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limpiyat 
yun lan 

100,000d• fazla .....,.. la• 
aurunda 111eraal111le açıldı 1 

Yazısı 5 inci sa famızd& 

Sayıaı 5 Kllnlf 

Vaziyete r . ' . . .... l'lrllası Kazanır•• 

Alman 
iNTiHABI 

ETRAFINDA. 
Bitler ......... 

Vaziyet Hitler'in galebesine doğru 
Kadro b8f1Dda lnUbabat netleeslnl bekll· 
yenler gece Jarl81 saat 2,~ta Berlln radyo-

• n ani lnkıbu, De ka11dattılar 
Ahan lntih.....,. ait aece J'OD olduiana Ye Bitlerin IOD da· 

1anUndM IOlll'& aat aça kadar kibda 13 kGaaı- milJ'on re, b· 
aJmt oldatıM• netice qaiıdaki zandılma nuaran. (Anadolu A.• 
cctY.a• allteril r 'atlıt.. llitihak Jammm neticei bt'i'81i ta daJO. 
iftirak .-.lerba miktarı 36 mil· r Ahtınfı t inci aıfaan* l 

Yerli mallar sergisi 
~.ıUı..,.. .. açılıyor 

1 1 

ıaskarımız 
Dün akıam tehir· 
mıai tefl'İf ettiler 

Ola allıırd•••lri ıı•ıimh, 
.. , ................ ta-
, •• ':la ....... - ...... ... 
kal••••..-., 

Gazi Hı. din ... 16 ... 
-kta -Yaton._ yatla ...,.. "' ..,...- ..... .,.. 
a.ltefl ..,.,_. orula lllr 
... lllt latirallat b.,mdaktaa 
Wll'• da s.a.,. aıA&IB• 
...,ek • de Döl .. 'babçe 
..,.,... teplf etmiflerdir. 

kaberleriade Dalalliye •e
IC8'f._ " Karici1e 
~-T~ RQatl --

KERİMAN HANIM 
AVRUPA güzeli ilan edildi ! 
. Doğru memleketine gel.ece - . . 

latl---~-Mbe1. 31. (l. Ar) - Belp 
ajana' hd81rl;orı 

Le Solr pesteaine ..... din 
yapılan abellik mQA..,,_ema 
ait olarak ba ..ı.h jtiri he79li • 
nia J&PIDll oldala tetldlderdeli 
IODI'& ortada Od namzet blnnt-
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Korkunç bir 
teıkilat mı? 

cenm beklemektedir. Gorl'I -
lof temyize ıidecek istidayı im-
zalamamak iıtemiı, fakat niha -
yet mecbur olarak imzalanıı9tır. 

Fakat Gorıulofun cinayeti o
nun idamı ile kapanmıı olmıya
cak ıibi ıörünüyor. Çünkü reiıi· 
cümhurun katli ile neticelenen 
hu cinayeti teıvik edenlerin Bol .. 
feYİ]der olduiu töylenmişken bu 
sabit olmadı. Fakat Franıız ko
müniatleri timdi daha ağır bir it
.hamda bulunuyorlar. 

BEYAZLARIN SiY A$ETI 
Onlarm iddiasına BÖre bu ci

nayet, onu takip edecek bir çok 
cinayetlerle ltirlikte beyaz Ruı -
lamı, Ruayadan kaçmıı olan bol 
feYik d6pnanlarımn ve bazı yük 
aek htiklmet ricalinin itidir .. Bu 
ad••lar, Boltevikler aleyhine 
efkln -~yi tahrik için 
J.11le en namuılu insanları mah· 
yetmiJe çılmuılar .. 

ICa•IDiatlerin bu iddiaıı ne 
'lerec:eye kadar doiru? Burası 
mal8m defil. Ancak malum olan 
fU ld, lromüaiatler iddialarını ba
n fteiblara iıtinat ettirmiye 
........ lardır. 

Bmldan on bet ıün evvel 
Fw komüniıt ıazeteai olan 
~(1Jlilanlte) de me,hur Hanri 
...... Gor1Ulofun cinayetini 
........ aleyhtarlarının teıvik 
tlflllnl iddia ederken beyaz Ruı 
... Iİı9 '1rikutlerle Ruıyaya 
1111 .ı.. memleketleri birer bi -
• ....... aleyhtar kılmak ıa-
,, ... ~ .etiklerini, bunlara 
FraDllS liila•ı+tetinin yardım et-

-:9\İ J.1 tonlu. 
ıllaml Bulnaa bu yazısına ıu 
1 .... et.il&.. etmitti.; 
ff!z' · l .W.. müddet sonra, be"" 

yaz Rallu, ıuikut ve tethit ıi
yuet)erinl de değiıtiriyorlar, 
SoTJet ...,kinına hücumdan vaz-
ıeçi7orlardı. Bundan ıonra, ıu
iliutler, Raeya ile ıiyaai ve tica-
ri mtlnuebette bulunan devlet 
ielalerine yapılacak, bu ıuikaat .. 
lerin BolfeYikler tarafından ya
pıldıiım ıöıterecek tertibat alın 
dıktan ıonra, bu münaıebatın in 
kitama çalıfılacak, ve bir harp 
huı:rlanealctı.,, 

Ba lllJle.. Derken Gorıulo -
fan mahakmleainin eoa aafha
unda, Jaai Goraulof idama mah .. 
kam o-.daa bir sün enel mah 
"-••• milcldei umumi bir mek
- olmdu. Bu mektup Gorıulof 
h1aplnh ı "de yatarken latan bul -
dan 7Ullmq. Ancak tabii eline 

ftlilmiyerek müddeiumumiye tea 
lim eclilaif. 

Ba mektup lıtanbulda, mem .. 
leketimise iltica eden beyaz Ruı 
lardan biri tarafından yazılmıt 
imiı. Mektupta aynen ıu ıatır
lar Y&rmıf: 

•şu ~ ndinzevi ve elinı 
anda kfırdeflerln, doıtlann olarak W,.,.,,,., mna tevcUı ediyor ve 
ıalıl darla lfflralc ediyoruz. Ken. 
ıllnl 11/aa ita, vücıd~ salim kur-
6aft dıMle dalma dmade tanıyoruz. 
At61rn brfUnu ıana Allah attırdı. 
Frauanııa en billi.ik, en ali rıe en 
,.,,,,.,,.,u adalı, Bu iflnln bir an 
nwl luılledlbn......W,. ilbrle kar 
flltınacalını FranaalJO anlalaralc öl

dll... 
,A,ILACAK 8111 MEKTUP 
Bu mektup hakikaten bir be

yaz Rus tarafından yazılmııaa 
Ye eier bir haıka entrikanın mah 
... •ıl'ı. llPhaiz komÜDİ8t· 
lerin hahıettijimiz iddialan İ• 

Dahllt 1 
ve 

Harici Telgral Baberlerl 
Buğday talimatnamesi tamim edildi 

Ziraat bankası 5Agustostan itibaren buOdayın 
okkasını 5,5 kuruşa alacak 

Banka buğdayların esmanını malın tesllmlnl mUteakıp 
derhal mal sahibine nakten verecektir 

Ankara, 31 (Vakıt) - Buğday 4-Komite'A)iıbu kararnamede buidayların muhafazuı için Zi-
talimatnamesi ziraat veklletince münderiç alım ve ıabm maJıal.. raat bankuına ihtiyaç ve talep 
tamim ediJmiıtir. leri ibdaıı JAzumu halinde bu vukuunda tercihan tahaiı edecek-

Ankara, 31 (Vakıt) - Ziraat bl'pta heyeti vekileden kuar tir. 
bankası mUdiri umumisi Şükrü iıtibNl edilmek üzere teklif atta 11 - Ambarlarda harik ve ve
Bey zir.-at vekili Beyi ziyarMle bulunmak; (8) buğday ahm ve ıaiti nakliyelerde kazalara kartı 
butday kanunu etrafında 3 ıaat satım zamanının müoteha11nı ve ve eamanının yüzde onu fazlaıi
kadar g6rüttü. satım mevsimlerini tayin ile hü- le ıigorta ettirilmeıi huıuıuna 

Şükrü Bey beyanabnda de- kumetin nazarı tasvibine arnt- Ziraat bankaıı mezundur. Keza-
di ki: mek; (CJ her mubayaa nokta- lik banka malin hüınü muhafaza-

- Banka buiday mubayaa11 ııada o sene zuftada ahnmaıı ıına müteallik bilcümle tedabiri 
etrafındaki bazırhklar1nı ikmal tlzım gelen azamt miktarı tayin ittihaz eder. Bu huıuıta icap e
etti Yarın kararname ile tali- ile tasbit ve icabmda bu mik· den masrafları ihtiyarda banka 
matnameyi mubayaa merkezle- tarı tadil eylemek gibi baı-

1 f mezundur. rindeki tubelerimize tamim ede- ıca vezai ile memurdur. 
v • Butdarlar 111Ualahs1Uerden ne 12 - Ziraat bankaaı alımla cegız.,, 

1 
'-

Bul dar talhnatnarneal nerelerde ahnacak ? ıatım miktar arile amuar mevcu• 
Buiday talimatnamesi ıadur : 5 - Buğday doirudan doi- dunu, nakti vaziyeti ıöıterir taf-
1 _ Ziraat bankası S aps- ruya müıtahıillerimizden pazar ıilatlı hul&aai heaabiyeyi her on 

toıtan itibaren 6 ıncı maddede yerlerinde, iıtaıyonlarda, ayrıca bet ıünde bir buiday komiteai
yazdı mahallerde mOıtabailin pazarı olmıyan yerlerde borsa• ne tevdi eder . 
kendisine aablıia arzede~eği larda alınır. 13 - Ziraat bankası buğday-
buğda,ları okkaıı beş buçuk 6 - Buğday alım mahalleri ların abm, ıatım, muhafazası ile 
kuruttan mubayaa edecektir. tonlardır: idareıi huıuıatının temini ifuı 

'l - Bu fiatlar, normal, sert Ankara, Polatlı, Eıkitehir, Ak- için ihtiyaç ve lüzum niıbetinde 
ve yumutak buiday için olup ve ıehir, Konya, Kütahya, Balıkesir, memur, ekiıper, hekçi, kantara 
kalite farkı Ye emebi maddeleri Yerköy, Sivaı, Denizli, Tekirda- ve amele iıtihdamına mezundur • 
çaYdar ve saire payı olarak icap ğı. Kezalik bunlardan bqka ola-
eden miktarlar mahalli borsa 7 - Alınan buidaylar qajı- rak merkezlerde muamelatı u-
ve ya kazalardaki mlteamil daki mahallere ıevk ve orada mumiyenin tedviri için icabı ka· 
u1Uller daireainde teabit olunur. muhafaza olunacaktır. Ankara, dar memur, muhasip, ki.tip, ha· 

Buldar komHesl lıtanbul, Samıun, Mersin, İzmir. deme iıtihdamma Yekiletin ten-
3 - Butday abm Ye sabman- 8 - Banka, mübayaa edilen ıibile banka mezun kılmmıım. 

da apiıdaki yazifeleri yapmak buğdayların eımanını, malin tea· 14 - Mübqaa eclilmit olan 
ibre ikb•t, Jdraat, maliye Ye limini mütealup derhal naklen bui&la:r haabınm tufiyeai mü· 
.aafta Yel&ll,tleriaia Ziraat '-1- mal sahibine öcli1~ktir. tealap aenellia temmuzu ailaaye"" 
kuman birer mllmeuilinclen mü- DevHd demir roW.trı vtl •llol•r tinde ikmal edilmit. o.laAktlr. 
re~kep bulunmak llzre bir buğ- 9 - Mübayaa edilen buidar Zırut •llat..-n ve ltaftlca 

1 ı ikt f"atl 1118dlrl .......... ıa-orıar day komitesi teıkil edilecektir. arın ıatı ma m arı ve ı an •• 
k·ı L!a. 1 Ankara 31 (V AJCIT) - Zira-Komite Zir•at vekilc:tine merbut heyeti ve 1 ece aynca teaun ° u• t M=·! u ile Ziraat Bailiu 

1 k K · · t kT nur a YM81A'I o aca br. omıteye zuaa ve ı ı · .. ___ d" . _.". ILJ..I- lllÜK 
bulunmadığl takdirde namına 10 - Devlet demiryollan, sea· mü ~n ........._, ---~. I · 

• w. • d d" · .. :. amL-- depo L---ar yaaaıle met1UI olmak uzere ı· teuıp edeceıı zat rıyHet e e- ıııne .... uar, , -. . 
· Ye ailolan tunamen Yay& kumen tanbula hareket ettıler. 

cektır. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E~~·;bi··k~·;·bi·;~·~·~············s······0····n ........ Vaziyet Hi ti er' in 
Drahmiye 
Çevrllemlyor 1 b • • •• l • 
ba~~~:~~:~n<~u:;:~a;. Ü~:~:: ga e esını gos erıyor 
hükumet her lngiliz lirasını 400 ı üst. tarafı ı inci ıayfada t kat'i netice alınmamakla beraber 
Drahmi fizerinden hesap ederek kaya kadar bildirmediii, radyo- zikredilen rakamlar Hitler parti· 
bankalara mevdu olan ecnebi nun da kezalik ıaat 2 de faaliye- ıinin muhakkak ıalibiyetini raı .. 
kambiyolarmı Dıahmiye tahvile tini aniyen tatil ettiii cihetle) tennektedir. 
karar vermiıti. M. V enizeloı, si 
yast fırkalar rilesaaı tarafından 
tasvip edilmesi ıartile bu kara
ra muvafakatini bildirmiıti. Hal
buki, siyasi fırkalar, hükumet 
tarafından vaki olan istimzaca 
menfi cevap vermiıtir ve bu ted
biri JOzumıuz bulmutlardır. Bu 
mesele hakkında Maliye nazırının 
beyanat ta bulunmasına intizar 
edilmektedir. 
Prens Dogal Korfora gellror 

Atina, 31 (Huauıi) - lngiliz 
nliahti prens Dogalin 13 Atuı· 
toıta, Korfo mdaıını lngiliz filo· 
su ile ziyaret edeceii resmen 
bildirilmittir. 

lngiliz veliabtinin Korfoya mu· 
va1alah bir Yunan harp aefi· 
neıi tarafından ıellmlana
caktır. lngiliz veliahti üç gün 
aonra lngiliz filosuna rakiben 
Korfoya hareket ediyor. 

