
KARAOJ<:NTZ POSTAST 

Erzurum 2 v~~~~~ 
(:ar§amba 
giinli ak~am1 Sirkeci nhtlmmdan 
hareketle ( Zonguldak, Inebolu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Stirmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat i9in Sirkeci Ye
kenci hanmdaki acentah~na mii
racaat. Tel. 215 I 5. 

" BART IN SUR' AT POST ASI 

BURSA vapuru 

2 eyiOI 
gi:ini.i saat 
18 da 

Sirkeci nhttmmdan hareketle Ere~li, 

Zonguldak, Baron, Amasra Cide, lne
bolu, Evrenye, tH~e ve Abana'ya azi-

1 
met ve avdet edecektir. 

Ytik ve yolcu icin t..-alata'da Ktic;iik 
R1ht1m Harunda 4-5 numaraya mtiracaat 
Telefon: Beyo~lu 913 

SEYRiSEF AiN I 
1·---------------------Merzek acenta: Galata Kopriiblt~l B. 2362 

~ube A. Sirkeci l\'liihiirdar zadf' H. 2. 2740 ... , ..................... . 
TRABZON POST ASI 
(KARADENtZ) 3 eylul 

pertembe 17 de. 

MERSiN POST ASI 
(ANAFARTA) 4 eylul cu

ma 10 da Galata r1htimmdan I kalkarlar. 

D. Ana~ost pules ve C. Siskidi 
YUNAN MiLLi Seyrisefain $. 
Pire ve Marsilya 
( A N D R 0 S ) Iiiks vapuru 3 
eylftl per~embe ak~am saat tam 
10 da Galata nhtnrundan do~ruca 
Pire ve Marsilya'ya hareket ede
cektir. 
Umum limanlara her smlf yolcu ve 

ticari emtia kabul olunur. 
Miiteak1p seferler I 7 ve 2 ~ 

eylt\1 per~embe giinleri tam saat 
IQ da. 
Umum acentalan. Ana~ostopulos 
ve Siskidi Galata'da <;inili nhtlm 
Han. Telefon Beyop;lu 2612, 26 I 3 
le Beyo~lu ve Galata'nm umum se• 
vahat acentalanna miiracaat. 

Hantal Zade Tayyar vapurlar1 
Muntazam haftahk 

Doiru IZMIR POST ASI 

Seyyar 
vapuru 

Her hafta 
<;AR~AMBA 

giinleri Sirkeci r1htmnndan ha
reketle (Gelibolu ve ~anakka
le'ye ugr1yarak cuma sabah1 
lzmir' e muvasalat eder ve cu· 
marteai lzmir' den hareketle 
doiru lstanbul'a gelir. Eminonii 
R1hbm Hanmdaki idarehane-
sine miiracaat. Telefon: 1977 

Y olcu bileti vapurda da verilir. 

SOVTORGFLOT 
SOVYET SEF AINi TtCARIYESi 

HISSELi ~iRKETi 
28 saatte istanbul'dan Selanig'e FRANTZ 

MERiNG vapuru 3 eylUI per§embe gi.inii 
saat 12 de yolcu ve e§yayi ticariye alarak 
(Belanlk, izmlr, Plre, Yafa, iskenderiye ve 
Port Snit) e hareket edecektir. 

Fazla tafsilat 1c;in Galata'da Qintli Rth· 
txm H:mmdaki acentahgma miiracaat. 

Telefon Beyoglu: 2358, 2501, 962 

-KiRALIK EV--
~i~li'de Osman Bey'de Klr ( Ke

dikli) sokag-mda 26 numarah, on oda
h ev e~yast ile yahut e~yastz kirahk
ttr. lt;inde elektrik, su, havagazi ve 
banyo tesisatt vard1r. Gormek it;in 
her pazartesi gtinti saat ondan on al
ttya kadar ic;inde bulunanlara miira-

caat olunabilir. 

Musevi Lisesi 
12 inci s1n1f ikmal imtihanlara ey

luliin 2, 7 ve 8 inci giinleri ve 5 inci 

ve 9 uncu SIDif ikmal imtihanlar1 da 

eyluliin 7 ve 8 inci giinleri icra edi· 

lecektir. I 
Tafailat almak i~in miidiriyete 

illmacaat ~lunma~. , 

P'f"A'"CIT<'tivrfs1neR"Ier\ y1rt1et 'h9.\iv~nt~rt.~ fle-. 
yeti umumiye:iinden fazla adam oldururler. 

(iec;:tikleri yerde Sltma Ve diger mlihlik has~ . 

tallkarm tohumlarm• sa~arlar. Slnekler• 
Flitr sevdiginlz- kimselerden _ uzakla.~tlrtntz. 

pi.iski.irtunuz. .. ., 
Flit, sinek, sivrlslnek, pire, 1<armca, guve; 

t~htakurusu gibi ha!ilaratt ve bunlann tohum

&armtlmha eder. Ha!?aratt oldtiri.irfakat lnsan
lara asia zaran yoktur. Kullamlmas• kolaydtr. 

Leke yapmaz. Flit'i diger ha~arat lmha edict 

eczalarla te!?vi~ etmeylnlz. Siyah ku!?akh sar~ 
tenekeler i.izerin~e as}_{er mar:kasm1 isteyiniz •• : 

FLITc PCSKDRTDNOZ 

lfzln fttiladenlil limfn stmsk maksarll7s FHt. yaln/1 mohar/11 llneke/erde sattlmaktadfi> ' 

Umuml Deposu: J. BERT ve ~OREKASI Istanbul· Galata Voyvoda Han 

KENDi KENDiNiZE TIRA~ OLUYDR MUSU 
Trra~ bicaklarmiZI al1rken 

kendi menfaatlerini gtizeterek size 
ba§ka marka tavsiye etseler bile siz 
memleketimizin tanmmi§ miiderris dok-
tor ve kimyagerlerln tahlili kimyevi 

ve tecriibe neticesinde verdlkleri 

raporlarma itimat ederek 

T MSAH 66 • 
I 

markah BIGAKLARI (CROCODiLE) 
halls isveg 

tezyit eden 
ve 1izerin -

vermelerini musll'ren lstlyinlz. Qiinkft mezkftr t1ra~ b1caklan 
c;eMinden mamul olup cildi tahri§ etmez, taravet ve giizelligi 
iktisadi bir alettir. Her yerde Y ALNIZ bu b1gaklan araym1z 
deki 66 numarasma dlkkat ediniz. 

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

$i§li - Osmanbey 

Y E N 1 T U RK i Y E M E K T E 8 i 
MUdUr ve mUessisi: Seniha Nafiz H. 

Yuva, ilk, orta 
pazartesi, per§embe 

kaydedilmektedir. 

MERZIFON 

AMERiKAN KIZ KOLEJi 
Gaye-K1zlanrruzt hayata haztrlamaktlr. Ev idaresi ve ticaret ders

lerinden ba~ka tiirk9e, ingilizce ve franstzca o~retilir. Mektebimizi 
bitirenJer lstanbul'daki Amerikan mekteplerinin her hangi birine 

kabul olunurlar. Derslere T evel bidayetinde ra~lanacaknr. 
MODiRiYETTEN PROGRAM iSTiYiNiZ. 

1 .. -IN61LiZ iNA S M EK TE 8 i-., 
Tedrisat 23 eyltll 9ar~amba giinli ba~ltyor. 
Talebenin kabultine miiteallik matbu istid'a evrakt rnektepte ebevey

ninin emrine amade tutulmaktadtr. Londra'dan avdet edecek alan mek
tep mudiresi ebeveyni 16 eyluJden itibaren pazardan maada her giin 

••--saat 10 dan 12 1/2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul edebilecektir.--•• 

BILUM.UM 
ECZANELERDE 

SATIUR 

• Fruit Salt" 
ve "Eno" 
tsimltrilt 
otiktUeri 

tabrilcamo 
alamoti 

tarikas tdu. EMO"S 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda, damar agrisin
dan, bula.nlldan, yarim ~ 
agrisindan ve suihazimden 
mdtevellit rahatsizliklardan 
masun kalmak isterseniz ; 
tatli miileyyin, tabit tnzsuz 
mftshil olan ~kersiz E:to's 
" Fruit Salt " gazozhi miis
tahzarindan sa bah ve ak~am 
bir bardak su derununda 
bir kahve ka~igi mikdarinda 
aliniz. 

13 LiRAYA LAKE KARYOLA 
Sirkeci Ebussuut uddeii karyola ve madeni qya fabrikas1 ve Yerli 

MaHar pazan. 

Fordson ile 
saatte dOniimliik 

VENi fORDSON'OAKI 
TEKEMMULATTAN BiRKACt 

Motor - Oaha kuvvetlfdlr, Oclo 
pullu§u kolayltkla ~;ekebilir. 

Yaglama usulii - SOzgec iUive
slle isl/lh edllmlstlr . 

iftial - Dali ile mo~ehhez yilk· 1 

sek tevettOriO blr Bosch 
manyetosunuo II a veslle 
isl/lh edilmi~tir . 

frenlu - Disk a dedi tezylt edll
dlgiodeo daha milesslrdir. 

Sogutma tertibat• - Kay1~1a ha
,.eket eden bir su tulumbasa 
navesile islah edilmistir. 

Direksiyon • Takvlye edilmlstlr. 

Hava filtrest · Oaha mDkem~eJ. 
Yaylanma - On tarata takllm'\1 

olan yay mOkemmel bir yay
lanma temin edar. 

yer bic;ersini~ 
Pek yakmda hasadm en hararetli zamam f)a~llyacakltl'.~ 
ekininizi cabucak ve asgarl masrafla bicmek ic;ln haz1.,.. 
hklarmiZI bitiriniz. Hayvanla bu l!iin altmdan kalkmall 

cok gOct!lr; haibuki. bicerlerinizi Fordson'a ba~larsamz. 

kolayhkla saatte on d6n0m bic;,:ersiniz. Bu I~ blttikten 

sonra. asgarl rencber masrafile nadastntz• yapacak ve 
sonbahar ziraati h;in tohum yataklarm• haz1rhyaca• 

olan gene Fordson'dur. TereddUt etmeylnlz. menfaatl

nlzl gOzetiniz ; en yakm Fordson acentasma mDracaat 

ederek bir tecrObe yapmastnl lsteyiniz. Bu tecrOb& 

~ ~Gin hlcbir masrah, hicblr taahhUdO muclp olm.!_)'~ 

~ak .siz ise giSrOp Ogreneceksin.!!; 

Fo:rdsol\. 

AlRCRAF.T. 

I 

Tashih - DUnki.i niisham1zda inti~ar eden bu ilanda (Fordson ile saatte 10 donUmiUk yer bil$ersiniz) cilm· 
lesindeki 10 rakam1 aehvi tertip olar ak 1 ~eklinde dizilmi~tir. Tavzih ve tashihi keyfiyet olunur. 

Leyll ve 
Nehari Fe • z1a · liseleri K1z ve 

arkek 
Ana s1mf1 - ilk kisim - Lise s1mflari 

Kay1t i~in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar miiracaat edilebilir. 
Talep eden] ere mektep tarifnamesi gonderilir, Telefon, Bebek 2 I 0 

Muharriri Rag1p R1fk1 Bey 

Bir senedenberi alaka ile lleklenilen bu muazza m eser ~1kh. 
Alman lisanmda mevcut ilmi, fenni, askeri biit iin 1Stilahlar1 bu lugatta llulabilirsiniz. 50,000 den 

fazla kelimeyi muhtevidir. 
Ayr1ca nihayetinde Almanca gayrik1yasi fiiller in bir cetveli mevcuttur. 
Nefis surette ciltli oldugu hal de fiab 8,50 lira du. 

Na§iri: Kanaat Kiitiiplianesi 

TEMiZLEMEK 
. . 
ICIN 

0 
ViM YEGANE 

TASViYE EDiLEN MUSTAHSAR DIR 

Temizleneeek yagh sahan ve 

tencereleriniz varma ? Vim 

istimal ediniz. Yerleri ve 9ini

lerinizi temizlemek istermisi• 

niz ? iflte Vim burada. 

Az yorgunlukla miikemmel bir 

nezafet elde etmek i9in baniyo 

odamzda, yatak odamzda, 

mutvaklannJZda ve evinizin 

her bir ki:h;elerinde Vim kul• 

lanmJZ. 

Bah,e Kapuda Ticaret Borsas• lll'1111ftda 

RAMAZAN ZADE CEMAL 
Ecza Oeposunda kokulan sablt 

ESANS VE KOLOHYALARI 
Envalsl ve Enfesi vard1r. 

ANTiKA ;aa:.~~~r 
vazolar 

ve avizelc ve tarihl bul biifeler, piya· 
no ve sair laymettar mobilyalar Sandal 
bedesteninde te~hir olunmu~tur. 

3 eylfil per~embe giinii saat birde sa
ttl acakt1r. 

Oif Tabibi 

Volf Spahn 
13e:r:linden ve Istanbuldan mezu 

Beyogiu, Tepeba91 
Saran do Pasaji No. 1 9 

telefon : Beyoglu 3219 

Di$ TABiBi 
HALiL iL Y AS BEY 

d 

Paris Beynelmilel d~~ilik kon
gresinden a vdetle hastalanm ka. 
bule ba~lam ~ttr. Babrali, Ankara 

0 z caddesi No 66 __ , 

.Sahibt: Yunus Nacu 

Yazz i§leri Mildilrii.: Kemal .Salfh. • -·-I 





--...... -cumhuriyet -

I r Se . e mernleket naberleri ' l~~~·~r~~~~~--~~~----~----~J 
Esnaf BankasJ f' ~@~li"IYI cdi~®DO mD? ""~;( I Japon dampingi 

V a1i konag. kar,IsJn • 1 Sefir ve aia;~kommersi _I 
Muharriri: M mcel Brion Miitercimi: Mustafa Namik 
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Akilea §ehrinin zaptl- iki sa at yajjma- Attild'nzn muzaf
ferane diihulii- Y eni zaferl ere clogru- Roma saraymda 

~dgmca t eld:j ve korku 

Me~ ile Orlean'm muhasaras1 
intizams1z ve kaidesiz olmuttu. 
Hiin'lerin hiicum kuvvetleri kale 
duvarlan kar~jismda y1pranmu~b. 
Ayni harp oyununa, sarahatle dik· 
katle, kat'iyetle adeta bir satran~ 
oyunu gibi Akileya oniinde de 
girilmi~ bulunuyord1. Fakat tim
di, ta~m1~ umak gibi, keyfine tabi 
olarak dortnala giden ordu yerine 
Garpli'lerin harp usullerile terbi

ye olunmu~ askeri kuvvet kaim 
olmu\ltu. Bu ordu icabma gore, 
sikJlmi~? bir yumruk gibi 
avu<; i<;ine toplamyor veya dii~ • 
mant dogmek ve maglup etmek 
icin bir ko~ ba•• gibi c;tkiyordu. 

iki tarafta ne acele ve ne de ihti
yataJzbk vard1. F akat s1k stk hii • 
cumlar ve mukabil hiicu;nlar vaki 

oluyordu. lki hasim bu ke,if ta • 
arruzlarmda yekdigerinin kuv • 1 

vetini tecriibe ediyordu. Attila 
kendisi i~in yeni olan bu oyundan I 
lezzet al•vordu. Bunda da diplo- I 

• I 

masinin tedbirlerini, tasavvurla- I 
rmt, bir nevi hendeseye, batta 
san'ate tabi,, zeka ve hilenin te • 
fevviikunu go iiyordu. Hatti ric'a· l 
tini katedebHecek miistahkem 

sehri arkasmda buakmak ve boy
ieee kendisini tehlikeye arzetmek 
~oyle dur~un bilakis bu mahirane 
m· nevrelerin iizerinde vakit ge
c;iriyor, bunda da diiz ovada yap· 
t1g1 meydan muharebesinden zi • 
yade meharet ve zelia gosteriyor· 

du. Usulu harpte ge~en &cneki I 
tecriibelerinden istifade ediyordu. 1 

Attila, Akileya'nm muhasara

sile ugra,trken Hiin'lerin hiicu • 
mundan haberdar olan Marcianus 
Garp imparatorlugunun yardt -
mma gelmek iizere bir ordu tec
hiz ediyordu. Raven avdet eden 

Aetius, bazt Fraqk ve Vizigot as· 
kerlerile takviye olunmus Roma . 
kuvvetlerini tophyordu. Maama· 
fih Attila'da llehrin uzun miiddet 
mukavemetinden hiddetleniyor -
du. Her iki taraf ta an'anevi bii
tiin harp hilelerini kulland1ktan 
sonra kendi mevzilerinde intizar 
hallnde duruyorlarda. Ordu bu 
hareketsizlikten gizli gizli s1zla • 
myordu. ~iinkii tahrip edilmi, 
ovalar, artJk kendilerine g1da ver
miyordu. Binaenaleyh siivari bo
liiklerinin harpten masun kalmtf 
pek uzak koylere giderek zahire 
igtinam etmesi laz1m geliyordu. 
0 havalide biitiin halk firar et -

mi,ti. Mahsullerini tahrip ettik
ten, aga~lart kestikten, terketmek 
mecburiyetinde olduklart zahire· 
yi yakhktan sonra, ta,Iyabildik
lerini ahp gotiirmiil?lerdi. 

