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Ankaranın aziz misafiri Tü k yur
dunun samimi muhiti arasında 

Piyango biletleri yüzünden 

1 Esnaf bankasında hadise 

Kıral F eysal Hz. Ankarada gördükleri medeni tesisatın 
Bağdatta vücut bulduğu zaman Büyük Reisimizi 

oraya davet edeceklerini söyledi 

Bir baylle banka arasında çıkan ihtilAf 
halkı müteessir etmemelidir 

Ve sözlerine ~ şöyle devam etti : Artık kışı Bağdatta , yazı 
Ankarada geçiririz. Büyük Reisimiz bu sözlere şunu ili ve 

Dün tayyare piyanko biletleri 
meselesi yüzünden Esnaf banka· 
sında polisin müdahalesini mucip 
bir hadise olmuştur. 

etti : Ankarada ve Istanbulda ••• 

Esnaf bankası banka muame· 
latından maada tayyare piyanko 
bayiliği de yapmakta, tayyare 
piyanko müdüriyetinden aldığı 

Ankara, 7 (T e~ biletleri küçük bayilere vermek-
lefonla) - Irak tedir. 

Kırali Faysal Hz. Bu bayilerden Galatada Hav- · 
evvelki gece An· yar hanında yazıhanesi bulunan 
kara Palasta şe· Efraem Davidas efendi bankaya 
reflerine veriJeo 6650 lira borçlanmış ve bu pa· 
baloda Reisi .. rayı tediye etmemiştir. Banka 
cümhur Hz. ile mtıdnrlüğü parayı almayınca Ef-
pek geç vakte raem efendiye albncı keşideye 
kadar beraber ait biletleri vermemiş ve keşide 
kalmışlar, bir a- glinil yaklaştığı lçiıı de Efraem 
rahk otelin ge· efendiden bilet alan halk da top-
niş koridorların- lu bir halde bankaya müracaat 
dan birinde bir etmişlerdir. 
köşede Gazi Hz. Bu arada halkla banka me· 
ile uzun bir has· morları arasında lüzumsuz ba21 buhalde bulun .. 
muşlardır. münakaşalar olmuş, gürültü bü

Kıral Faysal yümüş ve neticede vaziyete 
Hz., intibalarmı polis müdahale etmeğe mecbur 
soranlara cemi· kalmıştır. 
Jekarlık telakki Diğer taraftan di1n matba· 
olunmaması n 1 Kırat Feysal Hz. Gazi Hz. ile otomobilde amıza Beykoz kundura fabrikası 
seyledikten sonra Ankarayı ha- verildiğini hatırlatmışlar• Kıral nundaki tadilat müzakere edil· namına gelen bir zat fabrikadan 
yal ile tasavvur bulunamıyacak F eysal Hz.: mekte idi. Kıral Hz.leri Mec· memurlar ve işçilerin beş yüzbilet 
bir tekamül derecesinde bulduk- - Fakat buna mukabil bütün liste bir saat k:ıdar kalmışlar, aldıklanDI ve bu mesele yüzün
Jarım, Bağdatta da arzu ettikleri Irakı kazandınız, bugün Bağdat oradan çıktıktan sonra Gazi çift- den albncı keşideye ait biletle
tcsi.aat vucwt::ı golince Gazi Haz· caddelt:rini hep GALiniu hayran· liğine giderek Ma.-mara k6şkün- rin.:n teminata rağmen hentiz ne 
retlerinden lrakı teşriflerini rica ları ve presteşkarları dolduru- de şereflerine veriJen çay zi- banka ne de bayi tarafından 
deceklerini söylemişlerdir. yorlar! Demiştir. yafetinde bulunaıuşlardır. kendilerine verilmediğini söyli-

Reisicümhur Hz. bu kibar da- * * * Ankara, 7 (A.A.)- Başvekil yerek şikayette bulunmu~, hatta 

kveti kibar bir mukabele ile kar· Ankara, 7 ( Telefonla ) ismet paşa Hz. bugün Ankara- bu arada bankanın kendilerin-

geçen dördüncü ve beşinci ke· 
şidelere ait bilet paralarını~ iste
diğini söylemiştir. 

Halbuki bu memurlar bittabi 
bu keşidelere ait parayı bayie 
vermiş ve biletlerim almış bulu· 
nuyorlardı. 

Bu münasebetle, banka tara· 
fından böyle bir talepte bulunul
masına ihtimal vermiyor. işte 

biz yanlışlık, bir anlaşmamazlık 
olduğunu tahmin ediyoruz. va
ziyete tayyare piyankosu müdür
lüğünün derhal müdahale etmesi 

ve bu bayıdan bilet alanlara 6 ıncı 
keıideye ait biletlerin verilmesi 
lazımdır. ihtilaf ve alacak me
selesi bizce ikinci planda kalan 
ve banka ile bayi arasında hal· 
!edilmesi, halkı alakadar etme
mesi J.izım gelen bir meseledir. 

Fethi Beyin beyanata etrafında 
Fethi Beyin (Labülgari) de çrkan 

bir beyanatını dercetmiş bilahara bu
nun Fethi bey tarafından tekzip edil 
diğini yazmıştık. 

"Bu beyanatı (Labülgari} ye bildi
ren M. Priminin beyanatına n.ıza. 

ran Fethi Bey, söz arasında: 
- Bu memlekette adalet yok ... 

Demiştir. 

Maamafih muhabir, bu sözlerin 
bir hasbihal mahiyetinde olduğuım 

gazeteye dercedilmek üzere söylen
miş beyanat cümlesinden bulunmadı 

ğını ifade etmektedir. 

Yeni atbuat kanunu 
Söylendiğine göre yeni matbuat 

kanunu bu hafta içinde meclise gön 
arşılamışlardır. K1ral Feysal Hz.leri bugu··n Ha- den, bu biletleri vermek için 
K F =====~(A~l~t~tM~a~fı~2~i~nc~i~s~a~~f~a~da~)====~~~.,;,;~;;,~===:===:==;::===:::=:::====~=:~~~~===~==== ırat aysal Hz. Ankarayi o cıbayram camiini, Ankara ka- d '" k '' f • 

~::.:ı:, çok beğenmişlerdir ki bir lesini, Türk ocağını ziyaret et- Ankara caddesi~ i un u acıa 
derilecektlr. 

tikten sonra saat on beş bu
- Artık kışı Bağdatta, yazı çukta Büyük Millet Meclisine 

Ankarada geçiririz. geldiler, Reisicümhur locasına 
Demişler, Gazi Hz. bu cümleyi: dahil olarak müzakeratı dinle· 
- Ankarada ve lstanbulda ... meğe başladılar, Locada Irak 

Diyerek tamamlamışlardır. Ba~vekilile B.M.M.Reisi vekil· 
Bu mükalemeler arasında Gazi !erinden Vasıf Bey beraberle· 

Hz. musul itilafına temas ederek rinde bulunuyordu. Mecliste , 
c!,,erkedilen toprakların Iraklılara ceza muhakemeleri usulü kanu-

Es ki Musul mebu'usunun öldürüimesi ı 
meselesi müliim safhava girdi 

iranb Zehra H. da birlikte 
muhakeme edilecek 

Dava, yeni bir safhaya girmiş ve 
büsbütün ehemmiyet kespetmiştir. Bir 
kaç celse evel, mahkemede şahit sıfa. 
tile dinlenilen ve Nuı-i Beyin zevcesi 
olduğunu söyliyen lranh Zehra Ha
nım hakkında da takibata başlanmış
tır. Yapılan tahkikat, Nuri Bey ile 
Zehra hanım arasında son zamanlarda 
ihtilaf çıktığı, Nuri Bey Zehra ham 
ma temlik ettiği ev hissesini geri al-

Bir otomobil yaya kaldırıma saldırdı.ttyaşında bir kızı parçaladı 
bir kadının topuğunu kırdı, bir çocukla bir hamalı yaraladı 

Zavallı kızcağız ölürken = •• Kopa~ b~cağımı getirin, sak
lıyalım, babacığım gormesın, dıye hıçkırıyordu 

ınak istediği ve bundan endişeye dü- Faciadan sonra zavalh kızın kopan ve Fatma Zehra H. yerde ç:ocuaunu arıyor şen Zehra hanımın Nuri Beyin öldürül ~ etrafında 
mesinde rol oynadığı kanaatini yerde kalan bacavı .. ~ . . 
mişti v z h . ;er- Dün aksam Ankara caddesinde mat beş gun evel Holandadan bırlıkte şeh· ra bozulmuş ve gaz kaçırmağa başla-
.. ~: e e ra hanım, ıka edılen baamızrn biraz ilerisinde feci bir oto- rimize gelmişler ve bir de otomobil &e mıştır. 

curmu, vak'a gecesi Nu · B · b b" k ı· t · l d" ı d w rı eyın U· mobil kazaM olmuş, bir çocukla ır a ır mış er ır. Bunun üzerine otomobildekiler bo-
un ugu Yerde bulunması vesiles· · w ·b· ·· • fi b b'l · kl w •• • hazırla ak . lnl dm bir de hamal yaralandıgı gı ı .ırn- Emın Va bey u otomo ı ıle Ho- zu ugu anlamak uzere arabadan ın· 

Zehra Hanım noktasıınnd surehtıle, kolaylaştndığı çük bir kız da çok elim bir şekilde öl- landalı arkadaşına şehrimizi gezditt- mişler ve benzin borusunun tıkandıg ·. 
an, mu akerne karara al- ·· ·· - ·· k t bT t · · · b" Birkaç ay evel Beyoğlunda c.,,d mı tır. Ev . . . . muştur: miş ve dün de Mustafa B. isminde bir n~. gorere .o om~ ı ı amır ıçın ır 

l\[ uı b' . B . .. .. ş rakı, ıstıntak daıresınden Facia nasd oldu? koşeye çekmıslerdır. 
us me usu Nun eyı oldurmeklc ağır cezaya gelmiştir. Önümüzdeki Cemıyeti akvam HoHinda murah- arkadaşı ile beraber üçü otomobile l:i- y 1~ bi 

maznun arnavut Hacmm mahk · 1 .. ·· ••wı . . . k T k .
1 

. 
1 

d" an ış r manevra 
w , erııesı sa 

1 
gunu og eden sonra Zehra hamnı haslarından l\f. Vanhamel ile şehrımız ner en op apıya gı mış er ı. Uzun müddet süren tamirden cmn. 

agı~ ceza mahkemec;.ild~ c!evam etmek da arnavut Hacı ile birlikte muhal..e- tüccarlarından Giritli Ali Vafi .Beyin Otomobil bozuluyor ra arabanın yürütiilmesi için çalı~ıl· 
tedır. me olunacaktır. mahdumu Emin :Vafi ber. bund~n on Avdette araba Sirkeciyi &eçtikten son (LfJtfen sayıl ayı çeviriniz). 
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mışu da makine bir türlü itlemeruiş, 

Ye otomobil sahipleri batka bir yerde 
de arıza olması ihtimali ile bütün ~r-

Aziz misafirimiz 
(Üst tarafı 1 inci sıyıfada) 

sımlarla oynamışlar, hepsini ayrı ay-
n tetkik etmişlerdir. palasta Kıral Faysal Hz. şerefine 

B.M. Mecllıl Bu arada araba da vitese alınmış· bir 8ğle ziyafeti vermiıtir. Ziya- ' ' y t • 1 • 
tır. Bir arahk Emin Vafi bey ara- fette miaafirlerle Hariciye ve arın,, ın ezvır erın e 
banın içiat sirerek ma..,. baamış . e Dahiliye vekilleri, C. H. Fırkası Ceza kanununun llazı m•dM 
motör birdenbire işlemeğe başlamıştır. kitibi umumisi Recep, Hariciye k ı letlnln t8tllllbnı 11SrUtu 

Viteste bulunan araba bu manevra encümeni reisi Saffet, Riyaıeti arşı cevap ar Ankara, 7 (A.A.) - BUyUk 
ile .Wa lleri fırlayınca Vafi bey P· cDmbur kitibi umumiıi Tevfik Meclisi buıün saat 15,30 da reis 
şırmış, karşısındaki İstanbul elektrik beyler, Harıciye vekaleti birinci iş Bankası umum mUdOrtl CeIAl Beyle ıım ı>aşa hazretlerinin ri1atetinde 
•lıtetlaJn sabık binuma doğru yürü· y f f bibi fffl f 8 1 t C hk l · k 
'S daire Ye protokol umum mOdür- en s nema 88 seyn ey ••yam anmı9 ır. eza ma eme erı an 
yen arabayı aşağıya kıvırmak için di- ~ ba dd ı ı d ı k 
reksiyonu ~rmi~ttr. lerİ hazır bulUDmUflardır. dikkat malt.mat veriyorlar nun zı ma e er n e yapı aca 

Ankara, 7 (A.A) _ Kral Fey- JAta dair kanun layihasının mll 
Fakat bu hareketinde l'eç kaldığın- (Yarın) ın dünkü nii8huında Iı ti. Anzavorcuların Kandertyı har~ resine devam olunmuştur. 

du araba mtithiş bir süratle kaldırı- sal Hz. bugiln M. Meclisini teş· bankaaı umum mtldUrU Celll beyi~ A· keleri Uzerine biz ipsiz Recebin :tı .- Raif Bey (Ttabzon), zabıtaca ya 
ma ~ış ve tesadüfen o sırada ura- rif ederek reis vekili Vasıf B.le rif Oruç beyin milli mUcadele esna<;ın hatazası altında olan (Kefken) aah•li· ıanan kimalerin karakollarda 24 
dan ı~en iki çocuklu bir kadınla bir idare Amirleri taraflndan karıı· da çekilmiş bir fotoğrafı nıilnderlçti. ne indik. Asıl vak'a da burada olmuş. kalmalarının doğru olmadığından 
de hamalın üzerine dolru ilerlemcğe lanmıı ve bir mtıddet istirahat- Bu hususa dair Ankara muhabirim·z- tu. .

1 
h 111 lh hk 

1 bqlamıftn'. den atideki telgrafı aldık: • . " 11 e ma ~ ıu ma eme e 
ten sonra RiyaseticOmbur loca• A k 7 (T 

1 
f Arıf Oruç burada: Bunlann Uze- vırilmelerı mUtaleasında bulunnı 

Otomobllle dıYllr anıaında... ıından Meclis mtızakeratını ya· n ara, • e on) - Bu hususta rinde altın nr bunlan tildllrtllm , ,. t 
Celal Bey bana dedi ki: ' . . R 

1 
" 

0 
ar. 

Çılgın bir otomobilin olanca hızile rım saat kadar ~inlemittir. _ . ralarını alalım,, dıye ipaız eeep e O. Rasih Bey (Antalya) bilfarz 
•- ı rfn ldf.ıw .. 1 ...a ıı ı Bu fotografı ben Akhısar cephesfn. k t t kı·r t ·Q • • R • .-r 1 • ıe 8 "" e•ren sava 1 ar Ankara, 7(A.A.)- Irak kıralı - man ap ana e 1 e mı:.-, ıpsız ec ... p hırsızlığın meydana çıkarılması 
ka-·ır ·..1.. • d.. il ı rsed de bulundugum zaman alınmıştır. Rah , . k ·ır 
~ ı~ .... ıerıye onm ş e e ar- Faysal Hz. mafyetlerile birlikte rt berabtrdL fakat MuhftUJl flı A· •Ben ıslahı hal ettım, uvvayı mı ı· çalınan eıyanın bulunması için, P 

blanndaki koea binanm duvarları Jle -- -...1·m l .. la plı111onm ppal 1 saat 17 de Gazi Orman çiftliğine rlf, ı~cl bir Yazife Ilı utramlflardı. ,_. ,.,.... 7 
' • vakit bırakmak lüzumunu 

bqıl&fDUflar ve diri dlri ezilecek!eri· giderek bir tenezzilhte bulun• MUtarekecle lıtanbal hflk6meti, ltilU nl~ ~lataı-1 hçıkepmalm~~hadbtımr l!telı~~ ıUrerek 2' uat yerine bir haf·t·a ol 
al anlayınca acı acı bağırmağa başla- Du - ı• ... .. .- aha ~ 1 anılardır. muılar ve Marmara kötkllnde dnletltrinhı ta1)11d ile Yananlıl'ln nk mlterakkıı olmam111 ıöyllyen O. il d munfık olacaaını soy eat 

Fakat betbahtlann feryatlan birl<aç çay içmişlerdir. kal'fl mUdafaatta bulunan kuna11 · ·ı mtr kaptaadır. Vak'a11 ıl7eym Trab tir. .f 
aniye kadar denm etmiş Ye araba Ankara, 7 (A.A) - Kral Fey• Uye11 ualhat etmek bert Muhittin sonda balaıaan tanan mUftttifl J1;e Palk Ber (Teklrdaf> •. zabıtal 

Uthi bl d JI k ba 1 1 aal Hz. ıerefine saat 20,30 da ile beraber mUlldye mllttftlerlnden mail Hülu Be1 dı bilir ki, bll&h1tra llyı YUlteelnln polis ve Jandarma 
m ş r sa eme e ur n arını a - ye u.lreden mürekkep bir hı::ret ıön ansaYOnm tllaı dtlflllUtttl. Yeniden rafından ifa edilmekte oldutu_. 
tına alarak duvar çarptıktan sonra Irak sefiri tarafından Ankarapa• derıniflırdL bir tehlikeye d ... tmtk ~ Arif Oru banlann da dahlJlye vekaletine .,,J 
•urmuşhlr. Juta bir alqara ziyafeti verilmif Arif, puteci 11fatlle bu heyete ka- eu tnebolacla ruumııclaa defettik. bat bulundutunu bu itibarla ıd 

