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ropaganda 
It 
~ukabil propaganda 

K1ymetli Batvekilimiz lsmet P,. 
liz. Mecliste matbuat mes'elesi mii
kazere olundugu s1rada irat eyledi
ii nutkunda bir ~ok hakikatlere te-

M. Venizelos diin gitti 
Yunan Ba§vekili, harp olursa bugiin
kii medeniyet mahvolacakbr, diyor 

\ Mak Donald kabinesi 
nihayet istifas1n1 verdi 

lltas ile efkari tenvir etmi,ti. 
Bu ~ok miihim bahisler aras1nda 

bilhassa propaganda hakkmdaki 
aOzleri birinci derecede kuvvetli ve 
tetkike 'ayand1r. 

lamet P,., propagandantn ehem -
lltiyetini anlabrken muntazam ter -

• lip olunmuf daimi ve kuvvetli bir 
llropagandaya en auurlu milletlerin 
bile dayanamtyarak aldanacagmJ 
aGyledi. HUkumetlerin siyaai mak • 
tatlarla milyonlar sarfederek yek • 
igeri aleyhine yaptlklan propa • 
andalaran biiyiik teairlerini anlat • 

lltak i~in devletler arasanda muahe
deler aktolundugu vakit birbiri aley
lline propaganda yapalmamasana dair 
lbaddeler konuldugunu, taahhUtler 
l'apJidaganJ da izah etti. 

Bu sozler beni dii,UndUrdU. Pro
llagandanm ktivvet ve mahiyetini i
)ice anlamak i~in kii~iik bir tetkik 
)aptam: 

GordUm ki propaganda Avrupa'· 
da aaarlarca evvel, Roma'da, katolik 
llapazlar elinde dogmuf, bugiine ka· 
liar hep kuvvetlenerek yatamtf, bii· 
··miittUr. 

On altlnct asarda Papa taraftn· 
lfan kardinallardan mUrekkep «Bi • 
~inci Propaganda cemiyeth te,kil o
lunmu,tu. HristiyanhgJ mUdafaa ve 

Jtl' tletri~in ~ah,acak bu cemiyete sa • 
e1 l-ay gibi muazzam ve muhtetem bir 

lberkez in'a edilmit, biiyUk bir mat
~aa ve kiili.ipane viicude getirilmit 

) her IJSan vaKtr tr ~ok memurlar 
',' tayin olunarak dUnyantn her tara -

F•nda, her lisanda bedava dagatdan 
~eaapsaz kitaplar telif, terciime ve 
"etredilm~tir. 

I• Fransa'da bu muvaffakiyeti goren 
•111 lbUnevverler cumhuriyet fikrini 
I ,. • • d k"IA , .. e,r&~tn propa&'an a tef 1 atl yap-
t' hlar. Bunun tesirlerinden korkan 
bit lrnparatorluk hUkiimeti de mukabil 
rel hir propaganda viicude getirmek 
bi ~grunda bUyiik fedakirhklardan ~e· 
t• ltinmedi. 
• 19 uncu aatrda propagandanm 
if' lt1ymet ve ehemmiyeti her tarafta 

'-nlatiimiftl. Dini, siyasi, iktisadi, 
licari propaganda miiesseseleri art -
l1k~a artayor, tiirlii tUrlii vaadalar i
tat olunuyordu. Gazetler, kitaplar, 
l'iaaleler, konferanslar, nutuklar, ki-

, liaelerde telkinat, mitingler, nihayet 
lfuvar ilanlara ..• 

Bunlar1n en kuvvetlisi aiyasi pro
llagandalardtr. (:UnkU hiikumetler 

11 
1 lfahili ve harici aiyasetleri i~in mil

)onlar aarfile ~ok biiyiik mikyaata 
tf 'llropagandalar yapbrabiliyorlarda. 

t'd- Devletlerin bu harici aiyaaet pro
~-· 'II gandalaranm bir ~ogu Osmanh fm· 

Sl tlaraterlugu aleyhine, basta adam de· 
ttil' dikleri ve miraatna konmak istedik • 
•• ~ri zavalh hUkumete karfJ tevcih o· 
cJ• l ·tl" \lnuyordu. 
1 lptida Yunan'hlar uyanmaga baf• 
• '•drklan vakit kendi iatiklillerini is· 
~ tihsal makaadile Avrupa'da lehlerine 

ir temayiil, bir bareket husuliinii 
t tnin i~in Osmanh idareai mezali-

• inden bahaedere propagandaya 
h,,Iaddar. Bir takam Franaaz, lngiliz 
~ yalperver fairleri bile kitaplar, tiir

l ltr yazarak bu propagandaya ittirak 
;. ~ttiler. Bu aayede gordiikleri maddi 

\>' manevi muavenetler Yunan iatik· 
la.lini viicude getirdi. 

Sarbistan ve Bulgaristan gibi Is -
Ia.. memleketlerini bizden ayumak, 

ndi niifuzu alhna alarak latanbul'a 
~lldatmak iatiyen Ruaya t~afandan 
~Ulgar mezalimi diye miithit, mU • 
h,l&iah propagandalar yapalda. Bu 
bt-opa&'andalar aayesinde Rusya, KI
~tn muharebeainin intikam1n1 almak 
i,~digi 1293 harbi i~in Avrupa'da 
lll\iaait bir zemin butrlamlf oldu. 

lloana- Hersek kat'alarma goz dik
llli, olan Avusturya lmparatorlugu 
~l propagandalarla oralarda ihti • 
'ller tevlit ederek bu iki kat'ayJ if· 

F. N. 
(Jlabadi 2 fncf saMjede1 

iktisadi buhran her tarafta devam ediyor, buna ~are bul· 
mak i~in ~iitiin milletler yekdigerile birle,lnelidirler 

Y eni kabinenin teskiline gene 

edilmistir 

Mak • 

Donald memur 
Londra 24 (A.A.) - Hiikumet 

istifasm1 vermittir. 
Milli bir hiikiimet te,kilinin dii • 

tiiniilmekte oldugu reamen bildiril • 
mittir. 

Diger taraftan ahnan bir ha -
here gore viicude getirilmesi derpif 
edilen milli hiikiimet M. Makdonald 
tarafmdan te,kil olunacakhr. Yeni 
kabineye muhafazakarlar ile libe -
rallerden baz1 devlet adamlarmm 
dahil olacaklari, M. Baldwin ile di
ger farka liderlerinin bu hususa mu
vafakat ettikleri soylenmektedir. 

Londra 24 (A.A.)- M. Makdo
nald, M. Baldwin ve M. Samuel Kral 
tarafandan saraya ~agJrdmi,Iardtr. 

Ahnan bazt haberlere gore milli 
bir hiikumetin riyasetini kabul etmesi 
i~in M. Makdonald nezdinde kuv -
vetli 1srarlarda bulunulmaktadu. 

Kabineyi M. Makdonald tetkil 
edecek 

Londra 24 (A.A.) - M. Makdo -

• 

Tekrar yeni kabinenin te~kiline memur 

eclilen Mr. Makdonald 

nald, resmen kabine tefkiline memur 
edilmittir. 

<Mabadt 4 uncu sahttedel 
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Ba§vektl arastnda. sa.mtmi btr mii.safaha M. Venfzelol Cumhurlyet ob1e1ctiff kar~zsmda 

Sa it Halim Pa§anin 
katilleri bulunuyor mu? 

~·---

M Venizelos gaze -
mize agrzca beyanat

ta bulundu 
BUkret'ten gelerek tehrimizde bir 

gUn ve bir gece miaafir kalan Yunan 
Ba,vekili M. Venizeloa diin sabah ge
ne Recel Karol vapurile Pire'ye gil· 
mittir. 

M. Venizelos evvelki gece Yunan f 
1 firi M. Po ihrony di aft da 
rilen ziyafette aaat 23 e kadar kalmtf 
ve oradan bilhassa kendileri ictin Y e· 
nikoy a~tklartnda demirliyen Recel 
Karol vapuruna maiyyeti ile beraber 
giderek geceyi vapurda ge~irmi,Ier
dir. Yunan Batvekili Yenikoy'den 
aynhrken lsmet Pt. Hz. le Tevfik 
RiittU ve Vali Muhittin Beyler ve 
Yunan aefiri ile sefaret erkanma ve• 

Futbolculanmw Moskova'da tstasyon binastntn onunde kendilerini tstikbale memur 
zevat arastnda <aralartndakt kadm, 1]tihmandarlan Matmazel Nelli'dir) 

Leningrat 23 (A.A.) - Leningrat I bolc~l~~~ heyeti reisi Taip Servet ve 
~uralar reisi Vanof Yolda, bugiin Dar~lfunu~ futbol ta.kam~. A kaptanl 
kafile reisimizi Simoni saraymda ka- Zek1 B. ler1 kabul ettt. Mulikat ~ok 
bul ederek yartm aaat kadar devam aamimi oldu. 

d • A b1'r mu""lakatta bulun • Karahan'an masa111 Uatiinde Gazi 
e en aamam1 • • 1 • d d Hz. nin amzah res1m erJ uruyor u. 
muttur. 

Bu miilakatta ~ura azas1ndan ba· 
zalart ile spor te,kilatl erkan1 ha • 
ztr bulunmuttur. 

Leningrat 23 (A.A.) - Kafile rei
aiTalip Ser et y Leningrat mmta.· 
kas1 icra komit i reis muavini Iva· 
nof Yoldatt ziyaret etmit ve Lenin

grat'ta kendilerine karfl gosterilen 
aamimi kabulden dolay1 TUrk tak&mt 
namma tetekkiir etmittir. 

Taip Servet Bey, TUrk aporcula • 
rmm Sovyet Rusya'dan gayri hi~ bir 
yerde aporia bu derecede alakadar 
bir balk kUtleai gormediklerini soy• 
lemi,tir. 

Moskova 23 (Dariilfiinun takaml• 
na refaket eden huausi muhabirimiz
den) cgecikmittin - Rus Hariciye 
Komiser Vekili Karaban TUrk fut• 

Bize fevkalade ikramda bulundu. 0-
yundan aonra Masku ehrinde mo • 
torle iki saat dolattak. ehrin bir ta• 
rafa orman, bir tarafa a~ak plajd1r. 
Binlerce kadm erkek, ~ml~aplak de
nizde, kumda, sandallarda, nehir va• 
purlarmda dola,tyorlardt. 

Ormantn manzaraa1 t;ok guzeldir. 
Giinef, deniz banyosu biitiin ahali 
Adem'le Havva ktyafetinde, serbeat, 
hep beraber biiyiik, kiit;iik herkea 
Spar nehrinin boyundaki plajlarda, 
eglence mahallerind , luna parklar• 
da egleniyorlar. Bizi hararetle se • 

lamladalar. 
Sonra aefarethaneye gidildi. Le • 

ningrat statyom kumandant Luzi 
yolda' buraya kadar gelerek bize 
sporcularan selamlarmt geti di. 

T. S. 

da etmi tir. 
Recel Karol v puru sababa kartt 

Yenikoy'den hareketle Galata rah • 
bml oniinde demirlemi,tir. 

Yunan Ba~vekilinin gaze -
temize husust beyanatr, 
M. «Venizelon dUn aabah Girit'te 

bulundugu esn;.da pek yakandan ta
nJdlgJ muharrirlerimizden lhsan Be

(Mabadf 3 unciL sahifedel 

Diin Karadeniz'den limanam1za ge
len Cumhuriyet vapurundan yolcu
laran naatl ~JkbgmJ goren bir muhar· 
ririmizin verdigi tafailattan bizde 
vapura binmenin ve inmenin bafh· 
batma bir mes'ele oldugu anlafll • 
mttllr. 

Vapura binmek ve inmek i~in biz 
fimdiye kadar sadece tutturabildik
lerine hareket eden hamallaran ve 
kaytk~Ilar&n takazast bir mes'eledir. 
aanryorduk. Hakikaten bizde henUz 
tamamile hallolunmamJf bir ha p 

mallar ve kaYJkcrtlar mea'elesi vard1r. 
Hatta yolcular hesabma boyle zaman 
zaman goza~tkhgt eden baza tofor
leri de ilave edebiliriz. 

Fakat diin muharririmizin mii,a
bedeai bunl ra istikbalcilerin de 
• binaenale b belki te,yicilerin de • 
ilavesi laz1m geldigini meydana koy
mu,tur. 

Muharririmiz vapur geldigi za
man kordonda yolcularm1 bekliyen 
he,, alh yiiz ki,inin merdiven indirilir 
indirilmez vapura bir tehacUmiinU 
anlath ki hakikaten tiiyler Urpertici 
bir manzaradar. Bir taraftan vapur
daki yolcular r1kmak i~in merdiven
den inmege, diger taraftan istikb le 
gelenler merdivenden yukart ~tkma· 
ga c;ah,Irken bu merdiven, iizerinde 
boiutulan bir s1ratkopriisU halini al
ma,ttr. Ezilen insanlar, bagtran c;o
cuklar, bayalan kadrnlar.. Hulasa 
mahtere benzer bir hal ki aman Al
lah! 

lstikbale g !enlerin vapurda ne 
ifleri var? Herkesin yolcusunu va • 
purdan ~1karken karttlamasa ve ahp 
gotiirmesi kafi degil mi? 

Hem bu karl!"a~tah ine yolcumu 
kar~thyacagtm diye bir c;ok yanke· 
sici, htrstz, ugur8UZ makulesi e~thasm 
da girmesi mUmkiin de gil mi? 

Her vapurun merdiveni ha,ma di· 
kilen polis efendi yalmz bu intizam 
ve inzibab temin etse fUphesiz fay
dah bir i gormiit olur. 

Vilay tin ve Polis MUdiriyetinin 
nazari dikkatini celbederiz. 

· talyan zabtta 1 on e e 

'eyler 

sonra bir 
sahitten baz1 
' 

On sene evvel Roma'da mec;hul 
,ahtslar tarafmdan katledilmit olan 
Sait Halim P,. nm katli hakk&ndaki 
tahkikat uzun zaman davem etmif, 
fakat hadisenin failleri bulunama -
mattl. Ankara'dan bildirildigine go
re ltalya hUkumeti Hariciye Veka -
leti vasatasile adliyeye miiracaat e
derek katil hadisesine ~ok yakandan 

tahit olan bir iki kitinin malumahna 
miiracaat edilmesini istemiftir. Bu 
meyanda elyevm Bogazic;i'nde otu
ran maruf bir zatm malumahna da 
mUracaat edilmittir. 

Sait Halim P,., yan&nda bu zat ol
dugu halde bir ak,am araba ile Ro
ma sokaklarmdan ge~erken ani bir 
hiicuma maruz kalarak oldiiriilmu,. 

tU. Y anandaki zat, o zaman bu mU -
fahedelerini ltalyan adliyeaine an -
latm&ftl. 0 zamrut, komiteciler c;ok 
ihtiyath hareket ettiklerinden ltal· 
yan zabatasanm bUtiin faaliyetine rag
men yakalanamamJtlard&r. Bu tah-

sordu 

Prens Sait Halim Pa~a merhum 

kikabn on sene aonra tekrar can • 
lanmast faillerin izi iizerinde yeni 
emarelere teaadiif edildigi · fikrini 
tevlit etmittir. 
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Tayyare Bayram1 haztrbklari 

istanbul Vt!liyeti tayyare ~ttbel rl ref leri Tayyare Cemiyet! istanbul $Ubesi merkezinde 

Diin Tayyare Cemiyetinde l s- reler hakkmda bir program c;iz • 

tanbul Vilayeli dahilindeki lay - mislerdir. 

yare fUheleri reisleri i~tima e erek 

1 
30 agustos tayyare bayrami gii

nii ~ehrin muhtelif rna allerinde 

y ptlacak tezahiirat miisame-

him konulacagmt evvelce yaz· 
d'gtmtz ii~ tayyaremiz cuma ~iinii 

Ye~ilkoy'e geleceklerdir. Tavvare 
cemiveti bunb.rm pilotlanna he-

diyeler verecektir. 
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Attild yeni orduyu hazzrladz • A ttild, Tuna'nzn arkaszn • 

da. Kuvvetli ve muntazam bir devlet 

Attila Tuna'mn arka~tnda: 
Attila Tuna'nm arkasma ~ekil

mis siikut ediyordu. Hiin siivari
leri yagmacthk etmek iizere ar
llk hudutta gezmiyordu. Attila'n•n 
topraklarma da hie; bir yabancl 

girmiyordu. Roma'hlar, onun bir 
yarah ytrltci hayvan gibi, yarala
rtni bakmak iizere ortadan kay • 
boldugunu soyliiyorlardt, Fakat 
bir giin Mogol boliiklerinin ba • 
fiDda olarak, onun tekrar mey • 
'dana ~tkmaamdan korkuluyordu. 

Attila A vrupa ve Asya' da dag· 
mk olan kabileler iizerinde hii • 
kiimranhgmt temin i~in taluiben 
yirmi sene ~abfrntfb. ~imdi de or· 
'duaunun aeklini degi,tirmek i~in 
yeniden bir c;ok seneler gecrirme 
ge haztrlamyordu. Hiin'lerin sev
kulceyfi, zamanm- icabatma uy· 

mayordu. Bu ancak Asya'h ak • 
vam ile harbetmek hususunda 
miiessir olabilirdi. Binaenaleyh 
yeni terait ve ahvale intibak et • 
mek. haatmlarmm tabyasma uy • 

mak laz1m geliyordu. Bunun ic;in 
de mutlak bir surette Hiin uk1 • 
nm itiyatlarmt tadil etmek, koc;e-

beligi btraktp lfehirlerde ikame • 
te ah,bklarl halde halen devam 
etmekte olan ko~ebe adetlerini 
kaldumak icap ediyordu. Bir bii
yiik imparatorluk seyyar arabala· 

ra degil, madenden ve ta,tan 
kurulmus temel ayaklara istinat 
eder. Ra~en veya Kostantiniye'de 

lmparator larm er~uvam libasmt 
giyebilmek, yani imparatorlugu 
zaptedebilmek giiniine intizaren, 

Etzelburg,da devamstz ve karar· 
stz degil, fakat herhangi bir muha
saraya mukavemet edebilir, yere 
kok salmts kuvvetli bir sehir vii-. ' 

cude getirmelr iktiza ediyordu. 
Yeni ordunun hazrrlrgrna dogru: 

Demirciler aldtklari emir iize -
rine migfer ve zuhlar yapmaga 
basladiiar. Kahn kiirkler yerine 
ke~ar1 maden tokah bedene yap•· 
atk ve dize kadar inen me,inden 
~a I tolar yaptldi. Hiin'ler ellerinde I 
uzun kallkan oldugu halde piya. 
de talimlerine hatladtlar. lh • 
tiyar Mogol'lar bu tahavviillere 
••tkm tatkm baktyorllar'l:h. At
tila'mn manctmk planlan crizmek 
le metgul oldugunu gorerek batla 
rmt itimal&tzhkla aalhyorlardt. 
Biiyiik Hiin timdi parmaklarile 
kum iizerinde reaimler, tekiller 
~iziyor, aga~lar kesdiriyor, agtr 
makineler yapbnyordu. Evvelce 
Roma'hlarm yanmda iken muha
rebe mancamldarmm nas1l yapildt
gtnl tetkik etmi' olan Onejes ona 

yard 1m ediyordu. F akat ne baha
stna olursa olsun ordusunu Avru
pahla~tumak hususunda Attila,
ntn gosterdigi bu iptiladan 
ihtiyarlar endi~e ediyordu, As -
ya'hlarm latin meziyetleri 

kazanamtyacagmt, bu takli • 
din mahsul vermiyecegini hili • 
yordu. Attila kimseyi dinlemi • 

yordu. Onun maksadt, arhk ko • 
c;ebe kabileler iizerinde bir Bar • 
bar kral gibi hiikiimran olmak de
gildi. Ona bir c;ok asular evvel 
Hiin imparatorlugunda oldugu gi. 
hi kuvvetli ve muntazam bir dev· 
let laztmdt. Cin tarihleri, kendi 
trktnm menkabelerini, biitiin As· 

ya'mn timalinde saltanat siirmiit 
olan bu imparatorlugun taa,aasmt 
ve kuvvetini hikaye ediyordu. Cin 

faqfurlart hunun aciz bir tabii 
idi. Bu imparatorluk nastl olmufta 
~okmiiftii. Bu miitata tehirler, bu 
mes'ut ovalar, neden mahvol· 
mu~tu? Ne olursa olsun, bu in -
dirasm fimdi ne ehemmiyeti var· 
da. Onun emeli, bu imparatorlu -
iu yeni bal}tan tetkil etmektir. 
0 vakte kadar Roma'ya kartl duy
dugu kin, timdi bir nevi takdire 
Roma tarafmdan maglup edildi
ii tarihten itiharen onunla bir ne
vi rekahet arzusuna inkdap etti. 
Y anmda Aetius gibi bir adam, i · 
natc;1, d-ojrugile, kopek gibi sada
katile bu Aetius olsaydt ona ne 
yiiksek bir iicret verirdi? ... 

AttiUi grpta ediyor 
Garbin thnsali olan bu adama 

gtpta ediyordu. Attila, eski Ro • 
ma'nm enmuzeci olan «son Ro • 
maim ya miisavi olmak ic;in ic;in
den yantyordu. Kumandada bu
lunmak kendi arzusuna gore sevk 
ve idare etmek ic;in, ordusunun 
yar1s1nt Aetius'a verebilirdi. Stria· 

rim ogrenmek ~artile, tabiiyeti 
altmda olan devletlerin, yani cihan 

imparatorlugunun, yartatnt ona 

terkedebilirdi. Kendisini maglup 
eden kendiaine miiaavi gelen a • 
dama karst bir vahsi sef at du -. . . 
yuyordu. 

Kendi tslahabnt ikmale vakti 
olsayd1, imparatorlugu maglup 
etmek ic;in kafi gelecek kuvvet • 
leri Roma'hlar tarzmda ihtimal 
techiz edecekti. Asya'hlann me· 
ziyetlerine garbin inzibatkarhk • 
larmt katarak, Latin alemine Asya 

ordusu degil, fakat medeniletmit 
barbarlardan miirekkep alaylar 
saldtracakb. Roma'hlarm sevkul
ceyfine mutab1k muntazam bir 
sevkulceyti ordusunun intizamatz 

bk ve tiddetten ibaret olan halita. 
untn yerine gec;irecekti. Arttk, 
milletin harbe olan sevki tabiisine, 

koriikoriine hamlesine itimat ile 
hareket etmiyecekti. Bir fenni 
harp tatbik edecekti. Her harp 
unsuru kendi keyf ve ciir' etine 
tabi olmtyacakh.Modestus ve Vi
jes'in tarif ettikleri mahirane ma· 
nevreleri icra edebilecegi giin, bo-

liiklerinin ktymeti on misli ~oga· 
lacakb. 