Erzak srkrnhsr 
Attila, tayinatm azalttlmastnt 

emretti. Memleketin biitiin hay -
vanatt ka~an yerli ahali tarafm -
dan gotiiriildiigiinden askerler 
nadiren et yiyordu. Olmiif hay -
vanlart yemege mecour kaldtlar. 

o~ ayl klar veriliyor 
1 Btrinct saniteden mabait > 

tetkikat yaptlmaktadtr. 

Bunlan yiyenler hastahga tutul • 
dugundan, ordu~ahta sari bir has-

tahk inti,ar etti. Muhasaranm u
zun miiddet devam1, go~ebelerin 
itiyatlarma mugayirdi. Bu cihet -
le mahrumiyetlere tahammiil e -
demiyorlardt, ve liizumunu anla
madtkla'ri manevralardan stkth -

yorlardt. Reislerinin tasavvurlart, 

ancak ganimetleri kolayca ele ge· 
(}irmek ve <;ogaltmak oktumdan 
onlarda ~evk ve tehaliik uyandtr
mlfb. Ge~en sene, Cermanya'dan 
gecerken, kezalik Gol seferini ya
parken, Attila'mn kendilerine 
vazetmit oldugu inztbat onlar1 
pek ziyade gayrimemnun etmit • 
ti. Eski kafahlar bu yeni usullerle 
istihza ediyordu. Ciir'etli olanlar 
ise · tleri tehir eden bu usulleri iyi 
bulmtyorou. Arabalart dolduran 

nek biiviik ganimetlere ragmen, 
Salon boz~unu Attila'nm t;ohre· 
tini ktrmtfb. Binaenaleyh asker 
uzun ve muvaffakiyetsiz bir mu
hasaraya dayanamtyordu. Ordu· 
da vakit vakit mtnldanmalar O• 

luyordu. Zabitler, askerin mane· 
viyetinde hastl olan tehlikeli te· 
beddiilat iizerinde tsrar ediyordu. 
Hiin'lerin takip ettigi yollar ii
zerinde gerek Marcianus ordusu
nun zuhurundan korkmak, gerek 
galeyan halinde bu unan efkara 
teskin ve memnun etmek i<;in A
kileya muhasarasm1, bir an evel 
hitama erdirmelc laztmdt. 

$ehrin zaptl 
Attila timdilik ,ehrin a· 

lmmtyacagma hiikmediyordu. 
T eslime mecbur ktlmak it:in, 
onun malzemesini ve za -

hjresini tiiketmek icap eder • 
di. Halbuki, sehirde erzak ve 

su mebzuldii. Muhasarayt kal -
dmn ileri hareketine devam et
megi dii,iindii. Fakat gururu ve 
ihtiyatkarlJqt bu kar'mnt her 11iin 
tehir ettiriyordu. Zarurete tabi 

olmak, daima tehdidini ikaa ka
dir bir tehlkeyi arkasmda buak
mak ho~una gitmiyordu. 

Kendisi tereddUt ic;inde oldugu 
halde, mukadde:rab onun hesa -
bma ihtiyar f'~1 "'cQ;::.· l.,.H. ' · ~-D~eti 

intihap ve tesbit ediyordu. Bir giin 
Skotta ve Edekon ile tehrin ku
Jelerini tarauut ederken, yavru· 
larmt oniinden kovahyarak u~an 
bir leylek gordii. Parmagile kutu 
gosterdi ve diisiinceli bir tavurla, 
arkadaslarma dedi ki: 

- Hayvanlarda bizde olmivan 
hassalar vardtr. Gelecek vak'alari 
hazan bizden evvel h1sr .. .l~ Ier. 
Falcalar onlar vasttasile tefeiil e· 

der, ben de tefe'iil edecek olur -
sam derim ki: Bu ihtiyath ana 
tehlikede olan bir 11ehirden yav
rulartnt uzaklatbriyor. Yuvastni 
tehdit edilmiyen bir uzak beldede 
emniyetle yapmak iizere hareket 
ediyor. lhtimal, Akileya'nm sii .. 
kutii vaklatmtfhr. Skotta: 

- Mabad1 var • 

iktisadi ademi teca viiz 
( Birinci sahifeden mabait ) 

Ianmaat laztm ~eldigini aoylemi~ ve 
biitiin teferriiah ile tetkik edilmesi 
icap eden bu teklife halya'ntn itti· 
rak ettigini beyan etmitlir. 

I ••• .--

Vaziyeti tslaha muhta~ 
goriiliiyor 

Bir kiSlm sermayesi Belediyeye ait 
olan Esnaf Bankasmm vaziyetinin 
aon giinlerde iyi gitmedi • i anlaftl • 
maktadtr. Bir miiddet evvel b nka 
miidiirliigiinden istifa eden Faik Be· 
yin yerine t, Bankast feflerinden Be
sim Bey tayin edilmitti. Fakat Besim 
B. de bankanan miidiirliigiinde bir iki 
giin durduktan aonra istifa etmittir. 

Bankanm sermayesi bazt ellere 
tevdi edilmi\1 ise de bilihare tahsi· 
Iinde mii~kiilata tesadiif edilmi~tir. 

Verilen habere gore Esnaf Ban • 
kastntn maksadt teessiisii esnafa yar• 
dtm olduiu halde banka idaresi bu 
istikametten ayrtlmt~ ve biisbiitiin 
bafka itlerle mefgul olmuttur. Bun• 
dan maada sermayenin bir ktsmt da 
a~tktan i\\ yapan baz1 tayyare pi • 
yanko bayilerine verilmit ve tahsil 
edilememiflir. Bankanm tslah1 i~in 
tetkikat yaptlmaktadJr. 

~e~nn~r ft$[ewn 
itfaiyenin 1slah1 

ltfaiyenin tslaht ic;in bu seneki ~e
hir biit~esinde 140 bin lira tefrik e• 
dilmi~tir. Bu paramn sarft ic;in bii -
kumet kambiyo miisaadeai de ron
dermi;; oldugundan bir iki •iine ka
dar almacak alat, ve edevat ve saire 
ic;in mi.inakasa ac;tlacakllr. ltfaiyenin 
bu sene bu para ile olduk~a tslah e· 
dilebilecegi anla~dmttllr. 

Sofya Belediye reis muavini 
geldi ve gitti 

Sofya Belediye reia muavini M. 
Peantof iki gUn evvel tehrimize gel
mi;; ve Belediyeyi ziyaret etmi,tir. 
M Peantof'un maiyetine Belediye 
bir mihmandar tayin etmiftir. M. 
Peantof itfaiyeyi, mezbahayt, buz 
ve elektrik fabrikalartm, Dariilace
ze'yi ve daha bir c;ok miiesaesatt gez· 
mif, kanalizaayon in\JaatJm tetkik 
etmi~tir. M. Peantof dun ~itmittir. 

Belediyede bir iQtima 
Diin Vali Muhit ·n Beyin riy e • 

tinde muavin ~erif, Fen Miidiiri.i Yu
auf Ziya ve ~ehir Mecliai azaa1n .. 
dan Mustafa Bey, daha bazt :zevatm 
ittirakile Belediyede bir icrtima akte· 
dilmittir. Bu ic;timada mektep inta
ab ile bazt Belediye itleri hakkmda 
miizakerat cereyan etmi~tir. 

~©IODyecQI® ~~ 

M @1 !h1 ll«®m®D<elr~@) 
Yaz tatill bitiyor 

Mahkemelerin yaz tatili cumar • 
tesi giinii hitam bulacakhr. Tatil 
yapmakta olan mahkemeler cumar
tesi giinii ac;tlaca'kttr. 

Miiddeiumuml Kenan Beyin 
mezuniyeti 

Miiddeiumumi Kenan B. diinden 
itibaren bir buc;uk aybk mezuniyet 
almtfttr. Kenan Beye bafmuavin Hik· 
met B. vekalet edecektir. 

Adliye Vekilinin tefti§leri 
~ehrimizde bulunan Adliye Vekili 

Yuauf Kemal B. adliyedeki teftit • 
lerine devam etmektedir. 

Gazetelera abone kayd1 
doland~r~e~llgl 

Gazeteler namana abone kayllet. 
mek suretile otekini berikini dolan
dtrmak ciirmi.inden dolay• yeniden 
ve mevkufen mahkemeye verilen 
Mahmut Saim hakkmdaki muhake
meye diin birinci ceza mahkemeain
de baljlanmtthr. Kendilerinden ahone 
bedeli ahnarak makbuz verilen fa• 
htslartn mahkemeye celbine karar 
verilmi§ ve muhakeme talik olun • 
mu~tur. 

" B1ld1rcm , mecmua s1 davas1 
cBddarcm:t mecmuaet aleyhine ye

niden ac;tlan miistehcen nefriyat da
vastna dUn birinci ceza mahkeme • 
sinde ba§lanmt§hr. Mecmuanm 
mes'ul miidUrii Kemal B. mahkeme· 

Hiikumet~e vekaletnameyi haiz 
olmtyan sarraflartn elinden maat 
ciizdanlartntn ahnmaatna karar ve· 
tilmitti. Malmiidiirliiklerine bu ka· 
: .. a bir hayli miiracaatler vaki ol • 
mUflur. Bu miiracaatler iizerine 
diinkii tevziat esnaatnda bir ktstm 
sarraflartn elinden ciizdanlar iatir
d•t olunmu,tur. Bunlar sahiplerine 
iade edilecek ve maa,Iart da ken • 
dilerine verilecektir. Vekiletnameyi 
hai::~: olmtyan aarraflardan baztlart 
ise heniiz miiracaat etmemitlerdir. 
~ayet bunlar miiracaat etmemekte 
tsrar edecek olurlarsa bu huausta 
tedbirler ahnacakttr. 

Franatz miimeasili M. Poncet, t;u 
teklifin havi olduiu umumi fikre 
kart• yapacak bir itiraza olmadagtnt, 
fakat bu teklifin ne baait ne de a~tk 
bir mahiyette •i:irUlmediiini beyan 
etmif, Rua projeainin Cemiyeti Ak
vam iktisadiyat komiteaine havale
sini istemiftir. 

Uzun bir miizakereden sonra Rua 
teklifinin tetkiki husuaunda riayet 
edilecek tekil ve usuliin tetkiki i~in 
bir tahrir komiteai tetkil edilme • 
sine karar verilmittir. 

' ye gelmediginden zabtta marifetile 
celbine karar verilmi,, muhakeme 
talik edilmiftir. 

Belediyade maa1 
Diin Belediyede de memurlara ve 

miistahdcmlere eylul maafJ tevzi e• 
dilmittir. 

Memur maafl&rl da verildi 
Defterdarhk diin memurinin eylul 

:naa,Iartnt tevzi etmittir, 

~aurlY!DflYI nlYin tdlal 
imtihanlara baflandl 

Dariilfiinunda dUnden itibaren ey• 
lui devreai imtihanlarma baflanmtt• 
br. lmtihanlar bir ay devam ede • 
cektir. 

Yeni bir mUstehcen ne1riyat 
davas1 

cResimli ~ark:t> mecmuastntn son 
trtkan niiahasrndaki ¢Sovyet Rus • 
ya'da garip bir izdiva~ macera:n» i
simli hikiye mi.istehcen mahiyette 
goriilmuf ve miiddeiumumilik tara • 
fmdan mezkur mecmua aleyhine hir 
dava ac;dmtfltr, 

daki saka dogii'ii yal tekzip ediyorlar 
Ni,anta~t'nda, Vali kohaga ca'd· 

~~ desindeki Hamidiye ~efmeaini Be
M lediye aakalara vermif ve buraya 

bir de baraka koymu,tur. Bu cref• 
menin ba§ma her aadah biriken 

! 
tenekli, fu;th, efekli bir ~ok saka ~ ~ 

w, 
birbirlerile nobet kavgasJna tutu-
fUyor, agtr ve ~irkin kiifiirler edi-
yor. Bu Strada afka gelen etekler 
de amrmaga ha,hyor. Bir kaya • 
mettir kopuyor. Ekseriya sakalar 

!# 
~~ 
~~ 

W# 

1!/ 
1~ sopa sopaya geliyor. Birbirlerinin 
~ kafalartna teneke patlabyorlar. 

'I( Vali konagtntn oni.inde, ecnebi I 

~Q/ bir sefaretin kar~mnda, en kibar ~ 
~ apartimanlartn straatnda hergiin 
u~ tekerriir eden bu c;ok c;irkin hale ~~ 
ND! nihayet vermek laztmdtr. 111/ 

~ Mesela Belediye bu c;etmeden W 

11. sakalartn au almastm meneder, i! 
daha ileride, Nitanlat• ftrlmmn 
yanmdaki cretmeyi onlara tahsis 
ederae tehrin en mutena bir cad• 
deainde bu c;irkin manzaranan te· 
madiaine meydan vermemit olur, 
diyoruz. 

Dogru degil mi! 

ilk mektepler 
I-·- I 1 

15 eyliilde talebe kaydlna 

ba~laniyor 

Ilk mektepler i~in t;u sene on 'liet 
eylulden itibaren kaytt muamelesine 
ba9lanacakbr. Bu mekteplere miira
cat edip te icap eden teraiti haiz D• 

lanlarm kamilen kaydedilerek aim· 
mast ve haric;te hie; bir talebe btra
krlmamast i~in maarif idaresince her 
tiirlii tedbir ahnmtthr. 

Mekteplere fazla talebe miira • 
caat ettigi takdirde santflara fubeler 
ilave olunacaktrr. 

Eylul nihayetine kadar kaytt mu
amelesi devam edecek ve bir tetrini
evvelden itibaren tedriaata baljla • 
nacakbr. 

Ekalliyet mekteplerinin her hid
nin ayr1 ayrt nizamnameleri mevcut 
olduiu itrin bunlardan bir ktsmt ted· 
risata batlam•tlardtr. Digederi de 
on bet eylule kadar tedriaata batla
mtt bulunacaklardar. 

Lise ve orta mekteplerlle tedrisat 
19 eylulde, Dariilfiinunda 12 tetrini
evvelde bathyacakttr. 
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Yeni ve milll bir mUessese 
Bursa pazarr sahibi Sipahizade 

Hasan HUsnii B. mevcut fubelerine 
ilaveten Bah~ekapa'da yeni bir fUbe 
acrm•t ve bu kiitat merasimine la • 
tanbul'un maruf ti.iccarlarile •aze
teciler ve zevall aaire davet edilmit· 
lerdir. Hasan Hiisnii B. yerli malla· 
rantn revacmdaki faaliyetinden do· 
lay• fayant tebriktir. 

