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t5UGUN 
2 nci sahifede: ---2- Kon servecııer bu~üıı 

1- Soryede Ermenller. 
2- Hulcl ve 11on haberler. 

3 Dncıı ıablfede: 

toplanıyor. 

3- Sokak köpekleri lmbD 
edlllyor. 

--lfUSHASI 5 KURUŞTUR 
; '1•••••• ....._ ......... n:uv:.-.auurusau RJc susa 1- Poll• kadrolarınd• de· 

ğlşlklik y ok. 

4 anca sahifede: 
1- Fefelr, 2- HlkAye 
3 - IStAnbnlun ilk srftnle r l 

tsham ve 
'r h ·ı ... ,., a vı atın 

'Matbu-at kanununun tatbikine başlandı •• 
____./ l<ıymeti • 

Uınumi buhran bütün düna . 
Piyasalarındaki esham ve 

hvilatın kıymetleri üzerinde 
. tesirini göatermiştir. Umu-
1Yetle esham ve tahvilatm 
.ıııeti düşmüştür. Kıymet-

tenezzül eden esham ve 
ahvilit, yalnız zarara uğrı· 
aıı Veya tehlikeye maruz bu· 
. ilan şirket ve müesseselere 
11 değildir. En kuvvetli şir· 

Ve teşekküllerin hisse se
leri bile bu tenezzülden 
l'llılıı.mamıştır , 

Bu tenezzülün belli batlı 
leri arasında ruhlardaki 

I 11~Yetaizlik buhranmı,san~yi 

1 

e..ındeki umumi durgunlugu, 
::....--. ~~et fiatlarında mühim bir 

dül olmadığı halde bazı 
§)'~ fiatlarında yüzde yüz nis
lınde bir tenezzül vuku bul· 
ası gibi amilleri birinci de
ede saymak lazımdır. 

.. Diğer belli başlı amillerden 
. 1rı de esham ve tahvilatı elle· 
•ı:ıde bulunduranların paraya 
~ 11~taç olmalaı-ı, binaenal~y~ 
doı 1htiyaçlarını kartılamak ıç~ 

5 •enetlerini nakle tahvıl 
;ııııeleridi-r Bu·· tün bu muhtelif a . • 
lııllııller borsalarda m~htel~~ 

1, l>IYıııetlerin biraz gayrı tabu 
ilıı tenıevvüçlerine sebep ol· 

llı;ıktadır . 
~i ~ı:aele hakkın~a sa~lam 

r fikır vermek içın bazı şırket 
F ~İ ltlüeasese aksiyonlarının son 

a lı ay zarfındaki tahavvül ve 
3 ~~ettikleri farkı gösteriyoruz: 
oi I Osmanlı Bankası aksiyon· 
t arının kıymeti 1930 teş~ini 
Y ~veliııde 815,00 franlıı ıken 

93] mayısında 655,00 franga 
~· dii§ınilştUr . 
i . İstanbul Tramvay şirketl
~!ll yine geçen teırinievvelde
~ loymeti 63 türk lirası eder
~e.ı. bu senenin mayıs ayında 

S9 liraya düşmüıtür. • 
Süveyiş kanalının aksıyonu 

ayni tarihte 16275,00 frank 
k1Ynıetinde iken bu ıenenin 
~aYıs aynıda 14310,00 franga 
lııtııiıtir . 

l:lemen ilave edelim ki, bu 
İa~dığımız şirket ve müessese
d~rın umumi vaziyetlerinde, en· 
~§eyi mucip hiç bir ıey yotur. 
.ksiyonlarınnı muayyen bir 

llıg .lu • Pette kıymetten auşmesı, 

Lııların bir muhataraya maruz 
t lılunmasmdan ileri gelmemek 
edir. 

İstanbul piyasasında esha
lılın her gün tespit edilen kıy
~eti iae, alakadar müeaseııele
rııı. hakiki vaziyetlerile pek 
~ ıtıünaaebeti vardır. Esasen 

1 rıamızda ehemmiyetli mik
a.rda esham alını ve satıını ol
~"Dıaktadır. Ellerindeki hisse 
e~!erini satan vatandatlar 
ı_ rıya, daha mühim ihtiyaç-
! ~ tatmin için onları paraya 
.,"' Vıl mecburiyetinde kalanlar 
qır 

li lı~aatteessüf bu mecburiye-

Hafla k:!lhramanlarını Cenooaga götüren taggare lıtırekete lıazır bir hald•·· 

Büyük bir şerefin hilesini başla
rına taceden kahramanlar gittiler 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

Hava kartalları pek hararetli bir teşyi ile uçtular, 
dün akşam Cenovaya muvasalatlart mukarrerdi 

Amerikalı hava kahr~~lan dün 1 
sabah saat 5,30 da şehrimızclen ay· 

ı·ddılar. d 
y etilköy tayyare iıtasyonuıı a 

daha alqamdan her ıey hazırlammf 
tı. Ta:yyare benzin ve yağını almıı. 

akine tecrübeleri yapılmı§, son 
m el . ikmal edilnıitti. Alınan muayen en •. 
hava rasat raporları uçuf ı~ ~ava
nm çok müsait olduğunu bildirmek 
te idiler. 

Sabah saat üçten itibaren !&tan· 
huldan y eşilköye giden ıose Üzerin· 
de kıoa mesafelerle bir çok otomo
biller biribirlerini takip ediyor ve 
hükumet erkanile tayyarecileri teş
yide bulunacak zevatı tayyare mey 
clanına götürüyordu. Bazı kimsekr 
geceyi Y eşilköyde otelde geçirerek 
sabah saat dörtte olacağı evvelce 
ilan edilen tayyare uçuıusu kaçırma 
mayi temin etmitlerdi. 

Tayyareciler aelmeden evvel Va~ 

Taggareden Milliyetobjek· 
ti/ine bir nazar 

li muavini Fazlı Bey' kolordu ku-

d Şu"krü Naili Pa;a namına man anı 
• Tayyare cemiyeti Jstanbul yal(.en, · . y 

şubesi reisi Hasan F ehmı Bey e-
şilköy hava istaayonu müdürü Ze~e 
riya Bey, polis erk.Snı ve tayyarecı

ler tayyare meydanında toplan'.1'ış· 

1 d Yavaş yavaş kahraman ımsa-
ar ı. k " 

f
. 1 • • ı·n hareketini görme ıste· 
ır erımız 

\ 

Hafla lcartalı motöre son bir nazar atfediyor 
yen halk ta meydan etrafmda top-1 
!anmaya ba,ladı. 

Biraa sonra Amerika sefiri M. 
«rew ile tayyareciler de seldller. 
Büyük bir alkıt tufanı etraftan yük 
seliyordu. Tayyareciler kendilerin! 
teıyle selenleri selamlaya selamlaya 
tayyarenin mahfuz olduiu hanga• 
rın önüne kadar sittiler. M. Polan- , 
do ta7yarenin sıkarılmaıına nezaret 

1 ederken M. Boardman da sahayı tet 
kik ediyordu. 

Tayyare meydanın kenarına çıka
rddıktan sonra M. Polando tayyare 
yi yeniden tetkike ve motör tecrü
beleri yapmaya baıladı. Bu esnada 
M. Boardman Amerika sefiri M. 
Grew'nun otomobilile sahayi daha 

K•rargJhta veda esnasındtı 
yakmdan tetkik etmek üzere m.,,... 
damn sonuna kadar gitti, avdet et· 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Şahap yağmuru yağdı! 
Bugün ve yarın gece de bu 

· yağmur yağacaktır 

Gözünüzü gökten ayırmazsanız görebilirsiniz 
Dün gece senenin en meı- ı lar arzederek yağmrt ve dün. 

hur şahap yağmurlarından o- yanın her tarafından olduğu gi 
. bi şehrimizden de görülmüştür 

. Bu yağmura Perseides ismi 
verilmesinin sebebi Perse bur
jir İstikametinde akmasıdır. 

