- dan temizdir diye hala rekor sahibi muduru u~.?mı~ı, sıcakların şıddet a~eta .. bı~ ın~ılap mahıyetını haızdır. 
taştığını seyrederler. (Sportif) bir a- pacrk dıye bır tabır kullanmışsın· .. lş- tayyareci (Bleriot) mudur? kespetmesı uzerıne erkeklerin tren yol Çünku şımdıye kadar tren yolcuları a-
tı..+.. ise bi1Aki ıaviyeler ve te Şekip en büyük falsoyu burada yap- Kardeşim ı;;ıekip. Bizim gibi haliki culuğunda ceketsiz, hatta yeleksiz ha ra.sında ceketsiz görülenler nakti ce-
~ a s en zor • -s d b'l ki . 1 d 

vaziyetler aranır, pek tabiidir ki bu tın. Uçara atıcılıkta,. !:öz, kgez, arpt~- sporculara yakışan vazife her yeni re reket e b~ ı ecet erdi~ği tamim etmiştir. za verıyor ar ı. 
_ 't d h'l' d f. 1. • ı· bakıl erk yoktur, senin dedıgın ur~un u- kor sahibi sporcu ve avcının ellerini Bunun ır şar ı, ı er yolcuların bu- HaJbuki, bundan sonra ceket ve 
~~raı a ı ın e ışe~ nıspe ıne • . 1 b 
maz aslanım, yirmi kolay uçan kuşu feklerin de yani şışhaneıe:d~~ o ur .. unl s~karak onları canda~ t~brik etmek· na muvafakat etmeleridir. pantolon giyenler, köylüler gibi ra· 
sıra ile bekletmek, tencere için karlı dan sonraki makalemde, olçu bahsı ya., tır. Saıt Salô.hattin Romanya hükumetinin bu tamimi hat rahat dolaşabileceklerdir. 
1 d dın satın almasını kabul etmiyorsa ğız. İçimizde yalnız Veltman sırf kendilerini şüphe ile taı·assut eden si 

Kızlar Çukura üş ünce . . . ma.sumiyetinize halel getirmeden ora- nyaziye ile meşguldür. o da muallim yah ve iri bıyıklı bir polis memuru gö 
ya girip çıkabilirsiniz!.. olacak gençliği irşat edecek ve günün züktü ve dedi ki: 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ye~~kogayrim~nunMrha~ehlrin~aile~~~i ~«ek de~l mi? -Tnle~ dendilery~ ilerinde 
Yazan: Alek sandr Kuprin - 21 - . ~evi~:n : M:~ayur mukabele etti: Şu halde bir gul ile insanları kor- içtima memnudur •. Rica ederim yolu. 
Paraya ihtiyacı olmadığı halde bir kadar sade bir iş ıçın boyle yuksekten l\leseleyi değiştiriyorsunuz kutmadan o gulü tanrmalıdır. Ey Gav nuza. gidiniz .•. 