Çarpıpıa neticesinde dört zaYallr- ve ziyafeti 22,30 da bir aunre tılarak Akhlara ıelmif, kendi.ti n- Ben matemet idim. Ankaraya ıeldl hanın mbakeresinden evvel bir I 
•an 11 yqlarında Şükran iımind ;ki takip elmiftir. Ziyafete ve auva• zife itibarile bu heyetin les&11nd .n fimlsclt lurlmdı (400) kltrt para var . ~ 
kısın sol ayafr tamamen ezilmiı \'e reye dün akıamki zevat davetli olmamakla beraber Jine ba heyttlı be- dı. Arif ' blsl din yb kalıt Pftra fa da ~llllybı encilmt e~ınde b the 
kk kapaiının üattlnden kopmuıtur. idiler. raber Akhlaardan aynlarak Mania.' için altın nr dl)'e kıtır kıtır k•t"ı·• icap ett ... n eyan e ~ı§ ve u u 
Bu bttbaht yanueatm dlter ayağı da cephesine ıttmittir. eektt. Arif Boluda klyUllerden erzak ta bir takrir ver~~ştır. . 
edlmlt fakat kopmamııtır. kat Şükran hanım buna hiç imkan uu. BilAhara bu heyetten aynJaark Çer ahror paruını Ytrmlyorda. Celae tenefftls ıçın 15 dakika 

Mehmet Kimli ismindeki dlier ço- lamamıştır. kes Etem çeteıine iltihak ettlti anl•tıl Ha~t ettttlm bir llY 'Y&l'I& Arlf tll olunmuıtur. ikinci celse Refet 
eufun da kolu ve ayafı kırılmış. Ka- Biçare kız biraz sonra kaldırıldıtı mııtır. Oraean, 11• tlll okka relen (80,000) al 1in rl)'Uttinde açılmış ise de e~ 
dının başı ezilmiş ve aya~ının topuğu Afiyet yurdunda bir buhranla kendine An:!~·~'(v~t~l!.of~~ Recep tının blrlnd rraptald dlrt kitinin na. ret huıl olmadıtından pertembe '-
kopmuş, hamalın da ayagı yaralan- 1 . 1 • . b. w· k .. ilk , __ 1 tral d •-mf I 1 111 tqıyaeafını dlftlnmım•ldlr .. , nUne talik edilmiştir. 

tı ge mış ve so ayagı yerıne ır uç çe- e m a .. ıe~n yen ıa-

aış r. et parçasının sallandığını görünce ba- nema sahibi Hüseyin Beyle ıBtUş- 981 BUtçesl 
llUaademenln ,ıddeU tii n · . . şını hıçktrklar arasında yutığa buak· m. a~~ · 

Bu anda facıa yerme kopnlar " cı t F k t kil .. k c .. k b h 1. - ltılaf devletleri tstanbulu filen 28 Temmuza kad•r Hmam Eskisi gibi esnaf cemlfetl 
bi ·ı k 1 1 d .. t mış ır. a a çu ~u ranın u a ı rl K illi _ .. il -a. d d .... , k r manzara ı e arşı aşmış ar ve or itıalettikle zanıan uvvayı m ye- - evwn ta'8fln an •lıu aca 
anllıyı otomobil ile duvarın arasın- çok devam etmemiş ve kızcağız:"kop.rn ye iltihaka kırar verdik. Kafilemiz Ankara, 7 (Telefon) - Bütçe eacü- Eınafın hüviyet vesikalan 
da kanlar içinde bulmuşlardır. bacatımı getirin saklayın- Babacığım üç ıruptan miifeşekkildi. Birinci meni bqiin bütçe liyihuım tekrar kaymakamlıklar taraf.odan v 

Müsademenin şiddetinden Şükı.on görmesini,, ırapta ben ve §imdi Çankın~a bunı.· .skdea ~41. f94••-;ııtıı•ımt· meje IHltl•••wmn eınaf 
hanımın kopan ezilen bacağı duvara Diye acı acı ağhyarak ölmüştür. nan Vehpi Bey aevlet demıryollan Uytrl 1tı . • ~.'t. miyetlerinin tiklyethiri•• _ 

' ' H Jk bl :.a.ı • umum müdürü Haşim beyin biradep çenin 25 temuza udar ikll\3lı m!!llt :!· 
yapışmış, bacaiının et parçaları y .:ı- a ın asa r•u oldutuuu )'UIDJtbk. 
.. re dağılmıştır. F h lk h ki h dil il d .. SalAhattin, Ye halen lstanbulda bu meldir. H b ld ~ 

acıa a ı a ı eyecana ş r u lunan Ali Ihsan Beyler vardı lklnti --------~~-- a er a ıtımıza .... re, 
Yaralılar Afiyet rdana kaldı- ğü için hadise esnasında orada bu- de T in azeteal tahrir miidürü e• Zonguld•k amele blrllllnde Jediye son verdiği karara deği 

nlmı,ıardır. lunanlardan bazıları otomobili idare bak ~oru"n. meb'usu Muhittin, mu- Zonguldak, 1 (Vakıt) - ~on• tlrmİftİr. Esnaflann hüviyet v 
Kazazedelerin hDvlreU edenlere karşı şiddetli vaziyet alrm~ harrir Sadri Etenı, Kemal Ragıp Ah- guldak merkez mıntakasr ibtıyat sikalan timdiye kadar oldu 

Polis tarafından yapılan tahkikat. lar, fakat polis allkadarlan derh .. ! met ensari beyler Yardı. üçüuc.U taavftn Nndıklarına seçilecek gibi yine esnaf cemiyetleri ta 
ta kadının Ciball tütiln inhisarı !atış müdüriyete götürmüştür. grup da 1stanbulda mütekait za~it J• amele murabbaal.an intihabı için fmdan verilecektir. 
meıauru HUM)"in Haki Beyin ıevcetu S D ktka• man, Kadıkö1 inllbat. •abitl yüzbaşı hummali bir faalıyet başlamışbr. Bu hususta bir talimatnalll 
Fatma Zehra hanım olduğu anlaşılmış OD a • Rıza btyle~le OD bir silahlı neferd~n Zonguldak ameleıi kendi hakkım hazırlanmaaı da kararlaıbrılmıtı 
trr. Hlcllsenln mUaebblbl kl111? mlrekkeptı. . ınO.iafaa edecepden emin ol- tar. Bugftn saat 14 le belediyed 

Fatma Mra hanım vak'adan binu: Son dakikada öğrendiğimize göre Hareket edecefimiz akşam Merd&· duğu zevab hararetle ıeçmete iktııat mildilrü Kemal Be~ 
evel yanında oğlu 9 yqlannda Meh· hadisenin asıl müsebbibi Holandalı ven kiylnde balathlk. Kılavu~umuı b 1 • tib b tt• ~ 

. ıelmediği için hareket edemedik. t. aş amııtır, ın ap ıer es ır. rtyaıetinde esnaf milraka 
met Kimil ve dayı zadesı 11 yaşların- Cemiyeti akvam murahhaslanndan Lı .., b 1 .... ak- k fil F k t cr&ıtermemiıtir heyetinin de iştirak edeceai b da ŞUkran hanımla vlllyetin tinUnden , ııunçı a Uftuaumuz ,..m a eye ır a namze • • e· 
aşağıya Jnmlşler ve oradaki dondur- Van hamer ditn gece vak ad~n 6 sa· iki kişinin daha iltihakını ~örd.Uk. ~un Bir haftadanberi sandık baıla- komisyon tarafından bu talimat" 
macıdan dondurma 1emltlerdir. at sonra. ~alkan Brezil vap~n_ıe Mar· lann birisi. Arif. on~ dığen Nıza- rında bOyUk faaliyetler g&:ıe name yapılacaktır. 

D d d., t silya tarikıle tehri terketmıştır. Mu· mettin Nazıf imış. Kandereye geJıl'· kt d Ek • ti ftırile 
on urmacının parasını ver ı.i en 1 Ad ırarpma a ır. terıve ... r mııı.tır. Bunlardan bı·ri bfivıu. B ·ı h. t ·· d k f ı ı t hı· ğ. · zavorcu ar apaza- ... ' 'I ., ua sonra kaldınmda yürürlerken başları maı ey ın eşyıın e e a et e a ıye. e ımız zaman an k kt d 

u b1I kasa ıelmlftlr. · ·dilen Emin Vafi bey huır bulunmut- nnı işgal ile Bolu hanllainde lhti1Al azanma a ır. ret Derbi yanşını kazanmıt ol 
t1l çıbrmıılardı. lndt klrfezlnden Kura Şehrimize Uç me,hur ko'u Parledoktur. K~ede Brilkleldı _.. 

fllkran H. ISlllfor r. denize kadar 1eç1Ieme1 bir davar ""r ab getlrlllror çen sene Romanyalı sahibi tara 
l'atma hanımla Mehmet KAmfl n Kaza esnuında otomobil içinde 1\1. 'ısında kalarak Mandırada tevakkuf 

1 
lstanbul, 7 (A.A.) - At kotulann dan 6ö bin fıranıa satın alınan 

laamal Nltdelt Huan nlabeten teker· Vam hamella balundap tesblt edllmlf ettik. o 1ırada bize ktlçllk aslan çe- jdaki muvaffakıyetlerile maruf bir attır ki gelecek yanşlarda güzel n 
leklerln Bntlnden kaçınablbnlşler fa. tir. tealle Omer kaptan çetesi iltihak et- zat ahiren BUkreşt111 3 at satın :ı • celer alacağı tahmin ediliyor. 

VAKITın Tefrlkaaı ı 28 babl1111 ... eler iyi parlatınan ıe- - Aa .. aL. onu yapma itte .. in içini bilirim ... Bu kız fena bir bi !., diye dütünüyordu. Bea 

lbzd il 
niıa itin bir çareaine 'balrara diyor, Ben ne yaptım 1&11&7 diye yalvar· ıeyler kuruyor .•• yakında koku.u kurtlar diılendiği zaman 

CI Seniye hanım ayni Taitle mendille maaı o kadar komik bir "feydi ki çıkar .• beni (dediydi) deniniz... m&JI, kutlar kanatlanclıtı vakit 
rini yıkatıyor, Nevnihal kalfa yor· buan kızmadan, ondan iıtenect-lc Hakikaten haftuma kalma- na yuvuından uçmayı nuıl ken 

Dall ıanları kaplabyorclu. bir teJleri olmadan da, ıırf ıöı.:ıl dan Nadide Hanmam dedikleri birliklerinden öireniyorlaraa bun 
... Gillaüm vuıtalann en bakiri· ellendirmek için, bu tehdidi yapı· bir çıkmaia batladı. Gülaiilnün da ayle.. Cine, cibilliyet ilm 
--· ne, ümitlerin en zaifine bile bir yorlar, kızı yalvartıp ailabyorlar• kaçmak fikrinde oldujuna dairjtıte A~, itte Hüıniye, itte Ze 

y AZAN kıymet vercliii için ahçıya zerzevat dı. ıajdan 10ldan haberler ıeliyordu. itte Mahbube ••• Allah pbit, 
10yuyor, orta hizmetçiıine yamaK· Büyük hanım ıelip ıeçici bir Ahçıya Edirneye kaç ıünde ıidile- nn hepıine evlat muamelesi etlll 

~ E Ş A T N U ~I lık ediyordu. Kendi için pfaat iı· nöbet aandıiı bu arzunun yavaı cejini 10rmUf, mektepteki kalfalar fakat hepıi biraz tüyü düzel· 
.XII tiyenlerin aayıaı ne kadar çok o- yavq bir butahk halini aldıtını, dan birine "Edirne yolunda aca- sözüm kı kr ıirinc:e 

Gllaamfln f tç•J • ıünd luraa ümit de elbet o kadar büyük ıöriince telitlanmaia baılamııtı. ba kurt var mı ki,, demiı .. kalfadan aalıma o: b.!İar '8;onıerc:e 
abe lal r'la~ 1 

en en olurdu.. • .. • • . Ne kadar çaresiz bir teY iatC:dij ~ni tor~ di~ek için bir artın Ameri tu k&telere u çekilere'k bayle pİI 
ço JJO • • • Konak Gülaüml en ıyı dtirtüt· bu yumurcaia anlatmaia ımken kan 11temı9... dü ünmtifler niha et ecenin 

Kıs. ~aya. rır~ılı _zaman .kona leyip ıürecek bu Uiendire ile be· yoktu. Her halde ham"lık !olunda • ~ karanı' ki y d 1 
1 •tnü ı 

im teklıfaız mıaafırlerı hanmıef en· raber onu en ziyade ürkütecek teh· Gün ıeçtikçe Gülaümün aeraem idi• torbayı dikecek ıimdıye ka- rı~ e anınları ~!" I a ıp 11 t • 
diye. sizli bir bat.•• .. ~öz itareti didi de ke~fetmit bulunuyordu. O- liii, ıavrukluğu artıyordu. Kudu· da; çaldıklan yetmi~ormut ıibi ve- dı. V ptaın er, ımna i 
aeç~ı~e~. ıonra cı.ddı bır tavırla: nun iıinden memnun olmıyanlar, racak köpekler ıibi miskin miı· liyyinimetinin mnden daha batka kaç nlldmı toprala veren Nad 
"~ülı~u ~detıne ıö~derece~ı yahut her hangi bir ıebepten ona kin, aimi ainai dolqıyor, baalıiı ye bir te1ler aımp içine dolduracak, Hanım ell»ette onl~ U'IE&IUD4P'I 
nız ~eiıl ~1 hanımefendı? pek rıca kızanlar diyorlardı ki: ri ıörmüyor, hazan ihtiyar bir ka· ıonra Buraa yolunu tutacak ••• Yor- ıaz 7&11 .dikecek defıl. Fakat 
eclena,, dıyorlar, o çıkınc~: "Kuau - Senin gibi muaibeti hanı- dın aibi yere çömelip dirseklerini ıanbnm Petinde koca koca daiw yapma ki 'ricd~ bı~akmıyor ... 
rabalana11n h~mmefelndı.. ~a~ı~ mefendi ne diye masraf edip kar· diz kapaklanna, çene.ini yumruk· atmıt bu yank tabanlı ıeneri Edir de olaa nllt dıye gCSfae balı 
nm ır~!1~.a Y.ıne ~ıkıt~~d!, ehmızı detine göndenin? lanna dayıyarak koyu koyu dütü· ne yolundan korkacak delil yL. emanetull~hl~.... • .. 
eteiımızı optü., dıye ıulüyorlardı. _ Hele ben hanımefendiye İ· nüyordu. Dallarda kurda teaadüf etmeain, Haydı dıyelım kı Ayte, H 

Konak halkı çocutun bu zaa· ki çift lakırdı aöyliyeyim ... Sen ıö- Hanımefendi bu alametleri hiç yolun emniyeti için bu kifi.. ye ötekiler oldukça yqlarmı 
fmdan adamakıllı istifadeye ba~· rürsün gününü.. beienemiyor: Büyük hanım derin derin içini larım almıı ~lardı. Ya bu ae 
lamıtb. Gülıümün birdenbire yüzünün - Dikkat edin, çocuklar •• Ben çekiyor, yetil ıazlerinin muum ye ~. ol~y~r .~ d~ba dokuzunu 

Dürdane h8"ım "Gülıüm aen karmakanıık olmuı, titriye titri· bu ahretlik ila,ıinde artık yekta ol· hüznü ile: "Kim öiretiyor bunlarm le bıtırdıiı ıuphelı ••• 
ıu pmdanJan ,adamakıllı bir oi ye ellerini uzatarak: dum, diyordu, 1>unların ciierlerini hepaine birden bu kaçmayı yarab- lBitmefli) 
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Tren miktan az mı, değil mi ? 
Florya plaljı sahipleri şlkAyet ederken 

ş. Ş. idaresi izdihamı tabii buluyor 
Flurye plijlari sahipleri, bilet 

Ocretlerinin çok yüksek olduğunu 
Te Fluryeye ;ihtiyaç derecesinde 
tren iıletilmediği için plajlere 
giden halkın bilhassa cuma ve 
!'az~ günleri ayakta kaldığını 
ilen sOrerek Şaık demiryollan 

kumpanyasından şikayet etmekte 
ve kumpanya yüzünden halkın 
Flurye plajlarından layikile isti
fade edemediğini söylemekte
dirler. 

Bu tikiyetler üzerine dün şir
kete mUracaat ettik. Hareket 
Amiri M. Antomari dedi ki: 

- PlAj sahipleri bııe mlira· 
caat ettiler. Fakat bu müraca
atlarında yalnız, Y eşilköye ka
dar giden bir trenin Küçükçek
meceye kadar temdidini istediler. 

Biz tetkikat yaptık. Trenin 
oraya kadar gitmesini icap ettı
recek derecede yolcu olmadığını 
anladığımız için talebi kabul 
edemedik. Fluryaya kafi miktar
da tren işletiliyor. Hatta fazla 
kalabalık olduğu günler trene 
merbut vagonlar çoğaltılıyor. 

GUnde 18 katar Fluryaya 
uğramaktadır ki bu da az de· 
ğildir. Ve şimdiki ihtiyaca teka· 
bül etmektedir. Bau giinler 
yolcuların ayakta kaldığı haki· 

katen oluyor. Fakat bu dünya· 
nın her tarafında olan bir şeytir. 
Akşamları tramvaylarda, tünel
de de oturmak kabil olmıyor. 

Bu yolcuların bazt saatte kalkan 
bazı trenlere tehacümünden 
ileri geliyor. Meseli Cuma 
günll sabah ve öğle trenlerile 
Fluryaya giden halk akıam üstü 

hemen ayni saatte dönmek iste· 
dikleri için birkaç trenin yolcusu 
bu trene doluyor. 

Bilet ücretlerinin fazla olduğu 
iddiası da varit olamaz. Bilet 
fiatleri resmi tarifemizin azami 
haddinden daha aşağıdır. Gidip 
gelme biletlerde çok mühim 
tenzilat yapıyoruz. Bir ticari mü
essese olmak doliyfsile idare· 
miz tabii yolcu adedinin çoğal· 
masmı ister. Bunun için de icap 
eden tedbirleri almakta geri 
kalmaz. 