r ıssedenler, malik oldukla· 
~I a.ksiyonları hakiki değerle
tı e değil, alıcı olarak karşıla· 
~~~çıkan borsadaki sar~af v.e 
ile ~.larm insaf ve takdırlerı· 
Ilı &ore en dun bir fiatla sat· 
fi &.ktadırlar. Bundan başka bu 
tıı:tlar, ı;shamın borsaca r~s: 
te ~ lesp~t edilmiş kıyme!lerı~ı 
ı.: 1 edıyor. ilave edelım kı, 

····················-····--.................... 11. -

Şahap yağmuru 14 ağustos 
gecesine kadar yağacaktır. Se
nenin diğer meşhur şahap yağ 
murlarından biri de 11 teşrini
e'VVelde başlar ve 15 e kadar 
devam eder. Bu sefer şahap sa
rımtırak bir renktedir. Ve Li
yon burju istikametinde aktığı 
için Liyonides şahap yağnıuru 
ismini alır. 

~ ~evi muamelelerin miktar 
~" oududu pek azdır. Her 
'11 "'İ b' k . . d Ilı! " ır a sıyon üzenn e ya· 

., <ıcak birkaç bin liralık alım 
tie satım, bu aksiyonun değe• 
liı tıde mühim tereffü ve tenezzü 

llıucip oluyor. 
j~ llu tahavvülün yukarida da 
~ik~ ettiğimiz veçhile, işin ba
ka 1 kıymet ve vaziyetile ala· 
ltı 81 Yoktur . Binaenaleyh za
ı.,:ll zaman gösterilen endişe· 

de manasızdır. 
~1 d 'ld~selii.: Geçenlerde istikra· 
lı; <ıhıli tahvilatmm on puvan 
,.,~den düşmesi, hiç bir esaslr 
kil Lhe müstenit değildi. Çü? • 
liy . ~ tahvilatın ödeme mes u-

ff;ıni üzerine alan devletin . 

. • ve mali vaziyetinde bu 
sıyası, . k b. 

"lu" icap ettırece ır te-tenezzu N. k. 
beddül olmamıştı.. ıte ım 
b' k ç gün sonra fıatın norma· 
l~r ç~asile hakikat anlatıl-
nııştır. .. 

Diğer bazı şirket ve _muesse 
selerin aksiyonlarındakı kıy-. 
met tahavvülünün de sebeple~• 

'd. Onun için gerek mu· 
aynı ır. h · 

'esseselerin, gerek her angı 
bir şirket aksiyonlarının. kıy-

ta,1·1· hakkında verılecek 
met ve ·k 
hülane, birçok sebep ve saı •. 

1 t btında ortaya atılan n-
er a . • d 

tler Yanlış tahmınrer evaye • . • 
-·ı o müesseselerın umumı 
gı '. t' umumi faaliyeti esas 
vazıye ı, 

tutulmalıdır. 
'iiirt meb'usu 

MAHMUT 

Rasatane müdürü Fatin B. 
lan Perseides şahap yağmuru 
mavi renkte ve güzel manzara.. 

Bir de 20 msanda bir şahap 
yağmuru vukua gelir ki bunun 
rengi kırmızıdır. Ve Diyes bur
ju istikametinde aktığı için Di
yenides ismini alır. 

Bu şahap yağmurlarından 
başka meşhur olmıyan daha 
bir kaç şahap yağmuru vardır. 
Bu gece ve yarın gece de gök 
yüzüne bakınız güzel san şa. 
hap yağmurunu görürsünüz. 

Yeni 
Kanun 

Arif Oruç Beyden başka 
M. Zekeriya Bey de 
gazetecilik edemiye~ 

cek mi? 
Yeni Matbuat Kanununun 

Resmi Gazete ile neşrolundu
&unu yazmıt· 
tık. Kanun dün 
akaşama kadar 
l'ftımn Vil&ye 
te tebliğ edil- ç 
memit bulu
nuyordu. 

Dün akfam 
Vali Muavini 
Fazlı Bey, bir 
muharririmize 
demi,tir ki: M. ZEKERIYA B. 

"- Henüz kanunu tebelluğ 
etmedik. Fakat Resmi Gazete 
ile dün (evvelki gün) netrolu
duğunu gazetede okuduk. Bina 
enaleyh kanun neşri tarihinden 
muteber olduğuna göre, tebel
iôğ edince tatbikatına geçece
ğiz. Ve kanun neşri tarihinden 
muteber olduğuna göre bu 
müddet ile bize tebligat ara
sında kanunun' menettiği cera
im yapılır ise bittabi takibat 
yapılır. 

Bazı amali milliye aleyhin
de neşriyatta bulunanlar Hü
kümetçe ve memleketçe ma
lum olduğu cihetle bittabi bun 
!ar neşriyatta bulunamıyacak
lardır." 

Haber aldığımıza göre bu 
meyanda Yarın gazetesi baş
muharriri İstiklal mahkemesin 
ce ııuıhkôm olduğundan gazete 
cilik yapamıyacaktır. 

Bımdan başka Sonposta ga· 
zetesi muharrirlerinden M. Ze
keriya Bey de İstiklal mahke
mesince mahkUm olduğundan 
bu da gazetecilik yapamryacak
trr. Bu meyanda Rum, ermeni, 
yahudi bazı muharrirlerde var· 
dır. 

Çalgıcılar 
Esnaf! 

Müzisyenlerde cemiye
te girmeğe mecbur 
Belediye nizamnamesinin 304 Ün· 

cü maddesi tadil edilmittir. Bu mad 
dede ıehir dahi
lindeki bütün bar,ı 

gazino, birahane, 

mesire maballeıi 

ve emsali yerlerde! 
çalı§•n çalgıcıfa· 

nn güzel san'atler 
birliği muıiki Ş~· 

besine kaydolun
malan lbım sel" 
ceii ve aksi tak· 
dirde faaliyette b ~'>~R 
lurunayacaldarı zi~ ,.., ~ 
redilmektedir. B ı ~ .. 
madde yüzünde.ı 

JC.adın mümessiller vaparda istikbal edilirken 

Dünya iş kadınları 
arasında tesanüt 

Beynelmilel iş kadınları federas
yonu reisi ve azaları dün geldiler 
Şehrimize gelece*:lerini yaz • 

dığımız beynelmilel it kadınla- ( f 
rı federaaiyonu reis ve azaların 
dan mürekkep yirmi Amerikalı 
madam dün Köstenceden gel • 
diler. 

Misafirlerimizi rıhtımda Ka
dınlar Birliği reisesi Latife Be
kir, Efzayiş Suat, Meliha Av
ni, Emine Saffet, Nebahat ha
nımlarla, Amerika Kız liıeııi 
müdürü Miss Vhite istikbale 
gelmişlerdi. 

Vapur rıhtıma yanaşdıktan 
sonra hanımlarımız vapura gi
rerek misafirlere beyanı hoşa
medi etmişlerdir. Amerika ve 
Türk Hanımlarının müştere
ken resimleri çekildikten sorura 
hep birlikte misafirlerin ,ehri
mizde bulundukları müddetçe 
ikamet edecekleri Perapalas o
teline gidilmittir. 

Hey'et azasından ve beynel
milel İş kadınlan federuiyonu 
tarafından neşredilen mecmua 
başmuharriri Miss Havenar gö 
rüştüğü gazetecilere demiştir 
ki: 

- Dört senedir dünyanın 
muhtelif memleketlerinde do
laştık. Gayemiz it kadrnlannı 
taniıtırmak ve aralarında kuv
vetli bir tesanüt temin etmek-

Politika 
İKi FiKiR ADAMI 

lkynelmilel iş ka
dın lan federasyonu 

reisi mis 
Lena Madesin 

Phillips 

Federosyon mec. 
mua" başmuh:ır 

riri mis 
Helen 

Haoeuar 

tir. 928 ve 29 da Avrupada yap 
tığımız seyahat ve faaliyetler 
neticesi teşkilatınıza 16 mem
leket it kadını dahil oldu v .. 
930 da Ceneve'de bir it kadın
ları kongresi aktedUdi. Bu içti
maa 300 murahhaa ittirak et
miıti. Bu sene de Viyana'da 
federaaİyOlll4ln aenelik içtimaın 
da bulunduktan sonra Balkan 
tur.nesini yaptık, ve nihayet ls
tanbula ıeldik Buradan Atina
ya giderek gayemiz etrafında 
faaliyete devam edeceAlz. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Falih RIFKI 
tiren tam - 6rneklerdir. 

Edebiyat, §İİr, roman, taclh, , Bu adamlardan biri Namık 
ilim, hepsi için bı"rçok orta - Kemal, öteki Ziya G6kalp't~. 
adam ve üçte bir - adam ismi , 1908 de dıığa çıkan, şehirde 
sayabiliriz. toplanan, silah atan, §arkı söy 

Fakat iki edebiyat ve fikir a- liytın bütün meşrutiyetçilerin 
damımız vardu, ki bunlar Os- kalasında Namık Kemal'in el 
manlr imparatorluğunu ve ye- yazısı "Rüya,, surdan birkaç 
ni Türkiye'yi içine alıp sıürük- parça, dilinde: 
leyen iki büyük cereyanın ba- Ne efsunkar imişsin .. 
şmdadırlar. Bunlar fik- Kasidesinden mısralar var-
ri hareketleştiren, mad- dı. 

son• zaınanlarda b ~ 
lediyeye bazı ti~ 

deleştiren ve edebiyat, Namık Kemal'Jn tiyatro ve 
şiir, roman, tarih ve ilim roman muharriri ola.rak, şair o 

1 

hepsini cemiyet için hayırlı larak, tarihçi olarak, gazeteci 
sandıkları bir ideale hizmet et (Devamı 5 inci sahifede) 

yetler vaki olmuşo 
tur. Esasen pek fa 
al bir vaziyette b ı 
lunmayan birliğe 

çıdgıcdarm kaydı mecburiyeti iü. 
zumsuz görülmüıtür. Badema her 
çalgıcı yalnız çalgıcılar cemiyetine 
kaydolunmakla faaliyette bulunabi
lecektir. 

. 'uııııııı 11111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ Milliyet' in geni tefrikası ~ - -- -
E = 5 E 

i ''Başı Dönükler,, : 
Maarif vekilinin § Muharriri : IBRAHfM NECMi ~ 

§ -
teftişleri § = 
Esat Bey talebe kampla· § "Başı D6nükler,, cemiyet içinde yeniliği ve inli:ı- !!§ 

rına gidecek 55 ldbı hazmedemigerek başı dönen ve böglece kendi =: 
Maarif vekili Esat B. bugünı ~ hiçlikleri güzünden düşen zavallıların feci oe hazin Ei 

lerde darülfünunun Pendikte a macerasını tasvir eden bir romandır. 5 
kurduğu kampa giderek teftiş · = = 
edecektir. Bu meyanda diğer ~ "Milliyet,, için kaleme ahnan bu ~ 
lise kamplarını da ziyaret etme 5 k 1. -
si muhtemeldin. e romanı ya ında sahifelerimizde ;;;; 

Esat B. şehrimizdeki diğer E okuyacaksınız. § 

~=~~ ş ~:~!k :~esseselerin i de iiİİlllll 11111111111111111111111111111111 il l l l l l l il il lll il l l l lll il l l l il l il l l l lll il l llJ I, 111111111111111111 fffl 
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Siyasi tefrika : 18 

ERMENİLER 
Yazan: A. H. 

Suriye'de dolaşanlar! 
Rus Prensi Kiri Suriye ve Irakta 

ne arar, niçin dolaşır? 
Rusya ile müttefik olduğu- ! seyahati §Öyle hikaye ediyor

nu söyledi. Şu halde Ankara, du: . . . . . 
" k B ı· e Roma itti "Prens Kral Fılıatıne gıttı, " os ova, er ın v 1 kf 
fakı bir emri vakidir. (400) Al sonra da Lübnana. ge ece ır. 
ma.n mühendisi Rusyanın her Be-!a~ R~sların Sovyetl~r~ kar 
tarafnıda zehirli gazlar ve fi ıki planı vardır: _Bırı Ro
tayyareler yapmakta, Rus or- manya, Polonya ve Lıtu~!a-. 
d Al -~·ya hesabna silah- dan yapılacak taarruz; dıgerı 

usu m~· k·ı· B 
!anmaktadır.,. Hoybun te.t ı aedtı.n1 ın kekyaz 

Ruslarla takvıye ı ece uv-
Veyahut; vetlerile Kafkuyadan Rusya
"Bazı siyasileı· Gaziyi Na- ya giriş. Bu pLınları Bolşevik

poleona benzetiyorlar. nu .~a !erin Paristen kaçırdıkları ~e
T ürkiyenin bugünkü küçuk yaz Ruı şefi (Jeneral Kutıye 
cümhuriyet ile iktifa etmiyece- Pof) yapmıştır. Elimize dü 
ğine delilet eder. Suriye tim- şen veaaikten bu seyahatin bu 
diden Türkiye ve İtalya arasın pl&.nlarla alakadar olduğu anla 
da taksim edilmiştir ... Daha tılmı!lır. 
pek çok olmakla beraber bu Ağrı harekatı akim kalınca 
misalleri uz tmıyacağım. Yal- Paris Ermeni komitesi Kürtle
nız bunların mana ve tertibi re inanmak ve güvenmek caiz 
tetkik edilirse hangi ağızdan olmadığı ve bundan sonra Tür 
ne maksatla çıktığı kolayca an kiye muhaliflerile ve Beyaz 
la.ılır • Ruslarla çalışılması kararını 

• Karıştırıcılık ve azdırıt vermişti . ., 
· Biz bu bahsi - T aınak -yanlış şayialarla, yazı ve aıne- zd 

millarla, fısıltı ve sır ifta eder Hoybun - batlığ altında ya ı-
S ı ğJmız makaleler serisine daha 

görünmekle olmaz. öy ene- tafsilatlı anlatmıttık. Haber 
cek yerde sükut, sebepsiz seya- p f) 
hat mülakatlar ve fuzult şef· aldığımıza göre {Kutye o 

' d h. un birinci planı için hakikaten katler de ayni maksa a ızmet .
1 edebilir. işte büyük Fransız çok esaslı tetebbüsata gi~tı -

P · A miş. Fransız Jenerallerı ve ricalinin seyahatleri, ana, -
1 

b·ı fi 
tina, Mıaır, ve Amerikada mü- İngiliz Amiral arı • e g ya 
temadiyen Taşnak murabbaı- küçük ihtilaf ordularmın Baş-

E kumandanlık ve sevkü idare !arının gelip gitmeleri, rme-
nileri hicrete tetvik edip onla- si meselesini müzakere ve T u
rı hayali Ermenistanın kar§ıı- na ağzında bir Üssü Bahri tesis 

Al • veaileıile aylarca tetkikatta bu na ve Hintli Şevket iyı u-
riyede dolaftırmakta ayni mak lunmuılardır. 
sadın tatbikatındandır. Sovyet Ruıya dahilinde bü 

Son zamanlarda Suriyeye 
bir Kral tayininden bahsoluııur 
ken Yuce kamiserin Kral Ali 
ile muhtelif mahallerde müla
katı ve şimdiden Aptülmecit
ten, daha sonra Ömer Faruk 
ve Selim efendilerden bahsolun 
masr Suriyede aleyhimize yeni 
biı·vaziyet ihduına matuf değil 
ıe, her halde düşmanlarımızın 
ve zayıf kafalı hilafetçilerin 
ümitlerini beslemekten başka 
neye atfolunur? 

Suriye ve frakta dolatan 
muhtelif seyyahlar arasında 
bir de Rus prenslerinden 
(Kiri) e tesadüf ediyoruz. Se
yahatin şekli ne olursa olıun 
ve gazeteler neye atfederlerse 
etsinler biz bunda tahrik ve 
tetvikten batka bir şey görmi
yoruz. Berutta çıkan 19-3:931 
tarihli El Abrar gazete61 bu 

Lord Crey 
Amele fırkası hükume

tini tenkit ediyor 
LONDRA, 8 (A.A.) - Eıbak ha 

nciye nazm Lord Grey, Northum
loerland'da kiin Embletton'da bir 

nutuk söyleyerek kendi noktai fta7.a 

rıoa göre Liberal fırkasınm hüküme 

tin siyaıeti aıüvacehesinde nasıl bir 

b.attı hareket takip etmeoi lizon ge

leceğini izah ve letrih etmittiı·. Mu 
maileyh, Liberal f•rkası ile amele f1r 

k ıının harici siyaıet, hazine itleri, 
Hindi.tan itleri ve tahdidi teslihat 

me•elelerindcki fikir ve menfaatleri 

nin müıterek olmasının hali hazır

daki hükümeti iktidar mevlÖinde 
tutmJ~ı muhik göstermekte olduğu 
nu söylemi~ ve fakat dahili ıiyaset
te lr ~ndi fikrince kömür madeni sa
nayiine zararı dokunmuı olan kö
mur n1adenlerine ait kanunları, iııiz 
lere verilecek tahsisat meseleainde
takip edilen usulleri ve umumiyetle 
amele fırka.. kabinesinin milli ser
veti i .raf etmesini ,iddetle tenkit et 
mİftİr. 

Lord Grey, mali vaziyetin veba-
metine hinaen, her ne bahasına olur 
ıa oliun bu masrafları tenkis etmek 
ve i!;titat komisyonq tarafından tan 

ziın edilen raporda iltizam olunan 
tedbırleri -ne kadar halkın hoı;una 
gitmeye.:ek tekilde olursa olsun hat 
ta kabinenin Levrilmeıi tehlikeaini 
de goLe alarak. tatbik eylemek ıa. 
zun i"ldi~ini söylemqtir. 

tün sanayi müesseselerini bir
den durdurarak Bolşevik ordu
larını hareketten menetmek ter 
tibatı da yapılmıtken bu terti
bata dahil sanayi erbabından 
{Ramsay) in ifşası üzerine 
tertibata dahil olanlar tutul-
mu~ ve ilk plan akim kalmış
tı • 

El Abrar {Kirli) İn seyaha 
tinıi ikinci planın tatbikine at
fediyor. Fakat Ağrı darbesi 
Sanayi erbabının uğradığı fela 
ketten büyüktür. Artık birkaç 
serserinin ötede beride toplan 
masından ve yaygaralar saye
sinde hayatlarını kurtarmak 
kayı:usundan başka bir şey kal 
mamıttır. (Kiri!) in seyahati
le Papazyan, Çerkes Etem ve 
Tevfik Vehbi ve Aptülkadirle 
dolaşmaları arasında bir fark 
yoktur. 

(Devamı var) 

Hindi ç{ni'de vaziyet 
MARSlLYA 8 (A.A.) - Hindi

çini valii umumi vekili M. Robbin 
Marsilyaya gelmi4tir. Havas muha
birine vaki beyanatında Hindi Çini
de siyasi vaziyetin gittikçe düzelip 
iyileıtiğini, bu halin pek yakında 
tam bir sükünun avdet edeceğini ü
mit ettirecek bir tey olduğunu söy 
lemiıtir. 

Gübada ihtilal şayiaları 
NEVYORK 8 (A.A.) - Gübada 

ihtilal çıktığından ve bu adaya gön 
derilmek üzere N evyorktan bir as
keri kuvvet hazırlanmakta olduğu
na dair musin-ane pyialar deYe
ran etmektedir. 

Atlantic Gity ile Ocean Gity' de 
49 lı.işi tevkif edilmiştir. Bunlardan 
kırk üçü GübaLdır. 

fngiliz lirası düşüyor! 
LONDRA, 8 (A.A.) - Bütün 

gazeteler Alman bankasında· vu
ku bulan ıalabı kaydebnektedir. Ga 
zateler, dün ID&'iltwede mali vazi
yette ııörülen aalatıı, Cite buhranı 
atlatmıı olduğuna alamet telakki .,. 
lunmaktadır. 

Gazetelerin ekserisi; ID&'iliz lira
srnın sukutunu ehemmiyetle kaydet 
mekte ve buna çareaaz olınak lçia 
tedbirler ittihaz eclllmesini talep ey 
1-ekte ve bu tedbirlwi ancak hiika 
metin ittihaz edeceğini söylemekte
dir. 

Lindbergh nerede? 
POİNT BARRON, (Alas

ka). 8 A.A. - Lindbet-gb ile 
zevcesi Aklavik'den buraya ge 
lerelc karaya inmitlerdir. 

·--
·---...... -.... - --

HARİCİ HABERLER •• 
Prusya 
Diyeti 
M. Hindenburg arayı 
umumiyeye müracaab 

nasıl karşıladı? 
BERLIN 8 (A.A.) - Mareşal 

Hinedenburg'un Prusya hükümetl
nin beyannameıi kart!s,nda ittihaz 
etmiş olduğu hattı hareketi, müta
rünileybln referandomun muvaffakı 
yetini temenni etmekte bulunduğu
miı.nımnda tehir etmek doğru değil 
dir. Filvaki, bu mesele hakkında 
kcndisile tamamen hemfikir bulu
