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2 ocl sahifede: 

1- Sqryede Ermeniler. 
2- H•rlct •e aon haberler. 

~ llncıı ıablfedc: 

1- 'femmuı içinde hayat 
daha ucuz geçti 

2- llnrdclcr ırasında bu
lunan cisim 

3- Yeni kanunun n1etnl dün 
tıbllıl: odlldl 

4 Uncu sahifede: 
J - felek. 2- ı iikaye 

- - -
:;d Almany;-da 
an '' Geçtiğimiz 

ı - KiıapÇ11ar Maarif Vekili ile temaslarınl-yaptılar 

nd Yoldan geçiyor 
l . Genç cümhuriyetin temel: 
erıni atmakla meşgulüz. Malı 
~e iktısadi i şlerimi ze ehemmi
Yet veriyoruz. Her tesiste ol
duğu gibi bizim de bu yolda 
~zı hatalarımız olabilir. fakat 
1Yi Yaptıklarımız varsa, tanıl
'?alı ve öylece kabul edilme· 
1•dir. Ve eğer onların, bizden 
• 0 nra başka memlelretlerde de 
tatbik edildiklerini görürsek 
kendimize itimadımız bir kat 

on itlınalıdır . · 
tos· .. Kambiyo mürakabeıi bu 

14 ~llrnledendir. Bizim bir buçuk 
tııl' 'eııe evvel kambiyoyu koru· 
ılad ~ak için yaptıklarımızı Almaıı 

e ar da yapmağa batlıyorlar. 
uı4 Geçen senenin baf.lnd.~ 
le lııeınlelretimizde bir takım mu· 

e t11k11be heyetleri tesis edilmit· 
rae3 t' u " ı·· 

6 
ı. rıer tarafta esen türlü tur 0 

(4 tiizgi.rların teairi altnıda k•· 1 _ ... 
an ve muttasıl keçan ecnev• 

• kı karnbiyoaunun tediye muvaze
d~ lleınize ve dolayısile paramısın 

0 ~ ~1Yınetine ika ettiği m~sır te
.3 •ırj izale için tesis edi1en bu 

us lı ., l. .. 
. ~Yetlerin aleyhinde hi e ı aoz 

at •oylenmişti. Ticaretin ~e~t 
b olduğundan mürakabenın mu· 

la ~•deleyi iş~al edecetinden ve 
al ~ktısadiyatımızı felce uğrataca-

- !!tndan babaedilmitti· Fakat 
llıakine kurulduktan birkaç 
hafta sonl"a 0 zamana kadar 

Y c' ' t ·ı· k 68) ~"a gibi oynıyan ngı ız a°!· 
hıyosunun ve ona nazaran dı
ter kambiyoların sabit miktar .. 

· ı 4 larda çivilendiği görüld~. Yal
lıl1 llı:ı İtirazların arkası kesıl~k

le kalmadı. Ticaret alemı, ka
ağ :ıillıılan istikrarı şükranl~ ya-

3 ~- ba,ladı ve hala bugun de 
iJ '1Yle yadediyor · 

Bir haft,.danberi Almanya
da da kambiyo mürakabe he
l'etleri vücuda getirilmiştir. 
liunlar da bizdelri gibi maliye
l'e merbutturlar. Garip bir 

S lııüşabihetle, orada da itiraz-
4 lar baş gösteriyor. _Memur la

lın döviz mü&11adesı vermek 
ka.biliyetleri olamıyacağı, On

'y la.tın kırtasiyeci oldukla~ı, ser
p ~t olması lazım gelen ıktıs~: 

dı foksiyonlara memurluın m~ 
9, ~~hale etmemeleri lazım geldı: 

tı ileri sürülüyor. ( Seddı 
f t;i?) denilen mürakabe hey~ti 
~a.ırelerinden iş çıkmadığı soy· 