sene müddetle bir noter yanında çalış· atmakta ve huşunet göstermekte mana Ramzes ... Bilir misiniz ki hatırıma. ne rila Petroviç siz ki elsinei kadime mü Grup hala naz eden Yarçenkoyu 
mıştı. Bir sene de bir sulh hakiminin ne? Şu genç rus centilmenleri geceyi getiriyorsunuz? •. Birtakım kısa düşün· tehassısı, mezarcıların miistak~l a- sürükliyerek yola düştü. Diyordu 
yanında k!tiplik etti. Darü1fünundaJd beraberce geçirmek istiyorlar. Eğlen- celi adamlar vardır ki idam cezası o- !:imisiniz. Şimdiki urnumhanelerle ki: 
tahsilinin son senesinde şehrin gazetele meğe, şarkı söylemeğe ~rkaç galo~ lacağrnı işittikler:i gece şafağa yakın Porn~eini~ kadim Lupanarlarını ve - Efendiler ... lfatınnız için size 
rinden birine belediye meclisinin mü- bira ve şarap yuvarJamaga heveslen :idam mahalline koşarlar ve ayni za. Teb ı1e Nınvadaki mukaddes fuhş mü refakat edeyim. Fakat Mısır fir'avu
zak:erelerini telhis etmiş ve şekerciler var. Fakat şimdi her taraf kapalı yal manda şöyle söylerler: "Bana ne .. ben esseselerini mukayese etmek istemez nu kıhklı Ramzesin safsatasına lrnlak 
cemiyetinin katipliğini deruhte etmiş- nız bazı evler açıktır. Şu. halde... idam cezasmrn aleyhinde bütün fecaat misiniz? verdiğimi zannetmeyiniz. Hayır .. yal 
tL Bu sendika azasından miralay Yarçenko müstehzi bır tavırla ta- müddeiumumt ile cellatta ... ,, Lehonun bağırdı: nız sizi yarı yolda bırakmak iste-
Baskakovaya bir dava açmıştı. Ra~~ mamladı: _ . • Çok güzel söyl~din.iz Gavrila P~t- - Yaşa Ramze.s .. f~zla mü.~aka~a: rnem. Fakat şartlarım var: İçeceğiz, 
davayı idare etti ve neticede cemıyetı - Şu halde eglenmek ıçın .umum. roviç.. Ancak vazıyetı hazır~. ıle ya ne hacet .. Haydı evlatlar muderrısı şaka edeceğiz, güleceğiz ... lşte bu ka· 
kazandırdı. hane luzla~na, ?rosp~lara, hır (mü- mukayeseni~ uyınu~r. 1!stayı gorme- kulaklarından ya~ala:rını~ ve ara~aya dar •• aman rezalet yapmıyalım.. Dil· 

Ramz.es, Yarçenko kadar gençle~ sarnaha e~ı,> ne gı•tmeh. . d~~ has~~ı~~ teda~ ımkansı.z?1~· . He~ sokunuz. .. Gen~lenn hepsınde aynı ar şündükçe içime nefret geliyor. Eğer bi· 
arasında tanınmış olmanın kıymetı - Nıçın olmasın? ~dosofun biri- bırımjz gun un birınde mesaıh ıçtımaı· zu vardı. Hemen Y ~r~e~konun kolla- zim gibi rus gençliğinin sözleri ilk gör 
nJ bilirdi. insanlara karşı gurur bes sini tahkir etmek kaydıle hauendele- yenin en müthişine rus fuhşu mesele· rına yapışarak kendısını sürüklediler. dügvümüz fista k d v 

1 Ot k · ı· d kal - N h . t . d" k n arşısın a agzmuzm )emekle beraber bunu dudaklarını bU· rin yanına oturtmuş ar. urur en sine temas mecburıye ın e ac:ıgız. a oş va.zıye şıın ı şa a lıalini almış- sulandıgı· nı h' d k 1 . · · "l ti ff · . be · t' · H k .. . ısse erse ne ayıp o ur ... kerek bile göstermezdi. Dedi kı: demış kı: şte bu sure e sa r nı- Sız, Pavlof, Lihonun ve n ıç ımaı- tr. em rzan hem gulen bir arkadaş Hiç böyle b' . . . . d _,_, 
. .. 'kb l h l' t' ·1· 1 . i vski T 1 . i 1 .. "kl . d ır pıs şey ıçın ıra ewu.a _ Gavrila Petroviç 1 Hiç kimse si· al mevkH ızzu ı a a me ge ın ır ,, yatçı sıfatıle Pe ro ve o pıg n zor a suru enıyor u. Birden bir~ t~ kaybeder . . ., 

Zf Pııah işlemeğe teşvik etmiyor. Bu demiş. Hem de eğer vicdanınız bir ka-- d~ktor olarak bu işle alakadar olaca- lebenin önünde uzun müddettenbeı; mıyız... (BitmedlJ· 
. - · 