çin çok kuvvetli bir delildir. An
cak bunun doğru olup olniadığı
nı zaman göıterecektir. 

Son Dmlt 
Pariı 31 (A.A) Gorguiof, te· 

Ülyi& liyıbaaını imzalamııtır. 

Saat Hitlerciler 
Komünist

ler 
s. De· 
mokrıt Merkez 

llilkGmet 
partisi 

21 
22 
23 
2 

7254000 
9323000 

11325000 
13415000 

S82SOOO 1945000 
5890000 2595000 
5923000 3323000 
5970000 1 7745000 

1238000 50000 
1341000 103000 
2846000 132000 
4510000 1 349000 

Berlin, 31 (A.A) - Almanya, 
bugOn saat aekizden itibaren rey 
vermeje baflamııtır. intihabat 
saat 17 de hitam bulacakbr. 

Sabahın ıonana doiru, Berlin 
ıokaklar1 ıllkünet içinde idi. 
Maamafih, zabıta, bu gece mqru 
mildafaa halinde, bir komilniıti 
öldllrmOıttir. 

intihap bilrolan bilhaua içki 
ıabt mahaUerindt, mekteplerde 
vilcude ıetirilmiıtir. bunlann ka· 
pıları önllne polis memurları 
nöbet beklemektedirler. 

Önüne arkasına göze batan 
renklerle. Yilcude ıetirilmit yaf
talar aımıt olan bir takım adam· 
lar da aiyaai risaleler tevzi et· 
mekte idi. Seyahat halinde bu· 
lunan mUntabipler için iataıyon
larda huıust bfirolar vilcude ıe· 
tirilmittir. Bu bllrolar, yarı ıe-

ceye kadar faaliyette buluna 
caklardır. 

Paria 31, (A.A) - Maretal 
Hindenborı'un intihabı aıraaında 
oldujıı veçbile ıokaklarda hara 
retle mDnakaplarda bulunan mtla 
tebip!ere tesadOf edilmemektedir. 

Fazla olarak, Altona'da vukua 
gelmiı olan kanlı arbedeler do
layıaile her tOrlll nllmayiıler, bir 
kararname ile menedilmit oldu 
jundan ıeMrde biç bir ıiyaal 
alayın ıeçtiji ıörülmemektedir 

Afitlerde Naziler, rakiplerinin 
denaıtlerini ilin etmekte, oala 
nn 1918 ıenesiade vatana iba 
net etmit ve 1918 tarihinden 
bu ana kadar bir ahllkmzlık Ye 
irtifa rejimi tetia Ye prolotaryayı 
ijfal eylemif oldaldanm iddia 
e,lemektedirler. 

imdiki iatilaap milcade!uiDİll 

Bektaşiler 
Edildiler 

IZMIR, 31 - Bektati 
yapanların cümleıi üçer;:,,,; 
1e ve elliter lira para 
mahkGm edildiler. ~ 

Bir me~bul el!., 
lzmlr .. e bir mahalle ı•" 

te,ıanıror111uf ~ 
lzmir, 31 (Vakat) - S"';,:1 

bir mahallede evlere ıetlJTI" 
taş, tuğla ablmaktad1r. i 

Taraaıuda rağmen tatl.,.. 
reden eeldiii anlasıf,.mıv~ 

Rıhtım davaı~ 
lzmir, 31 (Vakıt) - ~ 

davası yarından ıonradır •. _., 
deiumumf o celsede iddi.,... 
sini ıededecektir. / 

iktisat veklll gel 
Ankara 31 ( Vakıt) -

Tekili Şeref Beyin perte 
hareketi mu'1tt-meldir. .,..tf. 

Recep de' Pe,ted• 
Budapeıteden bildiril • • 

re Macar beden terbiyeai 
kında tetkikat yapma 
Macariatana hareket eden 
umumi Recep Bey Buda 
Yiaıl olmuıtur. 

esaslı mOmeyyiz vasıfla 
biri de ıiyast fırkalara ait 
metlerin taıınmasıd1r. Bil 
Hitlerciler, Kamala aa • 
b::zubent 9elC1inde hjull 
cumhuriyetçiler ise Tunç , 1. 
nin allmeti olan altla vey• alt 
mllt kaplı 3 madeni okta~ 
ret bulunan a~lmetlerini 
terinin dilime deliline tak 
tadarlar. _uJ 

Sertinde ayni eYin m~ 
balkonlarında esi(i imparat ~ 
iun ıiyab • beyaz • karmıll il 
raiı ile dlınhuriyetin aiyah • ;ıı 
mızı • albn renıi bayra;.nıD, ~ 
lercilerin Kamalı aalipli ba~ 
)arının ve cDmburiyetçilerill ~ 
cephenin okunu lafıyan ~ 
bayrağlnın dal1alanma11 ~ 
ıarülea mamaralardan del ~ 

Bittabi Seriinin muhtelif l' 
hallelerini dolatbllça ıu vey• :.JI 
bayrafın daha fazla mild~ 
çekilmit olduğunun glrilld~ 
alrlemete hacet yoktur. 

Meseli kibar takımını• 
mDreffeh kimselerin salriO JI!. 
Jundap mahallelerin ıemtl ~ 
ıehrin garp cihetinde ah•"• 9:;J 
ler bayrafını veya eski i..r'~ 
torluk bayrajını ç~kmittİf· ~ 

Amele mahallelerinde iJa~ 
men hemen blltlba _1 ~ 
cOmburiyet bayraklannı kıP "fltı 
milniıt bayraklarını •• Tuo~ 
henin aancaiını çekmiılerdit• ,j; 

Bu ıDnlln, ıOluln içiad• r,ı · 
meai muhtemeldir. 
EMıen her ihtimale kırt't 

lin zabıtası emre mlheYf': 
yaziyettedir. Zabıta me ~ 
~eneleriaia altından reçeli ~ 
kaylflanaı atalı indirmit i 
ları belde cadde Ye aok• 
dolaımakta ve tehrin ., 
noktalulnda intihababa ~ 
balckıada bahiılere ~.d 
tedir. · 
Alm•nrad• 111a .. dent•.-

"•• edtror 
Berlia, 31 (A.A) -

dit tehirlerde •e bi.._. 
aeldorf Ye Keinpbergd~-~ 
kanh •••demeler olmur-: 
yuala kardeclilmektedit. 
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, T.AKİP 
~ ·vz TENKİT . ' .. 

Poliate ı 

Maslakta gene 
bir kaza ! 

Resim Sergisi B~·;d;~d;,sirkeu 
. . . 

'l'enklt 
O, :ı iirl'#I F.ulönt ft l'a& 

e>klarlle Ynnılmuı bir beyu 
&"İh'l'rdndlr. r!tlanİiğı. Yüzerek 

~lllek istemiyoruz 
~· Yle İyi ad l 

ı, orıı am ar görüyorum 
1 arın hüa .. . 
l fÜph nu nıyetinden as-
lctıp}j rn~ . e~mek iatemem. İyi 
•kııı,r 1

d' ıyı kalplidirler, Bir gün 
ın an ll 

~ .. gı ı gı§lı bir ~ey 
d ez, Şuph . . 
trı ı,· ~ız ı1z de bunlar• 

· . ır çok) 
l)ı td arını tanırsınız. Bu 
leleri ~lar dikkal ediniz hadi
dtıin ha' alarında menazır kai· 
~ e ır t .. ı · 
'IOQ I" ur lİ uydurmazlar: 

Panda ı · .. 
~rız ae m"'.sı lazım gelen 
~aL_ arayı, ilk Plandaki kadar 
~brlar ç k d 

IÖıJ .. r· .. · 0 efa bunların .. ı on·· d 
de11 fiil un e kıı~lar develel' -

'\' herden daha büyüklesir ! 
l'j te '. Ut hiaai)rata bakan gÖzJe· 

Kamyonla otomobil çarpı'ta 
Bir çok otomobil kazalarının 

vukua geldiği Maslakta aün ge
ne bir kaza olmuştur. Kömür 
yüklü bir kamyon Büyükdereye 
giderken Sarıyerden gelen bir 
otomobille çarpışmııtır. Yalnız 
kamyonun şof ötü aojuk kanlılı
ğını muhafaza etmift kamyonu 
birdenbire durdurmuş, bu yüz
den çarpışma şiddetti olmamış
tır. Yalnı% otomobilin önü hasa
ra uğrumış, kaza bu ıuretle ge
çittiri lm' tlir. 

Geminin f pi kesilince 

Dün açıldı Yer arıyor! 
Umur yerini beleftdl, ama •.. 

Soyuyneft gaz t rket ·, Boğaz 
içinde transit gaz depoları yap· 
mak üzere belediye He bir mu· 
kavele yapmıştı. Yalnız depola
rın yapılacağı ye!İ tirkete gös
terecek ve belediye bu yeri is
timlak ederek tirkete verecekti. 

Şirket tarafından Boğaziçinde 
yap.lan tetkikat bitmiş, ~irket 
Umur yerini beğendiğini bildir· 
miştir. 

Fakat belediye burasını kabul 
etmemiı, Boğazın başka bir ye
rinde yer aranmasını istemiştir. 
Şimdi şirket yeni bir yer ara
maktadır. 

Karanlık ruhların azabı olttn 'ıa

ıct, ıırtlan dişlerini göstermek iat~ 
diği zc:man tenkidin masum gülptıi
ne büründü,· asılsızlığı tınlCJ§ıldık • 
tan r e urıululduktan ıonra bile izi 
kala11 korkunç iftira, liyakat" çok 
defa bu siperin arkasından nravı"r 

attı l'e nihayet en hafifi, abuk Hbıık 
söylenme, daima bu isim altında ar· 
taya çıkıyor. Ah, ey tenkit, senin 
namına ne acıklı ıcvlcr yapıldı'! 

Bir zamandanberi de niıanuız ve 
başı bozuk ruhların "niçin,, 1, •ne
den,, ; olmıgarı ra1Jgelc atıp tutma
ları ıan'atkarı tenkide dDıman etti. 
Halbuki münakkit, bir ftferln dola« 
iyi anlaşılmasını, daha çok ıelJilme
ıini temin için dimağ ve ruh bu,. 
vctlerini eseri yapanın, okalfGll&n • 
dinliyenin, seyredenin hizmetiM d • 
nuide kılan adamdır. 

d .. rııne "evrı'lm' b ' d .. b .. lil'. :r ış ır ur un .. 

• .. Olup biten i•l ·· d ' Ozfer· .. ~ ~r mutema ıyen 

lsmail efendi isminde birisi 
porse müracaat ederek Kabataş 
iskelesinde bağlı duran gemisi
nin iskele memurları tarafından 
ipi kl'sildiğini, bu yüıden gemi· 
nin kendi bqına açıja çıkarmak 
hasara uğradığını bildirmittir. 
Zabıt• tahkikata baılımııhr. 

Galatasaray llseslnde on 
•lt•ncı resim ••rgl•f, dUn ak .. ••m Uzerl eçılmı,tlr. 

Kıymeti yUkselen arsalar 
Belediye, Kadıköyde iskele 

civarmı Maliye vekiletinden sa
tın almıf, parça, parça satılığa 
çıkarm•şh. 