T ürkiyede okuyan Çinliler 
Memleketlerinde bir cemiyet kurdular 

bir gazete çıkarıyorlar 

nnıt ııra~tırma cenıiyetinl kuran münevver Çinlller 

_. Bun1dankkırk yıl evvel memleketi- nrş) gazetelerinde biı' teşekkiitnaınc 
.nııze ge ere burada Y l K J 
Apt"'l:l i n er eşen o salı neşrettirdi, bunda Gazi Kemal Hazret 
fala: b:~ tey·d:~ evvelce ~uhtelil de- lerine, ismet Pş. Hazretlerine, Haınit 
m .. .. se mış ik, bu zat bilhassa ~in M. Riza, Şemsettin, Behçet, M. Suat, 

udslu~.anlarının Türkiyeye gelerek bu Cevdet Kerim, Hamdullah Suphi, Sa-
ra a yuksek tahsil ·· 1 . .. . .. . 
harsinin ç· d . gorme er~ ~e turk dı, AptuJazız Ileyf endilere teşekkür e-
..... nda h' ınt.e neşır ve tamımı husu- dildi, Genç Çin müslümanları ilmi a-
.... • ızme ı g • b' eçmış ır zattır. raştırma cemiyeti ve onun fikirlerini 
T .. k~olsalı Aptülaziz Beyin delaletile neşre vasıta olan (Doğru yol) mecmu. 

ur ıyeye gelerek y"k k t h ·ı .. 
ın .. . . .. .. u se a sı gor- ası İslam terekki cemiyetinin bu te-
uş çınh musluman 1 1 d'~ 

zı . . genç er e ıger ba şekkürüne iştirak etmekle beraber clai. 
genç çınlıler ahire ı k tl · 

Buişesizde şaşın 

Elim bir noksan 
Kazaya uar1yanları ta· 
Şıyacak tek bir vaınta

mız yok ... 

DUn Ankara caddesinde ' 
feci bir otomobil kazası oldu. 
Bunun ta ilatını okumu~u~ 
nuzdur, ya alananlar ve ö
lenler var, Biı, burada bu 
gibi kazalar cinayetler ve 
cerhler mün~ebetile çok ince 
bir noktaya işaret edeceğiz. 

Koskoca Istanbul şehrinde, 
bir insanın biraz şiddetli 
bir kazaya duçar oldu mu, 
kurtulmak ihtimali yoktur. 
Ekseriyetle "fazla kan zayi 
ettiği için öldü diye okuruz. 
Niçin fazla ka':ı kaybetmiş
tir. 

"Çünkü ~elırin, yaralıları 
hastanelere nakliiçin bir vası· 
tası yoktur.,, 

Bir kazazedeyi, bir yara· 
lıyı kurtaracak şey, onu .h.e
men tedavi altına almak ıçın 
en fenni en rahat en çabuk 
nakil v~ıtalarının teminidir. 

Resmimize bakınız, ayağı 
kopmuş zavallı yal'~cağı, .. b~! 
motosiklet sepeti içınde goru· 
yoruz. Niçin ölüleri n8:klet: 
miye belediyenin otomobıUE:rı 
var da, dirileri ölümden kur
tarmıya yok. Niçin kaza ye-

::...rine &"elecek olan, ve gelirken 
tıpkı itfaiye geçtiği zaman 
bütün nakil vasıtalarının du· 
rarak süratle geçmesi lazım 
gelecek olan otomobilde bir 
sıhhat memuru bulunmasın 1 

Bu eksikliği dünkü kaza 
için söylemiyoruz. 

O münasebetle yazıyoruz. 
Şimdiye kadar, birçok cerh 

vak'alarında mecruhun, yer· 
lerde süründüğünü gördüli. 
Geçen sene Ortaköyde çarpı· 
şan üç otomobil faciasında 
yaralıların uzun zaman yer
lerde yattıklarını gördük. 

Delki ölenlerden bazıları 
kurtarılabilirdi ? 

Doğrusu bu kadar işlek 
ve medeni bir şehirde, kazaze
deleri ve mecruhları naklede
cek, sıhhi tertibatı haiz bir 
otomobil servisinin olmayıır
na siz de şaşın .... 

Biz de şaşalım ! 
il A n mem e e erınde ma bize ait haberleri ve resimleri der-
mı araştırma cemiy t' . ·ı b' K k J k şekkül vücude . . ~ 1 ıs?1ı e ır t~- ceden VAKIT gazetesinin başmuharr.iri aça Çf Jg"" a arŞJ 

Y 
t' 

1
. . getumışlerdır. Bu cemı- Mehmet Asım, Hakkı Tarık Beylere 

e ın ıkıderini neşr t k .. b' d'~ h . n y k 
(Doğr 1 . e me uzere ıı· de ve ıger mu arrır eylere de teşekkü- , unan hUkGmeti mUştere 
çıkarılu yo ) isrnıte çince bir mecmua rü Lorç bilir.,, mUcadele teklif ediyor 

mıya· başlanılmışt B ç· ~ · d 
nın son Post .

1 
~r. u mecmu~ ınde çıkan (Dogru yol) mecmua- Yunan malıye nezareti Adalar e: 

ilk ınak 1 a 1 e gel~n ılk sayısındakı sı bu suretle gazetemiz hakkında uü- nizindeki gümrük kaçakçılığma ınanı 
anın nea ~de c~miyetın tesis ve mecmu vazişkar bir teveccüh ve iltifatta bu olmak için, Türk ve Yunan muhaf.ıza 
k T .. şk~ındekı maksadı izah edilir. lunduktan sonra Çin • Türkiye mürıa· gambotlarının müstereken hareketleri 

en ur ıyeden de k d b . . . . . . ~ h 
1 

pe ostane ve mu- sebatından ahsederek dıyor kı: nı temın ıçın bir anlaşma tarzı ara· 
t ad~:iir~ne bir lisanla bahsedilmek- "Telgraflar Türkiyenin Çindeki makla meşguldür. 
~ ır. .u :>t~zıda. Çinde teşkil edilen ye- maslahatgUzarlığının lağvedildiğine Midilli, Şira ve Sisam adalan ile 
nı cemıye ın maksadın ·ı ~ d · b' h b t' d'l A J d tU k · ··nı ka .. ın ı mı taharri aır ır a er ge ır ı er. sır ar an r sahılleri arasında P,ek mu m · 
ve tetebbulerde bul b · 'k· 1 k t d k' .. k ı k · . .. .unmakla beraber erı ı ı mem e e arasın a ı munnse- ça çı ı lar olmaktadır. . 
aynı zam~nda 1:urkıye ile Çin arasın- bat pek ölü bir halde idi, bu müna.se- Buna mani olmak için, ynnan malı· 
d~. med:n;, ha.~~~· ticar! ve iktısadi bir betle yeni yeni bir canlılık görülm!ye ye nezareti Türk - Yunan ticaret m~· 
munase e tesısı oldugu söylenınek~e- başlanıldığı şu sırada Çindeki 1'ürki- kavelcsine bir madde ilave ettirmek ~ı
dlr. ye maslahatgüzarhğınm kaldırılmasrm yetindedir. Bu maddeye nazaran '\ U· 

Bu maklenin diğer bir yerind d h' d b .. b t' 1 h' b 1 nan muhafaza gambotları Türk bayra 
şUyle deniUyor: e e ıç eb u dmtkı~ase el ıhn te .. ıne 

1
:1 mu1 ;,~· ğı çekerek kaçakçı1ıkta bulunan ve bu 

" .. . . ruz; uı·a a ı mas a a guzar gını ag. . ran1an 
Turkıyede tahsılde bulunan Nime vetmemesini Türkiye CümhuriyetinC!en suretle takıbattan yakasını sıyı. . 

tullahın muhtelif tarihlerde Çin islam rica ederiz. Nankinde intişar eden Cin yakalayıp Türk riisumatına, bıJmuka
terakki cemiyetine göndermiş oldug·u hük·"' t f k 1 . d H- . bele de Türk muhafaza gambotlan YuJ 

l d ume ır ası gazete erın en ( a:ı· - - ı k kçıhk e-
rapor ar an anlaşılıyor ki Türkiyede ci in kıla ) f'k' . d b . .• nan bayragına sıgmara < a~a . 
Çinli gençlere hüsnü niyetle yardımda ze ı'şt· kp rd~ ~ ımız e u temennımı denleri yakalayıp Yunan hukfimetıııe 
b 1 ıra e IJOr.,, t d' d b'I ki d' u unan muhtelif zevat bu muave;.1et. ev ı e e ı ece er ır. 

Belediyede: 

Otobüsler üzerinde 
Toplanma günU olmamasına 

rağmen daimi encümen dün 
toplanmış, otobüs talimatname
sinin müzaketesine devam et
miştir. Bu içtimaa belediyenin 
bazı şube müdürleri de iştirak 
etmiştir. Evvelki günkü kazanın 
tekerrür etmemesi için talimat
namenin biran evel çıkarılması 

ve tatbik edilmesi için çalışıl· 
maktadır. Dün, ilç otobüs be~ 
lediye önüne getirilerek bunlar 
üzerinde tetkikat yapılm1ştır. 

Bu otobUsler numuneye kısmen 
muvafıktır. 

Depolarda bulundurulacak 
parlayıcı maddelerin miktarı 

Şehir dahilindeki depolarda 
muayyen miktardan fazla plir• 
Jayıcı maddelerin depolarda 
bulundurulması belediyece me
nedilmiştir. Belediye muayyen 
miktardan fazla bulunacak 
mevat hakkında ne gibi bir 
muamele yapılması luım gel· 

diğfni Dahiliye vekaletinden sor
muştu. Gelen cevapta, depo
larda muayyen miktardan fazla 
bulunacak maddelerin belediye 

depolarına kaldmlması, nakil 
masrafının mal sahibinden alın· 
ması, mal depoda kaldığı mild· 

detçe depo resmi ve satıldığı 
takdirde nısıf bedelinin ceza 
olarak alınması bildirilmiıtir. 

Romanyalı taleb 

Dün Romanyadan Şehrimize 
17 Darülfünun talebesinden mü
rekkep bir kafile gelmiştir. Ro
manyalı talebe burada birkaç 
gün kaldıktan sonra memleket
lerine döneceklerdir. Resmimiz 
kendilerini rıhtımda gösteriyor. 

Vilayette: 
Alemdar nahiyesi 

Eminönü kaymakamlığına tAbi 
Sirkeci nahiyesi lağvedilerek 
Sultanahmet civarını ihtiva etmek 
lizere bir Alemdar nahiyesi teş· 
kil edilmiştir. Sirkeci nahiyesi 
müdUrü ve memurları tamamen 
buraya nakledilmişlerdir. 

Şehir ve köy mektepleri 
Daimi encümen tarafından 

yapılan tetkikte geçen sene 
umumi viliyet meclisi tarafından 
inşası kararlaştırılan 23 şehir 
(11) köy mektebinin henüz biti
rilemediği görülmüştür. 

Bunun sebepleri araştırılmca 
bir kısmının arsa bulunmaması 
yüzünden yapılmadığı bir kıs· 
mmda da inşaata devam edildiği 
anlaşılmıştır. 

Bu mekteplerle yeninen ya
pılması kararlaştırılan 18 mek· 
tep bu sene zarfında bitirile
cektir. 

lerini hiçbir zaman eksik etmemekte. Ticaret aleminde: Bu tedbirin alınması acil görün-
dirler. lslılm terakki cemiyeti Yunnaın mektedir. Zira, kaçakçılar, muhafaza- Bazı resmi otomobiller 
vilayeti şubesi tarafından neşrolunan Borsada ya rağmen, Yunan adaları ile 1'ürk Bütçe encümeninin devlet şiiı-ası 
"İslılm Yili,, ve PP.kinde Hilattin F.- Ticaret borsaıı idare heyeti sahilleri arasında volta vurarak mü· temyiz mahkemesi, divanı muhasebat, 
f dl · d sait zaman arnmal(tadırlar. reislerine tahsis edilen otomobillerin en nın riyasetinde çrkan (HilaI) ve ün saat 14 de toplanmış idare 
M d Yunan hariciye nezareti pek yakın bütçeden tayyım muvafık göl'miiş 

ongo anda neşredilmekte olan (Uya bazı meseleleri görütmüıtür. da Ankara 111 temasa geçecektir. tür. · -

Günün ' 
Muhtırası 

Takvim -Çarşıımbıı 8 Temmuz l 

inci uy 193I~nenln ~tinler!; geçen 189 
kalan günler: 176, 21 Sefer 1350 Be· 
varih rilzgMarının sonu 

GUneş-Doğuşu: 4,37; Batışı. 19,43 

Namaz vakitleri- Sııbnh: 2.37; --------Ôgle: 12,19; ikindi l 6, 19~ Akşam 19.43 
\atsı: 21,44; imsak: 2,19 

• 
Gelenler • gidenler - VilAyet 

Ziraat ~lüdürü Tahsin Ucy dün Yalo
vadan dönmüştür, 

Hava- Dünkü hararet ıazam!) 26 , 
(asgari) 20 derece. Bugün rüzgar mutedil 
poyraz, hava ekseriyetle açı\r. 

• 
Radyo 

l•tanb.!!l.= Sııa.t 18 den 19 a kadar 
gramofon plAkları neşriyatı 19,30 dan 
20,30 a kadar btrlncl kısım alaturka saz, 
II:ı.fız Ahmet Bey lştlrakile, Anadolu 
Ajansı haberleri, 20,30 dan 21,30 a kadar 
Cazbant 2I.30 dan 22,30 11 kadar Tam· 
bur! Refik Bey ve arkadaşlan !forsa 

haberleri. 

1 Polis Haberleri 1 

Bir veznedar 
Başına kurşun sıktı, 

Uldil 
Dun Tepebaşında ihsan B. 

isminde bir zat başına kurşun 
sıkmak ıuretile intihar etmiştir. 

Tünel arkasında Mevlane tek
kesi caddesinde 617 No. lı apar· 
bmanın ikinci kabnda oturan 
ihsan B. evelce Beyoğlu kayma· 
kamhğı veınedarhğında bulun· 
muştur. Şimdi bir tüccann yazı· 
h~nesinde çalışıyordu. 

ihsan B. bundan bir müddet 
evel pederinin vefatı üzerine Fi· 
ruzağadaki evini satmıştır. Bu 
evin parasile beraber diğer ser
vetini muhtelif vcsit~Jerle"' öteki
ne berikine borç olarak vermiş 
ve fakat vadesi geldiği halde 
borçlularından para alamamıştır. 

ihsan B. son günlerde bu pa
rayı istirdat için birçok ınüşl<ü
lAta uğramıştır. intiharının, bu 
nziyetin verdiği teessiirle bir 
buhrana kapılması neticesi ol-
duğu tahmin edilmektedir. 

Burada bazı sui istimal rivayet
leri de varsada bunların hangi· 
sinin doğru olduğu tahkikat ne• 
ticesinde anlaşılacaktır. Hadiseye 
müddei umumilik vaz'ıyet etmiştir. 

Bir kadın taşla yaralandı 
Hubyar mahallesinde Yokuş 

çeşme sokağında oturan Mela· 
hat hanımla ayni evde oturan
lardan Topal Rifat dün bir me· 
seleden dolayı kavga etmişler 
ve Rifat Me!Ahat H. ı taşla ba· 
şmdan yaralamıştır. 
Borcunu veremeyince dayak 
Kılıncali mahallesi bekçisi 

Mehmet ağa dün Tophaneden 
geçerken karşısına eski alacak
lısı Niyazi Ef. çıkmıı ve iki ay· 
danberi ödemediği borcunu vtr• 
mesini söylemiştir. Mehmet ağa 
biraz daha müsaade istemitsede 
Niyazi Ef. buou kabul etmemiş 
ve bekçiyi adamakıllı döğdük· 
ten sonra yaralamı,tır. 

Kumar ve dolandmcıhk 
Tophane çeşmesi cıvarında 20 

numarada sakin Mustafa diin 
Nazmi isminde bir arkadaşının 
kumar suretile 10 lirasını dolan
dırdığından yakalanmıştır. 

Bir tashih 
Maslak yolundaki otobüs ka· 

!_RSma ait dün gazetemizde çı
kan haberde bir tesbis hatası 
yüzünden yaralalardan Hüseyin 
Avni beyin l\lzı Seniha H. şoför 
~alabattinin zevcesi olarak gös• 
lerilmiıtir. Tashih ve itizar ederi&. 
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ismet Pş.nın cevabı 
Millet Meclisinde hatiplerin ağzın 

dan sözler bir volkan patlayışı ile çrk
ho Cümleler bir J!v yığım halinde şim 
tU gazete sütunlannda yaslamyor. 

f Harici Haberler 

Nihayet anlaştılar 
Amerika ile Fransa arasındaki 

itilaf imzalandı 
Meclis salonunda biz sadece coş Paris, 6 (A.A.) - ltilafname proto- müzakerat müspet bir neticeye iktiran 

kun hislerin yelelendiğini görmedik. kolu saat 23,30 da Fransız ve Arııe ettiği takdirde başhca alakadar dev
Tfirk inkıllbının mantıkı ismet paşa- rikan müzakerecileri arasında imza- letler arasında bir içtima yapılması 
nm ağzından dile geldi. lanmıştır. teklif edilmetkedir. 

Bu mantık çetrefil değildi. Bu man Paris, 6 (A.A.) -Başvekalette ak Hariciye nazırı M, Grandi, bir nıü-
tık ne hakikatleri alt üst eden sofist toluna·n kabine içtimaından sonra lakatında ltalyanın Hover teklifini hü
blr görüş, ne de kafasını bir yemek do- M. Laval aşağıdaki tebliği neşretmiş tün şümul ve vusatı ile kabul etmiş 
Iabı gıöi başkalannm nazariyelerile tir: olduğunu beyan etmiştir. Bu teklif, 
doldurmuş bir manttldL lsmet paşa "M. Mellon, Valter ve Edge itilaf şimdiye kadar yapılmış olan hakik<lten 
nutkunu söylerken tam hakikat adamı nameye esas olan metni telefonla ameli bir tekliftir ve hemen tatbi'< e
idL M. Hovere bildirmişlerdir. içtimaa sa- dilecek birmahiyettedir. Halbuki, Av-

Ismet paşa istizaha cevap verirken at 22 de tekrar başlandığı vakit A- rupa birliği komitesi projelerinin ~.!
devlet adamı ile çok defa barışmıyan, merikan müzakerecileri M. Hoverin hak.koku pek bati olacaktır. 
terkipçi ve tasnifçi kafayı birleştiren bugün aktolunan itilafnamenin Ame- M. Grandi, tahdidi teslihat mese!esi 
kuvvetll bir enteUektüeldi. Halk fırka- rikan teklifinin ruhuna mutabık bu- hakkında görüşmek üzere M. Stimson 
sı başvekilinin sözlerini tahlil edenler lunduğunu ve bittabi bunu namlan- un gelip gelmiyeceğini bilmediğini söy 
on.da yalnrz hükOmet reisinin otorite.. na taahhüde girişilmiyecek olan :ılft. !edikten sonra IIover teklifinin bir lıiıs 
sini değil, entellektüelin ümidini, ıs- kadar diğer tarafların da tasvibi la- nü niyet muhiti meydana getirmiş ol
tırabım beraber tattılar. zım geldiğini beyan eylemekte oldu doğunu, tahdidi teslihat meselesinin 

Propagandadan ve gazetelerden ğunu söylemişlerdir. M. Mellon Val halli için handan istifade etmek laz1m 
bahseden ismet paşa da kumandan, si- ter ve Edge gerek M. Ilover gerekse geldiği gibi ve bu yaptlmadıkça su!hün 
yasetçi, münevver İsmet paşa yan ya bizzat kendi namlanna cihan iktısadi daima istikrardan mahrum kalacağı-
na"dır. yatının ihyası lehinde sarf ettiği mürfü· nı beyan etmiştir. 