U sküdar Malmüdürlüğünden: 1_s_E_vru_sE_F_A_iN-
Kirahk tütün deposu numarası 5 tabakhane sokağı Rumi Meh· 

metpaşa mahallesi Üsküdar zemin kat bUyük bir sofa, birinci 
ve ikinci kat büyük bir salon üçüncü kat daraçadır. icar mu
amelesi hükömetin dilediği anda tahliye edilmek şartile bir se
nedir. Mahiye muhammen 40 lira icar bedeli muhammen verile
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7,5 pey akçesi 
alınacaktır. icra muamelesi 30-7-931 perşembe günü saat 15 te 
Üsküdar MalmüdürlüğUnde pazarlık usulile yapıJacakbr. (480) 

Maarif vekaleti 
Terzilik mektebi mildiirlilğiinden! 
Sultanabmet, Divanyolu, Cağaloğlu, Beyazıt civannda 18-20 

oda ve ıalonları, ve elektrik, su hava gazı tesisatlarım havi bah
çeli büyük bir ev aranmaktadır. Taliplerin Sultanahmet Dizdari
ye mahallesi terziJik mektebine müracaatları. (Telefon 22480)-1030 

inanh aygır deposu müdür
lüğünden: 

inanlı ayğır deposuna muktezi yüz bin kilo ota verilen fiat 
haddı layık görülmediğinden münakasa bir hafta müc-Jdetle temdit 
edilmiı ve 2 ağustos pazar günü ihalesi mukarrer bulunmuştur. 
Taliplerin yevmi mezkfırda T ekirdaği baytar müdüriyetine gel-
meleri ilan olunur. 1202 

Pendik serum darülistihzarı müdür
lüğünden: 

Pazrlıkla sabun mubayaası 
Kilo 
420 
300 

Sabun 

" " 
Pendik bakteriyolojihanei baytarisi ve ıerum darlllistlbzan ıçm 

pazarlık suretile mubayaasına lüzum görülen yukarda ayn ayn 
mıktarları gösterilen sabun 1-Ağustos-931 tarihine müsadif 
Cumarteıi günü saat 14 te ihale edileceğinden şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün fındıklıda güzel san'atlar akademisinde 
yükıek mektepler mubasebeciliğine ve Pendikte müessese mii
dUriyetine ve vermeğe talip olanların yevm ve saati mezkO.rda 
Fındıklı da yüksek mektepler mubasebecilifıinde müteşekkil mu· 
bayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. ( 1177) 

Klraltk kagir hane ve DUkkln 

Beıiktaşta akaretlerde 38 numaralı hane üç ıene ve 1-3, 
7, 11, 43 numaralı dükkanlar birer sene müddetle bilmüzayede 
icar edileceğinden şehri halin sekizinci çarşamba gününden iti· 
baren aleni müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanlann ve daha 
ziyade malumat almak istiyenlerin Ağustosun birinci cumartesi 
günü saat on üçe kadar mahalli mezkurda 54 11umarada mü
tevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkfırun saat on üçünden on 
beşine kadar istambul Evkaf müdiiriyetınde idare encümenine 
müracaat etmeleri. 674 

Is. Evkaf müdürlüğünden: 
Miktarı kilo Cinsi 

650 Kuru üzüm 
1300 Tuz 
4000 Arpa 
2400 Saman 
2400 Kepek 
150 Kaşar peyniri 
200 Reçel 
300 Beyaz peynir 

Guraba ha~tanesine lüzumu olan balada muharrer sekiz kalem 
levazım aleni münakasaya konmuttur. Ağustosun sekizinci cu
martesi günü saat onbeşte ihalesi icra edileceğinden talip olan
larm şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine ve ihale 
günU de idare encümenine müracaatları. (823 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

1 inci Keşide 11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 20.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

l\Ierkez acenlası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
Cümhuriyet 30 temmuz per

şemke 17 de 

Mersin Postası 
İnebolu 31 temmuz cuma 

10 da gal~ta rıhtımından kal
karlar. 

ir 
idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme kapalı zarf ile satın 
alınacakbr. 