( llrıiyor Numara almak ve alı
~ ~~n nu:nara sırasını beklemek 
· (•n saatlerçe koridorlarda bek· 
endiğinden ve hatta madde 

tasrih ederek mesela ilk ağız· 
da saat do!ru'zda 22 numarayı 
~lan müracaatçinin, oda oda 
. ~!aştığından ve ıı tere kadar 
t_ni bitiremediğinden şikayet· 

ediliyor , 
İlk tesisinde filen çalıştığı

~ı:ı İstanbul mürakabe . h.e~e
~de de ayni şiki.yetlen ışıt· 

~'!tik. Onun için, o zaman, 
ıç bir nümunesini görmeden, 
f11•ıl işleyebileceğini tamam!· 
"' tahmin etmeden güzel bır · 
aııı d ayış ve kavrayışla mey ana 
get· ·1 k Ilı ırı en (Türk parasnıın ıy -
~ etini koruma kararnamesi) 
ite 0 nu takip eden diğer karar • 
/ll:ıelerle Almanların son ne· 
)~ Ve tatbik ettikleri (ka~bi-. 
lı ırıuamelatı kararnanıesı) nı 
ıı "'ın nazari ve hem de ameli 
s:ttalardan karşılaşt1rmak 

faydalıdır • 
•a Onlarda, her kambiyo mü
lrı l!aatında tahriri müracaat 
l'i 'cburiyeti, bizde bu mecbu· 
ıııl1etin he;· defaya şamil olma· 
hası; onlarda cezanın on sene 
~ aııse kadar gitmesi ve bizde 
l afif bulunması gibi bazı fark· 
i~~dan sarfı nazar edilirse, heı· 
ttı k .. 
r~ ararname ayni gayeyı ıs-
1~~ daf ediyor. Bu gaye! m~m
"'d etten ecnebi dövizinın fiı"ar 
Ilı ercesine çıkmasına mani öl· 
i~ ak Ve döviz hareketini millet 
'i lısadının müsaadesi derece • 

ile İrca etmektir . 
... l'ı.iz bugün bu gayeyi elde 
''Ilı' ' .. llıe 1§ bulunuyornz. _B~~'!n 
~· lrıleketimizden ecnebı döv•· 
i~t~Çınnağa teknik olaTa~ 

-ıı yoktur. Efektif ecnebı 

ı d d•"' • !Hariciye ve Z f 
Kitapçı arın ~ ıgı Dahiliye vakilleri ~. e~ 

olabilecek mı? Vekil Beyler Pendikte Gunu 
Maarif Vekili dün tabilerin 

istediklerini din!edi 

Esat B. Birlikte de muallimlere bir s.aat 
üren mühim bir konferans verdı ı 1 

S . dette bu işi talim ve terbiy~ ~~ j 
/ yetinde mevzuu bahsedecegını 

/ vadetmiştir. Vekil Bey Ankara 
ya gider gitmez bu meseleyi tet 
kik edecek ve derhal karannı 
vererek, kitapçılara bildirecek
tir. 
Şehrimizdeki lise ve orta mek 

tep müdürleri de dün maarif 
müdiriyetine giderek Vekil Be 
yi ziyaret etmişlerdir. 

Saat dört buçukta Maarif ve 
kili muallimler birliline gitmiş 
tir. Mumaileyh burada bir miid 
det muallimler ile haabühal et 
mit ve müteakıben muallimle
re mesleğe ait bir konferans veı-
111ittir. Konferans bir sa.at ka
dar sürmüş, Vekil Bey tedrisa 
ta, muallim vaziyetine, mesle-

. ·r E l Beg ğin tekamül esaslarına temas 
Maarıf Vekı 1 sa d'" 1 etmiştir. 

Maarif vekili Es~ft B~yd' .0 ° Konferans şiddetle alkışlan
.. "-leden sonra maarı mu ınye o5 · • I mı§tır . 
tine gelerek İstanbul kıtapçı a Konferansı müteakıp birlik 
rı ile konuşmuştur. umum katibi Tahsin Bey Vekil 

Kitapçılar orta n_ıekte~ .~ro~ Beye tık mektep muallimleri
ramlarının tadil edıkl':"esı buzerı nin maaşlarına, Bareme ait ha-

ne Yeniden bir çok ıtap astı-. b d zı temenniyatta bulunmuştur. 
racaklarını, halbukı . u sene e~ 
ellerinde mühim mıkdarda kı- Vekil Bey bu mesele ile meş-
tap bulunduğunu, Binaenaleyh gul olacağını vadetmiştir. 
ziyan edeceklerini söylemişler- Bundan sonra birlik tarafın 

dan ibzu edilen büfede Vekil 
dir. · "k 

Vekil Bey vaziyeti burada Beye limonata ve saıre ı ram e-
tetkik ettiğini, Ankaraya av- dilmiştir · 