''Rasgeldiğim gazeteyi kendi takdi- vetkar mesaiden dolayı Fransa hükil M. Musolini Avrupanrn yeniden in 
rime göre kapatacağım, ertesi günii meti_ne minnettarhkları~ı a~_etmiş- şa ve ihyası hususunun tahdidi tesJi . 
tekrar kapatacağım. Böyle bir hayatın lerdır. M. Laval Amerıkan muzake- hat ile iktısadi teşriki mesai meselde
halk idaresile münasebeti nedir? relerine faal yardımlanndan ve uz- rinin mütevaziyen halline bağlı olduğu 

Ben bunu bugün böyle kullanaca- laşma fikirlerinden dolayı teşekkür mütaleasrnda bulunmaktadır. Diğer ta 
ğim. Yarın başkası yapabilir mi? etmiş, ve Hover teşebbüsünün istih- raftan hususi tamirat bütçeleri taviı.n 
Memleketin hukukçularının, riealinin daf eylediği gayelere erişmesi ternen tı ancak askeri masarifte yapılacak ta-
mes'uliyetj münhasıran hükumete bi- nisinde bulunmuştur. sarruflarda aramalıdır. Hükumet ta-
:rakması memleketi kapkara bfr istip. Paris, 6 (A.A.) - Fransa hükume mirat bedellerini almıyacak, tahdidi 
dada sevketmeleri demektir.,, ti, tarafından teklif olunup Cemahiri teslihat için lazımgelen teknik istihza 

Diyen insanın bu sözler altında giz Müttehide hükumetince kabul edilen ratı yapacaktır. 
lediği feragati, bu feragatin büyükli.i- itilafname esasının metni şudur: M. Grandi sulhü tarsine matuf hiç 
günü ölçmek için ortada hemen örnek Yapılan taatii efkar neticesinde, bir telkif ve tekellüfün İtalyan hillı:lı
yok gibidir. Fransa hükumeti Hover teklifi ve aşa metini muarız "eya mütereddit bir hal 

Mevkii iktidarı kahir bir ekseri- ğıda hatırlattığı noktalar üzerinde de bulmıyacağını beyan ile sözlerine 
yetle tutan hiç bir siyasetçi iktidar mutabık bulunduğunu müşahede eder: nihayet vermiştir. 
mevkiine, ve şahsına akın eden has!m· 1 - Hillı:ômetler arasındaki borçla- :__ __________ _ 

ıara bu kadar müsamahakar olmamış rm tedtyatı ı temmuz 1931 den a1 M. Stalinin bir nntku 
tır. • haziran 1932 tarihine kadar tecil O· 6 (A A) _ 1\1 Stalin 

Ç .. k"" H Ik f ka b kil" d 1 t Moskova, · · • ' un u a rr sı ~ve ı sa - unmuş ur. 
1 

t f d 
1 

b" · 
· iktısatçı ar ara ın an yapı an ır lÇ· 

Adliye Haberleri 

Filim vangını 
Davasında müddeiumumi 

ceza istiyor 
lstanbul ağırceza mahkeme

sinde, dün Agopyan hanında ki 
film yangını davası, son safha
sına gelmiştir. 

Müddeiumumi Cemil B., Y orgi 
ve Emil stelyanos karde~lerin 
tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ka-
zaya sebebiyetten tecziyelerini, 
çırak Yaninin beraatini istemiş

miştir. Müdafaa yapılmıştır. Mu
hakeme, karara kalmıştır. 

"Yarın,, ın yeni bir 
mahkumiyeti 

'' Yarın ,, gazetesi aleyhinde 
Seyrüsefer merkez memurların
dan Muzaffer B. tarafından açı
lan hakaret davası, ls~anbul 

ikinci ceza mahkemesinde mes'
ul müdürün 5 ay hapse mahku
miyetile neticelenmiştir. 

Birinci ceza mahkemesinde de 
.. Yarın,, aleyhine belediye tara
fından .. Yere batsın böyle be-

lediye!,, serlevhalı bir yazıdan 
dolayı açılan hakaret davasınm 
rü'yetine başlanmıştır. 

Katilden beraat ettiler 
Şilede ibrabimi öldürmek da

va~nnda maznun Hakkı çavuşla, 

Hüseyin ve Ahmedin muhake
meleri dün ağırceza mahkeme
sinde bitmiş, cürüm sabit gö
rülmemiş, maznunlann beraatine 
karar verilmjştir. Tahliye olun

muşlardır. 
Sabri Bey lekaUt edildi 

avukathk yapacak 
Istanbul ağuceza mahkemesi 

reisi iken temyiz mahkemesi aza

lığına tayin olunan Sabri Bey, 
vekalete müracaatle sıhhi vazi-ce sandal~esıne yaslanıp orada neş.? " 2 - Maamafih Almanya gay~i meş timada bir nutuk söylemiştir. Muma-

gurmıın ıpek yastrklarına baş koyup rut senelik taksiti verecektır. 'c ·ı h b t•·und vyet sisteminde yetlioden bahsederek, tekaütlü-
d. d k · t· · d ğ"J •· A • d b ted" tt 1 ey u nu "' a so v •• •• ı"stem·ş mu··racaatı· kabul ken ın en geçme ıs ıyen ınsan. ~ ı Fran~ hukumetı e· ll ıya an mühim tadilat yapılacd;ını ve bu me· gunu 1 • 

llli". naşve'kU halktan, halk htikume- kendısıne taalluku olan kısmın beynel d b"lh 5 g·· den ı"baret farzedi olunmuştur. Sabri..., B., avukathk 
· t b h d" F k t . • yan a ı assa un 

tinden ve _nmıet en a se ıyor. a a. milel tedıyat bankası tarafından te- len haftanın ipka olunacağını, amele- yapacaktır. 
bu bahsedış demagokun şeytan fenerı minath Alman demiryolları bonola· . t r· t kkı"lerinin komüui.4 Mitat ve HUseyln B. ler, şahit 

"b" b" b" d'" 1t h fd nın er ı ve era gı ı ır yanan, ır onen a ı ar en rına yatrnlmasını kabul eder. . . Tb .1 d Ağırceza mahkemesi, birinci 
ibaret beş (millet) mefhumu değildir. 3 - Tecil olunan bütün tediyat A- fırkasına olan ıntısa~l~rı 1 1 a~ı e ~ ticaret mahkemesinde mahkeme 

Kaynıyan, yaşıyan, ve var olan,ha- merika tarafından telkin olunan se- ğil, mesaileri nazarı ıtıbara al ma:r~ 
~ · d"l v · · ele grup arı 1ç1 n naibi sıfatile bir tütün davasına yatın ta kendisidir. rait dahilinde faiz getirecek ve 1 tenı ıcra e 1 ecegını, am 

1 
w be · 

lktidar ınevkiinde istediğini yana muz 193:> tarihinden itibaren 10 sen~dc mes'ul reisler tayin o u~acag~nıh ~~n ait muamelah idare ederken va
bilmek vaziyetinde olan adamın k~ndi tediye olunacak taksitlerle itfa oluna- etmiş ve mühendislere! ~;şı ~ a u; zifesinde ihmal gösterdiği iddia 
sinı· prensiplerine bir Promete gibi bağ caktır. metkarane bir m~a1?e e 1 ası azımge olunan Cemil Beyin muhakeme-

. . . . d•v• · T lemıştır. · d d t · t" lıyan zıncır ıdealden başka ne olabı- 4 _ Yeni şartlar Alman demiryol ıgını 1 ave ey sıne ün evam e mış ır. 
lir? lan tarafından ihraç olunacak bo- M. Musolinl ve ltalya gençllgl Dilo, mahkeme de Nemlizade 

Bu manzara belki bugünün gözlen nolara da tatbik edilecektir. Roma, 6 (A. A.) - M. Musolini pa Mitat ve Kavalalı Hüseyin B.Jer 
döılük politikacıları için sükutla ge- Amerika hüktlmetini doğrudan doğ zar gününün büyük bir kısmını ltalyan şahit sıfatile dinlenilmjşler, ev
siştirilebilecek bir levhadır. Fakat ls- ruya alakadar etmediği kabul olunan gençliğine hasretmiştir. Tatilleri g~ç•r velce tetkik ettikleri tütlinlerio 
met paşanın hadiseler karşısrndaki bu üç nokta hakkında Fransa hükumeti mek üzere sahillere ve dağlara gidf'n evsafı hakkında kendilerinden 
vaziyeti türk inkılabının feragati din şu beyanatta bulunur: çocukların 2500 kişilik bir kafilesinin malumat alınmıştır. Muhakeme, 
edinecek nesilleri için bir ahlak idea- 1 _ Tecili teklif olunan tediyattan hareketinde hazır bulunmuştur. Çocuk 
li olacaktır. bilhassa mutazarrır olacak Avrupa lar 1\1. Musolininin önünden geçmişler bir istifama cevap gelmediğin-

Benim, İsmet paşanın nutkundan ilk devletleri lehine beynelmilel tediyat ve müşarünileyhi alkışlamışlardır. den, kalmıştır. 

Ne münasebet ! 
Son Posta okuyucularına sc 

yor: Muharrirleri nasıl görüyorsıl 
nuz? 

Fena bir anket değil; bir l! 
kıın muharrirlerin bu sayede za 
noktalarına dokunmak mümkün 
lacak. 

Dün bir okuyucu Vala Nurel 
tinden bahsediyor ve sonunda: 

"lfluharrirW: lıayatımn haricirıd> 
kadına ve içkiye düşkündür.,, 

Yalanın kadına düşkün olup"! 
madığını bilmiyorum. Fakat bu 4 
kuyucu Akşamdan akşama .muhali 

ririnin yazılarım muntazam taki 
etmiş olsaydı, o zaman onun içki>. 
düşkün olmak şöyle dursun içki ı 
çenlere hitaben mev'izeler bile iJ'S. 
ettiğini öğrenirdi .• 

* * * 
Bir cinayet 

Bergamanın Kınık nahiyesiıt 
de işinden çıkarılan bir beledi~" 
memuru, belediye reisinin evifl 
merdiven dayıyarak çıkmış ve ıe. 
vallıyı arkadan vurmuş. 

Cinayetin manalısı olmaz aı11 
bu tarzı da büsbütün .manasız. 

Koyunu kesmek lazımgelintl 
bıçağın rafta olduğunu görerel 
hayvanı rafa kaldıran adam gib 
hareket edeceğine, reisin soka~ 
çıkmasını bekliyebilirdi. 

* * * 
Çay ziynf eti 

Bugün (perşembe) edebiyatçi• 
lar alay köşkünde ciddi bir tol" 
lantı yapıp çay içecekler.miş. ~· 
debiyatm var veya yok olduğuı1~ 
pek merak edenler her halde bıJ' 
rada bulunurlar. Burhan Ümit V 
ümit ederim ki hu rate ziyafete ge 
mez. 

Maarifte: 

Liselerde imtihanlar 
Maarif vekaletinin tensibile, 

bu sene hususi mekteplerin bir 
kısmının mezuniyet imtihanları 

Pertevniyal lisesinde yapılmıştır. 
Bu liseler şunlardır# Darüşşafa" 
ka, Hayriye, F eyziye, imtihanları 
Darüşşafaka llsesinden 36 efen" 
di iştirak etmiş ve 27 si doğ" 
rudan doğruya mezun olarak 9 
efendi birer dersten ikmale kal" 
mışlardır. Haber aldığımıza gÖ" 

re hiç bir lise bu nispet üzere 
mezun talebe vermemiştir. Bu
na nazaran Darüşşafaka lisesi 
diğer bütün Jişelerden daha zi" 
yade muvaffak olmuştur. 

anladığım mana, iyi vatandaş her işt~ b::ınkası vasıtasile başhca merkez ban· Bundan sonra M. Musolini, altı bin ----<ee~~--- iki Amerikan sahil muhafaz• 
Boğazlar komisyonunun ı· fe11agati Ismet paşa gibi kavrıyacak- kaları arasında müşterek bir hareket sporcunun geçit resminde bulunmuş- gemisi ge ıyor 

d k Japonya murahhaslığı S tır. yapılacaktır. tur. Bunlar da Düçeyi şid etli al ış- M 19 temmuzda limanımıza e-
Japon sefareti müsteşarı • 

ismet paşanın propaganda ve neş- 2 - Moratoryom takririnde Yung lamışlardır. Kınmabe eski vazifesi devam bago ve Mendato isimli iki Ame-
.riyat için anlattıklarını dinliyenler planının derpiş ettiği teminat akç!eri- Almanya uyan 1 rikan sahil muhafaza gemisi 

k"l k d d v ·ıı d etmek şartile boğazlar komisyo-sadece bir başve ı arşısrn a egı er nin müsavi aylıklarla beynelmilel te i- Münib 6 (A. A.) - Dün gündüzün J hb 
1 

• t gelecektir. Pireden gelecek olan 
dir. yat bankası arasında evelbeevel itilaf mı"lliyetpe;ver sosyalist grupları, zabı nu aponya mura as ıgına a-

l •· • · T"" k · ı·n ed"l ,· tı"r Japonya sefareti gemiler burada 24 temmuza Türkiyenin sosyo OJısını, ur psı- edilecektir. ta tarafından Hitlerciler karargahına Y 1 ru ş • 
l A b t Yl·n bogv azlar komı"syonuna ı.adar kalacaklar ve tekrar Ak· kolajisini tanıyan ve propagan< a 3 - Tamiratı ayniye meselesilc · karşı yapılan hareketi protesto iç·n u a ' H 

tekniğini anlryan modern bir miidek- merikan teklifinin ve işbu itilaf name- karışıklıklar çıkarmağa teşebbüs et- bildirmiştir. denize geçeceklerdir. 

kik karşısındadırlar. . teknik tadi~at alakadar ~evle~ler tara· mişlerdir. Hitlerciler, üniforma giymek doğunu s_öylemiştir. .. A iki vapur çarpıştl 
Devı:t adamın~n en kuvvetlı _zaı:a- fından t~yı~ olunaca~ bır mütehassıs- memnu olduğundan Hitlerin naşiri ef Madrıt, 6 (~: A.) - Muna~alaı mı. Nevyork, 7 (A.A.) _ Kornia naınıtl' 

nında mıllctten, mılU hayattan cıddı o- lar komıtesınce tetkık olunacaktır. kaArı olan (Valkische Boobachter) o-a- zırı telefon ihtılafı haıdcındakı bey~ma k" ".
09 

t h . d k" b" lt 
1 

,3ıı 
· b" · b H < ,.. • • • da · ı ve \H on acmın e · ı tr :ı ) • Jarak bahsetmesı, kanundan evvel ır Mezkur devletler vakıanın ıca ını _o· zetesini göze batacak şekilde ellerin- tında muhtelif amele cemıyetlerının . . . . rı· 

kültür h~imiyetin?e.n haber .v~~mesi ver teklifinin ruhil: tel·if· edec~klerdff. de veya göğüslerinde taşryorlardı. Jli' akşamleyin toplanarak münakalat ue gemıs~ (Fra~s) _na~1 ın~.a~ı Fransız ~· 
münevverı, müreb~ıyı, ~uharrırı ış ba Fransa, Alman .. bütçesınl ~afıfle~ecek !erciler bir polis memuruna sopa Çl·k- zarcti ve telefon kumpanyası müe~: pu~u ıle kesıf bır sıs :uzunden A~l~-~ 
şına davet eden bır sestır. olan paranın munhasıran ıktısadı hu- . 1 d" 0 ltr nu··mayis"i yakaln· selerilc birlikte bir itil:ifname formulu selıght yakınında musademe etmı::.ı . . mış er tr. n a :.:. ~ 

Bu sesi biz şimdiye kadar ne mat- soslarda kullanrlmasına daır zarun o- tır nü tetkik etmek üzere bir komisyon ta Kornia bir telsiz göndererek sanc1l 
buattan, ne profesörden, ne mürebbi lan teminatı Alman nükumetinden is- mış B. r 6 (A A) _ l\favence'de yinine karar verdiklerini söylemiş ve tarafından bir rahne açılmış olduğunıtı 
den işittik. İçimizde kalem eşkiyası za temek hakkını muhafaza eyler. er 

10
' b.'l . ·. ·k··şadınd·a ufak umumi grevin bir formül bulununcaya kaza neticesinde hiç kimsenin yaraJaJI 

1 b l t t b A.) tt 1 h ""k"' Ştrezman a ıc esmın u t h" ' 
man, zaman yo aş arını u muşsa u Roma, 6 (A. - a ya u ume- . h d. 1 t Halk fırkası reisi kadar yani 15 temmuza kadar e ır O· madığınr ve sis dağılır dağılmaz ){:J' 
nun sebebini bu eşkiyaya lakayt kalan ti, lngilterc hükumetinden resmi lJir hır ~ ıseldo muştukr. b"t" . mikrofo ıunacağı ümidinde bulunduğunu söyle . h 

11
• . •.. b"ld" ıi" 

H ı ~ M Dınge ey nu unu ı ırıp . rantına ma a ıne gırecegını ı ırn , 
kütlelerde aramalıdır. nota almıştır. Bu notada over P anı · .. .. d 1 k davetlilerin miştir Ihtiyat tedbirlerı alınmıst•r. F .. d ,_. t 

