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J:)unya buhramntn 

fzalesi ~areleri 
Aziz dostumuz Belfika'lt 

M. Georges Mascart'tn «diin
Ya buhrant ve i~sizlik» hak
krnda yazdtgt ktymetli ma -
kalenin birinci ktsmtm diin 
ne1retmi1tik. lkinci ktsmtnt 
da bugiin dercediyoruz: 

-2-
'4iibadele kabiliyeti keyliyeti 
J\.11lkalemizin birinci k1smmda ln

tUiz tne•a.i paz~trmm uzun siiren buh
~&.tu, yeni iktisadi ihtiyacata teta • 
. ll:lcUn gecikmesinden ileri geldigini 
h~a.h ettik. Bu tetabuk gayrikafi, 
d ll.tta. hie; mesa.beaindedir. Suc;lulart 
~~· hakiki miiaebbipleri de gosterdik. 
~llttdi, biitiin diinyadaki issizlik ile 
~lca.rtda tetkik ettigimiz lngiliz it· 

, ~;aligi araamda bir benzeyif mevcut 
~p olmadtgmt ar1yahm: 
t1tnumi bir pazar mahalli tasav · 

~t' ediniz, diinyada kullamlan mii
dl~ tnevat miimessillerinin toplan • 
1tt bir pazar •. Bunlardan h",.; >\ltJ

~1• ikincisi giimii1,1ii, iic;iinciisii ba • 
~1t't, digerleri de bugdayt, pamugu, 
h&.la.YI, tiitiinii, ka.ucugu, kahveyi, c;a· 
lit l>e ilh. gibi maddeleri temail et • 

!!lctedirler. 

Cuniin birinde baktr taciri cha • 
~ll.tta.n kam almaga» karar vermit, 
ll.lttr fiatlarma yiizde otuz zammet
~~tir.Pamuk ve kalay miimessilleri 
~ ~i haktrc:t ile mallarmt tramp a e • 
t ~eklerdir- onun teklifini zaruri ola
~'k kabul ediyorlar. Fakat bu isin 
~ ;tic:esi zararh oldugundan, tiitii • 
U, '"&YJ almaktan sarft nazar ede • 
~klerdir. Tiitiin ve c;ay sahlmadt • 
~1\da.n meydanda kalmtahr. B~. mal· 

t't aiirmek ic;in ne yapmah? Mutle· 
~~eri celbetmek ic;in fiatlart ktrmak
d ~a c;a.re yok. Mus.terile:- d 

1,'t'haJ tetkik ve miisahede vaziye • 
~~e gec;erler. lhtiyaten mubayaa 

•ktllrma azalhrlar. Tiitiin ve c;ay sa· 
' ~~ ihtimalleri gittikc;e zay1flar ve 
1 \'lece nihayet muvazenesizlik ba~
ltt'. 

~lfvazene ve muvazenesizlik 
devirleri 

' _,.1~allarm fiatlar1 ve borsalarm yiik
' ~ d1~j zamanlarda miiatahsiller, 

11 
11dikalarm tesvik ve tazvikma ka· 

' dtla.l'a.k amele iicretlerini tezyit e • 
~ ~t'ler. Bu tezaviit her tar,. h .. mu • 

' 11a.}'ll.a ve istihlak kabiliyetini c;obl
t •. lier tarafta emniyet hiikihn sii • 
t)' t d' b .. f • ~ · e tyat ve una m1•t,. P.rri mua· 

1, t·l't her tarafta biiyiik bir aur' at· 
l:~:l'a. olunur. 

t~ liu. hal de bir muvazene ve biitiin 
+J'tl'da bir nevi ahenk mevcuttur. 

b 1\tu.vazenenin viicudu, her seyin 
~bh~tlt olmastnt zaruri k1lmaz. Bunu 
ll) Itt etmek icin 1914 ten evvPlki za· 
~ ~ttl'trt ha.hrlatmak kafidir. Fakat 
)t ~".irde aanayi st"hioleri, amele 
\ ~tyelerini tayinde bugunden da· 
~I •erheatti ve binaenaleyh mustah
~~ ltle"ad1n k1ymeti daha siir'atle ta· 
~~~ edebilirdi. Zamammtzda, bu 
~t·~l batidir, ~unkii, me11ai iic -
•~ l!t"tn.in tenziline sendika!ar, anut 
tt~~etin bir miimaneat gostermek -
~l!;;~er. Yeni zaruretlere tetabuk 
I 1'Yeti biiyiik bir teahhurla vaki 

•lcta.dJr. 

ullhesi .dir ki atokJ rda vaki 0 -

Ilk :tiya.nlar bir c;ok ellere dagtl -
l1, t..dtr. Fakat buna mukabil rna· 

~1jai n ticari mafillerin tathir 
) l" 'tht ~rayriki.fi ve ~ec; vaki olu • 
)t · Onlart iatila etmis nl"n zavtf 
~llttll.:t1r unaurlartn ref'u izalesi 

lt!f kolay ;era edi!Pmiyor. 

Faraziyat 

11 ~: fara.ziye serdedelim: Mesela 
CJq' 
'I 1 hlemnuniyet devirlerde em-

~tl!! . hliiatahsel mevat ile amele iic
)ll.ll1:1 a.rastnda mevcut niahetin, e~
''llt Ve tahvilatm k1ymeti mutlaka· 

litt?lu.raa olaun tebeddiil .. tmiye • 
~,~ 1 farzedelim. Ve yeni bir mu • 
'~n.k crareainin siir'atle bulundu -
~,1\ h ll.hul edelim. 0 zaman, huh -
.li~ ll.!iink\i gibi ,iddetli olama:zd1. 

~''i 0~ttnkii vaziyetin sebebi haki -
~~~- 7"k amele iicretlerinin veni 
~11(\lt e tere tetabukunda gecikilmi~ 
~11l ~''tt1 ~oriiyorum. Bu hal buhra • 
,),., :tun _ .. dd d "h' 
''~tit • ...u et evam1n1n mu tm 
~ ~u:h~:~en hiri olmuftur. • 
~'~tl 11Z, hu buhranm fa:rl,. Ill • 

~tl)l "e. huna tniimaail daha ha,ka 
er1 de vardtr. Fakat i~in esasl 

GEORGES MASCART 
<Maoadt 4 ilncii. sahijede) 

•• u c 
·Misafirlerimiz harikze
delere 400 lira verdiler 
Hava kahramanlar1 diin Topkapi 

camileri • z1yaret ettiler sarayini, 

Gazi Hz. 

Diin sabah Bursa'y1 
te,rif ve gece ~ehri • 

mize avdet eUiler 

Bursa 7 (Hu. Mu.) - Reisi • 
cumhur Hz. sabahleyin saat ai-

Kahraman mi- ttda Yalova'dan maiyetleri erki.-
safirlerimiz, A- nile birlikte Bursa'yt te~rif bu -
merika tayya - yurmuflardtr. Ga.:z:i Hz. burada 
recileri Mr. Bo- kotklerine inmifler ve bir mud • 
ardman ile Mr. det sonra Cumhuriyet kofkunu tef• 
Polando dun rif buyurmuflardlr . 

Reisicumhur Hz. ogle yemegm1 
camileti, Y ere -

yedikten sonra UJudagt tetrif e-
batan ve Top • derek int~aatJ hitam bulan Uludag 
kapt saraylara • otelini gormiiljler ve c;ok begen • 
nt gezmitlerdir. mislerdir. 

Tayyare Ce • Halkrn Sesi gazeteai tarafmdan 
miyeti reisi Ha- tertip olunan UJudag tenezziihune 
san Fehmi, Tay i~tirak eden balk kafileai yolda 
yare Cemiyeti Gazi Hz. ne tesadiif etmi,Ier ve 
memurlarmdan miifariinileyh Hz. ini biiyiik te • 
Salahattin, tay· zahiiratla aelamlamttlardir. 

Reisicumhur Hz. saat yediye 
yare yiizbaftSI kadar UJudag'da kalm1~lar, ba • 
fhsan, hava ku· dehu dogruca Mudanya'ya ha • 
mandant yiiz • 1 reket buyurmuflardJr. 
haft Zekeriyya., ' Gazi Hz. buradan fstanbul'a 
Tayyare Cemi· hareket etmitlerdir. 
yeti memurla. Havanm kararmastna ragmen 
rmdan Feridun, Uludag'dan Gazi Hz. nin hareke-
Hakkt Cenap tini haber alan Bursa'hlar cadde-
ve misafir tay• Jerde buyiik tezahiirat yapmlf• 

Jard1r. 
yarecilere ter • Cumhuriyet Reisicumhur 
ciimanhk eden Hz. diin gece yaristndan sonra 
imadettin Bey • aaat ikiye dorgu Dolmabahc<e sa· 
lerle tatanbul Kahraman tayyarectler muharririmizle bir raytnt tetrif buyurmu\llardir. 
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' 

Maarif V ekili Esat B.Diin 
• 

sa bah Istanbul' a ~eldi 
------····•··--

V ekil B. Rasim Ali B. in tekrar Da-

riilfiinuna iade edilecegini soyliiyor 
- ··- -···-

«Vekalet, Ttbbiyeden ~~-J 
I 

kardan muallimi hakb 
bulmustur .» 

' 
Maarif Vekili Esat Bey dun sa

bahki trenle Ankara' dan tehri • 

mize gelmi,tir. 
Maarif V ekili Esat Bey on gun 

kadar lstanbul'da kalacak ve bi
lahare Trakya'da bir seyahat ya
pacakhr. Dun Vekil B. bir mua

harririmize muhtelif mes'"eleler 

hakkmda fU beyanatta bulun • 
mu,tur: 

«- Mekteplerde tedriat te, • 

Maarif Vektli Esat Bey 

rinievvel bidayetinde ba,hya 
<Maoadi 4 ilncu sahttede) 
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At yari§lari giizel oldu 
Diinkii yari,Iar ~ok ragbet gormiif, 

Meclis Reisimiz yart~I takip etmi,tir 
gazetecileri diin aabah saat 10 da Pe-1~ ... --_. ......................... ~ I 
rapalaa otelinde toplanarak Arne • K h ) I k } d } • I 
rika'h tayyarecilerle birlikte Arne- a raman arJn l Gem i yo un a {I 
rikan ve Tur bayraklar • e aUalen • civanmer }ig'" j 
mif otomobillerle evveli. Ayaaofya SOY2UDCUIUk VakaSl 
camiine gitmitler, miiteaktben sua- Kahraman tayyareci misa • ~ 
sile Sultanahmet camii ve meyda • firlerimiz, Be,ikfaf yangmmda 
nile, Siileymaniye ve Kariye cami • evleri yanan fakirlere yardam 
lerini ziyaret etmi~ler ve doniitte maksadile, Betiktat Hilaliah· 
Y erebatan sarayma da gezerek otele b k 

mer fU esine i iter yuz Turk 
avdet etmitlerdir. liras1 hediye etmek suretile bu-

Amerika'h tayyareciler, cami • 
yuk bir insaniyet ve civanmert· lerle c<ok yakmdan alakadar olmut· 

lard1r. lik gostermitlerdir. 

Kahraman misafirlerimiz ogle ye· Kendilerine tetekkuru bir va 
megini refakatlerindeki zevat ile bir- zife addederiz. 
likte otelde yemitler ve bir aile ka.
dar samimi bulduklar1 muhitlerin • 
den c;ok memnun olduklannt beyan 

etmitlerdir. 
Yemekten sonra Topkapt saray1 

miizesine gidilmi~tir. Fakat tayya • 
recilerin dUn ogleden sonra motor • 
lerile metgul olmaga karar vermi, 
olduklan ic;in vaktin darhga yiiziin
den Topkapt sarayantn ancak bazine 
ve c;ini dairelerile arz odaat ziyaret 
edilebilmittir. 

Saraydan sonra otomobille Y e • 
~ilkoy'e giderek tayyarelerile mef • 
gul olmutlardtr. 

Misafirler bugun de Yetilkoy'e gi-

derek tayyarelerile mefgul olacak· 
lardar. 

Misafir tayyareci Mr. Pola.ndo 
dun kendisile konutan bir muharri
rimize Tiirkiye hakkmdaki intiba • 
lartnt fU ,ekilde anlatmtljbr: 

«- Buraya gelmeden evvel Tur
kiye hakktnda bir c;ok giizel teyler 
okumu' veya ititmittik. Fakat fstan
bul'a geldikten aonra okuduklara • 
mtzm ve duyduklartmtzan, gordiik -
lerimizin yanmda pek ehemmiyetaiz 
oldugunu pek ~abuk anlad1k. Bura· 
da gordiigiimuz misafirperverligi as· 

(Maoadt 4 iincu ahifede) 

................ ····················Ill......................... . ........... Ill ........................................ . 

Zengin bir spor giinii . ...... 
galip geldi, · yeni 

intiha edildi 

Melih, Bunya'ya 

idman heyetleri 

Mmtaka kongresine t~tirak eden kuWp murahhaslan hep bir arada 

Diin tehrin dort kofeainde gene y1rmda at ko,ulartna deva.m edildi. 
muhtelif spor hareketleri oldu. Bii • Taksim stadyomunda miihim boka 
yiikdere'de yuzme, atlama ve autopu ma~lart oldu. llabahlP-yin de mmtaka 
miiaabakalar1 yaptlda, Veliefendi ~·- tMabaat 3 ii.nc'll sahtfede) 

Gazi Hz., haydutlartn 
derdesti i~in 'iddetli 

emirler verdi 
Bursa 7 (Hu. Mu.) - Gazi Hz. 

Gemlik, Yalova'daki soygunlal pek 
ziyade alakadar olarak diin ge • 
ce mfiilleyilde istirahatlerini feda ile 
Bursa'ya te,rif etmitlerdir. Ahiren 
ald1gtm mahlmata nazaran dun ge• 
ce Y alova'ya gitmekte olan iic< oto· 
biiste mevcut yolculara Seryaverleri 
Riisuhi Beyi gondererek aoygun fa
illerini Cumhuriyet hiikumetinin be
hemehal derdeat edecegini huzur ve 
emniyetle bu yoldan seyriisefer et • 
melerini bildirmek suretile iltifatta 
bulunmuslard1r. 

Meml~!t;;etin iktisadiyatile ~ok a
lakadar olan Bursa, Gemlik, Orban• 
gazi ve Y a.lova toseainde ~iikun ve 
emniyetin temini ic;in vak'a miiteca• 
airlerinin h< hemehal derdestleri hak· 
kmda b izzat Gazi Hz. nin gosterdigi 

(Maoadi 4 ilncu sahttede) 

·····-··············Ill ............ ········ ................ . 
ismet Pasa Hz. 

' 
·~·-

Ba,vekil, yaktnd Anka
ra' Ta avdet edecek 

Ankara 7 (Telefonla)- istan· 

bul'da bulunan Ba~vekil ismet 
Pa,a Hz. yakmda Ankara'ya av

d t edeceklerdir. Basvekil Pa,a 
burada bir ka~ giin d~vam edecek 
olan Heyeti V ekile i~timama ri

yaset edeceklerdir. 

Yarmki nUshada 
T arih yo lunda: 

ilahe Arthemis 
(Yazan: Samih Ritat) 

• 
5 inci sahifede 

Gazetemize miiracaat eden mute -

k itlere cevaplarJmtz ve son defa 
muamelesi ikmal edilenlerle 

Para miikalatt alacak malUl 
zabit ve elradm listesi 

• 

Dilnkil at yart§larmdan heyecanlt btr intiba 

Y artf ve ulah enciimeni taraftn • 
dan tertip edilen at yarttlA!"lntn ikin
cisi diin Veliefendi ~aytrtnda icra e -
dilmittir. 

Birinci kotu aatlf kofusu olup dort 

ve daha yukar1 yattaki yerli ve Arap 
at ve ktsraklara ma.hsustu. Mesafesi 
2000 metre olan bu ko,uda Prens 
Halim Beyin Mtstr' dan yeni getirmi' 

<Mabadi 3 ii.ncu sahtfede> 
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Hain Oru~ Ba~muharririmizi 

d II d . '' iie oya av t e Iyo_ ..... 

Seninl diiello i~te boyle olur! 
Hain Oruc'un, mahut Yarm pa • I daki bir haber miinasebetile yazdt • 

~avrasmt aatahga ~akardaga yolun • gtmtz satarlara, aerseri i~i maska • 
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Otobiisler f Y erli Mallar I 

I 
Yeni mektepler --

Muharriri: Marcel Brion Miitercimi: Mustafa Namrk 
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Bogazi~i seferleri ~ok 
ragbet goriiyor 

Roma niifzizlinun bir galebesi - Kalabalz{Jzn bir faydasz l 
yok • Attilii yeni ordusunu nasr,l te!}kil edecek? 

~irketi Hayriye'nin rekabet i
~in otobiis getirmek karartnl ver
mesi T aksim ile Biiyiikdere ara
smda itliyen otobiisler iizerinde 
bu sene i~in bir tesir yapamaya· 
cakhr. <;iinkii ~irket gelecek yaz
dan evvel otobiis getiremiyecek
tir. Taksim - Biiyiikdere otobiis • 
lerinin adedi gittikc;e artmakta -
dtr. Her otobiis 14 - 16 kifi al -
makta, her yolcu 30 kuru~ iicret 
vermektedir. Biiyiikdere'ye va • 
pur lara nazaran daha k1sa bir • I 
zamanda gidildigi i~in bilhassa 
Beyoglu halkt bunlara fazla rag
bet gostermekte ve arabalar cu· 
rna ve pazar giinleri gece saat 
bire kadar iflemektedir. 