Borca karşı buğday 
almak için emir geldi 
Ziraat bankası köylüden. n.e 1?ıkdar 

alacağı olduğunu tesbıt edıyor 
Buğday çiftçisinin borçları- 1 

. na mukabil buğday da alınması 
• . dün Ziraat bankası merke- ( 
ı~ınumumisi.ııden bankanın İs· 
zı . 1rn· 
tanbul merkezine emır ge 1§· 

tir . b" "'k l c klı • Köylünün en uyu a a a 
sı olan Ziraat bankasına kar!ı 
olan borçlarından kurta~~k ı· 
. h '"kfimetin ittihaz ettığı bu 

çın ° b nkaya bildirilmesile 
kararın a .1 . • 
derhal faaliyete geçı mış~r. 

Z
. t bankası şubelen ban. 
ıraa k'" 1 den va 

ka a borçlu olan oy e~ 

d 
>': ldikçe borcunun odenme 

eıı ge B t lehe kar 
sini isteyecektir. u a . 

b "day çiftçisi borcunu ıster 
şı ug. bu· day ile ödeye
para, ısterse g öded" "i tak-
cektir. Buğdayla ıg 

. d k .. 1 .. bug" dayı bankanın 
dır e oyu r ed 
göstereceği depoya tea ım e İstanbul Ziraat bankası emir 
cektir • b 1 b sı· alınca köylüden ne mikdar ala 

fstanbulda İstan °. f~rstal caklı olduğunu tesbite başla-
da mahallı ıya ar 

nın ve taşra kt mıştır . 
ahında esas tutulaca ır • 

Kübada örfi idare .. 
HAVANA, 11 (A.A.)-Ku 

R 
.. ümhur M. Makado 

ha eısıc . 1 . kendisine vermış 0 • 
kongrenın d K'" 

• l"hiyete istina en °· 
dugu sa a f d .. fi 

d 
mın her tara ın a or 

ba a as .. 
'l'n etmıştır. idare ı a .................. .. 

~····-k;~;:;;j;ğ:~·;~ asgari de 
parası . d" •. Je kabul edile
t'ecelere ın ıgı 

. . V 1 oldug"umuz bu ne· 
bıJır. ası d 
. l . Almanlar tarafın an 
tıce ~rın uhafaza edilmek 
da nıspet m . -

' ld edilip edilemıyece-_ 
üzere, e e k u 

. . d'kkatle takip etme ' m • 
ğını ı 1. 'k · ·n 

T .. k maliye po ıtı ası ıçı 
asır ur · l 

b
. k istifadeleri mucıp o a-
ırço . 

bilir • . - • 
Müderris Nizamettın Alı 

Amerika il 
tayyareciler 

Yere indikleri saat 
için mazbata yapıldı 
Amerikalı tayyarecilerin Y eıil

köye muvasalat ettikleri saat ve da
kikaya ait Amerika sefareti tarafın
dan tanzim olunan mazbata, tayya
recilerin yere indikleri vakit orada 
bulunan resmi zevat tarafından im
za olunmugtur. Bu mazbatayı dün 
Vali Muhiddin ve Polis müdürü Ali 

" Rıza Beyler de imzalamıfhırdU'. 

Şiddetli sıcaklar 
' MUCLA, 11 (A.A.) - Üç sene

de;, beri ıebriıni:ıde tiddetli 11caldar 

varda. Hararet ııölgede 37 dir. 

inerek bir motörle 
, ğru Yal ovaya gittiler 

Teflfik Rüştü ııe Şükrü 
Kaga Beyler 

Hariciye vekili Tevfik RÜ!lÜ, 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Seyler
le_ umum jandarma kumandanı Ki· 
:ımn Pf. dünkü ilğle trenile Ankara
dan şehrimize geTıniılerdir. 