nan M. Brüninr'in müteaddit defa
lar söylediği veçhile, M. Hinden
burg reye ittirak etmeyecektir. Çün 
kii ubdeıindeki ili vazifenin kendisi 
ni fırkaların fevkinde tutmakta oldu 
ğu, pazar giinkü gibi tamamen siya
si mahiyette intihaplara iıtiralı. el
meıine mini bulunduğu mütaleaıın 
dadır. Diğer taraftan her ne kadar 
tahmin hududunu geçmemekte İse 
de bazı aliim, M. Hindenburg'un 
en ziyade soğuk kanlıhğa muhtaç 
olduğu bir zamanda milleti biribiri
ne katacak ve ecnebi memleketlerde 
derin ve tehlikeli akisler haoıl ede
bilecek bir intihabı müsait bir nazar 
la gönnemelı.te olduğuna delalet ey
lemektedir. Mareıal Hindenburg'un 
Prusya hükumetinin salahiyetini is
timalden ibaret telakki eylediği ha
ı·eketine ve 1717 seneıi emirnamesi 
nin Alman İmperatorluk hükümeti 
ile diğer Alman hükumetleri
ne bahşeylemit olduğu hukukun 
tescil ve tevıüne karşı protesto et
mek istemit olduğu zannedilmekte-
dir. 

Hakikati hal böyle değilse bile, 
ıol cenah matbuatı reisicümhurun 
hareketini bu suretle tefıir eylemek 
tedir. 

Geçenlerde hükümetle arası açıl
mıt ve resmi bir taıhihname neşret 
mek mecburiyetinde kalımı olan Ga 
zette de Voıı, reiıicümburun bu ha 
reketlnin ıiyaıi sanıüre mühim b;.
darbe indirmit olmasından dolayı 

memnuniyet izha.- etmektedir. 
Liberal gazeteler, Bu hareketi he 

men hemen ayni surette leftir et
mekte ve Pruıya hükUmetinin giriı 
mi~ olduğu letebbüsün meş'um oldu 
ğunu yazmaktadırlar. 

Muhalif gazetelere gelince, gürül 
tülü n"§rİyatta bulunarak meserret
lerini ilan etmektedir. Nasyonalist
ler, Mare~al Hindenburg•un açıktan 
açığa PrJsya hük.imeti aleyhinde 
bulunduğunu ilan ve Prusyll milleti 
nin. artık sosyalist Braun hükiimeti 
hakkında kat'i bir karar ittihaz et
tiğini görmek arzusunu izhar ettiği 
ni iddia etmektedirler. 

Komünist gazeteler, Pruıya hü
.kUmetinin beceriksizliğinin Land
tag'ın feshi taraftarlarına iki milyon 
rey kazandıracağını söylemekte te
reddüt etmiyorlar. 

Prusga plebisisti oe 
Fransız matbuatı 

PARIS, 8 (A.A.) - Fransa gaze 
leleri her gün halkın nazarı dikkati 
ni Prusya plebisistine celbetmekte
dir. 

Petit Journal gazetesi, bu günkü 
nüshaoında bu meseleyi "AYrupa si
yasetinin temel tqı,, diye tavsif et
mekte Ye fÖyle yazmaktadır: 

"Merkez ve sağ cenah fırkaları 
azaınun ittifak ile bu pleaiıti iıte
meleri tarzı, eJde edilecek neticelere 
eaaslı bir mlna izafe edecektir. Hali 
hazırda sağcenab fırlcaaı iktidarmev 
küne ııelmeainin Almanya İçin h!v
lit edeceği fe!Aketli neticeleri bilme 
melde ve bu keyfiyetin son :zaman
larda Alman devlet adamlarının gi
ritmit oldukları mukarenet te,eb
büslerine nihayet vereceğini düşün
memekteclirRhinin ötesindeki nasyo 
naliıtler de ufak milli bir menfaat 
kaygusu olmuı olsaydı gözleri bal
lı kendilerini böyle bir sergüzeıte 
atmazlardı. Pazar günkü imtihan Al 
manyanın aeiameti lehinde mevcut 
olan, mali inıkinlardan daha mühim 
olan manevi imkanlar hakkında •• 
Alman milletinin hakikaten kurtul
mağa azmedip etmemit olduğu me
selesinde cihan efkarı umuıniyesinin 
alacağı İstikameti tayin edecektir. 

Petit Pariaien gazetesi, yazımı ol 
chıiu uzun bir makalenin nihayetin 
de odlyor ki: 

"Pazar günü plebisiot, sağ ve sol 
cenah müntehalannın bulanık ıuda 
balık ••lamalı: isteyen mensuplan. 
run menfaatine zihinlerde yeni bir 
galeyan husule getirecektir. Bu p~ 
bisiıtia, Almanyanın harici sİya•eti 
Üzeriade bir tesiri olmayacaktır. Bu 

1 Cümhüriyet 
Düşmanları 

Mecliste mühim müna
kaşalar oldu .. 

MADRIT, 8 (A.A.) - Mecliıin 
dünkü içtimaı pek az alaka uyandır 
mıttır. Mecliste pek az mikdarda 
mebus bulunuyordu. Oğleden sorıra 
vukua gelen yeg8.ne bariz hi\dise, 
Pirene ve Nnvarh meb'uslardan b:,. 
zılannın siyaıi bir müzakere kapısı 
açmağa teşebbü& etmeleridir. M. 
Prieto, ısırıcı bir tarzda cevap ".'er .. 
miı, bunların cümhuı·iyet düşmanı 

olduklarını beyan etmiştir. Bunu 
müteakıp Harbiye ve Maarif nazu·
ları, bu ay zarfında muvakkat hü
kümet tarafuı,dan neıİredilmiş olan 
kararnan1eleri. okumuşlardır. Bu ka 

rarnameler, ait olrluklan encümenle 
re gönderilmiştir. 

MADRlT, ·s (A.A.) - Nazırlar 

mediıi, fakir çocukların tahsillerine 
devam edebilmeleri için bir milyon 
peçeta kredi açılmasını kabul etmiş 
tir. Mecliı, talebinin tahsilin nıuhte 
lif derecelerine geçebiJmelerine mü 
teallik müteaddit tedbirler ittihaz • 
etmiştir. 

Meclis, mekteplerde kütüphane
ler ihdas• için de 200000 peçetn kre
diyi kabul etmİftİr. Bakalorea için 
yapılacak tahsil p)Qnı, maarif mecli
sinin tetkikahndan sonra te•bit edi 
lecektir. Maamafih, eski tahsil prog 
ramında üç kurdan ibaret olan din 
dersleri kurlarında kat'i tadil.it ya
pılmıştır. Bu kurların mikdarı bire 
indirilmiş olup akait derslerine has 
redilecek ve takibi ihtiyari olacak
tır. 

Hoover 
itilafı 
Yugoslavya ile YUtıanistan 
planı imzalayacaklar mı ? 

LONDRA, 8 (A.A.) - Sah saba 
hı protokolun imzasından evvel, mü 
tehassıılar komitesi azasının bir he 
yeti umumiye içtimaı aktetmek üze 
re avdet edecekleri ümit edilmekte
dir. Mütehassısların halı.kında mu
ayyen bir hal sureti teklif ve tellı.in 

etmedikleri ııu:v~u"':, Almanyanın 

tediyatı tehi;":tmesi yüzünden büt 
çelerinin müvazeneıi bozulan dev
letlere ve bilha .. a bu hususta en zi. 
yade müteessir olan Yugoılavya iJe 
Yunaniıtana yapılacak tavi.zat mese 
lesidir. 

Yugoslavya ile Yunanistanın kre 
di açılacağ, halı.kında teminat Rlma
dıkça Hoover plinını İmza etmeye
cekleri zannolunmaktadtr. 

Mütehauısların hattı hareketine 
gelince; bunların beynelmilel tamİ· 
rat bankası ile merkezi bankaların 

Yunaniıtan ve Yuıoılavya milli 
bankalarına kredi açmak suretile hu 
devletlere yardım etmekte faide mel 
huz olduğu mütaleaıını serdetmit 
olduklan söylenmektedir. 

Maamafih bu teli.itkinin, raporun 
yalnız mukaddimesinde zikredilmit 
olduğu kayit ve işaret edilmelı.tedir. 
Binaenaleyh bu telkin, bir tavsiye 
mahiyetinde olmayıp alelade bir mü 
taleadan ibarettir. Binnetice, Lon
dranın tark mabafilinde miltehu
sıslar komitesinde mümeuilleri bu
lunan devletlerin mukarreratına ali 
ka ve endite ile intiur edilmekte
dir. 

Fransız hava filosu 
döndü 

PARlS, 8 (A.A.) - Ceneral Dö 
Goys'un idaresi altındaki hava filo 
su Bourdet karargabma dönüp gel
miıtir. Bu filo Avrupa bükümet 
merkezlerini dolatmak sııretile on 
bin kilo metrelik bir mesafe katet
ınittir. 

Fas sultanı Fransada 
PARIS, 8 (A.A.) - Fas sultanı 

müstemlekit sergisini bilhaua Fas 
pavyonunu gezmiş müstemlekit na 
zırı ile Maretal Lyautey tarafından 
kartdanmıııtır 

Fas Sultanı müstemlekat sergisin 
den çıkbktan sonra Paris camüni 
ziyaret etmiftir. 

bütün büyük istihsal mabafili ile 
trüstlerin tesiri altında tertip edil
miı olan faıist tecrübeainde Alman 
yanın daha ne kadar mesafede oldu 
ğunu gösterecektir. 

BERLIN, 8 (A.A.) - Braun ka 
bineıi arayi ammeye müracaat meıe 
lesi hakkında Prüsya halkına hita
ben yeni bir beyanname neıederek 
gazetelere zorla neşrettirilen evvel
ki tebliğin haklı ve doğru bir sebe
be müıtenit olduğunu isbata çalı!
mıtt•• 

Alman 
Nazırlar 

Türk-Bulgar dost uğ 
SOFY A, 8 A.A. - Doktor İstrogof Sofyada intişar .. 

Minoviç gazetesinde yüksek mahafilden mülhem olara Tur 
Bulgar dostluğu hakkında neşrettiği bir makalede Tüı-kl 
karşı çok hararetli bir lisan kullanarak diyor ki: .. 

M. Brüning, M. Muso
lini'yi 

Berline davet etti. 
ROMA, 8 A.A. - M .. Brü

ning, M. Musolini'yi Alman hü 
kUınetinin misafiri olmak üze
re Bertin' e davet etmiştir . 

"Türkler ve Bulgarlar menfaatleri müşterek Psikolo1ıl 
müşterek iki kardeş .Millelti~. H:r iki Mi_ll~t~e y:kdiğerini 
makta ve hadisatın zarureti ıle nıhayet bırıbırlenne yaklaşırı 
çaresini bulaçaklardır. 

He- riciye vekili yarın geliyor 
Duça, bu daveti kabut etmiş 

ve M. Brüning'e teşekkür ede
rek ziyaretinin tarihini tesbit 
etmek hakkını muhafaza eyle
diğini söylemiştir. 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Hariciye vekili Tevfik Ruş 
B. yarın akşamki trenle İstanbul'a hareket edecektir. 

Ankaradaki otobüs kazasında yaralananlar 

M. Musolini, refakatinde M. 
Grandi olduğu halde M. Brü
ning ile M. Curtius'a ziyaretle
rini iade etmek üzere Alman 
sefarethanesine gitmi~tir . 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Dünkü otobüs kazasmda De 
let Demiryolları zat işleri memurlarından Talat B. in alnı ha 
yaralanmış, refikası ve kızı ise sırtından ve Devlet Demiryolla 
inşaat reisi muavini Raci B. de başından yaralanmıştır. 

Burada bir müzakere cere
yan etmiş ve bu müzakereler 
esnasında Roma ve Berlin se
firleri hazır bulunmuştur. 

Ziyaret, bir saat sürmüş, mü 
teakiben Duça Venedik sara
yında Alman matbuatının Ro
ma' daki mümeuillerini kabul 
etmiştir . 

Biraz sonra da M. Brüning, 
İtalyan matbuatı mümessilleri 
ni kabul etmiştir . 
Alman nazırlarının Roma 

Seyahati 
ROMA, 8 (A.A.} - M. Brüninil' 

ile M. Fon Curtiuı bugün M. Mus
solini ve M. Grandi ile bir buçuk 
saat görü,müılerdir. 

Alman na'l.ırlarının şerefine veri
len akşam ziyafetinin sonlarına doğ 
ru M. Mussolini bir nutuk söyleye
rek umumi vaziyetin iyllettirilmeıi 

için aarfedilen müşteı·ek mesaiye 
1 tal yanın ittirakte devam ve sebat 
edeceğini tem.in eylemittir. 

M. Brüning'in teyzesi 
Fransız imişi 

PARIS, 8 (A.A.} - Geçenlerde 
ElbeuPde matmazel Bertha Bus· 
monn Caminde 86 yaıında mcnıei 

itibarile Alman olan ve fakat harp
ten çok evvel Fran.sız tabiiyetine 
ııeçmi, bulunan biı· kadm vefat et
mişti. Şimdi habe.· almdığına göre, 
bu kadın, M. Brüning'in teyzesi 
imif. Mumaileyh, üç sene evvel El
beuf'e geldiği gibi 1900 seneıine 

doğru da tatillerini Louv.ierı Ye El
beuf havalisinde geçirmittir. O za. 
ınanlar falcir bir talebe olan M. Brü 
ning, Franıız aileleö içinde yata
nnt, Onlara Almanca öğretmek ve 
kendi Fransızcasır..ı ilerletmek sure 
tile eeçinmiş ve teyzesinin yanlnda 
ikamet etmittir. Matmazel Buss
monn'ı evinde mürebbiye olarak iı

tihdam etmiş, olan Elbeuf sanayi er 
babmdan bir zatın elinde Alman bat 

Resmi ilanlar ve 
maarif cerniyeti 

ANKARA, 9 (Telefon) 
Hey' eti vekile resmi ilanların 
maarif cemiyeti vasıtaaile gaze 
lelere verilmesine karar ver
mitti. Maarif cemiyeti kendisi
ne varidat temin edecek olan 
bu karardan İstifade için İstan
bul' da bir teşkilat yapmağı dü
şünmektedir. 

Mütehassıslar komitesi 
BALE, 8 A.A. - Almanya 

ya açılmış olan kredilerin geri 
alınmaması çarelerini tetkik e
decek olan mütehassıslar bu
gün toplanacaklardır. 

BRUXELLES, 8 A.A. -
Nazırlar meçlisi Hoover planı
nın tatbik mevkiine konması 
meııelesi hakkında maliye mü
tehau11larırun vaııl oldukları 
neticeleri tetkik etmit matluba 
gayri kafi gördüğü bazı nokta
lar da Belçikanın metalibini 
terviç ettirmek için mütehu
sıslara talimat vermiıtir. 

Neft istihsalab 
MOSKOV A, 8 A. A. - 1 

Ağustoı 1931 tarihine kadar 
ıon yedi ay zarfında 12,5 mil
Y<m ton Neft istihsal olunmuş
tur. Geç.en sene ayni müddet 
zarfında ki iatibıalat 9 milyon 
800 bin tondur. 

Hindistan'da karı
şıklıklar 

AKOLA, 8 A.A. - Hint it
tihadı cemiyetinin tertip etmiş 
olduğu alay dolayıaile yeniden 
bir takım kargaşalıklar olmut
tur. Müslümanlar, mecuailere 
taarruz etmitler, taşa tutmu9-
lardır. lki kiti ağır surette yara 
lanmıştır. Polis, asayiıi iade et, 
miştir. 

vekiline ait bir takım eski fotogra- l 
filer vardır. Bu fotografilerden biri Korkonç şey 
kendisini hemşiresi ile birlikte, di- VEROME, 8 A.A. - Bir 
ğer biri de mumaileyhi Fransız dost Pan, kafes kırılmıt olduğun
ları, annesi, hemşireai ve teyzesi ile dan, iki at ile bir köpeği yarala 
beraber ıröstermektedir. 1 dıktan sonra kaçmıftır. Müreb 

M. Brüning, meb'us olduktan son biıi, vahti hayvanın takibine 
ra, üç sene evvel ElbeuPe gelmi:,, koyulmuı ve nihayet o da bafif 
eski dostlar. ile görii,müttür. Hep•İ çe yaralandıktan ıonra nihayet 
de Alman baıvekilinin Fransız mu- hayvanı ele geçirmittir. 
bibbi olduğuna ıehadet ve ihlasın- M. Mac Donald gitti 
dan.' samirniyetinden bahseylemek- LONDRA, 

8 
A.A. _ İki 

tedırler. d be - sh·be · 'd M sün en n l rcroıa • • 
Berline dönüş Stimson'un misafiri olan M. 

ROMA, 8 (A.A.) - M. Brüning Mac Donald, bugün kızı ile bir 
ile M. Curtius dün saat 21,30 da Hkte Louasiemouth'a gitmittir. 
Beril.ne har<ket ctt•"ler h ek d 

M. Brüni111'in ltelgan 
gazetelerine beyanatı 

ROMA, 8 (A.A.) - Gazeteler, 
ltalyan devlet adamları tarafından 
lta!ya matbuatına yapllan beyanatı 
r.eşretmiıtir. M. Brüning, evvela Ro 
mada mazhar olduğü güzel kabul
den dolayı te,ekkür etmittir. Muma 
ileyh, M. Muuolini hakkındaki tak
dir ve hayranlığını bu son mülakat
lardan sonra daha ziyade arlmıt ol
,Juğunu beyan ebnit ve demittir ki: 

'Bu mülakatlar, Alman hariciye 
nazırı ile benim Chequera'deki mü
likatlarJmızm ve ahiren Pariıte, 
Londrada, Berlinde, Fransa, lngiliz 
ve Amerikan devlet adamlarile mü
li.katlann devamıdır. Bugün Avru
payi muztarip eden iktraadi ve mi
nevi mütkülata ve bu mütküllwio 
iktiham ve izaleıi için en muvafık 
olan çarelere gelince ben ve M. Cur 
tius, M. MuHolini ile M. Grandinin 
bu gayeye vuıul için teıriki mesai 
ve kuvvetli bir sulh azmi zihniyeti
ne samimi surette müracaat ebne
nin zaruri olduğuna dair fikrimize 
ittirak etmekte olduklarmı memnu
niyetle müıahede eyledik. Bir müte 
kabil itimat muhiti vücude getirmek 
l&zımdır. 

Ve böyle bir neticeye vud olmak 

Mumaileyh, ar etin en ev-
vel, M. Stimaon ile gayet mü
him meseleler hakkında görüt-
tüğünü ve fakat bu mükaleme.. 
!erinin hususi mahiyette oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Büyük bir iflas 
ROMA, 8 A.A.- Frangene 

tirketinin millyonlarça borça 
girerek iflas ettiği bildiı ilmit
tir. Şirketin idare azasından üç 
kişi tevkif edilmiştir . 

imkanlarının Roma mülıikatlann· 

dan sonra artmıı olduğunda tüphe 
yoktur. 

M. Brünİn!f, itimat im.illerinin te 
vafuk etmekte olmasından ve müs
takbel Cenevre konferansının müs
bet bir tesiri olacağından dolayı 

memnuniyetini izhar eylemittir. 
M. Curtiuı, Roma müli.katının 5İ 

yaai ehemmiyetinden bahsetmiı ve 
bilhassa bu mülakatlarda mühim o· 
lan zihniyetin ehemmiyetine İiaret 
eylemiıtir. 

Bir tebliğ neşredildi 
ROMA 8 (A.A.) - Stefani ajan 

srnın bir tebliği dün ve bu gün M. 
Brüning, M. Curtius, M Munt-lini 
ve M. Grandi arasınde müteaddi 

Palermo'da hararet 
44 derece 

PALERMO, 8 A.A. - G 
gede 44 derece hararet vardır 
Kırlarda günet çarpması yu· 
zünden birçok kiti ölmüttür. 

Portekiz'de deniz 
inşaatı 

LİZBON, 8 A.A. - Bahrt 
ye nazırı bir İngiliz müessese> 
sinin mümessilleri in,a ed<I· 
mekte olan yeni gemilere ait 
tam teslihatın itası hakkında 
bir itilafname imzalamıtlardır• 

imzada bahriye erkanı har 
biyesi hazır bulunmuttur. 

Nazır, İngiliz mümesıille ' 
ne konturatın natık olduğ 
796,000 İngiliz liraema maht 
ben 40,000 İngiliz liralık bif 