Hiin'lerin maglup ettikleri ka
vimler, geliti giizel harp ediyor· 
lardt. Bu gibi miisademelerde di
ger dalgalart defeden dalga galip 
geliyordu. Ancak bu dalga sur -
lara. istihkamlara ~arpmca tesir
siz kahyordu. Bu hiicum dalgasi 
belki, uzun miiddet ugra,makla, 
surlart istihkamlar1 sarsabilir; 
hedmedebilirdi. Fa kat bu, zama
na bagh bir i~ti. Halbuki, Atti • 
la'nm viicude getirdigi ordunun 

sureti tesekkiilii, sabra, tereddii
de, yava~· yava~ yiiriimege miisait 
degildi. At ve ok hiicum sila -

h1d1r. Bunlar hedefe isabet et
!l;.,., veya etmesin geri ahnmas1 
imkfms 1zd 1r. 

Att'la, asker de gil diplomat: 

ratorlugu soziiniin tahtmda miis
tetir olan vaziyet: F esad1 ahlak, 
fiski fiicur, kar1•1khk ve hercii • 
merc;ten ha,ka bir ~ey degildir. 
Fa kat bun a mukabil Attila, A
etius'un meziyetlerine vak1ft1. A
etius te Cermen milletine has a-

nut ve uyamk kuvvet kemalile 
miinke,ifti. 

Orlean maglubiyetinden sonra 
Attila, bir asker gibi degil bir dip- j 
lomat gibi hareket etti. Hiin Krall 
oyle hiikiim ve tasavvur ediyor • 
du ki tckrar kuvvet bulmak ve ye
ni miizakerata giriferek siyasi 
f~rtldaklar c;evirebilmek i~in ricat 
etmek kafi idi. Fakat Hiin ordusu 
ancak taarruzda, ileri hareketin
de. d ort na lla basktn yapmakta 

Attila, anhyordu ki, kendisi 
bir ceneral olmadigi gibi ne Skot
ta, ne Edekon, ne de Berik biiyiik 
orduya kumanda edebilecek ikti
darda degillerdi. Ah! Aetius, 
Hiin'lerin hizmetine girmil; ol -
sayd1!.. F akat on dan boyle bir 
hareket beklenemez. 0, Roma'ya 
sad1rkhr. Filvaki Aetius, Roma 
saraymm entrikalarma, alc;akhk
larma, kin ve hasetlerine c;ok de
fa kurban edilmitti. Fakat onun 
mizacmda sadakat o derece kok
le~mi,ti ki gordiigii biitiin hak
sizhklara, zuliimlere ragmen gene 
efendisine s1tk ile, hulus ile hiz • 

mete devam ediyordu. Onun na
zarmda, Roma; bu kohne ve sol
gun put, adeta miicerret bir varhk 
gibiydi. 

~ok miiessir ve korkun~tur. 0 -
nun savleti, taarruz cevheri Mec; 

oniinde gev~edi ve Orlean'da da 
kirtldJ. Ricat, bu ordunun vahdet 
~arhtm, cenk zenheregini biisbii
tiin mahvedecektir. 

Hiin askeri kit' alan Orlean'• 
karmakaru1k bir halde terkeder
ken Attila · zihnen bir mukayese 
yapiyordu: co,kun suyun kuvve
tini sarstlmaz kay alarm savletile; 

arabalardan miirekkep miitehar
rik Hiin kafilelerini; surlarla c;ev-

rilmit sabit beldelerle; dag1n1k 
Hiin siivarilerini, Roma'hlartn 
hendesi bir tekilde tefekkiil eden 
alaylarile mukayese ediyordu. 
Hiin hiikiimdan ,imdi anhyordu 
ki, miiteharrik olan bir fey gayri
miiteharrik olandan, tekilden 
mahrum olan bir fey, tekil ve 
surete malik bulunantndan her 

halde daha dundur, kaymetaizC:Jir. 
Roma eski bir saraya benzerdi. 
()yle bir saray ki, ic;ini kurtlar 

Manevi niifuzun bir galebesi 
ltte, Roma'mn manevi niiftiz 

ve satveti bir defa daha ihrazi 
zafer eylemit bulunuyordu. Bir 
Rom a ordust nun muharebe mey
damnda goriinmesi, Attila'mn 
Avrupa'da yegane hiirmet ve tak
dir ettigi adamm yani Aetius'un 
da harp meydemnda hazn bulun
mast: Mogol, Silav ve Cermen'
lerden miirekkep yedi yiiz bin sii
varinin, dag1lmasma kafi gel • 
mi,tir. Attila, kendi kudret ve a
yarmda olduguna kanaat ettigi 
y~gane hastmla karfi karfiYa gel
mit bulunuyor. Bu hasJm: Aetius 

kemirmit ve duvarlara c;atlamlf 
olmakla beraber kote tat• hili 
yerinde durmaktadu. Bu kote 
tati baki kald1kc;a, duvarlar1 iste
diginiz kadar dogiiniiz, saray1 
bedim ve tahrip etmit olmazsJnJz. 

CMabadi var> 

iae Roma'mn hizmetinde bulu _ 
nuyo~, R~ma imparatorlugunu 
temSil ed1yordu. Hiin Krah peka- I 
Ia biliyordu ki bu Roma lmpa _ 

~·-=~--~~~~~~~~~~~ 
rahga dokerek cevap vermek isti • 
yor ve sonunda da: 

«~aka, filan bertaraf .. ~ Diyor. 
~u mel'un ve bettanet rezile ba • 

kmaz ki vatana hiyanetini, dolanda-
rtcthgmJ, namussuzlugunu aoyliyor
sunuz, al~akhkla pitmif, utanap, ar
lanmadan mahrum auratana tiikiirii
yorsunuz. Bunlar kendisine taka ge
liyor! 

Y alnaz gazetesini degi]; kendisini 
tie satrhga ve pazara ~1karm1f olan 
soysuzun yan1nda ~al•tmak betbaht
hgma ugramat olanlardan da bize 
bilvasata miiracaatler ve tikayetler 
vaki olmaktadar. 

Serserinin, kendi avuc;:ic;:i kadar 
muhitinde de nasd karflland•i•m 
gosteren bu miiracaatlerde, bic;:are
ler miitemadiyen dolandtrtldakla • 
rmdan bahsetmektedirler. 

Babtali'nin bir kotesine sinmit 0 • 

Jan bu fesat ve dolandtrtcthk tuza • 
gmm ic;:inde bile, dolandtrJcJmn ne 
kadar menfur oldugunu anlatmak 
ic;:in, yedigi dayaktan memnun olan
larm battnda kendi adamlartmn bu
lundugunu zikretmek kafidir. 

Bize miiracaat ederek dertlerini 
dokenler, mahut pac;:avrada yaln1z 
yazalara serlevha atan muharririn 
bu dolandaracadan bet on para ala • 
bildigini, ve bu paraya da petin al
madan, ite elini siirmedigini soyle
mektedirler. 

* 
Diiello teklifine gelince, bunun en 

iyi cevabJnJ, ihtiyat zabiti bir gene;: 
kariimiz veriyor. Ankara'dan gaze
temize gonderilen bu mektubu ay • 
nen dercediyoruz: 

Bir kariimiz ne diyor? 
cBir arkadaf, ba~ka bir arkadaf• 

ta n naklen ban a haber verdi: Vak· 
tile hapse bk1lmasmda ve aiirgiine 
gonderilmesinde kendisini muhafaza 
a ltmda bulundurmak alakasile hu· · 
yunu, yani ne mal oldugunu pek iyi 1 
bildigim Arif Oru~, diiello teklifin· 

de bulunuyormu,. Boyle bir teklif, 
memleketin idrakile eglenmektir. 
Zira Tiirk yurdunda diiello memnu
dur, memnu olan hir feyi ileri sure • 
rek kabadayd1ga yeltenmek, olea 
olsa, halka kart• aldatJcJ bir niima· 
Yit yapmakbr. Bu hareketin tiirk~e
de ad1: Edepsizliktir. 

Sonra diiellonun usulii vard1r, kai
desi vardar. U;~agmt tahkir eden, 
hatta tokathyan efendiye o Ufak ta- . 
raf1ndan diiello teklif ediJemez. Va
zifesini sui istimal ettigi i~in ami • 
rinden hakaret goren miicrim me • 
mur, diiello teklifine kalkatmaz. 
Vatani ve ahlaki ciiriimlerle - tapk1 
Arif Oru~ gihi • hapisanelere girip 
'<•kanlar, ne c;:etit hakarete ugrarlar
sa ugrasanlar, kimseye diiello tek • 
lifine ciir'et edemezler. Ederlerse 
ikinci bir hakarete daha ugr1yarak 
kogulurlar. Diiello, namus ve haysi
yet itibarile ayni seviyede bulunan· 
lar arasmda vukua gelebilir. 

Biraz okumuf olanlarca malum 
ve Yalmz Arif Oru~ serserisine me~
hul olan bu hakikate nazaran onun 
Yunus Nadi Beye degil, hi!; bir Tiirk 
vatandatma diiello teklif etmesine 
garp adetince de cevaz yoktur. Na
mualu adamlarm namussuz adamlar• 
Ia diiello etmesine; daha dogrusu, 
hapisane kac;:kam miiaeccel ahlak • 
SJzlarm, vatan hainlerinin yiiksek 
hayaiyetli insanlara, vatanperver -
lere diiello teklif etmelerine medeni 
memleketler mesag veraeydi biitiin 
miiJetlerin i~timai tirazeai darma -
dagan olurdu. Boyle bir hak, hi~ bir 
memlekette tiimullendirilmemi~tir. 
liele, Arif Oru~ gibilere kat'iyyen 
, 'I . . er1 memJthr. Filhakika o ayardaki 
~efillerin birbirile dalathklarJ, bo • 
gazlatbklara vakidir. Fakat onlarm 
miibarezelerine, miicadelelerine dii -
ello denmez, zab1ta vak'asJ denir ve 
alakadarlara delige hkJIJr. 

Arif Oruc'un teklifi itte bu kadar 
manasizdJr ve igren~tir. Y a onun, 
Tiirkiye'de diiello memnu ise Avru. 
pa'ya gidelim, demesi? ... Acaba 

Y almz ~i•li • Biiyiikdere as • 
fait yolu otobiislerin seyrii seferi 
yiiziinden daimi bir tamire muh
tac; olacakhr. Evvelce bu yolda 
pek az otomobile tesadiif edilir
ken •imdi dakikada bir otomo -
bil ve otobiis gelip ge~mektedir. 
Y olun manzarasa bilhassa meh • 
taph gecelerde c;ok cazip oldu • 
gundan bir c;ok kimseler geceleri 
suf gezmek maksadile Biiyiik .. 
dere'ye gitmektedirler. 

~<elfilDirD$0<arrD 

Ada'da elektrik tesisatl 
yapahyor 

Adalar elektrigi mea'elesi halle • 
dilmek iizeredir. Muhavvile merkezi 
olarak istenilen arsalar yiiziinden 

c;:1kan son piiriiz de halledilmittir. 
Elektrik l}irketi Ada elektrigine ait 
bir ~ok malzeme getirmiftir. Pazar· 
teai giinii Belediye elektrik miihen • 
disi Yusuf Ziya Beyle Elektrik ~ir • 
keti miihendisi Niyago Ef. Biiyiika

da'ya giderek havai hatta ail direk
lerin .Jikilmesine, muhavvile mer • 
kezlerin1n inl}asma bathyacaklardtr. 
Biitiin tesisat ii~ ay i~inde ikmal e· 
dilecektir. 

Belediye memurlar1 sigorta 
edilecek 

Yeni tekaiit kanunu 930 eyluliin
den sonra ahnan iicretli memurlara 

tekaiit hakkt vermemektedir. Be • 

lediye Fen miidiiriiniin riyaaetinde 
toplanan bir komisyon hu gibi me • 

murlarm 65 yatmdan sonra magdur 
olmamalar1 ic;:in her ay maatlartndan 
kesileeek bir parantn bir sigorta fir
ketine yabrtlmast l}eklini tasavvur 
etmektedir. 

M lYI'U:e'fferrrnlk 
fdebi eserler borsasa 

Giizel San'atlar Birligi edebiyat 
fUheai bu ay sonunda tekrar faali • 
yete ge~ecektir. Birligin verdigi bir 
karara gore bu seneden itibaren 

haftada bir defa toplandarak; edebi 
eseri oldugunu iddia edenlerin asarJ 

heyeti umumiyede tetkik edilecektir. 
Cereyan edecek miinaka,alardan 
sonra o eserin edehi olup olmadagJ 
ilan edilecektir. 

Ziraat Odalara kanunu 
Ziraat Odalarmm tekemmiilii i~in 

yeni bir kanun layihasJ haz1rlan • 

maktad1r. Buna gore ziraat oda • 
lar1 tahsiyeti hiikmiyeyi ve kazai 

salahiyeti haiz olacaklar, mahalli 
ziraat i~leri iizerinde icabtnda hu • 
susi hiikiimler verebileceklerdir. 

hangi memleket, onun gihi bir ah -
laksJzJ i~ine ahr? .. Ha, affederainiz, 

birdenbire hatmma gelmedi. Habis 
palavracJ 0 sozii soylerken efendisi
nin yamna gitmegi dii~iinmiiftiir, 
degil mi?.. Fakat hence, c;erkes Et
hem,in de yanma gidemez, c;iinkii ea· 
ki c;:amlar c;:oktan devrildi, Ethem'in 
de yeri mezbelelik oldu. 0 halde? •• 
Evet, o halde o da bir palavra. Na

mussuz ag1zlara yak•tan bir palavra, 
namuslularm gonliinii buland1ran bir 
av'ave! .. 

itte diiello teklifinin genc;:ler ara • 
smda uyand1rdtg1 intiba. Ben boyle 
diifiindiim, boyle hiikmettim, emi
nim ki iyi diitiinen her gen~ benim 
fikrimdedir! Baki: Hiirmetlerimdir 
efendim.~ 

Siivari ihtiyat zabitlerinden A. z. 

Sergisi a~dtyor 

Galatasaray'da son ih • 
zarat ta bitmek iizere 
Bu aym on birinde Galatasa • 

ray' da ac;dacak Y erli MaHar ser
gisi ic;in mektep salonlarmda icap 
eden tertibat devam etmektedir. 
Bir, iki giine kadar intaat ikmal 
edilecegi ic;in serginin tertip ve 
tezyinine batlanalacakbr. 

Sergi bu sene fevklade mun • 
tazam olacakbr. Kap1dan girildi

gi zaman sag tarafa yiiksek bir 
muzika mahalli yaptlacaktlr. Bu
nun arka ve on taraf10da tehri· 
mizde mevcut muhtelif fabrika
larm mallara tiribiinler ic;inde tef· 
hir edilecektir. 

Meydan•n sol tarafmda Fort 
fabrikas1 tarafmdan giizel bir 
tribiin hazulanmaktad1r. lc;eriki 
salonlara giremiyecek kadar bii
yiik mamulat kamilen meydanda 
ihzar edilen mevkilerde tethir e· 
dilecektir. 

Serginin i~ daireleri ~ok mun • 
tazam surette tertip edilmektedir. 
Memleketimizde son senelerde 

c;ok miihim terakkiler gosteren 
demir ve bronz karyolalar ic;in 
hususi bir daire hazarlanmJsbr. , 
Burada Avrupa fabrikalarJnJn, 

bilhaasa lngiliz mamulatamn ta
mamile ayni olan karyolalar let· 

hir edile~ek ve fiatlar1 da ~ok U· 

cuz olacaktlr. 

Serginin ipekli, yiinlii ktstmla
rmda Istanbul, Bursa fabrikala
ramn mamulata tethir edilecektir. 
Bundan batka bu sene Istanbul'. 
da kiitat edilen ve tamamile son 

sistem makinelerden miirekkep o
lan bir c;orap fabrikas1mn huausi 
mamulab tethir olunacaktlr. 

Boziiyitk kereste fabrikas1 da 
hususi bir daire kiralamtftlr. Fab
rikanm keresteleri, tazyik olun
IDUfl tala,tan yapalmif odunlar1 
te11hir olunacakbr. 

Bundan batka ayna, tarak, a

gtzhk, mobilye, baktr, karyola 
ve madeni etya, karoseri ve saire 

gibi daha bir c;ok fabrikalartn hu
susi dairelerde c;ok metin ve nefia 
mamulab tethir olunacakttr. 

Sergi heyeti tertibiyesi geceli 
giindiizlii c;ahtmaktadir. Bu se
ne sergiyi yalmz memleketimiz
den degil, Balkan hiikumetlerin -
den de bir c;ok tacirler ve alaka • 
darlar ziyaret edeceklerdir. 

Dariissafaka 
' 1 

Diin yapdan i~timada 

biit~e kabul edildi 

Cemiyeti T edrisiyei lslimiye 
diin fevkalade bir i~tima: aktet • 
mittir. 

Nizamnamesi mucibince sene • 

lik kongresini nisanm ilk cuma
smda aktetmesi icap eden cemiyet 

bu i~tima1 goriilen liizum iizerine 
mayasm on he~inci cuma giiniine 

tehir etmi.ti. Fakat 15 mayts i~ti
mamda da Dariinafaka'ntn yal
mz, iki ayhk biitc;esi kabul edile

bilmi,tir. Bu itibarla heyeti ida
renin bilahare aktine karar ver

digi fevkalade bir ic;tima diin Da
riinafaka' da yapdmttbr. 

l~timaa Istanbul meb'uau ve 
cemiyetin heyeti idare reiai Halil 
Bey riyaaet etmit, Hilaliahmer 

Reisi Ali Pata ve Dariilfiinun mii· 
derrislerinden Tahsin, sabak Ma· 

liye Miiste,ara Ibrahim B. lerle 

cemiyetin diger azalar1 hazar hu· 
lunmutlardtr. 

fc;timada heyeti idare raporu ile 
cemiyetin ve Dariittafaka'nm biit-

c;eleri okunarak kabul edilmittir. 