Vekil Beyler ve Kazım Pş. Pen
dikte trerıden inmiılerdir. 1 stasyon 
da kendileri vali Muhiddin B. ve 
sair zevat tarafından kartılaruruı

lardır • 

Gazi çiftliğinde 
ziyafet verilecek 
ANKARA, 11 (A.A.) - Türk ga 

zetecileri birliğinin teşebüsü ile bü

yük taarruz ve zafer günlerinin An· 

karada ve Dumlupınarda layık ol

dukları ıekilde tes'idi için Dahiliye 

müsteıarı Hilmi Beyin riyaseti.-de 

bir komite teşekkül etmiş tir. 

26 ağustosta Ankarada ordu bıi· 

yükleri şerefine Gazi çiftliğinde bir 
ziyafet veriJecektir. 

Kanunun 
Tatbikatı 

Vilayet gazetelere 
tebligat yapacak 

Resmi küşat esnasında Sanayi birliği umumi 
Nazmi Nuri Beg nutuk söglügor 

lriitibi 

Üçüncü yerli mallar 
sergisi dün açıldı 

Vekil Beyler Pendikten motöre 
binerek doğruca Y alovaya gitmiş
lerdir. Y alovada bir kaç gün kala
rak Reiaicüınhur Hz .. ne ar~ı tazi
mat edeceklerdir. Mötealnben şeh
rimize avdetleri muhtemeldir. Dab.i 
liye vekili Şükrü Kaya B. bilahare 
tetkik seyahatine çıkacaktır. Vali 
Muhiddin B. bugün Yalovaya ııide 
cektir. 

) Sergiyi gezenler ye:r)i mallarımızı 

Tayyare 
Piyangosu 

Dünkü keşidede 
kimler kazandılar? 
Onbirinci tertip. Tayyare pi 

ya.ngosunun ilk kefidesine düo 
saat 13, 30 da 
darülfünun kcrı 1:::::::-;;::::s#. 
fenrans salo· 
nunda ba,lanıl 
mıttır. Dünki 
keşidede 30 bin 
15 bin ve 8 bin 
liralık ikramiye 
ler çııkmıttır.Bu 
&ün 12 bin ve 
10 bin liralık ik 
ramiyeler çıkacak ve a: ~ ;a ıo 
bin liralık ınülcifat 20 ki,i ua 
aında taksim edilecektir. Diln 
kazananı numaralar sıraya di
zilmit olduğu halde beşinci sa
hifemizdedir. 

Yunan çiftçi fırkasının 
bir beyannamesi 

SELANtK 10 (A.A.)-Çift 
çı fırkasının umumi meclisi neş 
rettiği bir byannamede kabine
,nin istifa etmesini, meb'usan 
ve ayan• meclislerinin dağıtıla
rak yeni intihabatın nisbi tem
sil esasına göre yapılmasını is
temiştir. • 

• 

Kanunun tetkik ve tatbiki 
ile meşgul olan V41li 
m .. avini Fazlı Bey 

Vilayet, yeni matbuat kano 
nu mucibince, gazeteler, gazete 
)erde çalışanlar hakkındaki tel 
kikat ve tahkikatına devam et 
mektedir. Bugün bütün gazete 
!ere tebligat yapılmaaı çok 

. muhtemeldir. 
1 Bu tebligatta yeni kanunun 

sarahati mucibince lazım gelen 
beyannamelerin verilmesi ve di 
ğer itlerin ikmali bildirilecek
tir 

Bundan baıka da gazetecilik 
yapmayacaklann isimleri de 
tesbit edilmekte olup, bunlar 
da ait olduklan gazetelere bildi 
rilecek ve bunlar gazetecilik 
yapamayacaklardır. 

Yarın gazetesi başmuharriri 
Arif Oruç Bey bu meyandadır. 

Do-X 
NEVYORK, 10 (A.A.) -

Associata Press'in Para'dan is 
tihbanna nazaran, Do. X yeni 
motörü beklemek için orada 
kalmıştır. 
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~ YENi TEFRiKAMIZ ~ 
5 E - -= = - = 1 ''Başı Dönükler,, . 1 
= -
i ~ 
~ lbrahim Necmi Beyin bilhassa gazetemiz ~ i için yazdığı büyük içtimai roman ı 

§ Yakında Milliyet sütunlarında i§ 
~ tefrika edilecektir. ;; 
= = = = = = 

gösterdiği tekamül 
ve tenevvüden iftihar edebilirler 

Sergiyi dün Meclis Reisimiz açtı ve davetliler 
bütün pavyonları takdirle ziyaret ettiler 

Milli sanayi birliğinin üçüncü 
büyük eseri olan yerli mallar ser
gisi dün küşat edilmiştir. 