Sanayi birliGi ndeki iotima 
Diinkii niishamtzda sanayi erba -

bmm, Sanayi Birliiinde yapttklart 
hir i~timada sanayiin inkitaf• i~in 
ittihazl laztm relen tedbirler miiza• 
kere edildiii aarada erbabt sanayiin 
memlekette himaye detil, bilakia 
lakaydi aordiiiiinden bahaedildiiini 
yazmtsbk. Cumhuriyet hiikumeti 
sanayiin inki,afJ i~in timdiye kadar 
bir c;ok tedbirler ittihaz etmi~tir. 

Bundan bir ka~ sene evveline ge• 
linceye kadar hi~ meaabesinde bu • 
lunan sanayiimiz bugiin memlekette 
bir varhk gostermege hatlamtttlr. 
Bu da hiikCimetin himayekar meaa· 
isinin eaeri oldugu tiipheaizdir. DUn 
bu huausta Saneyi Birliiinden bize fU 
izahat verilmittir: 

«- Mesaliki aaireye nazaran Tiir· 
kiye erbabt aanayii azami lUrette hi
maye edilmektedir. Bu himaye dola· 
y11iledir ki Cumhuriyetin ilintndan 
sonra memlekette smai varhk doi· 
muf ve eaerlerini ii~ defa a~tlan Y erli 
Mallar sergisinde arzetmek fusatma 
nail olmuttur. 

Sanayi mazide ihmal edilmi,ti. 
Cumhuriyet devri sanayii dogurmut· 
tur. Diinkii i~tima amai mevcudiyetin 
daha fazla inkitaft i~in yaptlmaat 
laz1m gelen tedabirin miizakereaine 
miinhastr bir hasbthal kabilinden • 
dir.» 

Cihan yumurta istihlikitl 
Ticareti Hariciye ofisi cihan yu

murta istihlakatt bakkmda tetki • 
katta bulunmuflur. Bu tetkikata na
zaran en fazla yumurta istihlak e· 
den memleketlerin batmda Kanada 
ve Amerika gelmektedir. 

Kanada'da her fahts senede 330, 
frlanda'da 253, Simali Amerika'da 

Japon sefiri M. Yo§ida ve sefaret 
atatekommersiyali M. Kumabe Ja
ponya'nm pamuk mensucab ii:cerine 
yapmakta oldugu iddia edilen dam· 
ping hakkthda su izahab vermi~ler-
dir: · · 

«- Japon'lar tarafmdan pamuklu 
mensucat iizerine damping yaptldt· 
gma dair bazt gazetelerde netrolu • 
nan rivayetler hayretlmizi mucip ol· 
muttur. Baz• rakiplerimiz ati ic;in 
bazt sebepler bularak, yahut ahvale 
vukufsuzluktan bu kabil rivayetlere 
meydan vermiflerdir. Japon men -
sucat sanayii tamamen husuai teteb· 
biisat m~hsuliidiir. Bizim manifatu• 
racrlartm•z, yahut ihracat tacirleri
mb: hie; bir piyaaada zarar ve ziyanla 
mal aatmazlar ve buna mecbur da 
degillerdir. Japonya her sene ii~ yiiz 
milyon Tiirk liraamdan fazla pa -
muklu mensucat ihracr eder. Bizim 
en iyi miitterilerimiz ~in ve Hindia
tan ile diger ,ark memleketleri ve 
Afrika piyasalarJdtr. Bunlar ihraca
ttrniZln takriben yiizde dokaamnt 
belederler. Tiirkiye son zamanlarda 
bizden senede vasati olarak di:irt mil
yon lirahk·yani ihracabmazm yiizde 
bir buc;ugu nisbetinde mal almt,br. 

TiirHye'nin mensucat iizerine o -
Ian ithalat riiaumu efyantn agtrhgma 
goredir. Bu sebeple bu riiaum ithal 
oluran emtaa fiatlarmtn diifmesine 
1·agmen tebeddiil etmez. Bu riiaum, 
Bizim Tiirkiye'ye yaptlgtmtz ihraca
tm en biiyiik kasmmt tetkil eden ka
put bezinde k1ymetinin yiizde alt -
mtf beti gibi c;ok yiikaek bir rakam· 
dtr. Zannederim ki yerli Tiirk men· 
sucatc;tlart boyle bir himaye sayesin· 
de c;ok istifade ederler.» 

Sefir Cenaplart ve ata,ekommer· 
siyal bundan sonra Japonya'da itcri
lik iicretinin Tiirkiye'den fazla ol • 
dugunu, bugiin Japonya'da yedi mil
yon makara ve seksen bin tezgahh 
300 kadar fabrikayr idare eden 74 
biiyiik manifatura kumpanyast mev· 
cut oldugunu ve Japonya'ntn diinya· 

Poanllul-'~- _t _.. ra e r ~· . -
ketlerin ikincisi bulundugunu soyle-
mi,Ierdir. 
Turk - Japon ticaret muaheaesi 

iki hiikumet arasmda akti mu • 
kerrer olan ticaret muahedesi bu 
sene nihayetinde imza edilecektir. 
Simdiye kadar cereyan eden miiza
kerat neticesinde her iki hiikumet, 
muahedenin bir c;ok maddelerinde 
mutabrk kalmtflardtr. 

vnn~v~tte 
Viliyetve Belediye mektup

QUiuklarl 
Vilayet mektupc;uluguna tayin e

dilen Osman Beyin tekrar Belediye 
mektupc;uluguna iade edilecegi ya• 
ztlm•t ise de yapbgam•z tahkikata 
nazaran alakadar mehafilde buna 
dair malumat yoktur. Osman Bey 
diin Vilayetteki vazifeaine devam 
etmittir. 

Osman Beyin Belediyecilikteki ih
tisaa• miinasebetile ~ehir rehberini 
ikmal etmesi takarriir etmittir. Bun· 
dan batka Osman Bey tnktlap Mii • 
zesi komisyonu riyaaetini de muha
faza edecektir. Osman Bey diin Be
lediyeye riderek lnktlap Miizeai if· 
lerile me~gul olmu~tur. 

Yol paras1 nas1l ahnacak 
Y eni tose ve kopriiler kanununa 

gore alt• lira olarak teabit edilen 
tarik bedelini mUkellefler haziran 
ve tefrinievvel aylarmda, memurin ve 
miiatahdemin de aiuatos ve mart 
aylartnda tediye edeceklerdir. Bu 
kanun 931 haziranmdan itibaren 
tatbik olunmaktadtr. Toplanan pa· 
ramn yiizde on beti Nafta hissesi 
olarak tefrik edilecek, digeri de Be
lediyeye varidat kaydedilecektir. 

rF 0 lr lk Sl {dl a. 
Halk evleri 

~ehrimizde toplanmakta olan C. 
H. Ftrkaa• idare Heyeti balk evle· 
rinde ~tahtma eeaalarm• ihtiva eden 
talimatnamelerin tetklkatuu bitir -
mek iizeredir. Yaktnda balk evleri 
yeni tesbit olunan esaalara giSre fa
aliyete aecrecektir. 

209, Bel~ika'da 180, Fransa'da 18&, 
Almanya'da 125, Rusya'da 110 yu
murta istihlak etmektedir. 

Kavun ihracatl 
UzunkoprU mmtakasmdan iki lia'f

taya kadar Avrupa'ya kavun ihraca
na baljlanacakbr. 20 agustoaa ka -
dar 1atanbul'dan ve lzmir'den Av • 
rupa'ya 31,500 kavun sevkedilmi;;tir. 

19 . I 

Cemiyeti Akvam Meclisi 
Bugiin Cemiyeti Akvam mecliai 

altmtf befinci devrei ic;timaiyesini ali• 
tetmege bathyor. Bu i~timalar son 
:zamanlarda ya mevzuu bahis ve mii• 
zakere olan mes'elelerin ehemmiye• 
tinden yahut burada toplanan nii • 
fuzlii rkali siyasiye araamda vuku 
bulan mUlakatlardan dolay• cihan 
siyaseti iizerinde tayani dikkat te· 
sirler b1rakayordu. Fakat bu defaki 
devrei ic;timaiye her iki cihetten dahi 
baizi ehemmiyet degildir. 

Meclisin miizakere programrnlla 
bathca mes'eleler Almanya • Avua • 
turya giimriik itiiAfl tasavvuru, Leli 
~ilezya'smdaki Alman ekalliyeti 
mes'elesidir. Almanya hUkumeti 
mezkur giimriik itilafmm Cemiyeti 
Akvam meclisinde siyasf noktai na• 
zardan mevzuu bahsedilmesine mu• 
halif oldugundan mes'elenin ancak 
hukuki ve iktiaadi ciheti goriitiile -
cektir. $ilezya mes'eleai iae evvelce 
bir karara raptedilmit olduiundan 
yalntz bu ite memur Japon murah
has•n•n raporu dinlenecektir. 

Cemiyeti Akvam meelisinin bu 'de. 
faki i~timamda Almanya Ba,vekili 
M. Briining, lngiltere Ba,vekili Mis
ter Makdonald ve Franaa llatvekili 
M. Laval bulunmlyacaimdan Avru
pa'ntn ve biitiin cihantn mukaddera
tana taalluk eden hayati mea'eleler 
hakkmda hususi mUdavelei efktr 
cereyan etmiyecektir. Almanya Ba;;· 
vekili dabili siyaset ile ziyadece 
me~gul olup Alman milliyetperverlcri 
ile uyufarak parlamentodaki mev • 
kiini sabit bir ekseriyete istinat ettir. 
mek mea'elesi ile metguldiir. Mister 
Makdonald iae lngiltere'yi mali au • 
kut ve feliketten kurtaracak plinlat, 
ile i~tigal ediyor. M. Laval ise AI • 
manya ile olan mUbim mes'eleleri 
Berlin'e gidip goriitmek istiyor. Ce
nevre'de bu defa cereyan edecek 
hususi miilakab aiyasiyeler Sovyet, 
Franstz ve Leh hariciye naztrlartna 
mi.inhastr kalacakbr. 

Cemiyeti Akvam meclisi ile birlikte 
Avrupa Birligi komisyonu dahi top
lanacak ise de bu komisyon dahi eski 
ehemmiyet ve hararetini kaybetmif• 
tir. Avusturya'dan bathyarak Al • 
manya'ya ve oradan dahi lngilte .. 

rnali buhr~ 
Avrupa'nm biiyiik mali ve iktiaadi 

mes'elelerinin alakadar devletler a • 
rasanda dogrudan doiruya halli da· 
ha ameli bir yol oldugunu isbat et • 
mittir. Chequera miilakall, Paris mii• 
zakeratJ ve Londra'da toplanan yedi 
devlet konferanst ve lngiltere ile A• 
merika ve Franaa araatnda kredi 
mes'elelerine dair cereyan eden mii~ 
zakereler ve Amerika'nan Avrups. 
i~lerine yeniden karlfmasa gerek Ce• 
miyeti Akvam meclislerinin gerek 
Avrupa Birligi komisyonun ic;tima .. 
larmdaki eski ehemmiyeti timdilik 
crok azalmtttJr. Maahaza bu mi.ies " 
seselerin muntazaman c;ahtmaat ci• 
hanm siyaai ve iktiaadi mekanizma• 
SJDin tanziminde kuvvetli hirer ami} 
te~kil ediyor. 

MUHARREM FEYZI 

ispanya' da feci kaza 
<Bil'inci saniteden mabait> 

hastaneaine nakledilmiflerdir, 
Bunlardan dordU nakil eanasmdt1 

ve bir kacr kifi de az bir mi.iddet son• 
ra hastanede olmii~lardtr. Hastane' 
dekilerden beti iimitaiz bir haldediri 
Kasabantn biitiin doktorlar• yara ' 
hlar• tedavi ile mefguldiir. Matettl 
alameti olarak ameleler itlerini ta' 
til etmi,Ier ve tiiccarlar da mata:z-· 
laram kapamatlardrr. Reami dairele' 
rin bayraklart yaraya indirilml11 vd 

kaaabada yapalacak fenlikler tehh~ 

edilmittir. Polis tahkikat il"! me' • 
guldiir. Anlattldtgma gore sofor h J 
dinden fazla yliklii bulunan araba)'' 
crok siir'atle yiiriitiiyordu. Halbulcl 
biitiin tofi:irler bu di:iniit mahallincle 
umumiyetle siir'atlerini a:r.albyorlat' 
dt. Kolundan hnfif~e yara anmt~ ol~ 
bir kazazedenin heyecanla anlattJ ' 
i•na rore, yolcularm bepai meth"~ 
eilencede fazlaca eglenecekleriPJ 
diittinerek zevkle gittikleri bir ••r•l 
~ok dolu olan ve ~ok aUr'atle gide'll 
otobUs mahut donUt nokttu•nda bi~ 
denbire bir bo,tuta dUter gib' ol ' 
muf ve yuvarlanmatttr. 

Sir kazazede de: «Sofl:ir mii ,.trait if 
donemedi, yoksa direksiyon mu jyi 
itaat etmedi bilemem, ancak kar ~ 
makari,Ik bir balde u~uruma doJ1 ~ 
dii,tiik. Tam kenara aeldifimtz "•11 
miithit bir ~·ihk duydum, sonra i!J' 
timal bat•m• tafa ~arpbltm i~in D' 

lacak baytlmat•m• demittir. .) 

--------------------' 
Poker masaatna aiileryiizle ot"~· 

mak isterseniz POKER PLAY )JJy-
lal'ile lira~ olunuz. -
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SON TELGQAFLAQ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~cumhunyet~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~z• 

M. Musolini 

Yaktnda tayyare ile 
Berlin'e gidecek 

Roma 31 (A.A.) - Deveran eden 
haberlere nazaran M. Muaolini Je
neral Balbo'nun kullanacaga bir tay• 
yare i.I~ Berlin'e bir ziyaret yapacak· 
ttr. Dager taraftan rnevkii beniiz ta
Y!n edilrniyen bir au (Kaphca) teh· 
rmde M. Muaolini'nin Alman hiiku
meti ricalile miiaadif olacaga da zan
nediliyor. 

ispanya tayyare gUzelinin 
bavma gelenler 

Madrit 31 (A.A.) - Ce~enlerde 
Miaa Aviation intibap edilmit olan 
Matmaze) Eliza Prieto diin aabah 4 
riizgi.r tayyare meydananda bir ge· 
zinti u~ufu Yapmakta iken bir ~a • 
VUf tayyareci tarafandan idare edil· 
mekte olan tayyareai demir bir aiitu· 
na ~arprnat ve Eliza Prieto'nun yU • 

ziinii teblikeli aurette yaralarnattar. 
Tayyareci bu kazadan zararaaz kur
tulmuttur, 

Bir aktris parasUtle tayyareden 
atlarken HldU 

Kopenbag 31 (A.A.) - Crenaa 
«Jutland• yakanmda yapalmakta olan 
bir hava oyunu esnasanda aktria E
milie Sannorn paratiitle bir tayya • 

reden atlamat ve paratiitiin a~alrna
maat iizerine 500 metreden yere dii
ferek olmiittiir. 

Da§da kar albnda kalan talebe 
Vatington 31 (A.A.) - Rupohu 

dagtna ~akmaf olup 'bir kar farbna • 
atnda kaybolduklara bildirilen 14 ta
lebeden ii~ii kadan olmak iizere al
baJ a~hktan bitap bir vaziyette ola
rak bulunmuttur. 

Lehistan'da bir casusun tevk1fi 
Vartova 1 (A.A.)- Yabanc• bir 

millet beaab1na eaaualuk etmekle 
itbam altmda buluna:n miilazim 
Humnicki aakeri jandarmalar tara
f•ndan tevkif edilmittir. 

Tabkikat miili.zimin bundan bir 
ay evvel Sovyet'ler heaabana caaualuk 
yaptJjandan kurtuna dizilmit olan 
binbat• Demkouaki ile saka miinase
bat idame ettigini meydana ~akar • 
mJttJr. Miilizirn bugii:n divani harp 
tarafmdan muhakeme edilecektir. 