çek vermiştir. 

Portekiz ve posta 
ittihadı 

LIBZON, 8 A.A. - Res 
gazete, cihan poata mukave:le
namesi ile 28~1 haziran 1929 dJ 
Londra'da imza edilmit olan İ' 
tilifnamelerin musaddak surel 
!erini netretmektedir. 

Bilbao'da grev geri 
kaldı 

BlLBAO, B A.A. - Diitl 
hiçbir hadise olmadan geçmıt· 
tir. Bütün amele, itleri baıuı• 
gitmiştir. Umumi greve kar r 

vermit olan milli mesai konfe
derasyonu, bu kararmdan rucıJ 
etmiıtir. 

A "k . ~ men a zıraat nezare' !{ 
tinin bir. kararı 

VAŞİNGTON, B A.A. a 
Ziraat nezareti Almanyanın pJ , 
muk satın almak huıuıundakİ d 
teklifi kabul edemiyeceğini bil 
dinniştir. Şu kadar ki bu hu· t 
ıusta yapılmakta olan mUzakf" ! 
reler gesilmemiıtir • 

Serbest mıntakalar t 
tıl 

ihtilafı r 
LA HA YE, 8 (A.A.) - Beyne!· Ilı 

milel adalet diYam reioi bir emimi· la 
me nctrederek Fransa ve lsriçre lıf h 
kumetleriııe serbest mmtakalar ilı~ b 
Wı hakkındaki mütalealannı "" iti· 
razlarmı tahrirea bildirmeleri içiıl 

il) 
30 eylGle kadar mühlet venmitlİr· 

Bir tayyare mecburi 
surette yere indi 

LONDRA, 8 (A.A.) - ı.c-trr t~ 

Pariı ııefwiai yapan bir hıa•a ııafio' ç
ıi bu sabah 18 yolcu alarak Pari-' 
gitmek üzere Groydon tayyare ki' 
rargihmclan hareket etmİJ, fakat lı' 

nüz öğrenilemeyenbir sebep- dol' 
yı Tombridge Reut cİYannda tarl• 
lar arasında yere inmeğe mecbur ı1 
muttur. Sefere devam etmek içİI' 
ba,ka bir tayyare gönderilmiıtir. 

mükalemeler icra edilmit olduğu"~ 
ve bu müki.lemelerin dostane ye "'" 
tekabil bir anlqma ile temayüz et· 
mit bulunduğunu beyan eylemekl"'" 
dir. 

Mükilemeler eınasında, A vru~~ 
. . . ·ı t'-;~ nın umumı vazıyetı tamamı e tc • 

edilmiş ve mevcut müşkülitın ;ı.ıi
ham ve izaleıi için bütün devletlerill 
itimat esasına müstenit faal bit· tefti 
ki meıaide bulunmaları lüzumu r11'1' 
tefikan kabul ve teslim cd;lmittİ<· 

Onümuzdeki tahdidi teslihat 1<0• 
feransının cihanın iktısadi ve mar:ıe 
vi hayatı ile sulhün menfaati na.1111 

na müsait ve fiti neticeler ven11 ~t' 

için arlı mümkün olan bütün ~"f 
retlerin sarfedilmesi lüzumu d:ı k• 



--- --- ----

değişiKlik y kadroların a 
ı· ı::r 
> ckononıi 
ed: 

:ı~:· l<.onserveciler bugün 
::~ toplanıyorlar .. 

Pransızların ittihaz ettikleri karar 
jşıo aleyhimize mi çıkıyor! . 
tr ~ İstanbul konaervecileri ya- yük bir servet temın edecıeilf 
Oef 11 'ficaret odasında bir içtinıa muhakkak olan yaf sebze, ı;;:y 
afif 'Plcaklardır. ve ve çabuk bozulan meva ı 
ita~ .. Bu içtimaa sebep f ransa gıdaiye ihracı hakkında esaslı 

.~.kuınetinin Türk konservele- tetkikat yapmaktadı~. 
•çin yeni ittihaz ettiği bir ka· Ofis en muv~fık ıhraç şek-

~rd B . . b ı· · t b"t j ·n bır anket yap-
ij ır. u karar mucıbınce a- ııı:ı es 1 çı I 
:r~a Fransa'ya ithal edilecek mıştır. Dünyaca meşhur .. o;" 

~
\lrk konservelerinin kutulan Türk meyve ve sebz~lerını . ~

ôl erinde "La Türqui" kelimesi ra ve deniz tariki.le ıb~~ç ıçı.n 
r 

bo.rt-a 1 k b 1 ktır •inıdiye kadar Ofıse muteaddıt 
ı· u• oara uunaca * ~ • 

·., .•. Bu karar Türk konserveci. müracaatler ~~kı .~1.?1U§tu.r. 
1.~in lehi.ne ve onun şöhretini ihracat ofısı butun Tı~ret 
llkaeltecek mahiyette bulun· odalarından senevi ne mıktar 
•.ıkla beraber bir noktadan ve hangi cinslerden. yaş me~ve 
1111g ·ı . . . · ve sebze ihraç edebıleceklerınl 1 ervecı erın ıtırazını mucıp ·t llıaktadır· Konservecilerin e- sormuştur. Bu suretle mecmuu 

rt 'ilde oldukça mühim bir stok ihracatımız tesbit edilmiş ola • 
e\<ard . il· 

1 
1 ~ ve tabii bu kutular Fran cak ve buna göre vasıta temın 

it ta~ hükumetinin koyduğu şar· edilecektir. 
11Ygun değildir. Bu itibarla 

~ 011•erveciler ellerindeki sto- ilk incir mahsulü 
: ~~~ •a~fı için bu kararın tatbi- Gelen malilmata nazaran 

1 ın bıraz tehiri taraftarıdır- h ı ·· ar. Aydın'dan ilk incir ma ıu u 

w le Bugünkü içtimada bu mese- bu ay ortalarında lzmir'e gön
~ ti kat'i bir karara raptedilecek derilecektir. 

' r. Bu sene Ege iktısat mınta-

jı Sebze ve meyve ihracı kasında incir rekoltesi iyi bir 

, İhracat ofisi memlekete bü- vaziyettedir. ··•··· .......................... . (ll~'~".,.••1111•1111111uınıı1 ... 11ıuııııııuııııııııııııııı.,ınıııınıuııuı • 

"~ 
Darülfünun takımı 

gidiyor 
Maelesef bazı kuvvetli elemanlar 

iştirak edemiyorlar 

1 
Darülfünun takımı .. bug~n ı ~~tosikletçile~~den Bernard , 

h~~at üçde Ruıyaya mutevecı- dun sabah. P~.rı~. ten har~ket e
:"hareket ediyor. Takım bu- derek aynı gunun geceıı ~ad

~lı.tı buradan hareket edecek, rit'e gelmiş ve bu mesafeyı 24 
llsyada maçlarını yaptıktan saatten az bir zaman zarfında 

8~ra 31 ağustosta oradan dö- katetmiştir. 
:~ek ve 2 eylul de istanbulda --------
' llcaktıı·. Bu tarihlere göre bu 
deyıthat 20 gün kadar sürecek Ziraat 

Bankası 
eıı:ıekt" ır. 

l'" Bu vadide kendisile görüş
' 
11İİÜm takım kaptanı Zeki Bey 
-l.t~ları söyledi: 
t - Bugün hareket ediyo
~l. Yalnız maalesef takımı
Fa, ı:ı: çok kuvvet3iz gidiyor, en 
tıı lla güvendiğimiz oyuncuları
! ı:ı: kafileye iştirak edemiyor
har. Mesela Nihat, Fikret, Bür-

a.n h·th ·b· 1 !Ytl at 0"1 1. I 

b I Bu oyunc~lak' takımımızın 
e skenıiği mesabesindediı·. 

Ilı on,.a başka bir zaif nokta
llı •zda fazla ve müfit antren· 

an d .d. çi.iıı .. yap;;,ma an gı ıyoruz. 
le b ku hava çok sıcaktı layıki-

a:ı:ırlanamadık. 

Köylüden para yerine 
buğdayı nasıl alıyor? 

Ziraat Bankası köylünün 
borclarına mukabil buğday al
mak icin ih:ıarata dev:ım et
mekted0i r. Aldığımız malumata 

nazaran banka buğday topla
ma merkezlerini tayin ;ıe meş-

güldür. 
Bankanın bu husustaki ha

kiki vaziyeti tenvir için bir teb 
liğ neşretmesi istenmekte ise 
de henüz işin filiyat sahasına 
intikal etmiş olmaması ve ban
ka memurları buğday çiftçisi 

ra, M.aamafih bütün bunlara 
Sa~llıen orada galip gelmeğ·e 
\>il ~acağız. Rus takımlarının 
dnzıyetini bilmiyorum. Yalnız ile doğrudan doğruya temas e-
le:t sene evvel Anka.raya ge- deceklerinden böyle bir tebliğe 
ltıı"~us .• ~~ili takımı oldukça lüzum görülmemektedir. 
Yaııa eti~ ıdı. Rusyada üç maç J - .. .. 

ı.ı, kcagız;yerleri de şunlardır: Tal ebe tenezzuhu 
'tin· of, Moskova, Leningrat. . k b" 
tık ıs' de de bir maç yapacak- Yüksek m1;1allım. me te .~ 

ıtn k 1 b · d.. bır denız tenezzu-
lalcı c:ı seyabatın uzaması ve . ta e esı un T "h b" 
tı ,,.llıınuz p~k anform olmama l hü yapınıtlardır. e~e~zuk e tır 

'tı ·· d JI' ) de ıştıra e • ~a zun en bu maçtan sarfına· çok mua ım er . .. 
la t ettik. Bakalım netice ne o· mişler çok samimi bır gun ge-
da:ıık, biz elimizden geldiği ka- çirilıniştir. 
h Çalışacağız. M. Ö. 
l'i.l.l Küçük Haberler 

syaya gidecek fut· -· 
Edirne valisi holcuları davet 

1(. f"I Ed.ırne valisi Emin Bey iki 
ı:ı. a ı e reislig" inden: · h "- mezuniyet alarak istıra at 

'il ~·~~ya gidecek arkadaşla· :[mek üzere Gelibolu'ya gitmit 
al gun nihayet saat üçte . 

llta y 
1 

tır. 
\ti o cu salonunda hazır Yalova bestesi 

11111lıalarını rica ederim. 
Ta.ip Servet 

t\1 24 saatte 
"I>IHT R. A A _ ı:"ransız 

Genç bestekarlardan. biri Ya
lova hakkında güzel b!r şar~ı 
beştelemiştir. ~eıı~ekar e_serı· 
ni Seyrisefaine 'lıedıye etmıştlr. 

VllAg~tte 

Kadrolar 
Geldi 

Dahiliye ve Polis me
murları maaşlarını 

bugün alıyorlar 
Vilayet Dahiliye kadrosu i

le Polis müdiriyeti ve kazala
rın kadroıu gelmittir. Yeni 
kadroya göre Dahiliye ve Po
liste bir tebeddül yoktur. Bun
lar bugün maatlarım alacaklar 
dır. 

Borçların affi 
İskanı adi sureti ile borçlan 

mış olan muhacirlerin borçları 
nm affi hakkındaki kanun dün 
Vilayete tebliğ oluıunuş ve tat 
bıkatma başlanmııtır. 

iade edilecek emlak 
Firari olmadıklarından do

layı sahiplerine iadesi lizım ge 
len emlakin listeıi kısmen Vi
layete bildirilmiştir. 

Bunlar da muhacirler otur 
makta olup tahliye ettirilecek 
ve muhacirlere bono verilecek
tir. 

Muhiddin B. gene gitti 

Tifo salgın halinde mi? 
Sıhhiye müdürü telaş edilecek bir 
vaziyet olmadığını teyit ediyor 

Hastahk nerelerde? 

Ali Rıza Beg 

rak çıkacak bir tifonun derhal 
ihbar edilınesi ve esbabının 
ref'i için çarelere tevessül edil
mesi bildirilmiştir. Bu mıntaka 
!arda bilhassa içecek sularına 
dikkat edilmekte, sakalar teftiş 
edilmektedir. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. 
dünı bu hususta demiştir ki: 

Yalova - Gemlik yolundaki . 
soygunculuk hadisesi tahkika
tına nezaret için giden Vali 
Muhiddin Bey dün şehrimize 
dönmilt ve tekrar Yalova'ya 
gitmi.tir. 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
görün.meğe başlayan tifo vak' -
aları için belediye ve vilayet 
sıhhiye müdürlükleri bütün te· 
dabiri almışlardır. Vaziyette 
bir fevkaladelik olmayıp nor· 
mal olduğu alakadarlarca te
min edilmektedir. 

Hastalığın tesadüf edildiği 
Ni!antaşı, Kurtuluş, Şişli cihet 
lerınde evlere tebligat yapıla-

- Temmuz İptidasından 15 
temmuza kadar tifo vak'aları 
tezayüt gösterdiği nazarı dik
katı celbetmiş ve derhal vak'a 
çıkan mahallere tifo aşısı ehem 
miyetle tatbik edilmiştir. Tem 
muz nihayetlerine doğru da ti
fo vak'a.lan ziyade miktarda a
zalmış ve tifo vak'aları çıkan 

evlerde tathiratı fenniye yapıl
mıştır. Bugünkü vaziyet nor
maldir. Sular demir borularla 
muhafaza edilir, memlekette 
kanalizasyon tamamile yapılır
sa o vakit tifonun önüne geçil
miş olur. Bu tifo hastalığı yal
nız lstanbulda değil, hariçten 
gelen yolcular meyanında da 
şehrimize geliyor." 

Yerli mallar sergisi Poliı müdürü ve jandarma 
kumandanı da Yalova'dan gel
mişleı·dir. 

Bir katil 
M. Emin tevkif edildi 

Mehmet Emin isminde biri 
Bakırköyünde arkadaşlarından 
Sabri isminde birini aralannda 
bir kavga zuhurundan dolayı 
katletmişti. Mehmet Emin hak 
kında tevkif müzekkere11i istar 
edilmittir. 

J nhisarlar 

Tütün 
Kadrosu 
Yeni kadrolar tatbik 

ediliyor, 
açıkta kalan memurlar 

Tütün inhisar idaresindı! ye
ni kadronun tatbikine devam 
edilmektedir. Kadro hal'ici k'll
lan memurlar şimdiye kadar ;. 
darede çalışan ücretli memur
lar yerine tayin edilmiş ve bun 
!arın vazifelerine nihayet veril 
miştir. Açıkta kalanların tayin 
leri bunların adetleri 650 yi 
geçtiği için tabii bir kaç gün 
daha devam edecektir . 

İdare merkezinde A. ve B. 
şubelerinin tevhidi İkmal edil
miştir. Umum müdür muavin
liği için inha edilen bu şube 
müdürü Nazmi Beyin tütüncü
lükte ki ihtisasına binaen şube
sinden ayrılmasını vekalet mü
nasip görmemiştir. Umum mü
dür muavinliğine kimin tayin 
edileceği 'henüz l:ıelli değildir. 

Üzüm alınacak 
Müskirat inhisar idaresi, idarenin 

ihtiyacını temin ve ayni zamanda 
bağlan himaye için bu sene de e
hemmiyetli mikdarda üzüm müba~ 
yaa edecektir. İzmir mıntakasında 

yapılacak olan bu mübayaat i~in 

şimdiden hazırlanrlmaktadır. 

Cemiyetler 

Ayakkabıcılar 
Cemiyeti 
Kalfalar idare hey'e
tine geçmek isteyorlar 

Ayakkabıcılar cemiyetinin 
yeni idare hey' eti intihabı bu
gün cemiyetin Çarşıkapı' daki 
merkezinde yapılacaktır. 

Kunduracı kalfalarr öteden 
beri cemiyetin hey' eti idaresi
ne girmek istemektedirler. Bu
günkü intihapta belki kalfalar
dan bazıları yeni idare heyetine 
girmek imkamm bulabilecekler 
dir. 

Bugün gazeteciler sergiyi hususi 
surette ziyarete davet edildiler 
Üçüncü .yerli mallar sergisi nasında sergiyi de gezmit ve 

Galatasaray lisesinde yarın a- gördüğü mükemmeliyetten do
çılıyor. Memlekette yerli malla layı sergi tertip hı!yetini teb
rı tanıtmak ve halka sevdirmek rik etmiştir. 
noktasından çok kıymetli bir Cümhuriyet gençler mah
adım olan yerli mallar sergile· fili tarafından sergide perşem
rinin tekerrürii hu y8ldaki mu- be akşamı verilecek ilk müsa
vaffakiyeti teshil edici sebepler mereye bir çok zevat davet e
den biridir: dilmiştir. Filips radyo tarafrn.. 

Serginin bütün tertibatı ik- dan sergide büyük Radyo tesi
mal edilmiş olduğundan bugün satı vücude getirilmiştir. Gü
matbuat mümessil~ri sergiyi nün mühim haberleri radyo va· 
ziyaret edeceklerdir. sıtasile ~iya~etçiler~ verilece~-

Şehrimizde bulunan Maarif tir. Sergı po!•~ komıseı· m~avın 
vekili Esat Bey evvelki gün !iği dünden ıtıbaren faalıyete 
Galatasaray lisesini ziyareti es başlamıştır. 

™ 

Hava kahramanları dün gitti 1er 
Ba 

1 
ı inci sa_hifede) ı da. çok. ıe~ it~~tiklerini, f~k~t ~ö~-

ti .. i ima~ hareket içın her tey ha- dukl:-ıı hu'5nU kab-..lden umıtlerının 
z!landı. TayYareciler vaJ.i muavini çok fevkinde olduğunu, buradan 
Fazlı Beyle ved31a1ırken kendileri- ayrılma.k1a beraber. İstanbul h8.tn·ala 

.. t ile samimi hüsnü kabul rm1 daıma kal?lerınde taııyacakl~rı 
ne gos er n 
ve nUsafirperverli.ğe en hf:ıt· teşekkü n1 söylediler. 
rat ve minnettarhğtnı arzetmiş, ken - Layık olmadığımız bir kabul 
disi ve refikinin ilelebet Türk mille gördük. Türk milletine ve onun na
line kaı·şı ~n aamiınİ dostluk ve hür mına bizi ağırlamak lütfunda butu
ıneti besleyeceklerini ve Amerikaya nanlara daima rninnettar kalacağız,, 
avdetlet·i.nde yeni Türkiyenin terak- Diyerek tayyarelerinin yanına yak 
kiyat ve ınuvaffaluyatrnı vatandaş.in laştdar. Bu esnada Hasan Fehmi B. 
rına bildirmeği şerefli bir vazife ad- tarafından tayyaı·ecilere takdiuı edi 
deleyeceklerini söylediler. len iki bukete kendilerine veı·ildi. 

Vali muavini Fazlı Bey de kendi- Teşyide hazır bulunan iki Hanım 
terin~ burada misafir etmek şehir 1• da tayyarecilere birer mavi nazar 
çin büyüt, bir şeref ve zevk teşkil ey boncuğu veı·dilerJ ve tayyare«.:iler 
lediğini, bu kadar çabuk gitmelerin bunları derhal tayyare!erine astllar. 
den müteeısjr olduğunu, çünkü bu- M. Polando diyordu ki: 
radan aynlmalarının güzel bir bay- - Biz Amerikadan Tiirki.yeye an 
ramın sonu demek olduğunu söyle- cak bir kızarmıı tavuk get!rebilmiş 
di. Tayyareciler yavaş ya- tik. Giderken nefis çiçekler götlirü
V&f uçuş elbiselerini giydiler. Bu Öy yoruz. Maamafih kalplerimizde de 
ı .. baz• mecmuale,rda gördüğümüz Türk milletine, lstanbul halkına 
meşin kombinezonlardeın değildi. 1- ait kıymet1i h8tıra1ar var ki bunlar 
ki eski pantalon giydiler, arkalarına da cihan değer. Kendi memleketı
birer yün fanila geçirdiler. boyunla- mizden ayrılrr gibi müteessir oldu-
rına da birer mendjl tardrlar. 1 t ğumuza emin olunuz. 
'ki kah 'e ı ramanm UÇUf tuvaletleri. Saat 5,30 da tayyareciler yerleri-

Tayyare motörü durmadan ve ne geçtiler. Motör daha kuvvelli 
her an daha kuvvetli dönüyor, etra döndü, etraftan gene alkıılar yükse
fında büyük bir hava cereyanı yara liyor • gene yap. sedaları meydanı 
byor, ve cereyanla yere Yatmıt ot- çınlatıyor. Kahramanları takdirde 
lar ileriye doğru uzun bir İz yap•- yekta olan Mehmetçikler büyük bir 
yordu. takdir ve hürmetle bu iki !!'enci al-
Şimdi veda saati gelmitti. Her a kışlamakta herkesten daha ileri gidi 

rılık gibi bu da hüzünlü oldu. Ta ~ yorlardr. 
yareciler kendilerini tanıyan he"rk:, Motör arhk pervanesi göı·ünmez 