Tenkit, bir cıe
0

rln 9flll•atkdrantl 
bir ıeklide tahlil, nalcU ve ,...,_,_ 
~~ ., 

San' atta ve hayatta. • ·~ 
ı onünde k'· · · ı·· Stıık' .. uçu ur. 

lizlJct. 1 dunya i~leri onlar için 
bi ly .n •eyredilen bir yıldtz gi-

Tehditle para isterken 
Galatada oturan Leman hanım 

isminde bir kıdından tehditle 
para isleyen Yaşar isminde bir 
adam yakalanmıştır. Yatır dün 
gene Leman hanımı tehdit etmiş 
para istemif, verilmeyince taban
casmı çekerek kabzeıi ile kadının 
başına vurmuıtur. Kadının ferya· 
dı üzerine etraftan yetiıilmif, 
Lem•n hanım kurtanlmıfbr. 

J.f nı feylerdi1". 
ti~· Uliaa bunlar il'leri olduğu 
bil' 

1
, RÖ~emedikleri .için ruhları 

dİiıay ta!p esrarla ö:-tülüdür ve 
1-Fiz·~ ııleri onlaı· için birer ane· 

81 
ha.dir.edir. 

~ ~la.rın kimi ıabahleyin u· 
"-ı 1 1-tı zaman dünyanın ak • 
~.~klhu.t bir kaç gün evvel clü
d~ı," lerı ~ekli almadığınrlan 

0
11 dertlidir. 

~e.r isterler ki kendileri u'li. baıkalııırı dünyanın ma· 
~ 11

1'1: deği§tİrsinler. Dünya 

~! bu mistik idealistlerin 
li ~~isi ekli alıvenin ! 
li ~ &enelerdir böyle iyi kalp· 
daı.ı, . larJa ka1·şı kaı-§ıya yaşa .. 
d,tı b~ı~Jer de §Üpheıiz bunlar .. 
J)ltlo ~t' Çoklarını tanırsınız. Bu 
~'ht llık tnefkurecilikli inaan ni 
~· "a "B ı~~ raa, vana, uda,, nm 
~liırı lle.aında dünyadan elini a· 
lil\i ,: Çekerek bir soğuk le§ ha

lhilir. 
,.... . . .. 

)'•la.:•Pete day&nmıyan, hayata 
~~'Yan hüsJnniyel kötü 

'•-. •r kadar ahlikaızlık 
' rra.,•raı latımua da netice in· 
' ilı le.attan uzaklaıtıran, bo 

era hir har~ket olur. .. . ;,~ "' 
»ıt t 

6•Pet h ·· ·· · IQİtı' uanunıyet tayyaresi· 
tiıa h·,1P Atlantiği aıan Lindber 
': '-'llUniyetirlir. Evinde otu .. 

•c 

~ ı~ 4h, tu Atlantiği yüze yü· 
~ ırı diyen fakat ayak par· 
~ 'ci nııı ucunu ıuya ıokamı • 

~ın kuruntuıu değildir. 
l' • ~ .. 

k u .. lri,.enı"n IA y . y·· :")~ili • p anı, enı ur-
' hu~ 1~~hali etrafında her • 
'--. 11\inıyet dağarcığında ne 