1 
. .. d,.rc· 

.. v d li b" k""lt ·· . . ed ·ı kt 1 nun onun en ayrı rr en · k · . ransız gemtsı e ıJlr e sız gon .. Çünkü sogen a am kuvvet ır u ur hakkında Parıste ıcra ı me e o an b" h ilcrofona Zabıta Madritin mühim no talarını ' . fl1 
muhitinde yer bulamaz cemiyet esasen .............................. - ......................... ::· ocasında oturan ır şa ıs m . t t t Ş h" haricindeki mahalle rek Avrupaya doğru seyahatine de·Ht 

m Parca eder Fakat külUirü lerde mücadele sahasına çıkacak nıu· yaklaşarak •'Almanya uyan!,, dıye ha- ~ mku.~ urb. el ır oı·s ku\ eti . . etmekte olduğunu bildirmiştir. 
onu para ~ · .. . h . d" f 1 kl D .. 1 b' Almanvada nın oşe aş arına p ı '" er. ı-

1 k b" h"tt . . hl k nevver murebbı, mu arrır ır ena ı a ğırmıştır. u soz er cenu ı . Karıncalarm hUcum ettikler 
g~;:e ldır ;'0 ~ 1 ehı~~an b~uaz a~~ :a- ra kar;ı en kuvvetli silah telkin ve ter telsizle nutukları dinliyenler tarafın- kame .~lunmuştfur. . t' . şehir 
e i mle e em e a a r . biyedir. dan sarahatle işitilmiştir. ..d~ı~erd taLra .tdan emOnı~eedıoduammumı·; ~tyee Roma, 6 (A. A.) - Stampa gaze-
va o ur. . . mu uru e erı a ve vı , . · t 

Kanuni inzıbattan yahut kanuni ismet paşanın matbuat ıstı~ahı~a ispanyadaki grev hit sendikaya mensup telef on makinist tesi Drescia şehrinin büyük bir kanf\ 
hürriyetten evvel ruhların inzıb:ı.b, verdiği cevap bir işi devlet otontesıle Madrit, 6 (A. A.) - Dahiliye ~az~ leyi telef on merkezine hücum ederek lı karınca ordusunun istilasına uğrıı· 
ruhların hürriyeti temin edilmiş olma- halletmek istiyen mes'uliyetten kaçan rı gece yarısından sonra gazetec:.erı işlerini bırakmak istemiyen memurları mış olduğunu ve bu ordunun Doı:ne 
lıdu. tenperver münevver ve kısa görüşlüler Jrnbul ederek biitün İspanyada ve hat h'rpaJamışlardır. Hükilmet asayişi be· meydanı ile civar sokaklarında büyü!\ 

Fenalrğın tashih edilmediği fenalı- için de bir cevaptır. ta umumi grevin ilan olunduğu Corog h~mehal muhafaza edeceğini bildirmek siyah lekeler teşkil etmekte bulundu~" 
ğın bir zeka alameti addedildiği semt SADRI ETEM nada da sükun ve asayişin yerinde ol- tdir. nu yazmaktadır. 



~===:=:::;:;::::;:::=====~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-"'!!!""'"!"'!!!!!lllll!!i!!!!!!!l!!!l!I!!!!!!!!!!---~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-- S - VAKiT 8 Temmuz 1931 ~ 

--;---D-:iln~y_ad_a___;O:..:..lan:.:::,__,:B=it.:.:e.=.n -=M=er:..a~=klı=--_:Ş!.:::e~yl~er~ __ ı A vruPa için de 5 sen elik 
Ameri~a ~eisicüm_hurunun ve tayya- bir pl8n · 

recı Lındbergın anlattıkları Fakat istihsal planı değil tevziat planı! 
sır b Anwrik~ ~~~icümhuru "Hoover,, tereddüt etti, nihayet dedi ki: "anhyo ce nasrl inebileceğini düşünerek ada- Tanınmış fransız edibi ve Ameril..a Uçüiıcü itiraz: Böyle bir planı ya. 

azan resm ye ını unutarak şu vak f k t h ~· .. 1. . 1 1 b' .. 11 .. d k'" .ft .. ·· l ·ı · ı 
t.ı· ayı anlatır: . rum, a a er yemegın ucre mı o ye e nası inebileceğini düşünerek ada- ~ın ır daru ununu~ a t~w.,,~su ~an pacak olan teşkilatın ne otor~:~; .. a· 
~~ _ Harbi umumid B 

1 
• mekten sonra ayrı ayrı vermenizi ter· ma meseleyi açtı. Fakat adam onu tes Andre Moorois,, " aze e e au- caktır? Harp zamanlarında or· 

.. nuyordum. Sık sık ~ e çikada bu'u· cih ederdim.". Daha dün bir gemi tor· kin etti: sannP.,, da bu B>'ı levha ile bir makale cesine salahiyetler nrdı, ve milli .ris 
~ diın. Manş denizini ndray~. geçer- pile çarptı, battı .. Malftm ya.. . . - Ben, dedi, tayyare jsta.syonunu neşretmiştir, ınaklediyoruz. tikler bunları tutarlardı. Sovyet Rus 

harip devletlerinin t!ie7ı:~;ı~~ mu~ . * * * bıhyorum, korkma, tam golf sahası- Amerika ikt~satçılannda~ "Stuart yada bu, .~ı~ıf (~istik) i il~ y~pılı~~r. 
lılannm bitaraf oldukl . . .. zıh Bahrı Muhiti geçen meşhur tayya- nın Y~nrndadır. Chase,, geçen gun, Sovyetlerın beş se- Fakat butun dunya kapıtalı~tleııne 
ettikleri Holanda va a~ı ıçın hu:met reci Şarl Lindberge, Amerikada (1\1ıin Lındberg yanına adamı alarak nelik meşhur planlarının, yeni bir fi. ihracat ve istihsaıat tevziatını ıc~ar e-

ıJı dim. Fakat bu vap plur anna ~ıner- zeYi kartal) ismini verdiler. tayyaresine bindi ve güneş battrl\tan kir olmadığını yazıyor, ve bu, diyordu, decek avrupai veya cihanşümul bır teş 
ur ar, serserı tor sonra k'" ı ·1·ı t ·· k.. ··d""r'> pillerden pek sakrna 1 - Miralay Lindberg hiç nutuk ver- oye gel<liler. harpte bütün muharip devletler tara· n a asanuru mum un mu u · 

. maz ardı, bum;n - E d • 1 f d · • ıçin sık sık gark hadise} . 1 d mez. Onunla pek sıkı fıkı dost olursa· . • nere e ıstasyon ın an muvaffakıyetle kuJlamlan ve Cevap verıyorum: Bunu tasavvtır 
· ·· erı 0 ur u. Se · Lındberg· 1· d şöyle c · · ı· ı il · d d ·· 1 ·· b" k 'de 0 yahat bır gun sürdüg-.. . . b . _ nız sıze, bir tayyare cambazhanesinde ın sua ınc a am e- ıyı ne ıce er veren usu erın sa ece gayet kolay ır çun m ır ço sanayı 

u ıçın sa ah, og- vap verdi· Ih d b" · d ·b tt• b"l ı E- · t · ~ı r le ve akşam yemeklerin. "<I çalıştığı bamanlara ait hadiseleri anla • su zamanın a tat ıkın en ı are ır. bu mevcuttur ı e. ger ıs ersenız, · • 
· mecburiyeti vardı K 1 

1 glıkemı e ye~ek tır. - Söyledik ya._ .golf sahasının ya Bu harp usulü ne idi? Bunlar Lir Marlio'nun beynelmilel kartellere ait f' · o ay olsun dıve, nrnda ~ • . . k f k z 
') yemek paralannın hepsini hah · ~il Koloradoda bir gün havada cam • kaç prensip olarak hulasa edilebilır: şayanı dıkkat on eransım 0 uyunu · 
r beraber, akşam Yerneğini d ~ı~t e bazJırkJar yapıy~ı·du. Ayni akşam bir - Peki golf sahası nerede?. elde edHmek istenilen gayeler hakJ;ın· Bir (mistik) e gelince bir medeniyet 

sonra birden verirdim e ye ı en köye gidip yine cambazlrklar yapa- Adam düşündü, taşındı, nıhayet: da sahih ve tam fikirler P.din mevzuu bahis olunca bunu yaratmak 
' • - Vallah' · k b'l "d" ? Daha Amerika harbe girmemist: caktı. Kendisini bu iş için angaje e- d d" < 

1 unuttum,. . mek • bu gayeyi elde etmek için bir hakikaten gayrı a ı mı ır • 
Yine bö 1 ~ " e 1• Ilu hikayeyi dmlıyenler kalı. ' ·· ı b" 1~ 1 bT ? Sovyet Y e seyahatlerimden birinde den adam ile beraber Lindberg köye k h ·ı .. . inşaat imalat programt yap· Boy e ır P an ne 0 a 1 ır · • 
(mert d' t l) ' . . ' a a 1 e gulerler amma Lındberg ~u- . . . . · b · tih ı r d r Memleket 0 e e, yemek paralarını son gıdecektı. Fakat hesapladı. Oraya an· nu ilave d • ' mak; bu gayeye erışılmedık ler ıçm u ıs _sa. ~anı 1 

• 

yemekten sonra vermek adetimi söyle-/cak gece varabileceklerdi. eO ekr.~ . d·-· .. h.
1

4 çe parazit imalata müsaade etmemek. leri fakir, vesaıtsızdır. Daha uzun 
dim Be · d "k - oye nasıl ın ıgımızı a a · 'h ı:- t oynıyabilirle" ır ... : ...... ~!.. 1 katle dinledi, bir dakika Lindberg, tanımadığı bir yere ge- bilmiyoru Bu suretıedir ki "Beynelmilel ticauti müddet ıstı sa a z~r~nı . . k. 

Nobil··-k·-···ı-.. ••••••·----·-··-·••••-•••••••••aa••a••••• .. •••••••••••••••• m. bah . d d"" t• t f"l Kapı"talist Avrupa ıçın takıp edılece e u h a- y-·-·\• .......... -- ....... rıye o ası,, unya ıcare 1 osunu . . . ' !11? av enı bir seyyare kontrol etti, ve hatta, ferdiyetçi Ame- gaye, bana, başkadır gıbvı• gelıyor. Tev· 
]isine gıdıyor bul du 'k d "H . d b d" . ziatt düzeltmek, işsizligı kaldırmak, M . . Ull n a a, arp sanayı o ası,, u ısıp· .. . . . l k 

oskova, 6 (A.A.) - Tas a3ansı Tokyo 7 (AA.) Kyoto rasatane- linle kısa bir zamanda 5 milyon aske- sefaletle mucadele ıçın k~~dı kola~ ı: 
:yazıyor: si "Char~eur de se-; ents ismindeki ri teçhiz edebildi. Iarı yapmak lazımd~r .. Dunyarun ihtı· 

Nobile, Malyguin ismindeki buz Aşağıdaki isimlerini yazdığımız o- burcun cenub d P . "bir seyyare Burada mevzuubahis etmek istedi· yaçlarının bir 1istesını yapmak, fazl~ 
kıranla kutup havalisi ve Terre - kuyuculanmız kuponsuz piyankodan keşfetmiştir. ~~.O~O Y~~1

1 
kutrunda 01 ğim mesele şudur: AVTupa iktisadiya. kapital çekmiş sanayilerl~ kapita~ler~ 

Neuve seyahatine iştirak edecektir. 29 mayıs 1931 tarihli gazetede intişar duğu hesap d"l bu yen· seyyue tının teşkilatsız bulunduğu bu zamar.· arttırdması icap edenlerın hangı~.en 
Mumaileyh, seyahati esnasında eden numaralardan sonları altı ile bi· dünyadan 1s~e ı ·eın il u~akta bu· da daha çok müşkül zamanlarda is- olduğu tesbit edilmek lazımdır. Gull".· 
A d il ··h d · te 1 ·· d · a mı yon m ' · k · · t rnun sen e m.u en ıs Aleksandır n n~mara arı gon ereceklerı ycl'dc lunmaktadır. tihsaHittaki intizamı muhafazaya mu- rük birliğini hazrrlıyabıl1?e. ıçın, or a 
grupunun Amerıkan kutup kaşiflerinlbu tarıhte~ baş~a gazetelerde çıkan ve Müthi bi güzeşt vaffak olmuş teşkilatlan hatırlatmak Avrupa ve şark ücretlerının, .. Frans~ 
den Fiavyinin tahmini veçhile Plol'a s~_nu altı. ıle ~ıhayetlenen numaraları v·ı Ş . . r. s~r. . doğru olmaz mı? Tabü, ilk bakışta, Belçika ve Almanya maaş ve ucretlıı?rı 
burnunda bulunup bulunmadıklamıı gondermışlerdır. . . ~-ya~. IId .ısmındc .ılıtıy;;. hır ge- meseleler başka gibi görünür. Harp derecesine çrkarmak 15.zımdır. O za. 
tesbite çalışacaktır. Bu sebeple kendilerine hediye İsa m;~\ 1

.r :un, hır fıçı içı_ndt 1~~~~ zamanında her şey eksikti; çok istilısa man yeni bir sınıf müstehlik meyd.ı.ıa. 
i· Hissi iptal ı· in bet etmiş değildir. ~r~:rgnu·· en b~tılfacağını .ı~c ıagı'erd~ış ıe. lat yapmak lazımdı; halbuki bu ~O· çıkar. Ciddi, pratik ve pek tabii ihti· 

Ç B k .1 . . . . . . n, ır ıçmın ıçıne ı v . ld · Tp 
11 Almanlar son 1 d . . . u arı erımızın ısımlerı şunlardır. nehrin ortası "d k saat 2 30 da fı nün meselesi, hiç olmazsa zahiren ol· yaçlara nazaran daıma e en geçırı ı 

tal için yeni bir ~~~~n ~:r a hıs~ı ıp· Burs.a tüt.ün inhisarı imalathane çıyı suya ko;~~;~u~r;>ek tauii' kmdisi sun tamamen aksidir, ve fazlai ist;·ı. t.ekemmülA ettirilecek b.eş ':eya o~ se~e-
. . e eşfetmışlcr· mutemedı Nazıf, Feneryolu merhum de içind 'd· . 10 t" .1 alden müteessiriz gibi görünüyoruı. lik bir planın mevcudıyetı, bugun ken 

:ır. Ave~ın namını alan bu yeni mad. Adil paşa selamlığında Hikmet, Anka- beş dak~k ı ı. Fıçı akı~~ının şı; ~ ~.' e ~akat bu tamamen zevahirdir, hakikat- dilerini nevmidiye koyuvermiş menıle-
e şu şekılde tarif olunuyor: ra kız lisesj tabibi doktor Hilmi Ka- ViJyıa~ sHo·nı~a,fşela ey~a~r: :;:~~ti te biz istihsaHitla tevziat arasında.ki ketlerin emniyet ve itimatlarını iade 
" Avertin bir ha r · · mil· Ank S d • 1 ın ıçısr su :.; ' · · • k ı ··t ı . . . , sayı ame ıyat ıçın ' ara aman pazarın a Mela- ile sıçramağ it .. t 1 ağa başlamrs rabıtasızlrktan müteessiriz. Basıt bu edecektir. Tabii kat'ı no ta ar mu e ıas 

çok ıy1 bır surette hazırlamaktadır. Orı h~t Hil,..mi,_ Ankara dokt?r Hilmi ney tehlike baş ~~teru~iş:i.mOğlu bu tehlf: misal: Parisin ortasında, yüksek kira- sıslar tarafından tayin edilecektir, 
dan son~a onun kolayca uyandrrılrna- ogl~ ~·ıı~ıl; .. Urfa askerı hastane baş keyi gördü ve babsınr kurtarmak için, h bir çok apartımanlar yapıldı ki b~m- '\'e bu mütehassıslar d~ devlet ~dı-.mla 
s~nı temın etmektediı·. Bir hasta Aver hekımı Ş~kru: ~~,kara ~i;aıu muhase- beline bir ip bağlıyarak suya atıldı. boş duruyorlar. J,.una m,ukabil köşe ve rı tarafından idare edıleceklerdır. Fa· 
tın ile uyutulduğu takdirde uyandık- bai M:ustnl:ı Karnıf Bey mRıidurnu Melı Diğer taraftan fıe.ı suların tazyiki- kenar malıallelerde binlerce halk öyle kat, işini, imanını, tasarrufunu yeren 
tan sonra kendisine ameliyat yapıldı- ı.met ine, U:ıım'lk~rilde Nesim Rolen, ne dayanamıyarak ça~tlamağa ve su al berbat evlerde yaşamaktadırlar kJ, Se>kaktaki adamın isteme~nhakkı oltan 
ğını anlamıyor. Ancak iki üç gün son Alpu11u şeker fabrıkasında şoför 1\cf'i mağa başlamıstı. Genç Vilyrn ftçmın bunların yıkılması lazımdır. bir şey de vardır ki, o da, müstalısılla· 
ra bunu hi. ·ediyor. Kendisine Averıin Uşşak Bhacakz~de Or~an Seyfi, Adapa yanına kadar .. sokuluyor, faka't fıçı a- B•'şeriyeti bir kül halinde aldığı. rın birleşip anlaşmalarıdır; bu, iktısa 
verilecek olan hasta evvelU tartılıyor zarı mu a~eb~ı hususıye memurların- krntı ile gittiği için bir türlü ona yeti· z takdirde, dünyada açlıktan ölen di bir felaketin karşısında, harp za 
v_e onun tartısına göre ona bu ilaç veri ~an ~brahım, lsp~rta orta mektep h- şemiyordu. Nihayet, büyük bir gayret ~nlerce adam V" h'!'8t~nesiz binlerce ~a~l~rı.nda gay.~t .!yi neticeler ve1·e.1 
lıyor. Fakat bu ilaç ameliyattan yarını ebesınden Hakkı: Bursa Kayan çarşı sarf ederek fıçıya yetişti, iple bağladı hasta varken, fazla ıstıhsaltit var dt- <lisıplının kabuludur. Aramızda on mıl 
saat evvel verildi'Y" . . h t sında Mehmet Alı, Çorum, sağrıcı ma. ve sahilde biriken binlerce kişinin teş- mek bir cinagf:ttir. yon issizin bulunuşu, hudutıardaki on 
yavaş uyınnakta vgeı hı~ıbn'. as a ykakvaş hallesinde hoca oğlu Eşref, Kastamo- vik feryatları içinde kenara çekildi. n· fazla istihsal yapmıyoruz f e- milyo~n askerden daha az bir t.ehlike 

ıç ır meşe ate nu ziraat m··d·· ·yeti b k 4 t.b' H · ız ' 
uğramamaktadır Il ·ı:- Ad ' u un aş a 1 1 anıdi; Baba ile oğul kucalaştıkları zaman tevzi ediyoruz, fena tevzi ediyoruz değildir. 