Blucistan'da zelzele 
Karachi 31 (A.A.) - Ce~en per

tembe giinii zelzele neticeainde Blu· 
ciatan'da 30 kadar tehir ve kaaaba -
run harap oldugu aoyleniyor. Pamir, 
Mucha ve Bigum tehirlerinin tama
men enkaz haline geldikleri ve di • 
ierlerinin de haaara ugradaga anla • 
tdayor. Bu 3 'ehirde 30 olii ve 50 
kadar da yarah vardar. 

Zira evvelki zelzelelerden iirk • 
miit olan balk korkudan tehri ter • 
kederek ovaya ~ekilmitlerdi. Tayya
relerden haaara ugr.yan mantakalara 
erzak ve mualece tatanmaktadar. 

Zeppelinin cevelam 
Porto • Praia 31 (A A) Cr f 

~ePJ!elin balonu aaat t2tio -d p a. 
uzerand a raaa 
, ' e u~up dolatm•ttar. 

aktlsat Vakili ameliyat olacak 
;"'nkara 1 (Telefonla) - Avru -

pa da bulunan lktiaat V kT M f 
~eref Be C e I J uata a 

y enevre konferanaJndan 
sonra Franaa'ya gid k 

1
. 

l ~ d ere ame 1yat 
o]k aeat~·~ an bir bu~uk ay daba mem-
e e tmaze avdet edern· k • , , •Yece hr. 

Vecaht Bey seyahate Qtklyor 
J\nkara 1 (Telefonla) _ T 
· V "h" B ayya-reca eel 1 ey yaprnak taaavvu 

da bulundugu 500 kilometrelik ~n
va seyahati i~in haztrbklar1n1 ik a: 
mal etmek uzeredir. 

EDEBI TEFRIKA: 12 

~adife alev· 
MAURICE DEKOBRA'dan 

- Belki malmazel ... Hemtireniz 
acaba ne makaatla tuvalet masaatmn 
c;ekmeainde bir tren tarifeai bulun • 
duruyor? 

d - Tubaf fey!... Bunu bilmiyor • 
urn. 

k - DaliaaJ var, tarifenin koteaine 
Uttun kalernle yazalrnat olan fU ya• 

zdar, lutfen okur muaunuz? 
k Matrnazel do Radeaki igildi ve o

udu, 

<T elefon 17 • 6 • 23 • hareket 9 23-
ft\uva 1 1 ' h Ia at 3,35 • Prag'da aktarma 

taresket 14,50 • muvaaalat 20,10 : 
o o . S.:t 

;-.~u .baait muammayJ halletmek 
'kul bar it degil. Evveli. bu tele-
, ""••rnaraaanJn kime ait olduiunu 
·' tahkik edelim. Telefona kot· 

N- Alo ..• 17 • 6 • 23 matmazel et:e•il - . ... 

Pola Negri 
r!l'" a = • ;; 'I : •u • ,. 1.~ Me,hur sinema yddiZi 

apandisitten oldii F azla mahsul 

Z. Bankas1 yeni bir 

muavenet fekli 
dii,iiniiyor 

Ankara 1 (Telefonla) - Zi
raat Bankasa koyliiden bor~ • 
larana mahsuben almakta ol • 
dugu bugdaydan maada miis
tahsillerin fazla mahsullerini 
de bankanan mali vaziyetinin 
miisaadesi nisbetinde mahsul 
mukahili ikraz feklinde mua • 
mele yapmak suretile ayrtca 
muaveneti de derpif etmekte-
dir. I 

• -."' •••••••••• ! 
Ankara' da ucuzluk 

Sebze fiatlar1 yiizde 
elli indirildi 

Ankara 1 (Telefonla) - Aqka· 
ra'da havayici zaruriye fiatlarandaki 
pababhg1n izaleai i~in alakadar de
vair tetkikat yapmaktadJr. Sebze fj. 
atlaranan indirilmeai i~in yaptlan tet· 
kikat nibayet bulmu~ ve bunlar da 
yiizde kuk, elli tenzili.t icrasJ emre
dilmittir. Ankara Belediyeai bu itle 
ehemmiyetle mefguldiir. 

ismet Pa~a haftaya 
Ankara'ya gidecek 
Ankara 1 (Telefonla)- Batveki1 

lamet Pt. bir haftaya kadar Anka • 
ra'ya gelecekler ve Heyeti Vekile 
i~tima1na riyaaet ederek birikmit 
itleri inta~ edeceklerdir. Miiteaki
ben iamet Pt., o zamana kadar Ce • 
nevre'den avdet edecek olan Harici· 
ye Vekili Tevfik Riittii Beyle birlikte 
mukarrer olan Atina ve Pette se • 
yahatine ~akacaklardJr. 

Erzurum-S1vas hatta 
Ankara 1 (Telefonla) - Erzu • 

rum • Stvas hattJntn intaat i,.in 
muhtelif gruplarla Nafta Vekaleti 
arastnda eereyan eden iptidai mu -
zakere devam etmektedir. Neticenin 
ne tekilalaeai'J malum deiildir. 

izmir- Bursa- Ankara arasmda 
telefon 

Ankara 1 (Telefonla) - Posta 
ve Telgraf idareai lzmir • Bursa • 
Ankara araamda bir telefon hatta 
teaisi i~in tetkikatta bulunmaktadar. 

IUkrii Kaya Bey Ankara'da 
Ankara 1 (Telefonla) - Bugiin 

latanbul'dan Ankara'ya avdet eden 
Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya Bay 
dofruea Dabiliye Vekaletine giderek 
ge~ vakte kadar Jne\l!rUl olduktan 
aonra saat dortte Avrupa'da bulunan 
Tevfik Rii,tii Beye veki.let etmek ii
zere Hariciye Vekaletine gitmit ve u
zun miiddet metgul olmuttur. 

Ziraat Enstitnleri 
Ankara 1 (Telefonla) - tktiaat 

Veki.letinin inta ettirmekte oldugu 
enstitiilerin intaab bitmek iizeredir. 
Ziraat enatitiiaii tetrinievvelde a~J· 
laeakttr. Bu sene yalnaz birinci aanaf 
faaliyete ge~ecektir. Avrupa'dan eel
hi takarriir eden dort rniitebaaaaaJn 
mukaveleleri imza edilmek iizere • 
dir. Mektebe girrnek i~in bir sene 
milli ~iftliklerde ataj gormek tart· 
tar. C~en sene bu ataja ge~irmek ii· 
zere 35 talebe kaydedilmi~ti. Bunlar 
bu sene enatitiiniin ilk atnaf talebesini 
tetkil edeceklerdir. 

Bir erkek aesi cevap verdi: 
- BuraaJ c;ekoalovakya konaoloa· 

haneai. 
Hemen telefonu kapadam ve Mat· 

mazel do Radeaki'ye donerek: 
- $imdi, Avuaturya ile ~ekoalo

vakya araaanda itliyen trenlerden 
9,23 treninin hangi \lehirle Viyana a· 
raaanda aefer yapbima tarifeden oi· 
renelim. 

Tarifeyi kara,hrmaga batladim. 
- BaktnJz matmazel... ltte, 9,23 

treni Viyana • Prag ekapreainin Vi
yana'dan hareket aaati. Hemtireniz 
kurtun kalemle Prag'da aktarma di
ye ifaret etmit. Bakamz, Prag'dan 
hareket 14,50 de bir tren hareket e· 
diyor ve 20,10 da Mirovi~'e muva· 
aalat ediyor. Hem~ireniz, Matmazel 
do Radeski'nin, tarifenin kotesine i
faret ettigi notlarla, c;ekoslovakya' • 
ya ve oradan da Mirovi,.'e gitmek i· 
~in pasaport almak iizere haz1rlan· 
dagma deli.let ettigini aoyleraem, 
hakikati ifade etmit olurum zannan
dayam. Orada akrabanaz veya dost • 
larantz var mt? 

- Kat'iyyen ... Mirtlvi~'te Iii~ bir 
tanadtgamaz yok. 

- Sizin evet ..• ~akat Matmazel 

Mqbur sinema artistlerinden Po
la Negri yapdan bir apandisit ame
liyata neticeainde vefat etmittir. Po
la Negri ge~enlerde apandiaite tu • 
tulmut ve vaktinde ameliyat ya • 
pdamadagmdan ahvaJi aahhiyeai a· 
garlatm•fh. Bunun iizerine arneliyat 
yapalrnat ise de peritonit batladagm
dan artisti kurtarmak kabiJ olama· 
lnlfbr. Bu methur sinema yaldazanan 
vefata, ainema aleminde biiyiik bir 
teessiir uyand•rmJ,tar. Cenazesi bii
yiik merasimle kaldaralacaktar. 

Pola Negri hir Macar ailesinin ka
zadar. Sinemaya intisap etmeden ev
vel asd ismi «Apolonia ~alupek~ idi. 
BabasJ umumi harpten evvel Lehia
tan'a hicret etmit ve orada ihtilal -
cilerle birlikte ~ahttagmdan tiiphe • 
lenildigi i~in Ruaya hiikii.meti tara
fandan hudut haricine ~akaralmaftJ. 

Babaaa gittikten aonra Rua me • 
murlan gelip ~ola ile a~nesini de 
evden datari atmatlar ve evlerini goz
lerinin oniinde yakmatlardar. 

Bu auretle aokakta kalan Pola bir 
Leh asdzadesi taraf1ndan himaye e· 
dilerek huausi tahsil gormiif ve aon
ra danaoz olmu\ltur. 

Pola Negri 

Danaozliikten tiyatro artistligine 
intisap etmit ve nihayet ainemaya 
ge,.mi,tir. 

Pola Negri bir ~ok sessiz filimler 
!ifevirmif ve butiin diinyada tohret 
kazanmatbr. 

1ki sene evvel tehrimizde goate • 
rilen ve son filimlerinden biri olan 
«Artist hayatn ~ok muvaffakiyet 
kazantruf ve seyircileri bili.istisna 
aglatmafb. Dort, be~ aene evvel Me
divani iaminde bir Giircii prensile 
evlenen Pola Negri son zamanlard 
lr;ocaamdan ayralmJftl. 

Pola Negri ayni zamanda ~k o· 
kumut miitefekkir bir kadmdJ. 

Elmaalara biitiin cihanda methur· 
du. Kendi liaam macarcadan maada 
framnzca, ingilizce, almanca, ital
yanca, ve rua~a biJdigi i~in bu diller· 
de sesli filim ~evirmege hazarlamyor· 
du. Pola Negri'nin oliimiiyle sinema 
i.lemi telafi kabul eb:nez bir ziyaa 
uiramat oluyor. 

Dariilfiinun tak1m1 bugiin 
,ehrimize geliyor .... 

Odesa 31 (A.A.)- Turk Da· 
riilfiinun futbol takam1, hugiin saat 
4 te «Frange Mer» vapurile ha· 
reket edecektir. 

CUMHURIYET- Dariilfiinun 
takamtnm hugiin limantmaza mu
vasalatma intizar edilmektedir. 

Lnmali"'il<Qia 
Usulsiiz giden pir vapur 

Bir museviye ait Tiirk band1rah 
bir vapurun ikinci, ii~iincii kaptan 
almadan lakenderiye'ye hareket et· 
mesi iizerine mugayiri nizam olan 
bu hareketinden dolayJ vapurun geri 
~evrilmesi i~in lskenderiye konsolo· 
sumuza telgraf '<ekildigi haber ve • 
rilmektedir. 

Lili.'nan! .• $imdi (oto S. S.) den ne 
mural ettigini halle ~ahtahm. 

Bakahm, baritayJ tetkik edelim. 
Acaba Mirovic; civaranda ilk harfleri 
S. S. ile ba~hyan bir yer var rna? 

Taharriyatam uzun aiirmedi. Mat• 
mazel do Radeski'ye Sedlo Stare is· 
mini parmag1mm ucile gostererek: 

- Muarnmamn diigiimiinu ~oz • 
diik ... Hem~ireniz Sedlo Stare'dedir. 

- Su halde? 
- Su halde.. . Hakikat tezahiir et• 

ti. Y a' ben feci surette aldamyorum, 
yahut hemtireniz bu bavalide kii~iik 
bir tenezziib yapmak liizumunu his· 
setmit bulunuyor~ 

- Aaman yarebbi! Akhma ka • 
,.aracagam... Kardetimin bu kadar 
esrara bend<!n aaklamaaa naaal miim· 
kiin olur? 

- Heyhat! Olan olmut ve yabanca 
bir erkek hemtirenizin bayatma 
karatma,! 

- Neden, neden aaklasan? 
- c;unkii a~k, insana hislerini giz. 

lemegi ogreten bir mekteptir de on• 
dan .• 

* * * 
19 mart 

Kadere raza gostermekten 6atlia 

MEMLEKETTEN INTIBALAR : 

Bozcaada ve .fmroz' da .•. 
imroz kizlarJnJn gozleri, Amerika' dan 

servet getirecek hem,erilerinde .•. 

imroz'da 'blr Rum ktzt Dahiliye 

[Dahiliye Vekilimiz $iikrii Ka • 
ya Bey ge~enlerde {;anakkale, Ge
libolu, Biga, lmroz ve Bo;,;caada'da 
yapttgt tetkik seyahatinde kendisine 
bir muharririmiz de reFakat etmif• 
ti. Arkada~amtz bu dolafma esna
srnda edindigi intibalarr foyle hu • 
lasa ediyor.] 

c;anakkale'den Li.pseki, Kara • 
biga, Ezine'ye ve aair miilhakata 
yapalacak bir seyahat ~ok yorucu 
oluyor. Hele Biga • Bayrami~ yolu 
o kadar bozuk ki.. Yolun iki ta • 
rafmda goriilen muhte~em man • 
zara olmaaa insan toz toprak i~in
de ve en genci dort yatmda bir oto
mobil acubeai ile bu yola tahammiil 
edemez. 

Buralarda otomobiller yatla ve 
numara yerine isim ile tavaif olunu
yor. Meaela Salihattin'in Karabu
lut'u alb yatanda, Mehmed'in Yd • 
maz'• dort Yatmda ve saire ... 

fatanbul'da tekaiide ~akardmaf, 
makinesi YJpranrnaJ, ve doteme :na
mana hi'< bir fey kalmama' bu iskelet 
otomobiJler tayam bayrettir ki o 
yollaran yegi.ne kahramanlart .•• 

Bu harap otomobiller sancak bor· 
dasana radyatorii i~in ihtiyat bir te· 
neke au ahyor, tenekenin iizerine 
~of""a:: muavini oturuyor, araba to· 
zu dumana katarak yollamyor. 

Bo:r.caadclda 
Bozcaada ufak ve tirin bir kaaa· 

ba. Burada Vekil Bey balk itlerile 
Yakandan alakadar oldu, herkeale 
tem.aa etti. Ahalinin derin memnu· 
niyeti yiizlerinden okunuyor. Kaaa· 
bada temiz bir meydanan ortasana 
iatirdadan habraaa olarak bir aiitun 
dikilmit. Y eni ve giizel bir hiikiimet 
konaga meydana bakayor. BuraaJ 
miiatahail bir memleket, limana ih
tiyaca olduiu i~in barbi umumiden 
evvel bir menderek in~asana ba,Ian
mJf, tabii harpte intaat durmuf. 
Elan da natamam bir balde. 

lmroz'da 
Vekil Bey tmroz'da f&yani dikkat 

rnerasimle kartalanda. On ya,laran• 
da bir Rum kJZI giizel bir nutuk aoy
Jiyerek Ada halkt namana V ekili se
lamlada. 