Orta ile b Ya atıyor. 
'dil Unların içinde ıon ıe • 
la._-· e ııı ·· 
~~~ b. 111.Pet hüınüniyet eseri 
' 8- ırJcaç nıühim eıer göı • 
~~il eterlerden biri, Tiirki· 
il) ·~· '-ta 1 Y~iyetini olduğll gi• 
•-....__ ~ >-a ata • 
~d n ıanayi kongresı 

JL• '&r. 
~ ... ilci . 
~tc:.;• de Yen.i Türkiyenin 
L:_""Gi ~~op~aklar üzerinde 
;!- llir derın eaeri olan Tür· 
"'~ a.t lcon • · • treıının raporu .. 

~lci.i d 
~ )1 ~ • lniiıı>et, ilriıi de bize 

E•rar ve eroin 
Taiıs=mde 86yükparmakkıpıda 

oturan Eşrefin üıerinde bir haylı 
esrar ve eroin bulunmuotur. Eı
ref yakalaomıştır. 

Yangın çıktı, söndUrUldU 
Liaıada Eai.isokakta Hakkı 

Beyin mutasarrıf bulunduğu ahçı 
dükkanından çırak Osmanın gaz 
ocağını devirmesi yüzünden yan· 
gın çıkmış ve tavan tahtaları 
yandığı halde söndürülmü,tür, 

Yeni vapur 
Tarifeleri 

Şirketi H•yrtra ve Hallç •lrket· 
terinin tarifelerine alt tetkikat 

lkm•I edlldl 
Liman tarife komisyonu, dün 

Tıcareti bahriye mOdürlDğOnde 
toplanarak, Şirketi Hayriye ve 
Haliç şirketluinin tarifelerine 
•İt tetkikatı bitirmit ve her iki 
şirketin geçen seneki tarifelerini 
ipka etmiştir. Yalnız, Haliç tir· 
ketinin tarifesinde talebelere ait 
bilet ücretlerinde birinci mevki 
biletlere on, ikinci mevkilere 30 
para zam yapmıtbr. 

Komisyon ıeleeek paz1r Sey· 
risef ainin tarifesini tetkike bat· 
hyacaktır. 
Tatllde "'emlekitlerlne giden 

talebeler için 
Mekteplerin tatilini milteakıp, 

Anadoludan gelen talebeler 
memleket dahilinde ifliyen nakil 
va11talannda tenziJltla seyahat 
ederlerdi. Yalnız bu temifit, 
eylül bidayetine kadar olduğu 
için bir çok talebeler mekteple
ric in açılmasından bir ay evvel 
lıtanbula geJmiye mecbur kalı
yorlardı. 

Geçenlerde Anlcaraya giden 
Milli Türk talebe bfrliği reisi 
Muzaffer Beyle diğer talebe 
murahhaslarının teJebbilsleri ne
ticesinde, talebelerin tetriniaani 
bidayetine kadar tenzilitJa tari
feden istifade etmeleri kat'ı su· 
rette temin olunmuıtur. 

Re•mlmiz, eçllma merasl· 
mlnde hazır bulunanlardan bir 
kısmını gösteriyor. 

Gün geçtikçe buradaki ana· 
lann kıymeti yOkıelmektedir. Bir 
kaç ay eYvel metrosu 17 liraya 
olan bir parça, enelki giln ec· 
zahane yapılmak lizere metrosu 
31,5 liraya satılmıtbr. Kumluğa 
da lcömOr ve odun depolan yap· 
mak Oıere bazı kimseler talip 
olmuşlarsa da henllı bir karar 
verilmemiştir. 

Romadakl talebe 
içtimaı -----TUrk Talebe birllii, An•dolu 

ser•hatl dolayıalle, bu içtima• 
ı,t1rak edemedi 

Bugün Romada Italyan darül
fnnun talebeleri büyfik bir top
lantı yapacaklardır. Bu içtimaa 
milli Türk talebe birliği de da
vet ediJmiıti. Fakat, Anadolu 
seyahati bugünlerde yapılacağı 
için bu davete icabet edileme
miştir. 

Milli Tük talebe birliği, bu 
mlinasebetle ltalyah talebelere 
bir mektup yazarak içtimaa iıti
rak edilememesinden dolayı tees-
ıllr ve itizar beyan edilecek, 
baıka bir fırsatta Türk darill· 
fünunu ve yüksek mektepler ta-
Jebesinin Italyayı ziyaret edecek· 
leri bildirilecektir. 

lsviçrelller ittiha
dının yıldUnilmil 

Diln laviçreliler ittihadının 465 
inci yıldönUmO mftnaaebetile 
Takıimde Sıraselvilerdeki Isviç
re sefaretinde bir kabul resmi 
icra edilmiıtir. Merasime saat 
17 de başlanmış ve sefir M. Hın· 
ri Marten, ıehrimizde bulunan 
Isviçrelilerin tebrikitını kabul 
et mittir. Gece _de. s~fareth11nede 
bir ıuvare verılmışhr. 

Tabancalı kadının 
Cinayeti 
Beypazarınm Kervanlar köyün· 

de Kaykalinin oğlu Hasan ismin· 
de biri evli bir kadını sevmi§, 
kadın tarafından mukabele gör· 
memiı, bunun üzerine bir gün 
harman yerinde çahımakta olan 
kadına tecavDı etmek istemiı, 
fakat kadın yanında taııdığı ta
banca ile ateş ederek Hasanı 
öldürmüıtllr. Kadm, tevkif edil· 
mittir. 

Toton kenunun tadtll proJ••I 
hez1rl•nıyor 

1701 numaralı tütün kanununu 
tadile memur encümen, dün de 
toplanarak, tetkikatına denm 
etmiştir. Encümen, Avrupa meuı· 
JekeUerindeki kanunıarı da ter-
cOme ettirerek tetkik etmiye 
karar vermiıtir. Encümen, tadi
JAt projeıini ancak bir ayda ba
zırlayabilecelctir. 

Gelenler gidenler f ._ __ 

Sineme operet8rlen ve maki· 
nlaUerl 

Sinamalarua bir •J ıoara ap
Jacağı nazarı dikkata alınarak 
belediy~ riyuetince ıube m6d0r· 
lerine bir tamim gCSn
derilmiı, mıntakalan dahlliqdeki 
sinemalarda çalıpn ıinama ope
ratörleri ile makinistlerin ehli· 
yetnamelerinin kontrol edilmesi 
bildirilmiıtir. Ehliyetsiz opera
t6rJer, belediye fen heyetince 
imtihan edilerek ellerine birinci, 
ikinci, ftçtlncll maıf ehliyet •eıi
kalan •eriJecektir. 
Belediye budceal ve 111••• 

Belediye bütçesi henuz gelme
miıtir, Geçen aeneki bDtçe llıe
rinden borduralar yepıllDlfbr. 
Bu gllnden itibaren maaf veril· 
meaine baılanacaktir. 

Belediyedeı 
Hallç ~lrkeU hesaplernı kontro• 

IUnU kabul etmezse.. 
Belediye Haliç tirketine bir 

tezkere yazarak Haliç ıirketiain 
belediyeye olan aenclik aidabn 
tecili için hesabatın daima be· 
Jediyece tayin edilecek bir mli· 
rakip tarafından tetkikine mü
ıaade edilip edilmiyeceğine ya· 
kın bir zamanda cevep verilme
ıioi bildirmiıtir. Haliç tirketi he
sabatının kontrolünO kabul eder· 
se belediyeye olan geçen seneki 
borcu uıun bir müddet için te· 
dl edilecektir. Akai takdirde 
ıirketin borcunu ödiyebilecek bir 
vaziyette olduiu kabul edilerek 
29000 liradan ibaret olan geçen 
seneki belediye biutsi derhal 
talep edilecektir. 
BuaUnden itibaren reaUlltflr .. 

sUz otobUa lflemlyecek 
Otobüslere regUJitör koomaaı 

için verilen ikinci mlUıJet dün ak· 
,ım bitmittir. Regülitörler 
30 kilometre üzerine ayar edil· 
melde ve makineye bağlanarak 
mübOrlenmektedir. Bu günden 
itibaren regülatörsliz itliyen olo
büaler seferden menedilecektir. 
Yalova keym•k•mhk binası 

Belediye mübendiılerindea 

Refik Almaet 

Zaruri lhUyttç 
Maddeleri ve 
Fabrikalar 

Is tan bul Ticaret mlldllrlyetl, 
zaruri ihtiyaç maddeleri a..-. 
deki fiat ylikıelmelerini 7alall
dan takip elmiye baılallllfbr. 

Fabrikalann imal etb1deri q
yamn kimlere ye nerede Ye han
gi fiatlarla sabldajı arqbnlacak· 
br. 

Gayri tabii fiat ,....._.. 
sebep olan fabrikalar haklaacla 
takibat yapılmak &zere derhal 
MOddeiumumilip maltamat •o-
rilecektir. . 

lkbsat veklleti het HDe IU" 

fında fabrika sahiplerine on mll• 
yon lirabk muafiyet ftlllllttlr. 
Ba muafiyet bu KDe iki milyon 
liradan on bir bupık milyon li· 
raya indirilmlftir. 

Elye•m muafiyet .. rlcincle a• 
lan kı•ım Adec:e klMle, dmi 
ve çikol lta fabrikalandar. Yeni 
listede bir buçuk mllyoa liralık 
muafiyetin ıimdllik alb Jh bin 
liralığı verilmiftir. 

Geriye kalaa doka J11 hin 
lirahk muafiyetia ,.,.ı .. 11 tel• 
kikat llzerine en zi7acle Wrfte'a 
mulıtaç olan aanaJie ..u.c.ti 
anlqılmaktadır. 

Mllderrlslerle 
Talebeler 

Anadoluda konterana• ..,_ 
mek U••r• • •l•.toela 

aeyahebl 9ıkı"*r 

'- ..;cainnız saha hakkın 
~~ llaalinJab veriyor. 

)9tle w, ~ 1nırtarıyor. 
<'1uıı llct&thaıa bırakıyor. 

••at Ye T uarruf ce· , 

miyeti) bu iki eserle bizde müı· 
pet hüınüniyete aüzel bir miıal 
verdi. 

Sadri Etem 

Ziraat vekaleti müıtetan A· 
bf bey dün Ankaradan tehrimi .. 
ze relmittir, Atıf bey bir müd • 
det burada kalacaktır. 

HOınO, Şahap Beyler dün Yalo
vaya gitmitler, yeni yapılan Ya· 
lo•a kaymakamhk binaısmn kat'i 
kabul muamelesini vapmıılardır. 

Mtlli TOrk talebe birJiiiain 
letebbüsü üzerine bir k111m mB· 
derrislerle talebelerin Aaadolu
da seyahat ederek konferaular 
vermeleri, baıveklletçe kabul 
edilmitlir. Bu ıeyabahn Bqye
kllet tarafmdan deruhte edilen 
masrah dlln gelmiıtir. Seyabata 
darOlfünun ve yilkaek mektep
lerden ikiter talebe itürak ede
cek tir. Talebelerden maada bp 
fakültesi milderrialerinden Kenan 
Tevfik, Tevfik Remzi Behçet 
Sabit, Hamdi Suat ve fen faknI
tesi reisi Muıtafa Hakkı Beyler de 
gideceklerdir. 30 kjtilik bir grup 
halinde müderris ve talebeler ev
veli Adapazarma, oradan Eıki· 
şehre gidecekler ve sıraaile Ku
tahya, Ankara, Kayseri, Sivas ve 
Bahkesiri do'aıacaklardır. Bun• 
lardan ıbaada başka ıebirlere de 
oğranmaaı ihtimali vard11. Hazır· 
lıklar bitiriliı ıe, 6 Ağustuıta lı· 
tanbuldın hareket edilecektir. 
Seyahat 20 ~iin kadar sürecektir. 
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!. ir SeJ16/ıaıi lnıib(Jlar.ıııdaıı : ı Amerlkada lşslzlliej 100.000 den fazla seyirci huzurunda 
f~'· · · · - · Karşı tedbirler 'QJ• . I 
~irde iktısadi vaziyet v!::o~~!Kbi~liri~~:=i~re I ımpıyat oyun arı, tanla• 

reiıicümbur M. Hoover, büyük ı • ı Id f 
8u lbıntltka ahali m8badeleslnden zararda sanayicileri davet ederek kendi- na 1 merasım e açı 1 • 
detıt,fakat CibAD bubr&DJDd8D mftteeslrdlr lerine itıizliğe mini olmak için 

bir teklif yapmak niyetindedir. 

~lre aitmezclen eYVel Garbt. itibarile ahali ıpübadeleainden Bu teklif, esasen bir çok muhit· 
lllJl olunun bu yeıine limanr ula müteeaair olmamıttır. lerde de arzu edildiği gibi, haf· 
.._ ikhaadt sıkmb içinde olduğu· Filhakika umumi harpten ev· tada bet gün it esasına dayan
trf4 dair herkes ıibi ben de bir vel Ege iktısadl mıntıkasının ih· maktadır. 
1_ ~Jler. duymuıtum. Onun içt~ racatı 6 ile 7 milyon albn lira a· Bu suretle bir çok itıizlere it 
...._ d d ·d· 1 h li d S ·ı 6 bulunmuı ve iktı••di buhrana • •. ıı erken buradaki iktısa· rasın a ı ı. t a tı a ı e -
"1 •aa · ·ı ı ı· d bulu ka111 mühim mikyasta tedbir a· 111- 1Yeti mümkün olduğu ka· mı yon a tın ıra arasm a • 
.,. •• LLatl •--'-1 L- lınmıt olacaktır. \' ~ e. &l\lam. ak istedim. nuyordu. Arada cüz'I o....- a uc-
a. ~.l:anı.rde ıkametim ancak raber lehimize olan bir fark var· Mösyö Hoover, bu fikri, tica• 
-.. l1iıa ı b ret nezaretine bildirmit, ve nok· 
.a.._ 1 e ır geceye münhasır· dı. Harbi umumiden sonraya ge· 
~ F·L · tai nazannın teknik cepheden ...,:.._ ... t bu kadarcık kısa bir lince, 926 1enesinden 929 aeneaı· 
.---.ıı · · d b ·kt · 75 d · tetkikini isteımittir. Nezaretin ve· L!ı - lÇın e yapabildiğ:m tet- ne kaClar i racat mı an en 
'llE&t b·ı be 1 kad kt receği raPor müsait olduğu tak· .aa. • 1 e nim için oldukça va- 99 milyon iraya ar çı ımt· 
.... l..! fi:.L• ı..ıtı ·ı •-.eiıt da dirde, Reiıicümhur büyük ıana• ı-..._uır_ IKlr edinecek derecede br. lft n ı e.. para araaın • 
-.naetlidir. Onun için tetkikab· iri kıymet farkı nazan dikkate yicileri bir konferansa davet e· 
:': beticesini kısa notlar halin· alındılı halde bile harpten ev· decektir • 
...__ hzmafı fayduız bulmıyo· vellri ihracat ile harpten sonra, 
-._.... bahusus 923 senesinde yapılan 