- Mabadt var • 

Pro aganda ve m kabil propaganda 
[Ba-1makaleden mabattl 

gale miisait muhit buldu. 
Rusya'mn cenuba inmesine, Hin· 

diatan'a yaklatmasma mini olmak, 
Tiirkiye ile Rusya arastnda bir kii • 
~iik, miistakil hristiyan hiikumeti vii· 
cude getirmek istiyen lngiltere Is • 
tanbul'da ve Ermenistan'da propa
gandalar yaparak Ermeni mes'ele • 
Ierini ve ihtilallerini uyandarda. 

Babtali hiikumeti biitiin bu kabil 
propagandalara kart• gafil ve aciz, 
hareketsiz durdu. Bu tetkilihn mahi
yetini tetkik ederek mukabil pro • 
pagandalar yapmagt dii~iinemedi. 

Metrutiyeti miiteakap lttihatii Te
rakki hiikumeti zamananda da dahili 
ve hariei bir ~ok propagandalar gor
diik. Dahili propagandalar hep men
fi, tahsi menfaatler temini ic;in mu
halefet teklinde oluyordu ki 31 mart 
hadisesi ve sonra Balkan harbine 
meydan ac;an Arnavut'luk ihtilali 

bunlarm netayici idi. Me~l'utiyette, 
harici propagandamn en kuvvetlisini 
Almanya yapmif, bizimle ittifakt 
miiselles ziimresine dahil olarak U• 

mumi harbe girmemize miisait bir ze. 
min hazrrlamJtbr. ' 

ftte biitiin bu propagandalara 
kart• Osmanh hiikumeti hep adz ve 
hareketsiz durdugu halde mes'ut 
Cumhuriyet hiikumeti zamantnda 
muhalif gazetelerin yaphklara met'· 
um propagandalara kart• birinci de
fa olarak pek parlak ve muvaffaki
yetli bir mukabil propaganda yapd· 
dtgrna gordiik. Vatan ve millet men

faatleri kat'a diitiiniilmiyerek yalmz 
efkari tehyic; ile gazete satmak ic;in 
cSar1 betlik avcdrgu yapan aeciyesiz 

muhaliflerin her tiirlii garazkarane 
hiicumlarana, iftiralarana kart• go· 
giis gererek Cumhuriyet'te mukabil 
propaganda ile miicahedeye devam 
eden, menfi ve miifteri propagan • 

dacalarm mahiyetini biiti.in millet 
muvacehesinde meydana koyan ve 
Millet Meclisinde parlak bir mu • 
vaffakiyet kazanan Yunus Nadi Be· 
yin himmeti biiyiik takdirlere maz
har olmuttur. 

Mukabil propagandaya iftirak e· 
den Bafvekilimiz lsmet Pt. mn met'· 
um propagandalar hakktndaki c;ok 
parlak ve kuvvetli beyanab Millet 
Meclisinde oldugu kadar, milletin 
aiizide, miinevver, saf vatanperver• 