Adada on iki bine yakan niifus 
var. tki vadi iizerine aerpilmit 6 
koy ... Adanan limana yok. Kaza mer
kezi Kastro Iimam dedikleri a~ak ve 
~irnale naz1r bir mevkiden be~ kilo -
metre uzakta. Bura ahalisine hemen 
hemen miistehlik denebilir. Yirmi 
yirmi bef yatana gelmit her erkek 
lmroz'dan kalk1p Maatr, Hindistan, 
Avuaturalya, Kap, Transval, Kon • 
go, Cenubi ve ~imali Amerika gibi en 
uzak memleketlere gidiyor, yirmi Q:o 

tuz sene oralarda kahyor, ~ah,ayor. 

~are yok. Matmazel Lila do Radea
ki'yi aramaga ~akayorum. Giiliin~ ol· 
maaa bile, yorucu ve belki de netice
siz bir sergiize11te ahlmakla acaba 
hata rna ediyordum? Y arab bir bem
tirenin muavenetine kotmak zevki 
bu bedava ve kiilfetli takibe ve kay· 
bedecegim zamana deier mi? Ben· 
lik davasmm gece giindiiz goriildiigii 
bu asarda don Kitot roliinii oynadt· 
gama ileride nadim olacak maytm? 
Bu dii\liinceler, Prag ekapresinde ge~
mek bilmiyen uzun saatleri oldiir • 
mege yardtm ediyor. Matmazel do 
Radeski'ye, Mirovicr civarmda mah • 
rem bir tahkikatta bulunmag1 va • 
detmi,tim. 

Bir ka~ giindenberi Viyana'da yal
mzdam. Nelli Sanders'in bana ik
ram edecegi dostluk stoku artak tii· 
kenmi,ti. Bana hir akfam: 

- Kuzum, demitti. Buaelerinizde 
bir bayat ekmek tada var. Kendinizi 
yenile,tirmek imkana yok mu? 

$u cevabJ vermi,tim: 
- Bu aui tefehhiirnii defterinize 

yeni isimler ilave edilmit olmasana 
atfediyorum. 

Ertesi giin, aaat 12,25 te, cenup is· 
taayonunda ~ok aevi~en iki arkadat 

Vekiline hitaben nutuk soylerken ... 

Bazalara 20-30 bin ingiliz lirasa ka
dar azim bir aervet elde edip koyii· 

ne doniip evleniyor. Servetinin fai
zile rahat yatayor. 

Bu bal bir devri daimdir. Bun • 
laran ogullara da babalaranan tuttu· 
gu yoldan ayralmayor. Hali hazarda 
boyle uzak memleketlere dag•lmt;; 
aervet iddiharile metgul lmroz'lu er· 

keklerin rniktara biiyiik bir yeki'i.n 
tetkil eder. Burada elan mevcut 
gen~ erkek miktar1 gen~ k1zlaran 
yiizde otuzuna bile tekabiil etmi • 
yor. Onun i~in biitiin gen~ kazlaran 
gozleri uzaktan biiyiik bir aervetle 
gelecek delikanlalarda! .• 

Koyliiler i~inde lmroz kadanlar1 
kadar modaya takip eden kadanlar 
yok deaem miibali.ga etmit olmam. 
Bir pazar giinii koy meydamna gi· 
diniz. (Horon) dedikleri oyuna it· 
tirak eden kadanlar•n kayafetlerine 
bakamz, koyde oldugunuza ihtimal 
veremezainiz. 

(Horon) foyle olur: Koy meyda
mnm ortasana bir santur, ii~ keman
dan miirekkep bir ~alga heyeti otu· 
rup ~almaga ba~lar. Bizim bildigimiz 
danata bir kavalye bir dama davet 
eder. Horon da iae bir kavalye bq 
altJ damJ birden davet ediyor. Dan· 
111 idare eden erkektir. Muzik fasa
laa•z devam eder, horona iltihak et
mek istiyen her erkek iki ii'< hatta 
alh kadma alarak halkanm ba~ ta· 
rafma ge~er. Saatlerce fasalas1z de· 
vam eden bu horondan ~akmak ia
tiyenler yerlerini ba~kalara doldur-
dugu zarnan oyundan ayralabilirler. 

E. M. 

Gebze' de biiyiik ~nlik 
( Birinci sahifeden mabait > 

giin kaaahadaki tayyare meydanana 
toplanmatbr. SabahJn aekizine dog

ru Cebze'nin aemasmda goriinerek 
yere ~ok yakan u,.an bir tayyare hal· 
k1n afaka dolduran alkJ,IarJ araam· 
da meydana inmittir. Tayyare yiiz· 
ba~a Tahsin ve u~Uf muallimlerinden 

pilot Cevdet Beyin idareainde bulu
nuyordu. Tayyare Cemiyeti mubasibi 

Cani B. tarafmdan irat edilen bir 
nutku miiteakap ta¥yarenin iiatiin • 

deki al ve beyaz ortii Ayvacazade Sa
lahattin B. tarafmdan kaldaralma9 ve 
altmdaki levhada yazah «Gebze) 
iami meydana ~akmatbr. 

Bu merasimden aonra Biiyiik Ga
zi'ye ve orduya balkan tefekkiirleri 
ibli.8' edilirken tayyare de Eskitehir'e 
doiru u~mu~tur. 

gibi ayralrnlfltk. 0, Oryant • Eks • 
prese binmi~ti; komparhmananan per· 
deleri inik pencereainin arkaaandan 
elile bana bir buse gonderirken: 

- o~ ay sonra daba hararetle bu
luturuz, degil mi? Diyordu, avdette 
dogru Ri~ oteline inecegim. Beni zi. 
yaret etmegi ihrnal etmezsiniz ... 

¥'1-'1-

Sedlo Stare 20 mart 

fSen de, Matmazel Lila'nin kur -
fun kalemle notettigi 9,23 ekspere
sine bindim ve Mirovi~ trenine ak
tarma etmezden evvel Prag'da kii
'<iik bir gezinti yaphm. 

Prag, karan altmda, beyaz benekli 
kristalden yapalmat muaanna bir 
sofra tak1mma benziyordu. Avrupa'· 
nan bu incisini takdir edebilmek ir;in 
Prag'•, ka'm kapah bir giiniinde gor
meli ve tattan mamul nobet~ilerinin 
Moldav nehrinde akisleri titriyen 
$arl kopriiaiinden buzlu bir havada 
ge~meli .. 

Siyaai vazifem icab1 vaktile ika
met ettigim bu giizel tehirde k1aa bir 
cevelandan sonra Mirovi~'e hizi ge· 
ceyarasa barakacak olan trene atla • 
dam. Primbam istaayonundan binen 
bir yolcu benim bulundugum bir 

HEM NALINA 
MIHINA 

Kopeklere abide ! 
Himayei Hayvanat Cemiyeti, yal· 

naz bizde degil, her memlekette var. 
Paris Himayei Hayvanat Cemiyeti, 
harpte olen kopeklere bir abide di
kilmesi i,.in bir beyanname nefret • 
mi~. Nam•k Kemal'in, 
Kopektir ;,;evk alan sayyad1 biinsala 

hizmetten 
dedigi bu hayvan, garpte, farktaki 
kadar hor goriilmez. Oyle olmaaana 
ragmen, kopeklere abide dikmek 
fikrini Fransa'da da miilayim bul • 
mayanlar vardar. 

Bu mes'eleden bahseden bir Fran
saz gazetesi, 1870-1871 harbinde, 
Paris'in muhaaaraaa eanaaanda rnuha· 
here hizmetinde kullandan giiver • 
cinler ic;:in bir abide yapddJiant ha
hr)ahyor ve diyor ki: 

«Muharebe atlaranm meziyetlerini, 
cengaverler, as1rdan aara, metbii ae• 
na ederek ayuka ~·karmaf, tairler 
onlara kasideler soylemi,tir. AtJn a
salet, ve cesaretini temsil eden abi
deler, fanla kumandanlara tahaia e• 
dilen heykeller niabetinde ~oktur. 

Napolyon devri, atlara tahaia edi. 
len mevkii bir kat daha yi.jksek tut
muttur. Nitekim, Vagram meydan 
muharebesine iftirak etmit, yahut 
Rusya'da Napolyon orduaunun ric'a· 
tine tahit olmuf, atlarm aamanla 
doldurulmuf cesetleri hala mubafa
za edilmektedir.:. 

Fransaz gazetesi, kopeklerin rea
sam ve beykeltaratlar tarafmdan 
daima tehzil edildigini ilive ettik • 
ten aonra Paris Himayei Hayvanat 
Cemiyetinin kopeklerin harpte yap· 
taklara miibim hizmetleri taavir eden 
beyannameaine cevaben diyor ki, 
kopeklerin goaterdikleri itaat ve aa· 
dakat hialeri takdire laYJktar ve bel
ki de bu hayvanlara bir abide dikti
recek kadar giizeldir. Fakat, muhte• 
fem bir abide dikilmektenae bol ilikli 
bir kemik vermek kopekleri daba 
'<ok memnun etmez mi? 

Siz, ne derainiz? 

Maa~rftft(B v~ 
mel}(te{PD<errde 
Sekiz Yeni mektep 

Maarif idareai kira ile tutulmakta 
olan bir ~ok mektep binalar1ndan 

kurtulmak i~in her sene muhtelif 
mmtakalarda miiteaddit mektepler 

yaphrmaktadar. Yeni yapalan bina • 
lardan bu sene aekiz tanesi a~Jiarak 
tedriaata bathyacaktar. Bunlar eski 

Zaptiye, Rami, Eyi.jp NifaneaaJ, Top· 
kap1, Kaaampafa, Anadoluhiaan, 

Oakiidar, thaaniye ve Kad1koy Hiin· 
ki.rimama mektepleridir. 

Yeni muallimlige tayin 
edilecekler 

K1z rnuallim mektebinin bu aeneki 
mezunlartndan on ii~ han1mla erkek 

muallim mektebinden on bir efendi 
Maarif miidiriyeti emrine verilmit· 

lerdir. Bunlar muhtelif mekteplere 
tayin edileceklerdir. Tayinleri i~in 

Maarif Vekaletinden yeni kadronun 
gelmesi beklenmektedir. 

Mektep levaz1mat1 altmyor 
Belediye bu sene biitiin ilk mek • 

tepler i~in yeknaaak defter ve leva• 
zam almaga karar vermiftir. Bunun 
i~in niimuneler yapalmat ve miina• 
kasa a~dmathr, 

komparhmana girmitti. Bu havaliyi 
tamdagJru anladtgam bu adamdan 
baza izahat almathm. 

Mirovi~'e gittigimi oirenince a· 
damcagaz1n yiiziinde merakla karl• 
t•k bir iatihza belirdi. Ve giir bir 
kahkaha koyuvirerek: 

- Mirovi~'e ba! Ciile giile eile
niniz ... 

- Mirovi~ diyorum ama, haki
kati halde Sedlo Staro'ya gidiyorum. 
Orasma biliyor musunuz? Nasal yer· 
dir? 

- S1~an deligi gihi bir yer. Sa~u 
deliklerinin de atrrant! .. c;amlarm a• 
rasJna utanarak aakatma~ ehemmi -
yetsiz bir koycegez! 

- (Moldav) 1n giizel vadiainden 
uzak rna? 

Anla\l•lan, yo) arkadatam, c;ek ne• 
birlerinin almanca iaimlerile .Oy • 
Ienmeainden hotlanmayordu. Taabib 
etti: 

- Filhakika Vlit.ta vadisine uzak 
degildir. Tabiatin f&irli kofelerini ae· 
veraeniz, buradan hazzederainiz. 
Yok rahatanaza diifkiin iaeniz hemen 
Prag'a avdet ediniz. 