IMilbiJ bae11 eo e 
ve Dsk<!ltn 

Bono tevziata ba§llyor 
Gayrimiibadillere verilecek bono

farm tevziine oniimiizdeki hafta i~in

de ba~lanacakttr. Tevziat miktar1 
yiizde yirmi ile yirmi bef araamdadar. 

I eea: I 

insaabn bu sene ikmali • 
muhtemeldir 

Istanbul Maarif idaresi bu se
ne yeniden 18 mektep daha inta 
ettirecektir. Yah mekteplerinin 
Vilayet idarei hususiyesine devri ! 
dolayasile bir arahk bu intaahn 
teahhura ugr1yacagt zannedil • 
mit ise de boyle bir vaziyetin ha
sd olmayacagt anlattlmifhr. ~iin- 1 kii Istanbul Vilayetine yalntz iki 
yata mektebi devredilecektir. Bu I 
mektebe eski Maarif emaneti j 
mmtakasmdaki vilayetler de yar· 
dam edeceklerdir. 

Istanbul maarifinin vergi tah
silattnda fazlahk ta mevcuttur. 
Binaenaleyh diger mektepler bu 
sene yapalabilecektir. 

Y aln1z Evkaf idaresi, Beyog
lu'nda Galata Mevlevihanesi ar
aastnln sahibi oldugunu iddia e
derek Batvekalete miiracaat et
mit, Batvekalet te fimdilik in • 
taatan tehirini bildirmittir. 

OkitDsa~rr m<alnlS1'1Fo u ~® 
Hicazh tacirler 

Hicaz tacirlerinden baz1larJ Tiir
kiye' de muhtelif Ticaret Odalarma 
miiracaat ederek ticari miinasebet 
teklifinde bulunmu~lardJr. Bunlar 
memleketimizden tiitiin, kereste ve 
arpa almak niyetindedirler. 

K6yiD'den almacak bugday 
Ziraat Bankaaa koyliiden borcu

na mukabil alacag1 bugday i,inin 
idareai i~in bir talimatname hazar • 
lamtttlr. Bu talimatnamede fiat • 
Iarin naa1l takdir olunacagJ tesbit 
edilmittir. Diger taraftan da ban· 
ka miidiriyeti koyliiniin zahiresine 
mukabil odiin~ para tevzi edecek • 
tir. 

Kavun ihrao ediyoruz 
Evvelki giin ilk defa olarak teh

rimizden Viyana'ya kavun sevkedil
mittir. Triyeste tarikile giden bu 
kavunlar hari~te ragbet gordugii 
takdirde h ·m · nla IIW cat 
yapdacakhr. 

Ayrtca hir Alman miieaseseai, 
tehrimizde bazt tacirlere miiracaat 
ederek erik ve elma talep etmiftir. 

MemDel!<eit 
lfi1<sb ce w n ~ rr n 

izmir'de gazeteleri tetkik 
fzmir'de gazeteleri tetkik i~in ad

liyede bir kalem tetkil edilecektir. 

Manisa'da bir htrsazhk 
Manisa jandarma kumandan1 bin

batt Ziya Beyin evine sabaha karfl 
bir haraaz girmit ve 400 lirabk mii • 
cevherat a;urmJttJr. 

izmir'de 28 yolcuyu soyanlar 
Gec;:enlerde fzmir'de Torbah'dan 

gelen ve i~inde 28 yolcu bulunan o
tiibiiati durdurarak yolcular1 iple 
baglamak suretile aoyan haydutlar • 
dan ii~ii yakalanmattJr. Bunlar Ka • 
saba'h deveci Mustafa ile karde,i 
Hiiaeyin ve asker firarisi Ahmet'tir. 

Fareler mahsulitl mahvettiler 
Ketan ve Gelibolu havalisinde zu

hur eden tarla fareleri mahsulatJ 
kamilen denileeek derecede hasara 
uiralttgmdan hu sene r;ift~iler yi • 
yeceklerini bile zor ~IkaracaklardJr. 

-----------·-------------
ibrahim Tali B. in Agr1' da 

yapbg1 tetkikat I 
lgdar'dan haber verildigine gore 

birinci umum miifettit ibrahim Tali 
B. refakatindeki zevatla beraber, 
Kara tarikile lid•r' a gelmif, erteai 
aabah aakeri riieaa ile Airtdag'a t;:J· 
karak ge~en sene etkiyadan temiz • 
lenen yerlerde tetkikat yapmtftlr. 
Tali B. hudut karakollarJnl dol&flp 
zabitan ve efratla temaa etmif, ak • 
fama l'ene lidtr'a donerek erteai 
I'Un Beyaztd'a gitmittir. -···-

Tifo salgmi 
Son l'iinlerde Kurtu)uf aemtinde 

tifo hastabgt artma,ttr. Bu civar hal- I 
kmm kullandtit Karh au denilen au
yun bulaftk olma11 haatabit tezyit 
etmektedir. Bu semtteki tifo vak'a • 
larmm oliim niabeti fazladtr. ~i,li, 

Nifanlafl eihetlerinde ve tehrin di • 
ger semtlerinde de tifo vak'alarJna 
teaadiif edilmektedir. Tifonun miia· 
tevli bir tekil almamaa1 i~in halktn 
yiyecek ve i~eceklerine azami te • 
kilde dikkat etmeai tavsiye olunmak· 
tad1r. 

Almanya Ba,vekilinin 

Roma seyahati 
lngiliz Batvekilinin Almanya . 

vekilini (Chequers) e davet etJJle~; 
iizerine biiyiik devletlerin Bal}vekl 
ve Hariciye Nazirlari aras1nda b•t' 
hyan ve Alman mali buhran1 u:te ' 
rine bir kat daha a1klal}an miilakat· 
Jar hala devam ediyor. Bugiinlerd' te 
Almanya Ba,vekili ile Hariciye N•• lo 
z1r1 Roma'y1 :ziyaret ediyorlar. r.fll' 
maileyhima ltalya'nm mukad 
idare eden ve (Fal}izm) in miie 
Batvekil M. Muaolini ile gorufe ' 
ceklerdir. 

Bu miilakatta Chequers, 
Londra ve Berlin miilakatlarmda 
riitiildiigii gibi her 'eyden evvel Ji 
man buhran1 ve bu devletin JJJ8 

vaziyeti mevzuu bahsolacaktar. }.I· 
manya'ntn bir daha bu gibi huh ' 
ranlara ugramamast ve mali va:.ci ' 
yetinin ve itibaran1n istikrar 
tamirat mes'elesinin Young pla111 

tadil edilerek yeniden halledilJJJe' 
sine muhta~ oldugundan tabiatilt t 
bu mea'ele dahi Roma'da cereYal' t 

edecek miikalemelerde en miibiJ!I 
hir mevzu tel}kil edecektir. 

halya ricalinin her iki mes'eled' 
miimkiin mertebe Almanya'ya JJlii' 
zaheret vadedecekleri siiphesi:z:clit· 
Harpten sonra Almany~'ya ilk def~ 
samimi dostluk elini uzatan de"le 
italya olmuttu. Fa:;;izm teessiis et~ 
tikten sonra bu miinasebat hir k 
daha takviye edilmi~ti. Tamirat' 
ait son La Hey konferanslarmda 
manya'ya en ziyade miizaheret e ' 
den devlet gene halya olmuftU· 

Roma'da mevzuu bahsedilecek 
miihim mes'elelerden hiri de 
teslihathr. ltalya otedenheri 
mes'elede Almanya'nm noktai piJ 

zarma zahirdir. italya, A . ~ 
kat'i istikrar iatediginden gahP 
magliip farklarmm ortadan kaid• 
rJimasmJ ve Almanya'ya teslihat 
elesinde dahi diger devletlere rlt~ 
aa vi hir mevki verilmesini 
gormektedir. Avrupa'da askeri 
bahri miivazenenin tesisi 
dahi Almanya'ya lay1k oldugu 
verilmesini icap ediyor. Zaten Vet 
say muahedesi aktolunurken 
devletlerin dahi Almanya gtbi 
lehast tahdit edilecegi galip 
ler namma M. Klemanso 
Alman murahhaslarma },art• 
te olunmuttu. fl}te halya hu 
kendisinin noktai nazarma esas 
haz etmiatir. , 

Binae~ale~h tealihat mes'ele$~" 
de dahi Alman ve italyan rical• 1 

rasmdaki fikir ih[ilaf• yoktur .. f:~ 
kat bu iki devletin arasmda s&'l 
yeni bir mes'ele hayli aogukluk 
etmi~tir. ! Almanya • Avusturya giirf1 
birligi tasavvuru Fransa'y• ne It~ 
dar endite ve asabiyete ugr~.t e 1 

ise ftalya'y• dahi o nisbette mvt 
easir etmi;;tir. Cemiyeti AkvaJil 

1 
lisinde bu mes'ele etrafmda cet; 
yan eden miinakafalarda ltalyll;J 
Frans1z murahhaslar1 bir ceP 1 
yiiriidiikleri gibi ,imdi de he~tl~ 
mile) DivanJ Adalette dahi btrl 1 

. R •cJ• hareket ediyorlar. l9te oma ·-f 
b ' I .. . d gor" ziyade u mea e e uzerm e ~ 

lecektir. italya ile Almanya ,.t~ 
k . .. h t' • me:e smda 1 munase atln a 111 1, 

mes'elenin Roma miilakabnda 1 

cag1 tekle tabi bulunuyor. tf 
MUHARREM F£f 

Besiktas yangmtnl 
' , ~ 

~1karan hizmet~i ~ 

Hizmetct Cavtdan ,d/ 
Be.ikta~ yang1n1 etraf~et"~, 

zab1ta takikahmn yartn te 11.,•1 
ederek evrakm MiiddeiuJJ1 

ge verilmesi muhtemeldir• etl~'~ 
Beyoglu Ziikur hastll: ,ds~' , 

bulunan yarah itfaiye e \.,e~ 
vaziyetleri salaha dogf\1 11 

te!lir. 



Bir kruvazor --
Barselon limaninda 

doklar1 babrd1 

~adrit 6 (A.A.)- Gazetelere 
relen haberlere nazaran Barce· 
01\e limanmda bir orkos olmuf• 
!ut. limanda bulunan bir Arjan· 

~ll kruvazoru halatlarmtn kmbp 
0Ptnast yiizunden iki dokun bat· 

lllastna ve bir ~ok sandallann 
htaara ugramasma sehep olmUf· 

~· T arragone limamnda da hoy
e bir hadise olmuflur. Bu esnada 
tlYet iri bir deniz hayvammn bir 
llndah kovaladtgt, limana girdigi 

~e .. hiraz aonra ortadan kaybol • 
l.tgu gorulmu,tur. 

Hayvan hastahgmm men'i 
ioin tedabir almd1 

t 1\l'lkara 7 (Telefonla) - Kara, 
f ~lllt-um ve Beyazlt vilayetlerine 
~~Ia miktarda baytar ve kii~iik alb· 

)e Jnemuru tefrik edilmi,tir. Haa • 
~tk zuhuru balinde derbal itfas1 ve 
~ ll)etlerinin men'i i~in de tedabir 
lltll'll\lbr. 

Hitit asan heyeti 
t. 4.1\kara 7 (Telefonla) - Hitit a• 

~-1 ~11U ar1yan heyet tetkikahn1 bitir· 
Ankara'ya donm~tiir. 

kagm arabalar1 kalk1yor 
4.1'lkara 7 (Telefonla) - Ankara 
-· .. ••eo•e• husuaiyeai, koyliilerimi:zin 

daha kolayhkla gorebilme • 
i~in bu aeneki biit~eaine kainl 

dort tekerlekli araba ve pul· 

~tlrnak i~in tahaiaat koymuftur. 
i~Jrin miinakaaa a~1lacak ve a· 

"cl' ve pulluklar koyliilere tev:zi 
Uecektir. 

Cemal HUsnU Bey 
, 4.1llcara 7 - Bern aefiri Cemal 

Beyin Vekalet emrine ahnd•i• 
.,.., .... ,r. tekrar deveran ediyor. 

MUfit B.in muhakemesi 

Beyi oldiirmekle ma:znun, fU• 
~eiai binbat• Miifit Beyin muha • 

At1rcezada ba,landdl. 
vak'ayt anlabrken: 

,_ Galip B. odama gelerek bana 
~ •ilah attl. Sonra ben de taban· 

~ektim• demittir. Halbuki po· 
~'-llorunda Galip Beyin tabanca• 

lltdmad•i• yaztbdtr. Mahke • 
l'irmi alb agustoaa talik edil • 

t Konya izcileri geliyor 
llebolu 7 (Huausi) - Konya li • 

A.rslan oymagt izcileri latan • 
' hllreket ettiler. - Mehmet 

~ Bene k&Qiyorlardt 
''lisa 5 - Manisa hapiaaneain· 

ltte"kuf idam mahkumu Kaz1m 

~-.~ 24 aeneye mahkum 5 arkada
. ~~llpiaanenin bakkal diikkanma 
~· lltl.lll a~ar~P:k ka~maga tefebbiia 
)·"' fllkat hepsi de ciirmii methut 

111
de ~akalanm•tbr. 

· 1i~lllir'de yeni bir gazete 
~~ir 7 - Burada aktamlart in· 
\ ettDek iizere Hadiaat iaminde 

•~:tete imtiyaz1 ahnd1. 

~ kahire'de bir istifa 
'~ire 6 (A.A.)- Kral Fuad'in 

1 ll'laha a iidiirii T evfik Pt. 
lftir. 
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Ytaan: AKA GONDVZ 

~ ~ria'e gidince ne yaphntz? 

~In birdenbire parltyacak, 

llelince haftzasmt toyle u • ...• ""-··-. 
l!traz p~ram olursa bu ktt 1 

')' kadar Paris'e gitmek isti • 

t~)· Senin itlerin imkin verir· 
I~· lr llliain? 