Sehir ve m mleket haberl 1 

~~~~~-r~~~~~~~~~~---J 
Tifo_~a_stabgi I ~©lii"IYIY©llriYI:!!:i ~~~~p~~.~~·:~ar•Jmi? 

Tesirini kaybetti fakat Y at meyva ihracall ~ Kopruyu Istda eden sey .. 

a~J tatbik ediJiyor Memleketimizde yetiten nefis yar esnaf topJattJrddt 
Ocr giin evvel Aksa~y muhitin· 

de zuhur eden iki tifo vak' astn • 
dan he,ka dune kadar tehrimiz • 
de yeni bir vukuata tesadiif edil· 
memittir. Bununla beraber ala • 
kadar makamat tarafmdan fim -
diye kadar abl\mtf olan tedbir • 
lerin tatbiktna devam edilmek • 

tedir. 3on vak'aya kadar 
vukuat goriilen mmtakalar 
tecrit edilerek mecburi afl 
tatbikma batlamlmtflJ. Bazt 
mmtakalarda aft arneliyesi 
bitmif, bazt yerlerde de ii~iincii 
atdar kalmamttbr. Bu da bir iki 
giine kadar bitecektir. 

~ehrin muhtelif hef yerinde a· 
~·lmlf olan ftiJl istaayonlarma vaki 

miiracaatler de giinden giine art· 
maktadtr. Bu meyanda ilk a!ttl • 
d1g1 giin hie; miiracaat edilmiyen 
Betiktat'taki att istaayonuna ahi· 
ren giinde yirmi bet, otuz kiti mii· 

racaat etmektedir. Diger istaayon
larm faaliyeti daha ziyade artmtt• 
hr. Hastahk tesirini tamamile kay· 
betmis olmakla beraber miiracaat 
takdi~inde &fl tatbikma Clevam 

ed ilecektir. 

IFo 1Fika<91 a 
Merkez umumt idare hey'ati 

dUn topland1 
C. H. F. merkez umumi heyeti 

idareai dUn aktam Katibi Umumi 
Recep Beyin riya ~> t inde toplanmtt 
ve miizakeratta bulunmuttur. C. H. 
F. riiesasmdan · Tekirdai• meb'usu 
Cemil Bey diin lstanbul'a gelmit ve 
Ftrka merkezinde bir miiddet metrul 
olmuflur. 

Maa~rnfte vee 
m elk'lCe~ o e~r~ e 

Yani mektep kadrolar1 
Lise ve orta mektepler kadrosu bu 

hafta i!;inde mekteplere teblii edi -.. 
lecektir. Vazifeleri lagvedilmit olan 
Maarif eminleri de yeni kadroda ba. 
rer muallimlige tayin edilmitlerdir. 

VI B~ye~'ite 
Vilayet maiyet memurlugu 

Mektebi Miilkiyenin bu seneki 
mezunlartndan Baki Bey Istanbul 
Vilayeti Maiyyet memurluguna tayin 
edilmittir. Diger mezunlar da muh
telif vilayetler maiyyet memurluk
larma tayin edilmi,lerdir. 

M~mO~Ik®t 
tr.llal§>~ w o~u-n 

!~ten el ~ektirilen bir icra memuru 
Kayseri icra memuru ismail Beye 1cra 

ve tn~s kanununun 13 iincli maddeslne 
tev!ikan iict ay miiddetle t~ten el ctektirll
ml§t1r. 

ler ziimresi tarafandan da can ve 
dilden alkitlanmlf oldugunda hi~ 

tiiphe yoktur. 
Evet, hie; tiiphe edilemez ki diin • 

yada en miiessir propaganda aleti 
gazetelerdir; bilhassa bizim aaf ve 
masum muhitimizde ... ~iinkii memle
ketimizde gazetelerin yazdtklartna 
yalntz tecriibesiz ve eahil halk de • 
gil, ali tahsil gormiit giizide rical bile 
inantyor, aldanryorlar. 

Metrutiyetten evvel Rumeli'nde 
gazete netreden bir zat anlahyordu: 

- Gazetemde methur bir lngiliz 
aabununun bir ilin1 vard1. Bir cu
ma sabaht, o zamanm adeti vet;hile, 
Miitir Pt. nm ziyaretine gitmittim. 
Beni goriinee : 

- Gazetende bir lngiliz sabununu 
miitemadiyen methedip duruyor • 
sun, soziine inandrm. Sabunu aldtr
dtm. Filhakika iyi bir sabun, mem
nun oldum. F ena t;tksa idi beni al • 
datbgm ifiin sana dartlacaktam ... 
Dedi. 

Diitiiniiniiz bir kere, bir miitir, ga
zetenin hatta ilan siitunlarrndaki ya
zalara bile inantyor. 

Memleketimizde gazetelerin en 
yiiksek miinevver ricali bile aldata
bilecek miithit bir propaganda aleti 
olduguna bu vak'a pek kuvvetli bir 
delil tetkil etmez mi? I 

Matbuat kanunumuz gazetelerin 
namualu, vatanperver ellerde bulun
mastna, bu miithit propaganda aleti. 
nin seciyesiz menfaatperestler eline 
gec;memesini temin edince memleket 
asude hayat yoluna dogru biiyiik bir 
adam atmif o)acakttr ki bu da mu • 
kabil propagandanm neticesi ve za
feridir. 

F. N. 

• 

ve emaalai;~~: ba:l:l meyvalaramaz 
vardtr ki bunlartn cihanda emsali 
yoktur. Uziimlerimiz, kavunlart· 
mtz, teftalilerimiz bu kabildendir. 
Son senelerde ise Avrupa'ya mey
va ihrac1 i~in ~ahtdmaktadtr. u. 
mumi harpten evvel Bursa'mn 
emaalsiz teftalilerinin en biiyiik 

miitterisi Ruaya idi. Fakat timdi 
o kapt kapanmttbr. Evvelce Rus• 
ya'ya gonderilen bu meyvalartn 
halen nereye ihra~ edildiii de ma· 
him degildir. 

Y at meyva ve sebze ihracmda 
ehemmiyetli rakipler karttstnda 
bulunuyoruz. Ezciimle Yunania • 
tan ve Girit adast bu raklpler me
yantnda saydabilirler. Tetkilatstz 
ve batthot fiahtmaga ahtm•t ol • ~ 
dugumuz i~in t;ok korkuyoruz ki 

miimasil mahsulleri keyfiyet~e biz
den fiok atai• olan bu iki rakip 
usulii dairesinde t;ahtbklart ifiin 
bize calebe t;alacaklardar. Geejen 
aene yaf iiziimlerin Fransa ve Mt· 
sar'a ihNctnt temin eylemek Uzere 
Yunaniatan Franaa'dan bir 
ambalaj miitehaas••• getirmit idi. 
Bu aene de gene boyle bir mUte • 
hassas1 Girit ada11 celbetmittir. A· 
c:aba bizim ihrac:att;tlaramtz ne 
yapayorlar? Yat meyva ihrae1 ko. 
lay olmadtit it;in bir ambalaj mii· 
teha11111 celbi diitiiniilmiit mii • 
diir? Yoksa iti oluruna btrakap ta 
o canam meyvalaramaza iatihlak 
piyaaalarana t;amur halinde mi 
gondereceiiz? Diye 

Soruyoruz! 

Metruk emlak 
Iki miibadil2 milyonluk 

emlak var diyorlar 
Gefienlerde ba. 

Zl zevatm ali -
kadar maka ~ 

mata miiraca · 
atle Istanbul' -
da bir t;ok met · 
ruk ve mektum 
emlik mevcut 
olduguna dair 
ihbaratta bu • 
lunduklara 
nt yazmt~bk. 

Haber aldtgt • 

---~---:-....--------.. 

maza nazaran Metruk emUJ.k oldu • 
ihbaratta bulu • gunu royliyen milba .. 

nanlar miiba • dillerden Hilsnii. Bey 

dillerden Selanik'li Hiisnii Beyle ar
kadatlardar. Bunlar, bize verdikleri 
izahatta fUDlart aoyJemitlerdir: 

c- fstanbul'da pek t;ak metruJC 
emlik vardar. lki milyondan fazla 
k1ymeti olan bu metruk emlak hakk1n 
da ihbaratta bulunuyoruz. Bittabi bu 
ihbardan dolays ikramiye Cle isti • 
yoruz. Muhtelit Miibadele Komia • 
yonuna mllracaat ettik. lkramiye 
verirlerae haber vereeegimize dair 
bir de taahhiitname verdik. Biz met
ruk emvali ihbar edenlere ikramiye 
verilec:egi hakktnda B. M. Meclisinin 
bu defaki i~tima devresinde bir ka· 
nunun kabuliinii bekliyorduk. Fakat 
bu kanun c;akmadt. Gelecek devreye 
kalda. Binaenaleyh gene bekliyece· 
giz. 

Hat;er verecegimiz emlak oyle 

9upheli bir fey degildir, sa • 
hibi firaridir. Barakmtt git • 
mi~ halen ba,kalar• taraftn • 
dan idare edilmektedir. Bu ka· 
bil daha c;ok emlakin mevcut oldu • 
gunda ~iiphe etmiyoruz.'> 

~©I u ny~<91 ~ ve 
Malnllkemceue~rtdi® 
Bir 10ftirUn parasm1 alanlar 

Son giinlerde aktamlart Gala
ta kopriisiiniin iistii seyyar esnaf· 
tan ge~ilemiyecek bir hale gel • 
mekte idi. BuraSl ge~ vakil adeta 
bir pazar yeri halini abyordu. Bu 
sattcdarm i~inde kopriiye mangal 
koymak suretile kofte ve mtstr kt· 
zartarak satanlara bile tesadiif e-

dilmittir. Bunun oniine ge~mek i~\n 
evvelki giin ak!jam iistii Eminonii 

Kaymakamt ve Beledive reisi 
HalUk Nihat Bey refakatine po-

lis ve zab1tai belediye memurlanm 
alarak burasmt bizzat teftit et • 
mittir. Bu teftitte kopriiniin sey • 
yar esnaf tarafmdan kamilen dol-

duruldugu goriilmiit ve kay • 
makam bey biitiin bu esnaft po
lisler vasttasile derdest ettirerek 
karakola celbettirmittir. Bu me • 
yanda, bir polis memuru iki ,ef • 

tali satlcl&~n• kar~kola gotiirmek 
istemitae de bunlar taanniit et • 
mitlerdir. Bunlardan biri iti da· 
ha ileri gotiirerek haitrmaia ba~
latntf ve karakola gitmemek i~in 
yere yatmJthr. Bunlar, cebren go
tiiriiliirken bazt kimseler maat • 
teeaeiif teftalicinin lehinde ola • 
rak zabttanm vazifesine miida • 
hale etmi~ler ve polis tarafmdan 

dagtblmi§lardtr. 
Memnu olan yerCie satit yap -

hklartndan dolayt, bu esnaftan 
para cezaai ahnacakllr. 

M lY!te'ffewrD 11< , 
istanbul - Sofya telsiz telefonu 

fatanbul ile Sofya arastnda diin tel. 
alz muhaberesi tecriibeai yapdma11 
mukarrerdi. Fakat iki tarafan mu • 
ayyen olan saatte birbirlerile kart• • 
lafamamaaa ve araya baz1 artzalar 
girmesi yiiziinden tecriibe tehir o· 
Iunmuttur. Diin Sofya merkezine bu 
hususta bir telgraf gonderilmit ve 
tecriibenin ne zaman yapdmasa mu· 
vaf1k olacagt sorulmuttur. Gele • 
--.:tl... Vllib.a BOre '-..,__.:.:..L-- ...,:;.-:.:. _...___L.:.... 

ediecektir. 

Zengin bir para kolleksiyonu 
Esbak valilerden merhum Retat 

Beye ait islim paralarmdan miirek • 
kep t;ok zengin bir kolleksiyon ha· 
len merhundur. Maarif Vekaleti bu 
kolleksiyonu sabn alarak Miizeye 
koymaga karar vermit olduiu i!tin 
Miizeler Miidiirii Aziz Beyin riya• 
setinde hususi bir komisyon bu para· 
lara hirer hirer tetkik etmektedir. 

Seddedilen kahvehaneler 
~ehrin baZ1 yerlerinde kahvehane· 

lerin aaba4a kadar a~tk kald•i• ve 
buralarda baz1 uyiunsuz hallere te· 
aadiif edildiii ezciimle baz1 c;ocuklara 
oyun oynatddai• goriildiigiinden bu 
gibi kahvelerden ikisi aeddedilmit· 
tir. 

MUsakkafat tahriri Beyazlt'tan 
ba§hyor 

Beyazrt kazas1 dahilinde eylulden 
itibaren tahriri miisakkafata bat • 
lanacakbr. Burada alb komisyon tet· 
kil edilecektir. Komisyon azalara in-
tihap edilmektedir. ~ 

Fatih miisakkafat tahrir komia • 
yonu da bir kaCi giine kadar faaliyete 
bathyaeaL:hr. 

6elen seyyahlar 
Felik Frezine vapurile diin teli • 

rimize 60 ceyyah gelmi~tir. 
Palestina vapurile yaran 80 Alman 

ve Avusturya'h seyya1t tehrimize 
gelecektir. 

~ehitlikleri ziyaret 
$ehitlikleri I mar cemiyetinden: 
~ehitlerimizin hataralarana taziz 

maksadile cemiyetimiz tarafmdan 
~anakkale - Artburnu'na mUrettep 
seyahate tahsis olunan Giilcemal va
puru 27 agustos pertembe giinii saat 
19 da Galata rahhmandan hareket ve 
cumartesi sabah1 avdet edecektir. Bu 
aeyahat ve meraaime i~tirak edecek 
zevatan vakti muayyende vapurda 
hazar bulunmalar1 rica olunur. 

Hiirriyetiebediye tepeai civarm • 
daki tugla harmamnda amelelik eden 
Yunua ve Yahya iaminde iki tahrs, 
mevkufen Aitrceza mahkemeaine 
verilmitler ve Ag1rcezaya vekalet e
den Birinci Ceza mahkemesinde diin 
muhakemelerine batlanmt~br. 

Bunlara atfedien ciiriim, Reeep is
minde bir ~oforUn Hiirriyetiebediye 
tepesinde 16 lirasmt gasbetmektir. 

l Sigorta 1irketlerinden likayet 

Hadise geee aaat 11 de oldugu icrin 
mes'ele jandarmaya verilmit ve ya• 
pdan taharriyat neticesinde maz • 
nunlar Tugla harmantnda yakalan• 
mtl,llar, ciirmii itiraf etmi~lerdir. 

Maznunlar mahkemede bunu in· 
kar etmekte ve jandarmadan dayak 
yedikleri ic;in ilk tahkikatta bu yolda 
ifade verdiklerini soylemektedirler. 
~.fafikeme, zabrt varakastnda imzas1 
Glanlaran eeJbi i~in 20 eyl\ile talik e· 
dilmittir. 

. 
Baza sigorta tirketlerinin Mac;ka 

yanganrnda yanan evlerin sigorta 
bedellerini yllzde otuz, k1rk noksan 
vermegi teklif ettikleri ve abunele
rin c;ok zarar1n1 mucip olan bu ha • 
reketten dolayt emlak itlerile met • 
gul olan baz1 miiesseaabn alakadar 
makamata tikayet edecekleri haber 
ahnmrttar. 

Cenupta bir §aki oldDrUidU 
Vakit gazeteainin Urfa'dan aldJil 

bir habere rore Cenup hududumu • 

Turkiye • Yunanistan 
• Yunan Batvekili MosyH Veniz-elo• } 

tamirat bor~laranan teclli UzeriJt~ 
hadis olan yeni vaziyette memlekett• 
nin menafiini miidafaa i~in giunit 
oldugu Londra ve Paris'ten dHnerkell 
Biikref'e utramrttl. Buradan vata • 
ntna avdet ederken deniz ve botaslat 
yolunu tercih etmi~tir. Bu aeyabat 
Yunan Batvekilinin lsmet Pata v• 
Tevfik RUttii Beyle yeni blr mUll • 
katta bulunmaa1 i~in kaymettar bit 
ftrsat te~kil etti. 

Hem Balkan'b, hem de Akdeni:z'll 
olan iki devletin aerk&randa bulunatS Lo 
rical arasmda yeni goriivmeler vukull ••n1n 
her vec;hile f&yani memnuniyettir. ~ira 
Gerek Akdeniz'de, gerek Balkan'lat• '.tum 
da menfaatleri miiteterek ve miitte· taya 
hit olan bu iki devletlricali araaanda lrlesk 
Ankara'da vuku bulan temaslarda11 0 . 
sonra cihan aiyaaetinin vaziyetinde h' 1 

biiyiik tebeddiiller oldugundan bu dlr cr 
tebediilat hakkanda her iki taraf ri· eler 
caJinin fikirlerini ve tel&.kkilerinl lllek 
bilavastta yekditerine lzhar ve be• 
yan eylemeleri ~ok faydahdar. 

Cihan siyasetinde ayni hedef ..,e 
gayelere dogru ilerlemek i~in bu • 
nun biiyiik ehemmiyeti vardtr. Hii• lam 
kiimdarhk devirlerine ait hatalar• 
dan tevelliit eden feeayiin hataralarl 
heniiz taze ise de iki memleketin ali a 
menafii mii\lterekesi bunlar1 bizza• 
rure unutmaga ve cihan siyasetinde 
miittehiden harekete sevketmektedit• 

Gec;en asran sonlarana dofru Af• 
rika'ntn kalpgahrndaki Fatoda ~ol• 
lerinde lngiliz ve Fransaz heyeti ••' 
feriyelerinin kartt karfiYa celmeJi 
bu iki devleti muazzamantn harbe 
siiriiklenmesine ramak kalmlf ve bll 
harp ise her iki milletin hit~iyat ve 
efkartnda derin ve mi.iellim intiba• 
Jar btrakmlf\1. Fakat her iki millet 
hakiki menfaatlerinin miitterek ol• « 
dugunu gene bu facia esnasand• bar" 
ogrendiklerinden 0 tarihten itibarell raf 
aralarmda hakiki bir dostluk te • 1 

10 

essiis etmittir. ltillfa miiselleain e • ; 
sa11 ve harbi umumideki fnriliz • uat 
Franstz ittifakantn temelleri hep fa' lara 
toda'da korulrnuttu. ~atl 

Tiirk • Yunan dostlugunun tarJ:I ~em 
inkitafa bu hadisei tarihiyeyi hatrr·

1 
'nitt" 

labyor. Mosyo Venizelos'un lstanbll 
gazetecilerine soyledigi vec;hile Bal; 
kan konferansman in'ikada tarihl 
yakla\lmlf olmastna rafmen Balkall 
BirJiginin viicut bulmamasana mlnl 
daha bir CjOk miitkiiller varda. Fakal aeya 
turasr muhakkakbr ki boyle bir bir• ~ef 
Hiin belkemiiini tetkil edecek !'tf" 
TUrkiye • X unanrstan dosuu1u bda' 
araza kuvvet bulmaktadrr. 

MUHARREM FEY~ . P 
--- !,IDe 

Zat rr1aa,Iar1 ... a 

I -·· t ihti 

Vekil olmtyan sarraflarll t.1. 
•1m• k der para veri 1yece 

Maaf yoklamalari ikmal edil· 
mek iizeredir. Miitekaidin, eytalf' 
ve aramilin ii~ ayhk maa,Iarl • 
mn yakmda tevziine batlanacalc• 
br. 

Noterden musaddak veki.Iet ' 
nameyi haiz olmtyan sarraflar• 
maat ciizdam mukabilinde par• 

verilmemesi hakkmdaki nizal1l; 
name Malmiidiirliiklerine teblil 
olunmu,tur. Binaenaleyh onii • 

miizdeki ay zarfmda vekaletn•• 
meyi haiz olmtyan sarraflartJI r 
lin"deki ciizdanlar istirdat ol&t • 

narak sahiplerine verilecektif· 
$ayet maat tevzii esnasmcJa s~r· 
raflardan MalmiidiirliiklerJl1e 

miiracaat etmiyenler ve bu suret• 
Je ellerindeki ciizdanlari verl1le,1 
ii:itemiyenler bulunuraa bu kahJ 
cuzdan sahiplerine zayiinden -ye• 
ni ciizdanlar verilme1C suret&Ie 

maatlart teaviye olunaeakttr. 

Yunan fa§istlerinin seyahatl 
•tl• Son zamanlarda Yunaniatan f'/ 

Fatiat tetkillb yaptlmattl. Yu11•" , 
tistleri ge~enlerde Yugoal&vr• •• efl~ 
firinin menfi tetebbUalerlne ral'~il' 
Florina'ya kadar bir aeyahat tet ., 

. . h F • tlerl ehn1flerd1r. Bu aeya at afl~ te• 
siyaai bir caye ile yapttklarl alk • 
zahiir olduiundan her tarafta ~·:. 
lak meraaimle karttlanmattir. .• 
kilatrn iami c~elik Miiferler:t di1'

1
,;,11u•" 

111uru 
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zun oteainde bir miiddettenbetJ ' t s•••, kavet yapan haydut Mahmut 1,. 
diin karakollanm1za J&klatrn•~ tfllt 
temit ise de yakalanmttttr .• fl.:~t~" 
yolda kafimafa tetebbUa ettti"' 
oldUriilmllttUr. ~ 

BANJ{A.Sl MERKEZ 
tlan aahlfesine bak~ 

~r· ro
Hanli poker oyuncuaudur 

1 •''~/ 
KER PLAY, ttrat ba~ai• kull•~ 

lim 
Zir 
Jiye 
laos 
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ustehcen M. V enizelos dUn gitti 
nesriyat davas1 . . . . 

' Yunan Ba,vekdJ, harp olur a bugunku e «Aio alo»sahibi mahkiim • • 
meden1yet mahvolacaktir, d1yor 

.~in' de hastahktan giin 
bin ki§i Oliiyor ____ ......... 

F eyezandan a~1kta kalan 400 bin 

pek fecidir kisinin 
' 

~ektigi tzttrap 
--·-..~--

londra 23 (A.A.) - Reuter a jan· 
'•run Hankeou muhabiri feyezana 
~i'ramlf mmtakalarJ ziynret etmi,tir. 
\tumaileyh, 10,000 ki9inin muhaaa· 
laya maruz ve 400,000 kitinin de 
illeskensiz oldugunu bey an etmittir. 

Dizanteri ve tifo yiizUnden giinde 
bir c;ok ki~ti olmektedir. Felaketze • 
delere yiyecek ve ic;ecek yeti~tir • 
lllek giic;tUr. Binlerce miilteciyi kur • 
lrmak ic;in acil muavenetler icraal 
llruridir. 

Hankeou'da nehir 16 metreden 
~S metreye yiikaelmittir. TereffU de
tam etmektedir. Aakeri memurlar, 

damlar1 iixerine iltica etmif olan ve 
oradan aynlmak istemiyen bir crok 
miiltecileri zorla oralardan indir • 
mitlerdir. 

Hankeou 24 (A.A.) - Bu ya • 
kmlarda vuku bulan feyezanlar ne • 
ticesinde olenlerden her gUn 1000 
kadar kimsenin ceaetleri kald~r~hp 
gomiilmektedir. 

Miiltecilerin humma ve dizenteri 
yuzunden c;ektikleri Jzbraplar tarif 
edilemiyecek derecede korkunc;tur. 
Bunlartn ic;mege mecbur kaldtklart 
mUteaffin sular viicutlerini korkunc; 
bir aurette fitirmektedir. 
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ariilfiinun baremi 

· ~aarif Vekili taraftndan 
t tkik ediliyor 

"Ankara 24 (Telefonla) - Dariil· 
IUnun Emini Muammer RaJJit Bey 
.. nkara'ya gelerek Maarif Vekili E
illt Beyi ziyaret etmit ve uzun miid· 
~et goruiJIDiiftiir. V ekil Bey, bir au • 
•line cevaben: 
c- Muammer Ra,it Bey geldiler. 

11 bariilfiinunun harem tatbikab et • 
fa.fmda sureti umumiyede kendileri
le goriitmekteyim. Kopriiliizade 
f:' uat Beyle diger baz1 muderrisler 

• llraftndan reamen Vekalete mura· 
~llatler olmuttur. Onlar1 ayr1ca ve e· 
bemmiyetle tetkik etmekteyim. • De· 

1 lnittir. • 

Ismet P,. Hz. 
Ankara 24 (Telefonla)- Basve

kil 1smet Pata eylul iptidasmda An· 
kara'ya donecek ve Atina ve Pe,te 
&eyahatine c;tkmadan evvel bir kac; 
defa toplaria~ak olan Heyeti Vekile

iyaaet edecektir. 

Y eni Macar kabinesi 
Pe,te 23 (A.A.) - Karolyi ka • 

bineai tetekkiil etmittir. Efkar1 u • 
~umiye bunu memnuniyetle kar • 
tdamttbr. Bilhaaaa mali itlerde de 
ihtiaastndan iatifade edilecek olan 
M. Valkon'nun Hariciye Nezaretini 
deruhte etmif olmaa1 ~ok miiaait bir 
tesir yapmttbr. Yeni kabine fU su • 
t'etle tetekkiil etmi~Jtir. 

Batvekil ve Maliye cvekaleten~: 
l{ont Karolyi, Hariciye: M. Valko, 
bahiliye: M.Keresztea, Maarif ve i~
timai basiret cvekileten~: M. Ernszt, 
Ziraat: lvady, Ticaret: Kenez, Ad· 

• liye: Zaitvay, Milli Miidafaa: Com • 
hoa, Makama•z Naztr: Mayer. 

Y eni kabine azast kamilen miitte· 
Mt f1rkaya menauptur. Kabineye 
)eni girenler, Dahiliye, Ziraat ve Ti
taret Naztrlartdtr. Dahiliye Naz1r1 
timdiye kadar yiiksek idareaile ta • 
tunmtf bir vali idi. Ziraat Nazm ha
)atlnl ziraat aiyasetine haaretmi~ bir 
~atttr. Meb'ua olmadan evvel Ziraat 