- M abadt var -



lr".4M£RIKA ... ALMAN TAHTELBAHI R LE~i 
~~~~~~.~!~~ .. ~. 

Gece oldugu vakit, ilk defa o • 
larak (Brodvey) Broadway'm 
parlak t~tklarmt gordiik. Karan • 
hk basmca New • York fehri iis
tiinde hiiyiik hir ziya goriiniir. Bu 
muazzam beldenin ihti~amt kar
~tsmda hayret ve t~c!ir duyuyo
ruz. Limamn i<;ine kaytp girerek 
Hudson nehrinde ilerlemek is:in, 
ruhumuzda, delice bir arzu hisse
diyoruz. Sahilin kuytu ve karan
hk bir ko~esine yanatabilir ve 
geceyi «Nur ~ehraht» nda gecri • 
rebilirdik. Sanki bir ruya gorii • 
yoruz veya hulya kuruyoruz. Kah
loyu bulmak ic;:in tarama ameli • 
yatt ile me~gulken stk stk gordii
giimiiz Fire island pli.jt da, zarif 
ko~kleri, uzun kumsah ve beyaz 
kumlarile bizi celp ve -cezbedi -
yor. Ah, ~u kumlarm iistiinde 
yuvarlansak ve kopiiklii dalga • 
I ann i<;ine dalsak ne tath olurdu! 
Evet. bu deniz banyosu !rOk tath 
olurdu ama, kumsalda goreceii
miz muamele de hi<; fiiphesiz, pek. 
tat<.JZ olurdu. 

De gun, durmadan, kabloyu 
aradtk ve bu iic;: giiniin sonunda 
biiviik bir nikbinlik ile arbk sag
lam bir tek kablo bile kalmadi • 
9'"~ hii7<mettik. Hava bozma • 
ga ba~hyordu. Makaslarimlzt 
toplaytp buradan stVlfmak, bi • 
zim i!rin, biiyiik bir saadet oldu. 
Acab;t ka!r kaplo kesmittik, der
siniz. Y alnaz iki tane, fakat bu • 
n\l.l'l boyle oldugunu, sonra oi • 
rendik. Kesdigimiz kablolarc1an 
~~ri Avrupa'n1n, digeri de Cenubi 
Amerikantn imit! 

Tekrar Nantucket fener (lul;a. 
sma doiru yolland1k. Boston'u ve 
Maine korfezini ziyaret etmeden 
evvel, orada bir ka~ gemiye te • 
sadiif edecegimizi iimit ediyor • 
duk. Esir kaptanlar, bu mevsim'de 
daha timale gitmememizi tavsiye 
ettiler. New • England sahillerin
de fena havalardan ve kahn sis • 
Jerden batka tey bulamazsmiz, 
dediler. tiyle olup olmachglnt biz
zat yerinde tahkik edecegiz. 
Bir giin, gayet giizel bir ikinCli 

Nakili: ABIDIN DAVER 
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I 
vakti, esirimiz olan ii!r deniz kur
du kaptanla bu hava bahislerini 
miinakata ediyorduk. Y emekle • 
rimizi yemif, likorlerimizi is:iyor
duk. Onlar susuz ve sodastz vis
'<iyi tercih ediyorlardt. Birdenbi
re sili.h batnna <;mgraklan !raldt. 
Fuladtm, harp merkezine ko11tum. 
Sijr'atle tepe iistii dahyorduk. 

Diimencci bana «bir Amerika 
ml•hribi>l diye hagtrdt. Derinlik 
miit'irine bir goz atbm. 

Ne oluyoruz? Vaziyeti kuman· 
dana bildirdim. 

Derinlik manometrosu, daima 
denizin yiiziinde oldugumuzu 
gosteriyor, yalmz geminin ba1p 
denizin dibine dogru igiliyordu. 
Kapaklarm birinden tekneye su 
girmekte idi. Acaba torpidobot 
bizi ~ignemi' miydi? ~abucak 
muhtelif bolmelerden vaziyeti 
sordum. Evet, dii,man bize abor
da olmustu ve batmakta idik. Bu 
korkuns:' f&yia, gem in in her tara
ftna yaytlmtfb. Zabit, nefer, her
kes harp merkezine hiicum edi • 
yordu. Yedek derinlik mii~'irine 
bir goz atttm. 

45 Metroyu gosteriyordu. 
Demek ki denizin dibinde ve 

selameHe idik. Birinci derinlik 
miif'irine nazaran hi.la denizin 
yiiziinde idik. Manometro hozul
mutlu ve bir siirii tevehhiimlere 
sebebiyet vermitti. i~eriye giren 
sulara gelince, 

Gayet siir'atli daldtglmtz is:in, 
battaki kapak tamamile kapan -
madan evvel bir miktar su is:eri 
girmitti. Zabitan salonuna avdet 
ettim. Esir kaptanlarm ii~ii de, 
birer olii gibi sapsart olmu<~lardt. 
Deniz kurtlart o kadar korkmut
lardt ki bir miiddet, bir kelime 
bile soyliyemediler. Nihayet, bir 
tanesi agz1m a~abild i: 

«- Senelerdenberi denizde do
lattyorum. Ne ftrtmalar, kastrga
lar, tehlikeler, beli.lar atlatbm. 
F akat tahtelbahir hayah gibi kor
kun~ fey gormedim. Ben, bu ife 
gelemem.» 

• M abadt var • 

Gazeteciler diin Rus • • • 
gemiSIDI gezdiler 

- ---·-·-·- --
( Birinci sahifeden mabait ) 

cileri Turk gazetecilerile tanafmlf • 
Iar, yekdigerlerinden iki buyiik ve 
inkalip~t miiietin matbuall gazete
Ierinin adedi ve adedi tabtlart hak
kmda faideli malumat almtslardar. 

Kaptan Hechaev Yoldat Turk li
manlarmda gordiigii dostluk ve tes
hilittan sitayitle bahsetmittir. Ge -
mide 340 amele bulunmakta, bunlar 
arasmda kadrnlar da miihim bir ye
kuna balig olmaktadtr. Resmini der
cettigimiz amele kadm seyahatin 
batlangtcmda vapurdaki kadmlar a
rasmda yaptlan miisabakada Giizel
lik Kralicresi ilan edilmittir. 

Seyahatten makaat nedir? 
Bundan sonra vapurdaki heyetin 

reisi miirettipler cemiyeti azasmdan 
ve amele mecmuast reisi Lenav Yol
das salona gelmi.tir. fhzar edilen bii
fede her iki milletin saadet ve refaht 
i<,:in idarei ikdah edildikten sonra 
se ~·-.h"tleri hakkmda fU izahah ver· 
mi~tir: 

- .Seyahatimiz Avrupa fabrika
lanm gormek ve onlardan faideli 
dersler almakh. Vapurumuzda her 
nevi meslekten 340 kiti bulunuyor. 
Bunlar arasmda zirai miieueseler 
vekilleri, fabrika miitehasstslart, 
maden amele!eri ve diger teknik it· 
lerin ileri gelenleri vardtr. Avrupa 
memleketlerini dolattrken memle -
ketimizin kom.usu ve samimi dos -
tumuz Tiirkiye'yi ziyaret etmemek 
kabil degildi. Onun i~in biiyiik bir se
vin~le memleketinizi ziyaret edi • 
yoruz. 

Lenav Yoldat bundan sonra Rus
-- Rusya'ntn faaliyeti bet sene· 

ya'mn sanayi faaliyeti hakkmda fU 
izahah vermittir: 
lik plan uzerinde temerkiiz etmek -
tedir. Bu bef senelik plamn batanda 
neft mes'elesi gelir. Bu ifte ~ahtan 
amelemizin gosterdigi fevkalide fa
aliyet neticesi olarak neft mes'elesini 
iki senede ikmal ettik. lkincisi elek
trik mes .. :esi idi. Lenin bize: 

¢Sovyet memleketi elektrik kuv • 
vetile ileri gitmelidin diye vasiyet 
etmitti. Biz bu vasiyeti tuttuk. Kua 
bir zamanda (:arhg'm ancak biitun 
Rusya'da yaptaga elektrik tesiaatant 

biz her vilayette viicude getirdik. 
O!rundisu traktiir fabrikalara, diir
dunciisii ziraat alit ve edevata vii -
cude getirilmesine dair olan plan idi 
ki bunlar taksim edildikleri senelere 
nisbetle tekami.il etmektediL 

Lenav Yolda~ bundan sonra Av
rupa seyahatinden elde edilen isti
fadelere nakli kelim ederek demit· 
tir ki: 

«- Liman i~lerini iyice tetkik 
etmek istiyorduk. Hamburg bize bir 
niimune oldu. (:ok faydah tecrubeler 
ve malumat elde edindik. Orada her 
halde yiiksek bir liman faaliyeti var
dtr. 

Londra'da tayyare itlerindeki te
rakkiye !rOk ehemmiyet verdik. Bu
nu niimune ittihaztna liytk bulduk. 

italya'da otomobil ve motor itleri 
cidden ilerilemittir. 

Tiirkiye dostumuz oldugundan o
nun sanayiinden az !rOk haberdardak. 
Yeni ve inkalap!rl Turkiye'nin zirai 
mevkiini takviye etmekle beraber 
sanayie ehemmiyet atfettigini ve 
memleketini sanayi tetkilatJna rabt 
ve tevsi i!rin ugratbimt biliyoruz. 

Tiirkiye'de c;ok takdir ettigimiz bir 
feY varsa o da burada a&~lstz haber
lerin yer bulmamasJdtr. Diinyanm 
bir crok yerlerinde amele Rusya's•nan 
timdiki vaziyetinden memnun olm•
yanlar tiirlii, turlii yalanlar uydur
maktadtrlar. Fakat bu haberler Tiir· 
kiye'de yer bulmad•i• gibi Tiirki • 
ye'yi bizimle ve bizi Tiirkiye ile ali· 
kadar goruyoruz. Bundan dolayt mu
tekabil tetekkurlerimizi takdim e· 
deriz. l> 

Bu izahah miiteakap geminin muh. 
telif aksama gezilmittir. Bilhassa a
melenin kamaralara ve geminin diger 
bazt tetkilab nazari dikkati caliptir. 
Gemide Rus inkalabt ricalinin muh
telif resimleri talik edilmittir. Va
pur dolatahrken bir Rus amelesi gel
mit ve ziyaretcrilere demittir ki: 

«- Bu vapurda bulunmaktan en 
ziyade memnun olan benim, zira bu
nun inf&Stnda ~ahtbm. ~imdi icrinde 
seyahat ediyorum. l> 

Ukrayna bu sabah limanJmazdan 
Odesa'ya muteveccihen hareket ede
cektir, 

Diinkii bilmecenin halledilmi§ 
§ekli 

Borsa 
I' oe;;..,,. •• ••••• 
: Nukut 
j •••erua larlll• IOSO - 109& 

Delat A.raerlkaa 210 ~0 H 2 
--

1 - KOSPE, 2 - ARDII;, 3 - YON
CA. 4 - !GRIP, 5 - ~iRiN, 6 - DU -
RAK, 7 • ADA~, 8 • GEI;tT, 9 - ISSIZ. · 

(KA YI~DAGI) 

120 fraa• , fnao1a 
20 llrel llal1• 
20 Fna• Bol~lka 

20 Dralr• t Vaa&Jl 

20 Fraa• lnlp• 
10 Lon B•lror 

t&e »5 
221 -
116 , -

h l60 
816-

BO 26 

167 eo 
223 -
118 -
65 60 

833 -
81 2b 

Bugiinkii bilmece 
A, EY, HU, HOL, iH, KER, MiZ, 

RE, RlK, Ri, RiF, RO, SAN, TE, OL, 
VAH, VAN, YA, YA, ZA. 

Yukartdaki hece- 1 
Jeri iki~er iki~er 2 
yanyana getirip a - 3 
~agtdaki tarifelere 4 
gore hirer kelime 5 
tetkil ettiginiz tak- 6 
dirde, ha~ hafleri 7 
yukar•dan a;;ag1 o • 8 
kununca: 9 

iKi A~IK iSMi 10 
Meydana crtkP.cakhr. 
1- Pak; 2 - Kirli degil; 3- Ku

runtu; 4 - Bah;;if, atiye; 5 • Uyku 
sinemas•; 6 - ~tk, susHi; 7 - Sureyya; 
8 - Cenent kaza; 9 - Yiiriiyiicii, akact; 
10- Nida. 
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inkisaft 
' 

Sporun 

Mtntaka merkez heyeti 
bugiin toplan1yor 

lstanbul mantakaa1 merkez heyeti 
reisliginden: 

Mmtaka heyeti merkeziyesinin, 
merkezi umumi reisi ve fstanbul 
meb'usu Ali Rana Beyin huzurile 
2 eyhil931 crar11amba giinii saat 18 de 
aktedilecek i~timada istanbul ku -
liiplerinin vaziyeti ve istanbul ve 
Tiirkiye sporunun inkitaft itrin ah -
nacak tedbirler goriifulecektir. Bu 
itrtimaa mmtaka heyeti merkeziyeai 
azayi miintahibesile fenni heyeller 
reislerinin bizzat ittirakleri mercu -
dur. 

Altrnordu kuliibii kongresi 
Altmordu kuliibiinden: 
4/9/931 cuma gunii saat 14 te 

Kadakoy'iindeki merkez binamtzda 
umumi kongremiz aktedileceginden 
muhterem azantn yevm ve saati mez
kiirda kuliibii tetrifleri rica olunur. 

-------~·--·---------

Yunan F asistleri 
' 

E. E. E. «(:elik migferleu na • 
mmdaki Yunan Fa,istlerinin merkez 
komitesi Selinik'te vilayet murah • 
haslarmm ittirakile bir icrtima aktet
mi~itr. (f;elik migferler) in askeri 
kadrolara gore taksimi ve bunlar -
dan miirekkep olarak 12,000 kitilik 
bir kolordu te~kili kararla~ttrtlmtf -
hr. Fatiat kolordusunun merkezi 
Selanik fehri olacakhr. -----

M lY!te'ffe rrrr61k 
Uskiidar genQier birligi 

Oskiidar gencrleri, spor, muaiki, 
tema~a sahalarmdaki faaliyetleri bir 
araya toplamak uzere aralartnda 
«0skiidar Gen~ler Birligil> namt al
hnda bir cemiyet tesisine karar ver
misler ve miisaadei resmiyesini al • 
m~k uzere faaliyete ge~mi;;lerdir. 
Vaki olan te,ebbus iizerine Oskiidar 
kaymakamhga da Belediyeye ait bir 
binaya, gencrlere terketmege amade 
oldugunu bildirmittir. 

Ra§it Rtza ve arkada§lan 
Samsun'a gittiler 

Ratit R1za ve arkadaflara izmir'
den gelerek Samsun'a hareket et -
mi~lerdir. Karadeniz havalisinde 
temsiller vereceklerdir. 

Balkan komitesi dUn toplandt 
Balkan komitesi diin Ticaret 0-

dast Reisi Nemlizade Mitat Beyin 
riyasetinde i!rtima ederek Balkan Ti
caret Odast nizamnameaini tetkike 

· devam etmi~tir. 
Nizamnamenin tetkiki henuz bit

medigi cihetle heyeti umumiye ha • 
Iinde miizakeresi tehir edilmi,tir. 

Bahriye hastanesi nekahetane 
oluyor 

Kastmpa~a'daki Bahriye hastane. 
sinin Gol<,:iig'e nakledildigini yaz • 
mttbk. Bahriye hastanesi binasantn 
Belediyece tesellum edilerek yeni bir 
hastane acrtlacagl hakkmdaki haber
ler dogru deiildir. Yaphgtmtz tahki
kata nazaran bu bina askeri, bahri 
mektepler talebesi i!rin nekahetane 
ittihaz edilmi\1 ve i!<inde buna gore 
te,kilat viicude getirilmi,tir. 

Otomobilde bir cerh 
Besikta•'ta oturan tsmet H. dun 

otomobil ile Topane'den ge<,:erken 
vatman Kenan isminde bir ,ahta oto
mobile atlarntl} ve ismet Han1m1 gog

siiniin sol ktSmtndan yaraladtktan 
sonra firar etmi~tir. Vatman Kenan 
hilihare yakalanma,tar. 

1 Floria Folomoalc BS 76 U76 

ao Koron Cd•si •WOI< usl76 126 60 

I ~llln A-.uoturya 29 60 80 60 
&9 76 60 76 

I Rayllt•atk oi.IIDOII10 
22 60 2U 60 h Zelotl Lehlstaa 
14 76 26 60 

10 Ley Romaaya 
76- 76 60 

lO DJaar Yoto-lsllY1• 
l (:e"oae~ !!loYJII 

Kamblyo 
Loadra 1 •attrlla karat 1080 - 1080- I 

l Jllti1. blr TUrk llrasr dola O,n U 0,47 U 
Parlt blr TUrk lira•• Frad u oa. 6~ l3 os.~o 

l
.>.lllao blr Ttlrk • Llret t 02, H g 02,& r 
Brilksel • • Betra 8 88, 6C 8 88, 61 

Clacvre • • Fra1111 2 41 2 41 I 
~otya Lo., U 19 eG 10 
AmoterUm • 0 florla 1 17 I 17 

I Madril 0 Pozta 6 30, 70 6 20 ,701 
BtrUa 0 Mark 1 98, ~0 1 9S, 90i 

1 Var,••• • • Zclotl ' 20 & 20 
Btlll:rot 20 Loy Karat 7t 27 7V 27 

;:<>uo.ra 1 Qor~•••f_ I _J(nr~t088- ~089-

~E;s;h•;m~~ve~t~a~hv;I;IA;t~~=A~~~JI;da~~Kapandt 

TahviiAt ! -, 
Ualllll lltlltraz "/o 1 - - - -

DUyaau muaahbldt "/o 1 88 ;- 68 -