. • u ı acı alan adam ana barosu avukatlarından Galip. saat 7 olmustu. na . . alışıyoruz lc:ıte lıu Andre Jllaurois'dan 
am~lıyafıtan sonra da <>nu 'k' Ka . . d"f h k" . H • :.. . çünkü ıntızamsrz ç . -s , ' 
at uyuyabT . on. 1 ı sa- ys~rı şımen 1 er e ·ımı . aydar; Tahlis ameliyesi tam 4,5 saat sür· bize bir plan fikrini vermiştir. fa. 

1 ıyor ve kendı kendıne uya.. Merzıfon yokuşbaşı kahvecı Veysel, müştü. ihtiyar gemieinin vücudü yarı.. - I" ın ne olabileceğini tetkik ---------·------· 
nıyor. Aydın tütün ziraat muhasibi Kftmil, bere ççinde idi fakat tehlikeli bir ya- ~ u Panel prensipler hakkındaki ı ı 

Bu yeni ilaç, birç<>k uzun tetkikler Borsada Kadifeli kahve müsteciri ls. Irası yoktu ' ~~me len ev:v~p verelim Eski "bırak Spor Haberleri , 
d . ~. f l ·ı ~ 1 M h t Ak . ~ . • ıtıraz ara c . ------------

en sonra ~eş 0 unmuştur. ma• .. og ~ .e me ; saray ~ılayetı Komilnist kadınlar geçsin,, iktısatçıhğımn henüz kuvvetli Vefahtar1n kongresi 
~ondr~ d.oktorları, Almanların bu encumenı daımi nzasınd~n Halıl;. A~- Kazanda intişar eden (Kızıl T:ı.ta- tarafları vardır. Bunlar müstehzi lıir Vefa idman yurdıı umumi kAtipli· 

keşfınden ıstıfadeye başlamış bulunu- kara Erzur~m mah~llesınde Sel~n:1; ristan) gazetesinin verdiği malumata tebessümle "iktisat teşkilatına dokun- ğinden: 
nun hald;:ında şu sözleri söylemiştir. Çorlu el~ktrık . fabrıkasında makınıst göre Tataristan komünist fırkasm· maktan sakının,, diyeceklerdir. Her i- KJi.ibümiizün senelik kon
Yorlar. Londra doktorlarından biri o- Yusuf Zıy~. ~d~:ne esbak posta ve tel- da 1928 senesinde 788 kadın aza kayıtlı yi idare edilen fabrikaların, mütema- gresi bu cuma günü 10 temmuz 

"Avertinin sinı·rıı· d 1 . . k graf başmuduru Ahmet Sabri Bey ve iken 1931 senesinde kadın azanın mik- diyen elden geçirilen bir iş planı var- b f a am ar ıçın ço Ef d" 931 de toplanacağından i umum 
faydalıdır. Hastalar onda k en ılerle Ankarada Hacı Doğan ma- tarı 1011 kişiyi bulmuştur. Tataristan dır. 9 d 

n ço mem. m ıı · d y N" ~ .. .. . . . azanın mezkur günde saat a nun kalıyor ve h h . . a esın e aşar ıgar, Kars gumruk fabnka ve imalathanelerinde ışçı Ta· -~----~~~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 
uğraınaktan vare:: angı bır zarara kapı memuru Mehmet Beyin refikası tar kadınları 13_556 kişidir. 1 nımları amele kadınlara nispeten yüz Kadırgadaki klüp merkezinde 

__ ~ e bulunuyorlar. Vesile IIammJar. Komünist fırkasındaki Tatar na· de yedi teşkil etmektedirler. hazır bulunmaları rica olunur. fi - - - - ·- ·- - -. ---
B 'd" 1 ·• .. Biı ~bıta memuru kalkıp kılrcını ;:akı Kuru otların tatlı kokular neşrd-

Kız la k d •• ~~~e b~
1 

::ı:~~~· b~e i~rti~~~~~;r~~rl ~e: tı: meğe devam ettikleri evin üzerinde r çu ura uşün ce • • • reye sürüklüyor.. Başımıza geleeek - Artık iş zamanı geldi .. AJlaha gölge yavaş yavaı;ı yayılıyordu. 
felaketlerin hepsi onlardandır. Her ısmarladık Anna Markovna .. sıhhatte Her yerde sükut hüküm sürüyor-

, tarafta rezalet, ahlaktan eser kalma· olunuz lzai Saviç.. du .•• 
lazan : Aleksand K · · I · S · k t ·· J • • 111 r uprın - 4 - Çeviren : M G mış, anaya babaya hürmet nedir .n· zaı avıç sa a goz erıru masa. 

- Maalmemnuniye . . . . • ayur len yok .. Bunların hepsini kurşuna diz nın üstünde gezdirirken tekrarladl: En güç geçen zaman yemeğe kadar 
On dakika sonra bj;.b. . b kı si ınıız? · Yıne. gelıp bana: "Ilen seniaı. oğ meli. - Gitmeden bir yutumcuk daha a- olan vakittir. İkindinin işsizliği içinde 

d . . . . ı ırıne a ş- un olmak ıstemiyorum Kend" b · · · ma an ıçerı gırıyorlar. Ke b k b' k b' _ • ıne aş- Zoçya vücudü titriyerek söze girişti: hnız. evın havası çekılmez hır hal alır. F.u 
deki yüz rublelik banknotur ~- .~e 1

:· a ır ogul ara,, demez mi? Vay ca- - Geçen gün böyle birini gördüm.. - Hayır teşekkür ederim". kom· hal, kız leyli mekteplerde şenlik ve 
şuyor. Baştan çıkarılan krzı e 

1 1 
tek 0 : 

0~.na, onu v~damakılh ıslattım. Daha <la şişman bir adam içeriye girerek.n pleyim .. müsadenizle. tatil zamanrnda kalanların duydukla-
fi olmuyor. Polis memuru k nl ar ~ la gösterece~ım .. fakat arbk benim ile 1ii Emma Eduardovna kadının sö1u· - Geldiğinize çok memnun oldu!;; •. rı boşluk ve sıkıntı hissile bir miktar 
diılrtini süratle içiyor ve ah~~: ene kırdı etmıyor- nü kesti: Bizi unutmayınız .. Arasıra buyurunuz. alakadardır. Herkes kendi başına ka-
~i):enin son derece sukut etmesi:~: Anna Markov~a. içini çe~iyor: _ Çeneyi bırakalım.- matmazeli~· - Merak etmeyiniz: uğra:ım.. hr ... ~-alışmak mecburiyeti yok" saat-
şıkayette bulunuyor. . . . -:- Ne demezsınız efendım .• Bi71m rin yemeği ile meşgul olsanız daha ı- Kapıda durdu ve cıddi bır tavırla ler muphem, tatlı ve yeknasak bir sı-

- Lisede bir oğlum var. I . k~çuk Dert, Flayher lisesine devam e- yi edersiniz. ilave etti: kıntı içinde geçer. 
dür. Bana ne dese beğenirsin~;;ı ,~01: dıyoı·. Onu şehirde efendi den kimsclgr Madam homurdandı: v - Maamafih ... b~ kızda~ kurtu~: Kadınlar evde iç etekliği veya sade 
ba sen polissin ve Yamskayada 1 a Yanına koyduk. Anlarsınız değil mi? _ Artık kimseye güven o]muyor maga bakmanızı tavsıye ederım. Tabu ce gömlekle gezerler. Kolları ve bazı 

ça ışı- Buraya r . . b 1 ıı·k t Fak I yorsun diye beni tahkir ediyorla l!- . < ge ıp gıtmesı olamazdı. Halbu ki ... hizmetçilerin hepsi hırsız namus. u mese e bana taa u e mez.. a~ kere bacakları çıplaktır. Tualet }'apma 
nnıını.hanelerclcn para aldığım s~~·lü- ki mek~.:pte öyle sözler belliyor öyle suz şeyler •. Matmazeller aşıklarından size dostça tavsiye ederim .. Defediniz mışlardır. Saçları karma karışıktır. :Ne 
yorlar.,, Demesin mi? ne dersiniz 1\fa. şeyler ogreniyor ki ... vallahi kızanyo- başka bir şey düşünmüyorlar. Onların gitsin.. tice yine piyanoya giderek tek parmak 
dam Anua bu kadar rezalet olur m~? rumİ~ai . . . d~r~i günü, zevk eğlence ... vazife kay. Dışarı çıktı. Adımlarının gür~lt~~ la bazı şeyler çalmağa çalrşrrlar. 

- Ah! Susunuz mösyö Kerbek.. _ .~~vıç __ t~sdık edıyo~: . . dı kımsede yok.. .. . d.u.yulmaz olup kapının kapandıgı ışı- Tembe1cesine biribirleri ile küfü:. 
Ya ben de size söylesem ki.. kırmızıs:~!;dı~ı mahzı hakıkattır. Kıp . Bu sözleri ağır bir su~ut takip e~: !ıhnce Emma Eduardovna nefretle ha- leşirler. Akşamı bitaplıkla asabiyetin 

- Ben de ona şu cevabı verdim. 1 dL tı. Sonra kapı vuruldu. Bır kadın se~. gırdı: mezcolduğu bir fütur içinde beklerler. 
''Karata git mektep müdürüne s" 1 · Kerbek heyecanla mukabele cdi- duyuldu: - Ah yezit ah l iki taraftan birden Yemek bitince Liyupka ekmek ve 
Eğer bir daha böyh• H.f iı;;itirsem oy ;:· yor: - Küçük vekilharç .. hitfen parayı rüşvet alıyor.. et kırıntılannı köpeğe götürür ve tc!k· 
ye rapor veririm. Ya sonr~sına ne vd:;: . -. ı_n~an n~sıl kı~masın ! Evet, evet alıp bana markalar verir misiniz? Pet· Hepsi birer birer salondan çıktı- rar onunla oynamağa başlar. 

fikrınızı tasvıp ederım. Ah Allah.cm ne ya gitti... lar (B't dl • . ı nıe J 
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O BULM • ..l\CA O Afyon meselesi 

T)6nkii bulmacamızın hal
ledilmış şeklı 
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8 . - -ıı--- liil -[iti 
9 ,:ıii!i'ıc[j)=; ==-
ı ___ ı __ \~- --

Afyon fabrikası Karahisarda 
yapılacak 

Cenevrede afy'on konferansının 
devam etliği malumdur. 

Aldığımız mllliimata göre bü· 
kômet yalnız afyon mürekkebatı 
sanayiini inhisar altına almak 
tasavvurundadır. Bunu temin 
edecek olan fabrika, Afyon Ka
rahiaarda yapılacak, ve bu fab
rika yapıldığı zaman lstanbulda 
bu işi yapan f•brikalar kapatıla· 
caktır. 

Maamafih ham afyon ihracah 
serbest olacaktır. 

DarUşşafakaya talebe ahnıyor 
Darilş;;;afaka mektebinde kayit mu. 

amelesi 15 temmuzdan 15 ağustosa ka
dar devam edecek ve 15 ağustosta ka. 
yıtlar kapanacaktır. Kayıt muamele~i 
pazar, salı, perşembe günleri saat on· 
dan on yediye kadar yapılacaktır. 

Mektebe kabul şartları şunlardır: 
Anadan, babadan veya yalnız balta. 

dan Ye muhtaç olmak. tık mektebin 
dördüncü sınıfına terfi elmiş veya hu 
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1 lnıil!z lire.at Kr. 
.. T.L. mukabili llolar 
" • frank 

Liret 
Belıı~ 
Ora hm 

Is. frank 
l.e\'8 
Florin 
Kuron 
Sili na 
Pezetı 

Mart 
Zloti 
l'en:ıö 

~11 l.ev K orus 
ı ·ı ürk lirası Ulnnr 

1. ervoneç "uru, 

ı"<ukut 

ı lsmlln (lnıclllaı 
ı Dolıır (Amerika) 

20 l'r:ınt {Fransı~ 
ıo Liret i ltalya 
O frank llelçikll 1 

20 l>rahrnı ()'unıınf 

?O Frank l lsvlçre 
21 Leva liulı:ar ı 

ı Florin [l'eleıııenkJ 
ıo Kuron (Çekoslovak) 
Şıhn• A\"usturya) 
ı l'ezeta l '5panra] 

Adıcıl f 1' ıı andl 

l 
103 

11 İl rmı 1 

Bugilnkll bulmacamız 
derecede tahsil görmüş olmak. Emıaz . ....... . 
dan salim ve her suretle tahsile elve· SATiE 

ı ıtayşmark IAlnıaoya] 

ı Zloti Lehistan 
ı Pengö ~t acarlstıın 

20 Ley [RomınraJ 

lH 

Saldan sağa ve yukardan aşağı: rişli oJmak, yaşı 10 dan a_.;;ağı ve 13 ten 
l - Kibar köle (1), oto (3) yukarı oJmamak, bu şartları haiz eı'nn 
1 - Sen, ben (4), et (2). lar arasında türkçe, kıraat, imla ve 
1 - Hava kulesi (8) hesaptan yapılacak müsabaka imtiha· 
4 - istekler (4) nını kazanmak, müsabakayı kazal\an-
6 - Delik kepçe (8) lar, alınacak talebe miktarından fd.ıla 
6 - inkılap merkezi (6) ise bunların tabi olacağı kur'ayı bo~ 
7 - Bir köy (7) çekmemek. Talipler ilk müracaatla· 
8 - lptidaı tren (6) rında hüviyet cüzdanlarını (nüfus kA 
9 - Mücadele (5) ğıdını) mektep vesikaları ve azami bir 
10 - Toprak sürahi (6), çiçek (3) senelik çiçek aşısı vesikalarile sı!1hat 
11 - Y~rde bilen (2, tren yolu raporu ,·e 3 adet fotoğrafı getirecel.Ier 
(3), Avrupada bir dcrğ (3) 1 dir. 

,-Büyük adamlar serisi---
ilim. fen, san'at Aleminde tanınmı, ve tarihten iı bırakmış 

olan cihanm büyük ve meşhur simalarını ve bunların bıraktıkları 
eserleri, insaniyet ve medeniyete hizmetlerini izah eden bu seri 
küçük kitapçıklar halinde her hafta muntazaman neşrolunmak
tadır. 

Şimdiye kadar intiıar eden cüzler şunlardır: 

1 - ı\lcırkoni, ~ - Lord Ba vron, 3 - Madam 
J 

Küri, 4 - Büyük Frederik, 5 - Lord Nortklif. 
() - l\1akya vel, 7 -l~obespiyer, :ı-. - l>anton, 9 -
Fröyd, 10 Ziya Gökalp, 11 - Sokrat, 12 - Ef
Uıtun, 13 - Fuzuli, 14 - Kristof l\olonıp, 15 - Zi
ya Pş., 16-0skarVayld, 17-Darvin, 18-Rok 
feller, 19-Toltoy, 20-Ahnıet Mithat Ef., 21-
Kleopatra. 

Her cilzün fiati 7,5 kuruştur. 
..._ __ Naşiri: Kanaat klltUphanesl --· .. 

Maarif vekaletinden: 
Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak istiyenler için 

bu eylülün 1 inci salı günü lstanbul Kız muallim mektebiod;
bir imtihan açılacaktır. 

Maarif veklleti, bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
alanları IUıum gördükçe orta mektepler bedenin terbiyesi mual
limi tayin edilecektir. Ancak bu ebliyetnameli muallimlere orta 
tedrisat mekteplerinde istihdamı icabetmediği zaman ilk mektep 
muallimliğinde tekrar kullanabilecektir. 

Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunlarından olup ta 
20 den aşağı 45 den yukarı olmıyan ve ahvali sıhhiyesi müsait 
bulunan taliplerin tasdikli evrakı müspite ve sıhhat raporlarıle 

fiş ve fotoğraflarını arzuhallerine raptederek nihayet ağustos 
iptidasına kadar vekalete mtiracaatları ;lan olunur. (417) 

Devlet Demlryolları ilanları 

Haydarpaşa - Eskişehir battı üıerinde Bozöyük istasyonu 
civarında 257 ve 258 inci kilometrelerde vaki taş ocağından 

çıkarılacak 4000 M. 3 Balastır ihraciyesi kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 

Mnnakasa 25 Temmuz 931 cumartesi günü saat 1 S te An
karada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
•akkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mllnakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada, veya liaydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebi-
lirler. (575) 

Pendik serom 
müdürlüğünden: 

labaratuvar 

( 440 Baş ) Dana milnakasası . 
Pendik serom darfilistibıan için mübayaasıoa lüzum görlllen 

440 baş yerli ve yerli Kırım danası kapalı zarf usulile 12 temmuz 
931 tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte ihalesi icra 
olunmak üzere münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek 
istiyenler hergün Pendikte müesaeıe müdürlüğüne müracaat ey
lemeleri ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de yevm ve 
saati mezkürda Fındıklıda Güzel San'atlar akademisi dahilinde 
yüsek mektep muhasebe memurluğunda müteıekkiJ mObayaat 
komisyonuna müracaat eylemeleri. (282) 

Hararetinizi teskin için 
her zaman 

Karahisar Maden Suyu 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder 

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

Her Yerde Arayınız 
Toptan ve perakende satış 

deposu: 
Yeni postane karııaındaki cadde

de No. 20 T elet on. 20( 62 
T elgr. Depo -Iıtanbul 

Jandarma iınalAthaneslnden: 
(2936) yem torbası (2936) kaşağı (2936) gebre (1468ı kıl 

kolan (1100) çul (2936) fırça (2936) ıOnger (300) urgan (300) 
keçeli belleme (1468) Brande bezinden su kuvası t1587) altı kn
tüklü palaska (382> ön şarjür ve (1036) arka şarjür (155) askı 
kayışı münakasa ile mübayaa edilecektir. Kapah zarfla münakasa 
13-7-931 pazartesi günU saat 15 de icra edilecektir. Şartname 
Gedikpaşada jandarmea illthnamasinden verilir. (350) 

ıstanbul Belediyesi ilanlara 

Sarayburnu park gazinosu bir sene müddetle paıarlıkla kiraya verilecektir. 
Talip olanlann pazaılığa ~irmek üzre 639 lira teminat akçeı.ile beraber 9 tem
muz perşembe günü ~aat on beşe kadar dairnt encümene milracaacl:ırı ilıin 
olunur. (412) 

Belediye matbaası için lüzumu olan mücellit levazımı 16 temmu~ 931 ta· 
rihlnde ihalesi icra kılınmak üzre münakasaya konulmu,sa da 21 1 laıiran 931 

tarihinde V akıt ve 22 1 lazirıın 9~ I tnrihincfe ~ lilliyrt gazetelerinde intişar 

etlen ilı\nlarda münakasanın açık olac:ıRı seh\"en yaıılmı~cır. l\lünak:ısanın kn· 
palı zerfla yapılması mukarrer olmasına nazaran temdit edilmiş ve ihalenin 30 
Temmuz 931 perşembe günü yapılması takarrür etmiştir. Münakasaya konulan 
mücellit lcvaıımı 25 paket yirmili sarı mukaV\'& 2~ paket yirmi beşli sarı 
mukanl\ 25 top mücellit bezi 5 kilo mumlu dikiş sicimi 5 düzüne İnce ma
kııra 25 tura tezgah ikimi 100 kilo ı ut'<al 1 O tura şiraze 20 tura şerit 30 
tura bağlama sicimi 15 tura meşin J 5 kilo dikiş telinden ibareıcir. Tal iplerin 
şartn11me almak için hcı gün levazım müdi.ırıüğünc müıac:ıarları münakasaya 
glrmel< için de 73 !ıralı, teminat m11kbuzlle sarınarne. teklif mektubunu \ "C 

ticaret odasında mukayyet bulıındu~una dair 'c ~i ı..ayı mi.ıbUrlü zarfa koyarak 
ihale günü olan 30 Temmu7 931 de ~ut ı 5 ~ kaclar enci.ımenl daim iye 
\'ermeleri. (i' mı 

ı;. lfı 

~O IJtnar Yugoslovyal 
ı (evoneç ~eq•et 

it 7 , 

1109 ;o 000 ıo Altın , B orsa 1\lecldlye harici 53 io ~3 ~o 

Rankonot 1 2b ~·J 262 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et • Sebze - Meyva 

:iO 

Et - (l\ilo•u) Dağlıç; 54,60 50,70 ({. 
Kıvırcık: 46.80-S4,70 K. Karaman: 46,80-
56, I 6 K. Mezbaha kuzusu: 46 80 · 54,60 
K. Ôkü1.:23.40·34,32 1\. Oana:Sl,201\.lnck: 
27,30 ·32,64 kuruş l\1and:ı. 19,50· 31,20 
kuru,. 

Peynir - Beyaz yağlı 580 den 71 O 
kuruşa :kadar. Yanm yae;tı 17-14 okkalı!\ 
teneke 450·550 K. yağsız 1 ı-ı~ okkoltı; 
teneke 160-230 kuruş. 

Dereotu: 30 P. Maydanoza 30 P 
Arakaı 12·15 kuruş. Semizot11ı 
2,50· 31\. Yaprak:(\'crli) okkası J7·~ 
ı.uruş. Kabak: (Yerli) 3 - 4 kuıuş. 

Tazefaaulre ı Yerli Çalı 6 • 7 kuruş. 
Ayşe kadın 18·17 K. Yeşil Barlıurı)ll· 
l 6- J 7 kuruş. Sırık çalı f asulyası: g ı g 

Enginar: (Yeril ı ndedı !3·4 6-7 
Sarımsak: (Okkası)S·I0-121\. Hıyar: 
(Yerli) adedi 50· 60 P 
Domates ı Okka~ı 35 - 35 ~uruŞ. 
Bamye:-1-550 K. Patlfcan:J.;-.9.12 
K. Yaz llhna ı 20 K. 

Meyva 
kiraz 1 ı 7 • 20 kuruş vı,ne: 25· 
30·3·45K. Akça armudu:50 - tJOK· 
Adana Armzdu20·22 1\. Zerdalı 30·40~ 

Bu9day - Arpa - Çavdar 
BuOd•r: Yumuşak kilosu Ankıırt 

6, "J 5 kuruş. Yahşihıın. 63.5 l\. Şarkışla: 
7,3 K. Nohut 6,20 K. Arpaı EJırnı:: 

Çavdar: J>avliköy:3,30K. fındlk lçll 
8.'l 1\ Yapakı Polarlı. 50 1'. 

Çay, kahve, pirinç, şeker, r•I• 
patates, sabun 

Çayı ıca.,,·aı okkası 260 · 400, cÇinJ 
~40 ·800. ( l llndiyc ) 270-400, ( SeylAn 
260 400 Kahve: C\luhtelif tipleı) 100· 
ı 08 K. Pirinç: (Hombay) 36 42 (('.a,·a 
:J3-32,5 {l lin<liye) 33 mııngon) 28 ~8.50 
( Rlzon ) 3() K. Şekerı !Toz Yerli)35.50 
ı ~:ene bil 35,70 • 36,50 ı.. üp 39,511 
( Rus. Küp l 40 ( '1'07. 35,iO K. 

Sade ya§: ı Urfa . t\laıdin 
!Taze) 125· f:l5 · 140-145 (f':rıurum· l\ars) 
( Erinnıiş) 90-100 ( 'J'rııh;wn) 115 • 120 
Yejetalln: l\'t:rli)62·63Zeytin raou 
( l~l\ str:ı t:l-.~tra) 65·69 tt:kscrı) 61 - 6' 
!Yemeklik, birinci 511 57.;-g (Yemeklik) 
ikinci ~4 . Sb ı Sabunluk ) 44-46 K. 
Patates: Tııı.e naıurcl 18- 19 K. 51 K. 

DOKTOR 

3lafı,tz Cemal 

Dr. Horhoruni 
Dahiliye hastalıkları mutahassısı 

Cumadan maada her gun öğleden 
Beyoğlu T okathyan ~onra ~ant ( 2,30 dan 5 e ı k1ıdnr 
yanında mektep ı lstanlıulda Divan )Olunda ( 118) nu-

sokak No. 35 

1 
nıaıalı hususi habincsinde dnhilf has· 

Cilt ve emrazı ıühreviye tedavibanesi hergün saba,.htan ·a'ıkları mu:ı~~ne \'e ıed:?\'i eder 
1 el efem 1 uılınul 2398 
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1 Mahkeme we icra ilanları 1 
lstanbul 4 Uncü icra memurluğundan: 
Yeraaimos Ef. nin Y orgi Ha

mopulo Ef. ye olan borcundan 
dolayı temamları 1200 liraya mu
kabil ahara ipotek olan Galata
da yeni cami mahallesinde kain 
Mahmudiye caddesinde atik 2 
No.. lı fevkinde odaları mU~
temd han ve mahalli mezküru 
Yenicami caddesinde atik 3 _ 5 
No. Jı mağazanın 7 hisse itibari
le 1 hisse ile itibar mezkurdan 
l .hissesinde 84 sehim tertibi 

ile 13se~mi v~ 3-5 No. lımağaza· 
nın yedıde bır hissesi bir hissesi 
~~uzgOn' milddetle ihalei evveliye 
ılanına konarak 3 No. lı mağaza 
ile 2 No. h han 2500 lira bede
lile ve 5 No. lı mağaza 1000 
~ira b~delile talibi ubtesinde olup 
ıhaleyı katiyeJeri icra kılmmak 
üzere ve yüzde beş zammile 15 
giln müddetle ihalei katiye ila
nına konmuştur. 

• Bunlarda Mahmudiye cadde· 
ıınde atik iki mUkerı er ve Ye
nica mi caddesinde 3 numaıalı 
mahallin tahtanisi tahminen yirmi 
beş mesken 28-~0 metre ve bi· 
rinci kattan itibaren zemine ait 
mahalli üzerine doğru genitliye
rek fevkani mesahası 17 metre 
terbiinde olup Mahmudiye cad
desinde 2-1 2-2 numarala 2 adet 
seksen santim arzından dükkin 

ve 2 numaralı 3 kat odaları 
methali ve Y enicami caddesinde 
Zemini çini yağcı ve işbu dük
kAndan tefrik edilen küçük bir 
tütüncü dükkanını havi üst kat

ta işbu dükkanların halen ve kıs
men notus vesaire ait dükkanın 
üzerine müsadif ve bir koridor 

üzerinde yekdigerine geçilir üç 
oda .bir. ufak odayı muhtevJ olup 
klrgırdır. Her iki taraftaki ma
ğazalar ve birinci kat yağcı Va., 
silinin isticarındadu. 2 kat boş
tur Mahmudiye caddesinde dük· 
kAolardan birisi isak Koen Ef. 
müstecirdir ve digeri boştur. 
hüdudu bir tarafı halen T e
odos ve saireye ait tahtani dilk
kin ve fevkani odaları ve diğer 
tar~fı nıedyunalara ait diğer 
magaz~ ve bir tarafı Mahmudiye 
caddesınde mahdut üzerinde 
elektrik tertibatı vardır üst kat 
pencereler demir kepenklidir. 

5 numaralı mağaza zeminde 
dtikkan ve üst kata odaları delik 
2 kata 2 odayı havidir 24 
metre terbiinde derununda elektrik 
Yardır. 

Hududu bir tarafı kefeli zade 

~~v molgo vandoze dükkanın 
:Je~ tar~fı medyunun hissedar 
~ ugu dığer dükkan bir tarafı 

ahmudiye caddes'ı o·· •• y · . nu en~ 

~~mı caddesile mahdut olup 
ırınde h' · d ~ . . ısse ar Kemal bey tnils· 
tecırdır. 5 numaralı dükkanın 
tamamı yirrni bin it .. h v a ı yuz anın 

~agaza~ın ve havuına yirmi üç 
bın yedı yüz lira müt h ·ıd· 
T 1

. 
1 

e anımı ır. 
a ıp o anların kıym t' b 

1 . h' c ı mu am-
mene erı ısselere rn . .. d . . usıp yuz e 
onu n:spetınde pey k . , 

U t h'b a çesını 
m s as ı en 27-7-931 tarihinde 
341-5914 dosya numarasile saat 
14-16 kadar .ve fazla malumat 
dosyasından ıta edileceği ilin 
olunur. (l 368) 

Kadıköy icra memurluğundan: 
Bir deynin temini istifası için nıah 

cuz karyola rn yatak ve saireııin 
satılması kararla~tırrlmış olduğundan 
t~llali~·e ve ihale pul bedeli müşteri
sıne aıt olmak üzere talip olanların 

lı& - 7 - 931 tarihine tesadüf eden 
salı günü saat 13 bu~uktan 16 bucu
ia kadar Kadıköyünde pazar matai 
linde hazır bulunacak olan memura 
müracaat eylemeleıi ilan olunur. 

(1369) 

f 3. K. O. Sa. Al. K. dan f 1 M. M. Veklletl ilanları 1 Ask. Mk. i~an1~~~misr1:>nu ( 

191815 kilo sığır etine verilen fiat 5 Temmuz 931 tarihinde ihale edi- Süvari, Topçu Nakliye ve 
pahalı görüldüğünden yeniden pazar- 1eceği ilan edilen beş ton mazotun 

~------z_a_y_i_ı_e_r __ ~--~' 
Seyrisefer idaresinden aldı

ğım 3 \ l3 No.lı şoförlük ehliyet
namemi zayi ettim. Yenfsini ala
cağımdan evvelkinin hükmü 
olmadığım iJfın ederim. 

Soför: IJ üseyln Clüsnü 

hk suretile satın alınacaktır. İhalesi beher kilosuna verilen d1>kuz kuruş Harbiye mektebi için 3350 çeki 
9 - 7 - 931saat15 ten 16 ya kadH fiat haddi itidalde görülmediğinden ve Tıbbiye. Tatbikat hastanesi 
icra Jalınacağından taliplerin şartna- ihalesi 12 temmuz 931 pazar günü sa ve Baytar mektebi için 3400 
mesini görmek üzere her gün öğleden at H te yapılmak üzere talik edilm:ş çeki odun iki şartnamede olarak 
evel ve pazarlığa iştirak etmek için d•! tir. Daha aşağı fiatla taJip olanların pazarhkla satın alınacaktır. iha
vakti muayycninde teminatlarile bir· şartnameYi Fmdıklıda heyetimizde gör el~ri 9 temmuz 931 perşembe 
likte komisyonumuza mürac.aatları. meleri ve ı'hale saatinden evvel t~· k lstanbul üçüncü iCl'a memurluğu 

g ünü saat 14 de Harbiye me t- dan: 
(58) minatlariJe birlikte hazır bulunmala- d · 

"' * * n. (4·13) bindeki mahalli mahsusun a ıcra Tamamına ıs:mo lira kıymet takdi 
Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı ihtiyacı • • • edilecektir. Taliplerin şartname• edilen lstnnbul limanına mensup v 

için cins ve miktarları ile münakasa Cinsi lh:ı.l,. ıriinii lhale saati sini görmek için komisyona mü- 1873 tarihinde lngilterede imal edile 
şekilleri ve ihale günleri ve tarihleri ---

15 
racaatları ve iştirak için de demirden mamul tiripol makineli v 

aşağıda yazılı ild kalem sade yağ mü- Un 20-7 ·931 Pazraresi d h b 1 498 gayri safi ,.e 179 rüsum ve 200 :• 
nakasaya konmuştur. Evsaf ve şera· Kuru ot 22· 7-9JI Ç&rşamba 15 vakti muayyenin e azır u un· mule tonilatoluk elye..-m Haliçte i 
itini anlamak istlyenlerin her gün ~ade yağı 25-7-931 Cumartesi 1~ malan ilan o~n~r. } 22) köprü arn<:ında vaki Azapkaprda kal 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de ığır eti 28-7-931 Salı 1 • • • .. ta mek- fat mahallinde kıçtan karaya bağ 
aşağıda yazlh günlerde ve saatlerde Arpa J-8-931 Cumartesi 15 ~~ıe.lı Jıse_sı. ÇengeJkoy .0 r n Aydın vapurunun ipotekli olan alaca 
Ç 1 d f rk 1 k Edremit ve cı'vıırındakl kıtaat ihtbıacı tebı ihtıyacı ıçın 3150 çekı odun P . d 1 d" t hl 't'b ·ı iki h. or u a ı a satın a ma omisyo!ıU· J zarlıkla satın ahnacaktır. İhalesi 9 tan. o nyı or sse ı ı ~rı ~ ı 
na müracaatları ilan olunur. (40) olan beş kalem erzak kapalı zarfla mü- t 

931 
b .. .. , t H sesı a(\ık arttırmıyn yazedılmış olu 

C d k l d emmuz • perşem e gunu ısaa . 
1 

· d 
insl Çorln TekirdA ağı na asaya. konmuştur. İhaleleri ba a a ya· t H b' kt b' d 

1 
. h 11. nıab 13 temmuz 931 pl\zartcsı tar hın e ~:ır 

1 1 k e ar ıye me e m c u ma a ı . . k 11 k t Sade yağ 7,200 kilo 9,600 kilo zı ı gün ve saatlerde J<:drem ne as er1 d . d'l 
1 
t' T 1. 1 ·n "'<ll' namesı dıvananeye tali· ed ere .l 

s tı 1 d 1 k susun a ıcra e ı ece c ır. a ıp erı ~· 931 t 'h' .. d'f .. 
:'ı1ünakasa tarihi ,l(Jnü ve 811atleri a n a ma komisyonun a yapı aca tır. . . .. . . . ü ğustos arı ıne musa ı pazar g 

T l tnamesını gormek ıçın komısyona m - .. . . t 14 t 17 ye kadnr İstanbul .. ü 
27 - 7 • 931 l'azarıesı' 1;; aliplerin şartname almak ve teklif erini tl . ı· k . . d kt' nıu nu s.l,\ en . ,, ., racaa arı ve ış ıra ıçm e va ı · . . ·ı 

Münakasa şekil vermek Uzere teminaclarile birlikre Edre· . d h b 1 1 .1• olu cü icr:ı daıresınde açık arttırma ı 
ayyenın e azır u unma arı ı an · . . .... 

mitte mezkt1r komisyona müracaatlan.(415) ( ? ) satılacaktır. Arttırrnıya ıştırak eue 
Kapalı zarf nur. ...1 . d t · t ak · ı * • • * • * * * * lerden yüz e emına çesı a mı 

157,000 kJio ot alent münakasa su- Eskişehirde yapılacak bir askeri in· Askeri mektepler ihtiyacı için Müterakim resim ve \·ergiler müşter· 
retile satın alınacaktır. İhalesi 26 tem şaat kapalı zarfla münakasaya kon- ye aittir. Hakları deniz ticareti sicili 
muz 931 saat 17 den 18 e kad · muştur. İhalesi 16 temmuz 931 per- 20000 kilo beyaz peynir pazar· rile sabit olmıyan ipotekli alacaklıla 
lunacağmdan taliplerin şar::a:::iı:'; şembe günü saat 14 t~ Eskişehirde 4. hkla satın alınacağından pazar- ile diğer altikadarlnrın ve irtifak t.a 
görmek Uzere her gün ögvl d 1 K. O. satın alma komısyonunda yap•· lığı 12 Temmuz 931 pazar günü kı sahiplerinin bu haklarını ve hus 

e en evve ve ı t k t 14 H b. kt b' d k. 'f d · l 'dd' l münakasaya iştirak etmek · · d k acaktır. Taliplerin şartname ve e -. saa te ar ıye me e ın e ı sile faiz ve masarı e aır o an ı ıa 
ti muayyeninde teminatlar 

1

~tb" e/ı~t lif namesini almak üzere teminat ve mahalli mahsusunda icra edile· rını ilan tarihinden itibaren 20 gü 
ı ı e ır ı" e • . .. b't l 'l 1 ·ıd· 1 komisyona müracaa.tlan. (43) te~liflerilc birlikte mezkur ıt0mısyona cektir. Taliplerin şartnamesini içinde cnakı mus ı e erı e ın ırm.e e. 