Nezaretinde tube miidiirii idi. Ti • 
taret Naz1r1 ise tamnmtf bir iktisatc;t 
olup Dariilfiinunda iatatiatik mii • 
derrisidir. 

Pahal1hkla mUcadele 
1t.nkara 24 (Telefonla) - Paha• 

lt}Jkla mUcad I i~in burada alaka· 
dar ehafil tetkikata batlamlfbr. 

,,, 

EDEB1 TEFRIKA: 4 

e alev 
MAURICE DEKOBRA'dan 

3 giinliik telrikamrzrn hulcisasr 
[Setaret kdtibf Ftlip ... Jakmod Madam 

lfanders NelU tle tiyatrodan donli.yorlar. 
~adam Nellt'nln uykusu yoktur. Ne§'eli 
btr yere, btr bara gttmek ve eblenmek fik

rtndedfr. Arkad~: bu teklifi ho11 buluyor. 
l>tyana'da en lyf eglenti veri olan Fidelyo 
kabaresfne gfcUyorlar. 

Buradll Filip'in ~ocukluk arkada§t Ma

car :tairi Llldisllls Abafi'ye tesadilf edi • 
liorzar. 

Macar §ctfrl, Ffdelyo kabaresinde Ma • 

!lam Nelli'ntn avuc taltna bakarken i~erf. 
lie §ayanf dtkkat bir adam giriyor. 50 

lill§lartnda, klbar haUi, me~hul bir adam .. 

t11r caums, bfr polis haftyesl olmaszndan 
lil1>he ed1:gorlar. 

llu strada ya lt bfr kadtn fle gent; bir 

lc~ yanlartndaki locaya gir!yor.l 

••• 
.~ sece £,idelyo' da ne kibi Y.e.· 

Dahiliye Vekili 
----

Vekil B. koyliilere bir 
ogle ziyafeti verdi 

lmroz 24 (Dah.iliye Vekiline refa· 
kat eden muhabirimizden) - Bugun 
Dahiliye Vekili ~ukru Kaya Bey ile 
beraberinde bulunan pafalarm ha • 
reketi mukarrer iken koyliilerin IS· 

rar ve istirhamlar1 iizerine hareket· 
lerini yarma tehir ettiler. 

Vekil Beye butiin koy miimessil • 
Jeri tarafmdan bugun bir ogle ziya
feti verildi. Yemekten aonra Vekil 
Bey koy miimessillerini dinledi. Bun• 
lar koylerinin ihtiyacrlar•n• bildiren 
hirer liyiha verdiler. Vekil Bey, bu 
ihtiya!rlarla yak1ndan alakadar oldu. 
Koyliilerin hathca arzularJ burada 
bir Ziraat Bankaa• fubeai a~dma11, 
hayvan ihracab itrin baytar izam1 ve 
mektep tesisi maddelerinden murek· 
kepti. Vekil Bey bu iitr madde iize • 
rinde ayrt ayrt not ald1. Koyliiye iza
hat verdi. Ankara'ya avdetinden 
aonra bunlarla mefgul /lacagmt va • 
detti. 

Bu aktam Vekil Bey tarafmdan 
e 60 itilik 1.; .. •i)'afe 

verildi. Ziyafeti koy haloau takip 
etti. Saat bette vekil Bey ve pafalar 
Koatro ve Giliki koylerine gittiler. 
Ahali tarafmdan tezahiiratla kar • 
ttlandtlar. Sabaha kar91 buradan 
hareket edilecektir. 

Atina'da bir tiyatroda 
kanb bir hadise 

Atina 23 (A.A.) - Perroquet ti· 
yatrosunda bir reviiniin temsili esna· 
s1nda sab1k naztrlardan Karapana
yotia aleyhine bu eserde !rekittirici 
bir lisan kullamlmlf olmas1ndan 
miinfail olan bir ka~ kifi aktorlere 
bir kac; el kurfun atm1flard1r. Tiyat· 
ronun makiniati olmuf. Miistahdem· 
Jerden iki kiti de yaralanm•!Jhr. Bu 
hadise tiyatronun ic;inde biiyiik bir 
korku ve teli9 has1l etmi~tir. Zab1ta 
vak'aya miidahale ederek 3 kitiyi 
tevkif etmi~tir. 

Yeni vergi kanunlan 
nizamnamesi 

Ankara 24 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti bu sene Mec:listen !rlkan a· 
razi, saytm ve miisakkafat vergileri 
ic;in yeni bir nizamname haz•rlama• 
ia baflamtttlr. Bu nizamname tet • 
kik ic;in ~urayi Devlete verilecek ve 
tasdikini mUteak1p mer'iyete gire • 
cektir. 

kayi cereyan etmitti? 

T akriben sabahm ikisi olmus
tu. Sigara dumanlara salonun h'a· 

vasm1 gittik~e aglrlattmyor ve 
cazbant hi~ fasda vermiyordu. 

- Nelli, dedim. Daha btkma • 
dm1z m1? 

- Ni~in b1kayim? n.,ar•da 
kar, burada toz, miisabaka edi
yorlar. Tozu kara tercih ediyo • 

rum! M car dostunuzu dans e • 
derken gordiiniizmii? Ne kuv • 
vetli bacaklan var Matallah ... 

Filhakika yirmi dakikadanberi 

gozden kaybolan Ladislas rna • 
sam1za dogru adeta kotarak gel

di ve bir sar tevdi ediyormut gi
bi: 

- Hal:ieriniz var mi? . Bur a
da, hatta gozumuzun oniinde 

cidden esrarengiz bir vak'a ce -
reyan etti • • • ve kimse farkma 
varmad1. 

- Birinin inci ger'danhgini 
~i atlr.dtlar? 

oldu, cezas1 tecil edildi 
«Alo Alo» gazetesi aleyhine a • 

~dan mustehc:en ne~riyat davastna 
diin Birinci Ceza mahkemeainde de
vam edilmit ve diinkii celaede maz
nun taraf1ndan goaterilen miidafaa 
,ahitleri dinlenmittir. Miidafaa f&• 
hidi olarak dinlenen miiderria Mua
tafa ~ekip, ~ebinkarahisar meb'usu 
Vasfi Ratit, Gireaun meb'uau Musa 
Kazam, muallim Hiiseyin Hiisnii, 
Re~at Nuri, Refik Ahmet, muallim 
Ahmet Halit, Sadri Etem Beyler 
maznun Hasan Rasim Beyin crok ne• 
zih bir gentr oldugunu, kendiainden 
mUstehcen hir hareket sbdur ede • 
miyecegini, ahlakan duriiat oldugunu 
ve itimada f&yan bulunduiunu ai:iy
lemi,Ierdir. 

Bundan aonra Miiddeiumumi Ha
aan Resim Beyin 426 ve 427inc:i mad
deler mucibince tecziyesini iatemif, 
miidafaa vekili lrfan Emin Bey u2un 
bir miidafaa yaparak beraet talebin
de bulunmufhtr. 

Heyeti hikime uzun muzakereden 
sonra karar1 tefhim etmistir. 

Bu kadara gore, davaya, mevzu olan I 
reaim miiatehcen ve mugayiri ariiha· 
ya mahiyetinde goriilmuf ve mecmu. 
antn Mea'ul Miidiirii Hasan Rasim B. 
ceza kanununun 426 mea maddeai 
ahkimtna tevfikan bir ay hapae ve 
on hel1 lira para ceza!ma mahkum 
olmu\ltur. Mahkumiyet karar1, Ha· 
san Rasim Beyin ahlaki temayiilU na
zari dikkate almarak tecil edilmistir. 
Siibutii ciiriim hakk1ndaki karar it· 
tifakla, tecil hakkmdaki karar da 
ekseriyetle verilmi,tir. 

" Pst , gazetesinin muhakemesi 
Miiatehcen mahiyette netriyatta 

bulunmak SUf<ile lkinci Cezaya veri· 
len frans1zca «Psb gazetesinin muha· 
kemeaine diin devam edilmit ve 
muddeiumumi evrakr tetkik i!rin mii· 
taleaya almlfllr. 

" Blld1rcm , gazetesi davas1 
cBildrrc:tn» gnzeteai aleyhine ac;1lan 

miiatehcen ne,riyat davaama da dUn 
devam edilmistir. Miidafaa f&hidi o• 
larak Muhtelit Miibadele komiayonu 
Tiirk heyeti murahbasas1 miitaviri 
Fuat, Suphi Nuri Beyler dinlenmit ve 
diger miidafaa tahitleri gelmedigin· 
den bunlar1n celbi i~in muh11.keme cu
martesiye talik edilmi~tir. 

«Vakil» mes'ul miidiirii de -•· 

mahkiim oldu., ·-
y eni Matbuat kanununu reami ga· 

zetede inti~ar etmeden evvel nefret• 
mek c:iirmile mahkemeye verilen Va
kit gazetesi mea'ul miidiirii Refik Ah
met B. hakk1ndaki muhakeme diin hi 
tam bulmuttur. Miiddeiumumi tee· 
ziye talebinde bulunmuf, heyeti ha· 
kime de miizakereden sonra bunu 
ciiriim addederek Refik Ahmet Beyi 
2 lira para cezaama mahkum etmit 
ve cez11.n1n II.Z olmas1 itibarile teciline 
mahal olmadrtm• bildirmittir. 

"Ak1am, aleyhine yeni bir dava 
Miiddeiumumilik, Aktam ga • 

zeteai aleyhine cHaydutlar Krah» 
unvanh bir yaz1dan dolayt yeni bir 
dava a~lnlfhr. 

Dit Tabibi Mehmet Necati Bey 
Seyahatten avdet etmit ve haata· 

lartm Y enipoatane c:ivar1ndaki mu· 
ayenehaneainde kabul ve tedaviye 
hatlamt~hr. 

MUdafaa masuniyeti 
C eza kanununun 486 mer mall • 

desinin ferh ve izahr 
"Avukat Vasfi Ra,it Beyin bu yeni 

etUdiinii karilerimize hararetle tav• 
siye eyleriz. Fiatt 15 kuru,tur. 

- Bundan daha k1ymetli bir 

feyi M m Sanders ... bir gen~ 
k1z1 at~rd•lar .. • 

- Bir gen~ k1zi mi? 

Nelli ile giilii~erek bak1~bk. 
M c r'm omuzuna hafif~e vu • 
rarak: 

- llahi gen~ tairim! Dedim. 
Boyle adi bir kabarada bir er • 
kegin refakatinde gen~ bir ka • 

dmm tegayyiip etmesini ea arengiz 
bir hadiae olarak tavsif edecek 
kadar hayalinizin kuvvetli ol • 
dugunu zannetmezdim. Hayal 
kuvvetine baktmz ! Alelade bir 
gen~ kadm, hemen bir gen~ k1z 

oluveriyor. Bir grn~ kazm Fidel • 
yoda ne iti olabilir? 

- Alay etmiyiniz Filip. Soy • 

Iedigim bir hakikattir ve bu fa • 
cia hemen fimdi cereyan etti. 

F acianm kahramanlari da de • 
mindenberi yanm1zdaki locada 
hemairesile oturmakta olan si • 
yahh gen~ ktzla Japon cengaver· 

( Birinct sahifeden mabatt ) I 
yi nezdine kabul ederek kendisine I 
miinhaatran f&Zetemiz j~jn fU miibim 
beyanatta bulunmu,tur: 

«- Ben buraya sureti maheusada 
gelmedim. Cec;ici bir yolcuyum. Fa
kat bu mUnasebetle, fsmet Pf. Hz. 
nin (Yalova) dan kalkarak beni 
gormek i!rin buraya kadar gelmek 
zahmetini ihtiyar etmesinden, T ev• 
fik Riitt'u Beyin iatikbalime kotma· 
amdan pek miitehaasia oldum. 

- ~u halde latanbul'a uframa • 
ntzda huauai hi~ bir makaat yok mu
dur? 

- Asia ... Ben aon Avrupa seya • 
hatimde trenlerde epeyce yoruldum. 
Esaaen biitiin seyahatlerimde, mum· 
kun oldugu kadar, deniz yollar1n1 
tercih ederim. (:iinkii denizden ho•· 
lanmm. Belki bunda Adah olmakh
ismm da bir teairi vardtr. 

- lamet P,. Hz. nin Atina aeya· 
hatlerinin giinii teabit edildi mi? 

- Oniimuzdeki eyliil ayt zar • 
f1nda gelecekler .• Ciiniinii sorma • 
dtm, fakat zannederim ki eyluliin 
aonlar1na dogru gelec:ekler. 

Sulh yolu 
- Muaaade buyururaamz zallali

nize baz1 aualler soray1m: 
DUnyanm vaziyeti umumiye11m 

nasd goriiyorsunuz? Y akmda bir ih
tilat vukuu ihtimalini derpif ediyor 
muaunuz? 

- Ben uzunc:a bir zaman tc;m 
diinyanm hep aulh yolunda yiirii • 
yec:eiine kaniim. Biitiin milletlerin 
hayati menfaatleri ve medeniyetin 
halas ve ael&meti bundad1r. Maa • 
zallah harici bir harp halinde bu • 
giinkii medeniyet mahvolacakttr. Bu
nu aureti mahsusada kay1t ve beyan 
ediyorum. Harici bir harp vukuu tak· 
dirinde derhal dahili igtifatlar, bol
teviklikler, anartiler, mukatelat bat· 
hyacak ve bu girdibadtn alabildigine 
tevessii etmeaine hie; bir kuvvet mani 
olam1yacakt1r. Boyle bir hengame· 
nin bertaraf edilmeai i~in bUtiin mil
letlerin ittihat halinde bulunmalar1 
lazrmd1r. Ve o yol iizerindeyiz. 

- Biitiin devletler ricali zabali • 
niz gibi mi diitiiniiyorlar? 

- Diyebilim ki, milletleri idal'e 
eden ric:a!in hemen ekaeriyeti azim si 
boyle du~iinUyor. Ve bu dutiinut tar
Zl millet tabakalarma da airayet e • 
derek gittik~e taammiim etmekte • 
dir. Sonra fUraamt da kaydeyim ki, 
dini taaesup her yerde yavaf yava11 or 
tadan kalkmaktadJr. Buna milletler 
aras1ndaki siyaai, iktisadi ve itrtimai 
nriinasebat ve terait yard1m edince 
hi-. tiipheaiz diinya ic;in miiatakar bir 
sulh ve muhabbet vaziyeti tahaasiil 
edec:ektir. Biraz evvel size ( uzunca 
bir zaman i~in) kaydsna liizum go· 
riitiim miiatakbel h&disata hakim 
olmak iater gibi bir tahakkiime cesa· 
ret edemiyitimdendir. 

Harp hazrrlrjjz 
- Fakat, ekselana, biitun millet · 

ler silahlftnmakta devam ediyorlar. 
- E .. Bu, teveuiiliine kat'i ih

tiyac; bulunan bir ihtiyatbr. Hie; bir 
hlikumet hi~ bir ihtimali ihmal ede· 
mez. (:iinkii hie; bir kimae miistakbel 
hadiaatl iradeai altlna alamaz. 

Tiirk - Y unan miinasebatl 
- Tiirk • Yunan miinaeebab hak· 

k10da bir auale bilmem liizum var 
mtdtr? 

- Her yerde her :zaman tekrar 
ediyorum, iki memleket aras1ndaki 
doatluk ve a11.mimiyet miitemadiyen 
artmakt11., inki~af etmekte, kuvvet 

lerine benziyen mahut hovarda
dJr. Nasd oldu? Bunu timdilik 
kimse izah edecek vaziyette degil. 
Y almz malum bir hakikat varsa, 
o da loca komtunuz gen~ k1zm k1r 
sa~h mahut hovarda tarafmdan 

ka~mldig1d1r! Zavalh hemti esi, 
peritan bir halde, kendiaine te

selli bile edemiyen M. Vronak ile 
miinakata ediyor. Yalmz kapici, 
on dakika evvel her ikisinin de 
kabaradan ~Ikarak kar tipisinin 
altmda miikellef bir otomobile 
binip gittiklerini gormiit. 

- Siyahh gen~ bir kadm m1 
diyorsunuz? Bu ... , Sakm yan1 • 
m1zdaki locada kendisinden biraz 

daha yatb bir kad1nla oturan 
gen~ kadm olmaam? 

- ftte o! ..• Y ath kadtn demin 
Vronsk'a «bundan biiyiik denaet 
olur mu? •• Hemtiremi ka~1rddar .• 
Derhal polisi haberdar etmeli .. lt 
Diyordu. 

- Hakikate11 tuliaf, azizim ... 

bulmaktad1r. Bunun eaaalar1n1 biz • 
lamet Pt. Hz.le ta Lozan'da kurduk. 
Bu aulh ve muhabbet eaerinin viicude 
getirilmeainde lsmet P9. Hz. nin yar· 
d1mlarml tekrar kaydetmek mecbu- J 

riyetindeyim. I 

- Cenevre'ye gidecek misiniz? 
- Citmek niyetindeyim .. Ve ag-

lebi ihtimal gidec:egim .. (:iinkii orada 
bilhassa Bulgaristan'la olan baz1 
muallik mea'elelerimiz goriifiilecek
tir.» 

Miilakat bittikten aonra Yunan 
Batvekili diinkii Tiirk gazetelerinin 
kendisi hakkmda ne yazdtklarml mu
harririmizden sormu11 ve ald1g1 c:e· 
vaptan memnuniyet beyan eylemistir. 

Miilakat burada hitam bulmu~ ve 
muharririmiz M. Venizelos'a iyi bir 
seyahat temenni eylemit ve Cum • 
huriyet'e &yrlc:a beyanatta bulun • 
dugundan dol""' t..,.·-1• 1-:: •• ~t..,i,.tir. 

Istanbul gazetecilerine 
beyanatz 

M. Venizelos dun aabah vapurda 
kendisini ziyaret eden latanbul ga • 
zetecilerine iktiaadi buhran hakkln
da ~u muhim beyanatta bulunmuf • 
tur: 

«- fktiaadi buhran biitun 
diinyada devam etmektedir. 
(:ok miihim olan bu mes'e • 
leyi halletmek t,.m biitUn 
milletler yekdigerile anlatmahdular. 
~imdiye kadar ilk defa goriilen bu 
beliyeden bir an evvel kurtulmak 
ic;in biitiin milletler birbirlerine itimat 
ederek bir c;are aramahd1rlar. Bu 
meyanda Frans1z • Alman ve Fran· 
liZ • halyan rekabeti bertaraf edilme· 
li, Rusya biitun devletlerle ania,ma· 
hd1r. 

Fazla iatihsalat ve fazla bugday 
buiiin ac;hk tevlit eden bir amil ol • 
muttur. Bundan kurtulmak i,.in hi~ 
vakit kaybetmeden laz1m gelen ted· 
birler ahnmahd1r.» 

M. Venizelos bundan sonra Yu • 
nanistan'tn diger devletlerle olan mii
naaebahndan bahsederek: 

«- Biz herkeain dostuyuz ve her 
milletin birbirile dolt olmaatnt te • 
menni ediyoruz.~ Demi,tir. 

Yunan Batvekili iatanbul'u ziyare
ti hakkmda fUn}arl aoy}emi~tir: 

c- lstanbul'da daha fazla ka • 
lamad1g1ma cidden miiteesairim. E
aasen bundan fazla da kalmakhg1m 
doiru olmazd1. Burada gordugum 
hiisnii kabulden c;ok mUtehassis ol • 
dum. 

Buradan ayrtbrken duydugum te· 
esaiirii lsmet Pf. Hz. le Tevfik Riittii 
Beyin Atina1y1 ziyaretlerile telafi e· 
deceiim.» 

M. Zarifi'nin beyanafl 
M. Venizelos'la birlikte tehrimize 

gelen, Atina'da miinte9ir Eleftron Vi
rna gazeteai sahibi, meb'ua M. Zafiris 
dUn kendisile gorii§en bir muharri • 
rimize fU beyanatta bulunmuftur: 

«- M. Venizelos'un yapbgt bu 
aiyasi seyahatleri Yunanistan'daki 
biitUn f1rkalar ve miibadiller taavip 
etmekted ir.:. 

M. Zarifi Balkan ittihadt hakkm· 
da da demittir ki: 

«- Balkan ittihadma Bulgar' • 
lardan bafka butun Balkan hUku • 
metleri raz1 olmaktad1r. Bulgaristan 
bu ittihattan sonra yeni mukaveleler 
mucibince arazisinin bir k•am1n1 kay
bedec gini zannederek mubalefet et
mektedir. Bu gayrivarit endi§eye 
nereden dUttiikleri anlat•lamamak • 
tadrr. Eier Turkiye'de olduiu gibi 

Maahaza ya,adiglmiz as1r ve bu· 
lundugumuz muhit itibarile hika
yenizi biraz fazla tairane bulu -
yorum. Filhakika vaktile k1z ka· 
~Irma vak'alari olmaz deiildi, 
ama, aleleks r manaatlrdan ra -

hibe ka~mbrda. Bir kad1nm, hem· 
tiresinin Fidelyo miidavimlerin • 

den biri tarafmdan ka~Irdd1 w m1 
iddia etmesini biraz garip ve gay
ritabii buluyorum dogrusu ... 

Hem,ire hammm telatm• ben, 
ancak pazarhk hususunda basil 

olmut bir anlatamamazhia atfe
debilirim; o kadar ... 

Telit etmiyiniz zizim! Hem 

bu adi mes'ele ile zihninizi fazla 
yormaym1z! lnammz bana: Bu 
gen~ kadm k1ymettar viicudiinii 
muhteris gozlii Japon'a hediye et
mek isterken ne yapbgmi bilerek 

hareket etmittir! 
Lad is las batmt sail yarak: 

- E! •• Bilinmez. Bu «vals rii· 

yast» memleketinde her feY miim· 

J(fJ{lVK KOSE: 

Biiyiik 
Gizli sui kast 

Gazete ve mec:mua .. Bilhassa ga• 
zete sahiplerine karfl biiyiik, miit· 
hi~ ve gizli bir sui kast projesi ha • 
Z1rlad1m. Biitiin mealek arkadaf • 
lanmm nazari dikkatlerine mahrem 
aurette arzederim. ffta edenler mea
leki hiyanetle itham olunurlar. 

Projem ~udur: Gazete sahipleri, 
gazetelerini bizim sayelerimizde c;l• 
karabiliyorlar. Biz olma11ak iki giin 
sonra ortada yokturlar. Batmaka • 
leleri zaten kimaecikler okumuyor. 
Belki birbirlerinin batmakalelerini 
dostluk hahr• ic;in gene kendileri o• 
kuyorlar. Geriye orta makale, hi • 
kaye, roman, havadia, diinya tuunu 
ve daha yiiz bin turlii if kahyor. 
Bunlar1 hep biz yapiVoruz. 

Eger biz lstanbul'da ve Anka • 
ra'da ne kadar tanmm•t muhbir, mu· 
habir, zab1tacr, hikayeci, romanc1, 
tiirci, terc:iimeci, titirmeci vana, bir 
araya gelip bir anonim tirket ya • 
parsak. Arkasmdan bir de gunde· 
lik kocaman gazete -.•karirsak er
tesi gun otekiler: Fetekaadu alet • 
fap! 

Zaten gayret bizim, kalem i; · 
yoksulluk bizim, tohret bizim, kari 
bizim ... Onlara ne kahyor ki. 

Hele kar1 miisavi payla§hk m1, 
hele bir de avans muamelesini ge
ni\lc;e tuttu!c mu ortada mes'ele kal· 
maz. Aram1zdan su s1zmaz. Y eter ki 
bu gizli sui kasti fiile ~tkarabile • 
lim. 

Boyle hir gazete c;•kar1raak ortada 
gazeteci h1rgiirii de kalmaz. 

Kariler roman m1 istiyor? Rahmi, 
Y akup, Re§at, Y esari, Peyami, Sad· 
ri, Va • Nu, Salahattin Enis, uzun 
lzzet, Selami, Hikmet falan hep biz
de.. Her aahifede bir baska tefri • 
ka ... 
Tarih mi laz1m? Yusuf Ziya,Ahmet 

Refik, ~iikrii, Samih Rifat, Emin Ali 
falan hep bizde .. Her sUtunda bir 
t&rih ... 

Palavraya m1 ihtiyac; var? Ba,ta 
bizim Nizamettin Nazif ve gayru • 
hum hep bizde. 

~air mi iatiyorlar? Naztm, Faruk, 
Yusuf Ziya, Orban Seyfi, Kemalet· 
tin Kami, Necip Faz1l hep bizde .. 

Halic; vapurlarma amiral m1 ara· 
myor? Abidin Daverimiz yeter. 

Mutlaka ba,makale mi yazmah? 

kolay; bir giin Tan'm, bir giin Del· 
lasera'n•n, bir gu • Ta:vmia'in hat • 
makalelerini altiist edip baaar1z. 

Teknik mi? On iazetenin aekre· 
terleri bir araya gelince olur biter. 

H11.vadis mi? Biitun birinci 11n1f 
mtthbirler diinyay1 havadise bogar• 
Jar. 

Hele gazetemizin bir aahife • 
sini muvaftk, bir ~ahifeaini mu • 
halif, iicrunc:usUnii miistakil, dor • 
dUnciisunii bitaraf, hefincisini miir· 
teci, altmctsmt filazof, yedinciaini 
kalender falan yaphk Jr.t diinya bir 
araya gelse rakibimiz c;tkmaz. 

Herkes kur'a ~eker, kime diiterae 
bir hafta muddetle methur edip, 
dahi taiir, alim muhabir, deh~etli 
diplomat, emsalsiz muharrir olur. 
Ve ilh... 

Biitiin bunlar iyi, iyi ama ortada 
bir mes'ele var. Vakit kiiresi mea'· 
elesi gibi miihim bir mes'ele .. 

Haydi diyelim ki buna karar ver• 
dik, ~irketi kurduk, topland1k, u • 
yu~tuk diyelim. Kanun mucibince 
j:!azete miimessillerinin DariilfUnun· 
dan diplomah olmas1 laz1m. 

Mea'ele burada.. Binaenaleyh 
kimde boyle bir diploma varsa ha • 
her versin de ite ba~hyahm. 

KA GVNDiJZ 

Bulgaristan'da da mutedil ve itilaf· 
perver bir kabine mevkii iktidara 
gelirse o zaman bu devletle a 
mak kabil olur ve bu suretle b bir 
Ball~:an i tihad1 yapllabilir.» 