l} b\l .. 1 . • • • • f k t aoz er1m1 tftllyor, a a 
~~~-·Yn....... yalmz (Paria) aO-

~Yandanyor ve hemen bat· . 
~-..· -la ~ok giizel ama insantn 

,,1 °Yle hir Tunua'lu bulun· 

\11
' Esrar, viski apsent, mor· 

~ aonr ticaret. Meier de -

ibi biiyiik bir tiiccarmtf· 

Mali salah! 
----~ 

Alman bankalari 
muamelata baslad1 • 

Berlin 6 (A.A.) -Alman ban· 
kalart muamelelerine tekrar ta • 
mamen ba,Iamtflardtr. 

Doy~e Bank ile miizakereler 
Paris 6 (A.A.) - Salahiyettar 

mali mehafil Doy~e Bank mumes
silile hususi Franstz bankalart a
rasmda elyevm Paris'te cereyan 
etmekte olan muzakerelerin ec· 

nebi memleketlerde ,ayi oldugu 
gibi, kredi muamelelerine fastla 

vermege degil, mezki'ir Franstz 
mali muesseseleri tarafmdan ev
velce Almanya'ya a!;tlmu; olan 

kredilerin giiniin birinde geri ~e
kilmesine ve vadesi gelmit olan 
kredilerin miiddetlerinin temdi
'dine matuf oldugunu taarih et • 

mektedir. 

Muzakerelere bugiin ve yarin 
da devam olunacakhr. Ayni me· 
hafil muzakerelerin iyi bir yolda 
cereyan ettigi mutaleasmda bu • 
lunmaktad1r. 

Nevyork bankalart ile anlafaldt 
Nevyok 6 (A.A.) - Bankerler 

komisyonu Amerikan bankalart

nm Almanya'ya karft mesai if • 
tiraki zihniyeti dairesinde, ala -

caklart vaziyet hakkmda komis· 
yon azasmtn bir anla,ma hastl et· 
mi, olduklarmt teblig etmi,tir. 

Avustralya - ingiltere hava 
seferi 

Londra (A.A.) - 29 temmuzi:la 
Avuaturalya'da Wyndham'den ha • 
reket eden ingiliz tayyareci Mollis· 

son, Suaaex kontlugu dahilinde Pe· 
venay Jimantna gelerek yere inmit· 
tir. Tayyarec:i biraz sonra Croydon 
tayyare karargahma gitmek iizere 
tekrar havalanm•fbr. 

P ta pakefnde bomba 
Buenos Ayres 6 (A.A.)- Blanch

villi ayantndan M. Debragado'nun 

evine gelen bir poata paketinin i~Jrin
de sakh bir bomha patlamJtttr. M. 
Debragado'nun kartat ile ~ocuiu ya· 
ralanmtfbr. 

Fas Sultam Paris'te 
Paris 6 (A.A.) - Fas sultan• dun 

m~hul aakerin mezar1na gitmi,tir. 

Bugiin ogle yemegini Rambouillet'de 
Reiaic:umhur M. Doumer ile birlikte 

yiyecek, yar1n miiatemlekat aergisini 
ziyaret edecektir. 

Rus - Arjantin mOnasebatl 
Vartova 6 (A.A.)- Buenos Ay

res'te bulunan Amtor~ Rua ticaret 

heyeti a:zaa1n1n tevkif edilmNi iize· 
rine Sovyet'ler birligi hiikumetinin 

Arjantin ile tieari miinaaebetlerini 
keamete karar verdigi aoylenmek • 
tedir. 

ARA SIRA: 

Karakter nedir? 
Bizde, gelitigiizel kullan1lan ke. 

limelerden biri de karakterdir. 
Frenk~ede miistamel ilmi Jablahlar1n 
tiirk~e kartllaklarlnl bulmakta hayli 
kudret gosteren tiihretli bir muhar
rir bile bu kelimenin muhtelif yer
lerdeki kullamt tekillerini sayar • 
ken yanht taaarruflar yapmaktan 
~ekinmemittir ve mesela: cKarak
ter fiziyonomik» tabirini «femaili 
ve~hiye» terkibile terc:iime etmiftir. 
Halbuki «temaib, huy manaama ge
len «fimab in cemidir, fiziyonomi ile 
alakaa1 yoktur. Bu mevkide arapc;a 
kullanmak laz1m ise cmelamih» de
mek icap ederdi. Bu yanbthk, liaant
mlzdaki «etkal ve temaib tabirin -
den ve oradaki temailin etkal .ile 
miiteradif samlmaa1ndan ileri ge • 
liyor. 

~imdi karakteri ele alahm: Bu 
kelime, malfundur ki barf, ~izgi ve 

itaret manaama gelen charaktir»den 
iktibaa olunmutlur; zamamm1zda da 
aa1l manaaile iatimal olundugu yer· 
ler vard1r. Fransazcada latin harfi, 
mihi hat denilmek istenildigi zaman 
ckarakter» kelimesi kullamhr ki ke

lime, o mevkilerde dogrudan dog • 
ruya asil manaamt takmmtt olur. Fa
kat tsblahta «manevi hiiviyet ve rna
nevi tahsiyeb demektir ki tiirk~ede 
bu mana ile mukabili nec:iye» dir. 
Ayni zamanda bu kelime, czihni kuv

vetlerden birinin digerlerinden yiik· 
aek bulunmaal» manas1n1 da ifade 
eder. Bu mevkide biz ekseriya cha· 
aiae» kelimeaini kullamyoruz. Gene 
karakter, cyaradll•t• manaa1n1 da 

tazammun etmektedir; filan ve filan 
kardestirler ama karakterleri bat • 
kad1r,' ibaresinde oldugu gibi! .. Bu 
gibi c:iimlelerde karakter yerine 
«yaraddlf», yahut cmetrep» kulla • 
ndmak daha dogrudur. 

Maamafih lisamm1:zda karakte • 
rin en tayi ve en hakim medlulii ne· 
ciye» ile ifade olunmak iatenilen 
manadtr. Seciye, ya:z1da ve konuf • 
mada a•k a1k goriiliiyor ve ititiliyor: 

Seeiyeli, aec:iyeai:z; yahut karak • 
terli, karaktersiz kelimelerini kul • 
lanm1yan yok gibidir. Peki, ama, ka· 
rakter nedir? .. Hep iyi ve lekeaiz a• 
damlara «aeciyeli»; hercaimetrep, 
bikarar olanlara ve muamelatta iti· 

mat telkin edemiyenlere «>oeciyesiz> 
denilmeaindeki aebep nedir? .. ltte 
• ~ocuk terbiyeai noktas1ndan da • 
bu c:ihetin tesbit edilmeai laz•md1r. 

Seciye, nefse hakim olmakbr. 
Nefae hakimiyet, her tiirlii levaiyat· 
tan ve siifli miiftehiyattan uzak kal
mak demektir. Bu, ancak cirade 
kuvveti» ile miimkiin olut·. Demek ki 
ali sec:iyenin tahakkuku, irade kuv

vetinin viicudiine baghd1r. Fakat 
irade kuvveti, habia makaatlar i~in 
de kullandabilir. Say1h zalimler ve 
az1b katiller, kuvvetli bir iradenin 
ve miithif bir azmin timsali degil 

midirler? Bu takdirde seciyenin 
memduh ve makduh olmak iizere 
ikiye ayrdmast laz•md1r. Halbuki li
sammJzda boyle bir takaim yoktur. 
Sadece seciyeaizlik ve seciyelilik ka· 
bul olunup gitmektedir. Biz, bu telak
kinin lugat ve 1atllah itibarile dogru 
olmad1g1na ve aec:iye kelimesinin be· 
hemehal iyi veya f na a1fatlarmdan 
birile kullan•lmaal liizumuna kaniiz. 

L u m a lfi) c§l a ~imdi muallimlere, miirebbilere 

Vapur tarifelerinde tenzilat terettiip eden bir borer vardlr. On • 
lar, liocuklara seciyeyi ani brken iyi 

JOk r aeciyenin insaniyet, hak, ~eref ve 
Deniz tarife komiayonu meaaiaini namus, hayaiyet, vazife ve fazilet 

bitirmif, yeni vapur iicretlerinde ten· mefhumlanna merbutiyet demek ol
zilit yaptlmam•tbr. Yaln•z ~irketi • dugunu ogretmelidirler. 0 surette ki 
hayriyenin Koprii • Oskiidar hatbn· miistakbel neslin k1z ve erkek her 
da 10 parahk bir tenzilat yapllm•ttlr. ferdi, fazilete muhabbeti ve rexilet-

Kocamtn en buyiik aermayeai ben 
olacaktam, az kaldtydt. 

lstanbul'un muhtelif semtle • 

rinden benim gibi topladti• bir 

ka~ ktzt Avrupa'daki muhtelif 

acentalarma dagttmtf, beni de 

bizzat pazara ~tkarmaga tefeb • 
bus etti. 

Ne yapacagtmi f8ftrmttltm. 
Beni kurtar bil ek insanlart a· 

ramaga batladtm. Kocahgtm be· 

ni parastz btralnyordu. Bu saye· 

de esiri olacaitmt aanmttti• He • 

diye ettiii bir ka~ par~a ktymetli 
elmas1 aattp ka~aytm dedim. Bii

tiin Ru do Lipe' deki kuyumculart 
dola,ttm. Hepsi de giiliimsedik • 
lerini gizlemege ~ah~arak: 

-Madam, dediler. Bunlari 

kimden satm aldtmzsa sizi maa· 
lesef aldatmu~lar. c;unkii bunlarm 

hepsi giizel taklitlerdir. Bin frank· 
tan fazla etmez! 

Opera meydanma geldigim 
zaman dizlerim tutmtyordu. 

Birdenbire Piyer Loti akhma 
geldi. Sordum. Fransa'mn cenu· 

bundaki taloaun ok basta i • 
mit. Mektup yazsam idinciye 

kadar~ cevap gelinciye kadar za· 

man ge~ecek. Halbuki Tunus'lu 

astlzade beni zorhyordu. tki de· 

fa da bir ka~ar tokabm yedim. 

Klodfarer i~in Turk dostu d • 
nildigini ititmittim. Ona 

tum, derdimi anlatttm. Himaye 

istedim. Ellerini ugu,turdu, he· 

yaz sakallarmt parmaklarile ta· 
radt ve strtlarak: 

- A! Dedi. Bu, ~ok entere • 
san bir roman olur. Siz bir u -

det Paris'te kahmz. Butiin hay -

tmtzt bana anlabnJZ, sonra bir 

fey dutiinuruz! 

Aktam aparbmana Iince 
J"unus'l n 'yi bir y me le iyi 

Zengin bir spor giinii 
Melih, Bunya'ya galip geldi, yeni 

idman heyetleri intihap edildi 
<Birlnci Sah!feden mabatt> 

kongreai aktedilerek yeni heyeti mer
keziye ve idman heyelteri intihap e• 
dildi. 

BUyUkdere'deki deniz 
mUsabakalar1 

Biiyiikdere'deki yiizme havuzun • 
da diin yapdan miiaabakalar, gelecek 
hafta yapdacak olan reami birincilik 
miisabakalarmm ae~meleri idi. Diin· 
kii miisabakalara kazananlar, birin
eilik ma~larma girmek hakkm1 ka • 
zanmltlardar. Miisabakalarm neti • 
celeri tunlard•r: 

Erkekler aras1nda 400 metre ser· 
beat yiizme - Beylerbeyi'nden Sa • 
lim birinci, Galataaaray'dan ~eref i
kiric:i. 6,19 dakika. 

Erkekler araamda 200 metre kur
bagalama yii:zme- Galatasaray'· 
dan Naili birinc:i, Kuleli'den Sedat i
kinci. 3,24-5 dakika. 

Erkekler arasmda 100 metre alr· 
tiistii - Beylerbeyi'nden Zeki birin· 
c:i, Beylerbeyi'nden Nec:mi ikinc:i. 
1,52 dakika. 

Erkekler aras1nda 800 metre aer
best yiizme- Galatasaray'dan ~e· 
ref birinci, Beylerbeyi'nden Salim i
kinci. 14,23,8 dakika. 

Atlamalarda Galataaaray'dan Su· 
at, Selim ve Fenerbah~e'den Fahri, 
Deniz liaesinden Muzaffer Avni Bey· 
ler finale kalmJflardtr. 

Hantmlardan yalmz Beylerbey'li 
Nihal Han1m miiaabakalara girmif· 
tir. 

Sutopu miisabakaatnda Deniz li· 
aesi tak1m1, F enerbah~e tak1m1n1 3-1 
maglup etmittir. 

Boks maolar1 
Takaim stadyomunda yap1lan hoka 

ma~lar• ~ok heyecanh oldu. Yorgos 
ile Fami araa1ndaki ma~, Fami'nin 
ii~iinc:ii ravuntta nakavt olmaaile 
neticelendi. Saranga ile Kani araam· 
daki 10 ravuntluk miisabakayt Sa • 
ranga aaya heaabile kazandt. 

Giiniin en miihim miiaabakaa1 Ga
Iatasaray'h Melih ile Romanya'h 
Bunya araatnda 8 ravunt olarak yapd 
d1 ve bu miisabakanm netic:eai ~ok 
garip bir fekilde tecelli etti. Melih, 
ilk 4 ravuntta giizel ve nisbet n ha· 
kim doviittii.S inci ravuntta Melih bir 
sol yumruk yedi ve aars1ld•, bundan 
sonra kendini bir tiirlii tophyama • 
dt. Maamafih ringin etrafma topla • 
nan balk Melih'i tetci etmek gayreti
le bu gene; bokaorii f&ftrbyorlar, mun
tazam doviitmeaine mani oluyorlar
dt. Melih altmc:t ravundu gii~hal bi
tirdikten sonra yedinci ravuntta Ro· 
manya'hnm kuvvetli bir sai yumru
gundan kendini kurtaramad1 ve ye· 
re dii~tii. Melih, dokuza kadar yerde 
kaldt ve gii~hal ile kalkabildi ve ra· 
vunt bitti. Sekizinci ve son devre go· 
iiia gogiiae bir va:ziyette ge~ti. Melih, 
hasmm1 dovmekten ziyade kendinS 
miidafaa etmek istiyordu. Gong ha· 
kemi bu son devreyi 25 aaniye evvel 
bitirdi, oyun da bu suretle bitti. Her
kea Romanya'hn1n galip ilan edile· 
cegini beklerken, hakem heyeti, kim 
bilir ne diiaiinee ile Melih'in kolla • 
rm1 kaldu~ak auretile galip ilan et· 
ti. Kendisine de galibiyet miikafat1 
olmak iizere bir de buket verildi. Bu 
netice herkesi miitehayyir etti. 

Mmtaka kongresi ve idman 
heyetleri 

T. i. C. i. istanbul mmtakaa1 kon· 
gresi diin aabah toplanmlfllr. M1n • 
taka kongresi bu defa ~ok aakin ze~-

ten nefreti kuvvetli bir iman olarak 
vicdanlarand yafatabilsin. 

ftte karkatere verilec:ek mana! . .. 
M. T. 

bir dayak yedim. Birden isyan 
ettim. Giilerek tunlart soyledi: 

- Ne olacak? Polise git. 0 za· 

man dort milyonluk fehir orta • 

stnda kalacaksm. Bir Turk'siin 

kimse yardtm etmez ve bir fey • 

den korktugunun bin tanesi ba

tma gelir. 

Sabun kopugii gibi birdenbire 
eriyiverdim. Y atakta biitun gece 

agladtm, ve biitun gece beni mUf• 
taladt: 

- Sus! Rahat&tz oluyorum. 

Sabahleyin beni aparttmana 

kilitlemek istedi. 

- Haykmrtm, iskandal ~tkar. 
Dedim. Korktu. 

- Beraber ~tkahm. 
~tkbk. Kafama koymuttum. 

Muthif 1zbraplartm zekim• art • 

ttrmtfll. Kafe do Lape' de otur • 
duk. Bet dakika sonra bir taktm 
hafif jestler .yaparak sordum: 

mit, hemen hi~ miinakata olmamlf· ' 
br. istanbul mmtakasJ reiai Fethi 
B. m1ntakan1n faaliyetine dair olan 
aenelik raporu okumuf, bundan sonra 
da muhtelif idman heyetleri reisleri 
raporlar1n1 okumut!.ardlr. Denizd • 
lik heyetinin raporu alk•tlanmlf ve 
kongrenin denizcilik heyetine te -
tekkiir etmeaine karar verilmittir. 

Bundan sonra yeni m1ntaka he • 
yeti merke:ziyesi ve idman heyetleri 
intibap olunmuttur. lntihabattn ne
tic:eai fudur: 

Heyeti merkeziye: Reis Or han B. 
<Siileymaniye», Vam1k, Necmi, Muh
tar, Kemal Beyler. 

Futbol heyeti: Reis Orhan B. «Sii
leymaniye», Baari, Orhan ~eref, Sa
lahattin, Emin Beyler. 

Atletizm heyeti: Reis Adil Gray, 
Ali R1za, Kemal, Ekrem, llhan Bey· 
ler. 

Denizcilik heyeti: Aynen ipka e· 
dilmittir. 

Boks ve ukram heyeti: Reis Nuri 
«Betiktaf», R1:za, Ekrem, Hilmi, Sii
heyli Beyler. 

Voleybol, baaketbol heyeti: Reia 
Baari cBefiklat», Miinci, Ali R1dvan, 
Nuri Beyler. 

Yeni heyetlere muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

DUn yapllan futbol ma~larl 
Diin Kad1koy'de Fenerbah~Jre spor 

aahasmda Ft~nerbah~e ile Beykoz 
kuliiplerinin ikinci tak1mlari arasm· 
da bir ma~ yapllm•t ve Beykoz 3·2 
galip gelmittir. 

Bir ka~ ma~Jr yapmak iizere Rus• 
ya'ya gitmege haz1rlanan Dariilfii • 
nun tak1m1 bugiin Kad1koy'iinde F e• 
nerbah~e aahaamda Beykoz'un birin
ci tak1m1 ile bir ma~ yapmlf ve 5-1 
galip gelmittir. Dariilfiinun tak1 • 
mtnda antrenor merkez muhacim 
mevkiinde oynamtf, Zeki, Alaettin 
ve Sadi oyunda bulunmamJtlardlr. 

Dariilfiinun tak1m1 pazartesi gii • 