* * * muracaatları. (420} görmek için komisyona mUraca- ıa.zımdır. Aksi halde hakları denız t 
400,000 kilo odun aleni münakasa- * * • atları ve iştirak için de vakti . cnret sicillerile sabit olmıyan sat• 

suretile satın alınacaktır. İhalesi 26 Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar bedelinin paylaşmasından hariç kaur 
- b · muayyende hazır bulunmaları ·rı·~ k tenıımuz 931saat15 den 16 ya kadar ic mamuıatından 60000 metre oz reıı.~· Alakadaranın yeni icra ve ı as anu 

ra olunacağından taliplerin şartnamesi te kaputluk kumaş kapalı za~fl~ mil- ilan olunur. (25 - 687) nunun 119 uncu maddesi ahkftmına t@ 
ni görmek üzere her gün öğleden ev- nakasaya konmuştur. lhalesı 2a tem- • • ııı fiki hareket etmeleri ve daha fazla r.ıa 
vel ve münakasaya iştirak etmek için muz 931 cumartesi günü saat 14 te 1 - 931·932 senei dersiyesi llımat almak istiyenlerin 930 _ 159 

de \'akti muayyeninde teminatları ile Ankarada merkez satın alma komiı.-yo- için yalnız Erzincan ve Konya dosya numarasile memuriyetimize mü 
birlikte komisyonumuza müracaatları. nunda yapılacaktır. Taliplerin şart- As. Orta mekteplerinin altıncı racaat etmeleri ilan olunur. (1370) 
(42). name almak ve tekliflerini vermek ü- sınıflarma meccani leyli talebe 

• * * zere tenıinatlarile birlikte mezkUr ko- alınacaktar. ihtiyaç. görülürse ye-
1900 çeki odun aleni münakasa su- misy1>na müracaatları. (4:29) dinci ve sekizinci sınıflara ahna-

retile satın alınacaktır. !halesi 26 tein * * * 
muz 931 saat 15,5 dan 16,5 ka- Ordu ihtiyacı için yerli fabr.ik.alar caklar ayrıca ilan edilecektir. Bu 
dar icra olunacağından taliple- mamulatından ı.ooo adet dökme soba mekteplere talip olanların doğ· 
rin şartnamesini görmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. rudan doğruya veya askerlik şu
her gün öğle~ç:ıı .~vvel ve mü- ihalesi 25 temmuz 931 cumartesi gli- heleri vasıtasile mezkü.r mektep· 
nakaı;;aya iştirak etmek için de vn.k- nü saat 15 te Ankararla. merkez sa.tın lere müracaatları lazımdır. 
ti ~uayyenınde temınatlarilc birlikte alma komisyonunda yapılacaktır. Tn-

2 
_ Talipler çok olursa mü-

komısyonumuz:ı müracaatları. (44) !iplerin şartname almak ve teklifleri-
* • * ni vermek üzere teminatlarile birlikte sabaka imtihanı yapılacak ve mU-

K. O. kıtaatı ihtiyacı ıçın mezkur k1>misyona müracaatları. (4:ll) sabakada kazananlardan ihtıyaç 
168,000 kilo odun l * * • nisbetinde alınacaktır. 

a eni müna· 3 _ ı'kinci devrelere 9, 10, 11 
kasa suretile sAtın alınacaktır. Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

h l · 2 8 93l mamulatından 2'1.380 kilo yün çorap sınıflara kadronun müsaadesi 
i a esı • • saat 16 da icra 

kapaJr zarfla münakasaya konmuştur. nisbetinde talebe ahnacakhr. Bu 
kılınacağından talip~erin şartna- lhalesı· 26 temmuz 931 pazar günü sa· 1 1 d T bb. devreye talip o an ar an ı ıye 
mesmı görmek üzere hergün at 15 te Ank:ırada. merkez sa.tm alma fl d 

eczacı kimyager sını arı için e 
öğleden evvel ve münakasaya komisyonunda yapılacaktır. Taliple-
. t• k t k · · d k rin şartname almak ve tekUflerini ver- talebe alınır. ış ıra e me ıçın e va ti mu- 4 _ ikinci devre talipleri Bur-

. d · J ·ı b mek üzere teminatlarile birlikte mez-ayyenın e temınat arı e irlik~e ) sacla askeri liseler mildürlug· üne 
k k\ır komisyona müracaatları. (432 

omisyonumuza müracaatları, * "' * ve lstanbulda askeri liseler mü-
(61 )-694 Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar fettişliğine müracaat edecekler· 

• * * mamulatından 625 buçuk ton çime~to d. 
K.0. kıtaatı ihtiyacı ıçm kapalı zarfJa münakasaya konmuştıu 11S - ikmal imtihanı olan tale-

268,000 kilo odun aleni müna- İhalesi 29 temmuz 931 çarşamba günil be ikmal imtihanını kendi mek· 
kasa ile satın alınacaktır. iha· saat 15 te Ankarada merkez satın al 11\'l d 

komisyonunda vapılacaktır. Taliple- teplerio e bitirdikten sonra mü-
lesi 28-7-931 saat 17 de ı'cra J t deb·ı· l rin şartnameyi görmek üzere Fındık· racaa e ı ır er, 
kılınacağından taliplerin şartna- lıda heyetimize ve şartname almak 6 - Lüzumunda yapılacak 
mesını görmek ıçın her gün ve tekliflerini vermek üzere teminatia· müsabaka İmtihanı için muhtelif 
öğleden evvel ve münakasaya rile birlikte mezkQr komisyona müra- mahallere çağmlacak talebenin 
iştirak etmek için de vakti mu· caatlan. (445) - 703 azimet ve avdet harcırahları ken-
ayye~inde teminatlerile birlikte dilerine ait olacak ve müsabaka-
k Anadolu hlsar~nda kUçUksu 
omiıyonun:uza müracaatları. (62) mesiresinde yı kazanmıyanlar veya muvaffak 

* • * 
693 IO temmuz cuma günü saat 16 da olup da ihtiyaçtan fazla kalanla

milkemmel orca oyunu temsil heyeti rıo hiç bir gfına hakkı taJebe ve 
t:ırnfından icrayi lubiyat edecektir. tikayetlere halcları olmıyacaktır. 10.715 kilo yaş sebzeye ve· 

rileo fiyat gali görüldüğünden 
tekrar pazarlık suretile satın 
alınacaktır. ihalesi 14-7-931 saat 

15 ten 16 ya kadar icra kılına
cağından taliplerin şartnamesi 
görmek üzere bet gün öğleden 
evvel ve pazarlığa iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde te
minatlariJe birlikte komisyonu
muza müracaatlara 65-697 

* * * . K.O. ve l.inci fırka için 4,200 
kılo yoğurt pazarlık suretile 
satın alınacaktır. ihalesi 12-7.931 
saat 17 den 18 ze kadar icra 
olunacağından taliplerin şartname· 
sini görmek için her gün öğle
den evvel ve paıarhğa iştirak 
etmek için de vakti muayyenin. 
de teminatlerile birlikte komis-

1 As. Fb. U. MUdürlUğUnde~ı 
(Askeri fabrikalar umum müdiir· 

lüğünün emirlerile bu sene rnektebi
miz.e talebe kayıt ve kabul edilmiyc
cektir. Mektebe resen ,·eya mektup:a 
müracaat edenlere cevap verilmiyece 
ği Uan olunur.) 

yonumuza müracaatleri. (64)-696 

* * * 
K O. kıtaat ihtiyacı için 280,-

000 kilo odun aleni münakasa 
suretiJe satın alınacaktır. ihalesi 
2-8-931 saat 15 te icra kılına
cağından taliplerin şartnanıesini 
görmek üzere hergün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak et
mek için de vakti muayyeninde 
tE.minatlarile birlikte komisyo
numuza müracaatları (63}-695 

7 - Kayıt ve kabul için tem
muz nihayetine kadar müracaat 
edilebilir. ikinci devrenin 11. nci 
sınıfına girecekler;n kaydı ve 
müsabaka imtihanları temmuzun 
nihayetine ve diğerlerinin 14 
ağustos 1931 tarihine kadar ik
mal edilecektir. 

8 - Kayıt ve kabul şartlan
mn tafsilatı askerlik daire ve şu
belerine ve askeri mekteplere 
gönderiJmi,tir. Arzu . ederılerin 
mezkur maha1Jerden öğrenmeleri 
lazımdır. 

Ton 
56 
20 

25 
35 

• • • 

Gülhane hastanesi 

Tıbbıye Tatbikat hastanesi 
Kuleli lisesi 

ÇengelKöy Orta mektebi 

f':"V AKITın .. 
ı Küçük ilanları 
l!lıil!I••- ... Her ırri,, ne,rolu,ur ... --~ 

Sabhk ev apartıman,arsa,eşy 

Kiralık ve satılık ev Cenber-

litaşt4 lstıtnbul belediye dairesi elvarın

d:ı Dizdariye mahallesi medrese so ağın 
d:ı 7No. lı ev kiralık \'e satılıktır geniş 

odalar, bahçe, kuyu \"e sair lüzumlu 
teferruatı. su ve clektt ık tcsi-;aom ha,·i 
dir, l\larmarııya ve adalara karşı geniş 

bir nezareti vardır. Gezmek ve görmek 
için Dlzdariye camisi eh arın da bulunan 
mahalle bekçisine Ye pa?.:ırlık içinde Di· 
vanyolunda baktıryoloj!: Dr. !usan Sami 
Deye No. 189 telefon No: 20981 mil· 
racaı:ıt oluna bilir. 

Hizmetçi, htÇİ v. s. arıyanlar 

Memur ve memure istiyoruz -
işiniz olmadığı zamanlarda çalışarak 

ayda 90 liradan fazla kazanabilir.siniz, 
bize mektupla sorunuz, mcklup içınc 6 
kuruşluk pul ko) unuz. 

lst:ınbul Posranesinde l\o. 400 

Terzi kadın aranıyor - Her tür

lü kadın tU\ aletleri dikı:n işçi bir hanım 
aranıyor. Bahçekapı l lııcı Bekir arkasın

da Hnsim pnşa 1 len No. 9 terzi Eliz. 

M!lteferrlk kUçUk ilAnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet içiıı iki h:n adar oda., bir 
sofo 'e bir bıılı\dan mlirehkep bir daire 
müsait şeraitte kiral:ıııacakur. Ankara 
caddesinde 55 •'o h :\lu:ıllimler kitapha· 

Yukarda mahal!erile miktarlan 
yazılı askeri mek tepler ihtiyacı içiı 
236 ton kok kömürii kapalı zarf 
suretile satın ·alın acaktır. ihalesi 
29 Temmuz 931 ~·arşanba günü 

saat 15 de Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsu5unda icra edile• 
cektir. Taliplerin şartnamesi için 
komisyona müracaatları ve işti· 
rak için de fartnamesi \teçhile 
hazırlıyacakları teklif mektupla• 
rmı saati muayyenesine kadar 
müselsel numaralı ilmühaber mu· 
kabilinde komisyon riyasetine 
vermeleri ilan olunur. (714) 
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kullanınız. 

eczanede satılı ~~f:~~ Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
~~~~~~~~~~~~--~~ 

1931 Türkiye Gfizellik 

kıraliçesi inci dişli 

Naşide Saffet Hanım 
kullanmakta olduğu "BIOKS,, 
diş macunu ile diş fırçasından 

ıon derece memnun kaldığım 

beyan etmektedir. 

BİOKS diş macunu ile 
fırçaları Türkiye diş ta
bipleri cemiyeti tarafın
dan tavsiye edilmektedir 

Banka muhasebesi (KömUr·) 
cyUan) 

Jhtisas muhasebeleri Banka 100 
,, ,, Şirket 100 
" ,, Sanayi, Ziraat 80 

Yeni muhasebe usulü 175 
Amell ve tAtbikt .kambiyo 50 
Ticari malQmat ve bankacılık 150 
iktisat ilmi I 25 

Ferah sinemasında bu akşam 
(Prens Zilah) Istaınbulda ilk defa 

M::ırya Y11.lcoblni tarafından temsil edil
mis mt•aZZIJJU filim 9 temmuz perşembe 
akşa~ı uilyük müsamere ikramiyeli halk 1 
geccsı. 

......................................... _. ....................... ı .,. .. .__._.mmr:.m .. .. 
iyi inşaat, iyi çimento ile yapılmış olmalıdır. Seyrisefain FAKAT ..... 

Beton - Arme inşaatında kullanılan çimento en ata cinsten, daima ayni, her hususta \ lerkez arenıası. Galata ı.;:öprü 
H ~362 ~ube acenıası Sirkeci 

MühOrdnr zade hanı 2 2740 
mukavim ve gayet mütecanis olmalıdır 

Darıca, Zeytin burnu ve TRABZON POSTASI 
( Karadeniz ) 9 T emm 

Eskihisar Fabrikala.rı 17 de .. 
D • d ~ • • MERSiN POSTASI aima aynı Ve egışmez CJflS (Çanakkale) lOTemmuz 1 

Yüksek derecede mukavemet ::k~~ıata rıhtımından k 

F evkaldde mütecanisiy et ~1===-·=-= u-·=m~lllll!lllll;CI~ 
.• ~F59'1Flll~PP'I 

H A S S A L A R 1 N 1 C A M 1 S U N' i P O R T L A N O U 
ii A S L AN Çimentosu 11 

E O İ Y O R l A R !f Karndeniı postası 

istanbul Yilayeti Emvali met
riike kaleminden: 

SataJak ev hissesi, 15 No. 
Mumhane caddesi, Arnavutköy 
Boğaziçi, sağ tarafı 1 harita No. 
bahçeli ev; sol tarafı Nikolaki 
ev ve bahçesile ahara ait ev ve 
arsalar, arkası Cemal B. arsası , 

cephesi, Mumhane caddesile çev
rilmiş 2 harita No. 3 katta 12 ı 
oda, odunluk, kömürlük, mutbah 
2 hali kiler ve banyosile terkos 1 

suyu tertibatını hav~ maa bahçe 
2035 arşınlı evin 8 hisse itiba
rile 3 hissesi satılıktır. Mezkur 
hissenin bedeli 8 sene ve 8 tak
sitte verilmek şartile tahmin 
edilen kıymeti 3675 liradır. Sa
tış açık arttırma, 27-7-931 Pa. 
zartesi günü saat l 5 de Defter
darlıkta (M. 334) • 689 

""'""l·------·------·-----.... ıı v n ı n n T:!~r:. 
11 .. -...... : . • n 

--~'-- -· .... ~--·· . 
... -~~ .. ~ .. - -:.. .; ..... ~~!\ • . ~' ._. - · ·.:... ; _,J . " 

Bütün dünyada tercihen kullanılan i! Çarşamb 
"......._,_..~ ı J~ Tam saat 17 de Sirk 

. . . · ~·· .. " '· ... "' -

FiLMiNi KULLANINIZ 
Kopyalarınızın VELOKS kAğıdına 

basılmasına Israr ediniz. 
Kopyalarda VELOKS kelimesini 

arayıp emin olunuz. 

!~ rıhtımından hareket edece 
::::::::::::ı::::::::ı::::::::ı::ıı::t~:ııım-• 

Bandırma Asliye hukuk mabkemesl 
i\lüddei Bandırmada Tüccardnu H 
ı\ vni ve leıimesi Sabriye hanım 
zevcilstambul Çengeiköyünde havuz 
numıı.ra 13 te mukim Hilseyin Fehmi 
meyanelerlnde mütekevvin 
davasının cari muhakemesinde mö 
aleyhin lkametgAhının meçbu\i~·etine m 
nl na.nen tebligat ifasına ve mahkem 
19-7-931 tarihine müsadif pazar 
saat ona talikine karar verilmekle ye 
mezkOrda ya bizzat hazır bulun 
veya musaddak bir vekili gön 
ve aksi takdirde muamelei kan 
ye devam olunncağı tebligat mat 
lraim olmak ilzerc ildn olunur. 

YA 
• • • 

rınızı yapar 

iyaziye Derslerinden 
Müsabaka inıtihanlarına girecek

lere ve iknıale· kalanlara 
Muallim Mehmet izzet ve Hasan Fehmi Beylerin 

Hesap Muallimi 
Orta mekteplerin ve muallim mekteplerinin bütün sınıfla
rına okutulan bahislere ait hesap n1eselelerinin halle
rını gösterir. 

Fiab 100 kuruştur. 

Hendese Muallimi 
Orta mekteplerin ve muallim mekteplerinin bütün sınıf
larında okutulan bahisle.rine ait hendese meselelerinin 
hallerini gösterir. 

Fiah 100 kuru,tur. 

TALEBE 

••••• • • • • • • . . ..... . ~. . >. . . 
: 2!: . >. . . . >. . . 
=~= . . . . 
·~· . . . . . c: . . ,.,. . • c· . :,,· : 
: =--: . ; . . . . . . 
• tD • 
• fil • . ... . . . 
• • . . 
• • ••••• 

Bakalorya Rehberi 
Riyaziyat ve fizik derslerine müteallik kaidelerin n1esele
lerin halline yardım eden düsturlarla bakalorya meselele
rinin hallerini ve bir çok tahkikatı vardwr. 

iki cilttir. Her iki cildin Fiah 275 kuru,tur. 

Riyaziye Bakaloryası 
1929 Devlet suallerinin halleri Ortan1ektepler, nıuallim 
n1ektepleri, lise fen ve edebiyat şubelerine ait ! 929 temnıuz 
ve eylul Devlet suallerinin hallerini gösterir. 

Fiat 50 kuruştur. 

MECHURSJ 
1-'lselerde muallim mektepleri ve Orta mekteplerin talebesinin lisan, edebiyat, riyaziyat, fizik, kimya, 

felsefe, tabiiyat, derslerindeki bilgilerini tatbikat ile kuvvetlendirir aylık ilmi mecmuadır. 
Her nüshanın fiah 15 kuruıtur. Ayni fiat üzerinden çıkan nüshalann koleksiyonu da verilir. Taşradan posta ücreti alınmaz. 

Tatil esnasında bu neşriyatı muntazaman takip ve mütalea edenler muvaffaki
yetin altın anahtarını elde etmiş olacaklardır. 
Neşreden: lstanbulda KANAAT kütüphanesi 