liep;-· b·ı· k. Lo ahali mübadelesi muamelesinden 
a..11.. •• -...ız ı ıyoruz ı zan . . . 
-...üllden ·-nr y · la .1 aonrakı ıenelenn ıhraeab arasın· 'l'a_.-.: _, a unanıs n ı e . 
"'ll'lriy.e arasmcl ı ah l. da- fark olmadıtı, olsa bıle bu a yapı an a ı 

-.Ubacteı-·1 v>•··· d • d ' farkın tenakuı delil, tezayüt et-
lbft&_ . - J -un en en zıya e ... 
:--eaair olan mmbka lzmir ıeh· tiii teklinde vub buldugu mer 

11 •e llluhitidir H t . 1 dandadrr. 1 • • arp en evve 
d'lrrair lie muhit.inde ~ bin ka- Bu vaziyetin manası ne olabi· 
..._':_ laiifaa Yardı. Bu ni.~ ahali lir? Demek ki lzmir ve muhitin· 
-
1
" '-.deleaiuden sonra bir aralık de uıl müıtabsit olan halk sımf ı 

"lS Lı- • • • ötedenberi Türkler idi. Burada 
Ulllfl ınmıftir. 

P aJrat L-- olan Ramlar daha ziyade muta· 
~ uu-pten IODI'& geı ek ha- vaaaıt hizmetleri ifa ederlerdi. 
.,, Ye prek dahilden fDDire 
1'ı -ıc bir müddet bekliyen bir 
Iİ 

1

~ llüfaa burada yerletemedi
tlii:!~ hunlar daiılmca tehrin 
I..;-".._ daha ziyade azalmııtır. 
~La miktar 140 bin derece-

.1 .. L ir. Hatta bu miktann bir 
~ ~ ineceiinden br 
L"'lledilmekt~. 

ıaaı.... .;; nüfusunun tiu tarzda ,.t;' 
~ nazarı dikkate alınınca 
, • İthalat ve ihracatının da 

~ lliabette müteessir olması 
~ etli bir ihtimal olarak ha· 
~ir. Nitekim Avrupa mat· 
t• Lı_~a ~zmirin iktısadt vaziye· 
dGf~e timdiye kadar tesa· 
~ ettltimz hüttin yazılarda hep 
.... ~lctai nazar takip edilmck
a....._ ar: İzmir ve muhitinde olan 
~ mübadele ıuretile Yuna· 
~ ıittilcten aonra bütün bu 

Onun için ahali mübadeleeinden 
soma iatihaal&tm miktan ekail-
memittir. latihaalit ebilmedik· 
ten bqb bunların ihracı mua· 
meleıi de ahaİi mübadeleıinden 
dolayı kesilmem ittir. Binaena
leyh,. bugün 1~ ve muhitinde 
ik6aacU bulıaa·m itıe banan se

ı;eırmtft.cnti jolU \ı~ 'Süralar· 
daki Rumlann Yunanİltana git· 
mit olmalarında değil, bili.kia it· 
balibn azalmumda aramak li• 
znn gelir. 

Filhalrika umumi h•rpten e•· 
vel f zmirin ithalib 5 ile 6 mil
yon altın lira olmas~ mukabil 

l harptt!n soııra, yaııi ı 926 ne 1929 
senesi arasında bu miktar 33 mil
yon liraya (kiiıt para) kadar 
dü,müttür: lthalibn tenakuıun
dan tevellüt eden ikbaadl buh-

~~in ikbaden pek dütkün ran vaziyeti İle ttkiyet edilecek 
~ aeldili eöylenir. bir hadile deiildir. Çünkü bugün 

'-ha. llnaki bu defa lzmirde yap· memleketimizin iktısadl ıiyaıeti 
~ tetlrikat neticesine göre mümkün olduğu kadar hariçten 
t... 0 1&rak iddia edebilirim ki, az mal almak hedefine mütevec-
"'ir -.,ktai nazar çok yanbftır. iz- cih bulunmakatdır. 
"t •e lllubiti iıtihaal ve ihraç Yalnız bir noktayı tavzih ede· 

-s· ~ telılllldi kaya sanım bir ka· 
~ ~~er ıizin kapıyı çal· 

~ ~ l&J'et 1akin ve tatlı bir 
.,.. ~ ~~ük bir manevra 
~ ._.....k sordu: 

'"adı..: e lllliferref oluyorum e-
-. p ı· 

'1 ı_.jx~~ .. lo111aı adli bqmüf elti· ---. ....... 
-. J ~Jretle haykırdı: 

Jt.., ~Jöre illi? Şu methur Jor 
Je.; hlr..~ ~ede ise Arsen Lü· 

~ ~ olan metbur Jor • 

--ı 

Yazan : 

r::l ... -.. ·-·-·-·-··==ı··· ... , 
ı. ;.;:;;--~l·' , .. u·-·ı · 
~ u " ~ !I ile aşafı cins mümasil müstahzarat ·ıi 
IJ ~rısında hiç bir iltibasa mahal vermek İ 

1 
ımktoı mevcut d"ğildir. ..L YSOL,, lı 

1 
muzir mikropları imha hususundaki il 

; büyük kuvvet ye tesirile bütün dün- 1 

l·ı r•1.:;;j=•• ~~ıı., ' 
...... ~..... 1 
ile .. L YSoL,, ismini 

ve her şlşelinde Hım· 

buıg'ta SCHUELKE 
& MAYR· A. G. 
lmzasmı hamildlr. Tak· 
litl~rinl red'de4iniz. U
mumi acentalırı : lstanburda S. Jacoel 
mıhtumlan. 

==============· " 

1 
1 

·ı 

lim ki lzmirin ithalat ve ihracatı 
ıon ıene ~arfında .büyük bir ta· 
baVy;it6 uirabnıttv .Yani 19~ 
serleıibde ihracat laymeti SO mil
yon liraya düıümüttiir. itte bu 
lıadise cihaiı iktısadl buhranı
nm bir neticesidir. Ve Jzmirin 
bugünkü sıkıntısı bilhassa ibra· 
catın bu teneazülünden nq'et 
etmektedir. 

Bununla beraber önümüzdeki 
i~tihaal senesi iyi ümitler içinde 
~tılanıyor .. Bu sene üzüm hem 
bol, hem iyidir. Kezalik incir 
mahsulü de ayni vaziyettedir. 
Hariçt~ki fiatların da iyi olaca· 
ği timdiki alivre ıatıı fiatlarına 
nazaran tahmin edilmektedir. 
Nihayet tütün fiatlarında bile 
ıon günlerde iyi bir hareket mü
ıahede olunmaktadır. Bu nokta· 
yı da memnuniyetle kaydedebiH· 
riz. 

Meh11tet Asım 

2,000klşiOllmplyat şarkısını söylemlş,Ollm
plyat meş'al~sl yakılmış,bayrak çekllmlştlr 

LOS ANJELES, 31 (A.A.) -
Bulutsuz bir gökten yakıcı ıualar 
neıreden güneıin göz kamaştıran 
ziyası altında Olimpiyat oyunla· 
rımn kütat resminin yapıldığı za· 
man harikulade güzel olan stad· 
yomda 105 bin Olimpiyat merak
lısı ve Aşıkı, üstüıte yığılanı bir 
halde toplanmış bulunuyordu. 
Bunlar arasında Müttahidei A· 
merika reisicümhuru muavinile 
dünyamn dört köteainden gelmit 
olan prensler ve asılzadeler var 
dı. Konulmuı binlerce bahçe ıem
ıiyelerinden türlü, türlü renkler 
aksetmekte idi . 

Aren etrafında gayet güzel 
ziynet kumaıları ve yüzlerce 
bayrak dalgalanmakta idi. Bu a• 
rahk iki bin kitilik bir muganni 
heyeti, Oilmpiyat ıarkısım teren· 
nüm etııneğe baıladı. Muıanniler 
sirkin bir ucunda mevki almıt· 
lardı. Bunlar, bir taraftan teren· 
nüm ederken sirkin diğer ucunda 
Baron Du Coubertins, müsabık
lara hitaben bir nutuk irat edi· 
yordu. Havada ve ıirkin etrafın· 
da kabili sevk balonlar ve tayya• 
reler uçmakta idi. Müttahidei A• 
merika reisicümhur muavini gel
diii zaman oyun meydanındaki 

bando Amerika milli martım çal· 
.mıtlll'. 

,5aat 2,55 de atletler, bir geçit 
resmi yapmağa başlamışlardır • 
En önde Yunanlılar bulunmakta 
idi. Diğer atletler, mensup olduk· 
Tan memleketlerin isimlerine ıö
re alfabe tertibi üzere Yunanlda· 
n takip ediyordu. Bu atletlerin 
adedi iki bin idi. 

Tirr 1 erden her birini bir allat 
tuf anile selim lam ak suret ile se
yircilerin milliyet hususunda gös
terdikleri bita Hık, oyunlann 
itisi için bir fali bayırdır. 

Şıkhklan itibt ile İtalyanlarla 
Japonyablar bilhassa nazan dik-
kati celbetmekte idiler. Mavi bir 
üniforma giyinmit olan İtalyan· 
lar, fatiıt usulünce kalabalığı se
lamladılar. 

M. Curtis, olimpiyat oyunlan· 
m açtrktan sonra kendisi bir.Fan
far tarafından selimlar.mıttır. 
F anf arın namelerine boru sesleri 
de kanımııtır. Ayni zamanda on 
parça da top atılmııtır. Bundan 

den inerken az kalsın yakalıya· 
caktnn .. Geleceğini haber ver • 
mitlerdi. Şimdi de burada zan • 
nederek geldim, yok. 

- Ya! .. Halbuki bana ne ka
dar kam ııcak bir kız görünmüı· 
tü. 

Jorjöre omuzlannı silkti. Ken 
disine bu kadar hürmetle hitap 
eden ve hayranlarından birisi ol 
duğuna tüphe etmediii bu gen· 
ce maliimatım göstermek istiyor
du: 

- Siz bana inanınız, dedi, 
müthit bir kadındır. Bilmiyor 
musunuz .. Kim? Meıhur iri Po
lün metresidir •. 

- Ne diyoraunuz? Hani ya 
ıu az kalsın tevkif edeceğiniz 

haydudun mu? 
- Evet, nasılsa elimden ka-

çan, fakat bu ıefer kurtulmasına 
imkan olmıyan 1ri Polün metre· 
ıi Sarı Klira! •• 

- Vay canına.. Gazetelerde 
okumuftum. Demek bu, alb haf-

sonra Oilmpiyatın metaleai ya• 
kılmıt ve bu oyunlara mahıus 
olan bayrak çekilmittir. Bu me
rasim yapılırken Olimpiyat mar• 
ıı çalınmıttır. Dört bir taraftan 
yüzlerce güvercin salıverilmittir • 
Bunun üzerine Amerikan iskrimo 
cılarından Calnan, bütün atletler 
namına tahlif edilmit ve bundan 
sonra atletler, stadyomu terket• 
mitlerdir. 

Beşiktaş 
lzmlr'de ikinci maçında t-4 

gelip geldl 
IZMIR 31 (A.A.) - lzmire üç 

maç yapmak üzere gelen Betik· 
tat takımı ikinci maçını bugün 
Altınordu takımile oynadı. Birin· 
müsabakada mağlup olan Betik-o 
taıın lzmir spora nazaran daha 
zayıf bir tekilde ıahaya çıkan 
Altınordunun kartıaında alacağı 

netice ıeyirciler tarafından me
rakla bekleniyordu. Oyun saat 
18 de bqladı. Oyun hakemi ge
ne M. Favler idi. Birinci hafta• 
yımda rüzgarın altına düten AJ. 
bnordu aHklamn ayağından üç, 
Etrefin ayaiından bir olmak Ü• 

zere dört ıol yemit ve bu gole 
ancak bir ıolle mukabele edebil· 
mittir. Betiktat rüzginn lehine 
olmaamdan istifade ederek he-
men kimilen hikim bir oyun or 
namıf, haftaymı 4-1 galip vazi· 

yette bitinnittir. ikinci haftayım· 
.da her iki tara{ ta iof · ata~~m· 
lar ve bu devrede -Altınordu ie-
!İktafa atı rbaamaia batladı ise 
de muhacim hattının çok zayıf 

olması, anl&f&Jllamalan neticesi 
olarak ıol atamadilar. Betiktaı 
ta bir çok fırsatlar kaçırarak o-

iunu 4 - 1 ıalibiyetle bitinnit· 
tir. 
Yunan•Bulgar etletlerl11e kartı 

hezarlanmıya ba,hyoruz 
Galatasaray, Fcnerbahçe, Be

tiktaı, lıtanbulspor, Kurtulut. 
Pcra kulilp~erine mensup atlet• 
ler 12 Ağuıtoı Cuma gDnll Tak
sim stadyomuoda bDyllk atletizm 
müaabakalan yapacaklardır. Bu 
mDsabakalıirda, EylOlDn ilk baf
ta11nda latanbula gelecek olan 
Yunan ve Bulgar atletleri ile 
kartılatacak müsabıklar seçile
cektir. 

tadır aranılan Sarı Klira idi. 
- Evet. Bizzat o. Niç.in bu 

kadar acele ile onu aradığımızı 
timdi anladınız değil mi? Haydi 
Flaman gidelim. Adreı mösyö 
Froaan idi değil mi? Volter cad• 
deeinde 63 numara? •• 

- Evet •• 
Raul polis hafiyesini eterdi· 

ven baıına kadar tqyi etmiı ve: 
- Taliiniz açık olsun, demis· 

ti, fU herifleri, Lüpen de dahil ~I 
duğu halde inıallab yakalarımı~ 
da, herkes rahat eder. 

Mösyö Raul, atalona döndüğü 
zaman, genç lazı ayakta, biraz 
rengi uçmut bir halde buldu. 

- Neniz var matmazel? 
- Hiç •. Hiç.. Yalmz bu a. 

damlar beni ne diye tevkif et • 
mek istiyorlardı acaba?.. Gele • 
ceğimi kim haber vermit? 

- Deınek siz Sarı Klaraaa 
ruz. iri Polün metresi Sarı Kli.· 
ra.. 

(Devam edettktlr) 



Maymunun Jntiharı 
Bilerek mi, rokaa taklit 

ederek mi? 
lngilterenin Çeder ~ehrinden 

~elen haberlere göre, hayvanat 
bahçesinde bulunan ihtiyar bir 
§anpanze maymunu, bir ağaca 

kendini asmak ıuretile intihar 
etmİftir. 

Bu haberi veren telgraf, şan· 
panzenin Rezü.s cinsinden oldu • 
junu söylüyor. 

Halbuki bu cins maymunlar, 
~§'eDpan:ıe cinsinden daha aşağı 

bir clnıfır ~ .. ,ayet, Çester hay
vanat bahçesinde bu şanpanzeyi 
Rezüs cinsinden telakki etmi~ • 
lerae, zavallı maymun belki bu 
hakarete tahammül etmediği i 
ç.in hayata veda etmiıtir. 

Bu hadise hakkında maluma 
tına müracaat edilen meşhur 

profesör Meyeraon • ki maymun· 
lar üzerine tetkikleri vardır -
§unları söylemiştir: 

e - Bir maymun asla intihar 
~tmez. Bir kaza neticesinde kcn 
dini asabilir. Fakat, bir maymu· 
:nun bilerek ölme)1i irıtemeıi ka • 
bil değildir, çünkü bunu dü§üne· 