Sergi saat 16 da açılacağı b~Jde, 
davetliler bu saatten çok evvel Ga· 
lataoaraya ıelmeğe batlanıışlardı. 
Bahçede ıerıi hey'eti tertibiyesinin 
tefrik ettiği mahallerde davetliler 
yer alıyorlardı. Bir taraftan tehi• 
bandosu ve diğer taraftan Filipı rad 
yo güzel parçalar çalıyordu. 

Saat 16 yı biraz ııeçe B. M. Mec
liıi reisi Kizım pata ve C. H. F~ U· 

mumi katibi Recep Bey geldiler. 
Erk&nı: askeriye, lıtanbul meb'usla
nodan Va11f ve Ali\eddin Cemil 
Beylerle Cevdet Kerim, Vali Mu
hiddin ve Vali muavini Fazlı, Pofü 
müdüril Ali Rıza Beylerle tehrimh: 
de bulunan meb'uslar hazır bulun• 
makta idiler. 

Davetliler tamam olunca, üç .., 
nedir muvaffakıyetle yerli mallar 
ıergiıinin komiserlifini yapan ve 
seı·giyi tertip eden Nazmi Nuri B. 
kürsüye geldi ve Ba,vekil hmet 
Pap Hz. den gelen şu telgrafı oku· 
du: "Yarın ttrginin kütadı eınaım• 
da orada bulunamıyacağımdan mÜ· 
tee81İrİm, Serıiyi ilk fırsatta ziya• 
ret edeceğim. Muvaffaluyetleı· te
menm ederim!, 

Bundan sonra Nazmi Nuri Bey 
aergiıııin kütadı münaıebetile bir 
nutuk irat etti ve ezcümle ıu faya-. 
nı dikkat istatistiği zikretti: 

"Bu 'Vesile ile aziz hüklimetimizin 
erbabı sanayii ve binnetice memle
ket için tedvin ettiği teıviki sanayi 
kanunundan feyzalan fabrikalann 
Cümhuriyetin ili.nından ıonra tu 
beş ıene zarfında geçirdiği tekamü
lü sinaiyi kısaca arzedeyimı 

ÇORAPÇILIK SANA YU: Tesis 
sennayeıi bir milyon Hraya karip
tir. lmalib yarım milyon dü'lineye 
baliğdir. Kıymeti umumiyeıi takri· 
ben iki buçuk milyon lira tutmakta 
dır. 

ltrıyat..ı ralrı. . ~ ıl"lan 

müzey! en 11itrinler 
YON MENSUCAT SANAYllı 

latanbuldaki Feshane, Hereke, Ka· 
ramürael ve Süreyya pap fabrikala
rmın ceçen sene mecmuu iı11al8tı 
sekiz yüz elli bin metreye baliğ ol
muıtur. 

TRIKOT AJ SANA Yll: Geçen 
seneki istatistiklere nazaran umum 
ıennayei aabite iki yüz kırk bin li
radır. imalatı senede üç yüz elli bin 
kilo ve kıymeti umumiyesi iki bu
çuk milyon lira idi. Geçen seneden 
beri devam eden buhran dolayısile 
bu sene bir teı·al..kı gösterememiş 

(Devamı 2 inci sahifede) 

;;;;; "Başı Dönükler", içtimai inkılabı ruhlarına sin- ; 
1 diumiyerek ruh tlüşkünlügüne uğramış zavallı bir § 
= zümrenin tasviridir. . es 
g Büyük inkılap devirlerinde eski ile geninin ara- § fi sında kalarak sarsılan insan ruhlarındaki derin := = bu/ıranı bu romanın içinde okugacaksını:ı. ~ 
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ERMENiLER 
Yazan: A. H. 