kiindiir. Ya siz, Madam Sanders, 

bu it hakkmda ne diitiiniiyorau -
nuz? 

Madam Ladislas, masanm ii
zerinde duran buz tabagma siga· 
rasm1 diitiirdii. Sigara, celladm 
kazgm demiri altmda cizJrdiyan 
in an etinin ~akard1g1 sese ben· 
zer sealer ~akaruken: 

-Ne mi diitiiniiyorum, Prens ?. 

tlyle diitiiniiyorum ki, ••.zm IYI 
terbiye gormiit genet k•zm1z, bu 

efendiyi yeni bir harp zengini 
zannettiginden onunla beraber 
gitti. 

lri kar taneleri, gecenin zifi

ri karanhgi ictinde beyaz kele • 
bekler gibi u~utuyordu. Korido
run ISSIZ ve nimkaranhk kote • 
sinden donerken Madam San -
dera'le vedalatarak odalanm1 • 
za girdik. Otelin siikuneti, ku • 
laklanmdaki ugultunun iztirabt· 

m arttlnyordu • 
- MabadJ var -



~t\MERiKA SULARINDA 

Alman T ahtelbahirleri 
5 

«Tahtelbahir yok, harp tebligi 
yok!» • 

T alih bize layik oldugumuzdan 
fazla yaver oluyordu. Bir giin ar· 
kam1zda bir duman daha peyda 
oldu ve bir de yelken goriindii. 
Vapuru da, yelkenliyi de hi~ go • 
riinmeden kemali hiirmet ve itina 
ile atlatbk. Gene bir beceriksiz
lik yapmaktan korkuyorduk. Ar
bk Amerika sahillerine varma • 
dan evvel, ha,kumandanhgm em
rine barfiyyen itaat edecegiz ve 
hi~ bir gemiye hiicuma kalk1fMI· 
yacag1z. Hatteras burnuna mii • 
teveccih olmak iizere timal rota
s1n1 takip ediyoruz. Arbk seyrii
aefer gittik~e artiyor, bir ~ok ge· 
milere tesadiif ediyoruz. Bunlara 
goriinmemek i~in ya miitemadi • 
yen yol degittiriyoruz, yahut ta 
daha iyisi hemen dahyoruz. Go • 
riinmemek i~in en emin ~are, Ok
yanos'un mavi ortiisiiniin altma 
saklanmakbr. 

21 may1s sabah1, Kiel' den ha -
reketimizden tam bir ay ii~ giin 
aonra, deniz kirli giimiiti bir renk 
aldt. lskandil, alt1m1zda 35 metro 
au oldugunu gosterdi. 

Amerika'ya varmttbk. F akat 
goriiniirde kara nam1na hi~ bir 
teY yoktu. 

ltte artlk ciddi ve tehlikeli bir 
vazifenin bizi bekledigi yeni diin
yaday1Z! Haydi, bakahm silah ba
ttna! 

Delaware korf ezindeki 
sergiize~timiz 

Teknemizin bir tarafmda tam 
100 tane kocaman mayin var. 
Bunlar1, azami dikkat ve itina ile 
kimsecikler fark1na varmadan, 
Amerika'dan Avrupa'ya cepane 
laf1yan vapurlarm yollar1 iizerine 
Clokecegiz. Bu miithi, yumurtala
rln ilk k1sm1 (~izapik) Chesape
ake korfezine dokiilecektir. Bun
Jar, Amel'ika'mn en biiyiik hatp 
limanlarmdan biri olan Balti • 
mor'a Alman bariyesinin hedi • 
fesidir. lkinei kl8tm, Philadelphia 
(Filadelfiya) liman1 i!e dahildeki 
'diger limanlardan ~tkan gemile
rin zevkyap olmalar1 i~in Dela • 

Rus sporculari 

23 ki,ilik bir kafile iadei 
ziyarete geliyor 

Moakova 23 (A.A.)- Konsomon
ya yatt bugiin Tiirkiye'ye mUtevec
cihen Odeaa'dan hareket etmiftir. 
Yatta Sovyet Rusya'YJ ziyaret eden 
TUrk aporculartna iadei ziyaret mak
aadile TUrkiye'ye giden Sovyet spor· 
eular1 bulunmaktad1r. Bunlar Odeaa 
aanayi miieaseseleri amele sporcular1 
olup 23 ki,iden ibarettir. Seyahat 
15 giin sUrecektir. Konsomonya yab 
latanbul'da bef gUn kalacakbr. 

~eG=\lno- n~ne~rn 

Fazla yol vergisi verenler 
Y ol vergiainin alb liraya tenzilin

den evvel baz1 kimaelerin bir takait 
olarak bet lira ve bazt kimselerin de 
tamamen on lira verdikleri anla41l -
mttbr. Belediye hunlara bir kolayhk 
olmak Uzere bet lira verenlerden bir 
lira daha alac,..khr. On lira verenlere 
gelince, hunun alb liraa1 bu seneye 
ve dort liras1 da gelecek seneye mah· 
sup edilecektir. 

Fen Fakiiltesi tinUndeki 
tramvay kavsi 

Beyaztt'ta Fen Fakiiltesinin onU ta· 
mamen a~1larak cadde geni~letil • 
mi,tir. Tramvay ~irketine de bura. 
daki kavai genifletmesi ic;in tebli • 
gatta bulunulmuttur. $irket buradaki 
yeni kavain planlartnJ yapbgtndan 
yak1nda ite bashyacakbr. 

Sularm yOzde doksam karl§lk 
lstanbui'un l!luiltelif yerlerinde 

yaptlan teftitat nelicesinde Hamidiye 
auyu diye aattlan sularm ekserisinin 
halis T erkos auyu oldugu ve bir 
ktamtnJn da Hamidiye ile T erkoa au· 
yunun kartftlrtlmasmdan viicude ge
tirilen bir au oldugu anlaftlmttbr. 
Y aptian teftitte muhtelif aemtler • 
den bir ~ok niimuneler ahnmtt ve 
Belediye tahlilhanesinde tahlil et • 
tirilmi,tir. Bu tahlilat neticeainde 
sular1n yiizde 90 tmn karfJk ve bo· 
zuk oldugu tebeyyiin etmi,tir. 

Belediye, bu aular1 satanlarl tee-

Nakili: ABlDIN DAVER 

ware korfezine demirlenecektir. 
Siir' atle sahile yaklaf1yoruz. 

tkindivakti, muhte,em bir bet 
direkli yelken gemisine tesadiif 
ettik. Bu Amerikan gemisi ~ok u
zakta oldugu i~in hiicum edeme -
dik. Dogrusu, bundan dolay1 da 
esef degil memnuniyet duyduk. 
~iinkii her denizci eski zamanlar1 
habrlatan bu giizel yelkenlileri 
sever ve onlar1 battrmaga k1ya • 
maz. Ben kendi hesab1ma bir 
deniz melegi addettigim bir yel
ken gemisini beyaz yelkenleri -
le, yarah bir beyaz giivercin gibi 
dalgalarm arasma uzanm1~ gor
mege tahammiil edemem. Qnun 
i~in onlar1 babrmaga hi~ bir za· 
man gonliim raz1 olmaz. 

Bet direkli giizel gemi, ufkun 
sisleri arasmda bir hayal gibi 
heniiz kaybolmuttu ki bir harp 
gemisi ~tkageldi. Bu (~arliston) 
Charleston s1mf1 bir z1rhh kro -
vazoriidii. Bu arkadata nefis bir 
havana sigaras1 ikram etmegi ne
kadar istedik bilseniz. Amerikan 
kravozorii, oliimiin bu kadar ya
kmmdan ge~tiginden gafil ve 
bihaber, rahat ve miisterih yolu
na devam ediyordu. Dalmt~ va -
ziyette, hiicuma haz1r bekliyo • 
ruz; Eakat maalesef, torpil men
ziline giremedik. Amerika'h dos
tumuz da havana sigarasm1 i~e
meden ge~ip gitti. (Havana si • 
garasmdan maksat torpildir.) 

lskele k1~ omuzlugumuzdan 
dogru dort direkli bir yelkenli da
ha iistiimiize dogru geliyordu. 
Ayni zamanda miisellah bir gaz 
gemisi de sancak taraf1m1zdan 
goriindii. Denizin yiiziinde bir 
muharebeye giritmek, sahile pek 
yak1n oldugumuz i~in tehlikeli 
bir if olurdu, onun i~in dalgala
riD i~inde gizlenmegi tercih ettik. 
Denizde o kadar ~ok gemi vard1 
ki kendimizi gosterdigimiz tak • 
dirde, i~inden ~1kllmaz, ihtilat
lara sebebiyet verecegimiz mu • 
hakkaktt. lyisi mi, denizin dibi -
ne oturup bir ka~ saatcik istira
hat edelim, dedik. 

- Mabadt var -

Katalonya' da . .... . 
Kanunuesasi 'erefine 

tezahiirat yapddt 
Barcelone 24 (A.A.) ...- M. Macia, 

refakatinde Barcelone belediye reiai 
ve baz1 Katalonya meb'uslarJ oldugu 
halde gece yarumdan biraz evvel 
buraya gelmittir. Ellerinde: c:Ka • 
talonya amelesi iberya milletinin 

hiirriyetini istiyor. Y afastn serbeat 
Katal•nya~ yazth levhalar bulunan 
70,00G kiti istasyonda toplanmlf idi. 

Hal.tan bir «;ogu berelenmittir. 

M. Maeia, hUkumet dairesinde bay
raklardan yapdmtt bir tak1 zafer al
bndan ~e~erek girmittir. Halk bal· 

konun alllna toplanmtf, mumaileyh 
te balkona c;tkarak bir nutuk soyle • 
mittir: 

c:Katalonya te;;kilab esasiye ka
nununun tasvip edildigi gUn ispan -

ya'ntn bize muhahhetle a~acagt kol· 
lar1 bekliyorum. Cortes'ler tefkilab 
esasiye kanunumuzu kabul ederae 

ispanya cumhuriyeli Katalonya'da 
kendisine en bUyiik bir istinatgah 
bulacakttr, oyle degil mi? 

Bu sua) Uzerine, balk: «Evet! E
veth di,e bagJrmlfbr. M. Macia, 
sozlerini c:Yatasm Katalonyu diye 
bitirmittlr. 

ziye edecektir. 

Ka~ nikAh aktedildi 
Ge«;en kanunusaniden bugUne ka· 

dar BeyazJt kaymakamhg1 dahilinde 
400 den fazla nikih aktedilmi,tir. 

Dumlupmar'a istanbul'dan da 
bir heyet gidecek 

Dumluptnar'da yaptlacak 30 agus
toa meraaimine iflirak etmek iizere 
fstanhul'dan da Afyonkarahisar'ma 
bir tren nareket ettirilecektir. Bu 
trenle 1stanbul'dan bir heyet Dumlu
ptnar'a gidecektir. Bu hususta bir 
program haz1rlanmaktadrr. Fakat 
Ankara'dan henUz tebligat vaki ol· 
madtgmdan kat'i program bugUn 
hazJrlanacakbr. 

Hali~ ~irketi 
--

Tatili faaliyet edecegi 
dogru degil 

Diinkii riifek~iillzdan biri Ha • 
li~ ~irketinin son giinlerde tatili 
faaliyete karar vererek bu husus
ta hiikiimete miiracaat ettigini 
Naf1a ve iktisat Vekaletlerince bu 
hususta tetkikat yapdmakta ol • 
dugunu haber vermekte idi. Hali~ 
!?irketi nezdinde yaphgfm1z tah
kikatta bize ~u maliimat verilmif· 
tir: 
«- Tatili faaliyet i~in verilmi~ 

bir karar mevcut olmad1g1 gibi 
hiikiimete de miiracaat edilmit de
gildir. ~irket faaliyetine devam 
edecektir. Bir ka~ vapur miina • 
vebe ile karaya ~ekilmi~ ise de 
bunlar da baglanm1f vaziyette de
gildir. Tamir i~in ~ekilmi,lerdir. 
Tamirleri bitenler seferlere baf· 
lad1klar1 gibi bitecek olanlar da 
sefere ~·karilacaktir. 

Hali~ ~irketi heyeti umumiyesi 
perfembe giinii fevkalade bir i~
tima aktedecektir. Bu i~timada 
~irketin kat'i vaziyeti hakk1nda 
bir karar verilecektir.» 

Amanullah Han 
isvi~re' de yanb,hkla 
tevkif ve tahliye edildi 

Deyli Miror gazetesinin yazd1g1· 
na gore sabtk Efgan Krait Ama • 
nullah Hantn baftndan garip bir ma· 
cera gecrmi\!tir. 

lavi~re' de Montreo fehrinde otur
makta olan sab1k Kral bir giin gez
meie «;tkmlf ve villasrnm anahtar -
lartnl yolda kaybettigi i~in pencere. 
den i<:eriye girmi,tir. 

F akat komtulartndan biriai ya • 
bane• birinin girdigini gorUnce htr
slz zannetmif ve telefonla polise ha
ber vermi,tir. 

Amanullah Han tevkif edilmif ve 
ancak evin sahibi oldugunu veaaikle 
isbat ettikten sonra brrakdmt~ttr. -·-----

Askerf terfi listesi 
Ankara 24 (Telefonla) -Kay· 

makam Suat, kaymakam Fehmi ve 
binba,J Azmi Beyler askeri terfi lis. 
teaini Rei.aic~hu.r Hz. ne t:al..lim 
etmek iizere bu ak§amki trenle Ia • 
tanbul'a hareket etmi,lerdir. 

Otomobil soyguncularmdan biri 
daha yakalandt 

Gemlik 24 (Hu. Mu.) - Bursa 
ile Yalova aras1nda otomobil aoy • 
gunculugu yapanlarm en ferirlerin
den bulunan Laz HUaeyin de bu ge
ce yakalanmltllr • - - ~~--~------

y eni ingiliz kabinesi 
CBirinci sahifeden mabait> 

Londra 24 (A.A.) - M. Makdo • 
nald, saat 16/10 da Batvekalet da. 
iresinden crtkarken buhranJn hitam 
bulmu' oldugunu soylemi.tir. 

Londra 24 (A.A.)- M. Makdo. 
nald, M. Henderson ve M. Baldwin 
saat onda Kral taraf1ndan kabul e • 
dilmi,lerdir. Naztrlar medisi ogle ii
zeri toplanacakbr. l«;timadan evvel 
ii~ f1rkamn lideri Kral ile yap • 
ttklart miilakabn neticesi hakktnda 
mUzakerede bulunacaklardtr. Bu 
miilakat vaziyetin en kat'i aafhaa1m 
lefkil edecektir. 

Dahiliye Naztrl M. Clynea'in i, • 
sizlere verilen tahsisatm azalttlmaa1 
aleyhinde bulunan naz1rlar aras•n
da oldugu haber abnmttbr. Bugiin
kii buhramn en vahim noktaat da bu 
tahsisabn azaltJimas1 mes'elesidir. 

Bafvekalet dairesi civartnda ka
lababk bir balk kUtlesi beklefmek. 
tedir. 

Baldvin'in mevkii iktidara 
gelmesi de muhtemel 

Londra 24 (A.A.) - (Saat 8/45) 
Bugiin lefekkiilii kuvvetle muh • 
temel olan milli hiikumetin b~ftnda 
hakikate en yaktn tahminlere gore 
M. Baldwin bulunacak ve mumaileyh 
her U«; f1rkantn erkant taraftndan 
mUzaheret gorecektir. 

DUn ak,am muazzam bir balk kUt
lesi Downing Streed'e toplanarak M. 
Makdonald ve riifekas1 ile miizake • 
reye gelen siyaset ve maliye alemine 
mensup zevabn geli,ini ve crtktttm 
beklemislerdir. 
lngili:z buhramna kar11 bir ~are 

Londra 23 (A.A.) - imparator
luk sanayii cemiyeti beyanname nef
rederek timdiki buhrana ~are ol • 
mak Uzere bilhasaa mamul mevada 
ve zirai mUatahsalata gUmrUk resmi 
vazedilmesini iltizam etmiftir. Ce • 
miyet imparatorlugun kendi ih • 
tiyacana kafi mevad1 yetittirebi • 
lecegine kaildir. 

F utbolcularimiz Moskova' da 
~ehirde 

en 

miiteaddit spor 

giizeli Dinamo 

sahalari 

stad1d1r 

var, 

Moskova - ( Futbolculartmtza re
fakat eden hususi muhabirimiz) ya
Ziyor: Cuma gUnU ak,aml at ya • 
rtflarmdan ~1kbg1mtz \Takit saat 
dokuz bu~ugu bulmuftu. Bu muaz
zam saba Dinamo stad1na yUriiye • 
rek yirmi dakika araba ile on da • 
kika mesafededir. Ko,ke geldigimiz 
vakit aktam yemeginin haz1rlan • 
mlf oldugunu haber verdiler. Evvel
ce bahsetmif oldugum stadtn lokan
tasJna gittik. Bu miikellef ve muh • 
te~em salonlarln oniinde bir de bU
yUk tras1 vard1r. Balkonun onU se
rapa «;i«;eklerle donanmtftlr. Tra -
stn oniinden tenia sahalarl ve bunla • 
ran arasmdaki dilnifin parklar go -
riilmektedir. BUtiin bu binalart ve 
sahalar1 muntazam bir koru ihata et· 
mektedir. ~ok kuvvetli elektrik lam
balarile her taraf gUndiiz gibidir. l
«;eriki salon h1ncah•n«r kalababk, ka
dan ve erkek ... Salonun bir kofesinde· 
ki bir orkeatra mUtemadiyen ~ab
yor. 

Tenia mahallerinden birinin et • 
rafanda anfitribUnler var .. YUzler -
ce balk orada ... Oraya bir a~1k sah· 
ne de kurmuflar... Burada yazbk 
varyete numaralan var •• Biz yemege 
giderken bir konferana vard1. Ye • 
mekte iken varyete numaralar1 ba,la· 
dt. Bizi de davet ettiler .. Bef on da
kika icrin kabul ettik. ~Unkii hemen 
yataklara kavufmak istiyorduk. Kaf· 
kas danalar1n1n harikuladelerini, 
mUatesna akrobat numaralann1 gor
dUk. Ayag1n1 yerden keaerek fJr•l
dak gibi donenlere, ~omelmif bir 
halde viicudiinU hareket ettirmeden 
yaln1z ayaklar1n1 ileri geri tempo ile 
hareket ettirenlere hayret etmemek 
kabil degil. 

El armoniklerile Ucr kiti taraftn -
dan verilen bir konaer de eidden 
nefis idi. 

Hava hatJr1 aayahr derecede serin 
oldugundan arkadatlar•n rahats1z 
olmamalar1 i~in buras1n1 on birde 
terke mecbur olduk. KotkUmiize av· 
det ettik. 

V efa'b Saim, bu ten delikanb yo I
da gelirken ayni ayak oyunlartnJ 
kemall muvaftaktyetle takht ett1 ve 

hepimizden alktf toplada. 
MihmandarlarJmJz gece giindUz 

her dakika arzulartmJza haz1r ol • 
duklann1 ve telefon makinesinde ta
rif ettikleri numara ile istedigimiz za· 
man kendilerini ~ag1rabilecegimizi 
aoyliyerek bizi terkettiler. 

lstanbul'dan ~1kt1gtmlz zaman -
danberi yani bef giin bef geceden -
beri ilk defa olarak bu aktam aabit 
bir yerde uyuyacag1z. 

15 agustos 931 cumartesi 
Vapurdanberi i~mege bafladJgl • 

mtz ve ahftlglmtz, tarzan ismindeki 
maden suyu yediklerimizi ~abucak e
ritmege hirebir geliyor. Bulundugu
muz mevkiin havas1n1n ve muhitinin 
de teairi yok degil.. 

Tam bir tebdili hava hayab ge~i
riyoruz. Sabah «;aytndan sonra Mat
maze} (Nelli) ve (Sakalof) YoldatJn 
mihmanniivaz mihmandarbklarile ve 
otomobillerle ii~ aaat tehri gezdik. 
Bu kadar zaman bu bUyUk fehrin 
ancak biiyiik caddelerini dolafabil
dik. 

1924 te gordiigiime nazaran ~ok 
fark var. Bina infaab ve yol tami • 
rat1 en ziyade nazari dikkati celbe -
diyor. Odeaa'da oldugu gibi burada 
da tam biz gezerken yagmur baf • 
lad1. Maahaza on dakikadan fazla 
sUrmedi. Fakat biz ogle yemegi yer
ken gene hafladJ ve bir ka~ dakika 
ftndtk kadar dolu yagd1. 

Bugiin stadtn sahas1 gene met -
guldU. MUteaddit futhol tak1mlar1 
karfdaflYor, mac;1n biri biter bitmez 
oteki ba,ltyor. 

Bugiin her tarafta yani her atad 
da futbol ma«;lar1 varmJf. Y aln1z bu 
c:ivarda dort bet stad var. Hepainin 
vasi bah~eleri, miiteaddit tenia, baa· 
ketbol, voleybol turnalart, jimnastik, 
atlama ve kotma mahalleri var. Hep
ainin muhtetem kuliip binalart var. 
Futbol aahalar1 yemyefil «;emen ve 
etrafmda on binlerce kifi alacak 
tribUnler .. Bizim misafir oldugumuz 
Dinamo atad1 hepsinin en iyisi ve en 
mUkemmeli. 

Burada neler yok. SinemasJ, kon • 
ferans salonlara, a~1k ve kapal1 aa• 
lonlar1, bah~eleri, parklar1, koru • 
lart, lokantalart, bUfeleri.. BUtUn 
bunlar en biiyUk bir zevki bedii ile 
yap1lm1f ve hi~ bir masraftan ~e • 
kinilmemi,, elan da aarfedilmekte. 
Kuliibiin dort bin kadar azas1 var • 
mrf.. Senede ancak ii~ ruble yani 
ii~ lira verirlermit•• F akat bu muaz· 

zam tesisat hUkumetin muavenetile 
yaptlmJtbr. KulUbiin denizcilik kts
mt Moskova nehrinin kenartndadtr. 
Otomobillerle buraya yartm saattir, 
oraya da gittik, oradaki tesisat1 da 
hayretle temata ettik. Laakal yirmi
fer metre kare olmak iizere yanyana 
dort tane yUzme havuzu. Hepsinin 
kademe kademe yirmi metreye ka -
dar yUkselen atlama kuleleri.. El • 
liye yak1n irili ufakh adi sandal, iki 
tane birbirinden mUkemmel ve «;ok 
IUks motor, iki yUz metre kadar im· 
tidal eden bu sahilin tam ucundan 
yukar1 kadar yUzlerce ki~ilik tri -
bUnler ve onlartn arkastnda boy -
dan boya kuiUp binalar1; soyunma 
odalar1, salonlar, lokantalar, bUfeler, 
ve hepsinde en modern ve en liiks 
tertibat ve letkilat. Bunlartn arka -
smda miiteaddit tenis kortalar1. Bas
ketbol, voleybol ve jimnastik sa • 
halart, biz gittigimiz zaman denizde 
ve karada kadm ve erkek yUzlerce 
kifi me~gul. YUzenler, athyanlar, 
aeyredenler, gUnet banyosu yapan· 
lar, kahvalh edenler, tenis, basket . 
bol, voleybol oymyanlar, jimnastik 
yapanlar ayr1ca bir mahalli mahsusta 
oyle zarif ve narin sikifler var ki ... 

Ankara, istanbul, lzmir ve diger 
vilayatta da hirer hirer, hatta ikifer 
ikiter boyle stadlartmtz olabilir. Ve 
bu ufactk milyoncuklarm vatan1m1za 
ne bUyiik milyonlar, milyarlar kazan· 
dnacagmt izah ve isbata IUzum yok· 
tur. 

Y emekten sonra biraz uyuduk. Be\! 
bu~ukta (Bi,yoykof) stadma gittik. 
Burada Moskova muhtelit (A) ve 
(B) taktmlarmm ma~J varm1,, bizim 
i~in ~ok enteresan olan bu ma«;J ta
kip etmek istiyorduk. Ma~tan evvel 
Danimarka'b bir seyyar jimnastik 
trupu sahada harekab bedeniye ya· 
ptyordu. On bir kadtn ve on U«; er -
kek. Kadmlar ayrr, erkekler ayr1 ... 
MUnavebe ile bir taktm gidiyor, o
teki geliyor ... Muallimleri ba~larln· 
da. Adela muzik gibi tempolu ve a
henkli bir seale ve hi~ susmadan o • 
kur gibi, teganni eder gibi kumanda 
:veriyor, o k1zlarrn yaptrklar1 bedii 
J'"---·kkler goru aneg 

mii~kiil harekatt bedeniyeyi bir ak
robat meharetile, fakat kat'iyyen 
kendilerini s1kmadan, ~ok lakayt ve 
tabii tavurlarla yaptyorlar. 

Futbola ancak saat yediyi ge«;erek 
ba,lanabildi ve ancak bir haftayim 
oynand1. 

Oyn1yanlartn icinde bizim eskiden 
tamd1gtm1z oyunculardan yalntz 
santrahaf Selim vardt. 

Bize oyle geldi ki bu macr bizimle 
yapdacak miibaka i«;in bir ihzari 
oyundur. 

Bir tarafm hUcum hatb, mukabil 
tarafm da mUdafi haltt kuvvetli go
zUkiiyordu. (A) takrmmm muha • 
cimlerini (B) taktmtna koymu;;lar, hu 
suretle bir tevazUn yapmtslar. (B) 
tak1m1 bir gol attt. Arkamda oturan 
Ulvi muhacimlerin fevkalade oldu
gunu mtrJidantyordu. 

- Aman evlad1m dedim. Senin 
gibi kalecinin kar~1s1nda bunlar ne 
yapabilirler, sen akhna boyle teyler 
gelirme, metin ol... 

Bu akfam yemegini daha lUks bir 
tarzda yedik. ~iinkU i«;eriki salonda 
hususi bir ziyafet varm•f· Deh~etli 
kalababk, hususi orkestra.. OnU • 
miizdeki parkta bir askeri bando, 