nii Ruaya'ya hareket edecektir. 

( Birinci sahifeden mabait ) 

olduiu cibni Nun u birinci, Hasan 
Efendinin Ceylan'• ikinci, lbaan Be· 
yin $ahin'i iiliiincii gelmittir. 

lkinci kofu, iic; ve daha yukan 
yaftaki bali kan lngiliz at ve k1srak· 
lara mahsua ve meaafesi 1200 metre 
olan bu ko,uda M. Alioti'nin Flang 
Top'u birinci, M. Yantes'in Strombo· 
Iia'i ikinc:i, Akif Beyin Ketje de 
Burxellea'i iic;iincii gelmittir-

Oc;iincii kofu, dort ve daha yukan 
ya,taki halia kan lngiliz at ve kurak· 

araamda yaptlm•thr. Meaafesi 1200 
metre olan bu kotuda Prens Halim 
Beyin Rii~han'• birinci, Nail Efendi • 
nin Dervif'i ikinci~ Ibrahim Efendinin 
Tayyar'• ii~Jriincii gelmittir. 

Dordiincii kofu, Handikap kotusu 
idi. Diirt ve daha yukar1 ya,taki ha· 
lis kan fngiliz at ve k1araklara mah· 
sus olup meaafesi 2000 metre olan 
bu kofuda Suphi Patanm Rosbele'i 
birinc:i, Celal Beyin F ol Eapoir'i ikin· 
ci, Ahmet Beyin Droc:ourd'u ii~ncii 
gelmittir. 

Be~inci kotu, mahdut handikap 
kOIJUSU idi. o~ Y•t•n aki yerli ve arap 
erkek ve diti taylar araamda yap1lan 
bu kotuda azami siklet 58 kilodan 
yukar1 ve sgari siklet 45 kilodan a
IJ&gr olmaytp meaafesi 1200 metre i
di. Siileyman Efendinin Tayyar 11· si 
birinci, fh an Beyin Y g • ne'si ikinci, 

- Biraz sanctm var. Buranm 
kabineai nerede? 

Golllerdi. Kabineye gittim. Hi.,: 

olmaz a be• dakika kalacagtmt hi

liyordu. F akat ben Oper ta • 
rafmdaki kaptdan styrthp ~1k • 
hm ve bacaklartmm biitun kuv -
vetile Bulvar Hosman'a dogru • 
yiiriidum. Arastra arkama bakt
yordum. Prentamn kotesini sa -
ptnca bir nefes aldtm. 

Uk gordugum Polir.e sordum: 

- Yunan sefaretanesi nerede? 
Bana tarif etti. Yunan sefa -

retaneai de nereden akhma gel· 
mi,ti? Ne bileyim ben? Bana ko· 

kain ver! Rakt ver! 1striknin ver! 
Ne verirsen ver. Karocreri trava! 
Travasto Tatavla! . Taralala ... 

Otomobil i~inde kendimi top· 
ladtm. Sefaretanede ne y pacak-
bm? Yunanistan'dan ~erken 

bir ka~ Tiirk ailesile tantfmif • I 
hm. Yalantmt hemen tertip ettim. 

HEM NALJN/ 
MIHINA 

~arlo ~iikrii'ye te.ekkiir! 
- Beyefendi, beyefendi, bu adam 

kaleminizi &ftrd•! 
Bu sozii, lstanbul'da, methur Ame· 

rikan komigi Sarlo'ya vekilet eden 
~iikrii Bey ismindeki gen~ soyliiyor
du. Bizim ~arlo, bir taraftan kalemi 
~ahnan zab ikaz ederken diier ta • 
raftan da i~ori k1yafetinde bir ada -
mm koluna s1maJkl yaplfmlf, ric:a ve 
tehditlerine ragmen, b1rakm1yordu. 
Vak'a, Haydarpata istaayonuna yeni 
gelmit bir trenin ikinci mevki va • 
gonlar1ndan birinin baaamaklar1n -
da cereyan ediyordu. Bizim ~arlo' -
nun yakaladtgr yankeaicinin elinde 
bir kamineto vardr, arkasma da sa· 
r1 ketenden bir it~i caketi ve panta· 
lonu giymitti-

Caketinin kogsiinden kalemi at•· 
r1lan beyin ilk iti alhn miirekkepli 
kalemini yankesicinin elinden ahp 
• ne ihtiyat11zhk! • ayni gogiis ce • 
bine yerlestirmek oldu. Mal can1n 
yongas1 olduiu i~in bu hareketi tabii 
idi, fakat kalemini ahnca yankeai -
ciyi b1rakmaa1 gayritabii ... Bereket 
verain ~arlo'nun Tiirkiye acenta· • 
••na ... Herifin tekrar yakaama yap1 • 
tarak istaayon tefinin odaa1na go • 
tiirdii. Kalem aahibi de onlar1 taki • 
be mecbur oldu. 

Ben, bu hadiseden iki fey ogren • 
dim: 

Birincisi, yankesicilerin yaln1z s1k 
hirer bey k1yafetinde degil, ba;en 
de boyle, hi~ tiipheyi celbetmiyen 
bir elektrik~Jri usta11 k1yafetine ~rir· 
mekte olmalan, 

ikinc:iai de, bir tak1m bi~imaiz ve 
~iipheli heriflerin yok pahaama sat· 
bklar1 ~efil ~etit miirekkepli kalem· 
lerin hangi fabrika ve magazadan 
c;•kbg•dtr. 

Bu faydah bilgileri aayeainde iii· 
rendigim ic;in, altm kalemin aahibi 
mec;hul bey kadar, Sarlo ~iikrii Beye 
ben de tetekkiir ederim. 

~~ ~-

-
Balkan Sergisi 

T eskil edilen komite , 

Balkan konferansm1n tetriniev • 
velde tehrimi.zde toplanmast mii • 
naaebetile burada bir de Balkan 
sergisi a~1lacak ve \Balkan memle· 
ketlerinde yetiten mahaulat tethir 
olunacakbr. Ticaret Odas1nda tetkiJ 
edilen Balkan konferana1 komitesi 
faaliyete ge~mittir. 

Komite bugiin Ticaret Odas1nda 
reia Nemlizade Mithat Beyin riya • 
aetinde toplanaeakhr. Bu i~timada 
Balkan aerll'isinin ac;•lmasl icin ne 
gibi feylere ihtiyac; oldugu gorusii
lecek ve sergiye diger memleketle· 
rin de ittiraki temin edilecektir. Bu 
miinasebetle Atina, Sofya, Belgrat, 
Biikref, Tiran, ticaret odalarma bi
rer mektup yaz1lm•~~obr. 

Balkan sergisinin ac;JlacaiJ mahal 
henii:z: tesbit edilmemittir. Komite, 
serg' itleri ile mefgul olmak iizere 
bir h y t te,kil edec:ektir. 

H mdi Beyin fnd arab1 iic;iincii gel· 
mi~tir. 

Bu haftaki y n'lar ge4J<en hafta· 
kinden daha h nh olmut ve daha 
!rOk ragbet bulmuflur. 

Seyirciler ara 1nda B. M. Mecli · 
Reiai Kaz1m P •. H7.., Mera' meb' 
Celal Bey ve M111r Jokey kuliibii j. 

ai iahak Pa.- ve daha bir ~ok zevat 
haz1r bulunmu,Iar ve biiyiik bir alaka 
ile yarlfl takip etmialerdir. 

Tela,h bir tzhrap i!rinde mas· 

lahatgiizarm kar,utna oturdum. 

Once kendimi takdim ettim: 

- Ben Selanik'te Koatantin 

cadesinde tuccardan Nuri Beyin 

egeniyim. Beni bir Tunus'lu 

evlenmek bahanesile ka~trdt. 

Bundan aonra ne oldu iae ac;tk 

acc•k anlathm. I tin • c;ine biraz da 
masumluk katbm: 

- Aileme kart• biraz kaba -
batH oldugumu biliyorum, bu iz-

divaca onlar razt olmamt,lardt. 
Hi~ olmazsa nikahtan sonra git 
demitlerdi, dinlemedim. Fakat 
onlar beni affedeceklerdir. 

V e inandtrmak i!rin: 

- fsterseniz bir telgraf c;:eki

niz, tdil yammza gelmek istiyor, 
kabul eder misiniz? Diyiniz, e • 

derlerse beni gonderiniz, etmez· 
lerse de himaye ediniz. 

- Mabntli tJIU' - • 
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Uludag'1n e~ra rh ko~elerinde! 

2,000 metre yiiksekte 
buzlu, korkun~ gOller .. 

. ..•. , ...... 

Vahsi granit duvarlarinln dibinde 
' 

kocaman buz kitleleri yiiziiyordu 

Yu kan da so/da ejsanev! K arag()liJ!n w.aktan g()mii•ii ·d B k k·t·b·l · , sag a w·sa F tr a a 1 z I 
Saim B. golii kauquk bir yatakla ge r;erken · asag·1da solda " k k ·t t , . Y1t se gram epeler ve 
i ti kcildt, or tada Kilimligol klytsmda tevak kuf· sa(Jda Bu 1 ··z·d .... .. ·· k z· · 1 • z ugo e vuyu g astye er 

yilzer ken 

Bursa muhabirimizden: 

Bursa'da acr1lan Tiirkiye Turing 
ve otomobil kuliip ~ubesinin miis • 
takbel faaliyetine iyi bir zemin ha
Zirlamak icrin, Ticaret ve Sanayi Q. 

daa1 istihbarat miidiirii Tayyar Be . 
yin riyasetinde ( Hakkm Sesi) ga . 
zetesi miidiirii mes'ulii Cemil Kadri 
sporcu gencrlerden ve Halk F1rkas1' 1 

katibi Saim, Avni ve Hadi Seyler • 
den miirekkep bir kafile per,embe 
giini.i Uludag'a cr1khk.Ve daga ait yep 
yeni bir malumat serisi toplamaga 
muvaffak olarak geri donduk. · 

Per~;~embe sabah1; herkesin gittigi 
yoldan ve bin bir giizellik ortasm • 
dan ge<;tik... 2200 rak1mh otele ka
dar otomobille <;1kttk. Otelden sonra 
en ku1a yoldan, kah karh kah buzlu 
mmtakalardan gecrerek bir bucruk 
aaatlik yiiriiyii~ii miiteakip zirveye 
vas1l olduk .. Burada bir mola verildi. 
Zirveye «;lkarken vah,i Ishklar era • 
larak esen korkuncr bir riizgar ba•
ladi. Goziimiiziin oniinde anS\Ztn r.ir.
ler peyda oldu. 

Bir miiddet bulutlar icrinde kal • 
d1k. Zirveden itibaren yapacagimlz 
yiiriiyii,Ier tehlikeli olacakh .. (:iin
kii: ~imali 'arkiye dogru imtidat e
den tetekkiilat pek kart~nk ve ar1zah 
granit yamalarmdan ve sarp tepe • 
Jerden ibaretti.. Onun ic;in kafile • 
miz; dik ve sarp meyilleri inerken 
kahn bir ip kullamyor. Bu ipi ekse· 
riya sisli zamanlarda kullanmak mec· 
huriyetinde kahyorduk. Bazan bir 
saniye icrinde baskm yapan kesif sis 
tabakalar1 hizi tam bir gece zulme· 
tine sokuyor ve bir ad1m ilerimizi 
goremedigimiz ic;:in ipe s1msikt sari· 
larak bulundugumuz yerde kahyor· 
duk. (:iinkii bu vaziyette iken ahla
cak her adtm hayahm1za mal olabi
lirdi. 

Tabiat buradaki granit kiitleleri 

iizerinde miithi11 itikalat yapm111hr. 
Mi.italea edebildigimiz vaziyete na· 
zaran dagm fimali 'arkisindeki tepe· 
ler iizerinde ~imal riizgarlarmdan 
ziyade (giin doiufu) ri.izgar1 mii -
esir olmu~;~tur. Uludag zirvesi ile 
hemseviye olan bir hath miistakim 
iizt'rinden ( iicr bucruk sa at) mute . 
madiyen ~ark ve simali sarld istika -
metine dogru yu~iidiik.' Bazan buz 
kiitlelerini, bazan da derin vadilerin 
birle,tigi yerleri dolduran kar kiime· 
lerini atarak goller mtntakasma in
dik .. 

Gollerin bulundugu seviye deniz _ 
den (2000) metre kadar yuksektir. 
Eskiden bu gollerin sonmi.i, hirer 
volkan agz1 oldugu zannedilirmi,. 
fakat bir kac;: sene evvel Cograf a 
C • • . b y 

emayebmn uraya gonderdigi mii-

~amak ve tabiatin korkuncr ve pa -
yansaz ihti~amm1, azametini bin bir 
his ile seyretmek zevkli bir . ,ey! ... 

Burada en biiyiik ve maruf gol 
(Karagol) dur. Buras1 hakk1nda bir 
c;ok efsaneler vard1r. i,te bir tanesi: 
(Vaktile bir crohan sopasmm ic;:ini 
oyarak altmlarla doldurmu~. Gi.i • 
niin birinde elinde tattdtgi bu sopay1 
muzip bir gec;:inin hafif bir boynuz 
darbesi gole ftrlatm1lihr. ( Dipsiz) 
oldugu soylenen ve her tarafmda 
girdaplar bulndugu rivayet edilen 
hu gole, c;:oban girememis. runkii su 

• y ' 

derhal ic;:eri crekermi,, nihayet isitmis 
ki ; bu sopa 18 saat mesafede Kestel' 
koyiiniin altmdaki KarapJnar mem· 
bamdan rneydana "Ikm1, ... ) 

(Karagol) adeta bir ciimudiye 
goliidiir. (:iinkii goliin iic;: tarafm1 

creviren tepelerin sath1 maillerinden 
a,agl, f1rsat buldukc;:a, ag1r ag1r yii
ri.iyen huz kutleleri goriiniiyor. Bu 
kiitleler k1smen go] kenarma gel • 
mi,tir. Karagol'iin suyu Bogazicri de
nizi gibi koyu mavi ve hafif dalga
hdir. 

Karagol'de sondaj yapmak isti • 
yorduk. Arkadaflardan F1rka katibi 
Saim B. iyi bir yiiziicii idi. Maamafih 
efsanelerde hikaye edilen girdap _ 
lara • maalesef . inanarak sondajJ 
kaucruk bir yatak ,i,irmek suretile 
yapmak ihtiyatkarhgmda bulunduk. 

Saim B. yataga hindi ve kollarm1 
kiirek gibi kullanarak bu efsaneli 
esrarh golii gec;ti. 

ArkadatJrnJz goliin garhinden far
kma gecrinciye kadar heyecan icrinde 
idik. Her saniye bir felaketle kar . 
fiiafacagml zannediyorduk. Eline 
verdigimiz ve ucuna demir baglad1-
glmJz ipi bir taraftan goliin icrine a· 
tarak derinligini tayin etti. Diger ta
raftan bir ucunu elimizde b~rakhgt 
iple goliin uzunlugunu iilc;tii. Tul 
400, arz (270) metre idi. Derinlik 

bazt yerlerde 35 kulacr, baz1 nokta
larda da 30 veya 25 kulacrtJ. 

Muteak1ben ( Buzlugol) adm1 ver
digimiz ikinci gole geldik. Ve bura
da hakiki bir kutup ya~ad1k .. Ken

dimizi Bangiz'ler ve Aysberg'ler di
yarmdayiz zannettik. 

(:iinkii mavi sularm iistiinde 20-25 
metre tulunda ve arzmda kocaman 
buz kiitleleri yiizuyordu. Bu kiitle
lerin su altmda kalan kasm1 (2) 

(2,5) metre kadard1. Su haricindeki 
irtifalar1 da ( 20-25) santimetre idi. 
Go1iin hafif dalgaciklarl hu huz kiit
felerini birbirine c;:arpbrarak ahenk
tar bir ses c;:~kanyordu. 

Buzlugol'de yaphgimJz sondajda 
3 ila 5 kulac;: derinlik tesbit ettik. iki 

Diinya buhran1n1n 
izalesi t;areleri 

[8a§malcaleden mabaitl 

tahkik edilecek olursa fazla istih • 
salin gene yevmiyelerin tezyidi yu • 
ziinden halkta sun'i olarak husule 
gelen fazla mubayaa ve istihlak ka
bil iyetinden miitevellit oldugu anla
;u hr. Bu da itibar ve borsa ktymetle
rinin tezayiidii ile tebellur etmi11tir. 

Hakikati halde, amele tabakala • 

r1m, zamanm musait olabildiginden 
daha yiiksek bir seviyede ve daha 
fazla bir refah halinde ya~atmak is-

tenilmi11tir. Bu rejim, amele taha • 
kalar1 icrin oldugu kadar, ayni au • 

retle hareket eden en kii~iik irat sa
hibi ic;in de devam1 imkans1z olan 
bir hal ve vaziyetti. 

Muvazeneye dogru 
Biitun e11ya fiatlarmda matlup a· 

hengi mahveden hadisat 12 seneden
beri pek kesretle vaki olmu11tur. 

Hudutlarm tahavviil ve tehaliifii, 
kamhiyo tahavviil ve teh .... Ji"fii, giirn· 
riik tarifelerinin tahavviil ve tehaliifi.i 

bu hidiselerin ba~hcalarmdandtr. 
Bunlar kadar miihim olan siyasi ta· 
havviil ve tehaliifii bir tarafa b1ra • 
kahm. 

Bu kadar miiteharrik bir temel \i. 
zerine kurulacak iktisat biinyanmm 

herciimerc; halinde olmamasma im -
kin var rn1d1r? Bu hercumerc hali, 

devletlerin mukadderahn1 elinde tu
tan adamlarm, milletler iizerinde, 

kafi derece niifuz sahihi olacaklar1 
zamana kadar devam edecektir. An
cak, 1914 tenberi gormekte oldugu-

muz bu daiml tezelziil, milletlerin 
biraz akli selime avdet etmeleri ile 
siikun hulabilir. 

Bugiin, milletler, hakiki bir cr1k • 
mazda, koriikorune dola~1p duru • 
yorlar. Milletler, kendilerini crakar 
yola isal edecek rehberlere munta • 

zud1rlar. Bu c;:1kar yolu bulmak ic;in 
~oyle iz takip etmek laztmd1r: 

itidal, yekdigerini anhyt,, birbiri
ne miitekabilen musaadatta bulun