üzerinde çok derin bir tesir bır-'--n bir sür'atle dönmeğe baıladı. 1~ayy 

""" 'lk' 
8 

o büyük tevazu ve samimiyetlerile ~e •. •n. yava, yavaf bir kaç meh·e 
kendilerini tefyİe gelenlerin ellerini iJ.~r:ledı, sonra eittikçe artan bir 
sıkıyor, her birine a)·n ayn cümle~ sur at]e sahada koşmaya başladr. 
lerJe teşekkür ediyorlar. Mendiller sallanıyor. selilmetle, 
Tayyare cemiyeti reisi Hasan Feh gene beklerİ2 sesleri yükael•yordu. 
· B 1 Tayyareyi idare etmeyen M. Polan-

mı ey e vedala~maları bilhaosa 
yanı dikkatli. Uzun cümlelerle gö~ do ellerile teşyicilere selamlar gön-
diild. · h" ·· k b ld deriyor. Fakat bu ayrdık o kadar 

erı usnu a u en, ınisafirpe 

l
'k r sür'atle oldu ki! Bir an içinde 

ver ı ten dolayı teıekkür ett'I 
Ş. d 1 er. san - siyah kut sahanın sonunda 
ım İye kadar Türk milletinin ne- d Yer en ayrdmııtr. Rüzgar istikame 

cabeti,. ve misafirperverliği hekkrn- · d bn e bir müddet uçarak irtifa aldık 

Belediyede 

~öpekleri 
imha 

Sokak köpeklerinin 
imhasına 

devam ediliyor .. 
Şehirde türeyen sokak kö

peklerinin imhasına belediyece 
devam edilmektedir. Son on 
beş gün içinde 70 köpek öldü
rülmüştür. Köpekler geceleri 
imha edilmektedir. Bifhassa sa 
baha karşı 3-4 arasında Kum 
kapıda çöpler denize dökülür
ken köpekler toplanmakta ve 
bu suretle imha edilmektedir. 

Tecziye edilecekler 
Son günlerde sokaklara ka

vun karpuz kabukları atılmak
tadır. Dün zabıtayı belediye pa 
zar ve sergi yerleri ile halkın 
toplandığı umumi yerleri teftiş 
etmişlerdir. Sokakları kirleten
ler şiddetle tecziye edilecektir. 

Belediyeye tamim 
Papalık müessesesinin Tür

kiyedeki mümessil ve müesse
seleri diplomatik mahiyeti ve 
harici ezmemeleket şeraitini 
haiz olmadığından bu müesse
se ve mümessillerin belediye ve 
idareyi hususiye tekliflerine 
tabi tutulması dahiliye vekale
tinden belediyeye tamim edil. 
mittir. 

tan sonra tayyareciler tekrar saha· 
ya döndü ve bir kaç yüz metre itti
famda saha üzerinde birkaç devir 
yaptılar. Sonra ııarbe doğru sür'at• 
le uçmağa devam ettiler. 

Genç bir Hannn meydanın otları 

üstünde uzanan san • tiyah kutun 
tekerlek izlerini ııöstererek: 

- l tte iki kahramandan kalan 
hRtıralar dedi. 

Hava kahramanlarının 
telgrafları 

Tayyareciler hareketlerinden ev
vel B84vekil ismet Paşa ile Vali Mu 
biddin Beye, kolordu kumandanı 

Şükrü Naili Paşaya, Tayya•e cemi· 
yeti umumi merkezine, mezkü.r ce
miyet l•tanbul merkezine atideki 
telgraf ve mektupları göndermitler
dir: 

Yalovada Başvekil lamet Pa-§a 
Hazretlerine: 

Kadın 
Mürşitler 

lstanbul köylerini pek 
iyi buldular 

Kadınlar birliğinin köylere 
giden 5 irşat heyeti vazifelerim 
bitirerek şehrimize avdet et. 
mittir. Köylü kadın ve çocuk· 
!arla çok yakından temas edil
m~ş, kend~le~ne ilaç, kitap ve 
saıre tevzı edılmiştir. Köylüleı 
bundan çok memnun olmuşlar 
kadın müşjtleri köy yollarına 
kadar teşyi etmişlerdir. Kö) 
halkı mekteplere çağırılarak 
kendilerine cümhuriyet, inıc:. 
lap hakkında irşadatta bulunul 
muştur. Hey'etlerin gittiklerı 
İstanbul köyleri halkı umumi 
yet itibarile çalışkan, sıhhatli 
okur yazar ve neşeli bulunmu• 
tur. Köylerde kahvelerde otu' 
ran kimse yoktur. Herkes tar· 
!asında çalışmaktadır. Köy ka. 
dınlarına bey'etlere refakat e. 
den doktor hanımlar tarafın· 
dan çocuk bakımı hakkında faJ 
dalı bilgiler verilmiştir. Hasta 
çocuk ve kadınların merkeze 
getirilerek tedavileri için lazım 
gelen teşebbüsata girişilmiştir 

Olen muallim 
için •• 

Dün hazin bir ihtifal 
yapıldı 

Geçen pazar günü vefat e 
den Kabataş lisesi ikinci mü 
dürü kıymetli 

maarlfgileri • 
mizden Münir 
B. için talebe-· 
ıi ve sevdikleri 
dün Beylerbe
yinde bir ihti
fal yapmışlar
dır. 

Merasime 
hinden fazla 
taJebe ve mual 
lim iştirak et- JIIer•wn Mumr _,; 

mit ve kafile halinde merhu
mun mezarına gidiler!lk orada 
nutuklar söylenmiştir. Mezaı 
batında muallim Niyazi Tev
fik B. bir nutuk söyliyerek meı 
bumun tercümei halinden ve 
yaptığı hizmetlerden bahıet
miştir. Talebeden Şevket ef. de 
bir hitabe İrat etmiştir. 

İhtifal hazin bir surette ni
hayet bulmuştur. 

Dünya iş kadınlar 
arasında tesanüt 

( Bafiı birinci sahifede) 

Bize karşı göıterilmiş olan büyük 
misafirperverlikten dolayı en derin 
nı.İnnetJeTle müt--haııiı olarak Tür
kiyeden ayrılmaktayız. Ziyaretimi
zin Türk - Amerika cümhuriyetleri 
ni bağlayan dostluğun tezahürüne 
fırsat vennesinden dolayı bahtiya
rız. Tarafı devletinizden bizlere lô.t 
fedilmiş olan Tayyare cemiyeti ifti
har madalyasının kıymetini takdir
den i.ciz olduğumuzu bir kere daha 
arza nıüsaadenizi istirham eyleriz. 

Boardman, Polando İstanbulda bulunduğumuz 
. Istanbul vali,; Muhiddin Bcyfen- esnada Türk İş kadınlariyla te-

dı HaZl'etlerine: masta bulunarak onların fede-
lstanbuldan ayrılırken zatı devl~t rasiyonumuza dahil olacak bir 

lerine ve ~~h.. iilôniz va- teşkilat yapmalarını tavsiye e-
sıtasile büyük ~chrinizin hal deceğiz. 
k1n3 bize karşı gösterdik! _ Türk kadınlığını hariçte bı. 
ri iilicenabane misafirperlikten do~ rakacak bir teşkilatın beynelmi 
Y• en har teşekkürlerimizi bir ker a lel ohhileceğini zannetmediği. 
daha arzetmek emelimizdir. Her ta~ ı ~izden Türk Hanımlarının bi
rafta bize karşı göstel'ilıniş olan hüs zımle beraber çalışmalarını çok 
nü k3bul ~e ist;k!Jali kat'iyyen unu- ı· arzun. ".tmekteyiz. Gayelerimiz 
l•mayacagınuzr oo·ze.ierİz. den btn de kadınların anne VE 

Kolordu kl!ma.,danr Şükrü Naili ı zevce s~fatlarından istifade e· 
Paşa Huretlerine: derek cihanda daimi bir ıulh 

Tarafı devletinizden ve Istanbul ve sükün temin ve harbin kat'. 
hükumeti askeriyesi tarafından bize iyyen önünü almaktır. 
karşı yapılmış ol"n liitufkarhktan Hey'etimiz reisi Nevyorkta 
dolayı derin surette minnettarız, en büyük bir avukattır, aramızda 
samimi teşekkürlerimizi arzederi:ı:. sabık nazır, ayan azau, ve dok-

Ankara Türk tayyare cemiyetine: tör olanlar da vardır." 
Türkiyedeki ikametimizin unutul Amerikali İf kadınlan tara-

maz bir hatıra olması için Tayyare fmdan bugün Tokatliyanda S&• 

~~iyeti tarafından gösterilmis ol•n at 5,30 Türk meslektatlanna 
alıcenabane misafirperlik ve hituf. 15 kişilik bir çay ziyafeti vere. 
karlığa en bilr teşekkürlerimizi ar- cekler ve federasiyon etrafında 
zederiz. müzakeratta bulunacaklardır. 

Tayyare cemiyeti reisi Hasan Feh 
mi Beyfendiye: 

Azizim Fehmi B ., 
Güzel memleketinizi terketmez .. 

den evvel Mr. Polando ve ben size 
ve Tayyare cemiyetine hakkımızda 
gösterdiğıiniz iltifat ve hüsnü knbul
den dolayı çok tefekkürler eder ve 
iyi muvaffakıyetler temenni eyleriz. 
Bu hüsnü kabulü, bizi kendi evimiz 
de addettirecek kadar samimi ve 
muhabbetlciir bulduk.. Gene lstan
bula gelmek ümidjni besliyoruz. Te 
tekkürlerimizi tekrar eder, !İze ve 
Tayyare cemiyetine muvaffakıyet
ler t~mennisile hürmetlerimizi teyit 
eyleru: efendim 

Russel N. Boardman 

Nişan merasimi 
Yunu• Nadi Beyin büyük o~I• 

Nadir Nadi Beyle Şerif Zade Sürey 
ya Beyin kerimesi Nuveyde Hanı 
mın niıan merasimi dün Tarabyad.ı 
Tokatlıyan otelinin bahçesinde Gü 
zide davetlilerin huzurile icra edil 
mittir. 

Nişan merasiminde Büyük Mille~ 
Meclisi reisi Kllım Paş~. HaZTet)e. 
rile refikası, Hariciye vekili Tevfi(I 
Rü,tü Beyin refikası ve Alman, A 
vusturya sefirleri refikaları, iş b~n· 
kası umum müdürü Celal Bey, Ru 
'en Eşref Bey ve refika .. , di~er biı 
çok zevat hazır bulunmuşlardır. 

Tar 
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Asrın rınıdc.;i "Milliyet" tir. 

10 AGUSTOS 1931 
IDARF.HANE - Arıkara cadde. 

ıi No: 100 Telııraf adı·eıi: Milliyet, 
ı.ı.nbul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 ---ABONE ÜCRETLER! 

G Türkiye İçin Hariç için 
3 ay lığı 400 kuruı 800 kuru' 
6 " 750 " 1400 .. 

l2 " 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuru§ 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
İçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinJann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

ugari 20 c!erece idi. Bu
gün ruzgi\r poyraz hava 
"lçık ~ 

fis: ~J ~ 
Acı hakikat 

Ben tatlı hakikate zaten 
rasl gelmedim ki; 

fiu acı hakikat nedir?. 
Bu. dan otuz sene evvelki gaze 
te kolleksiyonlarını karıştırır
unız tıpkı bugünkü gibi ter
kos şırketin<len şikayet edildi
ğini görürsünüz • 

Dünkü gazetelerde de Ni
ıa ta~ı yangınının terkos boru 
larında su olmadığı için teves
sü ettiğini ve mes'uliyetin ter
-rnsa ait olduğunu okursunuz. 

insaf! otuz senedir bir ter
kos işini halledememitiz, bu
gün çayır çayır yanıyoruz. Çok 
daha büyük ve daha zor ıey
lere girişmeden evvelden ener
jimızi ı;u terkos borulamıdan 
su akıitırma. a sarfetsek ne iyi 
olur? 

Bir gazete Amerikaya uça
cak tayyareciye (500) lira mü 
kiifat verec kmiş. Para az ama 
(jest) fena değil.. 

Acaba belediye ( terkos) iti 
ni ha!ledeb !ene nakli bir mü
kafat koysa nasıl olur? .. 

l•tanbulda eski5i kadar nü 
fus yok ki; m fazla sarfedili
yor diyelim .. Mevsim kurak 
da değil... Terkos &ölü de 
lebalep dolu !içinde zırhlı ııe7dl 
rebiliriz. Lakin terkos borula
n boştur. İstanbul bir taraftan 
ate~ten yanıyor, bir taraftan 
ıusuzluktan yanıyor ve bir ta
raftan susuzluk şirketine beda 
va para vermekten yanıyor .• 
Buna iki ka.,rulmuş değil üç 
kavrulmuş derler!.. Dünyanın 
biç biı· yerinde bulunmaz .. Bu 
radan başka! 

Ne meraklı haber 
Şu telgrafı ben de alem gibi 

ol.udum .. 
"Berut, 6 (A.A.) -Toska

nini dün akşam tiyatroda or
kMtrayı fevkalade hiddetlen
ılirmiıtir. 

Allah, Allah! demek kızdır 
mıt ha! Olur şey değil! .. 

Bu nasıl haber, nasıl hava
ılia ! T oskanini kimdir, ne za
man Beruta gitmiştir? 

Orkestra neden kızmıt !.. 
Yazmak yok mu? 

Anlatılan, ajana da pek 
farkında deği 1 ! 

Rakı feyezanı 
Bu ııünlerde lstanbulda bir 

feyezan var, rakı feyezanı. 
Onüne gelen yerde koca bir 
rakı ilanı .. Hatta Boğazın, Ye
ni köy mü, T arabya mı aklım
da değil, bir iskelesinin 1 am 
;:ephesine (Kristal) yazmışlar. 
Bu bir rakı ismidir. O iskeleye 
çıkan bir ecnebi bunu okumuş 
ve diger bir gün oraya gitmek 
;çin bilet alırken Kristala bir 
İ>ilet İstemiş. Şirketi Hayriye 
skele ve vapurlarında rakı ilii

•undan geçilmiyor .. 
Geçenlerde ziyaret ettiğim 

t."$İın sergi•indeki (Afiş) nü -
munelerinin çoğu rakıya dair 
di ... 

Bu ne feye::andır yahu! ... 
!!u ne kadar rakı! bu ne serbest 
ik! ... 

Her malımızın ihracından 
>ahsediyoruz da rakı ihracını 
1klımıza getiremiyoruz. Galiba 
.ok kıymetli de başkasına ver. 
·neğe kıyamıyoruz, değil mi? 

FELEK 

- --
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Dil işleri : 2 

Yarınki Encümene Program 
Büyük dil inkılabını yara- 1 karıılığı bulunan ecnebi asıllı 

tan inkılapçı Türkiye bunu kelimeler - ister farktan, ister 
yarım bırakamaz. Büyük Mil- garptan gelsin - lugate girme
let Meclisinin kararı da, işin melidir . 
değil, çalışması memnuniyet Öyle zannederiz ki dört 
vermiyen teşkilatın kaldırılma- esasa istinat eden bir lugat ki
sı şeklindedir. Bunun için tabı bugünün ihtiyacını örter. 
önümüzdeki içtima devresinde Bundan aonTa dilin ilerisi
yeniden bir dil heyeti vücuda ne taalluk eden iıler gelir: Di
getirileceğine şüphesiz nazari- llmizde kar9ılıjiı eksik mef
le bakılmak icap eder. humlara türk köklerinden kar-

y alnız bu yeni teşkilatın tılık bulmak iti, bir higat iti 
programı esaslı bir surette tes- değildir. Bir "Dil yenileme,, 
pil edilmeli, o programı bata itidir. Bunu bir heyet yapmaz. 
çıkarabilecek adamlardan mü- Dilin sahipleri olan halk ve 
rekkep bir heyet vücuda geti- muharrirler yap&r. Dil encü
rilmelidir. Program da ihtiya- meni, gerek derleme suretile, 
cattan doğmalıdır. toplıyacağı kelimelerden, ge-

İhtiyacımız nedir? rek mevcut bir kelimenin ma-
Bugün elimizde bulunan rwısını genitletmek veya da

lugatlar eski yazı iledir. Yeni raltmak gibi tasarruflardan, 
yazı ile basılmış bir iki lugat ve gerek bir türk köküne lahi
da çok eksik ve hatalıdır. Mek- kalar ilavesile yapacağı yeni 
teplerde okuyanlara, yazı itle- kelimelerden bu ite yanyanla
rile uğratanlara rehber olacak n bir "bülten,, veya bir "teklif 
esaslı bir türkçe liigate ihtiyaç kitabı, halinde halka ve mu
vardır. Bu türkçe lugat liaa- harrirlere arzeder. Muharrirler 
nın umumi liigati olacaktır. ve halk bunlardan bazdannı 
Ne derin ıstılahlar, ne de mu- kullanmağa batlar ve bu kul
kabili eksik mefhumlar için fanı§ umumileşmek istidadı 
reniden konulacak kelimeler gösterine o vakit kelime dile 
bunda yer bulamıyacaktır. A- kazanılmıt olur ve l6gate ge
"deta elimizde mevcut higatla- çer . 
rm en iyilerini bir araya koy Ltlgat itinin daha ilerisi ise 

tercüme işleri için F ranaızca
dan, Almancadan, İngilizce
den ... Türkçe lugatlar yapmak, 
ilim ıstılahlarını yeniden tespit 
etmek, eaki eserlerimizde kul
lanılmıt ve timdi terl<edilmiş 
kelimelerin l\lgatçelerinl vücu
da getirmek gibi i9lerdir. 

mak ve onların yanlıt ve eksik 
lerlni düzeltmek suretile vücu
da gelecektir . 

Fikrimizce, böyle bir lugat 
için şu esaslar kabul edilmeli
dir: 

1 - Elde mevcut luııat ki
taplarına geçmiş türkçe asıllı 
kelimeler, bugünkü konutma 
dilinde kullanılsın, kullanılma 
sın, lugatte yazılı bulunmalı
dır. Çünkü bunlar kendi milli 
mallanmızdır. 

Yalnız burada konulacak 
hudut, bu kelimelerin ııarp 
türkçeai lehçesine mensup ol
malarıdır. 

2 - Aslı türkçe olan keli
melerden bugünkü konutma 
ve yazı dillerinde kullanıldığı 
halde lıiııatlara geçmemit keli
meler bulunursa onlar da ltlga
ta girmelidir. 

3 - Türkçeden başka bir 
aaıldan gelen kelimelere gelin
ce, bunlar bir elekten geçiril
melidir. Bugünkü yazı ve ko
nuşma dillerinde kelimeler 
türi<çeleşmit sayılarak liigate 
konmalı, eakinin yadigarı ola
rak lugat kötclerinde uyuklu
yan kelimeler dilin canlı unsur 
lan olmadıkları için lugate so 
kulmamalıdır . 

4 - Türkçede tamamile 

Bu itleri sırasile ve mun
tazam surette takip ederek 
ba§a çıkarmak bir "akademi,, 
itidir. Bunları akademinin te
şekkülüne bırakmak muvafık 
olur. Yalnız mektep dersleri-
nin hemen muhtaç olduğu 
muhtasar ıstılah broşürleri 
sür'atle hazırlanıp nepedilme
lidir. Yeni yapılacak Dil En -
cümeni ya doğrudan doğruya 
"Dil Akademisi,, olmalı, yahut 
sür'atle tatmini lazım ihtiyaç
lar için çalıtacak muvakkat 
bir heyet halini almalıdır. Bu 
ikinci takdirde onun programı 
da yukarıda saydığımız esaslar 
dahilinde bir lugat, bir ders 
ıstılahları broşürü, bir de • di
lin esaslı kaidelerini ııösterir -
bir ana gramer yapmaktan iba
ret kalmalıdır. 

Ana. gramer ve akademi iş
leri hakkında düşündüklerimi
zi de ileride yazacağız. 

İbrahim Necmi 

:;:::;;;;:::::====:=:::. 

Çubuk 
-J.4 ran:.1:1.cad•n- fendim .. 

Müıtemlekal nazırı, beni - Tütün kullanmamak, 
kapıya kadar tqyi için koltu- hatta bazen hayatınıza mal o
lundan kalktı: l lacak kadar tehlikelidir. Zira 