yiizlerce balk gelip gidiyor ve din -
liyor. fki tarafh musiki araamda bir 
aktam yemegi. 

T. S. 
' ..•. \ .-. j.4:. .., ...• - -- · •••. ' •• 

Muhterem karilerimize 
Ktr;;ehir, Aksaray Nevtehir ve 

Karaman taraflartnda (Vakit mu. 
habirlerinden Memduh) unvanile 
dola,arak hie; bir s1fat ve salahiyeti 
olmadtgJ halde Cumhuriyet gazete· 
si namtna ahone kaydeden Memduh 
Beyin Cumhurivet gazetesile hicr bir 
alakast olmadrg• gibi Cumhuriyet 
gazeteai tarafmdan da kendisine 
boyle bir memuriyet verilmemistir. 
Abone olacak zevalJn abone bedel
lerini poslaneler vastlasile gonder • 
meleri en salim bir tariktir. 

Vilayetlerde gazetemize a~one 
kaydetmek Uzere mUracaat ede • 
eeklerden mut'aka hiiviyet varaka
atnl islemelerini karilerimizden rica 
ederiz. 

Esasen matbaamtzdan verilrni, 
ve yeni matbuat kanunu muci • 
bince istanbul Vilayeti taraftndan 
tasdik olunmut fotografh bir hii • 
viyet varakaat bulunmadJkcta hi~ 
kimsenin vilayetlerde gazetemiz na· 
mtna abone kaydma salahiyet ve 
mP.zuniyeti yoktur. 

I 
DiinkO bilmecenin halledilm 

§ekli 
1 - USAN~, 2 • ZACiAR, 3 • 

URGAN, 4 • NALIN, 5 • ~UVALt 
6 • AHIR, 7 -RAHV AN, 8 - ~IR_., 
9 - ISLAK. 

(UZUN~AR~I) 

BugUnkU bilmece 
CtR, ~EL, ~t, DOV, EK, EL, frJ, 

KAR, Kt, LEK, LEK, MA, pUt, 
RAZ, RE, ~i. 

2 -···· 
3 
4 

Yukr.rtdaki hece
leri ikifer ikiter 
yanyana getirip a • 
faitdaki tarifelere 
gore hirer kelime 
tetkil ettiginiz tak -
dirde, baf harfleri 
yukartdan a~agt o· 
kununca: 

5- ·····I· 
6- ····'' Zl~ 7-···· .. 
8- ·····• 

BiR TOHUM tSMt 
Meydana c;tkacakhr. 1 _ 
1 - Arnavutkoyii'nUn mefhur' 

dur; 2 • Bir sonbahar meyvaaw; 3' lnek 
Dallart bash; 4 - Kavag'1n mefhut' tutu 
dur; 5 - Bir cins lath; 6 - Kavull; 2 
7 • Mayhot; 8 • Mefhur TekirdaJ'd'lllek 
crlkar. )" az1 

o lk~fi s~©lt li1fil<ellilairn n c§1S A 

Yerll Mallar sergisi yarm ~ 
kapamyor n 

O«;iineii Y erii MaHar ~ergisi y•rd tevs • 
ak~am kapanacakbr. DUn aktal11• E 
kadar 233,000 ki,i aergiyi zivaret 3 
etmil}tir. Serginin yerli mallar1 t•' • 
ntthrmak h'1suzundaki muvaffaki1eflev11 
fayani takdirdir. 4 · 

Cumhuriyet Genc;ler mehafili d~ T 1 

akl}am sergide son bir miisamere vel: ~iii 
mit ve seyirciler taraf1ndan ~ok t•"' 
dir edilmittir. \>e V 

Son zamanlarda sergide en ziY•~ 5 · 
sahf yap an mUeseseler, ~ikolatact1•t l'ini 
trikotajctlar, tlriyatc;tlar, «;orap~tl•' de ii 
ve Adapazar1 menaucat fabrikaJ•tl"" 
olmustur. 'ap1 

Vapurcular rekabeti 
Ticaret Odas1 idare heyeti dii11 1ata 

bir i«;tima aktederek vapurcular al'~ 
smdaki rekabetin izalesi i~in Tical'' 
bahriye raportorliigii taraftndan lt' 
ztrlanan raporu tetkik etmittir. R•: 
porda rekabetin sebep ve amilltf1 

hirer biret" izah edilmektedir. ~ C 
Rapor bir defa da Oda meclisbl !bel 

tetkik ve mUzakere edildikten so~lbiid 
neticesi iktisat V ekaleline bildirile" • 
cek!:ir. o ter1 

en afv n mahsUHI '81*' 
Ru aeneki afyon mahaulUniin ') 

«;en senekine nazaran az olacagl tJ 
min edilmektedir. 

Bu seheple afyon fiatlartnln bll 
sene yiikselmesi muhtemeldir. GtJ~ 
«;en seneki mahsul 4700 aand1k ol ~ 
gu halde bu seneki mahaul anc:• 
3500 sand1k kadar olacakhr. Kl 

Japon mensucatl ve izmir hed 

tUccar1 'h• 
tt' ~in 

Japon'larm piyaaam1za gayet .•• 
k . ]e1'1 •az cuz pamu menaucab athal etme ~ l 

iizerine baz1 fabrikalar1n bundan ~i Qer 
teessir olduklar1nl ve tehrimizde , lneY 
fahrikatorlerin buna kartJ bazJ ~~~~ te 
dabir ittihaz edilmeai i«;in fktiaat Jflfa 
kaleline mUracaat ettiklerini ya~Jfl.l 
tJk. izmir Sanayi Birligi de Bat"e~'. 
lsmet Pf. Hz. ne telgrafla miitlt , 
caat ederek yerli pamuk mensuc•~~ 
mtztn himayesini istemi,tir. Bitl'a 
giimrUk tarife kanununun uc;ii"ji~ 
maddeainin tatbik1n1 rica etmekte til 
istanbul'da B;•ari goriilen JapoD d• if 
pingi henUz lzmir'e sirayet etl!le~,.i tin 
ise de pek yak1nda orada da t~;•.,; t>in 
goriileceginden tzmir Sanayi Bar 1 

1 
simdiden buna bir tedbir ittihall1fl tel 
ialep etmittir. I C)la 

Bari sergisine gidecek tOcG8 
C)Ia 

Bari aergiai haz1rhklart ikrnal, e; :a 
dilmi,tir. Memleketimizden aert•1ll' e 
i;;tirak edecek olan tacirler pel'fe~il'• 93 
gUnU ltalya'ya hareket edecekl~~ , )'j 

TUtiin lnhisar1 da aergiye !otl ,, ed• 
derilmek Uzere Ticareti haric::1Ye rt 
f . • h · ·· .. • ar•'" rsme er nev1 tutun ve a1g fl 
ihtiva eden zenrin bir kollekti1° \ 
vermistir. r)t ~~ 

Ser~iye memleketimizden 16 t• Cle 
ittirak edecektir. llt 

~ ..... 1 

Afrk muhabere: 
Ceyhan'da Hasan Femi B~Y:e

Mektubunuz S1hhiye Vekaletine goJl 
rilmi§tir. 

Bakteriyolog .. o~·ktor fethi SB1 . ,.~· 
T etkik ve tetebbu maksadtle ~ 

rupa aeyahatine giden CerrahP~tti 
halllanesi bakteriyologu Dr· f~f. 
Bey ahiren fehrimize avdet etJ11' 
tir. ~ 

-----------------~ 
V E F A T . Jlf_.ri 

MUlga Y1ldtz Tekkesi ~eyha • .,_.. 
Efendi dUn vefat etti. Cena:.r:e••'.,a • 
gUn EyUp camii 'erifinde oi18 

I .,.,.. 

.. k arn•s mazm1 rnutea 1p cena:r:e n d ftte' 
a e 

dE'Ieda ntakbere! mahauaa8111 dol· 

d~ 
lu 

dilecektir. ihvan ve ehibbaii';11J_.Il. 
rudan dogruya Eyiip'le ha:.r:tr tk 
mnlarJ rica olunur. }teeal .... 

Torunu •q 
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Liseleri 

I Leyli ve Nehari I I Ana, tlk, Orta ve I 
Ktz ve Erkek Lise ktslmlan 

Miiessisi: NEBIZADE HAMDI 

Reami ders programlarmt tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan 
tedrisab, ecnebi mekteplerine kat'iyyen liizum btrakmtyacak 
bir miikemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketi· 
mizin en giizide mualli:m ve miirebbiyelerinden miirekkeptir. 
Ana ve bahalar yavrulanm INKILAP LISELERINE her hususta 
tam bir emniyet ve huzuru kalple teslim edebilirler. 

l'wufasaal izahname verecegin iz adrese gonderilir. Mektep 
maniye'dedir. Telefon: 20019). 

Gayrmiibadiller 
T akdiri k1ynlet ko-

• .. 
misyonunctan: 
(I) istihkaklarJnin yiizde yirmisi nis .. 

• •• gayrimu-betinde bono verilecek olan 

badiUerden arazi ashabinin 
:::~:. ~mir Ziraat Mektebi Miidiriyetinden: ki karar 

ellerinde

ya kadar numaralar1 116 
······ 

Kay1t ve kabul seraiti 
' ur.. 1 - Mektebe orta mektep mezunlart bilamiisabaka ahmr. Talipler 

3 • lnektebe abnacak miktar1 tecaviiz ettigi takdirde miisabakf'.ya tabi 
h\11' tutulur. 
~~J, 2- Me~ep le~li. ve mecc~nidir. Bi~inci ~addedeki evsaftan ba,ka 

i tnektebe g1rmek 1shyen efnd1ler atagidak• tartlar• da haiz olmast 
liztmdir: 

~dJ A: Tiirkiye tebaasmdan olmak. 
B : Sinni 19 dan yukart olmamali. 

olanlar1n bonolarini almak iizere agus

tosun 25 inci sab giini.i dokuz bu~uk- 1 

tan on sekize kadar Galata'da Danup / 

hantndaki komisyon merkezine mii-
C : Viicudii ziraate miitehammil olmal(. 
D: Sari hastahklardan salim oldugunu musaddak tabip raporile 

ysr'' tevsik etmeJc. 
aJil~ E : At• tehadetnamesi ve hiianiihal mazbatasint haiz olmak. 
~:e. 3 - Bizzat ziraatle iftigal eden ~ift ve arazi sahibi evlad1 oldugunu 
iyel tevaik edenler terdh olunur. 

4 - Kay1t ve kabul zamant lefrinievvel hidayetine kadard1r. 

racaat etmeleri. 

(2) Giiniinde miiracaat 

i~in pazar giinii tahsis 

etmiyenler 

edildiginden 
I 

1 dii11 Taliplerin ya dogruca veya Ziraat Miidiirii ve Memurlan ve mahalli 
e ~;: Miilkiye memurlan vasJtasile Mektep Miidiriyetine ii~er ktt'.a fotograf 
ts \re vesaikile baistida miiracaat etmeleri, laztmdtr. 

eyyaJnl sairede beyhude miiracaat et- r 

iy,Ji 5 _ Mektebe kabul edilen efendiler kaYJtlarmi miiteakip tahaille- m.emeJeri iJan oJunur • 
c:Jl,t t'ini terkettikleri mezun olduktan sonra hiiktimetin liizum gosterdigin-
Jl11r de ii~ sene mecburi hizmeti kabul etmedikleri takdirde kendilerine 
Jsrl ~aptian masarifi nizami faizle tediye edeceklerine dair «Noterlikteu» 

llluaaddak kefaletname vereceklerdir: Karacabey Kaymakamiigindan: 
Bu kefaletname sureti lzmir Bronova'da Mektep Miidiriyetinden ve 

dii11 Istanbul Ziraat Miidiriyetinden. ita olunur. 
s~:'-------------------------------------------------=~----

amSUD Belediye Riyasetinden: 
ll'' 

:lie~ 19/8/931 tarihinde kapah zarf usulile ihalesi icra edilecegi evvelce 
Cumhuriyet ve Milliyet ve Samsun gazetelerinde ilan edilen font ~et· 

sillJ'anelere ait verilen hedel haddi laytkta goriilmediginden on bel} giin 

Karacahey hiiktimet dairesinin bakiyei in,aabndan bu sene de mev· 
cut tediye emri mueibince 5000 lirahk k1smtnm infaSl mukarrer bulun
dugundan 20 agustos 931 tarihinden 9 eylul 931 tarihine kadar 20 giin 
miiddetle aleni miinakasaya konulmuttur. ln,asma talip olanlar ihale 
giinii olan 9 eylul 931 ~artamba giinii saat 14 e kadar % 7,5 teminab 
muvakkateleri ile ehliyet vesikalarm• miistashiben Kaza Kaymakam
hk daireainde miitetekkil komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

soof'tnuddetle miinakasa miiddetinin ayni terait dahilinde temdidine karar 
"rile' \terilmit oldugundan taliplerin teklifnamelerini 3 eylul 931 pertembe 

;flf .. nii at on bete kadar Belediye Enciimenine tevdi eylemeleri liizu-

,.e- u illn olu:n=ur=..· ----....-..-----------------:--~-:• ~... " 

It' Karacabey Haras1 
Miidiirliigiinc~en: 

Kesif hedeli (13471) lira (68) kuruttan ibaret hir tay ahm ile gene 
ir bedeli kesfi (10208) lira (35) kuruftan ibaret bir hizmet hayvanab 

a.hmnm i~faast 9/9/931 ~artamba giinii saat on be,te Hara merke • 

v~nft eseiF'D<elf: 
Demiryollar mecmuasi 

Devlet demiryollan ve llmanlan i~letme 
umum miidiirlii~ti tarafmdan her ay 
muntazaman nel}rollman bu fenni mec • 
muanm 78 Inc! saYlSl da lntl§ar etmi~tir. 
Bu niishada M. Muhtar, M. Cemal, Strrt 
Aynl, M. Tarlk Beylerln c;ok ktymettar ya
ztlarl ve gene; ~c;llerlmlze faideli bllgiler, 
demlryol §iiunu g!bl c;ok faldeli malumat 
olduP;u glbi blr c;ok reslmler, krokller, ha
ritalar da vardtr. Bu mecmua yalmz §I • 
mendifercllerimlze de~ll bllumum fen ve 
illm adamlanna da lii.zLmdtr. Karilerlmlze 
ehemmlyetle tavslye ederlz. Qok giizel bir 
ka~tda bastlmt§ ve be§ formallk blr ha • 
clmde olmasma ragmen fiatt (25) kuru§· 
tan ibarettlr. 

11• :tinde ihale edilmek iizere kapah zarf uaulile ve ayr1 ayr1 miinakasaya 
:~eri \razedilmi,tir. ~eraiti anlamak ke,if ve planlart gormek istiyenlerin 

11 f!'~ her giin Hara Miidiriyetine miiracaatleri ve talip olanlarm da teklif 
dell: tnektuplarmt ve ehliyel vesikalarm1 ve yiizde yedi bu~uk nishetinde Doktor 

1 t~, teminat paralarma hamil oldugu halde ihale gunii muayyen zamanda Osman Serafettin 
t ,1tliara Merkezinde haz1r bulunmalart. ' 
~ ·J ..________ Emraz1 imtaniye mOtehasslsJ 

~ell' k VI • . ··;:tl~ Ball esir i ayetJ \ .. lgalotlu N~~~~~n~n~~ caddesi ·~ 
•tli" Muayene zamant cuma'dan 

·~~~,a Encu·· meni Da.imisin en: maada t,so-7 
;~eJif ( Gureba hastahanesi) dahili,san 
d,~· Ayvaltk · Biirhaniye yolunun 20 + 250 - 17 + 250 kilometreleri ara- ;. • .ii"liallsiitai.'Jiikillaiirlllm.iiiiiUiiteilhiiiaiisiisJiisill --
e~~~ •inda 3100 metre tuliinde ve bedeli ke11fi 11398lira 34 kuruf olan ve hi
t~'tiij l'inci ku1m itibar edilen; ve gene ayni yolun 25-1-250-21 + 250 kilomet 
d k :etJ11 l"eleri arasmda 4000 metre tuliinde ve bedeli ke~fi 16221 lira 68 urut 

s olan ve ikinci kiSlm itibar edilen tamirah esasiyeleri i~in ihale tarihi 
cGaf olan 13/8/931 tarihinde miiraeaat eden talipleri tarafmdan verilen 

e' tarflar deruniinde sartnamenin hirinci ve ikinci maddesi mudbince 
sliY' l>erilmesi laztm gele~ veaaik goriilmediginden tamirab mebhuse 14/9/ 
!"'11' 931 tarihine mii$adif pazartesi giinii saat on beste ihale edilmek iizere 

et•Jif' )irmi giin miiddetle ve kapah zarf usulile yeniden miinakasaya vaz· oo , . • • 
,. e tlm1 br. _ _ 

~~ ... ~ M h sebei Umumiye kanununun maddei mah~u.s~st ve ,artna~ei 
•yotJ l.ltnumide muharrer evsaft haiz ve laztm gelen veaa1k1 da etmek f&rltle 
1 

, t~lip olanlann maltimat almak ve •eraiti ogrenmek iizere ihale tarihin-
'11 "h I 'h' d kt' ts den evvel Nafta Dairesine miiraeaat etmeleri ve 1 a e tar1 m eve va 1 

llluayyeninde ve aik ve depozito makhuzu veya mektuplar~l~ ~sulu 
dairesinde Bahkesir'de Enciimeni Vilayete muracaat etmeler1 1lan o· 

8 ye l'tlnur. -----------------:---:-::-iiilde' ...__ _______ _ 

seY 
J.<f• 
plf~ 
etb' 

r:· 

f1a Ve 
1000 ton yerli ~imento kapah zarfla miinal(asaya konulmu)~ur. 

~iinakasa 7/9/931 tarihinde pazarteai giinu sa t 15 le Ankara da 
liafta Vekaleti binasmda yaptlacaktlr. _ 

Miinakasaya i,tirak edeceklerin teklif mektuplarmi ve muvakkat te· 
lbinatlarm1 ayni giinde aaat on dort bu~uga kadar miinakaaa komisyo• 
l'l\l riyasetine vermeleri laztmdir. Taliplerin Ticaret Odala~t~d~ ~u
~ayyet bulunmalart tartttr. Taliplerin miinakasa tartnamelermt htr hra 
t'tlukabilinde Ankara'da Nafta Vekaleti ln,aat dairesinden, lstanhulda 
liaydarp•~a Liman ltleri Miidiirliigiinden tedarik edebilirler. 

Edime Defterdarltgindan: 
Mulga Lilapafa varidat katihi Kemal Bey 10 lira maa,la lpsala 

i inci daire tahsildarhgma tayin k1hnd1gmdan bir hafta zarf~~~aA me
~\lriyeti eedidesine gitmeaj, ~l$Ji l!ald~_mustafa ~ddedlee~I_tlanen 
t ·~ teblis~t olunur.!' 

ACELE SATILIK 
BERBER DOKKANI 
Vefat sebebile ~itli'de Hala11kar 

Gazi caddesinde postane karfllllnda 
23 numarah berber diikkam mefrutal 
ve alatJ ki.milen satJhktJr. Anlatmak 
istiyenler Babtali caddesinde Vilayet 
konagt karttsJnda Reaimli Ay Mat· 
baasmda Hidayet Beye pazartesi, 
sah, c;arfamba, pertembe giinleri 
miiracaat etmelidirler. 

i L A N 
Osmanh Bankasmm Galata, Y e • 

nicami ve Beyoglu devairi Zafer 
BayramJ miinasebetile agustoaun 30 
uncu pa;~;ar giinii kapab bulunacak· 
t1r. 

Emirdag icra memurlugundan: 
Mi.iflis sofu zade Mehmet Efendlnln 

eskl han arsas!tldan plll.n muclbince m f· 
rez nmhtelif rb'atta ve muhtell ]OymeU 
muhammenede (52)par!;a. diikUn arsast 
ifl!is ma~asmm talebi tizerlne sat1l~o. Ql· 

karllffil§tlr. 
Birincl artttrmast 30/ 9/ 931 tarihmde E· 

mirda!t lcra dalresinde yap1lacakttr. Bat13 
pe§ln para ile olup taliplerln ytizde on pey 
akQesi vermeleri §artt1r. 

Masanm defterlne alacaklarml kaydet
tlrmi§ olan alacakhl r alacaklan nisbe • 
tlnde aynca pey akc;esi vermejle hacet 
olmadan l§tirak edeblllrler 

Herkesln gorebilmesl ioln plfm ve art· 
ttrma 1artnamelert 10/9/931 tarihlnden ttl· 
baren ac;lk bulundurulacaktlr. 

Haklan tapu sicUll ne sabit olnuyan 
larm 20 giin l!;lnde hakla.nnl tesblt ettlr
mezler payla~Jtll'Dladan bart~ kalacak • 

unur, 

. 

Sattik ko~k 
caddebostam ile Suadlye arasmda bel} 

oniim ba~ ve bahc;e ic;inde on odah ve 
ayrtca sel!l.mhk da1rel!l ve mii§temilab 
salreyl havi ko§k sattltktlr. Galata Kara
koy'de tramvay mevkifl arkasmda tiitiincii 
Hilmi Beye mtiracaat. 

Avrupa'dan avdet 
Avrupa'daki seyahatinden avdet 

eden doktor Barbouth diin Vienna 
vapurile tehrimize gelmi,tir. Bugiin· 
den itibaren haatalarmJ kabule baf· 
hyor. 

TUrkiye if Bankasmdan : 
Bankamtzm tesisi senei devriye · 

sine miisadif 26 agustos 931 t;ar · 
tamba giinii Istanbul ve Beyoglu 
fubelerimiz kapah bulunacakhr. 

Oskiidar Hale sinemastnda 

Vals Riiyast 
Miimesslli : Villi Fric; 
Duhullye 10 kuru§tur. 

3 gunde daha 
beyaz di$1er 

K OLYNOS'uo mUkemmel 

muzadt taaffiln k()puiu 

fena ve aararm•f dlflerl 3 

gi.inde blrblrlnden beyaz 3 

levin keabetmealne medar 

olur. San tabakayt lzale ve 

dlflerin mlneslnl bozmak· 
• stztn patlakltgtnt zahlre 

.lhrac eder. 

Di,lerl r;:urUten bi.itUn muh· 

Uk ag1z mikroptar n• oldi.iriir. 

Kuru. b• ftrr;:ada r santlm 

'mlkdannda koymak kafldlr. 

3 gi.in sabah ve akfam tee• 

rube edlnlz. Oerhal farkm• 

a-ore~ekelnlll! •• ~ 

Umumt ileposu : II. FARAci 

! fen! Volfe baa. lataltbll - ... 
£& ?· 

2500 Lira Miikd/aflt 
931 ikinci kuras1 
1 Te~rinievvelde CekiJiyor 

Kuraya i~tirak i~in 
1 Eyliile kadar 
Kumbara mevduabn1z 
Asgari 5 lira olmahdtr 

jTDrkiye 1, Bankas•l 

Erenkoy Ktz Lisesinden: 
Lisemizde (1) Mezuniyet imtihanlanna bir eylulden itibaren bat· 

lanacakbr. Program mektepten ogrenilecektir. (2) tkmal imtihanla
rma 12 eyltilde ba,Ianacakttr. Program mektepte asthdtr. (3) Bir ey
ltilden itibaren 10 eylule kadar cumartesi, sah ve-·p embe giinleri 
kay1t tecdidi muamelesi yapdacakhr. Bu miiddet i!terisinde biitiin eaki 
talebenin kaydma tecdit ettirmesi liiz•mdtr. ( 4) 10 eyltilden itibaren 
yeniden talebe kayit ve kabuliine ba,Ianacakttr. 

Eskisehir Hava Mektebi 
' 

Kumandan an: 
Eskitehir Tiirk tayyare sehitleri i~in lstanbul'da abidei hiirriyeti tan· 

ziren ve fakat daha kii~iik mikyasta bir abide yaptmlacakhr. Plan 
miiteahhide aittir. Y erini gormek ve bu hususta tafsilatl lazime almak 
istiyenlerin Eski,ehir'de Hava Mektebi Kumandanhgma miiracaatleri. 

Tahlis·ye UmumM·1 en 
Karadeniz Bogazmm 14 mil haricinde demirli bulunan fener ita· 

ret gemisinin zincir ve demirinin denizden cytkartlarak latanbul'a 
nakledilmesi pazarhk suretile ihale edilecektir.Talip olanlarm 27 
agustos 931 per~embe giinii saat on dortte Galata Rthllmmda Maritim 
hanmda Tahlisiye Umum Miidiirliigii Mubayaa komisyonuna miira
caat etmelet:i liizumu ilan olunur. 

t • • 
IV an 

57 lira sab1kh Ktr lareli - 1stasyon pasta siiriiciiliigii otomobille 
giinde iki sefer ve 32 lira sabtkh Ktrklareli • Viz iiriiciiliigii otomo • 
bille haftada iki sefer olmak iizere miinakasaya konmu~ ve talip cytk
madtgmdan 18/81931 tarihinden itiharen bir ay miiddetle pazar ga 
~lkartlmJthr. Taliplerin Istanbul P. T. T. Ball M. tine veya Ktrkl r li 
Posta M. tine miiracaatleri. 

istanbul Adliye Levaz1m daire inden: 
Istanbul Adliye dairesi kaloriferi i~in 270 ton kriple maden komiirii 

mubayaa edileceginden taliplerin ~artnameyi gormek iizere her giin 
Adliye levaztm dairesine ve miinakasaya i•tirak edeceklerin de eylu • 
liin 10 uneu per embe giinii saat 15 te Defterdarhkta miite,ekkil ko • 
miayona miiracaat eri. 

istanbul Erkek Lisesi iidiirliigiinden: 
Lisemizde (1) Mezuniyel imtihanlarma bir eylul .n itibaren ba•· 

Ianacakllr. Program mektepten ogrenilecektir. (2) lkmal imtihanla
rma 12 eylulde ba,Ianacakttr. Program mektepte lmtfltr. (3) Bir 
eyltilden 10 eyltile kadar cumarteai, sah, per,emb giinleri kaytt tec
didi muamelesi yap1lacakttr. Bu miiddet icr~riainde iitiin eski talebe
nin kaydm1 teedit ettirmeai laz1md•r. (4) 10 eylulden itibaren yemden 