''Hosaper,, de Ağrıdan 
yazılmış mektuplar 

Ermeni gazeteleri Ağrı ha.rekatını 
günü gününe yazıyorlardı 

Tatnak gazeteleri nwkale- J 

!erimize fU maksatları atfetti
ler: 

1 - Makaleleri yazan bir 
crmenidir. Ve yahut Tapak 
muhaliflerinin telkini ile yaz • 
mıştır • 

2 -- Makalelerin ihtiva et
t i~i malümat mutlaka Yunaniı 
tandan verilmittir • 

3 - (Milliyet) gazetesinin 
Atana ve Seli.nikte ajanları ol
ması pek muhtemeldir. 

4 - Milliyet gazetesi ftV· 

velki vak'alarda süküt etmit· 
ken timdi TafDAk ırrupundan 

1 bazı adamların ayrılması üze
rir.e bu türlü neşriyata başla
dı . 

Nor - Or ırazetesi yukarda 
ki ithamları yazdıktan sonra 
kendi aralarında Milliyet gaz&o 
teainin casusları bulunduğu ne 
ti<:esine varıyor ve bu casusla
rın affedilemiyeceğiııi söylü
yor. 

15 ıubat 931 tarihli Arove 
lik de diyor ki: 

"Tafll&k gazeteleri her ta -
rafta muhbir ve casuı aramak 
la metııuldür. 

Halbuki asıl muhbir kendi
leridir. Çünkü Tatnakların 
Ağrıda Kürtlerle beraber çallf 
tığını Taşnak ırazeteleri her 
gün yazmakta ve bilhassa 
(Hoıaper) ıraeteai Ağn dağın 
dan yazılmıt mektuplar netret 
mekte ve Kürt tcflerinin fo
toğraAarile dolmakta idi. 

~nak ırazetesi ırünü günü 
ne Aiin hareketlerini yaz mı. 
yor mu idi? 

600 aeuedenberi tecrübeler 
le yetitmit Türk hükameti 
yalnız bu gazeteleri okumakla 
T ilfOaklarm hareketleri hakkın 
da. fazlasile mallimat edin&
mez miydi 7 Şu halde asıl ca
suslar kendUeridir.,, 

Biz, makalelerimizdeki ma 
lümatı oenılerd- aldığımızı 
aarahaten , tarih ve isim zikre 
derek yazmııtık. Ortada hafi
yelik ve casusluk yoktur, ha
kikat ve it vardtT. Bir Erm&o 
ni gazetesi de A. H. imzasının 
kime ait oldujtunu kqfe çah
ııyordu. Yazılarda ıahıs değil, 
mevzu ve mantık aramalıdır. 
A. H. veyahut S. Ş. bunun &o 
hemmiyeti yoktur. Y azıtan fey 
lerde yanlıt veya noksan varsa, 
muhakemelerimiz sakat ise on
ları İspat etmek li.zımdır. Sö
zü bitirmek için maruf Erme
ni muharrirlerinden T ekeyan 
efendinin mart 931 tarihli A
ver nüshalarında (Türk -Er • 
meni münasebatı) batlığile 
yeazdığı makalelerin hüli.sasmı 
fUraya ili.ve edeceğim. Bu ma 
kaleler muhtelif memleketler • 
deki Ermeniler tarafmdan tel
!l~aflarla tebrik edilmit olduğu 
ıçın Ermeni ekseriyetinin son 
kabul ettiği nazariye olarak 
kabul edilebilir ve makaleleri
m· ~e iyi bir hatime te,kil eder: 

Tekegan 

Tekeyanın 
Makaleleri 
Türk - Ermeni nıünasebatı 

Mart 1931 tarihli ve 3681 
numaralı Arev gazetesinden: 

Biz hisaiyatımızdan, inti-
kamdan bahsetmiyeceğiz, bun
lar gözlerimizi kamaıtırır. Biz 
Ermeni milletin;n refahını isti
yoruz. Biz, kan ve sili.h siya -
setine taraftar değiliz. Yaşa
malc için akhmız:ı ve çalışma
mıza güvenelim. 

Biz Türk rüesası hakkında 
nikbin bulunuyoruz, bu suretle 
Türk - Ermeni münasebatının 
ıslahı çarelerini tetkik edece
ğiz. 

1877 tarihine kadar türk -
1.-, ermenilere kartı biç bir 
kin tatmıyorlardı. Ermenilere 
muti bir ri.ya nazarile bakıyor
lardı. Türkiyede en emniyet
li reaya ermenileırdi. 