Teminat % 10 dur. 
ihale 15/ 8/ 193lsaat 16,30 

16 Kalem muhtelif tamirat 
malzemesi (1141) 

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

K. O. ve 1. Fırka için 7 ,400 
kilo kırmızı Domatesi verilen fiat 
galt görüldüğünden tekrar pa
zarlıl< suretile satın alınacakbr. 
ihalesi 2-8-931 saat 16 da icra 
olunacağından taliplerin şartna
mesini görmek için her gün öğ
leden evvel ve p9zarlığa iştirak 
etmek için de vakti muayycninde 
teminatlarile birlikte komisyonu
muza müracaatları. (90) -1146 

• * • 
Gümüt Suyu Hastanesi için 

20,000 kilo koyun etine verilen 
fiat gali görüldilğünden yeniden 
pazarlık suretile sabo alınacak
tır. ihalesi 30-7-931 saat 10 da 
icra olunacağından taliplerin şart
namesini görmek Uzere her giln 

öğleden evvel ve pazarlığa işti
rak etmek içinde vakti muayye
ninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. 

(92) - 1147 

1 As. Fb. U. MUdUrlUslUnden ' 

9-9-931 tarihinde kapalı zarf 
usulile alınacağı ilan olunan 100 
ton elektrolit tutya şartnamesi
nin E'vsaf kısmında tadilat yapı
lacağından münakasa gunu 
5-10-931 saat 15 ıe tehir edil

miştir. Taliplerin tadilatı öğren
mek için her gün münakasaya 
girmek için de o gün teminat 
ve teklifatJarile miiracaatla'rı. 

(3298) -1104 

lstambul Defterdarhaından: 
Satılık ev hisseıi No.6 Arşlan sokagı 

Büyükada, sa~ tarafı Kavromati zevcesi 

bahçeli evi, sol tarafı Yorgo Moro ve 

saire ev v c bahçeleri arkası, Zarifi so

kağı önü Aslan sokağı, ılc çevrilmiş 
iki katta üç oda. I taşlık, mutfak, hal!, 

ve sarnıçı havi bahçeli ahşap evin 4 

hissede l hissesi 5atılıktır. Mezk ur his· 

senin bedeli 4 sene \'c 4 taksitte veril· 

rnek şıırtile tııhmin edilen kıymeti 625 

liradır. Satış açık arttırmak, 8·8 931 

cumartesi güniı saat onhe~ce defterdar· 

lıktıı (l\l-341)-1064 ---·----
UskUdar HAie sinemasında 

( Zemane ı\şııı ) Mümessili; Lilian 

flaid. Ouhuliye !O kuruştur. 

Üsküdar hız kulesi parkında bu 
gece ; san 'atk:lr :\°aş İt B. tarafuıdan Her
mine hamın iştiı akile Saraylı :'\aime 1 l. 
taklıtli \'Od\'il ~ perde nyunrlıın sonı n 

· · nak· lstanbula vapur \'e her tarafa vesaıtı ~ • 
liyc temin cılunrnuştır. Duhuliye: ;:ı 1\. 
meşı ubııt mecburidir. _ 

---Dr. Ihsan Sami __ .. 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

-- Her eczanede bulun•u•r•. - ... 

V AKIT tabı işle· . . . 
rınızı yapar 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazite s 

nedir 

VE Çocuklarını Tutumlu 
Muktesit 
Yetiştirmek. 

O halde derhal 

ZiRAAT 
Bankasın.dan 

Hllff iZ 

' , 
l-Iava Makinist mektebinin 

Kaydı kabul teraiti 
t. ikinci maddede yazılı şartları haiz bulunanların istida ve 

ve vesaiki Jazıme ile Ağustosun birinci gününden itibaren Yeşil· 
köyde Mektep müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır. 