- Anladınız dostum, değil halef tayin ettiğim Müsyü Sita 
mi. Obangıye vali atyın c<11· 1 den de tütün kullanmamak yü
liyoreunuz. Tayin emriniz per ıı:ünden hayatını verdi. 
tembe günü resmi ceridede in- - Yine anlıyamadnn nazır 
titar edecektir. efendi . 

- Oh, tetekkür ederim, - Anlatamadım. Müsyü 
bin kere teşekkür ederim mı.zır Sitaden tütün aleyhtarları ce
efendi. miyetine mensuptu ve tütün

Müstemlekiit nazırı cebin- den iğrenirdi. Bu nefret haya
den altın tabakasını çıkardı ve tına mal oldu. Yalnız onun 
bana bir sigara verdi. hayatına degil, Fransaya da 

- T e§ekkür ederim, kul- elli bin kilometre murabbaı a-
lan marn nazır efendi. raziye de mal oldu. 

- O halde bir puro? - Allah, allah .. 
Ve masasının üzerinde - Müsyü Sitaden vali ta-

büyük bir puro kutusunu gös- yi edildiği Obangiye gittiği 
terdi . zaman, ilk it olarak hükumete 

- Hayır, kullanmam efen inkiyat etmi, olan kabail rüesa 
dim, teşekkür ederim . aını ziyarete gitti. Uzun müd-

- O halde pipo içiyorsu- det devam eden isyandan son-
nuz demek? ra ı·üesanın inkiyat ediıi, bütün 

- Pipo da içmem . meseleleri halletmiş ve süku-
- Tuhaf !ey!. Peki siz ne net avdet etmi, bulunuyordu. 

kullanırsınız? Adet mucibince Müsyü Sita-
- Hiç nazır efendi. Tütün den rüesanın verdiği bir ziya

kullanmam. Ömrümde kullan- fete davet edildi. Çerez zama
madım . nında rüesa sulh çubuğundan 

- Fakat bu tehlikeli bir şey içrneğe hazırlandılar. Yine o -
dir . ranın adeti mucibince, çubuk 

- Evet, tütün çok tehlikeli sofranın etrafında bulunanlar 
bir şey.. tarafından ağızdan ağıza do-

- Hayır, tehlikeli olan laşlı ve nihayet sıra Müsyü 
tütün değil . Sitadcne geldi. Müsyü Sitaden 

- Ya? çubuğu reddetti. Kabile rüesa-
- Tütün kullanmamak teb sı bunu ııörünce birbirlerine 

likeli ! bakıttılar. Çünkü haklarında 
- Doğrusu anlıyamadım e en büyük bir hakaret yapılmıt 

Çapras kelimeler Gaip aranıyor I 

No: 86 

" İstanbul Vilayeti muha.sebei hu 
susiye memuru arnum Kadıköylü 
Talip Ef.endiain nezd.lnde bulunMı 
kardeıkrim Hiımn.t ve Nazmiyle 
kız kardeı,im Fahriyenin 19l7 dm
beri biç bir haberini alamadım. 

Gerek kendilerinin ve gerekAle bil· 
dik ~irdeki adraime malfunat vec
melerini rica ederim." 

lmperator istey r! 
Sabık Ayas Kadısı Kadıköylü 

merhum Hilmi Ef. mahdumu İs
kenderunun Arzuz nahiyesinde 

EMt Ahmet Hilmi 
Haçını çıkardı ve yemin etti : 

Sizi temin ederim .. 

Dünkü ıekli11 halli 

1 2 141178111)11 

Teşekkür - İmparator oğlumu ölüm 
Türkiye Haham hanesi mecli•i le tehdit ediyor, Sofi! Beni bu 

cismanisi; İstanbul Musevi cemaati mühim mesele karşısında yal
ti iqin gayri kabili telafi bir ziya nız bırakma! 

1 • • teıkil eden btiyük ilim ve pek sev- . 
_ı--ı--ı- - - - ı---1- --- - Sofi, meselenin ciddiyetim 

• • • gili Hahambaşı Haim Becerano E-
- -- - - - ___ anlayınca kaşlarını çattı: 

• • fendinin ufulü ebedisi hasebile ge-
ı--ı--ı---r--ı- - -- - - - ı-e:k bizzat cenaze merasimine iş;ti· 

- Sen Bizansa dönmez-
• • • sen, imparator, oğlunu öldü-rak ve gerekse şifahen ve tahriren 

• • • recek mi? __ • __ -c N. _ _ _ beyanı taziyet Hitfunda bulunmuş 
_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ zevatı muhteremcye, heyetlere, ce- - Evet .. 

7 • • • • •ı maatlara. scfarethanelere, ve umu- gönderecekmİ! .. 
Makidonyaya 

1 - - • 3· - - miyetle bütün halka ve bilha1isa ls - Oğlunu çok seviyorsun -- • • :::-~ -=ı~ • - tanbul matbuatına gerek lu:ndi na demek .. ?! 
ı • 1 mına ve gerek cemaat namına te- J - Hayatla ondan başka 
11 -.-,.- • 1 şckküratı samimiye ve hissiyatı kıymetli bir eaerim yok .. 

. ...:.....:.=ıl minnettaranelerini izhar ve arzu ib Sofi, Teofilosun yakasın-
Yeni ıekil li .c" bc addeyler. dan tuttu: 

Soldan sağa 
1 - Şeytan delil (5) Ev (4) 

2 - Bağlamak ( 4) Ayı yuva-

" (2) Nota (2) 

3 - Süal (3) Eski Istanbul (6) 

4 - Bizi doğuran (3) Ibadet(4) 
5 - ince, Kibar (5) 

6 - Zaman (2) Akıl (4) Yap

mak (9) 

7 - Ufuklar (4) 

8 - Aza (2) ihtiyar (3) Erkek 

iami (4) 

9 - Çivi (3) B"1<ir değil (4) 

10 - Abl~nın kotaaı (6) Beyaz 
kan (4) 

11 - Aletler (4) 

Yukardan aşağı 
1 - Karar kılınan yer. (6) Arzu 

(4) 

2 - Mahoul (4) Hamam kundu-

' 

• wı. satın alma 
· ·omisyonu ilanı 

- Sekiz bin kişiyi ölümden 
kurtardın .. ! Onlara hürriyet 

; verdin .. ! Ebediyyen teneffüs 
1 • 

etmek hakkını bah9ettın .. ! Ta 
r-..rnıktakı <;S erı u,.yv •. ,, rihe mal olan bu muazzam ese 

tın ihtiyacı olan arpa ve ımru rin yanında bir tek oğlunun 
ot ayrı ayrı tartnameierle ve ne kıymeti olabilir?! 

kapalı zarfla münakasaya " ~ ~ 
konmuştur. ihaleleri arpa Ertesi sabah T eofilos, •a -
15-8-931 cumartesi saat 17, rayın muhteşem bir kabul sa -
kuru ot 16-8-931 pazar saat lonunda, genç misafirini davet 

etti. B~ş ba'a kaldılar: 15 de Kınıkta askeri satın 
l - İmparator beni ne ile alına komisyonunda yapı a-

h ı temin edebilir ki, ben _Bizansa 
caktır. (Şartname sureti ey- döndüğüm zaman, evımde en 
etimizde mevcuttur.) Talip- dişesiz ve müsterih oturayım.? 
!erin şartname almak Ye mü- Genç zabit ıstavroz çıkara 
nakasaya girmek üzere ihale rek yemin etti: • 
saatinden evvel teminat ve - İmparator hazretleri söz 
teklifnamelerile birlikte mez- verdikleri zaman Venedik elçi
kfır komiayona müracaatları. si, Ayasofya baş rahibi, Lu-

(450) kas Notaras ve Kardinala Cil-
-----------'--'--'- berto yanında oturuyorlardı. 

rası (6) ilan Bu muhavereye hepsi şahit 
3 - Mersa (5) Duyııu (3) lsıanbulda sultan haımunında 3 olmutlardıı·. Yuanisin verdiği 
4 - Lahlm (2) lztırap (4) ve 5 numaralı m<ığazada Kumaş ti· sözdeıı geri dönmediğini siz 
5 _ Akıllı (4) Uzağa işaret (2) carctıle iştigal eden l' ert Hardeker bizden iyi bilirsiniz! 
6 _ Kemi- içi (4) Ciğer (3) ve Kirkor muhbiryan Kollektif şir - İnsan, beşeriyete karşı 

7 _ Ne siz, Ne onlar (3) Damar ketinin icra riyaseti aliyesince ve- medyun olduğu vazifeleri yap 
) 1 rilen mühlet ıizerinc defteri duyu· ı tıktan sonra, kendisini muhte-

suyu <
3 

• . .. ( ) S 
11 na kayt olunan alacaklılar arasın- ,em saraylardayaşamağa layik 

8 - Dedığınden donmek 4 a- da JO agustos 931 tarihine müsadif j görüyor. Ben Selaniğe çekilin 
kat (4) ı pazartesi günü .saat 14 te ~uayyen ceye kadar saraydan, ihtişam-

9 _ Erkek ismi (4) Edat (4) konkordato muzakeresı bır kısım 1 dan, yaldızdan nefret eder-
lO _ Boş aruı (4) Köpek (2) 1 alacaklıların ~aya~ı kabul göriHen . dim. Zindana atıldım, sefillerle 
11 - Bir vilayet merkezi (7) ' müracaatları uzerın.: verılen muh- ! bat başa yattnn aç, susuz kal-

_:..:_ ___________ , !et dahilinde olmak üzere 22 ağus- ı dım .. Vazifemi yaptım .. Şim-

lstanbul Mahkemei Asliye 3 ün tos 931 tarihine tesadüf eden cumar di bu muhteşem ve müdepdep 
: tesi günü 5aat 14 de talik edilimş hayattan uzaklaşmak istiyo-cü hukuk dairesinden: ı 

. f d H" ı ol<lug"undan yevm ve vakti mezkur rum. Madem kı' ı"mparatoı· ba-Evkaf müdüriy<ıtı tara ın an ı 
risto ve Pandoni efendiler aleyhi· da konkordato müzakereai için def na Prenses (Eleni) nin Haliç
ne Fatihte imareti atik mahallesin teri duyuna kayt ve kabul edilmiş teki metruk sarayında ikamet 
de Ye.ni hamam sokağında 52 NO.lu <>lan alacaklılaun Galatada ahit ha etmek hakkını bahtediyor. Hu 

f . ld nmda 42 numaralı yazılınemize gel zur ve emnı"yetle orada otur-fırın arsaeı canibi vak a a1t o u-
h kk d . k meleri ve borçlu şirket azasının da mak ve yalnız şiirlerimle m-öundM tashihi kaydı a ın a 1 a -,. 

.. . b . b hazır bulunmalan tekrar ilin olu· gul olmak u""zere Bizansa gelme e>lunan dava üzerıne eraı te -
lil gönderilen dava arzuhali mu
mai!eyhanm ikametgahları meçhul 
olduğu bcyanile bila tebliğ iade kı
!ınmıt olmakla tarihi ilinından iti 
haren on gün -zarfında cevap ver
meleri için i13n olunur. 

--·--··-·-···· .... ...--.... -

nur. 
Komiser Mazhar 

Zayi-Büyükdere kariyyesi muh 
tarı evv~li namına olan tatbik im 
amı zayi eyl.ediğimden hiç bir 
kimseye deynim olmadıgını ve ye 
nisini hakkcttireceğ:imdcn cıkiainin 
hükmü olmadıgı ilan olunUır. tı. Hakareti yapan da çubuğu 

birkaç nefes çekrniyen bizim 
vali.. Sulh çubuğunu çekme- Zayi plaka - İstanbul Kasapla
mek ora yerlilerince ilanı rı Türk Anonim şirketinin et nak· 
har~ demektir. Çubuk ikinci liye garajına ait (3021) numaralı 
defa ağızdan ağıza dolattı ve kamyonun plakalarından bir adedi 
yine sıra Müsyü Sitadene gel- zayi edilmiş olduğundan hiç bir 
di. Valimiz yine iğrenerek hükmü olmayacağı ilan olunur. 
çubuğu çekmedi ve yanındaki- -·-::- -::--·-·--·-- ·
ne verdi. Artık bu kadarı faz- Gumu.ş Suyu Hastanesin-
la idi. Reislerden biri ayağa , deıı: 
kalktı, bir harp naresi_ attı ve Hastaneye ikinci sınıf hem
çubuğu eline alarak bır dar~ şirelerin diplomalarile ve ü-
de valinin kafasını açtı. Ren- f h b k ıl 
ler de çekildiler. 

Görüyorsunuz ki tütün iç
memek tehlikelidir. Hatta ba
zen insanın hayatına mal o
lur. Müstemlekatta amirler 

bu noktaları bilmek gerektir. 
- Şimdi anladım nazır 

efendi . 

çüncü smı asta a ıc a:r:ın 

vesikalarile müracaatları ilan 
olunur. 

Zayi - 1381 sicil numaralı ara
bacılık ebliyetnamemi zayi ettim. 
Yeni,.ini alacağımdan hükmü yok· 
tur. 

Un kapanında 
Kulu 

araba<:ı Hüsevin 

meğe razıyım . 

- O halde 
lim ... 

derhal gide-

- Ne ile .. ? 
- Beni getiren gemi sahil-

de bekliyor.. Her an harekete 
müheyyadır .. Onunla derhal 
kacabiliriz. 

- Yol da yakalanırsak .. 
bizi parçalarlar .. 

Ben önce kaçarım.. Sahil -
de birinci kulenin önündeki ge 
mi ye doğru gelirsin! 

T eofilos, gt:nç zabitin tek-
lifini kabul etti. Kimseye bir 
şey söylemedi. 

En ziyade korktuğu bir 
kimse vardı: Sofi .. 

Sofi, T eofilosun petini bı
rakmıyordu. 

Onunla mutlaka evlenecek-
ti. 

Sofi ihtilalci bir kadındı ve 
ancak T eofilos gibi cesur, ateş 
ten ve hücumdan yılmaz bir 
erkekle mes'ut olabilirdi. 

O gece sabaha kadar uyu
madı.. T eofilosu tarassut etti. 

Sofi, T eofilosun Bizansa 

kaçacağını tahmin etmiyordu· 
- O mert bir ihtilalcidir.·• 

Ruhlal"I ölmüş insa"' anr. için• 
de bir an bile ya§ayamaz! 

Diyor ve bu kanaatıe mi.i· 
teselli oluyordu. 

Halbuki Teofiloı; genç zs· 
bitle firar etmeğe karar verıııİI 
ti. 

Akşam üıtü ortalık karar• 
dığı zaman zabitin arkasındıll 
yola çıktı.. Sahile doğru yüri· 
meğe başladı . 

Yolda T eofilosa rast geleıı 
ler kendisini tanıyarak selam· 
lıyorlardı. 

T eofilos heyecan içinde sa• 
hilde, birinci kulenin önüne 
vardı. 

Büyük ihtilalci etrafına b• 
kınırken, önünde durduğu ge
miden ince bir ses ititti: 

- Sizi bekliyoruz, T eofi • 
los! 

Şair batını kaldırdı.. GenÇ 
zabiti gördü.. Geni§ bir nefe• 
aldı ve sür'atle geminin merdi• 
veninden yukanya tırmandı. 

- Hemen timdi hareket 
edebilir miyiz? 

İmpaı atorun yaveri T eofi. 
loaun gözlerinden korkmut· 
tu. 

-Derhal.. 

Diyerek gemi kaptanınııı 
yanına sokuldu .. Kısa bir mu· 
havereden sonra geminin yel • 
kenleri inmeğe batlamıftı. 

Teofiloa yakasını kaldırmış 
kıç tarafta, dümenin kenarına 
sokulmu9tu. 

Gemi bet on dakika içinde, 
gürültüsüzce limandan ayrıldı. 

Enginlere doğru yol alma· 
ğa başladı. 

T eofilos deniz ortasında <-· 
yağa kalkarak Selaniği aelum• 
ladı: 

- Evlat muhabbeti yüzün· 
den, şerefli mazisini kendi eli 
le lekeliyen bır pederi sen af· 
fet allahım ! 

Diye sevinmeğe başladı. 
Genç zabit, büyük ~airiıı 

yanına sokuldu: 
- Müteessir olmayımz üs· 

tat! Tarih sizi: "Sekiz biıı 
mahkiimu ölümden kurtaran 
bir halaskar!,, diye kaydede· 
cek .. 

Dedi. 
T eofilos o güniln tarihini 

yazan en bitaraf bir müverrih· 
ti. Seliniği kurtardı •• 

Mahkıimları kurtardı .. 

Esirleri kurtardı .. 
Kadınlan kurtardı .• 
Yetimleri kurtardı .. 
Ve nihayet bütün -ıe • 

keti kurtardı, diyebileeektL 
Fakat avdetini naaıl, ne tekilde 
kaydedecekti. 

1 mpaı atorun teklif etti fi 
yaldızlı saraylar sözünü kamat 
tırdı .. Ve bütün bu kurta.rdıjjı 
insanları ve memlel<eti yöz üs· 
tü bırakıp kaçtı dlyelıilecelı 
miydi? 

Sert ve soğuk bir rüzgar 
T eofilosun yüzünü kamçıladı. 
Bu rüzgar sanki ona: 

- Sus ve düıünme! 
Diyor ııibiym. 
Kulağının dibinde Selinik• 

lilerin feryadını, mahkumlarııı 
iatimdadını, esir)erin iniltileri 
ni, kadınların çıilığını, yetit11 
lerin eninini ititti .. Fakat, he)" 
hat .. Artık Selinik limanından 
uzaklaşmıtlardı. 

O şimdi, bir genç zabitin. 
bir gemi kaptanının esiriydi .. 

(Bitmedi) 
- Binaenaleyh tayin kara

rınızı, siz tütün içmeğe alıtın
caya kadar tehir edeceğim. __ Karaköy'de - ... Hayat Nakliye 

- Pek ala nazır efendi .. 
Ve çıktım. 

O gündenberi pipo içmeğe Hırinci kc,ıdede ikiıer bileı alan 

-- -
A.:N.AI:>C>LlJ 

SİGORT ŞİRKETi 
M. Gazi Gişesi 

çabalıyorum. Yaşını batını al- muhterem müşterilerine altı ke-
mış bir adam için, bu, zannet- ~ıdede hiç bir şey çılcmıdığı 
tiğimden de güç bir tey .. Fa- takdirde gelecek ıeıtibın birinci 
kat ne yapalım, can kayeusu ke,id<ıinin bir biletini hilA bedel 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmişür. 

Adret: ı Telefon: ı Telgraf: 
41incü Vakıf Han lst. 531 fmti~aı 

l) 

ç 
Cİ 

tıı 

lıı 
ili 

bu) vtrcccktir. ••••ıl 
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g en gune 
ediliyor! • 

ımar 

Bu küçük ltasaba Ana~o.!~n?n en 
şirin ye:rlerindeıı bırısıdtr 

ıÜ· 

r· 

Fethigenin şirin manzarası 
( . . 1 d bü ük bir inkitaf husule 
Fethiye) cenup sahillerımız a Y • 

deki kasabalarımız içinde en ıa gelecektır. . • 
a· Y~~· tem.ıı,a olan tehirlerden Bele~~yesı .. _ 
e bırıai de F ethiyeclir. Burası Ay Belediye reısı, doktor p':{ 

'°•lıktan sonra manızara ve Ieta ş•h Halit Bey . na_mın a 
a fet İ tibarile ikinci bir iakelemi:ı şayanı dikkat hır sıma.J.r. 

dir. Vapur rotasından ayrıla- Bu muhterem doktor F eth•ye: 
t11k körfezin iç tarafına doğ- nin imarına müessir olan y:ga 
rıı teveccüh ettikçe insanın gö ne bir şahsıyettir. B~ledıye-
:Zij Önünde batka alemler pey n in varidatı 22,000 Iı.r.:ı-dı_r. 
dıı oluyor. Vapur kıvrıla ~v.~ı Sokaklar geni~ ve yekdıgerıne 

: 111 zikzak hatlar üzerinde yur~- amuttur. Şehı~ baştan başa 
~~kçe Fethiye bütün güzellı - elektrikle t~~ı'. . ~~unmu~~u'; 
K!le meydana çıkıyor. Ve en F ethiyenin bırı buy~~ dıger. 
111h11yet güzel bir rıhtıoun ke- küçük iki parkı ve ı~ı s~or klu 
lltrına yaklatarak halatlarla bü , bir spor s~hası bır ~ıfte. ~a 
kendisini oraya bağlıyor! maını, güzel bır . c~~'.'• şınn 

Şehirde bir ctwt1ldn bir beled~ye dairesı, ıki ılk . mek 
. tep ve hır de ana mektebı var 

Fetbiyenin antresı Bandır- d 'Bir Ziraat Bankası, bir 
~a. kadar güzeldir. Burası ııe- o~."ıma odası, bir de umumi 
111fçe bir meydan ve bu me!da helası mevcuttur. 
111ll etrafında oteller, gazıno-
l11r postane ve Seyrisefain ida- Su ve hava 
l'elerf vardır. Her vapur ııel- Memleketin suyu kireçli-
dikçe bu meydan kalabahkla dir. Fakat iyi bir su celbi için 
dolar. Cesim okaltlpüs at.açta bu hafta su mühendislerinin 