ma, usul ve tertip tahtmda tahav -
viii, beynelmilel itilaflar ve huna 
miimasil diger prensipler. 

Zaten hususi smai i,leri hiisnii ne
ticeye isal i<;in tatbik olunan usul • 
ler de bunlardan ibarettir. Devlet i,. 

lerinin bunlardan fark1 daha mu -
dil ve kans1k olmasmdan baaka bir 
'ey degildir. ' 

GEORGES MASCART 

Hava kahramanlar1 
(Bi r inci sahifeden mabait) 

Ia unutam1yacagJz. Bilhassa latan· 
bul'un giizelligini seyahatimizin en 
gii:r:el habras1 olarak memleketimi • 
ze kadar gotiirecegiz. 

Buradan Bagdad'a uc;:mag1 diifii • 
niiyoruz. Fakat heniiz karar vermit 
degiliz.» 

49 saat bilifasJla cral1~an bir tay
yare motoriiniin az <;ok ytpranma11 

ihtimaline mebni tekrar uzun bir ae• 

yahatin tehlikeli olup olmadiglnJ so
ran hir muharririmize Mr. Polando 
hie;: tereddut etmeden 'u cevab1 V~!r
mi~tir: 

«- Tayyaremiz bizi en ufak bir 
tehlikeye bile ugratmadan buraya 
kadar getirdi. Buradan oteye de go· 
tiirecektir. Biz motoriimiizden t<ok 

eminiz.» 
Muharririmiz iki Amerika'h tay

yareciye nas1l ve kacr sene evvel ta
m~hklaram ve kac;: senedenheri tay· 
yarecilik yaphklarinl sormu,tur: 

Mr. Boardman hahralarm1 ,u su
retle hikaye etmiftir: 

«- Birhirimizi c;:ok eskidenberi ta
ntyorduk. Evvela ikimizde •ofor 
mektebinde okuyorduk. Bu mektep· 

te 11oforliikten ba!fka makine ve tay
yarecilik dersleri oldugu gibi tee • 
rube u«;u\llarl yapmak ic;in tayyare de 

vard1. Tayyareye olan ilk hevesimiz 

burada hal}ladJ. Muntazaman devam 

ettigimiz tayyare U(:Uf derslerinden 

sonra hevesimiz biishiitiin arth ve 
hususi bir tayyare aldak. Arhk mu· 

radJmlza ermi,tik. ~imdi ikimiz de 

on senedenberi tayyareciyiz. Ve son 
defa gene beraber olarak hu Uc<UfU 

yapbk ve beraberce muvaffak ol • 
duk. » 

tehasaas heyet bu mes'eleyi halletmi~ 
ve gi:illerin hirer krater degil alelade 
hirer hafreden ibaret oldugunu ka
bul etmi,tir. 

Bu rn1ntakada bet gol vard1r. 
Gollerin etrafam c;:eviren tepeler sert 
granit duvarlarmdan miirekkep ve 
gollerin seviyesine nazaran tahminen 
800 metre irtifadad1r. Buradaki man· 
zaralaro Uludag oteline kadar gec;:i

len ~ .. mJ•lc -'lrazTye benzemiyor. Fa· 
kat bu arazinin de kendine mahsus 
k1ym~~i ;e m_iister.na hir hutmsiyeti 
vaT. ooyae yatc;:1n, vait,i ve miiskii • 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
MUSA 

iicr go] daha vard1. Fakat bunlar kii

Ciiiktii. (Kilimligol ve Bahkhgol) \1 
isimlerini ta~1yan bu giilleri de giir
dukten sonra avdete ba~lad1k. 

c;:ocuk hastal tklara miitehassts1 I 
Beyoglu Mek1ep sokak 
Telefon B. 0. 2496 

/ .................. .. 

Mtle '''1wa•"- .,.._, thm:~&e ya-

--·~~· 

ALENT TE~EKKi.iR 
Hem~iremiz Nadide Hiiseyin Ha. 

mmm vukuu vefab dolaytsile gerek 
cenazesinde bulunmakla ve gerek tel
grafla beyam ta:r:iyet ederek teessii· 
riimiize i,tirak eden dostlarJmiza a· 
lenen etfekkiir ederiz. 

Aile namma 
Ali Huseyin 

Satiiik otomobiller 
45 beygir kuvvetinde Delane bel 

vii ve 30 beygir kuvvetinde Minerva 
markah iki otomobil kullamlmak ij. 

zere veya hurda olarak sabhktJr. 
Kadtkoy'iinde Miihiirdar'da Mah • 
mut Muhtar Pafa konaganda Galip 
Beye miiracaat. 

Mekteplere 

Nas1l girilir? 

Tenzilith sab~lar hakkmda 

Istanbul Ticar'et ve I 
r Sanayi Odas1n1n 

[Agu.rto1 ve eylul aylarr zarfrnda ~ 
bilumum mekteplerde kayat ve kabul . Umumi kararJ 
muamele1ine baflamr. Muhterem ka· 
rilerimi:z:e bir kola;ylrk olmak iizere 
her giin mevcut mekteplerimizden 
birinin kaytt ve kabul Jartlarrnr nef• 
re devam ediyoru:z:. l.tanbul Ziraat, 
Dariif~fGfaka, Hava Makini1t, Yiik· 
.rek Baytar, A1keri Trbbiye, Yiik • I 
.rek Orman, Zonguldak Maden Me3· · 
lek, ve Ebe mekteplerinin kayat ve I 
kabul seraiti 29,30,31 temmuz ve ; 
1,2, 4, S, 6 aguatoa tarihli niishalar:-

1 

mr:z:da miincleri~tir.] 

KUQUk s1hhiyei hayvaniye 
memuru mektebi 

Baytar tabipleri maiyetinde istihdam 
edilecek kii~tik Sihhiyei hayvaniye me -
muru mektebi leyli ve meccanidir. Tedris 
miideti bir senedir. Derslere 1 te§rin!ev
vel 931 tarihinde ba§lanacaktrr. 

Mektebe kabul ~artlan §Unlardu: 
MiinhasJran orta mektep mezunu ol· 

mak, ya111 18 den a11ag1 ve 25 ten yukan 
olmamak, askerlikle alakas1 bulunma -
mak, ahlakJ mazbut ve a.hvali sJhh1yesi 
pam olmak. 

Talipler istidalarma a§agJda yaz1h ve
sikalan raptederek ista.nbul'da Selimiye'· 
de Yiiksek Baytar mektebi rektorlii~i.ine, 
vilayetlerde ise Baytar mtidiirliiklerine 
miiracaat etmelidirler: 

1 - Ttirkiye Cumhuriyeti tebaasmdan 
oldugunu nat1k hiiviyet ctizdam, 2 - Had 
ve miizmin hastahktan salim oldugunu 
miibeyyin musaddak tabip raporu ve a~1 

§ehadetnamesi. 3 - Orta. mektep §eha -
detnamesi veya bir sureti, 4 - Dort adet 
vesika fotogra.!i, 5 - Polisten musaddak 
htisnti hal vesikas1, 6 - Terkl tahsil ettlgi 
veya ihra~ edildigi, yahut mektebi ik -
malden sonra hiikumetin gosterecegi yer
de iki sene hizmetten istinkaf eyledigi 
takdirde hukumet~e yapllan masraflan 
nizami faizle beraber iadeye mecbur ol
dugu hakkmda velileri veya velileri bu -
Iunm1yanlarm kendileri tarafmdan tan
zim ve noterce tasdikli taahhiit senedi. 

Maarif Vekili 
( Bi1·inci sahiteden ·mabait l 

caktu. Bu sene istanhul'da yent 
bir lise tesisini dii~iinmekteyiz. 
Maamafih nerede tesis edecegi
miz heniiz tayin edilmemi,tir. 

~emherlita,'taki Orta mektep 
binast bugiinkii vaziyetine gore 
kafi degildir. Ba,ka bir bina a • 
nyoruz. Bulamadt ~~~if .takdirde 

hizzarure tedrisata ayni hinada 
devam edecegiz.» 

Vekil B., Maarif Miiste,art E
min Beyin Vekalet emrine altn· 
mas1 hakkmda da demi,tir ki: 
«- Emin B. hir mektel•in tef

titine miiteallik tal~kikattan do
layi Vekalet emrine almmi~hr. 
Tahkikata devam edilmektedir. 
Bu tahkikat hitmedik~e bir fey 
soylenemez. 

Trakya'daki mektepleri ve ma.
arif vaziyetini gormek istiyorum. 
On giin kadar Istanbul' da kala -
ca~1m. 

. 
Birinci mad de: 

5/2/928 tarihli umumi 
karar1 tadilen kabul 
edilmi~tir. 

Ticaret kanununun altmc1 gay· 
rikanunl rekahet fashna ve bu 
fashn bilhassa 57, 58, 59 62, 64, 
65 inci maddeleri ile odalar ka
nununun he,inci ve odalar nizam-
namesinin 49 uncu maddesinin 
23 iincii fikrasma istinaden oda 
meclisinin 5/2/928 i!<limamda ka· 
bul olunmu, olan be~ maddelik u
mumi kllrar yerine kaim olmak ii
zere herve~hi ati karar kabul e • 
dilmiflir: 

Ikinci mad de: 
Ticaret alemine ve miisterile -

re hitaben her tiirlii afi,ier ta -
' liki ve tebligi ve tamimler ve 

ilanalar ne,ir ve tevzii ve maga
zalara vitrinlere sermayesine sa
tlf, kelepir, reklam sahfi okazis
yon ucuz sergi ve emsali gibi ten· 
zilath sab'm icra olunduguna 
delalet eden levhalar ve ten -
zilath sat1'1 gosteren etiketler 
vaz'1 ve bunlarm gazetelerle ilam I 
suretile (tenzilath salt' yapmak) 
ahkamt atiyeye tabidir. 

O~iincii mad de: 
T enzilath sah' sebepleri be.r-

ve~hi atidir-: 
1 - Ticareti terketmek. 
2 - ~irketin fesih ve infisah1. 
3 - ~irket devam ettigi halde 

ortakhktan ayrllmak. 
4 - Ticarethaneyi ha,kasma 

devretmek. 
5 - Ticarethaneyi baska rna • 

halle devretmek. ' 
6 - Ticarethanede hiiyiik infa· 

at tebeddiilleri yapmak. 

7 - Magazanm me,gul oldu -
gu emtiadan bir veya miiteaddit 
bazt nevi muayyen emtianm tica
retinden vaz ge~mek. 

8 - Magazadaki bir veya mii
teaddit baz1 nevilc:,a:den muay_yen 
rniktarda mal mevoudundan mii • 
tacelen sablmasma zaruret hastl 
olmak. 

9 - Sene sonlarmda yeni mal 
tedariki i~in envanter hesabmm 
ve blan~osunun tanziminden ev
vel magaza mevcudundan mu -
ayyen mallarm miistacelen sahl· 
masma zaruret has1l olmak. 

Bu sebeplerle yaptlacak ten -
zilath salltlarm miiddeti devam1 
on he, giindiir. Bu miiddetin hi
tammda on be' giin daha temdit 
olunabilir. Daha ziyade temdit 
olunamaz. 

Rasim Ali Bey mes' elesi V eka-1 
let~e tetkik edilmit ve kendisinin 
noktai nazan tamamile hakh go- I 
riilmii~tiir. Binaenaleyh. hu sene I 
Dariilfiinunda dersler haslarken I 
o da vazifesine ha,hyacakhr.» 

Dordiineii mad de: 
Bayramlar miinasehetile ve ya

hut muayyen nevi mallar tcm 
senede bir defa ticarette miit~ -
amil olan haftalarda dahi tenzi· 
lath sah' icra olunahilir. Bu miid
det temdit olunamaz. 

Vekil B. istasyonda ahbaplar; 
ve bazt maarif erkandarafmdan 
istikbal edilmit ve BeJ;ikta,'ta 
Nusratiye mahallesindeki akra· 
halarmdan bir zahn hanesine mi
safir olmu,tur. 

Ayni lrenle Ankara Valisi Nev
zat Bey de mezunen Istanbul' a 
gelmi,tir. 
---·- __ ,,_,. ... _,___ ____ _ 
Gemlik soygunculugu 

(Birinci sahifeden mabaitl 

alaka muhitte biiyuk te1ir ve emni
yet husule getirmi~tir. Son tahkika· 
ta nazaran aoyguncularm bir tak1m 

f<apulcu ve aeraeri giiruhundan ol • 

duklar1 anla,dm•t, yaln1z hirinin si
lah istimal etmek auretile otomo • 

billeri tevkif ettigi ve bu tahsin hatm 
da aac;:aklt kefiye bulunduiu ve yol

culardan para i1tiyen faham da kas· 

ketli oldugu teabit edilmif, digerleri 
hendek ve o;ahhk aralarmda gi:z:len· 

dikleri i!tin te,his edilememittir. Bi· 
naenaleyh hunlar1n maakeli olduk-

larl hakkmdaki rivayetlerin bundan 
galet oldugu bu suretle tezahiir et • 
mi,tir. 

Yolculardan 2000 lira degil, an· 
oan dort, bet yiiz lira kadar gasbe • 
dildigi anl&ftlmaktadJr. Vak'a ile 
bizzat maznunen 3, yataklari olmak 

mak dolayaaile S sah1a •ilahlarile 
derdeat edilmittir. Vak'a faili diger 
iic;: saham derdeati io;in ayr1ca bir 

miifreze sevkedilmittir. Takibata e· 
hemmiyetle devam ediliyor. 

Muaa 

Betinci mad de: 

Manifatura ve tuhafiye gibi 
moda e'yas1 i~in (mevsim sonu 
tenzilath sab,lan) mn miiddeti 
kanunusani 15 inden ,ubat 15 ine 
ve temmuz 15 inden agustos 15 i
ne kadar senede iki defa olmak 
iizere hirer aydan ibarettir. Bu 
miiddetler temdit olunamaz. 

Altmc1 mad de: 
Baladaki esbap ve ahvalden 

birine tstinaden tenziliith sahf 
yapmak ve ilan etmek istiyen er
babi ticaret ve sanayi ve miies -
sesah ticariye ve smaiye bu su
retle tenzilath sab,a ha,lamaz • 
dan evvel Istanbul Ticaret ve Sa
nayi Odasma bir beyanname ile 
miiracaat ederek ve beyanname
de sebebini zikir ve tasrih eyliye
rek Odaya malumat verecektir. 

Bu beyanname tenzilath sa -
hfa arzolunacak olan emtea hak
kmda iki niisha cetvel roptoluna
cakhr. Bu cetvellerde emteanm 
nevi itibarile umumi isimleri ve 
her nevi maim yekun olarak mik
tan kaydolunacak ve tenzilattan 
evvelki fiatlarile tenzilath fiat 
ayr1 ayr1 olarak zikir ve tasrih e· 
dilecektir. 

Yedinci madde: 
Altmct madde ve~hile beyan • 

na;ne ve cetvellerin tevdii iizerine 1 

Odaca bir vesika verilir. Bu ve· ( 

SEYRiSEFAiN 
Merzek acenta: Galata Kiipriiba~a 8· ~3 
:;;ube A. Sirkeci 1\Jiihiirdar zade H. 2. ~7 
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(EGE) 11 agustos sah 10 d• 
Galata R1hhmmdan kalka ' 
caktu. 

2 
TRABZON POST ASI 

(MAHMUTSEVKETPA~Al 
11 agustos salt' 17 deS irked r1b· 

tlmmdan hareketle Zongul ' 19g 
dak, inebolu, Ayanc1k, Sam ' 
sun, Onye, Ordu, Giresun, Trab .. Ba 
zon, Rize, Mapavri'ye gidece~ tii11 
donii~te Of, Siirmene, Gorele'1 ......_ 
ugr1yacaktn. a 
istanbul k 

Defterdarhg1ndaJ1 ~ 
Kirahk kargir diikkin, No. tO~· E: 

Tarabya caddesi, Tarabya, Bog&~'~ 
ayhk kiras1 4 lirad1r. Kiralamll~ ' 

. l 
c;tk arttJrma 23/8/931 pazar git~l ~'7 
saat 15 te Defterdarhkta. ~ :;~i : 

B "k 1· D . . d ~ tlrr 
e~n tal} era a1resm en: , . 'Q~l 

Gulsiim Hammm Be~ikta~ Yefl;1 ~Ill:. 
mahalle'de Ihlamur caddesinde · l4 \l 

numarah hanede sakin Rtza BeYJ~ te 
alacag1 olan 200 liramn tahsili )IS elel 

~- ~d kmda icraya vaki olan talep ve Jll t 

racaat iizerine tastir kdman odell'~) ~S< 
. . h ··h ' . ·II' ~"'--emrJnln za nna mu a~1r1 ve 111 .. , ~·•q 

lesi muhtar1 tarafmdan mumaile~ I ll ( 

hin ikametgihmm mecrhuliyeti ~t~ t 
verilerek biliteblig iade k1hn1111f 11 ll 
bermucibi talep 20 gun miidde\ ~ 
ilanen tehligat icrasma karar -vef~- Ill 

mi;s oldugundan bir itiraz1 oJdll' tek 
takdirde dermeyan etmek iizere it 1 ~ C 

miiddet zarfmda icraya miira'~~~ ,,'ta) 
etmesi ve aksi takdirde muamel' \l 

icraiyenin davet edecegi odeme e,, 
k k . 1 k"" il' rna am1na atm o rna uzere 

olunur. __________________ _/ 

tstanbul ticaret mudiirliigundt~~ 
Umum ayakkabte 

San'atkaram Cemiyetindett= 
ldare heyeti intihab1 10/8/931 

zartesi giinii saat 10 dan 16 ya ic' 
<;:ar~Ikapa'da Kemanke~ KaraJJ1~~ 
tafapa~a medresesindeki ceJJ11 tl 
rnerkezinde yaptlacagi alakadal'1 

ilan olun u:r. 
uttll' 

llllllllll l lllllllll ll llllllll l llllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllll ltl 
sikaya tenzilath sah•m s.eb;~ 
ve miiddeti kay1t ve cetvehtl .. 
niishas1 Oda tarafmdan muh~,f 
olarak raptolunur. Vesikayl 11,.,. 

tacir yapacag1 her tiirlii illl 

larda tenzilath sah~m sebebi11~( 