İstanbul haricinde bulunupda vaziyetleri ıeraiti duhule tevafuk 
eden taliplerin dahi itbu vesaiki Mektep müdürlüğüne irsal ile 
alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2. Şerait şunlardır: 

A - Türk olmak; 

8 - Taliplerin orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini 
Jkmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve azami yirmi 
yaşında olmaları IAZ1mdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle 
orta mehtep tahsilinden yüksek tahsil görenler İmtihansız olarak 
kabul edilirler.) Şehit, malul, asker ve san'atkar evlatlarıle 
ecnebi diline vakıf olanl~r tercih edilir. Mektep kadrosu orta 
mektep tahsilini ikmal e,.ı nLr-le 'olmadığı takdirde orta mek
tep tahsilinden dun tal sil göre.ı rden usulü vechile müsabaka 
ile ahmr. 

C - Tamüssıhha bulunma!{ {Mütahass1sları tam olan hasta· 
hane hey'eti sıhhiye raporu lazımdır. 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 
n. ahkfım olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talebeler: Gedikli küçük zabit· 
ler hakkındaki 1001 numarah kanun mucebince muamele gö
rürler. (Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler Hava kıtaat ve 
mü~s~esatmda. ( ?n i~i ) sene müddetle Hava Gedikli küçük 
zabıtı olarak ıfayı vazıfe edeceklerini taahhüt edtceklerdir. 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. 

4 - Kaydıkabul muamelesi 15 Eylül tarihine kadar devam 
edecek ve bundan sonraki müracaatlar kabul olunmıyacaktır. 

5 - Askeri Pilot olmak ve Askeri Tayyareciliğin diğer ih· 
tisas işlerinde kullanabilmek için evvela Hava Makinist Mektebi· 
ni muvaffakıyetle ikmal etmek şarttır. 

6 - Derslere Birinci tesrin bidavetinde baslanır. 1585, 
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v:::n Fosfatlı ark Malt Hulisası ~:ı!~~:=~~!~::n~:me;:: 
Anneler lerini kuvvetlendirir 

Ask. b. • A. komisyonu 
il Anları 

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 
4,0GO 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 müteah-

hit namı hesabına askeri mek
teplerle hastaneler için yukarda 
yazılı 19 kalem yazhk sebze pa-
zarlıkla satın alınacaktır. 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 
ilan olunur. (37) 

• • • 
Kilo 

3900 Tıbbiye Mp. 
5500 Tatbikat hastanesi 

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

133700 Kilo ot 
Kilo 

110000 Süvari Mp. 
l~OOOO f ~pçu nakliye mektebi 
"8(500(1 Ôlçme taburu 
11000 Gül hane hastanesi 

5000 Maltepe lisesi 
7000 Gedikli küçük zabit 

ih. Mp. 
70000 Harbiye mektebi 

533000 Kilo ot 
Yukardaki isim ve mıktarları 

yatıılı mahallere iki ıartnamede · 
kapalı zarf ıuretile satın ot alına 
cakbr. ihalesi 8 ağustos 931 cu
martesi günü saat 15 te harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusun
da icra edilecekUr. Taliplerin 
ıartnamesini görmek için komis
yona müracaatları ve iştirak için 
de şartnameıi veçhile hazırlaya
caklan teklif mektuplarını yevmi 
ihalede müselsel numaralı ilmü
haber mukabilinde komisyon ri
yasetine vermeleri ilin olunur. 
(755) 

* • • 
Askeri Mektep ve hastaneler 

ihtiyacı için 90,000 kilo koyun 
ve 100,000 kilo sığır eti pazar
lıkla sabo alınacaktır. Pazarlığı 
30 temmuz 931 perşembe günn 
ıaat 14 de Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edile
cektir. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müra· 
caatlan ve iştirak için vakti 
muayyeninde hazır bulunmaları 
ilin olunur. (36) 

f M. M. Veklletl llAnları 

Ciheti aıkeriye ihtiyacı için 
SS ton mazot kapalı :zarfla mü· 
nakasaya konmuıtur. ihalesi 13 
ağustos 931 perşembe günü sa
at 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin şartna
mesini heyetimizde görmeleri ve 
ihale saatinden eYel teminat ve 
teklifnamelerile heyetimizde ha
.111' .bulunmaları. (463-1045) 
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~ ~ ~i En kullanıth 