l't altında ve nhtmı üzerinde geleceğini haber aldım. H ava 
bir ilemdir kurulur! 51 da maalesef rutubetli ve sıt 

Ben doğruca hükıimet ko- malıdır. Bu kazanın sahillerin 
llıığma ııiderek kaymakam Re- de müthit sıtma olduğu halde 
fit Beyi merdivenden inerlcen ne kadar yazıktır ki sıtma 
l>ulduın beni odasına götüre- mücadelesine dahil edilmedi· 
rek gazetemiz namına ~üsnü ğinden halk çok mustariptir. 
kabul eyledi. Sonra bırlikte Ve yazın herkes kaçmaktadır. 
kaymakam konatı- gittik. Sıhhiye Veli.Jeti celilesi bu ırü 
l>ıvarlarla muhat güzel bir hah zel kazayı da mücadele mınta 
Çenin vasabndııki bu kaşane kasma ithal lutfunda bulunur· 
cidden sevilecek bir binadır. sa Türkiyeye en büyük hizmet 

Vüs'at !erden birisini daha ~a~mıt °: 
!ur Belediyenin esen hımmetı 

l(•za 4000 kilometre murabba ola~ak ıs yataklık bir hastane 
ltıda bir vüs'ati haizdir. Mer tesis olunmuttur. Bunun m~s 
k~ 25 şaat uzakta köyler rafına hususi muhasebe de ış 
"•rdır. Umum nüfusu 36,000 tirak eylemektedir. Ka~rosu.n 
•addesindedir. 4 nahiyesi, ve da bir doktor bir hemııre bır 
8S klj,ü mevcuttur. Fethiyede a§Çl ve hademe mevc~ttu_r. Ve 
8oo hanede 4000 nüfus sakin- 6000 liralık bir bütçe ıle ıdare 
dir , I nınaktadır. Husuıf muhase 

Ah/dk w stlflige 
Merkezde fazla ve köylerde 

i\z İşret vana da itret yüzün
~en vukuat olmaz. Fuhut ve 
"lltnar ehemmiyetsiz dereceler 
dedir. Tesettür ve taassup yok 
~ur. Merkezde yerli abali bu
~nınaz. Halk, Radoelu, Sell-
1\ıkJi ve turalı buralıdırlar· 

A$aglı 
f Köylerde hayvan hırsızlığı 
k~zladır. Bu hırsızlık dört ~ 
d 0 Y. araımda bir tef>eke halın-
edır. Kız kaçırmak yüzünden 

k~ bir de kan ııütmek adeti sa-
•tııeainden dolayı cinayetler 

01ınaktadır. Bilhaaea jandar
:::. .kumandanlarının sık s~~ 
d .. !Httirilmesi vukuatın tezayu-
~lle sebep olmakta ve failleri

lllQ derdestine imkan bırakma. 
llııı.ktadır. Bu kere Çivrilden 
İ11klen gönderilen jandanna 
ı~•ndanı İhsan Beyle Kül
ll~ten bir nıüfreze ile gelen 

%1 , liizimi Sami Bey faillerin 
{ıtU • • • d 1 •reaını derdest ve pençeı a a 

_,ete teılim eylemişlerdir. Bura 
"il • - • d }"f ~gır ceza mahkemesı var ır. 

"Pise.nede 100 mevkuf ve 
tı\ııh'-• d "um var ır. 

Yollar 
Ilı Nahiye merkezlerine oto

ohil yolları ve telefon hatla-
~· Y•pılmıştır. Tefenni yolu 

•11 Yapılmaktadır. Bu yol saye 
h~llde ~ ethiye kazas~ ~adolu 
nterlandına raptedılmış ola

<:ıığ ,ndan ve merkezi kaza bu 
<:~im hinterlandın iskelesi ola 
~!l•ndıın dolayı iktısadi saha-

o u • . 
benin yüz bin lira senevı varı 

dab vardır· -' · 

Ticareti 
F ethiyeden tütün, kereste, 

palaınut ve hubu~at .~~~aç olu
ur Burada kömiırculükte çok 

:,iihiındir. Hayvanat da '?8k 
. dedir Bunlar adalara ıh • 

zıya · K d 
raÇ olunmaktadırlar. asa a 

. t··-··lar çoktur. Ve 
zengın u- . 1. ihracat ılerinden küllıyet ı pa-

l kazanmaktadırlar. ra ar 
Madenler 

Kazanın biri krom . ~it~ 
manganez olmak üzere ıki mu
him madeni hali faaliyettedi~: 
Kazanın iktısadiyatına ço; bu 

ük yardımı olan bu m~ en: 
Y d Almanların işlettıklen 
ler en . 1 -~ madem maa esa 
manganez . . Sebe 
tatili faaliyet eylemıttır. 
b" d Rusların maden toooaunu 
(~) İiraya kadar indirerek dam 
in yapmalarıdır! Bu mad~n 

P ~ h •1 sesisatla 6 saatlık 
cesım ava 1 

f den sahillere naklonu -
01esa e . . d · 

k .d. Her ıkı ma enın 
ma ta ı ı. 5 k·ı 

ühim tesisatları ve 1 ı o -
m l"k dekovil hatları var-
ınetre ı . F 1 dır Krom madem d.r~•ı.~ r 
ra ~it olduğu halde hıred.t?r ~ 
. . b" Alman mü en ısı o. 

rının ır ec1·ı ı D ek ki 
duğunu söyl ı er·. emh. bir 
t . ret ve ınenfaatın ıç 
ıca .. ttnı 

vakit milliyet ve cın11ye a 

d • şu misalden de anlatıl ma ıgı 

maktadır! 
B sene neler .gapılaeak? 

u Merkezi vili.~et il~ rabıta 
tesisi için Köyceğıze bır yol ya-

Politika Hortumlar \ s Ahmet 2 ind s. Hukuk ııa-
Kesik mi? 1 kimLiğind.n: 

( B<!Şl birirıci sehifed•) K koyünde Mühürdar J Rıza 
olarak kıymetı<ri istenildi;i Fen heyeti ımldürii bugii11 Pa~a aıı;a.ı namile maruf olup mah 
kadar .ııünakaşa olunabiiir. r'a tc hk;kat gııpıyor. . kemece 45 parçaya bilifraz kısmon 
kat bizde meşrutiyet kıiltürü- B•ş;kıaş yangın tahkikatı beled"- satılıp bakiye kalan duvar gibi ve 
nü yapmış oları/arın başı Na- , ye cephesinden tahkıko devam olun· ka~akol sokaklarile yeni küşat olu 
mık Kemal olduğu inkar edile maktadır. Yangın esna&1nda hortum r.an Nur ve Suyolu sokaklarında bu 
• ların kesik olduğu iddia edilmi•ti. lunan arsalardan 25, 26. ıo. 11, 11. mez. ~ 

I Ziya G_ö~a~p, !11i!li hareke- Belediye heyeti fenniye müdürlüğü ıs. ıs. ı9, harita numaralı arsalar 
tin bJ~ fıkırcıs~Jır.. . . . itfaiyenin vaziyetini ve noksanlarını· ıs eyiıil 931 tarihınc rniı.>adif salı 

Ziya Gökalp lJ1 ~dealı m~~lı tetkike ba§lamıştır. Eıasen daimi en günü saat onbeste ve 23, 24, 25. 26, 
bir Türkiye; edebıyatca, kul- cümen itfaiye efradı için evvelce 28. 29. :-O 31, 32 harita numaralı ar 
türde, Jıalkçılrk ve dev/etçilik- gözlük, maske, ve alevden koıun- salar 22 eylfıl 931 tarihine mu<adıl 

b l ·ıı· bı"r ce mak icin baz "t" ··b , te şuurı.InU u muş mı ı - ' ve•aı ın mu ayaasına sah günü saat onbcşte Sultanahmet 
. "d · karar vermişti Ih hk · · k. · h k k ı nL}'et ı J. · 

1 

su ma <:mesı ı ıncı u u ~ ma 1 

Namık Kemal son nefesine Harikzedelere yardım kemesinde ~ilmüzaye?" satılacağın 
kadar dn talıplerı11 kıymetı muhammene 

Hürriyet . Nişan taşı yangınında evle- •erinin yüzde on niııbetiode pey ak 
Ve Ziya Gökalp son nele- len yanarak açıkta kalan ve c;alarını hamilen mahkemei mezku 

sine kadar muavenete muhtaç olan aileler rede hazır bulunmaları ve daha faz 
Milli devlet den. otuz dokuz nüfusun iaşesi l la tafsilat için mahkemeı me>kıire 
Mil/i lisan Beş!kt:'ş Hilali Ahmer kaza Ba§katipliğine müracaat eylemeleri 
},fi!/i san'at hey etı tuafından temin edil- ilan olunur. 
Düsturlarrm ağudan düşür- diği gibi kendilerin~ ayrıca da 

mediler. muaveneti nakdiyede bulunul-
KA RAK'fER duğu haber alınnııştır. 

Üçüncü Sulh Kukuk Hiikimli~in 
den: 

B u iki adanı, bir cemiyetin Hilali Ahmer Beş iktaş ka-
içine yeni fikir cereyanları s~k zasımn bu yerinde olan muave 
mak, bu cereyanları kökleştır- netini takdir ederiz. 

Mehmet efendi ile Kasımpaşada 

Camii kd>ir yeni caddede 10 No-lu 
aynı hanede sakinler Penbe ve kı-

Ankaradan Istanbula 
zı Halime han ımlar mı:y-ar:elcrinde 

Ziraat banka"'ı memurlarından 

mek, yerleşrirmek ve eser/eş
tirmek icin fikir adamında na
sII bir Ic~rakter olmak lazım 
geldiğini bize r.iğretmişlerdir. 

mürekcvvin İ7...alei ~uyu davasının 

cari muhakemesinde müddcialcyh
lerin ikametgahları meçhul oldu-

Bütün k inler, istihfa f/ar, Nazmı Necati Bey iıminde bir zat 
ğunda.n evvelce ilan.en teb!iğat icra 

tezyif/er, tahkir/er, itlıanı/ar, bugünlerde otomobille Ankanulan , 
ki eh · • ediidiği yevmi mahkerne<k virut hep bu iki adamın aya arı u- ş nmıze gelecektir. 

cunda, kaya dibine vuran dal- A etıikrerinden g ıy~ben muhakeme i-

d ·· ntapta bı"r şaki fa ve keşif dahi icra olu·narak mu-galar gibi, köpüklenip sön u. 
Ne Namık Kemal, ne Ziya Gasıp, yol keımek, ıirkat suçların şağın gayrı kabili taksim olduguna 

d · ·d // · k d dair r-apor ita kılınmı!l olduğu vcç Gökalp, ken ı ı ea erıne a- an maznun ve asker kaçaiı Ante1•-
yıt~ız şartsız hizmet etnı~yen li Ali oğlu Hanifi Antepten vaki 0 • hile biltalep hakkınızda muameleli 
edebiya tı, şiiri, romanı, .tıya:- lan iş'ar Üzerine şehrimiz jandanna gıyap kararı ittihaz edildiğinden 
royu, gazeteyi, uıektebı , hrç sı tarafından taharriyata başlanmış yevmi muhalreme olan lZ eylıll 9Jı 
bir müesseseyi müstakil kıy- ve aranma neticesinde bir buçuk se tarihinde gelmediğiniz v ya vekili 
mette görmediler ve kendi el- neden beri saklı bulundui u Araplar 
]erinde olan kadarını cemiye- malıalleıinde kunduracı C.emilin •· 

rr.cısaddak göndennediğini• takdir
de vakıayı ikrar ve kabul etmiş ad 
dolunup hakkınızda hükum ita edi 
leceği ilan olunur. 

rin hizmetine koştular. ı vinde derdest edilmiş ve Antabe sev 
. . .. kolunmuıtur. 

B üyük terbıyecıler ve m ur-
şit/er ancak böyle olur. . 

Biri müslüman osnıan/I /ıbe 
rali, biri saf türkçü idi. . Tahvil satışı tehiri: 

J kisi de zamanlarının ilerı-

sinde, ~aş~nda, .:ı~urıu ve şaş- ı Emniyet sandıgı" müdürlüg" ünden: 
maz nıurşıtler ıdı. 

· " Sandığımız namına merhun olup vadesi huliilünde borcun ,, " 
Ali Nüzhet Beyin Ziya Gök- ödenmediğinden dolayı 11 ağustos 931 tarihinde satılacakları 

alp için çıkardığı kitabı gördü evvelce ilan ed ilmiş olan muht elifülcins tahvilat satışının h as 
ğüm zaman , bu fıkrayı yaz- bellüzum tehir edileredc 18 ağustos 931 tarihine müsadif salı 

mak hatırıma geldi. günü saat 14 te esham ve tahvilat borsasında p iyasa mucibin 

Namık K emal'in karışık bir ce satılmalarınm mukarrer bulunduğu ilan olunur. 
cümlesini tenkit edebilen, ya
hut Ziya Gökalp'ın bir yanlışı 
m tutabill'rı lıerkes, bu iki in
sanın türk rarih i içindeki unu 
tulmaz iz/erilli çiğneyip geÇe
rek: 

- işte Namık Kemal'iniz 
- işte Ziya Gökalp'mız 
Diyor. 
Maatteessüf bizim neslimiz 

ve bizden sonraki nesil, cemi
yete faydalı büyük fikir ada
mı olarak, değil onlar çapında 
ve değerinde, on/ara benzer, 

O cinsten 
Adam yetiştirmemiştir. 

Falih RIFKI 
1 ....... . 

Arzı tazimat 
Evvelkigün Adliye Vekili Yusuf 

Kemal, Milli Müdafaa vekili Zek~i, 
Mııarif Vekili Eaat Beyfeııdiler Dol
ınabahçe sarayına azimetle Reiıi4 

dimhur Hazretlerine arzı tazimat 

etmitlwdir. 

Azerilerin nakli 
lraıı hükumeti Azerbaycan mülte 

eilerini huduttan ua:akla9tmnak 
ına)ı:aaclile cenubi lrana ııevkedilme
lsine karar yermiıtir. Bu kararın 

tatbikından çıkan ilk netice olarak 
bir grup izeri mülteci ailelerile ce
nubi !randa olan Y ezd §"hrİne g-Ön· 
derilmittir. 

-··-····-·-·····--····-·--
pdacaktır. Köy kanunundan 
da istifade edilerek Eşenden 
Kalkana ve Üzümlüden Fef-en
niye birer köy yolu açılacak ve 
Tefenni yolunun inşasına bara 
retle de·ıam olunacaktır. Vila
yetle kaza arasında Dalaman 
ve i!:ıen namında iki çay var
dır. Bunların üzerinde köprü 
olmadığındanNafıa vekaleti bu 
ralara köprü yaptıracaktır. Da 
laman çayının iki tarafında e
sasen köprü baılan yapılmıt
tır. F ethyelilerin en büyük 
dertleri bu iki köprünün acilen 
yapılmasıdır. 

/lelim 
Buralarda kat'iyen kar yat 

madığından adeta F ransanın 
(Nis) tehri gibidir. Ve çok 
miktarda portakal, limon, man 
dalin ve muı: yetiımektedir. 

~. K. 

iktisat Vekaletinden 
Ankarada inşa edilmeıkte bulunan zirai ve baytari enstitü

lerin (18457) lira bedeli keşifli sıraları, muallim lrlirsüleri ve 
sabit yazı tahtaları (20) gün müddetle kapalı zarf usulü ile 
münakasaya çrkarılmıştır. İhalesi 2 eylül 931 tarihine müsa
dif çarşamba günü sat on dörtte icra edilecektir. 
Evrakı fenniyesi ve projesi vekalet muhasebes ine teslim e

dilecek .beş lira mukabilinde enstitüler inşaat fen hcy'etinden 
verilmektedir. Taliplerin illin edilen bedeli keşif üzerinden % 
7 5 teminatları ve ehliyeti fenniye V'CSikalaırı ile birlikte ihale , 
tarihi olan 2 eylül 931 çarşamba günü saat on dörtte ziraat 
müsteşarlığı kısmında müteşek>kil inşaat komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Pazarlıkla satılık emlak 

Esas No; Mevkii ve Nevi 
20 Nişantaşı Kiitane caddesi Şişli Tarakki lisesinin bultm 

duğu 100 numaralı hane. 
23 Şişli Zincirlik-uyu 79 dönüm arazi ve 11 parça muhtelif 

mebani 
177 Kandilli Van*öy Qddesi S-7 numaralı 13350 m.m. ac

sa 

196 Hasköy vapur iskelesi caddesi 1 nuınarah 1678 metre 
teroiinde arsa. 

ı.:19 Hocapaşa HiidaV<endigô.r caddesi Şahinpaşa 'Oteli civa
rında Kalmmustafa ağa medresesi binası. 

Balada muharrer emlak bedelleri peşinen veya mukassaten 
tesviye edilmek üzere ve pazaırlrkla satılacağından t aliplerin 
24-8-931 pazartesi günü saat onaltıya ıkadar şubemize müraca
atları .. . 

Beykoz mal müdürlüğünden: 
. Po~onez ile C~mhuttyet köyü arasında emlaki milliyeden 

yırım hekta r mıkdarıUda 252 lira bedeli muhamminel i koru
nun eşcarı 30 temmu~ 931 de milzayedeye ÇFkanlmıştır. İhale 
si 20 ağustos 931 Pertembe günüdür ve bedeli pe1jindir. Talip 
lerin müracaatları. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Eylül 1931 de yedinci devre tedrisatına başlayacak" olan 
Gümrük tatbikat kursuna hariçten devam etmek isteyenlerin 
şeraiti anlamak ve kaydolunmak üzere 20 ağustosa kadar E
minönünde Gümrük binasmda bulunan kurs müdürlüğüne mü 
ra'Caat etmeleri ilan olunur. 

M~hru a e Erza 
mü ıakas s. 

Ankara merkez mektepleri 
yonu reisliğinden: 

mü!:;ayaa • 
'll';-

_Ankara Merkez mekteplerinin bir senelik rt'ahrukat, rıc .:ı. 
lat, arpa, saman ve sair ihtiyaçları 5 ağu~tos taril•ir len •tıtı . 
ren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii m ·ı,a~ .. sa; 3 

koııul~ustur. Münakasaya istirak etmek isteyenler yuzde 7. 
nısbetınde teminat a'tCelerine ait makbuzlarile birlıkte tekl.f 
mektuplarını hamilen mahrukat için eylülün 5 inc.i c.mıarte .. ı 
gii~ü'.. et, ekmek i<;in eylülün 7 inci pazartesi ve kuru erzak içın 
eyl~lu~ 9 uncu çarşamba ve sebze, arpa ve saman için eylülun 
12 ıncı cumartesi günle saat 16 da San'at mektebi•ule topla
nacak mübavaa komisyonuna usuliı dairesinde müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur 

~1a~rukat ve Erzak Münakasası 
. Ankara Merkez Mektepleri Mü ba} a ıt Ko

mısyonu Reis liğinden: 

Ankara Mcl'kez Mekteplerinin ·bir seneliık mahrukat m~ • kulat, arpa, saman ve sair i.htiyaçları 5 Ağustos tari:hinden iti,. 
haren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevidl miinaka• 
saya konulmuştur Münakasaya iştirak etmek isteyenler yüs. 
de 7,5 nisbetinde teminat akçelerine ait maıkbuzlCll"ile blrlllrto 
t e!dif mektuplarım hamilen mahrukat için Eiyhllün 5 in.el cu

martesi günü, et, ekmek için Eylfilün 7 inci pazartesi ve kuru 
erzak için Eylillün 9 uncu ça.rşamba ve sebze, aıl'pa ve saman 
için EylUlün 12 inci cwnartesi günleri saat 16 da Sanat Mek
tebinde t ophnacak .mübayaa komisyıcm.una usull dairesinde 
m üracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Zonguldak Baytar Müdürlüğünden 
Damızlık Aygır deposu hayvanatı için muktazi ( 11,520 ) 

kilo yulaf ( 11,520 ) kilo ot ( 5000 ) kilo saman (400) kilo 
kepek (300) kilo kuru üzüm ve (22) kilo tuzun 19 ağusto:1 
931 tarihine müsadif çarşamba gilnO Encümeni Vil iyelı;~ 
ihaleııi icra kılınmak üzere münakasaya çıkanlmıftır. Num_
nelerini görmek ve tafsilat almak iıteyen taliplerin Encü
meni Vilayete ve Baytar Daireaine müracaat etmeleri ila ı 
olunur. 

Isparta Vilayeti Dai
mi Encümeninden: 

1 - İsparta-İğTidir y<0lu üzerinde 20-32 + 500 kilometreler 
arasında muhtel if mevkilerde 784 metre mikii.bı kum ihraç ve 
nakliye ve ferşiyesi beher metre mikabı 118 kuruştan 925.11 li
ra ve 7840 metre mikabı kırılmış ve döşenmiş taşın silindiıra· 