tek kadar miifekkiresi tekamül 
etmemİftİr. 

Se.kın bu maymun, bir adamı 
jdam ederlerken görüp de onu 
taklit için kendini asm•! olma • 
ım? 

Kadın biraz kımıldasa, Japon
yalı başını doj'rultuyor. Gözlerini 
açıyordu. Bakışlarında teessür 
ve keder değil, korku eserleri 
görüJüyordu. Bu korkak bakıt 
Natapnıa içinde müthit bir fik
rin doğmasına sebebiyet verdi. 

Tagami muhakkak korkuyor
du, Demek kababatlı olduğunu 
anlıyordu. 

Dakikada biryol biletini açıyor 
altı kırmızı kalemle çizilmit ha· 
reket tarihine göz atıyordu. Ka· 
dını kuvamıyordu. Fakat artık 
onu iıtemiyordu çünkü •• Öldürül
mekten korkuyordu. 

Onu 6ldilrmek.. Böyle bir şey 
yapacak oluraa Tagami arhk 
kımıldamıyacak, gideıaiyecek, 
başka kadınlarla seviıemiyecek· 
ti. Tagammin bakıılan ona Ya· 

Amerika lokantaları 
Avrupaya lçal siparlşlerl 

vermektedirler 
Nevyorktan bildirildiğine göre 

bu şehrin en büylik iki lokantası 
içki yaaağmm kaldırılmasına ir.· 
tinren tertibat almaktadır. 

Bu iki müessese F ransadan 
bir milyon galonluk yani 45000 
hektoHtre şarap ısmarlamıştır. 

• 
Bu şaraplar borduda hazırlan-

maktadır ve bu sene zarfında 

Amerikaya sevkedilecektir. Bu 
siparİf 97 yaşmda olan Mister 
Muk en verdirmiştir. Bu ihtiyar 
tüccar, inzuvaya çekilmiş olduğu 
Virginia'daki malikanesinde, içki 
yasağının kaldmlacağmı haber 
alanca, kupa arabasmı hazırlat

mış, ve Fransada bulunan otlu· 
na telgrafla emir vermiye git
miştir. Bu adam, hayatında oto-
mobile binmemittir ve daima 
kupa arabasile, eskiden ve genç-
liğinde olduğu gibi gezmektedir. 
Mister Mukcn, Fransada oğluna 
telgrafla emir vermekle beraber 
ve, 65 yaşında olmasına rağmen 
henüz cahil telakki ettiği oğlu

nun bu işi becerebileceğine kani 
olmadığı için bizzat Fransaya 
gidip bu siparişi halletmek ni· 
yetindedir. 

~
- Yazan: ~ 

Mm. Rubc 

janski 

zifesini ihtar etmişti ertesi ıUn 

beraber yaşayacakları son gündü. 
Nataşa içi fena tasavvurlarla 

dolu olduğu halde sandıklara 

bakarak hain hain gülüyordu. 
T agami kalkınca Koher ve 

Uyamaçı odaya çağırdı cebin· 
den üç beyaz zarf çıkardı. Bun· 
ları birer birer hizme-tçilere ver· 
dikten sonra üçüncü zarfı Nata
ıaaya uzattı. Dedi ki : 

- Alınız! T agami sizden mem
nundur, kendisine yaptığınız hiz· 
metlerden dola)'ı teşekkür etme
yi \'azife bilir. 

Nataşa zarfı açtı içinde bank
notlar vardı. Şaşırdı ve kekeledi: 

- Cu ne demek itti! Ben 
hizmetçiniz değildim. Yanılıyor· 
ıunuı. Alın bunlan ... 

Tagami cevap verdi: 

Yann 
ViYANA (:>17,:! m.)- tı.:ıo Konser, 

- rn,40 Org konseri - ı:; Plak -
18,0:l Konser - 21 Konı;er - 2:!,l:> 
Haber - 2.1,~:J Dans. 
BÜKREŞ (:194.2 m.) - 13 Plak -

14 Plak - 18 Hafif musiki - 19,10 
Konser - 20 Radyo - 20,40 Plak -
21 Konser - 21,4:> Musiki - 22,0;; 
Kons-er. 

ROMA (4U,2 m.) - 14 Sekstet -
18 Haber - 18,30 Konser - 18,40 
Musiki - 21 Pli\k - 21.4:> Kon~er -
23 Konser - 2:1,.'30 Dans. 
BUDAPEŞTE (:>:>O,:> m.) - 10,l:l 

Kon~er - 13,0:> Konser - 17 Konser 
- ı ,30 Macar harnları - 20,l:l Mu
siki - 21 Kon er - 21,.10 Çigan mu
sikisi. 

OSW (1071,4 m.) - 19,4:> Harmo
nik konseri - 21 Konser - 22 Piya
no konser - 23,15 Haber. 
V.ARŞOVA (1111 m.) -13,4:> Plak 

- u,:ı:; Plak - 16,ıo Plak - t6,.to 
Plfık-17,40 Spor-1' Senfonik kon-

- Siz hizmetimdeydiniz. Bu, 
son hediyem... Reddederseniz 
nezaketsizlik etmiş o!ursunuz. Si
ze Uyemaça verdiğimden yüz Ji· 
ra fazla veriyorum. Bu para size 
Jizım olacak. Yarm gidiyorum. 
Artık bu evde kalamazsınız. Bir 
oda buld1tnuzmu? 

- Hayır itti henüz aramadım. 
- O halde gidip çabuk bir 

yer bulunuz. Bugün akşama ka· 
dar eşyanızı taşımalısınız. ister
seniz akşama geliniz. Gece be
raber gezmiye gideriz. 

- Pekill itti bir oda kirah
yacağım. 

Nataıa kararını vermişti. Dü
şüodfi: 

- Bu gece onu bir kama ile 
öldürürüm, belki kendimi de .. 

Tagamiden aldığı para ile 
Beyoğlu mağazalarının birinden 
düz sapı üzerinc!e inci ve yakut 
taklidi taşlar kakılmış, güzel bi· 
lenmiı bir hançer aldı. 

ser - 19,20 Dans - 21 Konser -
22,l:i Konser - 23 Dans. 
KöNtGVOSTERHA YZEN (16.'.l:l) -

7 .Jimnastik - 7,15 Konser - 8 Kon• 
ser - 15 Berlinden naklen konser -
11.:10 Konser - 19 Plak - 20 Lohen
grin - :n,20 ~rlin - 21,~0 Konser 
- 24.:i-O Dans. 

PARlS (172:> m.) - 7.4:> Jimnastik 
8,30 Jimnastik - 8,4:> Musiki - 13 
Plak - 20 Plak - 21 Konser - 21,40 
Haber - 23,:lO Plıik. 

Bir Rus prensinin satmıyıa mec
bur kaldığı bir cııara tabakası 
gördü, onu da satın aldı. Han
çerle tabakayı ayrı ayrı paket· 
ler halinde ıard.rdı. Oradan 
Muranın evine gitti. Hançerin 
sarılı olduğu kağıdın ıicimini bi· 
!eğine takmıştı. Öteki elinde ta
baka vardı. Düşünüyordu: 

- Evvell tabakayı veririm. 
Kim bilir belk[ kalbi yumuşar. 

Mura uyanarak Nataşayı gö
rllnce bağırdı: 

- Aferin! Aferin 1 Allah ıa
na acıdı. Şu san maymundan 
kurtuluyorsun ! Benim yanıma 
geleceksin değil mi ? 

Hiç olmazsa epiyce para top· 
ladın mı? Giderken ne bırakıyor? 

Nataşa, Murayı bozmamk için 
içini çekerek cevap verdi: 

- Maalesef hiçbir ıeyl 
- Vay rezil vay! iki ıenedir 

beraber yaıadınız. Bir de onun 
batın için Viyana hayatını bı· 

YugosJnvyada 
Benzin buhranı ! 
BELGRAT, 31 (Huıuıl) _sıt 

haftadanberi memlekette batı61' 
J~ 

teren benzin buhranı devam tJJ, 

yor. Bunun sebebi ikidir. Biri•" 
buraya benzin ve petrol ihr•"tı 
yapan Romanya ile döviz ıniib~' 
deleıi mü9külitı1 ikincisi ıol'I ~ 

'
,, 

lerde petrola konulan yeni 'Ver 
ler. ., 

Benzin yokıuzluğundan bir~ 
sanayi işlerinin durmak tehi~!\ 
vardır. Belgratta bir çok bel'I~ 
depolarına hükumet vaz'ıyet , 
mittir. AIP"amda benzine ıu )(' 
tarak satış yapan bir müeı•"'' 
kapatılmıtbr. 

1. d•' Bu suretle 900 litreye ~• I• 
benzin, kullanılmaz bir hale ı' 
m" bulunuyordu. 

Japonların gözf.\ 
Pekln'de ! 

1 
PEKiN, 31 (Husuıi) - ÇI~ .. . .,,,. 

Lu Liang Japon kuvvetler•,,;· 
Jehol mıntıkasında ilerlenı~~ 
ne kartı bir tedbir almak 1J I•' 
büyük bir askeri kongre to:r~' 
mıttır. Verilen haberlere 1 ı,.ıJ 
Çin kuvvetleri Ceneral Çanl elit' 
Liang'a yardım ettikleri t-1' ·Jı 
de, Japonlar Jeh~l mıntı1'~~t' 
beraber Tien-Çin ve Pekin ıe 
lerini de it~ 

raktın!. Jı't 
- Bana çok para verdi, fa 

hepsini iade ettim. 
Mura yDzOnü buruşturdu: tti r 
- Aptal... Sonra illve e yo ti 
- Cehenneme kadar ~P 

var, elbet bir çare buluruı. ~ 
bizimle çalışırım pe" kısa ı• o.e!' 
da bir cost bulabilirsin.. . ot"' 
me, CelAl Bey sık sık sen• • -' 
yor. Onunda muhakkak .;,i• 
yardımı do\rnnr. Şu sırad• 1, 

0
,-

miz bozuk. Artık aldanıp e"·'
1
ot 

cek Amerikalı, lngili bulu•:;.,,. 
pıyasada hepimizi tan•! lıjll' 
Sağlam dost bile bulmak 1111 ~rJ 
ıız. Fakat ıen araınıı• lı 11it 
giriyorsun, güzelsin çablJ 

1
,,..-

dost yakalars n. Ben san• 
gelen nasibatları verirİOI· lı ge'f 

Roz Nuara garson o!ar• ot':' 
mezsen daha iyi olur. Artı~ ıe' 
nm modası geçti. Or•'/ JJP 
müşteri gibi gidersin. -~·:~,.,,
konu,urken zenginin bır• _ıl} 
ucuna takılır... ıJlll,,,-· 



Terme ı 
n 1 Yerdir, Terme• 

H iller neaıl geçinir? 

S 
asust muhabirimizden : 

8tllsu • 
d n un zengin kazaların-an b• · · d 
S6 lc'I ırı ' Termedir. S msuna 
lil 

1 ~metre me afede ve Ordu 
lyetı sınırındadır 24 b. 111· • ın umu-

k~ ~ufu u olan Terme 'bin 58 
1 3~~ vardır. Merkezde 300 ev 

llıab nlufu u mevcuttur. Baş '. ıca 
Y au leri, pirinç, mısır fındık 
ıınıurt · ' ' bu~ d a, kendır, keten. arpa, 

b g ydır. Termede senede bir 
t..~lçuk milyon kilo pirinç ve 12 
''4

1 Yon k'I l 1 o mıaır istihsal olunur. 

h trıne, istihsa1itını htm deniz 
tQı k r 

1\ ara yollarıyla nakleder. 

f •d•abaya dört kilometre mesa-
e e U l • • 

1 g Ie bır ıskelesi vardır. 
erın · 

L tnın mısırlarmı Trabzon ve 
Qav ı· . T S a ısı, erme pirincini Ordu ve 
lİ:~~n çekmektedir. T~rme ara
• ıııınen su!ak, kısmen kum-
aldır Ah ı· . ld ~ j,.· • a ısı çalışkan o ugu 
.. ın ko 1 • , h m,u arına nısbetle refah 
t 1\ Utur içindedirler. 

k •saba o!dukça harap ve ba
n~lllıııdır. Bu harabiyete Terme· 

.~~ vııktile geçirdiği bir felaket 
l\ ep olmuştur. Umumi harpte 
p·~tadenizi tarıyan düşman tor
a~:.l•rı güniln birinde ansızın 
1' ıle ihraç barek tı yapmış ve 
d erıtıeyi işgal etmişti, Bu esna· 
t il

1
.kasaba yanmıı ve bir da ha 

llt 1 • 
b Ilı doğru'tamamıştır. Bugün 

bltı evlerin duvarlarında •e cam· 
a' 

•aı 'tında kurşun ve ıarapnel ya-
llrı görülüyor ki bunlar o acı 

" ~trirı elemli ha hralarıdır. 
1\ .. 'rnıenia asayişi yolundadır. 

iktısat ve para 
Konferansı 
Amerlkaya davet
name gönderildi! 
Vaşington, 31 (A.A) - Cihan 

iktısat ve nakit konferansına iş• 
tirak etmesi için Amerikaya gön
derilmiş olan davetname, lngil· 

t ere ı efareti tarafından har içi ye 
nezaretine tevdi edilmiştir. 

Hariciye nezareti, daha tim
diden daveti kabul etmekte ol· 
duğunu bildirmiştir. Bu davet
name münderacatına nazaran ta
mirat, harp borçları ~e tarifeler 
meseleleri müıakerat haricinde 
tutulacaktır. 

Konferansın içtima mahalli he
nüz tayin edilmemittir. 

Amerikadan konferanıı ihzar 
etmiye memur olan Cenevre leş· 
kilit komitesinde bir aza tayin 
ve ayni zamanda programın tan
zimi hususunda ihzari komiteye 
yardım etmek üzere bir iktısatçı 
ile bir maliye mutahassısının 
izam edilmesi rrca edilmiştir. 

Romanyada iki 
Meclls de açıldı 
Biikreş 31 ( Hususi ) - Dün 

ayan ve meb'usan meclisleri me
rasimle küşad edildi. Kral Karol 
askeri ve mülki maiyetlerile saat 
12 de mecb'usan meclisini açmış 
ve bir nutuk söylemiştir. Kralın 
nutkunu meb'uslar şiddetle al
kışladılar. 

Casus bir af le ! 
Marsilya, 31 <A.A) - Cote 

d'Azur'da bir casusluk meydana 
çıkarılmıştır. Meselede Baratti 
ismindeki bütnn bir Italyan ai· 
lesi methaldardır. 

Bu ailenin 5 azasından 4 ü '15 
ay ilii 2 sene hapse mahum edil
miş. 5 incisi beraet etmiıtir. 

0Y1Gııün mahsulün para etme
Yo~•inden başka bir şikayeti 
}'ij~tı.ır. r erme halkının en bü-
ç derdi yolsur.:uktur. Terme· bazı eserler vardır. Bunlardan 
ltatşan:ıba arasındaki şose elli birisi Bolaz köyünde bir ka!e 
tl:tillt.denbe.ri a !a tamir görme· harabesidir; birçok yerleri kayb-
lttitır. Samsun vilayetinin her olmasına rağmen kalenin kapı 
l' lfında yol yapıldığı hald~ ve merdivenleri olduğu gibi dur-
trın . b' bah enın } o'.suz kalması ır maktadır .. 

}'a lııztıktır. Geçen sene ihalesi Bundan batka da Sancaklı 
~ Pılın yo!un bu sene de bazı köyünde ve Simenik göln üze· 
~ an.ialar ylizünden ikmal edil· rinde bir şehir harabesi mev-