talebe kaytt ve kabuliine haslanaeakttr. -----------------------------------

istanbul P. T. T. Basmi.idiirliigiinden: 
43 lira sabtkh Demirkoy • Vize ve 20 lira sabtkh Demirkoy - tneada 

posta aiiriiciiliiklerine miina asa neticesinde verilen hedeller haddi la
y1kta goriilmediginden 18/8/931 tarihinden itibaren bir ay muddetle 
pazarhga ~tkarllmt,tlr. 

Her iki siiriiciiliik beygirle haftada iki seferdir. Taliplerin Istanbul 
P. T. J. Ba,. M. tine veya Demirkoy Posta M. tine miiracaatleri • 
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Bilumum devairi resmiyeden maa~ alan memurin ve zahitan 
ve ailelerine bes maas1 asli nisbetinde uzun vadelerle her tiirlii 
ihtiya~larmt te~ine hadim ~ek verilir. 
~t:rait her yerdcn uy~un. \I uamele basit. Kcfalet ic;in kiilfet yok. lstan

bul'da Sultan ha mam11 da Dikran yan hamnda 2 I ·22 numara va mii 

Ankara adliye meslek 
Mektebi kay1t ve kabul ~eraiti 

1 - Talihin ya•• on sekizden a,agt ve otuz hetlen yukari olmama
hdtr. 

2 - idadi ve orta mektep veya bunlara muadil mektep mezunlart 
ile lise sekizinci samf1 ikmal edenler imtihansiz, iki sene mahkeme 
baskitabetinde ve hes sene zabtt kitabetinde bulunanlar, malumab 
hukukiye, kitabet, he~aptan, i,hu ,eraiti haiz olmtyanlar, kitabet, 
edehiyal~ hesap, malumatl medeniye ve iktisadiye, umumi tarih ve 
cografiyadan imtihana tabidir. 
3- Taliplerin 30 eylul tarihine kadar zirde gosterilen vesaik ile 

mektep idaresine veya bulunduklar• yer miiddeiumumiliklerine mii· 
racaat etmeleri laztmdir. 

A - Mektep ,ehadetnamesi veya tasdiknamesi, memuriyette ise 
beraeti zimmet mazhatast. 

B - Sthhat raporu. C - Hiiviyet ciizdam, 
D - Halen askerlikle alakast olmadtgma 

adet 9 X 12 eb'admda fotograf. 

hiisniihal varakast. 
dair vesika. E- 0~ 

4- Tedrisata ba)and1ktan sonra kaytt ve kabul muamelesi yapii· 
mtyacagmdan taliplerin miiracaatlerini tacil etmeleri icapo eder. 

ursa Z r at Mekteb i 

-

Norasteni 
zaByet ve 
Chlorose 

SIROP DESCHIENS. PARIS 

Devlet Demiryollar1 ilanlari 
Haydarpa~a • Eskitehir hattmm 54 + 600 iincii kilometresindeki Dil 

iskelesi ocagmdan ~tkartlacak 1500 m3 Blok ve 2000 m3 Balast ka
pah zarfla miinakasaya konmuttur. 

Miinakasa 9 eylul 931 ~ar,amha giinii saat 16 da Ankara'da Devlet 
Demiryollan idaresinde yapiiacakbr. 

Miinakasaya i'tirak edeceklerin teklif mektuplarmi ve muvakkat 
teminatlarint ayni giinde saat 15,30 kadar miinakasa komisyonu ka
tipligine vermeleri lazamd1r. 

Talipler miinakasa tartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara'da 
ve Haydarpata'da tdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Ali Ticaret Mektebi 

Miidiirliigiinden: 
1- Kayit ve kabul muamelesi 1 eylul931 aah giiniinden batbyacak 

ve 30 eylul 931 ~ar~amba giinii ak~amma kadar devam edecektir. 
2- Kayat ve kabul i-rin her gun sabahlart aaat (10) dan aktamlart 

saat (16) ya kadar mektep miidiirliigiine miiracaat edilecektir, 
3- Mektebin Ulumu Aliyei Ticariye ktsmma: 
A- Tam devreli liseleri ikmal etmis hantm ve efendiler. 
B - Dariilfiinun F akiiltelerile Ali m~kteplerden mezun olanlar veya 

nakil suretile gelener. Nakil suretile gelecek olanlarm da her halde lise 
mezunu olmalar• ljlarttlr. 

D - Lise ve ali mektepler derecesinde oldugu hiikumet-re tasdik e· 
dilmif ecnebi mekteplerinden tehadetnameli olanlar, imtihanstz kabul 
olunurlar. Ancak ecnebi mektebi mezunlara ile ecnebi ticaret mektep· 
lerinden mukabil devrelere naklen ahnacak olanlar (Tiirk~eden imti-

Kayit ve kabul seraiti han olacaklardtr.> 
' 4- (Mektebin yiiksek ticaret) ktsmma: 

1- Mektehe orta mektep mezunlart ahntr. Talipler mektebe ab • A- Liselerin hirinci devrelerini bitiren hanim ve efendiler. 
nacak miktart tecaviiz ettigi takdirde miisabakaya tabi tutulur. B - Orta mektepleri ikmal eden hamm ve efendiler. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaftan batka I C- Orta ticaret mektepleri ile dorder senelik ilk ticaret mektep· 
mektebe girmek istiyen efendilerin atagtdaki tartlan haiz olmast

1
Ierine muadil oldugu taadik edilmit ihtisas ve meslek mekteplerinden 

lazamd1r. I mf'?.\ID hul•nanlar. 
A : Tiirkiye tebaasmdan olmak. 

1 

D- Bu derecelerde olduklart hiikumet-re tasdik edilmit ecnebi mek-
8 : Viicudii ziraat itlerine miitehammil olmak. teplerinden tehadetnameli olanlar. (Bu gibilerin tiirk~eden imtihan 
C : Y aft 19 dan yukar1 olmamak. vermeleri tartttr. 
D : Sari hastahklardan salim oldugunu tabip raporile tevsik etmek. 5- Dort senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler (hu mektepleri 
E : As1 sehadetnamesini ve hiisniihal mazbatasmi haiz olmak. ikmal ederek tehadetname alm•t olanlar bilaimtihan Yiiksek ticaret 
3 - Biz~at ziraatle ittigal eden ~ift~i ve arazi sahibi evladt oldu- k1ammm ikinci smafma ve bu ikinci stmfta okunan derslerin umumun· 

gunu tevsik edenler tercih edilirler. dan imtihan vermek tartile de ii~iincii stmfa kabul edilirler. Bu mek· 

KENDi·KENDiNiZE TIRA$ OLUYOR MUSUNU 
Trra§ bicaklarmtzt 

kendl menfaatlerinl 
alrrken sattctlar 

gozeterek 
ba§ka marka tav.siye etseler bUe s1Z 
memleket1mizln tanmmt§ miiderril dok
tor ve k1myagerlerln tahilli kimyevl 
ve tecriibe neticeslnde verdikler; 
raporlarma ltimat ederek yalnl2 

i MSA H 66 
(UROUODiLE) markah liRA I 

vermelerini mustrren 1st1yin1z. Ciinkii mezkftr t1ra§ btcaklan 
t;eliginden mamul olup cildi tahri§ etmez, taravet ve giizelligi 
iktisadl blr alettir. Her yerde YALNIZ bu btt;aklart araymlZ ve 

66 numarasma dikkat edinlz. 

Deposu: Istanbul ~i~ekpazar lstrafiyadi Han No. 5 

Muhterem miitterilerimizin na:~;ari dikkatine 

ESKi~EHiR Biiyiik Pors uk Otel ve Gazinosu 
Kaliirifer, elektrik, te - , ... 

lefon, banyo, salonlar bil
umum medeni tesisat ve 
azami konfor ve temizlik. 

Diigiinler • zlyafetler -
balolar deruhde olunur. 
salonlarmda ve evlerde 
birinci smll servis, yazhk 
tara\lalar ve bah\le. Fiat -
larda fevkalide tenzilit. 
Fevkalade hususi tek ya
takh odalar, tek yatakh 
odalar 2 lira, ~ift yatakh 
odalar I lira Lokanta : 
Alakart ve tabildot tenzilath ayhk abonem n G · . B 1 . azmo. uz u me~bat asrarl tartfe. 

Eyi -ve tam bit sihhat i~in 
muntazam bir hazim lizimdir. 
Tatli mfi.leyyin ve taami Iatif 
olan Eno's l•Frqit Saltm size 
bunu temm, Olideyi takviyc 
ve barsaklari tanzim eder. 

4- Kayil ve kabul zamam tetriuievvel bidayetine kadardir. Talip- teplerin ii~iincii stmfmdan naklen gelecek talebeler imtihanstz yiikaek 

lerin ya dogruca veya mahalli Ziraat miidiir ve memurluklart veya ticaretin hirinci stmfma ahnacaklardtr. ~-~~~~~~---~---••••••••••••••••• 
Miilkiye memurluklan vasitasile mektep miidiriyetine ii~ ktt'a fotog- 6- Mektebin (orta ticaret) kununa: I i'r s k fi dar 
raf ve vesai~~ .. ~~ istida ile miiracaat etmeleri laztmdtr. A- Liselerin birinci devrelerinde altmci ve yedinci ainiflari bitir- u Am erik an K I z L i sesi 
5- Talipler tahsil esnastnda mektebi terketmiyeceklerine dair mi"' olanlar. M 

T ektep eylftliin 17 incl per~embe giinii a~lacakttr. Kaytt ve kabul j n 
Noterlikcre musaddak bir kefaletname vereceklerdir. B - Orta mekteplerde alt•nct ve yedt'nct' atntf talist'lt'nt' go"rmu"t bu- a~~<ustosun <7'11 1 · .... - ·· d e. "'o nc1 "uma gunun en 1 1 aren sah ve cuma giinleri 

Kastamonu Vi a yeti 
Da · . i ~nc_·· ......... -en en: 

lunanla~ ~~~~~~~~~~m~u~·d~ir~iy~e~tin~e~m~u~·ra~c~aa~t~e~d~il~m~e~li~ru~·~~~~~~~~~-
C- Tam devreli ilk mekteplerden mezun olanlar. -

D - Bu derecelerde oldugu hiikumet~e tasdik edilmif ecnebi mek· 
teplerden fehadetname alanlar hilaimtihan kaytt ve kabul olunurlar 
ancak ecnebi mekteplerden gelenlerin tiirk~eden imtihan vermeleri 
lazimdir. 

E - Orta ticaret mektebine ahnacak talebenin miktari tahdit edil
diginden miiracaat edenler muayyen miktardan fazla oluraa her seneki 
gibi kayit muamelesi yirmi bet eylulde kesilecek ve aralarmda miisa
baka imtihant yaptlacakttr. lmtihan seraiti mektebin divanhanesinde 
ilan edilecektir. ' 

F - Yiiksek ticarete girecek hamm ve efendilerin yatlart on betten 
atait ve yirmi birden yukari olm1yacak ve orta kt5ma kabul edilecek
lerin ya,Ian da on ii~ten dun ve on sekizden efzun bulunmayacakttr. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoglu, Tiinel meydanmda 523 

Gazi Muallim. mektebi 
Ve · Terbiye Enstitiitiisii 

miidiirliigiinden: 
A - Mektebimizin ikmal imtihanlarana eyluliin on hetinde 

nacaktir. Talehenin o giin mektepte hulunmalart lazamd1r. 

ve 
Han 
le B 
~aha 

lia 

6190 lira 41 kuru' bedeli ke,ifli Kastamonu. Ara~ yolunun 21 + 700 
iincii kilometrosunda dokuz metro a~tkhgmdaki kemer kopriiniin mii· 
ceddeten in,asi agustosun 29 uncu cumartesi giinii badezzeval saat on 
be~te ihale edilmek iizere 20 giin miiddetle ve kapah zarfla miinaka· 
saya konulmu~tur. Talipler ihalat kanunu mucihince 464lira 28 kuru,u 
havi teminah muvakkate mektubunu veya bu miktarm bankaya teslim 
edHdigine dair banka makbuzunu ve e'bliyeti fenniye ve maliye vesi· 
ka:- !11 mezkur saatten evvel makamt Viliiyete tevdi edeceklerdir. Ehli· 
yeti fenniye vesikast ihaleden sekiz giin mukaddem Basmiihendise 
tasdik ettirilmit olacakhr. Bir (!irket namma taahhiide giri,ecek olanlar 
vekaletname ihrazma mecburdur. Fazla tafsilat almak istiyenlerin 
Vilayet BaJ?miihendisligine ve Enciimen kalemine miiracaatleri ilan 
olun•Jr. 

ULUMU ALtYEt TICARlYE l(:iN Y A~ MEVZUUBAHIS DE • 
GiLDlR. 

DIGER ~ERAIT 
B -· Enstitiiniin mesleki fUbelerine girmek arzusunda bulunan b•~ 

mezunlan eyluliin 28 ine kadar Enstitii miidiirliigiine miiracaat etlfle" 'r 
lidirler. e 

Kastam u Vi ayeti 
a· m" Enciimenin en: 

5-185 lira 15 kuruf bedeli ketifli Kastamonu • Daday yolunun 
24 · 450 inci kilometrosundaki har~h istinat duvarmm miiceddeten 
in~ast agustosun 29 uncu cumartesi giinii badezzeval saat on bette iha
le edilmek iizere 20 glin miiddetle ve kapalt zarfla miinakasaya konul
mu!!tur. Talipler ihalat kanunu mucihince 411 lira 38 kuru,u havi temi· 
n:- ' ""'Jvakkate mektuhunu veya bu miktartn bankaya teslim edildigine 
dair hanka makhuzu ve ehliyeti fenniye ve maliye vesikastm mezkur 
saatten evvel makamt Vilayete tevdi edeceklerdir. Ehliyeti fenniye 
vesikast ihaleden sekiz giin mukaddem Baamiihendise tasdik ettirilmit 
olacaktir. Bir tirket namma taahhiide giritecek olanlar vekaletname 
ibrazma mecburdur. Fazla tafsilat almak istiyenlerin Vilayet Batmii
hendisligine ve Enciimen kalemine miiracaatleri ilan olunur. 

BOR<;LU 
Kalnc·tk!'•m z k ·ndin ize e~cr bu son f1rsatt k:H;mrsamz 

MAC R MARAN60Z FABRiKASININ 
Galatasaray 'ergisinde bulunan guzel asri mobih·eleri gormek i~in 

SON G UN 
Kandilli Lisesinden : 
1 - Mektebimiz bu sene tam te,kilath liaeye tahvi! edilmi,tir. Birinci 

devrede oldugu gibi ikinci devrenin birinci ve ikinct santflartnda da leyli 
iicretli ve nehari talebe kaydedilecektir. 

2 - Mezuniyet ikmal imtihanlarile diier atnaflaran ikmal imtihanlarana 
eylul iptidasmdctn itibaren ba,Ianacaktar. Pro~rram mektepten ogrenilir. 

3 - iki eylul 931 den itibaren bir hafta miiddetle cumartesi, pazartesi 

1 - Her ii~ kusim i~in miiracaat edenler mektep idaresinden alacak
lart beyannameyi dolduracaklard1r. 

2 - Mektep miidiirliigiine hitaben yaz1lacak hir istidaname ile 
miiracaat edilecektir. istidanameye atideki veaaik merhut buluna • 
cakttr: 

A - Okuduklar1 mekteplerin fehadetname veya tasdiknameleri ve 
nakil ilmiihaberleri. 

B- Hiiviyet ciizdam. 

P - Tasdikli athhat ve Afl raporlari. 
C - Zabttaca tasdik edilmi, hiisniihal varakasi. 

~- Ufak kll'ada ii~ adet fotograf. 
Mektep neharidir; tedrisat giiniin ntsfma kadar devam eder. ldare 

Anadolu'dan gelecek talebenin ibatelerine ve diger ihtiya~lartna me
dar olacak hususi tetebbiisatta bulunur. 

Bal1kesir Evkaf Miidiriyetinden: 
Bandtrma'da inta edilecek sekiz diikkan ile Evkaf Dairesi ve alhnda 

iki diikkamn in,aatt i~in teklif edile n bedel haddi lay1k goriilmedigin· 
den miinakasa keenlemyekun addedilerek 26/8/931 tarihine miisadif 
~artamba giinii saat 15 te Bahkesir Evkaf idaresinde pazarhkla ihale 
edilecektir. ~artname ve projeleri gormek ve mal~at almak istiyen~ 
lerin Bahkesir Evkaf idaresine ve yahut Istanbul heyeti fenniyesine 
miiracaat eylemeleri ve pazarhga iflirak edeceklerin tayin olunan giin 
ve saatte Bahkesir Evkaf Miidiriyetindeki komisyona miiracaat etme· 
leri ilan olunur. 

ispirtolu l~kiler inhisar1 

gilnlerl tecciicii kayat muameiesi yapalacakhr. Bu miiddet 
~ Itt ••yd•m tecdlt etmeai lhamdar. t eyhil 931 
den it.ibaren Mr hafta f~lnde ye~i talebe kayat •• kabul olunacaktar. 

Kapah iarf usulile miinakasaya konmuttur. lhale 29 aguatos 931 cu· 

j martesi giinii aaat 11 dedir. Taliplerin teraiti ogrenmek iizere lmalat 
fUhe&ine miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

C - Enstitiiniin ihzari smtflarina girmege talip olup Muallim 111e~· 
tepler~nde veya ort~ mekteplerde miisabaka imtihanlarma girmit ol~'11 

Mualhm mekteplert mezunlarmdan kimlerin miiaabakay1 kazanm•t ol• 
duklart ayrrca ilan edilecektir. 
----------------------~------..... ·------~ 
F eyziati Liseleri Miidiirliigiindell ~ 

1 .-:- Birinci ve ikinci devre bakalorya imtihanlara 11 eylul aah ,un~": k 
den ahbaren aaat 8 de bathyacak ve imtihanlar mektebidmizde ic:ra eclil" 
cektir. 

2 - Ilk kiSim ikmal imtihanlara 12 eylul cumarteai ve orta ve Jl•" 
samflara ikmal imtihanlara 15 eylul aah giinii bafhyacaktar. fmtib"" 
programlarl mektepten ogrenilebilir. 

3 - K:aytt muamelesine baflanrnlfhr. Yerlerimi% mahdut oldujul1d11~ 
gerek eska talebenin ve gerek yeni miiracaat edeceklerin bir an evvel ~ 
yatlarmt yaphrmalart tavsiye olunur. 

4 - Deralere 19 eylUI cumartesi giinii );a,Ianacakhr. 
------------------------------------------~~ 
Yiiksek Baytar Mektebi 

Rektorliigiinden: 
Cinsi Miktari 

Kok komiirii 40 Ton 
Me~e » 5000 Kilo 
Odun 120 {:eki 

Yiiksek Baytar Mektebine ait yuliarida miktari yazili maliruliat ale-
ni miinakas~ ~·u.~ile m~n~kasaya k~.nulmuttur, • • de 

~artnamestnt gormek 1sttyen her gun ve munakasaya ittirak ·~·",cl, 
ihale giinii olan 26/8/931 ~artamba giinii saat 15 te Ftndtkl• 
Yiiksek Mektepler mubayaat komisyonuna mUrcaaatleri. ____.,.. 

yast.k ~ 125 kuruf yiizii ile ku,tiiyii 
·tt" ~ 

fstanbul'da (::akmakc;alar, sandalyacalarda Ku,tiiyti fabrikasJ ytt:zfle f~tl' lj 

12, yiizile yorgan 15, ya(hboya yashk S liraya, ku,tiiyiiniin kiloiU 1~6 'l'•l• 
ruttan batlar. Kuttiiyii kumatlaran her l'engi vardar. Ucuz .atabl'• 
lat. 3027. 



e. 

. - 2S Agustos .i.:JJ1 ~-----·· ... 

K'ARADENIZ POSTAST 

am sun 26 ~~~~~~s 
(:ar§amba 
giinii ak~arn1 Sirkeci nhttmmdan 
hareketle ( Zongu\dak, Inebolu, 
E:vrenye, Samsun, Ordu, Giresun, 
l'rabzon, ..:urmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla taisil~t i~tin Sirkeci Ye
kenci hamndaki acentahp;ma mli
racaat Tel. 21515. 

D. Ana~nost lpulos ve C. Siskidi 
YUNAN MILLi Seyrisefain ~
Pire ve Marsilya 
rp A T R I S 2 ) li.iks vapuru 27 
a~ustos per~embe ak~am saat tam 
20 de Galata nht1mmdan do!';ruca 
\1idilli, Pire ve Marsilya'ya bare
ket edecektir. 
Umum limanlara her smtf yolcu ve 

ticari emtia kabul olunur. 
Miiteal<tp seferler 3, 17 ve 2+ 

eyltil per~..:mbe glinleri tam saat 
(0 da. 
lJmum acentalan: Ana~nostopulos 
\'e Siskidi Galata'da <;inili nhum 
Ban. Te!efon Beyo~lu 2612, 2613 
le BeyoJtlu ve Galata'nm umum se• 
~ahat acentalarma miir.1caat. 

liantal Zade Tayyar vapurlar1 
Muntazam haftahk 

Dogru tZMIR POST ASI 

yyar 
vapuru 

Her hafta 
c;AR~AMBA 

aiinleri Sirkeci r1httmmdan ha· 
l'eketle (Gelibolu ve {:anakka
le'ye ugrtyarak cuma sabah1 
lzmir' e muvaaalat eder ve cu· 
tnartesi izmir' den hareketle 
dogru btanbul'a gelir. Eminonii 
~1httm Hamndaki idarehane-
ine miiracaat. Telefon: 1977 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Ha tahk 

BARTl SUR' AT POST ASI 

URSA vapuru 

26 agustos 
giinii saat 
19 da 

Sirkeci nbummdan hareketle l£re~li, 
Zonguldak Barun, Amasra ve ~ide'_ye 
bir gecede gidecek ve Abana. th~e tie 
ayni lskelelere u~yarak tstanbul'a ge· 
lecektir. , .... 

Yiik ve yolcu i~in t.,.alata da Ku~uk 
1httm Hanmda 4-5 numaraya mtiracaat 
1'elefon: Beyojtlu 913 

,t~·=:::;:=;:~ 
~a•e ~-5-EY_R~I~· S~EF~A~i-N~::I 

iJt'le• ltlerzek acenta: Galata Kopriibt\§1 B. 2862 

ube A. Sirkeci 1\liihiirdar zadl' B. 2. 2740, 

• • 

AYVALIK S0R'AT POSTASI 
(MERSiN) 25 aguatos sah 

17 de Sirkeci'den kalkacaktu. 

TRABZON POST ASI 
(MAHMUT ~EVKET PA

~A) 25 agustos sah 17 de Sir· 
ked rthttmmdan hareketle 
Zonguldak, tnebolu, Ayancik, 
Samaun, Onye, Fatsa, Ordu, 
Gireaon, Trabzon, Ri:r.:e, Ma • 
})avri'ye idecektir. 

D" .. ,te Zonguldak yoktur. 
{)f, Siinnene, Polathane, Gore
le'ye de ugr1yacakbr. 

TR BZON POSTASI 
(CUMHURiYET) 27 agus • 

toa pertembe 17 de . 

MERSIN POSTASI 
(~ANAKKALE) 28 agus -

\os cuma 10 da Galata rthttmm
~an kalkarlar. 

Pertevniyal vakfmdan: 
ICopriibatmda Valide ham tah

\1llda 7 numarah pastaca diikki.na 
de ~ tene miiddetle kiraya verilmek 

'cl" -~ere yeniden yirmi gun miiddet· 
1~ tniizayedeye konulmuttur · Ia • 
~~llr etmek istiyenlerin yevmi 
~lb:ayede alan 1 eylul 931 tari • ' 

It' 

~itte musadif sah giinii saat on al· 
~)a kadar Istanbul Evkaf miidi· 
ti)etinde Pertevniyal vakf1 ida · 
i~&ine veya encumene miiracaat 
l'lellleleri. 

Arnavutktiy'iinda - tramvay caddesinde 
Ley If ve nehari • K1z ve erkek 

FEYZiA T1 i ELERi 
Ana amafl - llk k1s1m - Lise simflarl 

Kay1t i~in cumartesi, pazartes i, ~arfamba giinleri aaat 12 den 17 ye 

kadar miiracaat edilebilir • 
Talep edenlere mektep tarifnamesi 

Telefon. Bebek 210 

SINEKI..ERJN ba~1fca. lfl?i:\astahklann intifila-J 
1 rma vasrta: olmaktrr. Bunun delllt. slnek-
9erin QOk ·oldugu yerde tif();nU'nfazlala~mas•
~hr . .Niteklm havalarm sogumasr. yant.slnek·~: 
llerln t>lmes11e tlfo dahl zan olur. Slnekler• 
~ifodan maada bir QOk tehlikeli> hastallklar• 
<lahl bula!iltrnrlar. Stneklerl Qabuk ve kolayca. 
~ld i..i rmen·in Qaresl, Fllt piis1<i.lrtUnUz. 

r Flit, stnek, slvrlsinek, ptre, kannca, gave. 
t'ahtakurusu gibl hafilaratl ve bunlarm tohum
tarmrlmha eder. Ha~arat1 oldi.irUrfakat lnsan
lara asia zararr ;Yoktur. Kullanllmast kolaydJr. 
Leke yapmaz, Flit'i di'ger hafarat lmha ediCI 