jının beher metre mikılbı 35 kuruştan 2744 lira ki cem'an 3669 
11 k11ru.ş bedeli keşifli ameliyat 23 ağustos 931 pu;ar günü sa 
at 16,30 da ihale edilmek üzere aleni münakasaya konmuştur. 

2 - Taliplerin keşifnameyi Vitıiyet Nafia dairelerinden al
malan ve görmeleri ve tetkik etmeleri lazımdır. 

3 - Münakasaya i ştirak için Ticaret Odası vesikaları temi
nat mektupları inşaatın devamı ıniiddetinoe nezaret edecek 
fen memuru bulunduınılacaklarma Noterden musadda-k taah
hütnameleri ile Isparta Daimi Eencümenine müracaat etmele 
ri lazımdır. 

4 - 5000 metre tul üzerindC'ki keşifname veçhile ya.pılma,;;ı 
lazım gelen ameliyat yani 4000 metre mİıkabı silindiraj kanu
nuevvel 931 nihayetine kadar müteahhit tarafından ikmal e
ıdilmiş bulunacaktl'r. 

s - Diğer 4800 metre ti\l üzerin~ki 3840 metre m.ikat>x 'a 
meliyatm silindirajı da 30 nisan 932 gayesinde- : bitirilmiş ola
caktır. 

6 - İhaleyi takip eden 20 nci giinde miitealııhit işe başla
mak mecburiy-etindedir. Tetrinievvelin birinci gününe kadar 
kumlarmı şose üzerinde ameliyat mevki ve mahalline nak~
miş bulunması meşruttur. 

7 - Tediyat Viliyet merkeande ve her ayın on beşinde vu
ku bulacaktır. 

Hurda Bakır, Eski Battaniye 
ve saire müzayedesi: 

fst. E~razı akliye ve Asabiye hastanesi Müdürlüğlinden: 
Hastanemızde mevcut tahminen 2500 kilo hurda bakır ile 
4000 kilo kadar paçavra, Battaniye Ayakkabı eskisi 16 
ağustos 931 taribine müsadif cumartesi günü saat 14 te 
açık arttırma uııuliyle satılacaktır. Eşyayı görmek için Ba
kırk6yündeki hastanemize ve müzayedeye iştirak için de mez
kur mahal MalmiidürlilğOnde milte~ekkil 1atış komisyonuna 
müracaat olunması . 

Yarış ve Islah encümeninden: 
1418; 931 üçüncü hafta dördüncü İngiliz Handikap koşusuna 

girecek hayvanlardan Draucourt 61,5, Firig 60, Flongtop 59, 
Ketje de Bürüxelle 57,5, Strombolis 57, Fol E spoi.r 56, Rasbell 
55,5, Silver glov 54, Pür Biyeti 53.5 Nona 53, Hamilkar 48 
kilo 

Ve keza ikinci yerli ve Arap Handikabına girecek lıay\·an
lardan Gümüş 61 ,5, Mes'ut 59,5 Hamdani 59, Malta , .S8, l lı 
ninnur 58, Al Derviş 56, Tayyar 55,5, Ubeyya n 54,5, kilo. Cey
lan 54, Şahin 54, K . Hadit 52 kilo ta:şıyacakla:ıhr. 
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Uzüm müzayedesi 
Ist. Ziraat Mektebi müdürlüğünden: 

Yetil köy civannda Halkalı' da kiin İstanbul Ziraat mek
tebine ait nefis üzllm bağlarının aenei haliye mahsulü 12 
ağustos 931 tarihine müsadif çartamba günü saat 15 te 
ihale edilmek üıere müzayedeye konulmuıtur. 

Taliplerin teraiti mOzayedeyi anlamak için Galatasaray ve 
hatları görmek için her gün mezkilr mektebe ve iştirak 
için de yevmi ihalede Galataaaray lisesi binası dahilinde lise
ler muhaaebeciliği nezdinde mlltetekkil İstanbul Ziraat mek
tebi miibayaat komisyonuna mllracaatları. (Telefon: Yetil· 
k6y 40) 

Bahriye sevkiyat miidürlüğünden: 
Tersane fabrikalaırı önünde karaya çekilmiş olan bir adet 

ahşap su dubasile bir adet mavnanın tamiri 23 Ağustos 31 inci 
pazaT gtinti saat onda açık münakasaya konmustur. 

Münakasa zamam olmak üzere tayin edilen gün ve saatte 
açık münakasa uwlile teklif edilecek fiatlar muvafıi< görüldü
ğü takdirde ihale edileceklerinden şartname almak isetyenlerin 
her gün tamiratı yapmak isteyenlerin ihale günü ve saatinde 
Kasımpaşada Tersane dahilinde Bahriye Sevkiyat Müdüriye
tine müracaatları. -

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Eskişehir ade mektebi talebeleri için 200 takım elbise, 200 
adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf usullle 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 26 Ağustos 931 Çarşamba günü saat 15 te Anka
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlannı aynı günde saat 14,30 a kadar müna
kasa komisyonu katipliğine venneleri lfi:zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
rarada ve İstanbulda Idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

1 
* * * 1 300 kilo yerli komprime kinin kapalı zarfla münakasaya 1 

ıkonmuştur. 1 
Münakasa 26 ağustos 931 çarşamba günü saat 15,30 da An-

karada Devlet demiTyolları müdürlüğünde yapılacaktır. 1 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komis.yon lkt 
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda ida'l'C veznelerinden tedarik edebilir-
ler. 

Isparta vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - Bedeli keşfi altı bin iki yüz altmış bir lira altm111 beş 
kuruştan ibaret Ispartakule ônü-Iğrldir arasında müceddeten 
yapılacak beş menfezle tabelyaları ıbeton arııneye tahvil olwıa
cak diğer beş menfeı! ve k!Sprtilerin inzası kapalı zarf usulile 
münakasaya konuldu. 

2 - Kapalı zarf uıulile münaaaye. ~tirak edecekler erbabı 
vukuftan olduklarına dair Nafia dairelerinden muta şehadetna
me ve Ticaret Odası veslkalarmı ve aahibi sermaye olup bu 
gibi !nfaatta bulunmam!'§ ve bu kabil infaattan anlamadıkları 
takdirde in.patın hitamına kadar m{iteahhlt talip refakatinde 
bir fen memuru bulunduracaklarına dair Noterden musaddak 
bir taaahhütneme itasına mecburdur. l 

3 - TekHfnamelcr kaç linrye. ta1lp olduğuna dair birine 
maddedeki sarahat dahilinde ya.zılarak talip tarafında imzala 
nacak ve miihiirlli bir .-rf içen.ine konup zarfın Uzenıie talip 
ismini yazacaktır, zarfı kapıyacaktır. Zarf başkaca teminatı 
muvakkateye ait banka teminat mektuıbu ile ikinci maddede is
tenilen resmi evrakla beraber diğer mühürlü bir zarf içerisi
ne konacak ve işbu zari üzürine teklifnamenin yalnız işe ait 
olduğu işaret olunarak mUblirlenecektir. 

4 - !halenin müteahhide tebliği gününün inkızasmdan iti 
beren müteahhit on beş gün zarfında i~e il:ıaıılamağa meobur
dur. 

5 - Müddeti İn§aat kanunuevvel 931 iptidasma ve tqrl
niaani 931 gayesine !kadardır • 

6 - Ş~tname ve kcşifnıamelerl görmek veya sureti mu
taddaıkalarını almak istiyenlcırin İsparta Nafıa Dairesine mii
racaatleri lhımdır. 

7 - İhale muamelesi 23 Afustos 931 pazar ıı;ünü saa~ {5 
te İsparta Daimi Encümeninde icra edilece1ı:tir. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Zabıtaca başı boş olarak bulunup teslim edilen bir dişi ke

çinin sahibi kim ise 8 gtin zarfında daireye müracaatla alına-
dığı takdirde satılacağı ilan olunur. 1 

* * * 
Bedeli keşfi 401 liıra olan aKndilli iskele başındaki çeşme ve 

helil.nm tamiri açıkmüzayMeye konmuştur.Taliplerin şartnam 
eyi vekeşıf evrakını görmek için hergün levazım müdüooüğüne 
mt:inakasaya girmek için 30 lira muvakkat teminat akçelerile 
beraber ihale günü olan 31/8/931 pazartesi günü saat onbeşe, 
kadar Encümeni daimiye müracaatları. 

* * * 
Bedeli kesfi 141 lira 66 kurUf olan Beyoğlu haetancsi er

zak ambarı pazarlıkla tamir ettirilecektir. Taliplerin keşif ev
rakını görmek için her gün pazarlrk için 11 lira teminat akçe
sile beraber 12/8/931 çarşamba günü saat on beşe kadar Le
vazım müdürlüğüne müracaatları. 

* * * 
900 lira kıymet takdir olunan Davutpaşa caddesinde 89-89-11 
m;maralı hane enkazı pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin şart
naıneyi gbrınek için her gün 'P<' zarlık için 68 lira teminat ak
çelerilc beraber 12-8-931 çarşamba günü saat onbeşe kadar 
Levazmı mıidiirlüğüne müracaatları. 

-
ŞANS UYURKEN GELİR! 

VAKiT YAKLAŞIYOR l 

KOD AK 
Müsabakası ~1 Ağustosta bitiyor 

Firsattan istifade ediniz. Resimlerinizi derhal gönderiniz. Tilrkiye'de 
nakten tevzi edilecek mükafat 2,000 lira 

T k b • · { Türkiye müsabakasında 
e ır resım: Beynelmilel müsabakada 

KAZANABİLİR 

YUksek rman Mektebi 
İstanbul'da Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sene 

" Altı sömester " dir. Leyli ve meecımidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunnr. 
Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi diploması ahrJar. 

ORMAN MÜHENDiSi OLMAK iÇIN 
Yüksek Orman Mektebine yaztlma ve ahnma şartları 

1 - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tabaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulunduldan Maarif Tekl

letince tasdikli lise ve muadili ıahadetnameli olmaları, 
4 - İyi ahlildı olduğu ve hiç bir gooa cezaya çarpılacak iş ve hareketlerde bu· 

lunmadıj"uıı beyan eden ve mahalli zabıta11nca tasdikli olan İhtiyar heyeti mazbata
sına malik olmaları, 

S - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve ıöyleme uzuvları 
tam ve diğer noksanlardan beri. gezip yürümeğe, binicilığe dayanıklı olduğunu eçıkça 
taıdik eden doktor raporu almaJan llzımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetnameaini hüviyet 
clizdanı, atı klğıdını 1stanbul'da Yükııek Orman Mektebi Rekt6rlüğllne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut buJunduklan mahaJJerin Orman Müdürlüklerine ve 
yahut en büyük mOlkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teırinievvel 1931 tarihine kadar 
verirler-

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usulO dairesinde ve nilmu· 
nesi gibi Noterlikte.o muaaddak taahhüt senedi vermeleri lizımdır. 

. . - .. ı.1._ 

~~--: 

BAKE 
Mağazalarının Büyük Satı 

Yalnız Bir hafta Da 

Devam edecektir. 

Bütün Fiatlar T enzilatlıdı 
Bu müstesna Fırsatı Kaçırmayı 

Beyoğlunda BAK ER Mağaza 

olmayan 
Giııel nr., olmak" derdi artık 

miştir denebilir. 
" BEYNELMiLEL " ( Emcrna 

al~meıli araş bıçaklarla fO\·kalilde 
bir tatlılıkla her gün tıraş olabllirsin · 

Alman terakki ve san'aıinin bir 
nesi olan işbu " Superproducıio 
lüks bıçaklaı yalnız " BEYNELM 
rekabet için cihan piyasalarına çıka 
Ve bir adedinin fiaa ise Türkiıed 
kuruştur. 

Bir • Beynelmilel • bıçakla usun 
det aynı taılılıila mükemmel tıra~ 

siniz. Bu şırılıki bıçakların izerlnde 
yazılı numaralar sırul ile rakip e 
numaraları deği~tirmekle bıçaldann he 
müsavi aşınır. ve keskinliği devam 
Bir tetTübe ile bu bıçaklardan daha 

bıça1< olmadığını " gı.at anlayacaksınız. ller yerde bulunur. 
YegAnı bavii: r.aı.ıı, l\ürkçübaşı Han No 21 

Safety Razor 
8 - Taıradan gelecek talebenin yol masrafı mektepçe yazılıp alındıktan ıonra 

mektepçe verilecek ve dertler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mel<tepçe temin 
edilecektir. 

' TIRAŞ MAKINASI 
Sizi mükemmelen tıraş ede
cektir. Zira bıçağını kendi 
bileyen ve uzun müddet kes-

Tafradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı 
beraberlerinde getirmelidirler. 

~ • ~ ,ı.. • • • ı 
kinliğini muhafaza ettiren 
yegane makinadır. 

................................ '11A ......... 

BEIMl · ILlNtlR T~RK tiMTED ~iRKETi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilümum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
' Telgraf adresi: Reamilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ...................................... 

Erzurum Posta ve telgraf baş 
müdiriyetindenı 

Yazın otomobil kışın at veya at arabasile haftada müteka
bllen iki sefer yapmak Hasan Kaleden Karıık&eye kadar 
480 ve Kara:köseden Bey121ta kadar 320 kilo getirip götörıı.. 

mek elli atla !ki otomobil bulundurmak şartile 1 Ağustos 931 
den itibaren 20 gün müddetle milnakuaya mevzu 1250 lira 
bedeli sabııklı Hasankale Beyazıt arası P-011ta slirücülüğü ıbe
deli mukarrec haddi liytlı: görlildUtü takdirde 2<>-8-931 tari
hinde ihale edi.lecefi ve taliplerden % 7,5 teminatı muvakkate 
ve !haleden sonra % 15 nisbetinde teminatı katiye almacağı 
ve Banka mektbu mukabilinde üç ayhk avansın da verileceği 

il!n olunur. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip 1. el keşide 

11 Ağus!os 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

Kartal Mal müdürlüğünden: 
Satılık arsa: NO 55, Pendik 

Bağdat caddesi deniz kenarın 
da ve her taraftan denize na
zır iki katlı ahşap birinci katı 
b.\r göz zemini toprak ikinci 
kat ıbir oda ufak ıbir sofa takri 
ben yirmi sene evvel yapılmış 
tır. Tahmin edilen kıymet 200 
lira defaten alıncaktır. Satış 

muamelesi 12/8/,31 çarşamba ! 
günü saat 16, da aleni müzaye 
de usulile Kartal malmüdürlü 1 

St:YRISEFAIN 
Jı.1erlccı accnıa: ( :aJata l.Oprü N~ı 

B. ~3li2. Şube A. Sirkeci Mühurdar 
zade ban t. 2740 

PİRE - ISKENDERİYE 
POSTASI 

EGE l ı Ağustos salı 10 da 
Galata Rrhtrmdan kal
kacaktır . 

TRABZON POSTASI 
MAHMUT ŞEVKET PA
ŞA 1 i Agustos Salı 17 
de Sirkeci Rıhtımdan ha 
reketle Zonguldak İne
bolu Ayancık Samsun 
Ünye Ordu Gireson 
Trab1Jl)fl Rize Mapavrl
ye gid~cek dönüşte Of 
Sürmene Görele'ye de 
uğrayacaktır. 

ALf:.MDAR ZADE MEH
MET VAPURLARI 

Lllkı ve seri Karadeniıı: 
postası 

B ··ı t VAPURU u en 10 ağustos 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareket
le (Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Or
du, Gireson, Trabzon, Ri· 
ze ve Mapavriye ) azimet 
ve avdette aynı iskeleler
le Vakfıkebir ve Göreleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sir
kecide Vezi;; iskelesi sokok 
karşısında No. 61 acenta
sine müracaat. Tel. 21037 

30,000 Liradır 
Aynca: 15,000-12,000-10,000 
LİRALIK İKRAMiYELER 

1ıtanbul ikinci icra memurluğun 
ğünde yapılacaktır. . dan: 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

ARNAVtJTKÖY'"0NDE 

Amerikan Kız Koleji 
Kayıt muamelatı her Salı ve Cuma günleri saat 9 1/2 dan 

11 1/2 a kadar Kolejde icra olunmaktadır. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Eyüp civarında Feshane itti 
salindeki araba enkazı satıla
caktır. Aleni münakasa 18/8/. 
931 TA. de saat 16,SE> de ihale 
ııi icra •kılınacatır. Taliplerin 
i&rtUamelerini göııme3r üzere 
her gün öğleden evvel komis
yonumuza ve müna:kasaya i§ti 
rak için de yevmi rnezldlrda 3. 
K.O.SA.AL.KO. münıcaatları 
ilan olunur. (129) 

Bir borçtan dalo}" mahcuz ve . 
furuhtu mukarrer bir adet Berli
ye marka müatamel iki tonluk kam 
yonet ile ayrıca müstamel Kam
yonet aksamı 18-8-931 tarihine mü
sadif &alı günü saat il de Beyoğlu 
Ferjköyünde Hamam caddesinde 
125 nu-lu Berliye garajın.da açık 

arttınna il• satılacağından talip oi 
lanlarm yevm ve saati muayyende 
~1/15 doeya numarasile mahallin
de hazır bulunacak memurun\ za 
müracaatları ilan olun.ur. 

USKUDAR Hile sinemasında 
Madam de Pompadur mümessili 

Lina IMara DUHULİYE 10 Kuruş 
tur. 

KARADENlz POST 

SAMSUNvft.P; 
ÇARŞAMB 

günü tam saat 17de Sirk 
nhbmından hareketle ( 
guldak, lnebolu, Evren 
Samsun, Ordu, Gires 
Trabzon, Sürmene ve Riz 
alimet 'H avdet edecek 

Fazla tafsilit için 
keci Yelkenci banınd 

acenteliiıine mliracaat. 
Tel. 2151 

İstanbul Birinci iflis me<J1~ 
ğundan: 

Müflis Nlko Papadopulo ~ 
na kaydı talep olunan alaoat<Jl 
tahkika. mütedair muamelesi 
tam bulmuş ve sıra defteri ali 
Jdarın e.nzarı tetkikine vazoluııı: 
tur. 1 eylül 931 tarihine müı;a.Ö1 

1ı günü saat 13 de ikinci aJ.a<1 

1ar toplanması vukuhulacağın 
lacaklıların yevmi mezkurda f. 
ye Sarayında birinci iflas dS 
toplanma salonunda hazır bul 
Iarı ilan olunur. 

··-·-······-·······-·--·······--: Mes'ul müdür: Bürhaneo 