~ıne imkAn görülememektedir. cuttur. 

~-·~ir~le_r~e ....... a_it _______________ z_u_b_e_y_r_o_a_ı_u __ F_u_a __ t 

Yerli allar Sergisi 
Bu gün açı yor 

Q [fist tanılı I ıcni sy:ıtıadn ı 
I~ tçen sene 11 ağııstusta açı
iır 3 lincij yerli mallar serğisine· 
eli ı~ak edipte bunların arasından · 
k:ı·~ırıa Ye madalya almıya liya• 
dip) kazanan sanayi erbabının 
'-t 0ıtıa ve madalyaları dün Ga
~~Saray liaeıiode 4 O~cü yerli 
ttı~~r serğisinde merasım ma_h
~tk •le dağıtıl ıştır. Bu merasım 
~-t~ erklnı, sanayi erba?ı 
\>t lıat uıensubini iştirak etmış 
~tt ltı.adalyalar Halk fırkası vila
~~ . •dare heyeti reisi Cevdet 
tıt tıtlı bey tarafından dağılruış
~t~ Ct\'det Kırim bey evveli 

' b• . ttb b ır nutuk söyliyerek sanayı 
cı~~ llıa muvaffakiyet dilemiş 
' i~1 11 • onra sırasile aşağıda 
~-d ~rı Yazılı olan müessesata 
C~ Yalarım vermiştir: 
~ ~huriyet gençler mahfeli. Yu
l>l~torap labl'ika ı, .. 'ecip n Cemil 

~~ııı ~adyolin, ark çikolata, elit 
ııı, 1J Melba çikolata, Enf'er ga

~fı $aJa[k karyola fobl'ika.c; ı, Kadın
ı trıma cemiyeti, şark işle -

meleri imalitthanesi, Haçik efendi • 
nin kuyumculuk atölye i, kuyumcu 
Hamit ve Salih, Seniha hanım badem 
ezmesi fabrikası, Ilaı;;an ecaz deposu 
Küçük fabrika, Kehlibarct Bürha. 
nettin be, Ari sabun fabrika~ı, Ma
:zon meyva tozu, Rasim çorap fabri
knsr, İbrahim zade biraderler çorap 
fabrikaST, Ilep kıravat fabrika~ı, Ka
ramü~I lbez fabrikaSJ, Liyon ~iko
lata fabrikası, Mehmet Nuri bey ça• 
pa unu, losyon Kemal, Loryan şeker 
leme ve pasta, Hasan a\·ni şekerleme 
:f abdkası, Fenerli boya fabrikası. 
Tan kundura fabrikası, Turan neba
ti yağ fabrikası, Ömer Lütfi ıtriyat 
fabrikası, J,üks çorap fabrikası, As 
lan mensucat fabrikası, Arkiri aı;falt 
fabrikası, Hiliiliahmer san'at evi, 
:\estele çikolatası, l mail Kazım ço· 
rap fabrikası, Şolem yazı makinesi 
şeridj fabrikası, Mustafa Hakkı bey 
Jabornturnrı, Beykoz kundura fahri· 
kası, Fe hane, Bakırköy, Hertke, Şü 
küfe ıtriyat, Bomonti, Bakırkö.r yağ, 
Star kundura fabrikası. 

Madalyelerin tevziinden sonra 
davetliler büfede izaz ve ikram 
olunmuşlar, badehu sergi gezile
rek merasime nihayet verilmiıtir. 

3. K. Sa. Al. Ko. dan 

Manisa'daki alım satım komisyonu afığıda miktar. ve ihale 
tarihleri ve mevkii yaz.ılı senelik kuru ot kapalı nrfla münaka~ 
aadadır. Şartnamenin bir sureti komisyondadır. Taliplerin vaktı 
muayyeninde Manisa'da alım satım komi yonuna müracaatları. 

Sureli ihale 
Kapalı zarf 

Aleni münakasa 

Aleni miinakasa 

Saat 
15,30 

15,30 

15,30 

~ 

ihale tarihi 
15-8-932 
pazartesi 
17-8-932 
çarşamba 

16·8·932 
salı 

Q • 

(585) (3544) 
Mevkit miktar 

Mani a 192188 

Uşak 114975 

Kasaba 82532 

Ezin~deki kıtaat ihtiyacı ıçın cins ve miktar ''e ihale tarih
leri yazılı mevaddı iaşe kapalı zarf usuli ile münakasaya kon
muştur. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün münaka
saya iştirak edeceklerin muayyen gün ve saatlerde Ezine aske
ri satınalma Kom. na müracaatları (623) 13734) 

Cins Miktarı ihale tarihi Saati 
12 
2 

12 
2 
4 

Sade yağı 16000 24-8-932 Çarşamba 
Un 450000 24· 8· 932 Çarşamba 
Sığır eti J 52000 25·8-932 Perşembe 
Arpa 650000 25· 8 · 932 Perşf:mbe 
Kuru ot 480000 25-8-932 Per~embe 

.. . 
Yerli fabrikalar mamulahadan ı 

{30,000) kilo çoraplık yün jpliği 
kapalı zarfla münakasaya kon-
muştur. ihalesi 16-8-932 tarihine 
müsadif salı günü saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere her 
gün Ankara merkez satın alma 
komisyonuna Ye münakasaya iş· 
tirak edeceklerin o gün ve saa· 
tinden enel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz ~ukab!
linde mezkur komisyon rıyaseh-
ne tevdi eylemeleri. (561) (3383) 

• • • 
Yerli fab"rikalar mamulilından 

(325,000) metre çamaşırlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. lhalasi 25-8· 932 tarihi
ne mfisadif per~embe günü saat 

• J 5 te yapılacaktır. Taliplerin 

şartname ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankara merkez 
SA. AL. KOM. na müracaatları 

ve m Una kasaya iştirak edecek· 
lerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezkur 
KOM. Rs. tevdi eylemeleri. 

(587) (3546) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulatından 

(135,000) metre astarlık bez ka
palı zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 27 · 8 - 932 tarihine 
müsadif Cumartesi günü ıaat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname ve oümuneıini görmek 
Ozere her gün Ankara Merkez 
Sa. AL. Kom. na muracaatları 

ve münakasaya ittirnk edecekle
rin o gün ve sa tınden evvel 
teklif ve teminat mulduplarmın 

makbuz mukabılinde mezkur 
kom. Rs. ne tevdi eyleme!eri. 

(588 (3547) 
l{o .y. 1(. 

1 - Edremitteki kıtaatı as· 
keriye hayvanatı ihtiyacı için 
(400,000) kilo aıpa kapalı zarfla 
20 gün müddetle m "nakasaya 
lionmuştur. ihalesi 6·8-932 cu-
martesi günüdür. Saat J 5 dedir. 

2 - Şartnameyi •e evsafı gör
mek anlamak için her gün ve 
münakasaya iştirak edzceklerin 
de ticaret odası tasdiknameleri 
ile aynı gün ve saatte Balıkesir 
il ci Kol ordu alım satım Kom.na 
müracaatları ilan olunur. (3407) 

• • • 
K. O. ya merbut kıt'alarm ih· 

tiyacı olan 400 bin kilo un ka
palı zarfta mUnakasaya konınuş
tür. ihalesi 20· 8-932 Cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 
Şartnamesini almak isteyenlerin 
her gün ve mOnakasaya iştirak 

edeceklerin de vakti muayyeninde 
teminat ve teklif melduplarile 
komisyonumuza müracaatları. 

(594) (3~89) 

Yerli fabrikalar mamulibndan 
(39800) kilo pamuk çorap ipliği 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 1-Eylfıl-932 tari· 
hine müsanif perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankar" merkez 
satınalma kom. na müracaatları 

ve münakasaya iıtirak edecek· 
lerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezkur 
kom. riyasetine tevdi eylemele
ri. (615) (5712) 

• •• 
Yerli fabrikalar mamulitından 

(40,000) adet battaniye kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 5 Eylül 93:t T. ne mUsa· 
dif Paıartc-si glinü saat 15 le 
yapılacakhr. Taliplerin şartname 
ve numunesini görmek üzere her 
gün Ankara Merkez Satınalma 
komisyonuna muracaatları. Ve 
münakasaya iştirik edeceklerin 
o gün ve saatinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarının maz.
buı mukabilinde mezkur Kom. 
Riyasetine tevdi evlemeleri • 

<616) (3713) 

Ankaradaki kıt'alar için 60,00J 
boz reokt8 elbiselik kumaş ka
palı zarfla münakasaya konmuş
tur. (halui l 8 932 pazartesi 
günU 13 30 dadır. Şartnameyi 

görmek istiyenlerin her gün ta
liplerin teminat ve teklif mek
tuplarile Yenişebirde alım satım 
komisyonuna mOracaatları. (539) 

(3260) 

"' . "' 
Bursadaki kıt'at için bir sene-

lik odun ve ot ayrı ayrı tartna
melerfe kapalı zarfta ve Bandır· 
madaki kıt'at otu dahi müzayedei 
aleniye ile münakasaya konmu?
tur. Odunların ihalesi 13 8-932 
Cumartasi saat 14 de otların 
14·8-932 Pazartesi saat 14 dedir. 
Şartnameler komisyonumuıdadır. 
Taliplerin Burs 11. F. Satına i
ma Kom. na muracaatları. (559) 

(3381) . . .. 
Yerli fabrikalar mamulitından 

(5,000) adet yüo battaniye ka· 
kalı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. jhalui 18 Ağus. 932 tarihi
ne müsadif perşemb günü saat 
15 te yapılac~ktır. Tal iplerin şart
name ve nümunP-leri görme" 
Ozere her gün Ankara s:ı.AI 
Kom.na müracaatları ve müna
kasaya iştirak edeceklerin o gün 
ve saatından evvel teklif ve te· 
minat mektup?armın makbuz 
mu'4abilinde Ankara merkez sa
tın alma kom.Rs.nc tevdi eyle·· 

V AKIT 1 Ağuıtos 1932 

DAMPiN6 
Yeni buğday dampingi 

daha vasidir ! 
Londra, (Hususi) - Moskova, 

piyasaya ve bilhassa logiltere 
piyı.sasına karşı yeniden bir 
damping hareketi yapmıya ha• 
ıırlanmaktadır. Sovyetler, bu 
yeni harekete harici ticaret ko· 
miserleri konferanıı neticesinde 
karar vermit bulunuyorlar. 

Sovyet Rusya, bu seferki dam• 
pıngı daha vasi mikyasta yapa• 
bilmek için l eni usuller ittibaı 
etmişlredir. Bu usullerden biri
si de, ihraç edilecek mallan ucaı 
fiatla piyasaya sürecek olanlara 
prim tevziidir. 

Sovyet Rusyada bir çok kol• 
Jektif çiftlıkler bütün gayretlerini 
ihracat yapmıya sarfetmek Dze
re hazırlanmaktadır. Daha §İm• 
diden bu hareketi teımil ve pro
paganda için Moskovadan altı 

mütehassıs Londraya ıelmiştir. 

Bu seferki buğday dampingi 
herhalde daha büyük mikyasta 
olacakhr. Sovyet Ruıya ieçen 
sefer yaptığı damping sayeıinde 
beş milyar franktan fazla para 
temin etmiş ti. 

Matbaamıza gelen t>aerler: 

Kooperatifçilik 
Türk kooperatifçilik cemiye • 

ti taraf mdan neşredilen bu mec 
muanın 3 üncü, dördüncü, beşin .. 
ci sayıları bir cilt hcl.linde netr~ 
lunmuştur. 

Alaettin Cemil, Ayni zade 
Tahsin, Muhlis Ethem, Suphi 
Nuri, Remzi Saka beylerin dik· 
kate layık yazılarını ihtiva eden 
bu mecmuayı karilerimizc tavai· 
ye ederiz. ,. 

Miilkiye mecmuası 
Aydan aya neşredilen Mülki· 

ye mecmuasının 15 inci ıayısı 

intişar etmiştir. Nemlizade Etem 
Naci, Hilmi Ziya, Sıddık 1Iha• 
mi, Abdülhak Kemal, Hayri Q,. .. 
man, Niyazi Hüsnü beylerin çok 
ciddi tetkiklerini ihtiva eden bu 
mecmuayı okuyucularımıza tav
siye ederi. 

Olimplyat mecmuası 

66 ıncı sayısı güzel reıimler 
ve mühim haberlerle intiıar et• 
miştir. 

meleri. (5S6) (3545) . ~ . 
Yerli fabrikalar mamulitından 

(325,000) metre çamaınhk bez 
kapalı zarfla münakasaya kon• 
muştur. ihalesi 23 - 8 - 932 tari· 
hine mcsadif Salı ~ünü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin prt
name ve nümunes:ni görmek 
ürere her gün An\ıara merkez: 
satın alma kom. na muracaatJan 
ve müna~asaya iştirAk edecek· 
ferin o gün ve saatinden evyef 
teklif ve teminat mektuplarJDJD 
makbuz mukabilinde mezkur 
Kam. riyasetine tevdi eyleme· 
feri. t590) (3549) 

"' * • 
Yerli fabrilm!ar mamullhndan 

(28000) edtt yün battaniye ka
palı zarfla münakasaya konmuı· 
tur lbalesi 21 - Ağustos - 932 
tarihin~ müsadif Pazar güoil 
saat 15 te yapı'caktır. Taliplerin 
şartname ve nGmunesini görmek 
üzere her sıün Ankara Merkez 
Sa. Al. Kom. na muracaatlan 
ve münawaraya iştirak edecek
lerin o gün ve ıaatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplannm 
makbt z mukabilinde mezkQr 
kc m. Rs. ne tevdi eylemeleri. 

(589) (3548) 
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- VA~Rôi;'ERT KOLEC ,,...__S_E_Y-"!""R_i~SE_F~A""'."":'l_N~_11 ~~Istanbul Hava gazı Şirk.eti .., 
Kolec kısmı - Mfthendls kısmı Su~1~:e~r~::e~~ü~~1:;r ı:!~~~n 8:~ Taktir ~mut Katran 