Ra. 4cmlr yollar lkramlyt 

1 A. • A tertlbl •;.' ba~ak 

I A. • D • • • • 
A. • F ~ • 

I' Calato · Bt1otla TUnol 

Hlsse aenedatt 
I 't Banka" 

I
I lstiUillal ·rromvay tlrktll 

ol.aadolo 4cmlr yola 
jo._.,_ enh Benk t1 •--

--
-- --

-~ ---
- ~-
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Konferans 
Dariilflinun Emanetinden: 
Tatil miinaaebetilt! Dariilfii 

nun lli.hiyat F akiiltesi miiderris
leri tarafmdan verilmesi mukar

rer konferanslardan birincisi mii· 
I derris ~erafettin Bey taraftndan 
1 Eyluliin ii~iincii yannki pertembe 

giinii verilecektir. Konferansm 
mevzuu « YEZIDILER» dir. Bu 
konferanslar umuma mahsus olup 
tlahiyat Fakiilteai ~ershanesinde 
aaat on yedidedir. __ ._ 

Mevlidi Nebevl 
Tiirkiye eczanesi sahib! merhum eczac1 

E§ref Ne11'et Beyin ruhuna ithat olunmak 
iizere cuma giinii o~le namazm1 miiteakip 
Siileymanlye camil §erlfinde Mevlidi 
Hazreti Risaletpenahi k1raat olunacagm
dan merhumu tantyanlar ile bllciimle lh
vam dlnln te§rlflerl rica olunur. 

Vetnlfi eserDell": 
Serbest insanlar olkesinde 
AgaoiUu Ahmet Beyin,evvelce gazete -

mizde tefrika olarak inti§ar eden bu eseri, 
istanbul Sanayii Nefise matbaasmda gii
zel bir cilt ~eklinde basllnu§ttr. Miiellif 
Montesquieu'nun (Cumhuriyet fazilete da
yamrl diisturunu esas ittihaz ederek mu
hayyel bir Tiirk terdini muhayyel bir iil
keye gotiiriiyor. Ona rehberlik eden pirler 
marifetile, bir Cumhuriyette viicudii mat
lup olan faziletin muhtelit §ekillerini ve 
bunlarm inki§afile husule gelen terakki 
ve medeniyeti maddi ve mii§ahhas bir 
tarzda, okuyuculara telkin ve tedris edi· 
yor. Bu eserl, biitiin genclerimize, aile ve 
mektep kiitiiphanelerine bllhassa tavsiye 
ederiz. 

Ben kaptan oluyorum 
l;linan Re§at Beyin yukanki serlevha ile 

ne§retti~i eser, boyalt giizel reslmlerle 
siislenmi§ cldden faydah ve meraklt bir 
kitaptlr. insanllgm ilk devrinden tutu
nuz, son buharla ve elektrikli sefinelere 
kadar gemllerln her nev'lnden, gemlc:i -
li~ her (fel)idinden bahseden bu kitap 
c;oc:uklaran, herkesin anhyabilec:e~i ~~1k 
ve sevimU bir iish'ipla yazllml§tJr. Turk 
yavrularmda denizcilik ve gemiclllk heves 
ve muhabbetini uyandumaga ve kuvvet
lendlrme~e yarayan bu giizel kitabi, biitiin 
gen~:lere, aile ve mektep kiit~phanelerine 
hassaten tavsiye eder ve Sman Re§_at 
Beyi boyle faydalt ve giizel bir eser ~u
cude getirdiginden dolaya tebrik edenz. 

F oto Siireyya 
Foto Siireyya'nm dordiincii niishasl 

pek miizeyyen olarak inti§ar etmi§tir. Ka· 
rllere tavsiye eyleriz, 

H avac•ltlr ve apor 
son aylarm mecmuac:lllk alemindekl 

durgunlugu dalgalandlracak kuvvette bir 
eseri parmaklanm1zm arasmda tutuyo • 
ruz. HavaClllk ve sporun 30 Agustos sa· 
y!Sl. __ 

30 Agustos bayrammm klymetile mute
-nasip bir eser olan (Havacallk ve spar ) un 
fevkalade saytsml havacalar1m1za, spor
cularlmtza ve biitiin karilerimize tavsiye 
ederiz. 

Oskiidar Hale sinemastnda 

Bir Delinin A~k1 
Miimessili : Analinovskaya 

Sirkeci'de KiRALIK DUKKAN 
Sirkeci'de Ankara caddeainde 173 

numarah dukkan kirahktar. Galata, 

Tiitiin lnhisart tahsildarlar•ndan 

Mehmet Ali Efendiye miiracaat. 

Zayi - 2119 numarah arabact 

ehliyetnamesini zayi ettim. Yenisini 

alacagamdan eskisinin hiikmii yok -
tur. 

Akaaray' da au arahactat: Haaan 

2 Eylul 1931 "!!' __ '!!"'!_ ~ 

I Bu ak~am 
ELHAMRA SiNEMASI 

Y eni sinema mevsiminin kii~adt miinasebetile 

GEORGES BANKROFT 
tarafmdan temsil edilmi' tamamen Franstzca sozlii 

FIRTINA 
Filmini irae edecektir. Bu filimde ~imdiye kadar goriilmemi 

derecede kuvvetli, cazip ve co~kun denizden daha kuvvetli 
a,k ve guram sahnesi tasvir edilmektedir. 

ili.veten: Franstz artisti ( LUCIENNE BOYER ) tarafm
dan temsil edilmi~ «G0LLERiMi ALINIZ» filmi. 

Hatiye - Muhterem halkm memnuniyetini temin maksadi
le Elhamra sinemasi yeni me vsim i~in fiatlarmt tenzil etmi • 

• Paramount filimdir. 

Karacabey Harast 
MiidiirliiQ-iinden: .. _ .• 

Ketif bedeli (13471) lira (68) kuruttan ibaret bir lay ahm ile gene 
bedeli ke~fi (10208) lira (35) kuruttan ibaret bir hizmet hayvanatt 
ahmmn in~aast 9/9/931 e<artamba giinii saat on be~te Hara merke • 
zinde ihale edilmek iizere kapah zarf usulile ve ayr1 ayrt miinakasaya 
vazedilmiftir. ~eraiti anlamak ke,if ve planlart gormek istiyenlerin 
her gun Hara Miidiriyetine miiracaatleri ve talip olanlarm da teklif 
mektuplartni ve ehliyet vesikalarmt ve yiizde yedi bucruk nisbetinde 
teminat paralarmt hamil oldugu halde ihale giinii muayyen zamanda 
Hara Merkezinde haztr bulunmalart. 

istanbul K1z Muallim Mektebi Miidiirliigunden: 
1 - Ekalliyet hususi Tiirk mekteplerinde ana muallim muavinligin

de ~ahfmak istiyenler is:in mektebimizde imtihan yaptlacakttr. 
2 - ~artlart anlamak ve namzet kaydt i~in 5 eylul cumartesi ak,a· 

mma kadar mektebe miiracaatta bulunulmast. 

r. .. 

BUVUK TAYYARE PiVAN60SU 
II. ci TERTiP 2. ci KE~iDE 

11 E Y L 0 L D E D i R 
BOYOK IKRAMIYE (35,000) lirad1r. 

Ayrtca : (15,000 12,000 10,000 8,000) lirallk 
lKRAMiYE VE: 

(25,000) 

lot~bul !.:.~ ~~•ti mUdi•i -1 
yeti, 15 eylul 1931 tarihinden itiba- I 
ren ikinci mevki tramvay arabala -
rmda tenzilat ile seyahat hakkmt l 
bah,eden mektepli ka,r~lart verq~ege 
hafhyacagana muhterem ahaliye dan 
ile keabi ~eref eyler. 

Bu kartlar, yiiksek mekteplerden 
gayri mekatip talebeaine verilecek • 
tir. 

Mektepli kartlara, teraiti atiye dai
reainde Galata'da (Tune! arkasm • 
da) Sogutlii sokaimdaki Tramvay 
~irketi Hareket dairesinde tevzi olu
nacakhr. 
1-Kart alacak mektepli, on bef 

yaflhl getrirmi~ olmamahdar. 
2 - Mekteplj, iizerine 15 kuru~ • 

luk pul ve mektep miidiriyetinin miih
rii ile miihiirlenmi~ fotografisi ya • 
Plfhr•lrntf olarak, hakikaten mez • 
kur mektebe devam ettigine dair ta
rafmazdan verilmif bir ktt'a tasdik • 
name ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, niifus varakasam 
gostermelidir. 

4 - Mektepli, vesika eb'admda 
ikinci bir foto:Frafi getirmelidir. 

5 - fstanbul Tramvay ~irketi ta
rafmdan verilecek olan kart iizerine 
yaplfhralacak on he, kuru~Iuk pul 
mektepliye aittir. f 

6 - Evvelce kendisine bir kart 
verilmit ise, mektepli evvela eski kar
l! iade ederek mukabilinde yeniaini 
alacakhr. 

7 - K11rhn tevdiinde 2 1/2 kuru, 
almacakttr. 

8 - Mektepli kartlar• Tramvay 
Sirketinin mezkur hareket dairesinde 
~uma ve pazar gunlerinden maada 
lier gun saat 13 1/2 tan 17 ye kadar 
verilecektir. 

Muhterem halkm beyhudP vakit 
kaybetmemesi i~in kart almak iizere 
mezkur dairemize ancak yukarda i
zah edilen serait dairesinde ve tek
mil evraka ~atlubeyi getirerek mu • 
racaat etmesi rica olunur. 

istanbul mahkemei asliye 3 iincu 
hukuk dairellinden: 

Hiisniye Hantmtn Temel Efendi 

aleyhine ikame ettigi davamn tcra 

ktltnan tahkikahnda arzuhal okun· 

mak ve vesaik ibraz edilmek ve ~ahit 

dinlenmek suretile muamele yaptla

rak tahkikat 13/9/931 pazar saat 

ona btraktlmt,hr. 
Bef gun zarfmda itiraz etmedigi 

takdirde yaptlan bilciimle muame • 

latin muteber addedilecegi ilan o • 

lunur. 

Piyango miidiiriUgiinden: 
Niimunesi ve sartnamesi veqhile 100 ,000 

adet re 'sen senet kag;1d1 tabettirilecegin
den tab'a talip olacaklarm pey akc;elerile 
birlikte 2/ 9/ 931 tarih <;ar§amba giinii saat 
15 te Piyango miidiirliig\inde miite~ekkil 
tayyare mubayaat komisyonuna miira. • 
caatlerl. 

FIR SAT 
Biiyiikada'da iki katl1 ve bahc;ell, lyi 

bak1lm1§ sarm<;, kuyu ve biitiin konforu 
havi giizel bir hane sat1hkt1r. cRane:. ru
muzile istanbul 176 No, lu posta kutusuna 

cl !. 

C i H A N G i R'D E 
Fevkalade beton arma, zemin kat1 lle 

iic; kat iizere 5 oda, banyo, havagazi, elek• 
t rik ve terkos. Acele satlllktlr. Miiracaat 
Beyo~lu Kiic;iik Parmakkapa 21 numarada 
Hilmi Bey. 

Telefon: B. o. 4606 

Haaeki ismailaga vakfmdan: 

Bir sene muddetle kirahk ardiye 

Haseki iamailaga vakfmdan Sir • 

keci'de Yahkotkii caddeainde ko • 
pernik Hacrtur Efendi tahtt isticarm• 

daki 8 numarah ardiye kiraya ve • 
rilmek uzere 12 agustos 931 tarihin· 

den itibaren 12 eyliil 931 tarihine ka• 

dar bir mah miiddetle ve pazarhk 

suretile miizayedeye vazedilmi,tir. 

Talip olanlar her gun Miilhak Va • 
kaflar kalemine ve yevmi ihale olan 

12 eylul 931 cumartesi giinii saat 

on yediye kadar Evkaf Miidiriyetinde 

idare enciimenine miiracaatleri. 

Gazi Hasan Pa,a vakf1 miite • 
velli kaymakamhgmdan: 

Kastmpafa'da Tiirabibaba cad· 
desinde 22 numarah diikkan bir 
hafta miiddetle miizayedeye va· 

zedilmi~tir. Talip olanlartn 4 ey• 
lui 931 tarihine kadar Kaslmpa
f&'da Vaktf idaresine 5 eylul931 
cumartesi giinii saat 14 te istan • 
bul Evkaf miidiriyeti enci.imenine 
miiracaat eylemeleri. 

Eyiip icra memurlugundan: -Bir borcun temini istifasa ic;in Yediku -
le'de ve kale haricinde 27 numaral! c;ifte 
dolap nammdaki bah<;ede taht1 hacze a~ 
lman bir adet beyaz beygir 16/ 9/ 931 ~ar

§amba giinii saat dokuzda Atpazarm'da 
a<;Ik arttnma suretile memuru huzt<runda 
sat1lacagmdan talip olanlarm yevml mu
ayyeninde mahalli mezkilrda haz1r bu .. 
lunmalan iliin olunur. 

istanbul ikinci Ticaret mahkemeslnden: 
Mahkemece iflasma karar verilmi~ alan 

Beyo!!;lun'da Yeniyolda Vitalis aparhma· 
nmda mukim Mark Vitalis Efendi tara • 
fmdan teklif edilen konkordatonun mii • 
zakeresi i<;in alacakhlarm 26/ 9/ 931 cu -
martesi saat 15 te mahkeme lflas odasm· 
da bulunmalarl liizumu ilan olunur. 

Zayi - 339 - 340 senesinde Ma~· 
mudiye mektebinden aldtgtm tasdtk• 
nameyi zayi ettim. Yenisini alaca 
iamdan eskisinin hiikmii yoktur. 

No. 245 Mehmet Nuri 
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ahlisiye Umunl 
diirliiiiinden : 

MU 
·~~~~~~~~~~Cumhunyet ~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' 

5 • 
IS 

alhk bor~larla Mllh Hukumebn zamamna alt but~e Ve adi emanet he-
saplarlnda kay1th bor~larm alacakhlan 1513 numarah kanun muci • . gu n: Karadeniz B~iazt'nm 14 mil haricinde elli be, kula~ta demirli bince tubat 930 nihayetine kadar miiracaatle miiracaat veaikaaJ al ·1' Ed"rn 'd S It 1" 0 bulunan Fener I t . . . d . d b I I d T . . I e e u an&e Jm ~ terefel" M . d"·· s··· . . b .. f&re gem1s1mn emz e u unan 13 kilit zinciri ile zin• mt, ar 1. aym edden bu miiracaat miiddetinin hitammdan sonra te- y ld b ~I 7 1' 1 uu·. •.~e, Uieyman1ye, 

eire ~er ut u~ tonluk femsiye de:niirini denizden ~lkararak istanbul' a beyyiin ve tahakkuk eden bu gibi bor!rlarm alacakhlarl i!rin 1/4/931 ke 1• mm ey~ztt cami erin~~ tamirabna P.it (29/8/931) lt~ri 
nakh pazarhk suretile ihale edilecegi cihetle talip olanlarm 3 eylfil 931 tarihinden itibaren bu kere kabul edilen 1783 numarah kanun muci· a~a 1 zar! usuhle yapllyan munakasada veri!~n tekl\f meldur>lar• 
J1ersemhe giinu·· t d" G 1 b' 1 rarte gayrJmuvaftk olduguudan (t:./9 '9?1) t 'h' .. d'f • . . saa on ortte a ata Rihbm•'nda Meritim hanmda Ihce a b ay daha miiracaat miiddeti tayin olunmuttur. Eylfil 930 ni- unii . 0 • I·... . an me musa • -.ouua• 

Tah~Isiy~ ~~um Miidiirliigii Mubayaa Kolbisyonuna miiracaat ederek hayetine kadar hitama erecek olan bu alb ay milddet zarhnda alaka- g saat ~ 14) .te ~a~arbk ~ureble thale ed1lmek iizere bir hafta 
tekhflertni btldirmeleri ilan olunur. daranm mahalli ikamet itibarile tabi olduklart en biiyiik mal memuruna ;etle temdt ed•lmi,llr. Tahpler .'artnameyi almak iizere her giis ogl 

G baiatida miirac:aat ederek miiracaat veaikaa1 almalar1 )iz1m geldiii yen aonra atanbul Evkaf Heyeb fenniyesine, Edirne Evkaf 
erede Belediye Riyasetinden: . ilan olunur. giine ve Ankara'da Evkaf Umum Miidilrliigiine miiraC'aatleri. 

b Gerede'de Kaynarlar mevkiinde her sene kiil}adl mutat olan panayir K b 6ayrl·m .. ba I. ler Takd. . K t 
u sene de 2 te,rinievvel 931tarihine mii&adif cuma giiniinden ba~h-1 araca ey Kayma amii"'Indan: lrl Iyme 

yKarak cumartesi giinii ak~am1 hitam bulmak i.izere iki gun devam eder. K 
eza aon panayir 16 tetrinievvel 931 tarihine mUsadif cuma ve cumar- Karacabey hi.ikumet dairesinin bakiyei intaatandan bu aene de mev· om syonu Rt·yasetl.nde 

teai ariinleri ol k .. 'k' d d • k cut tediye emri mucibince 5000 lirahk kismmm insasi mukarrer bulun- i n . rna uzere 1 1 giin evam eder, bu panayar a ems at, 1s- · • • 