miiddetini sarahaten zikir ve 
yan edecektir. 

Sekizinci madde: 

0 ·· ·· d .. d ·· .. beti11
' ~uncu, eor uncu, ve , 

maddelerde zikir ve tadat oll', 
nan hususlardan maada bir ~e(l 
beple tenzilath satl~ ilan -ve 1 ~( 
olunamaz. Ve Odaca vesika 

lirll. 

rilemez. ~ 

Dokuzuncu mad de: S'. iiL 
Mezat suretile mal satnta]( ,~ etti 

lediye usul ve nizamlarma t',' \~ll.ti 
oldugundan hu yoldaki miit11~1' \>ll 

ve taleplere Odaca vesika "efl t \t~ 
mez. 

Onuncu mad de: 1t S,tl 
Altmct madde ve~ihle oJ~·e' r~,i 

beyanname ve cetvel ita etfl'l~r~~ 1 ~3 
rek ve vesika almtyarak te ;t:l of .:~~it 

bll J 1'1'• 
sah~ yapbklarmt ilan ve . e if\!' t& lit 
retle sah s icra etmek surettl ., ll~ 

• " t• oda umumi karan hilaftna ;~ 
ket ed enler hakkmda odalat ~~ 

• -;t' nununun besinci maddesJ ,, 
he, liradan ioo liraya kac:l"-f 
zayi nakti hiikmolunur. 

tc 
0,~ 
I(~ 

~i. 
On birinci madde: 

1 
i' 'ltlll, 

Gerek Istanbul mmtaka5 J,c1 ~i 
caret Miidiriyeti ve gerek O 0 ' t l)t 
yap1lan kontrol neticesind~erl 

1
. 

daya verdigi tenzilath sall• et' 
namesinde ve merbut olatl ~11''! ] 
vellerde h ilaf1 hakikat p1alll tl 
ita ettigi anla~tlanlarla be~ll;e~ 
me vererek ve yahut verP'•f tJ' 
yaph klarJ tenzilath sat1f1~l 
• •Jcta•• ' 

hcaret kanununun gayri {I' ~ 
rekabet hakkmdaki alttPC1 ,,,'it 'll 

I. stJ•· ~ 
hnda tadat olunan ef'a 1 ,.tef ~~ ~.' 
irtikap ettikleri goriiletlJer )t11''1, '•1 
hinde kanunu mezkuruP "' 0J" 
besinci maddesi mucibitlce 1 l 
~ik.ayet edilecek ceza da-1"' 
rik olunur. 

On ikinci mad de: z9J1 
i~bu Oda umumi karart t'j I 

931 tarihinden itibareP JJle 
m'lllteberdir. 



Emlik ve Eytam Bankasl IlinlarJ Emniyet Sandigl Em .ik I Defterdarbk ilinlarJ J 
:
7 lokanta, birahane ve depo ittihazina M .. z . Eski~ehi~ Aile .mektebi talebeleri i~in 200 taklm elbise, 200 adet kaa-u aye e Sl ket, 200 ~·ft fohn, 120 adet pelerin kapah zarf usulile miinaka.aya -~ k .. 1 · r k. 1 k l' k onmu,tur. 

ds e veri. I Ira I em a Kat'A.I ka ra r 1.1 aA. n I Miina~asa 26 ~gusto~ 931 ~artamba giinii saat 15 te Ankara'da Dev-
tsas Mevkii ve nev'i Senelik kirasi let Demuyollarl 1daresmde yapdacaktu. 
164 Galata'da Omerabit ham sokagmda eski Bahriye Mtizayede Muhu.lnea H Merhunatm Cins Ye Nev'ile Mevki Ye B I Miinakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 

2 
Lokantas1 T L bedell klirna•t. esap ore unun teminatlartm ayni giinde saat 14,30 a kadar miinakasa komisyonu ki· 

2000 · · No. mu~temilat1 ismi tipliiine vermeleri laztmd•r. Galata'da Yolcu salonu kar1psmda eski Mezbaha Lira 
800 Talipler munakasa tartnamelerini iki lira mukahilinde Ankara'da hinatn dahilinde depo. » 'd 

994 3505 108 Beyoglun a Yaztci mahallesinde Cad • ve lstanbul'da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
Sirkeci'de Tramvay caddesinde ~ahinpafa oteli deikebir sokagmda eski 635, 637, 639 ve ~ ~ ~ 
ittisalinde Kahn Mustafaaga rnedresesi. 1000 » a yeni 639, 641, 643 nilmarah yiiz seksen 

.. alada yazth emlak pazarhk1a kiraya verileceginden talip1erin her ·· · d k d h.l 300 kilo yerli komprime kinin kapah zarfla miinakasaya konmut· 
tur. tiin h . .. tl · artm arsa uzerm e argir a 1 en ah,ap 

'u emtze muracaa en. bes katta biri ufak olmak iizere on bir ada 

azariikla erzak, ye~il zebze, kok 
komiirii ve saire miinakasas1 

~~ ~ e~ilkoy Ha va Makinist Mektebi Sabnalma 
,. Komisyonundan: 

··~' ~l 27 temmuz 931 tarihinde kapah zarf usulile ihalelerinin icra edile-
. ~dgi Han olunan 34 kalem erzak, ve saireden 12 kalemin ihaleleri icra 

! 'J ~ 1 llli' ve teklif olunan fiatlarm gali goriilmut olmasmdan dolayt 
11i • ,a.leleri icra edilmiyen 22 kalem erzak1 miitenevvia, yeti I zebze, kok 

11 ~llliirii ve sairenin 9 agustos 931 tarihine musadif pazar gunii saat 
~~ 4 te pazarhkla ihalesi mukarrer bulundugundan taliplerin tartna • 
• elerini gormek iizere her giin ve miinakasaya ittirak etmek iizere de 

'rllir ~de yedi bu~uk nisbetindeki teminab muvakkatelerini Bakukoy 
rll~ ~ a.Isandtgma teslim ederek alacaklari makbuz ilmiihaberini hamilen 

11' )~"tni mezkurda mektepte miitesekkil komisyonumuza miiracaatleri 
tl, .J'' • 

:t~~~unur. _ 

• 1~ ~ UZ lnhisar1 Istanbul Ba~miidiirliigiinden : 
el 

ril· Satnalb tuzlast i~in mubayaasma liizum goriilen iki bin adet tahta 
I' rek pazarhk suretile miinakasaya konulmuttur. Munakasa 22 agustos 
il1 ~ cumartesi giinii saat (14) te yapdacakhr. Taliplerin miinakaaaya 
•' *•rak etmek i~'in teminatlarile beraber o giin ve teraiti anlamak ve •11 fi~ :r 1' ~11\lnesini gormek i~in her giin Tuz lnhisar• latanbul Batmiidiirliiiiine 
1

•• ~llcaatleri ilan olunur. 

· t,~· ~iiii-~--~-ii-- ~- a&iii~~~~iil 
~(bJJV(bJJK TAVVARIE 

IPDVANGOSU 
11. ei TERTIP l. ei KE$1DE 

11 agustos 1931 dedir 
B.. .. . A YE 

3o,oo0 LiRJ\DIR 
Ayr1ca: 15.000 12,000 10,000 Lirahk 

ikranliyeler ve 20.000 Lirabk 
Bir Dlfikafat Vardir. 

Muallim mektebi 

miidiirliigiinden : 
~~kaek muallim mektebinin 9 agustos pazar gunii Fenerbah~e'de ter· 

1 

~ ~ttigj gezintiye iflirak arzu eden ve Istanbul' da bulunan mektebimiz 
i ~\ll\lartnm yevmi mezkurda saat dokuzda Ada iskelesinden kalka 
il' ~ura gelmeleri rica olunur. 

llt~ inhisar1 istanbul Ba,miidiirliigiinden : 
~· ;'tQaltt tuzlasJ i~in mubayaasma liizum goriilen iki bin adet Istanbul 
f 1 ~•i Pazarhk suretile miinakasaya konulmuttur. Miinakasa 22 agus· 

. 
dort sofa, bir mermer antre bir mutfak, bir 
kuyu, bir sarm~, bir fahnit ve kuk bir 
arfnt bah~eyi havi altmda iki diikkam ha· 
vi bir hanenin siiliis hissesi Nazmiye H. 

109 807 545 Uskudar'da Valideiatik mahallesinde ~a
vu~deresi caddesinde eski 93 ve yeni 115 
numarah yetmif iki ar~m arsa uzerinde 
ahtaP iki katta ii~ oda bir kii~uk sand1k 
odas1 bir ~Ikmas1 bir arahk bir mutfak 
bir musluk mahalli bir kuyu ve iki yiiz on 
sekiz artm bah~eyi havi bir hap hanenin . 
tamam1. Cafer Aga. 

552 3915 683 Fatih'te Hara~~~ Muhittin mahallesinde 
T etiimmelere caddesi.nde eski 3 miikerrer 
ve yeni 9 numarah yiiz bet ar11m araa iize· 
rine hir kab kargir digerleri ahtap olmak 
iizere ii~ bu~uk katta yedi oda ( oda1arm 
ikisinin tavanlart al~aktu) biri ufak ol • 
mak iizere ii~ sofa bir ta,hk bir mutfak 
bir komiirliik bir balkon bir ~1kma ve ktrk 
sekiz ar,m bah~eyi havi bir hanenin ta • 
mam1. Raziye ve Fahriye Hanamlar 

1489 6750 874 Bahkpazarm'da ~eyh Mehmet Geylani 
mahallesinde Bahkpazart sokagtnda eski 
107 ve yeni 25 numarah k1rk be'f arfm ar· 
sa iizerinde maa~ah kargir u~ bu~uk katta 
biri ~ab odasl olmak uzere iki oda bir sa • 
lon bir dara!ray1 havi bir diikkanm nlSif 
hissesi Fatma Behice H. Niyazi Bey 

268 1500 1657 Uskiidar'da Sinanpa~a mahallesinde Ka-
rantina sokagmda eski ve yeni 4 No. dok· 
san artm arsa iizerinde kargir bir bu!ruk 
katta bodurumda natamam iki goz onun 
iistiindeki katta iki biiyiik ve bir kii~iik 
olmak uere u~ oda bir koridor bir mutfak 
ve yiiz yetmit sekiz artm bah~eyi havi na· 
tamam bir hanenin tamamt. 

Jmer Lutfi, Osman Zeki B. ler1e Ayte Muammer H. 
'48S ' 21150m 37'26 tmp ta'da Hac1 ~aban mahallesinde 
... 1"'' u-1 '"., -~ • '~ Abl'Ca sokagmda eski 3 miikerrer ve yeni 

5, 5 • 1 numarah doksan sekiz artm arsa 
iizerinde ah,ap iki katta dort oda bir sofa 
bir ta!fhk bir mutfak bir kuyu ve kuk yedi 
artm arsa iizerinde ~inko kaph halas1 ve 
seksen alb artm arsa iizerinde kargir iis • 
tiinde iki oda v.e bir koridori.i havi ahm 

Miinakasa 26 agustos 931 ~ar,amba giinii saat 15,30 da Ankara'da 
Devlet Demiryollar1 Miidiirliigiinde yapllacakhr. 

Miinakasaya i,tirak edeceklerin teklif mektuplarm1 ve muvakkat 
teminatlarmt ayni gunde aaat 15 e kadar komisyon katipligine ver
meleri laz1mdtr. 

Talipler miinakasa tartnamelerini ii~er lira mukahilinde Ankara'da 
ve lstanbul'da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Ankara V aliliginden : 
1 - Ankara Vilayet meclisi umumisinin 929, 930, 931 seneleri zabtt• 

nameleri kitap teklinde tabedilecektir. 
2 - F ormas1 16 sahifeden ibaret olup beher formas1 80 adet olacak 

1 ve her sene ayrt ayr1 kitap fekline konacak ve mecmuu 120 kitap ola. 
cakhr. 

Istanbul Vilayetinin 928 senesi zabttnamesini havi kitap niimune 
ittihaz edilmi,tir. 

3 - Teminah muvakkate 113 liradtr. Ya b ::nk mektubu veya Mu 
hasebei Hususiye vezne makbuz senedi olarak tevdi olunacakttr. 

4 - Bu kitaba konacak azami k1rk resmin kiiitelerinin yaptmlmall 
matbaaya ait hitam1 tabtda ktli,eler vilayete iade edilecektir. 

9 agustos 931 pazar giinii saat 15 te ihale yaptlacakhr. Tafsilat isti· 
yenler her giin Vilayet Muhasebei Hususiye Miidiirliigiine ve iti anla· 
mak arzu edenler Enciimeni Vilayete miiracaat ederler. 

Tahlisiye Umum 
Miidiirliigiinden : 

Rumeli tahlisiye mmtakasmm merkezi olan Kumkoy'iinde (Kilyos· 
ta) Tahlisiye kogufU karttsmdaki Muallim hanesinin tamirat ve in· 
faab kapah zarf usulile miinakasaya konulmu,tur. Miinakasa 22 agus· 
tos 931 tarihine miisadif cumartesi giinii saat on dortte icra edilecek· 
tir. t,hu infaat ve tamirata ait ketif ve fartname ve resim Galata R1h· 
llmmda Tahlisiye Miidiriyeti Umumiyesinden verilecektir. Teklif 
mektuplar1 20 agustos 931 pertembe gunii saat on sekize kadar Tab. 
lisiye Umum Mudiirlugiine teslim edilecek ve bu saatten sonra ve mU. 
nakasa giinii getirilecek teklif mektuplart ahnmiyacakbr. Miinakasa• 
ya it;tirak i~in teklif mektubu vermit; olanlarm 22/8/931 cumartesi 
giinii saat on dortte Galata· Rthhmtnda Meritim hamnda T ahlisiye 

l Umum Miidiirliigii mubayaa komisyonunda haztr bulunmalar1 ilan 
J olunur. 

~ Istanbul Adliye Levaz1m 
I 

Miidiirliigiinden : 
on dokuz arllm bah~eyi havi bir hanenin ; Haziran 931 tarihinden itibaren bir sene zarf1nda tabedilecek alan 
tamam1. Abdiil ve Selam Agalar 

1 

Adliye cerideainin aleni munakasaya vaz't takarriir ettiginden tartna· 
1000 3936 Bey1erbeyin'de Biirhaniye mahallesinde mesinde muharrer evsaft kanuniyei haiz taliplerin yevmi ihale alan 15 

eski Enveriye yeni Abdullah Aga soka • agustos 931 cumartesi giinii saat 14 te Adliye Vekaletinde miitetekkil 
gmda eski 12 miikerrer 41 ve yeni mubayaat komisyonuna kanun dairesinde miiracaatleri ve tartname-
111 • 1, 111 • 2 numarah yetmi!f sekiz artm leri ise Istanbul Adliye Levaz1m dairesile merkezde mubayaat ko • 
arsa iizerinde bir kab kargir bir katt ah,ap misyonundan istemeleri liizumu ilan olunur. 
olmak iizere iki katta dort oda bir sofa bir 

kiler bir antre haricen tahta koridor yiiz T iitiin inhisar1 U mumi 
on arfm arsa iizerinde kargir mutfak ve 
elli arsm arsa iizerinde duvar tasmdan M d I d 

lhtr ve. samanhg• a Itt yiiz seksen iki artm ii iir iigiin en : 
bah~eyi hava yeni bir hanenin tamam1. Halit Ef. 20000 varak eflatun kag1t 

395 1300 4536 Sar1yer'de Tiirbe aokagmda eski 3 ve yeni 3 adet telefon makinesi 
39 No. yiiz otuz yedi &rflD arsa iizerinde BaJada muharrer iki kalem etya sabn ahnacakbr. 
ahtap iki katta bef oda hir sofa bir mutfak Taliplerin kag1dm tartname ve niimunel .rini almak i~in her gOn ve 
bir kuyu hari~te bir oda ve dort yiiz altmtt pazarhk i~in de yevmi miinakasa alan 24/8/931 z rtesi giinii saat 
arfm hah~eyi havi tamire muhta~ bir ha • unda teminat ak~elerile beraher Ga1ata'da mubayaat omisyonuna mU· 
nenin tamamt. Nimeti n. l;t '¥ ~1 cumartesi giinii saat (18) de yap1lacakhr. Taliplerin miinaka· 

J'f ! ~ .• 1,tirak etmek ic;;in teminatlarile beraber o gun ve 11eraiti anlamak 
fb i~ litQunesini gormek i~in her gun Tuz lnhisar1 Istanbul Batmiidiir· 
,r ~iiracaatleri ilan olunur. 

racaatleri. 
2824 11425 5182 Arnavutkoy'iinde Birinci cadde aokagm • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ut bul Evkaf Miidiirliigiinden: 
1 ~ ''dar'da Selimiye camii kurtun ve saire ameliyatmln tamir ve teo
, 8 a. ~ ustos 931) tarihinden itibaren (29 agustos 931) tarihine kadar 

li 
1 

tiin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya vazedilmittir. 
:!erin 'eraiti anlamak iizere her giin ogleden sonra Istanbul Evkaf 
1 1 fenniyesine ve ihale tarihi olan (29 agustoa 931) cumarteai giinii 
, l)l\ dortte idare enciimenine muracaatleri. 

I Pirto ve lspirtolu i~kiler inhisar1 

Umumi miidiirliigiind n : 

·f ~' Bir adet dizel motorii 
1 l't~~h ~arf usulile miinakasaya konmu,tur. thale 29 agustos 931 cu• 

~,i'1 Riinii saat 11 dedir. Taliplerin feraiti ogrenmek iizere lmalat 
lle...... 1 I "'lA I ·••Uracaat ey eme en 1 an o unur. 

da eski 114 ve yeni 112 numarah iki yiiz di ar~nn bah~eyi havi iki diikkamn tamam1. lzzet 
yetmit artm arsa iizerinde bir ab kargir 108 953 19602 Eyup'te Diigmeciler mahalle ve caddesin· 
ii!r kah ahtap olmak iizere dort katta dor- de eski 29 ve yeni 31 numarah yiiz otuz 