-eczalarla te;wlli! etmeyiniz. Siyah kufi~akh sara 
tenekelea-- uzerlnda askerJmarkasma lsteyJnlz. 

FLIT PQ...SKORTONtJ~ 

1/zln lllifadenTZT t1m1n 1tin1k mailadil• Fllt.!fllnJZ mDhOrlo tmielerde saftlmaitadt; 

Umuml Deposu: t •. BERT ve ~OREKASiiltanbul·-~lata Voyvoda Ha~ · 

-RAZ VITE 

S1hha ·ni 
ti oda 
vesai 

~ maraz1 
afetler. 

VE 

r 
k 
-I 

lerin na
z 

di 
• r1 
a

ine 

KOCAT A~ SUYU, Biiyiikdere'nin denizden 170 metre yiiksekliginde Kocata' denilen mevkiin Sar1yer va
disine bakan yamacmda ~ok ceaim kaya tabakalarm1n derinliklerinden ve hususi galeriler i~inden nebean 
eder. Suyun tam nebean ettigi gozlerde, fenni bir aurette kaptaj ameliyab yapdmlf ve galerilerin i~inden Bii
yiikdere'de Piyasa caddesindeki fabrikasma kadar hi~ bir fedakarhktan ~ekinilmiyerek Alman) a 'da imal et• 
tirilen porselen emaye borular i~inde tabiatteki safiyetine asia hale) gel meksizin sevk ve isalesi tern in ediJ. 
mistir. 

Kaptaj 'lmeliyatile emaye borular tesisahnm, istanbul Dariilfiinunu profesorlerinden Yiiksek Miihendis mek· 
tebi su miiderriai ve latanbul Belediyeai Su ltleri Fen Miitaviri k1ymetli miitehass1s1mlz Biirhanettin Beyin 
nezareti fenniyesi tahtmda icra edilmit oldugunu soylemek i~bu tesisatm miikemmeliyetine itimat i~in en bii
yiik bir zaman tetkil eder. 

latanbul'da, Lozan'da, Paris'te, Viyana'da aalahiyettar labotatuvarla rda yap1lan muhtelif kimyevi ve 
bakteriyolojik tahliller neticeainde Kocatat menba suyunun fevkalade saf, son derece tath, billur a-ibi ber
rak ve Jeffaf oldugu tesbit edildikten sonra, mikyasima derecesinin ( 1) oldugu terkibi her mevsimde sa bit 
olup durduk~a bozulmadJgl, uzvi rnaddelerden ari bulundugu, nafi miirekkebatl i~inde bilhassa ~ok miktarda 
serbest ham1z1 karbonu ve radyoaktif milihler ve demir miirekkeplerini ihtiva etitgi tasdik kd1nm1ft1r. 

Paris tehri umum sular firketinin pek maruf olan merkez laboratuvarlarmdan ahnan tahlil raporuna mer· 
but izahnamede: Aynen cKocatat auyunun tahlili neticeainde elde edilen anas1rm, cine ve miktarlar1 Franaa 
Meclisi Alii s1hhisinin iyi aularda bulunmas1 laz1m gelen anas1rm evsaf ve miktarlar1m tayin eden tasnif cetveli 
;Je mukayeae edilerek Kocatat auyunun fevkalade leziz ve saf ve en hafif aulardan addolunmas1 icap ettigi:. 
sureti mahsusada kaylt ve taarih olunmuttur. Bundan ba,ka olarak gene itbu izahnamede aynen (Kocataf su· 
yunun Fransa'daki maden sulanndan alelCimum damar hastahklarma, varislere, filebitlere fifabahf tesiri mu· 
hakkak olan cBagnole de L'Orne:t maden auyuna tamamen miitabih ve ayni havas ve evsaf1 haiz oldutu) 
ilave edilmittir. • 

Kocatat auyu Biiyiikdere'de Piyasa caddesinde aari biitiin teceddiidatt muhtevi olan fabrikasma kadar emaye 
borular i~inde sevkedildikten sonra orada halkm a-ozii oniinde en son aistem otomatik makineler vas1taaile 
el sokulmaks•z•n kendi kendine evvela s1cak, sonra sodah, daha sonra kaynar aularla on yedi dakika devam 
eden bir zaman zarfmda ytkanan ve en sonra taze ve nefis Kocataf suyu ile ~alkanan fifelere dolar, kendili
ginden tapalan1r, etiketlenir. Biitiin bu ameliyat miistamel ve bot titeyi bir ki,inin bir taraftan ytkama maki
nesine koymaaile batlar, 2 inci tahsln da kendiliginden ytkanan, dolan, tapalanan, etiketlenen ti~eleri nibayette alma 
~ile hitam bulur.Damacanlar da ayr1ca otomatik tertibatla dolmazdan evvel y1kamr. Kocataf suyu bu auretle men· 
bamdan istihlak saha11na kadar tamamile aaf, temiz, her tiirlii temas ve 'upheden masun ve mahfuz bir balde 
getirilerek balk1n ihtiyac1na arzolunur. 

t,te daima halk1n aleni kontrolu altmda itliyen bu tesiaata sayesindedir ki Kocatat suyu ammenin aahhat 
ve hayatl namma en yiiksek teminah haiz yegane memba suyumuz olmak Jerefini ihraza liyakat kesbetmi,tir. 

Kocata' suyuna ait bu teaisatm ve fenni meaainin memleketimiz htfz1as1hhas• iizerindeki hiisnii teair ve 
ink1Iabma karfl biiyiik alaka izhar eden tehrimizin ~ok degerli etibbaa1 meyanmda iatanbul Hilaliahmer Re
isi tabip Ali ve esbak ~ehremini Operator Cemil Pa~alarla halya hastanesi Sertabibi Profesor Senive doktor 

l Abravaya ve doktor Kilis'li Rifat ve Biiyiikdere'de Piyasa caddeainde mukim doktor Mehmet Necdet Beyler 
bu tesiaatt ve fabrikanm giinliik temizleme ve doldurma faaliyetini bilmiinavebe teftif V<' miitahede ,.tmefi 

susuz, SABUNsuz, F~R.~ASIZ \ k·u;;;~;;i tevziat 28 agustos cuma gUnU ba!?h acakt1r 

Tl RA5 h~!~~k l~ID d' ; Merkez deposu: Fabrikas1; izmir deposu: Beyler sokak No. 45 Tiirk 
51 1 tr r~m tr. ; Galata FermenecUer No. 101 Biiyiikdere Piyasa eaddesi miizayede salonu sahib! Haflz ihsan Beyln 

RAZ VlTE tle en . I Tel. B. o. 549 Biiyiikdere 42 mobilye ma~azast yanmda 

sert sakal bir daki· !.. ~ 

r ~ kada bra' olunur. Cildi daima yu. \ T A K .1 T 
~ mul}ak ve muattar tutar. Yiize ta· 
~ bii bir parlakbk verir.. • 

· " TIRA~T AN sonra h1~ h1r tah· 
ril} ve katmtl vermedigi gibi k•r
mazthk ve sivilceleri izale eder. 

Biiyiik tiipler gelmi,tir. 

Ttirkiye i-;in deposu : Ye~ildirek S1vac1yan Han 10. \nkara : Sev.full~h Neci~ 
biraderler, tzmir : Margonato ve Danon ecza depolarl. Trabzon Knabt Ha.~dt. 
Tarsus . Abdiirrahim Ra~it, Kastamonu: Arif zade elektrik evi. Konya ve Mersm.de 
Asaf ecza depolan. Bah-;ekap1 Zaman ve Hasan. Kadtkoy Yafet ecza depolanle 
bilnmum 1ttryat ve tuhafiye maJtazalarmda. _ ------::=--· 

IAvrupa'nm en miikemmel ahm merkezi : 6-13 eylul 931 

ViY ANA BEYN~LMiLEL SERGiSi 
Her §eyln lylsl ve ucuzu, son moda mallar - ekser Avrupa hiikiimetleri bu 

zengin sergiye i§tlrak ederler. Seyaha tte biiyiik tenzilit. Viy~na'ya gidip 
mevki iicreti 99 liradtr. TafsUM: Fahri miimessili Ankara ve Istanbul'dakl A 
turya se!arethanelerl 11e cNA'ITA:t a centalan ve Istanbul'dakl Kat1rctojtlu Ha 

nmda sami Sperer Efendi nezdinde verilir. 
Duhuliye kartlan Ue tenzilatll biletler Ttirkiye umumt mtimessllleri: ua.1a~~aara· 
ym'da ve Pera Palas kar§lsmda NATTA seyahat acentalarmdan almtr. 

Telefon Beyo~lu 3434 - 3435 

DUnyanm her t raftnda 

ILLETTE 
t1ra\i biQaklanntn mUkemmeliyetl tasdik olunmaktadar. 

Her Verde Sat1hr 
Hamm ve BeyefendUer 

13ah~ekapt da: 0 L 1M P 1 Y AD S P 0 R 

8 HCEKAPI PAZARI 
Tuhafiye m 1 ~azastnm KAT'1 TASFlYESl hasebile buoun~en 

itibaren bitt) mum tuhafiyeye ait e~ya fevkal Ade 1 ENZlLA I L 

FIATLARLA san~a ba~hyor. 
Ko~unuz ve fmattan istifade ediniz. 

Muhterem mU,terilerimize suhulet olmak i~in bu sefer 
BiNiN SESi GRAMOFO LARI ve PLAKLARI ve her 

LABOR BiSiKLETLERi, SAHi
nevi eliya 6 ay vade ile magazam1zda 

sabldtkJni illn ederiz. 

MEKiKCi istanbul, Yeni 
$ubasi : TAKSiM, 

manlt 

Postane kar§IStnda No. 22 
Cumhuriyet meyda01 No. 8 

931 tarihindeki mali vaziyeti 
Diiyunat 

31 May1s 
Meveudat ve matlubat 

Hl~~e senetlerinin tesviyesi talep edilme· 
mi~ olan ktsiW 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Klsa vadeli avs.nslar ve roporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Ciizdanda mevcut ktymetler 
Borc;lu he~abt car 1 r 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile bor~lular 
Gayrimenkul mallar ve mobilye 
Miiteferrik 

Umuml Miidtir Muavini 
A. R Reid 

lsterlln 
5,000,000 

Sh. P. 

2,303,432 6 4 
806,269 1 -

3,297,893 9 6 
2.818.5.2 19 6 
7,208,332 2 7 
1.483,8~5 6 5 
1,791,710 11 8 

ti87.218 9 I 
228,779 4 ~ 

25,620,019 10 4 

Sermaye . . . 
Nizamnamei dahil! muc•blnce tfraz edden 
1htiyat a ~es1 
, levkU teda •Uide buluns.n banknotlar 
Goriildul!;iinde odenece senetler ve vad h 

·enetler 
Alae ·h be abl cariler 
Vadeli bonolar ve he ab1 carilec 
Kabuller 
M titeferrlk 

terlin Sh. P. 
10,000,000 -

1,250,000 
71,392 14 7 

~11,595 18 7 
9,840,420 19 5 
1,747.384 19 11 
1,791,716 11 8 

413.508 6 2 

25,6'26,019 i04 
Kuyuda muvahk oldugu tasdik olunur 

1uhasebe ~efi ve ikinci M\ iir 
E. Hadler 

Umum! Miidtir 
DE Sorbier de Por~?or!S' .a 



Yerli HEZAREN ~ 
sandaliyeleri 

\ 
Mahmutpa~a 'da Kiirkcii 

l hamnda 23 No. lu Sa
l marcivef fabrikasmda 

,\ vrupa'dan farks1z yerli 
Hezaren andaliyeleri yapmakta ve ucuz 

swnaktaytm. Toptan sipari~ler kabul ederim. 
Petro Kozet 

KiRALIK 
Magaz.:a ve yaz1hane 

Bah~ekap1' da «Orozdibak» 
kar,Ismda Celal Bey ham altm
da iki kath biiyiik bir magaza 
ve han dahilinde ya:uhane ve 
lic.a rethane i~in odalar ve hi • 
rit\d katta 3 odah ayr1ca 1 ~a\re 
'b:irahkhr. Celal Bey hamnda 

No. 9 odaya miiracaat -

Per ev 
Pertev miistahzaratJ fabrika

sJnm son eseri ibda1 
Tamamen nebati boyadan ve 

gayrimuz1r mevaddan imal edil -
'"listir. 

Rontnen nmayenesi 
oktor opr. 

Celalettin ismail 

I. Zmi•t. demiryolu 
' No. 152 

S1hhat Yurdunda 
Dr. tHSAN SAMi --.. 

Gonokok A~us1 
Belsoguklugu ve ihtilatlarma 

kart• pek teairli ve taze attdlr. 
Divanyolu Sultan Mahmut tiirbesi 
No. 189 

Dr. T A~<;IY AN 
Eminonii Minasyan eczanesi kar -

Ziibrevl hastaltklar muayenehanesl 
Otsmdakl sokak No. 4 

li§linin en giizel yerinde 
Cabi caddesinde 55 numarah 

9 odah, bah~eli kargir bir ev 

<;at1bk ve kirahk 
Evin iki sokaga nezareti 

cniikemmel bir hamam1 elek~ 
trik ve suyu vard1r. 

Gormek istiyenlerin i~in
·lekilere miiracaatlart. 

.mbul ti~iincii Jcra dalresinden: 
Bir bqrcun Odenmesi !~in haczedilml§ 

ve paraya ~evrilmesine karar verllmil} alan 
hall, ayna, konsol, perde ve kanapeler 
§ehri halin y1rml dokuzuncu cumartesl 
giinii saat on dortte Sandal Bedesteninde 
a~1k artt1rma suretile paraya ~evrilece _ 
~inden tallp olanlarm mahalllnde me -
muruna miiracaatleri Han olunur. 

ZAYi : 927 - 928 senesinde ist. 13 iincii 
mektepten ald1!hm §ehadetnamey1 zayi 
ettlm. Yen!stnt ~Ikaracagimdan eskislnin 
biikmii yoktur. 

U2 Nestb~ Muh~ _ 

oldu§umu s6yleylm ml "' 

Bas agnsma karst en muessir devantn • • hangi ilac;: oldugu hakkanda uzun tet-
kikat yaptlm. Neticede ASPiRiN de 
karar kaldam . 
Size temin ederim ki. nerem agrarsa 
agnsm, ba!?~a. tedbire ~acet kalma
dan "ASPIRIN .. o agrtntn derhal 
onune gec;:er. 
"ASPiRiN,. iri sizdeki agrtlart da aym 
suretle ~ifayap edecegi muhakkaktar. 

K1z ve Erkek 
Leyll ve Nehart HA YRiYE LiSELERi Ana- ilk 

Orta - lise 
Tekmil sJmflarJ mevcuttur. Kayda ba~lanmt~ttr. Tedrisat tiirk~e, franstzca ve ingilizcedir. Telebe sabab evlerinden mek· 

tebin otomobillerile alm1r ve ak~am aym vastta ile evlerine gonderilir. Her giiu 10 dan 18 e kadar mtiracaat edilebilir. 

Telefon: 20530 

HA YRiYE LiSELERi M0D0RL0G0NDEN: 
Maarif Vekaletinin emri mucibince lise ve orta kt s1m bakalorya ikmal imtihanlart mektebimizde icra 

edileceginden ikmali olan talebelerimizin 1 eylul sa baht saat 8 de mektepte hazu bulunmalar1 ilan olunut• Ni 

COCUKLARINIZI MUHAF ZA ED' iZ ~ 
K 
u 
R 
u 
~ 

' A 

, ~ ille§tirme tetebbiileri' 
J I (Etudes de Vulgarisation) 

Sinek, tahtakurusu, hamambocegi, giive ( tavuk ve kiimes, kedi, kopek ve sair hayvanat uzerindeki) pir~· 

ler, bit, nebatat iizerindeki bocekleri ve sair ha,erab yumurta ve tohumlarile bir saniyede imha ve izale edet• 
Yerli mabdtr. Turk 2ekasa, Tiirk amelesi ve Turk parasile yap1lmaf olup daha miiessir, daha miihlik oldui&t 
gibi yara yar1ya ucuzdur. Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. lnsanlara ve !<Ocuklara zararl 
yoktur. Biitiin devairi devlet, ecnebi miiessesat, Seyrisefain, ~irketihayriye, hastaneler, Hilaliahmer, yab melt• 

tepleri, vapor kumpanyalara, Devlet demiryollart, Amerikan Ford kumpanyasi1 biiyiik oteller, 
Bursa hamamlara, Yalova kap hcalara ve biitiin miiessesatl milliye FA YD A istimal eylet• 

I 
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erkez bankas1 
llleftirme tetebbiileri unvam altanda umumi efkar1 i~gal eden muhim 
111es'eleler hakkmda hukuk doktoru Milas'h Gad Franko Beyin 
netrine te~ebbiis ettigi iktisadi ve i!rtitnai risalelerden : (PARANIN 
lSTiKRARI) na miitedair bulunan birincisi bundan evvel inti9ar 
etmitti. Bu kere yeni teeasiis eden (MERKEZ BANKASI) na has
redilen ikinci risale de sahai intitare konulmuttur. O!riincii risale 
(RUS'LARIN BE~ SENELIK PLAN) ana miitedair olacakbr. Bu 
riaalelerin beheri elli kuruf fia tla biitiin kitaphanelerde bulunur. 

Hukuki Bilgiler Mecmuas1 
Milas'h Gad Franko Beyin bet senedenberi ne~retmekte oldugu 

bu mecmuada memleketin en kaymetli hukuktinaslarmm, ve Avrupa 
iilemasmm en faideli tetkikata netredilmektedir. Gerek hukukc;ulara, 
gerek miinevverlere hi:zmeti biiyiiktiir. Senelik abonesi dort liradar. 

Milas1 Gad Franko Reyin diger eaerleri ' 
1 - Yunani kadimde terbiye nazariyeleri. 
2 - Tetebbiiat. 
3 - Muallimlere. 
4- Jan Jak Ruao'nun terbiye nazariyeleri. 
5 - Terbiyei iradiye (franstzca). 
6 - Tiirkiye'de te,kilab eaaaiye tekemmiillert 
7 - Kanunu medeni rehberi (birinci cilt) birinci 
240 mea maddeye kadar. 
8 - Kanunu medeni rehberi (ikinci cilt) 241 inci 
438 inci maddeye kadar 
9 - Kanunu medeni rehben (iic;iincii cilt) 439 uncu 

516 anca maddeye kadar. ~~~~~~~ 

FAYDALI ve LATiF 
37.1/2 kuru~ mukabilinde Bloks dh; macununun bUyUk 

tUbUnU alacak ve ayni zamanda meccanen bir Kodak fo· 
to!'jraf makinesini kazanmak talihine mazhar olacakstmz. 

Kurular her iki taraftan ~ekli zirde gosterilen pullarla m:tzrufturlar. 
Bir ~ok kurularda bir fi~ bulacaksmiz ki tayin edilen adrese gon
derdi~nizde hemen ve meccan&n bir kodek fotofjraf 
maklnesi adresinize kadar irsal edilecektir. 

Uakal 15 di.iziine sipan~ verecek Ta~ra mii~terilerimiz 

i~in kendi ma~azalanna irsal edilmek ve T 5 diiziinenin i~tin
de ekalli bir fi~ bulmaSI teminatll olmak iizere hususi pir 
fiat tesbit edilmi~tir. 

Hemen fiat sorunuz 
Istanbul, Civek Pazar, Alt1parmak 

han 1·3 numarada Ehrem;tayn veTo· 
ledo Posta kutusu istanbul 296 

TUCCAR VE BANKA 
MEMURU OLMAK i~iN 

.. 
BIOKS 

1
·-~~~ 
01~ TAIIIPI.tiU 

. 

CEMIYlTI. 
TARAFINDAII 
TAV:WYCOt.U_. 

..:;·DB 

Pazartesi ve per~embe giinleri saat 15 ten 17 ve ak~am 18 - 20 yc kadar 
iki Slntf a~dmJ~tJr. Mahlmatt ticariye, ilmi hesab1 ticart, usiilii defteri. l:lasita, 
mtizaafa, pakradomar, Amerikan usulii ve bankac1hk, 4 ay zarfmda ks.milen 
tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci ~ehadetnamesi 
verilir ve i~ tedarikinde muavenet edilir. Dersler 3 ey!Ol per~embe giinii ba~
ltyor. Program~ meccanen almak ve kaydolmak i~in lstanbul'da Alemdar Park 
caddesinde Amerikan lisan ve ticaret dersanesine milracaat. Husust ders dahi 
kabul olunur. 

Agop Pakuradln 

FA YDA diier baza fena miistahzerat gibi sersemletip bayaltmaz. Kat'i olarak oldiir\it 
ve ha9erat bir daha dirilmez. Akaini iddia edene be9 bin lira tazminat verilir. Servetimize acayabm ve ecnebi 
yald1zh reklamlarana aldtrmiyabm. Biiyiik 75, bir kiloluk 125, pompast 75 kui-u,tur. Hasan Ecza deposu. 

Y0KSEK ORMAN EKTEBi 
latanbul'da Bogazi~i'nde Biiyiikdere'de Bah~e koyiindedir. Tahsil miiddeti ii!r sene «Ait1 

Mektebi ikmal dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her tiirlii ihtiyac1 temin olunur. 
Orman miihendisi diplomasm1 ahrlar. 

Orman MUhendisi Olmak iyin: 
Yiiksek orman mektebine yazllma ve ailnma ~artlarz 

1 - Taliplerin Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmalar1, 

2 - Ya,Iarmm 18 den atail ve 25 ten yukar1 olm&masl, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulunduklari Maarif Vekaletince tasdikli 

lise ve muadili ,ahadetnameli olmalar1, 
4 - lyi ahlak:h oldugu ve hi~ bir guna cezaya ~arpdacak it ve hareketlerde lmlunma'd\i.Jm 

beyan e en ve maba z bt asmca tasdikli o a htiyar heyeti mazb asma mniik olmalan, 
5 - Her tiirlii hastahktan salim ve bilhassa gorme,duyma ve soyleme uzuvlar1 tam ve diger 

noksanlardan beri, gezip yiiriimege, biniciligedayamkh oldugunu a~tk~a tasdik eden doktor 
raporu almalarJ laz1md1r. 

6 - Talipler yukarda yaztb vesikalari, en son mektep ,ahadetnamesini hiiviyet ciizi:lanini, afl 
kag1dm1 lstanbul'da Yiiksek Orman Mektebi Rektorliigiine yazdtklar• bir istidaya ili,tirerek mektebe, 
yahut bulunduklar1 mahallerin Orman Miidiirliiklerine ve yahut en biiyiik miilkiye memuriyetlerine 
nihayet 1 tetrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yaz1ld1ktan sonra ahnabilmek i~in usulii dairesinde ve niimunesi gibi 
Noterlikten musaddak taahhiit aenedi vermeleri laztmd1r. 

8 - Ta,radan gelecek talebenin yol masraf1 mektep~e yazthp almdtktan sonra mektep~e 
verilecek ve dersler batlaymctya kadar yemek ve yatmalart mektep~e temin edilecektir. 

Tatradan gelecek talebe yol masraflarma ait vesikalan ve hareket ettigi mahalden Yiikse" 
Orman Mektebine girmek iizere hareket ettigini beyan eder bir vesikay1 beraberlerinde 

SANS UYURKEN 6 LiR 
VA KiT YAK LA~l YOR 

MUSABAKAS 31 A 6 US T OS T A BiTIYOR 
Fn:sattan istifade ediniz. Resimlerinizi derhal gonderiniz. Tiirkiye'de nakten tevzi edilecek 

miikafat 2,000 lira 

ek bir resim•f Tftrkiye miisabakasinda { ~40 n...n 
•t Beynelmilel mfisabakada \ 23600 ,, 
KAZANABiLiR 

--~--------------~--------------------------------------~ 
Kaz ve erkek - leyli ve nehart 

tSTiKLAL LiSESi 
flk, orta ve Lise kJsimlanm muhtevidir. Btitiin s1mflan mevcuttur. 

Telebe kaydtna ba,lanmt,tir. 
Cumartesi, pazartesi, pertembe giinleri 12 den 17 ye 

kadar mUracaat olunabilir. 
$ehzadeba,. Telefon 22534 

istiklal Lisesi Miidiirliigiinden: 
Maarif Vekaletinin emri mucibince bakalorya imtihanlar1 mektebi-

1 

mizde yapdacakbr. lkmali olan talebenin 1 eylulde mektepte bulunma
larl liizumu ilan olunur. 

6tiztepe - ~iftehavuzlar 

LiSESi 

I LAN tl 
Karaisa'h kazasmm Kar••" JY 

nahiyesi dahilinde T1rak ve Y" ~ 
rakh maktamda Pos ormant ~~ 
mulahndan 28740 par~a ~al11 ,_ 

restesi beheri bir lira muharni;A 
bedelle kapah zarf usulile 16 ~-· 
1931 den 16/9/1931 tarihin" ~0" 
dar otuz giin miiddetle ilan• e' 

nulmuttur. Tafsilat almak .,e •,. 
raiti miizayedeyi gormek istiYe 11' 
lerin Ankara' da Orman urrs;;,. 
miidiriyetine ve Istanbul .,e A -'" 
na' da Orman miidiriyetlerin" e -
raisah' da Orman muameli.t ~iJ"' 
murluguna miiracaatleri .,e ta ,.JJ 

lerin ihale giinii Adana or::i'' 
miidiriyetinde miitetekkil )(o 

yona gelmeleri ilan olunu~ 
@ ::;:::.~ 

Sah.ibt: Yunus Nadt sarll' 
Umumi Ne1Jriyat MildilrfL: Ke71'41 

-- q1111" l.ftatbaacnltk ve Ne§rlyat Turk A1l 
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