8~ Krem Pertev l\11üstahza.ratl Kolonya fl yazımakine•i 
1 Diş macunu F A B R 1 K A S 1 Tırnak cililan )1 1931 Senesi TUrklre aDra'I 
ı ~~ MUsabakasını 

~ :::o-ro-no Pertev ve Şeriki ~;y::.u ff1 ~K-az_•_n_m_•şt-•r_ ... Q .... l-ivllİle--tt~i 
n M ık . k• d -- Edremit ~liye mahkemai.nden: 
( Podra eme efJn en es l Ve nam ar Esans ft Edremitin Havran nahiyesinden 
~ M h • bb• ~~Ayşe ve Fahriye hanım vekilleri a-
l~ Briyantin Üsta zarab Itrıye Ve ti ıyesİ Kozmatik ~ vukat Hayati Bey tarafından ikame 
i;· iıJ olunan tesçil davasının icra kılın· 
~g n makta olan muhakemesinde müd-

ıx Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri ~ dei vekili tarafın~an .tesçm ~~ep edi· V • • • • • •• H~ len Havran .nahıyesınd~ Çıyıt za. 
ı~~ Her zevkı temınve tatmın edebılecek nefıs mustahzarat~~ ı de mahall~ınde beledıye ~avan~ 
:. iü iW~ şarkan ve şımalen Balat oglu Kadır 

ı!J garben Kalinostdan metrtik ve halen 
................. ,,......,., •• " .. "''ı.-ı"11ınıtınııı11111M""'''""'""'_..._11ıııııuuııı•ıııı ıt11111ııı11t11111lllllftn~ııınrtmııınıı.-ımı1 11ınııııınnn1ııııııırınııımııııııııırıı:ııııın ntn1ıımnıı.aıuı '"' • • b 
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•o o o o o o Bursada leyli ve niha ri kız lisesi o o o o o o• ~:\~e h:;::~:t a:aev;:~:a:::g;. 
O O velce bıçakcı Mehmet ve ondan son· 
O Türk Maarjf cemiyeti Bursa'da bir kız lisesi açıyor. Muktedir muaHim ve mürebbiyelere O ra oğlu Ahmede ve anında vefati· 
O malik bulunan bu lise resmi liselerin programmı takip etmekle beraber ayrıca İngilizce, O le veresesi bulunan zevcesi Asiye 
g Almanca, Fransızca lisan kursları vardır. Bu kurs?ar ecnebi muallimler tarafından idare O ve kerimesi Fahriye hanıma intikal 

d'l k d T O ile 40 seneyi mütecaviz bir zaman· o e ı me te ir. alebe kadrosu mahdut olacağından şimdiden şeraiti öğrenmek ve kaydolmak O danberi aletteselsül binniza ve bllA 
O için Burıa'da Talebe Yurdunda Kız Vsesi kayıt ve kabul komisyonuna mür&caatları. Ücret O fasıla tasarruf olunan işbu yerin tes-

O
O leyliler için senelik 3 taksitte 210 nihariler için senelik 3 taksitte 45 liradır. (1165) O çili talep edilmekte olup işbu mahal· 

O le alMcadar olduğunu ve tasarruf 
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. iddiasında bulunmak istiyenlerin yev 

1 
• V A K iT 1 0 mi muhakeme olan ı - ıo - 931 

Üsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık ev numarası 21-6 Tyatro sokağı icad;ye mahallesi 