dii kii!riik olmak iizere on iki oda iki sofa sekiz artm arsa iizerinde ahtaP iki bu~uk 

:»ir salon bir gezinti mahalli btr mermer tta dort oda ii~ sofa ~ir toprak avlu bir 
lathk bir mutfak bir koridor bir komiirliik mutfak bir komiirliik ve yuz on iki arttn 
ve odunluk (ikinci kattan itibaren tahnit bah~eyi ve bah!rede bir kuyuyu havi tami • 
vardu iistil balkondur ve hanenin hari~ mire muhta~ bir hanenin tamam1 (birinci 
kap1s1mn iki tarafmd iki kolisi vardu) kat k1smen do1madlr) 
ve yuz yirmi bet artm bah~eyt havi bir Me met Cemal Ef. Fatma ve Huriye H. lar 
h nen n amamt. Salahattin Bey 12600 7005 asimpata'da Su ri Mehmet Efendi ma-

543 2468 5282 Sofular'da Sofular mahlle ve sokagmda hallesinde Adalar sokagmda eski 17 mii • 
eski 54 miikerrer ve yeni 86 numar h yuz kerrer 19 ve yeni 29 numarah yiiz bet ar· 
on artm arsa iizer"nde dahili ahtap kargir flO arsa uzerinde kargir bet buc;;uk katta 
iki kattan ibaret e de birinci kata bor~ • biri ii~ btri iki dordii dorder odah ve hirer 
lunun ayr1 senetle tahtl tasarrufundadtr. mutfakh maabodrum bir apart• amn 
lkinci ka ta iki oda bir mutfak bi koridor tamamt. Fatma Fahriye H. 
bir balkon ve bin otuz sekiz ar,m bah~eyi Yukar1da cins ve nev'ile mevki ve miittemilah yaz1h emllk 61 giin 
ve bah~ede b kuyuyu havi seneden nata· 1 miiddetle icra k1l~n n .a~. n~ ~iizayede ~.eticesinde . ~iz~l~rmda. ~osteri· 
nam elyevm bir hanenin tamamt. lien bedellerle tahp1eri uzertnde takarrur ederek bmnc1 tha1esl 1cra ve 

Ahmet Hulusi E . Fatma amile H. otuz bir gun muddetle miizayedeye vazedilmif 've 12 eylul931 tarihine 
1680 4675 5485 Galata'da Arapcami mahallesinde Yel • I mii~"dif cumartesi gunu saat on dortten itibaren miizayedeye miibate-

kenciler soka da eski ve yeni 89 numa • ret olunarak saat on be, bu~ukta muhammen k1ymetini ie~tigi takdirde •1• v k" I • d rab seksen bet r 1n arsa uzerinde kargir kat'i kararlarmm ~ekilmesi mukarrer bulunmulf oldugundan talip olan-
~ 1 ~ ) Jye e a et10 en: iki katta iistiind sa1onu havi bir diikkamn lar1n mezkur giinde saat on bet bu~uga kadar Sandtk idareaine miira-
~-1 f 1 tamam1. Evdekimos Ef. caat eylemeleri ve saat on bet buc;uktan sonra vuku bu1acak miiracaat • •·t, et~e t h1 ve nes,redilmekte alan « dare» mecmuasinin on ay 1g1 . 

"Q l 1 kl 205 736 10946 Unkapanm'da H1z1r Bey mahallesinde ler1n kabul edilmiyecegi e mezkur emlake evvelce talip olanlarm kat'i ~ l \re aairesi 8/8/931 den 29/8/931 tarihine kadar pazar 1 a b k 1' h 1 d·~· 
~ta, Hactkad n sokag~mda eski 13 ve yeni11,13 karar esnaamda hazu bulunmadiklan ve as a ta 1p zu ur eye 1q1 \) . ~Ya konu1mustur. Talip olanlarm teraitini anlamak ve miina-

laf ' k k numarab otuz iki ar~~:m arsa iizerinde ah· takdirde evvelki taliolerin muzayededen ~rekilmit addolunacaklan IU. t T trak eylemek icrin Ankara'da Dahiliye Ve lletinde miitete • T 

Q~y f&P bir kattan ibaret o1up iki yiiz otuz ye• zumu ilan olunur. aatkomisyonunamiiraca:a:t:le:r~i~il=a=n~o:l:u:~:u~~~------------------------~--------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hantalzade Tayyar vapurlara 
HAFT ALIK MUNT AZAM 

Ayvahk postas1 
1ayyar' 

vapuru her hafta. 

PAZAR 
giinleri saat 17 de sirkeci'den ha· 
reketle ( Gelibolu, c;anakkale, KU
c;Ukkuyu, Altmoluk, Edremit, Biir· 
haniye iskelelerine ugrtyarak 
Ayvahg'a gidecek ve salt giinii 
saat 12 de Ayvahk'tan hareket
le ayni iskelelere ugrtyarak 
per~embe sabaht tstanbul'a gele
cektir. Eminonii, Re,adiye cad -
desi, Rthllm hanmdaki idareha -
nesine miiracaat. Tel. ist. 1977 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 

SADlK ZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Karadeniz Postas1 
sA K A R Y A vapuru PAZAR 

9 agustos 

gi.ini.i ak~amt saat 17 de Sirkeci 
rthttmmt'an harekt tle ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Or -
du , (~iresun, Trnbzon, Rize, 
:\lapavri ve Hope) ye<lZirnet ve 
avdt:tte ayni iskelclerl~ SLirme lt 
< ;orele ve Onye'ye ugnyarak av
det tdecektir. 

Fazla tafsilat i~in Sirkeci l'vley
me.,et ham alunda acentHIIAma 
mLiracaat. Telt. 22 I 3-l 

ALEMDAR ZADE MEHMET Vapurlanl 
liiks ve seri Karadeniz postast 

BOLE T vapuru 
10 agustos 

Pazartesi 
Giinii ak~am1 saat 18 de Sirkeci 

rthhmtndan hareketle ( Zongul • 

dak, inebolu, Ayanc1k, Samsun, 
Onye, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize ve Mapavri'ye) azimet voe 
avdette ayni iskelelerle Vakftke
bir ve Gorele'ye ugr1yarak av • 
det edecektir. 

Yiik ve yolcu i~in, Sirkeci, ve-

l zir iskelesi sokak No. 61 acenta • I 
stna miiracaat. Tel. 21037 

LASTLER SiLBERMANN ve ~ii. 
DOY<;;E LEV A~T Linye 
Hamburg. ~rem, Anvers, Istanbul ve 
Bahrisiyah arasmda azimet ve avdet 

munuzam postalan 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 

~oterdam'dan limammiza muvasalau 
beklenen vapurlar 

NOPLll\ va. limamm1zda 
CHIOS va. 6 agustcsa do~ru 
APOLONIA va. 8 n~ustosa do~ru 

AKILA va. I 3 a~ustosa do~ru 

13urgaz, Varna, Kostence Kalas ve 
lbrail il(in limammJzdan hareket 

edecek vapurlar 

NOPUA va. 6 - 8 agustosta 
tahmildc 

.\11NDA va. 20 • 22 agustosta 
tahmilde 

Yalanda Batum il(in hareket edecek 
vapurlar 

.\IlLOS va. I 2 - 13 agustosta 
tahmilde 

Yakmda Tekirdag- ve Bandtrma. liman-

l lanndan Roterdam, Anvers ve Ham
burg limanlan il(in hareket edecek 
vapurlar. 

t\SKANlA va. 6 - 8 agustosta 
tahmilde 

AKILA va. I 7 - 18 agustosta 

tahmilde 

Hamburg, Brem, Anvers, Roterdam 
i~tin ya.kmda limammtzdan hareket 

edecek vapurlar 

CH10S va. 6-9 a~ustosta tahmildt 
AMSI!:L va. 13 • 14 a~u..;tosta 

tahmilde 
G~:RNIS va. I 6- I 8 agustosta 

tahmilde I 
Fazla tafsilcit i~in ~alata'da Ova- l 

kimyan hamnda Laster Stlbermann ve i 
$iirekdsJ vapuru acentahj!;•na miiracaat.l· 

Telefon : BeyoP;Iu 641-674 I 

-----~---~ Kirahk : 
iatanbul'da Bahgekapt'da Borsa l 

yaktntnda kain bir banda 7 odadan 
miirekkep bir kah birden veya oda ' 
oda kirahkhr. 

~erait pek miisaittir. Taliplerin 
Galata'da Karakoy Palis'ta saat 1 

(10-13) (15-18) arastnda A. de Leon! 

Efendiye miiracaatleri. Telefon l 
Beyoflu 3026 

KENDi KENDiNE 

liRA~ Ol NLARIN NAZARI O.KKATi E 
Tua~ b19aklanmz1 ahrken satictlar, 
kendi menfaatlerini gozeterek 
ba~ka marka tavsiye etseler 

siz yalmz 

mar kastm vermelerini mus1rran is
tiyiniz. Qtinku, POKER TIRA~ 

BIQAKLARI fabrikas1 gunden gi.i

ne tekamlil etmekte ve b1~aklanm 
en s Jn tc!rakkiyan fenniye daire
sinde imal etmekte oldugunu mub-
terern mi.i~terilerinin enzan Jttilama 
arzolunur. 

POKER tlra1 btqaklarmt anymlZ. 

• Fn.lt Salt • 
•• "Eao• 
tslmlcrll• 
etibtlm 

labrii<&DIA , 
alimetl 

Sabah uykudan uya.n.mca dilin 
paslannu~ bultlDDlast, midenin 
rahatsJzhgma a.IAmettir. Tabil 
hazmi temin ve inkiba.zdaa mt\te
vellit avanzdan sizi vikaye 
edecek olan Eno's "Fruit Salt" 
mtistahzaruu alma.k i~ m1lhlik 
hala.un hudusunu beklemeyiniz. 

II rikuJdJL j 

Sabah ve ak§am bir bardak su 
derununda bir kahve ka§l!}l 

m1kdan , hafidir. U IT S 
- ·o'" ~•a •II :4,,.,. 

• 

BaUMUM 
r.L I &CZANELER.DB 

SATILIR. 

HAKiKi 
RADiUM 

EMSALSiZ 
T RA~ 

v 

B ~AGI 
Halis lsve~ ~eliginden gayet ihtimamla imal ve fenni mik

roskopla kontrol edildiginden rekabet kabul etmez derecede 
metin ve diger bt~aklara nisbeten ehvendir. Bir tecriibe kafi
dir. ~ahsi menfaatini~ i~in her yerde araymiz. 

MOHiM BiR TENEZZOHO BAHRI 
iZMiR- P"IRE tenezz~h s~ferine BURSA vapuru 

tahs1s ed1len 
10 agustos 1931 pazarteai gU.nii sa at 16 da Galata r1httmmdan hareket 

edecektir. 
Istanbul • lzmil" istanbul • Pire 
Bilet navlunlarl Bilet navlunlart 

Lira Lira 
Birinci mevki: 15 Birinci mevki yemekli azimet avdet 75 
ikinci mevki 10 ikinci '-> yemeksiz Y> » 40 
Giiverte 4 Giiverte » ~ 20 

V apurda her tiirlii esbabt istirahat temin edildigi gibi bir c;ok eglenceler 
dahi tertip edilmi~tir. Pire tenezziih seferine i~tirak edecek olanlar pasaport 
muamelelerini ya kendileri yahut idar ehanemizce yap1lmak iizere mutlaka 
cumartesi giinii miiracaatleri ehemmi yetle ilan olunur. il}bu tenezziih bir 
ha~ta _miiddetle devam edecek ve 18 agustos 931 sah giinii Istanbul' a avdet 
edtlm1f olacakttr. Fazla tafsilat i~in Galata'da Kii'riik Rlhttm Han 4 No. da. 
Telefon: Beyoglu 913 

ingiltere'de imal ve 

Gillett·e 
makinele••ne tatbik edilen 

MEMDEL 
bra~ b1~aklar1 gelmif;tir. 

10 adetlik paketi 100 kuru!?, 5 a • 
detlik paketi 50 kuru!?tur. 
Acenta ve depoziterleri: 

NOwiLL ve ~ilrekas1, Posta kutusu 
Galata 154 

AVRUPA'NlN EN MOKEMMEL ALIM MERKEZI: 6-13 Eylftl 931 

ViYANA BEYNELMiLEL SER6iSi 
.,Her ~eyin iyisi ve ucuzu, son moda mallar • ekser Avrupa hukumetleri 

bu zengin sergiye J~tirak ederler. Seyahatte buyiik tenzilcit. Viyana'ya gidip 
me ikinci mevki i:icreti 99 liradtr. Tafsilat: Fahri miimessili Ankara ve lstan -
bul'daki Avusturya. sefarethaneleri ile "NATTA, acentalan ve fstanbul'daki 
Kattrcto~lu Hamnda. Mosyo Sami Sperer nezdinde verilir. 

Duhuliye kartlart ile tenzilath biletler Turkiye umumi 111umessilleri: Gala -
tasarav'da ve Pera Pa.las kar~tsmda NATTA SEYAHAT ACENTALARIN-

. DAN altntr. Telefon Beyo~lu 3434-3435 

Kopruden 35 dakika'da 

SUADIYE PLAJI 
Memleketin yeg:lne tenezziih ve istirahat mahalli 

CAZ- ORKESTRA- VARYETE 
Nefis yemek, sthht otel. Zam ve duhuliye yoktur. Fiatlar ehvendir. 

Uzun miiddet RADIUM brat 
b1~agma imal ve piyasaya sevk· 
etmi~ olan Rot-Biihner fahri • 
kas1 bu kere evvelki sevkiyab 
yerine MOND- EKSTRA brat 
ba~agm1 muhterem miitterile
rine arzeylemektedir. 

MOND - EKSTRA ba~aga fen
nin bir ibda1d1r. Cihantiimul 
bir tohreti olan Rot - Biihner 

fabrikas1 bu yeni bt ~aklarile teravet ve s1hhatini mu· 
hafaza etmek istiyen lere emsalsiz bir hizmet daha 
g.iJsterilmi!tir. MOND-EKSTRA y1 tecrbe e.tmelerini 

tevecciihlerinin maz hariyetile miiftehir oldugumuz 
muhterem miitterilerimize hararetle tavsiye ederiz. 

Her yerde bulabilirsiniz. 10 adedi 75 kuru,tur. 
T optan sab~ mahalli: Gal at a, Kiirk~ii Balli han No. 4 PI Y E R P i. R i M Y A N 

'-----------------Telefon: Beyoglu 973 
--------------~~~~~~~-----~~~~ 

--------

HAVAGAZI 
K6M0RLERiNiZi 

DOLMABAHCE GAZHANESiNDEN SATIN AUNIZ. 
Merkezi teshin ve itleri i~in en miikemmel ve en idareli kok komiirii 

GAZHANE KOI( KOMURUO(JR 
Miistehliklerct dogrudan dogruya sabf yapthr. Gayet ucuz bir nakliye tarifesi ile ve tirket ter 

lim memuru refakatinde evlere teslim olunur. S1klet ve cinsi garanti edilir. 

Dolmabah~e gazhanesi, Dolmabah~e Tel B. 0.898- 899 
Beyoglu tubesi: lstiklal caddesi No. 101 

Arnavutktiy'Unde - tramvay caddesinde KAYSERl- TALAS 

FEYZiATi liSELERi 
Orta 

A M E R 1 K A N M E K T Eel 

Ley IT 200 lira 
Ana s1mft • Ilk k1s1m • Lise s1mflart Lisan - Ticaret- San'at 

, 
le 

Kay1t igin cumartesi, pazartes i, gar~amba giinleri saat 12 den 17, ye 
kadar miiracaat edilebilir • 

- Dr. iHSAN SAM! _ _..1& 

t>denlere mektep tarifname~i 
Telefon. Bebek 2l0 

ONO 
"RENAULT, 

OTOMO~oLIL~Rn 

Stir' at i ktisat 
Zarafet ltletanet 
Saglam ve Ueuz 

Son Modelleri Goriiniiz. 
T epeba~mda : Me!>rutiyet caddesi No. 5 

HANIMEFENDi 
Ni~in tereddiit ediyorsunuz? Miizi~, naho§ tesirile sizi 

harap eden, yazm zevkinden mahrum eyliyen (ter) ipekli
lerinizi de ~iiriitmek ve lekelemektedir. 

Sii- DO - RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru kiilliyen izale ettiginden haberdar degil

seniz lfitfen arkada§lanmza bir kere sorunuz. Aldg1rntz 
te§ekkiimameler bize, bu mustahzar1, size tavsiye etmek 
cesaretini veriyor. 

D HORHORUN• Beyo~lu, Tokath· r. I yan yamnda Mek 
tep sokak 35 

Cild ve emraz1 zuhreviye tedavihanesi Her giin sabahta.n ak~ama kadar 

Ankara V aliliginden : 
1 - Ankara' da Maarif Vekaleti karfi&IDda yapdmakta olan diik • 

kfmlara biti,ik olarak yaptlacak salonun kaloriferi teaisatt mevcut resim 
ve tartname dairesinde miinakasaya konulmuflur. 
2- Bedeli muhammeni 4130 lira olup yiizde yedi bu~uk teminab 

muvakketeyi banka mektubu veya Muhasebei Hususiye vezne makbuz 
senedi ve ibraz olunacak ehliyeti fenniye vesikas1 Batmiihendislikten 
musaddak olacakbr. 

3---- Tafsilat almak i~in her giin Ankara Muliasebei Hususiye Mii -
diriyetine ve i11tirak edeceklerin de 9/8/931 pazar &iinii saat 15 teEn-
ciimeni :Vilayete miiracaatleri ilan olunur. I 

Gonokok A,tst 
Belaoguklugu ve un.uauo• ._.n: ... 

k l'fl pek teairli ve t.aze 
Divanyolu Sultan Mahmut 
No. 189 

llti~tr 
Q .. fl 

~, ~f 

""I~ 
li 

~ftic 
"d, 
~~~ 
llli~, 
t\i~~ 
~,.l) 

i~' ile ~~i~ 
~'-a: 

ya vru 1 anntzt ~tt! • 

b ~i esliyiniz. ,1 •• 

Giirbiiz ·· kuvvetti ~~~: 
') ~"1~, 

olur. ~~i 
<;a~uk yii riir. ~,~~ 
Ne~'eli bi.iyiir. ~~ 

Deposu: BahcekaPI ~~ 
SALiH NECATi ~ 

. . ,J \i._ 
JV' ~lt: 

Mes'u~ Miiduru ll· 