h
rak, ester, ~e ell~ bini mi.itecaviz etlik ve damtzltk koyun, ke~i, kara stgar dugundan 20 aiuatos 931 tarihinden 9 eylOI 931 tarihine kadar 20 gun EJJ 

ayvanata I)e ba)fimum levazlmt beytiye Ve saire mebzulen bulunur, miiddetle alent munakasaya konulmUflUr. inlja&ma talip olanlar ihaJe erindeki karar numaralarJ 276 • 
PanayJra tetrif edecek zevatm kazamazda her suretle esbab1 istirahat- giinii olan 9 eylul 931 !rar~amba aiinii saat 14 e kadar % 7,5 teminata 
lerinin temin edilecegi alakadaranan malumu olmak iizere ilan olunur. muvakkateleri ile ehliyet vesikalarmt miistashiben Kaza Kaymakam• 320 d b ) • 

hk daireainde miitetekkil komiayona miiracaatleri ilan olunur. I arastn a u unan gayrtmii-~.4o~U . .l.l. .... 
Bur Necatibey Ktz 

Enstitusii Miidiir~liigiinclen : 
1-. Talebe kayit ve kabuliine 1/9/931 de ha,lana~aktir. 
2 - Kaytt giinleri cumartesi, pazartesi ve ~artamba iiinleri saat 9 

dan 17 ye kadar. 
3 - Mektebe kaydolmak i~in ilk mektep mezunu olmok. 
4 - Sahhat, a't ve goz raporlart. 
5 - Dort aelet vesika fotograft. 
6 ~- Hiiviyet ciizdam ve ilk mektep fehadetnameai. 
7- Ya, 12- 17 olacaktir. 
8 -lkmal imtihanlarile tecdidi kayda 5/9/931 tarihinde 'bat • 

lanacakbr. 

Nafta 'Vekaletinden: 
Muhtelif eb'atta 780 adet tahta makas traversi pazarhk suretile mU· 

bayaa olurfacakttr. Pazarhk 10/9/931 tarihine miisadif per~embe 
giinii saat 15 te Ankarf\'da Naf1a Veki.leti Miiste,arhk makalhtnda icra 
edilecektir. 

Pazarhia i•tirak edeceklerin 375 lirahk muvakkat teminatlarile 
birlikte ayni giin ve ayni saatte miinakasa komisyonunda bulunmalart 
laZJmd•r. 

Taliplerin Ticaret Odalarinda mukayyet 'bulunmalari sartbr. 
Talipler ~jeraiti anlamak iizere Ankara fstasyonunda 'Naf1a Veka· 

leti Malzeme dairesine miiracaat edebilirler. 

• rtn yiizde • 
hesabile bonolarJni 

alntak iizere 2 eyliil ~ar,amba giinii 

saat 9 bu~uktan saat 17 ye kadar ko. 

• y1rm1 

• m1syona mi.iracaat etmeleri. 

lkt1sat V ekaletinden: 

Ankara adliye meslek 
lktisat Vekaleti miiessesab ihtiyaci i~in 15 adet ag1r yag taraktorii 

kapah zarf usulile miinakasaya konulmustur. 
Bedeli muhammeni 55000 lirad1r. lhale.si 5/11/931 tarihine miisadif 

500adet tirfon anahtari, 40 adet 5 kiloluk l&f~l varyozu, 40 adet pertembe giinii aaat 15 te icra olunacaktu. 
telgraf~I telbiikecegi, 40 adet telgraf~1 mengenesile 1500 adet balast Taliplerin f&rtname almak iizere her giin ve ihale gi.inii de bedeli 

N afia V ekaletinden: 

Mektebi kay1t ve ·kabul seraiti yabast kapah zarfla miinakasaya konulmu,tur. muhammenin % 7,5 olan 4125 lira teminati muvakkateleri ile usulii 
' Miinakas~ 28/10/931 tarihinde ~ar~amba giinii saat 15 te Ankara'da dairesinde lktisat Vekaleti Mubayaa komisyonuna miiraeaatleri ilan 

1-Talibin ya,i on sekizden a,ai1 ve otuz betten yukan olmama- Nafta Vekaleti bina~nda yapJlacakbr. : olunur. 
ltd1r. Miinakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarini ve muvakkat te ==-------------------------
2- tdadl ve orta mektep Veya bunlara muadil mektep mezunlari minatlartm ayni giinde saat on dort bu~uia kadar miinakaaa komiayo- TavQanlt Beledi. yesi· nden. 

ile lise sekizinci atmft ikmal edenler imtihanstz, iki sene mahkeme nu riyasetine vermeleri llizimdir. Taliplerin Ticaret Odalar1nda mu . ";1 • 
batkitabetinde ve bet sene zab1t kitabetinde bulunanlar, malumati kayyet bulunmalari f&rtbr. Taliplerin miinakasa f&rtnamelerini bir Kutru 
hukukiye, kitabet, hesaptan, ifhu ~eraiti haiz olm1yanlar, kitahet, lira mukabilinde Ankara'da Naf1a Vekaleti lntaat dairesinde, iatan • 
edebiyat, hesap, maliimah medeniye ve iktisadiye, umumi tarih ve bul'da Haydarpafa Liman ltleri Miidiirliigiinden de tedarik edebilirler. 

cografiyadan imtihana tabidir. A k v • A • 

3- Taliplerin 30 eylul tarihine kadar zirde gosterilen vesaik ile - n ara· I a etinde . 
mektep idaresine veya hulundukhm yer miiddeiumumiliklerine mii- ! • 

ra~~ etmeleri laz1mdu. . . • • , ~ Vi.Jayet r;~perlerine dai1tJlmak iizere a,aitda evaafi yazali tek te • 
. ~ektep tehadetname&t veya tasdtknamesl, memur1yette 1se I kerlekli doner kulakb 50, tek tekerlekli Go los, 50 ~tift tekerlekli 5 nu-

Lei"eh ztmmet mazhatasi. _ _ i marah 40, ve 6 numarah 50 adet ki ceman 190 pulluk sabn ahnacaktir. 
- S1hhat rapor~. C - Hiiviyet ciiz~am, hii~niihal. varakas1. ~ 1 _ Evsaf1 : Derinlik Geni,lik Agtrhk 

D - Halen aakerhkle alakasl olmadigma dalr veaJka. E - o~ I s s K 

adet 9 X 12 eb'admda fotograf. I Tek teke1·lekli doner kulakh pulluk 0,12 0,22 38.40 
4- Tedrisata baslandtktan sonra kay1t ve kabul muamelesi yap1l-

1 
» » Golas pullugu 0,06 0,14 34.35 

mtyaeagmdan talipierin miiracaatlerini tacil etmeleri icap eder. (:ift tekerlekli 5 numarah pulluk 0,07 0,16 60. 63 

Bal1kesir Vilayeti 
Enciimeni Da,n1isinden: 

, . Ayvahk • Biirhaniye yolunun 20 + 250 - 17 + 250 kilometreleri ara
s~nd~ 3100 metre tuliinde ve bedeli ke~jfi 113981ira 34 kuru~ olan ve hi
l'l~c•.k•stm itibar edilen; ve gene ayni yolun 25-l-250-21 +250 kilomet 
~~ ert aras1nda 4000 metre tuliinde ve bedeli ke,fi 16221 lira 68 kurut 
~I an ve ikinci kisim itibar edilen tam irati esasiyeleri i!;in ihale tarihi 
0 a~1 13/8/931 tarihinde miiracaat eden talipleri tarafmdan verilen 
zar ar derunfind · b' · · 'k' • dd • 'b' •1 e sartnamemn 1rmc1 ve 1 met ma es1 muc1 tnce 
vert mesi laz•m I . 'k .. ··t d•v• d • t bh 14/9/ 
931 'h' ge en veaa1 goru me 1gm en tam1ra 1 me use 

tart Ine ntii d'f · ·· .. b 'h I d'l k ·· . • .. .. sa 1 pazartes1 gunu saat on e,te 1 a e e 1 me uzere 
Yd'r.ml 1, g~n muddetle ve kapah zarf u&ulile yeniden miinakasaya vaz
e 1 mtfhr. 

Muhasebei Um • k h - · • d unnye anununun maddei ma susast ve 'artname1 
u~um• e muharrer evsaft haiz ve Iaztm gelen vesaiki ita etmek tartile 
lahp olanlarm mali'intat almak ve seraiti ogrenmek iizere ihale tarihin
Clen evvel Nafia Dairesine miiracaa't etmeleri ve ihale tarihinde ve vakti 
muayyeninde vesaik ve depozito makbuzu veya mektuplarile usulii 
dairesinde Bahkesir'de Enciimeni Vili.yete miiracaat etmeleri ilan o
lunur. 

Tahlisiye Umum 
diirliigiiuden : 

Mii· 

» }) 6 >> )) 0,08 0,17 96 - 72 
2 - A.hnacak pulluklardan doner kulakhklarm iki,er ~ift, diger tek 

ve ~ift tekerlekli pulluklarm ikiter adet yedek U!r demiri ve hirer anah
tari bulunacaktJr. 

3 - 5 ve 6 numarah pulluklarin govdesi dokme ~elikten ve tekerlek
lerin iizerinde yagdanhk me-vcut olacaktu. 
4- Tek tekerlekli pulluklarm tekerlekleri som olmayip parmakhkh 

olacakbr. 
5 - lhale eyliiliin 17 inci pertembe gi.inii saat 15 te Vilayet maka • 

mmda a!<Ik miinakasa usulile Enciimeni Daimi tarafmdan icra k•hna
cakbr. 

6 - Miinakasaya ittirak i~in % 7,5 nisbetinde Bank& mektubu veya 
Muhasebei Hususiye veznesine n~kten yatmlan depozito akcteai mak
buzunun ibraz1 laz•mdir. 

7 - Pulluklar ihale tarihiu(len itibaren bir bU!ruk ay zarftnda iataa
yonda Ziraat Mtidiirliigii ambarma teslim edilecektir. 

Nafta Fen Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

Bu acme 'ba:zi Clerslerden imtihana girmiyen talebenin ikmal imti • 
hanlarma 22 eylul 1931 tarihinde hatlanacagmdan alakadar efendi-

1 !erin mezkur tarihte mektepte haz1r bulunmalar1 ili.n olunur. 

N fta Vekilet·nden: 

200 Milimetrelik 120 metre hiliinde Font boru 
150 )) 36 )) )) )) )} 
120 )) 144 )) )) I )) )) 

80 )) 300 )) >> )) )) 

200 » borudan 128 derece ~ctri-y'eti bir dirsek . ... 
150 )) » 155 >> » )) >> 
120 )) )) 146 » » » » 
120 )) >> 167 )) )) » }) 
120 » » 150 )) ~ }) )) 
120 )) » 120 )) » }) )) 

Kasabamn su tesisabna muktazi balada eb'ad1 ve miktari muharrer 
muhtelifiil eb'at (600) metre font boru ile gene muhtelifiil eb'at alh 
adet font dirsegin mubayaasma liizum goriildiigiinden ve 20 eyliil 931 
pazar giinii kapah zarf usulile miinakasas1 icra ve ihale edilmek iizere 
talip olanlarm ve fazla malfimat almak istiyenlerin Tavtanh Belediyesi 
Enciimenine tahriren veya tifahen miiracaatleri ilan olunur. 

---

Band1rma Kaymakamhgmdan: 
Banduma'da miiceddeten inta edilmekte olan hiikumet konagmm 

nokaan kalan in~aab a~agtda goaterilmif proje ve ke,ifname ve ,artna· 
mesi mucibince miinakasaya konulmuttur. 
1-Mozay1k !rini: 87, 99 metro murabba. 
2- Su tertihah: Mevcut iki tane lavabo 4 sidiklik ve 6 lane aptes

liklere auyu getirmesi i~in kurl!un boru ile 12 musluk ve aptesaneJer
den rezervar zinciri ile 6 adet lngiliz aptesanesinin tertibatma gore 
yagh boyah tenekeden zincir iizerindeki man!fo,Iar emayilden borull\
rm tehrin au tertibabna bailamast ile baglama yerinde bir esa& musluk. 

3 - Beton doseme iizerinde birinci nevi linoleom 72, 40 metro mu• . 
rahba . 

4 - Mozaik beton asma merdivenler iizerine 40, 30 metro murabba 
sahanhk 15/30. 

Ditartda plaform 4 metro murabba. 
5- t~erideki SIVa maabadana 1820.90 metro murabaa. 
6- Tavantn 11vasi maabadana zemin katta 523.80 metro murabba. 
7- Tavan1n aivaai maabadana birinci katta 115,41 metro murabaa. 
Miinakasa miiddeti 15 eylul sah giinii saat 16 da hitam bulur. Talio-

ler yevmi mezkurda miinakasaya bizzat i,tirak edebilmesi ie<in diolo· 
mah miihendis olmast ye yahut o derecede ehliyetnamevi haiz oldu· 
gunu Nafta Heyeti Fenniyeainden muaaddak ve&ikaslm hamil bulun· 
mas• Iaztmd1r. 

Rumeli Tahlisiye mmtakasinin merkezi olan Kumkoyiinde «Kilyosta» ki 
hluallim hanesinin tamirat ve in,aa.tt 22 aiustos 931 tarihinde kapah 
Zarf usulile miinakasaya konulmuf iae de zarf i~ine konulmaSl icap 
eden evrak nokaan zuhur ettiginden teklif mektuplar• sahiplerine iade 

:~ilmi~.~ir. ~tbu in,aat ve ~a~irata kapah zarf usulile 3 eylfil 931 ~a.ri
h~ne muaad1f ~~rtembe itinu -~a~t ?~ .~e~;~te Galata R1hbmmda Marthm 
I ntnda Tahh&Iye Umum Mudurlilgu Mubayaa komisyonunda tekrar 
·era edilecekti'r 

Kunduz Poz boliigii i!rin askeri elbise ve ayakkahl kapab zarfla mii
nakasaya konulmu,tur. 

Munakasa 22/9/931 tarihinde sah giinii saat 15 te Ankara'da Nafaa 
Vekaleti hinastnda yaptlacakbr. 

Miinakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarini ve muvakkat te· 
minatlarmt ayni giinde saat 14 bu~uga kadar milnakaaa komiayonu 
riyasetine vermeleri laztmdtr. Taliplerin Ticaret Odalaranda mukayyet 
bulunmalart farttar. Taliplerin miinakaaa tartnamelerini bir lira muka
bilinde Ankara'da Naf1a Vekaleti intaat dairesinde, istanbul'da Hay
darpafa Liman itleri Miidiirliiiiinden de tedarik edebilirler. 

Bedeli ke,fi (3) bin lira olduguna nazaran miinakaaaya ittirak irin 
% 7 buctuk teminat ak~eaini veya banka mektubu ibrazile tartnameyi 
aynen kabul etme&i ve miiddeti muayyene zarf1nda Bandarma Hiikfimet 
konaimda miitetekkil komiayona miiracaat etmesi laztmdu. 

K1.-k areli son ahar at kosular1 

I • • 

,. ~arflar ancak 2 eyl\\1 931 tarihine miisadif !iartamba gi.inii saai: on 
1ae. 12e kad'lr kabul edilecektir. 
' .~u baptaki evrakt almak istiyenlerin Tahlisiye Umum Mudiirliigiine 
~aat etmeleri. 
\ 

istanbul Adliye Levaz1m dairesinden: 
'n-. i~tanbui Adliye Claireai kalor~feri i!iin 270 ton kriple maden komiiri.i 
A~t·ayaa edileceginden taliplerin f}artnameyi gormek iizere her giin 
It:,, 

1[~ levaztlh dairesine ve miiuakaaaya ittirak edec:eklerin de eylu • 
~la.Y t•l'lcU per,embe giinii saat 15 te Defterdarhkta ltliitetekkil ko • 
· •9ha hlih:aci!~t!eri. • 

Yiiksek Miihendis 
Mektebi 

Mubayaat Komisyonundan : 
26/8/931 tarihinde miinakasas1 ilan edilen aade yaga goriilen liizum 

iizerine miinakasasmm 7/9/931 tarihine miisadif pazartesi giinii saal 
H ~ tehi! eclildigi ilap. 9lunur. 

25 eyltil 931 cuma giinii 
Ktrklareli Vilayetinden: 

1- Yiiksek Yar•• ve lalah Enciimeni namma umum Trakya.'ya ,amil 
olmak iizere sonbahar at ko~julart 25 eylul 931 c:uma. giinii Knklareli 
Vilayeti merkezinde yaptlacakllr. • 
2- Kay1t ve kabul muamelesi 24 eyiCil 931 per~eanhe Jiiinii sa:!.t on 

sekize kadar olup ondan sonra yaptlm•yacakhr. 
3- Hari~ten miiracaat edecekler talimat dairesindc hayvamnm mi.i

kemmel e~ki.lini ve girecegi ko,unun numaraamt telgratla Kuklarcli 
Enci.imeni Riyasetine vaktile miiracaat etmeli ve ikinc:i ms.ddeyi naz11ri 
dikkate almahdtr, 

4- Kotulara ait tafailat duvar ilinlannd•d•. 