Üsküdar. Zemin kat bodrum, birinci kat bir oda, bir hela bir 
matbab, ikinci kat üç oda bir yüklük. bir hela, üçüncü kat iki 
büyük oda bir ufak sandık odası, deruilunda bir miktar bahçe
sile matbağında sarnıç, bahçesinde kuyu vardır. Ve tarafeynin 
meydanhk olması hasebile nezareti kamileyi haizdir. icar müd
deti hükumetin dilediği anda tahliye edilmek şartile bir senedir. 
Mahiye muhammen 10 lira icar bedeli mahbemah verilecektir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7,5 pey akçesi alınacaklar. 
icar müddeti 30-7-931 perşenbe günü saat 15 de Üsküdar Mal 
mfidürlüğünde pazarlık usulile yapılacaktır. R. (481) 

Hararetinzi teskin 
• • 
ıçın 

her zaman 

Karahisar Maden Suyu 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder 

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

Her Yerde Arayınız 
Toptan ve perakende satış 

deposu: 
Yeni postane karşısındaki cadde

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

Bursa Necati bey kız enistitüsü 
müdüriyetinden: 

Enstitümüzün 8263 lira 12 kuruşluk tamirine dair birinci keşif 
evrakı mucebince müzayede ve ihale kanunu ahkamına tevfikan 
27-7-931 pazartesi gününden itibaren 20 gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 15-8-931 cumartesi günü 
ihalesi takarrur etmiştir. Talipler bermucibi kanun yüzde 7,5 

t depozito akçesi veyahut teminat olarak banka mektubu ibraz 
etmek suretile münakasaya iştirak edebilirler. Daha fazla tafsilat 
almak keşif ve şartnameyi görmek arzu edenler hergün saat 
9 dan 17 ye kadar enstitü muhasebeciliğine müracaatları ilan 
olunur. (1201) 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi· 
sarı 

Umum müdür{üğünden 

4,000,000 Mantar 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. llale 22 Eylül 

931 Salı günü sast 11 dedir. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere 
mübayaat komisyonu kitabetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
(1055) 

~ 
den evvel Edremit asliye lıukuk mah 

U. çu·. k ila" nları keınesine. ~esmen müracaat eylemesi 
lüzumu ılan olunur. · · 

. ' 
• He r ırfln neırohınur ~ Edremit !ISliye maJıkefnainden: • 

EmlAk almak lstiyormusu• Edremitin Narlı kariyesinden Ab. 
nuz- A ·zu ettiP;iniz şerefli mahallerde dullah oğlu Nuri zevcesi ve Halil 
evler. apart:nanlıır, mağazalar, yalılar, kızı Fahriye hanım tarafından zevci 
köşk ler, arsalar satılıktır, 9- 12 arasında Nuri efendi aleyhine ikame olunan 
müracaat lstambul dördüncil Vakıfban boşanma davasının icra kılınmak· 

asmakat 29 ta olan muhakemesinde mUddei---------------1 aıeyh Nuri efendinin ikametglhmın 
Hizmetçi, ı,çı v. •· anyanlar mechul bulunduğu kariyesi heyeti ih 

Bir mürebbiye, bir hizmetçi, bir aşçi tiyari~inin ilmühaberinden anlap} 
istiyoruz mektupla bize sorunuz; Mektup mış, ve mahkemece ilanen tebli~ali 
içtne 4 kuruşl uk pur koyÜrıü{'' Adres: karar verilmiş olduğundan mumailey; 

Jstanbul Postanesinde No: 548 hin yevmi muhakeme olan 26 - 9 
- 931 tarihine müsadif cumartesi gü 

~~----------------------~~---- nü saat 14 te Edremit asliye hukuk 
mahkemesinde bizzat hazır bulun
ması veya tarafından bir vekili ka 
nuni göndermesi ve aksi halde hak 
kında gıyaben devamı muhakeme olu 

caat etmeleri. nacağı karan mahkemeye tevfikan 
-----------·--- ilanen tebliğ olunur. 