Sanayi kurları. ızmlr· Pire· lskenderıre Hafif yat 
Her perıembe ve cuma günü saat 9 ili 12 arasında kayıt postası Napbtaline 

muamelesi yapılır. (Ege) 2 Ağuıtos Salı 11 de Satgazol 
------------- Galata 11bbmından. (aynen Carbonileum evıafıııı haizdir) 

J · Devlet Demlryoııarı UBnları j Trabzon postası . Solvent Napbta 
Erzurum-Sarıkamış •e Mudanya-Bursa hatları müstesna olmak (Karadeniz) 3 Aiustos Çar- satahğa çıkanlmııbr. 

lizere Devlet Demiryolları üzerinde 1 ill 31 Ağustos zar~nda şamba 18 de Galata rıbbmın- Beyoğlu'ndı Şirketin idare merkezi olan Metro Hanında 
A dolu ve Toros Sür'at katarlarile seyahat edeceklere Yo 20 dan. •----- 1 inci katta 12 numaralı odaya m_u_·ra_c_aa_r._~ 
Venadı"g" er katarlarla seyahat edeceklere % 30 tenzilit yapılacağı S T• T •• k A """ 

lzmlr • Mersin postası isparta anayı· Ve Jcaret Ur n" 
ilin o!unur. (3654) (loebolu) 3 Ağustos Çar-

Buraa _Mudanya hattında yazın deniz banyoları mevsiminde tamba 10 da Galata rıhtımın- nim Şirketinden: t... 

tatb.ık edilen ve ınünbasuan Mudanya' ya dönecek yo!cular.a mab- dan kalkarlar. (3689) H , U 11111r 
B Şirketimizin 23 Nisan 1932 tarihinde· ıenelik ey eti dl l" 

sus olan tenezzüh tarifesinin, aynen Mudanya - ursa aı1met ve ye içtimaında ıermayeainin o/o 20 niıbetinde tenzili tekarrur e 
avdet seyahatlerine de teşmil edildiği ilin olunur. (3739)____ Dal"i1,şafaka Lisesi /tfif- mit bulunduğundan tirketimiz bine senetlerine ıabip olan ı~•dW'• 

1 
dürld6dnden : ı o 

bn lspartada tirket merkezine mOracaatlan hiue ıeoet en .... 
Oarüşşarak:aya bir şene için lüzumu k uD""" 

•apılacak tenzil muamelesini ikmal ettirmeleri ticaret aoun 
Askeri fabrikalar Hanları 

Kı 10 

2700 Sı~ır eti \
1
. Baruthanede Muhafız bölüğü için 

16700 Ekmek 

3000 Arpa \ Tophanede As~<eri Sanayi mektebi için 
1500 Saman J 
Muhafız bölüğü ile As~<eri Sanıtyi mektebi için balida mu· 

tıarrer dört kalem erzak ahoacakbr. Şartnameleri görmek için her 
pazartesi ve perşembe günleri ve c:ıüuakasıtya girmek için d~ 
:Z2 - Ağustos • 932 pazartesi saat 14 le eski Salıpazarında Askerı 
fabrikaları yollamasında satmalma komisyonuna milracaat eyle
meleri. (3424) 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mekhp kalörileri için lüzumu olan 1 JO ton kriple maden kö
mUrü 3 Aiustoı 932 tarihinde ihaleıi icra olunmak üzere açık 
münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
mektebe müracaatlan. (3261) 

1 Mahkeme ve 

Beyoğlunda ikinci icra me:nur
" ıından: 

.. r borçtan dolayı mahcuz ve para· 
ya ıwcvrllmtsl mukarrer bir adet Acem 
halısının 6 8 932 tarıhine müsadıf Cu· 
martest günü saat 9 30 ile 1O30 arasın· 
da Şişlide l3ah-:eli sokak Karlo apanu· 
Pi~!l\ önün~ b}tinci açık ırtırClası icra 
Jı;ıluıacuındaıı talip olın~ırın muayyen 
gün ve sa:ıttı mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatları i lıln olunur. 

Jstanbu ilklnci icra me:nuı luğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

aahlması mukarrer krıstal ayna· 
lı rafla jardiouyer akaju mermer 
taıb masa ve saire 3 . 8 . 932 
Tarihine müsadüf Çarşamba gü
nü saat 9.3o dan 10.50 za kadar 
albn bakkal icadiye sokak Dan
dorya aparbmanı önünde satıla
cağından talip olanların mahalli 
mezkurde hazır bulunacak me· 
muruna müracaatları ilin olunur. 

lstınbul ikinci icra Memurluğund:ın: 
Bir borçtan dolayı mahcuz 

olup paraya çevrilmesi takarrur 
eden Mensucat irnaline mahsus 
Makina ve sair buna müteallik 
emvalin 4·8-932 tarihine müsa
dif Perşembe günü saat 10 dan 
12 ye kadar Eyipte Silihdar ağa 
caddesinde klio ve Altın Yıldız 
ıirketi ınensucat fabrikasa de
rununda ikinci açık arttırması 
icra kılınacakhr. Talip olanların 
mezkür gün ve saatte mabalJin· 
de hazır bulunacak memuruna 
mllracaatları ilin olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt Hastehklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstan· 

fcra ilinlan 

lstaobul dördünc!i icra memur· 
luğundan: 

Temamını 127300 yüz yirmi yedi 
bin üç yüz llrı lııymet taktir !!dilen Be· 
şiktaş Beyoglu Nışınıaşında Teşvikiye 
mahnllesinin eski ikinci Karakolhane yeni 
l\Aachane sokağı halen trımvıy cadde· 
sinde eski 98 yeni l 42 numaralı kayden 
4978 züralı ve tevslili şadra es~a~ Sı]t 
paşa konağı namiyle maruf konağın bü· 
yük ı.ısmının temamının 9 hisse itiba· 
riyle Aliye hanımın mutasarrıf olduğu 

bir hissesi mumaileyb:ının borcundan 
dolayı birinci açık arorma ile satışa ko· 
nulup şartname.)i 10 ığusto• 932 taıi 

hinde divanhaneye t~lik edilerek 3 eylüt 
932 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat I 4 den J 7 ye kadar lstın bul dör
düncü icra dairesinde Açık ırnrma il• 
satılacaktır. 

l\Agir ve arka cihetinde v!si bahçe 
Ye ha\•uz ve ufalc bir garajı elektirik ve 
su tesisatı mevcut bulunan ~ayri men· 
kulü mezktırun müzayedesine iştirak için 
hisseye musip kıymeti muhammeneden 
yüzde yedi teminat ılınır. müterakim 
verrl rüsumu, belediye, vakıf icaresi 
müşteıislne aittir. 

icra kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmıvan ipoıelcli alacaklılar ile diğer alA
kadaranın ve irtifalc hakkı sahiplerinin 
işbu lıa k laıını ve hususiyle faiz ve ma· 
sarife dair olan iddialarını il~n wihin
dcn iıibaren rn (Ün zarfında evrakı 
mOsbiıeleriyle memuriyetimi.ıe bildirme· 
teri lazımdır. 

Aksi taktirde haklan tapu ıicilleriyle 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaı· 
masından hariç kalırlar. 

Alikadulaıın işbu maddeyi kanuniye 
ahkamına göre tevfiki hareket eylemeleri 
ve daha fazla malOmat isteyenlerin 
930 579 dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat •e şartnamesini dahi tet· 
kik edebilecekleri ilin olunur. 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tan bul. (2.22.398). 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağustos 1932dedir 

Boyo~ i~ramiye ~ı.ııı lira~ır 
Bilet.lfinizi şimdiden tedarik ediniz 

olan 12000 kilo et ile 3000 metre A- "· ı 
merikan bezi münakua ile alınacağın· 396 • 397 numerolu maddelerine tevfikan keyfiyet ilin olu~U •d 

dan talip olanlann ~artnamelcrini almak 
üzere her gün ve ihalel evveliye günü 
olan 9 Ağ"ustos salı günü saat 14 te 
Nuruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiycl Is· 
ltmiye merkezine müracaatları. (3677) 

~eyoğlu'nda 

LiON 
Mağazaları 

Isparta Sanayi Ve Ticaret Türk Anonim S~ 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orbanbey hanında - G6rmek ve kiralamak için 

••••••·--· yurduna mOracaat. ------:::::,.... 

Deniz Levazım Satınalma KO--
misyonundan: 

MEVSiM SONU 
10000 kilo ıade yağı: Kapalı zarfla ihalesi 2 Ağustoı 932 Sah 

20 ton Mazot: 
gGnli ınat 1 O dL 
Açık mtlnakasa ile 2 Ağustos 932 ,.& 
glinll ıaat 14 te. 

2 

1 

SATIŞI 

Ofo 10 
Ofo 20 
OJO 30 

Kiralık Dükkan 
Eminönll MalmlidllrlOğünden : 

Divanyolunda Sıhhiye mDzest al
tındaki 148 No. lı dnkklo bir 
sene mliddet ve senevi 138 lira 
bedelle 15· Ağustos 932 pazarte
si günfi saat 14 te açık arttır

ma uaulile kiraya verilecektir. 
Taliplerin icar komisyonuna mn
racaatlan. (3577) 

Kadın ve dojum ha1tabklan 
MntebUS111 
Doktor , 

Hüseyin Natit 
I Türbe, eıki Hililiahmer bina11 

No. 10 Tel. 22622 

VAKIT-ı 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

7 82.32idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul VaktL 

Abone ••rtlanı 
ı ~ t> 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kur~ 
Hariçte - 800 1450 2700 

!.!!,n !•rtlar1muı:ı 
Kcsml Hususi 

Sa un ıo Kş. J 2,50 Kt-
Santimı 20 • 25 

KUçUk llln !•rtlanmız: 
1 ~ .1 " J - l O Ucfah 
30 50 o5 75 100 Kuruş 
A - Ahonelerimızin her üç aylı· 

lığı içın bir defa mcccanendir. 
H - 4 satın geçen ilAnl;ann fazla 
•atın için 5 kuruş zammolunur 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Netri1at müdüril: Fikret AdH 

20 ton makine yap Açık mOnakua ile ihalesi 2 Ağustos 93 
sah gllnll saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarda cinı ve miktan yaııb 
malzemenin bizalarmdaki tarihlerde mtınakasalan icra kkılıaact"' 
ğından tulnamelerini g6rmek için her gün ve vermeğe talip 
olacakların latanbul defterdarlıil veznesine muvakkat teminatll" 
rım yatırarak alacakları m•kbuz ilmObaberile birlikte mOnak ... 
ıGn ve saatinde Kasımpqada deniz levazım aabaalma komitYO" 
nuna mliracaatlarL (32Z2) 

---------------------------------------------------~ ... ııtonhul Mınloko San1 ot Mekt~ bi 
MüaürT«iGDtreii: - - i. 

T alebek ayıt ve kabul On• 1 Ağuatoa 932 pazartesi bqlaD.
cak ve 14 Aj'uatoı 932 pazar f6D6 saat 17 de nihayet verile" 
cektir. 

,.'8rtlern 
· 1 - Leyli meccanilik için lttanbul Villyeti nOfuSunda kafi~ 

lı olmak. 
2 - llk mektep meıunu olmak ve lS yaımdan yukarı btr' 

lunmamak. 
3 - Mektepte talim edilen mealeklerde çalıpbilecek ııbb,t 

ve bOnyede olduğu mektep doktorunun raporile sabit olmak. 
4 - ilk mektepte okunan derslerden yapılacak mlinba~• 

imtihanında mektebe ahnacak talebe adedi arasına girebilmektit)• 
Fazla tafsillt için mektep idaresine mUracaat edilmesi. (3~ 

- ıata~uı Betedlyeaı llAnları J 
Beıiktaı Belediyeıınden: Bebek meydanındaki bedmedllell 

1 eYiıbanenia enkazı paurlıkla ıablacıtındaa talip olanl•'111 

10-8-932 Çarwama glin& Aat 15 de Daire Encllmenine murac••~ 
lan ilin olunur. (37SO) 

Beher metre murabbatoa 11 lira kıymet konulan Cih••-: 
yangın yerinde 23,69 metre murabbaı arsa .atılmak fizere ·~ 
mtızayedeye konulmuıtm. l'alip olanlar tafaillt almak için 1;'i 
ıtın Levazım MndnrlOğilne, mOıayedeye girmek için de 22·8-9 ,& 
Pazartesi gtınll saat oıi beıe kadar Daimi Enclimene maaba 
etmelidirler. (3748). ~ 

~-----~~---~------~~~-----------~--~ 
Asarıatika Müzeleri Umum 

dirlüf6nden: 
Kok kiSmiirtı ' Manıal kamnril Odun 

. Ton Kıyye Çeki 

M6' 

. (47) (16700) (155) 
lıtjı~J,u) Aaarııtika ,Mlizeleri için aleDi mDna1'asa ile m6b•~ 

adilecek olan ba1lda miktu ve cinai muharrer mahıukatın AiıJI. 
toıun 23 ilod aah g6n0 ıaat (15) te ihalesi mukarrer oldui"; 

. dan talipler ıeraiti 6irenmek Dzere ıalı ve cumadan maada ~ 
1 

• gOn Asarıatika MOıeJeri Umum MtıdDrlliill Dahili Mlidiriyc&id 
müracaat edebilirler. (3736) / 
--~~--~------~---------~--------------~ 

Erzurum Kız ve Erkek Muallim MekteP.-
leri müdürlü tünden: ,ı-

Mekteplerimizio erzak mahrukat ve melbusah 1 • 8 - 932 ti 
hinden İtbaren 20 gtla mOddetJe mllnakauya konulmuıtur. f-11~ 
1erin me~tep mlldllrlllderine ml1rac•at etmeleri ilin olunur· t312 