ı, arıyorum - Fransızca Usanı ıı 
mükemmel şekilde yazar okur konuşu
rum ve dalı:tilo bilirim. Müsait şeraitle 
tercihen Türk müessesesinde it anyorum. 
Arzu edenlerin P. rumuzile Vakıta müra 

iş arıyan hlzmetçller, lşçller v.s. - ----------------------
18tanbul 'dördüncü ficnı memurlu-

Türkiycye yeni hicret ettik. Müsait 
şeraide çalışmak istiyorum. Evvelce mat· 
baalarda çalışmış, mücellithanelerde ,uğ· 
raşmıştım. Küçükayasofyada kunduracı 

Şükrü vasıtasile Remzi No 51 
~~~~~~~~~~--------

Bandırma icra memurluğundan: 

Mösyo Dapeye 2300 lira maa 
masarifi icraiye borçlu Marmara 
adasında asma altında mukim 
idris kaptanın tahtı tasarrufunda 
ve memuriyetimizce mahcuzen 
Bandırmada kalafat yerinde ka
raya çekili bulunan ve Sürmene 
limanmın 157- 118 sicil numara
sında mukayyet olan üç tonluk 
Seyfi derya nam motörün me
rasimi kanuniye dairesinde pa
raya çevrilmesine karar verilmiş 
olduğundan ve bermuci karar 
31-ağustos-931 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat onaltıda 
Bandırma icra daireıinde alenen
arttırma rnretile satılacağından 
ve ba baptaki arttırma şartna
mesinin dahi 20 · ağustos - 931 
tarihinden itibaren mezkür icra 
dairesinde herkesin görmesi için 
açık bulunacağından ve 3500 li
ra kıymeti muhammeneyi buldu
ğu takdirde talibi uhtesine ihale 
edilece~i cihetle talip olanların 
işbu kıymeti muhammenenin yüz
de yedi buçuk nispetindeki pey 
akçesini müstashiben yevm ve 
saati mezkürda mezkur icra me· 
murluğuna müracaatları lüzumu 
ilin olunur. (1447) 

ğundan: 
Mardaryos efendin in Atifet ha

nındaki alacağının temini istifası 

zımnında vefaen mefruğ Sarıkızda 
Iskender Paşa mahallesinin Kıztaşı 
caddesinde eski 64, yeni 24 numara 
1ı bir kıt'a muhterik hane a::sası 

30 gün müddetle ihalei evveliye mü
zayedesine vazzolunarak 298 - 50 
lirada talibi uhtesinde olup bu kere 
yüzde beş zamla ve on beş gün müd 
detle ihalei kat'iye müzayedesine 
vaz olunmuştur. 

Hududu: Sağ tarafı su hazlnesl 
arkası hafız Ali Beyin hane ve bah 
çesi, sol tarafı 1563 çap numaralı 

arsa cephesi on beş metroluk kıztaşı 

caddesile huduttur. Mesaha91, ber· 
mucibi çap 149-25 metredir. Kıy

meti muhammenesi 597 lira olup 
talip olanlar kıymeti muhammenesi 
nin yüzde onu nisbetinde pey akçe
lerini alarak 927 - 2313 dosya nu
marasile 7 - 8 - 931 tarihinde saat 
!4 ten 17 ye kadar Istanbul dördün 
cü icra memurluğuna müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

l
·~~~ tedrisancsinden: Divanyohı. 

1 Fr. Kur. 2, 6, l 1, 12 cu. 
martesL Jngilizce ı, 4, Ii 

yazılanlar pazara gelmeleri 

Kartal malmUdUrlUOUnden: 
Satılrk arsa: No. 5890-29 Pendik 

te Sultaniye sokağmda istasyona Z 
dakika mesafede hane inşasına elve. 
rişli 197 arşın tahmin olunan kıy. 

met 97 liradır. Bedeli ihale peşl· 

nen alınacaktır. Satış muamelesl 
1 - 8 - 931 cumartesi günü sat 15 
te aleni müzayede usulü ile Kartal 
malmüdürlüğünde yapılacaktır. (840) 

·----······························--····· ..... -Mes'ul müdür Refik Ahmet 
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