Şarkta ermenilerin ara sıra 
uğradığı teçavüzler Türklerin 
gayret ve ganimet adetlerin
den ileri geliyordu, o zamanki 
biikUmetin aczi ve siyasi hata
sı da buna sebep oluyordu. 

1877 den sonra ecnebi dev
letleri bizden istifadeye kalkıt
tılar, bunun ilk neticesi Rusla 
rm Ayastafonoaa kadar geldik 
leri sırada baılar; biz harici 
tesirlere alet olunca, Türklerin 
de bize kartı vaziyetleri değiş
ti; biz bunun ıslahını silahla 
temine kalkııtık. guya bu su
retle Avrupanın müdahalesini 
davet edecektik. Bunun netice 
si olarak 1894 ve 1908 den son
ra vukua gelen hadiseler ma
lumdur. Bunlara rağmen bir 
aralık ittihatçılarla uyuştuk ve 
dört sene türklerle çok iyi ge
çindik. Sonra Büyük Harp •• 
öldürüımeler, tehcirler birbiri
ne karıttı; sözü uzatmak ve 
meseli. cezamızın hatamız ka
dar büyük olduğunu söylemek 
istemiyoruz. Adalet namına 
söyliyelim ki biz de durm.ıdık 
ve fırsat buldukça İntikam al
dık. 

(Devamı var) 

HARİCf HABERLER •• 
Prusya Berlinle birleşiyor mu? 

----------------·----------------~ 

· Bunun için Prusyada yeniden arayı umumiyeye 
müracaat edilmesi için i:~şebbüsata girişilecek 

Re_qiamdan 
Sonra 
Diger memleketlerde 

ne düşünülüyor? 
BERLIN, ıo A.A. - Pruıyaıla 

lrayi inuneye müracaat muvaffaki
yetftıdilde naticelenmittir. Diyet 
mecu.iain ılafıblma11 lehinde veri
len reyler % 37 nisbetini geçmemiı 
tir. Halbuki meclisin dağıtılına11 i
çin lra:ri immeye müracaat edenle
rin % 50 sinin lehte rey vermesi 
icap eblıektedir. 

Su neticenin komünistlerin müs
tenkif kalmalarından ve bir siyasi 
buhran çılonaımdan korkan birçok 
mültecilmn tereddüde düımelerin
den ileri geldiği zannolunmaktaclır. 

Bir nümayiş 
COBLENCE, 10 A..A. - lmpe

ratorluk bayı-ağı mensuplarından 

80,000 lôıi dün Coblenc' de Vaymar 
kanunu eıasının yıl dönümünü tes' 
it et.mitler ve ayni zamanda cümhu
riyete olan merbutiyet.lerinj, Alman 
ya'mn Fransa ile itilif yoluna gir

djğini sörmek arzutunu izhar eyle
mişlerdir. 

Sabahleyin evvela harp maktulle 
ri hatırasını tebcil için mezarlıkta 

iltihak eden harp maktulleri salo
nunda merasim yapdmıt ve biraz 
sonra tefırin - şenlikler salonunda 
müteaddit nutuklar irat edilmiştir. 

Prusya dahulite nazırı M. Scve
ring, Çelik mığferlilerle harp propa
gandası yapan müfrit milliyetçilerin 
harekitını şiddetle takbih etbni~tir. 
Mumaileyh, "lmperatorluk bayrs. 
ğı" tetkilitı ile bunlar araoında bir 
uçurum olduğunu söylemiş ve Al
manya'nın en vakur naıiyeainin Al -
man milletinin tulh arzuıunda miin 

demiç olduğunu kaydederek "Biz 
bu arzu ve azmi bilhassa burada, 
garp bavaliıinde tekiden beyan et
meliyiz!' demiştir. Bundan sonra 

Fransız meb'uslardan M. Crunbash, 
uzun bir nutuk irat etmittir. Fran
sız meb'uıu milyonlarca Frauıtz 

köylü Ye amelesinin ıulh arzusunda 
olduğunu söylediği zaman ıidcletle 
alkıılaıımııtır. Mumaileyh, Fnınoa'
nın Almanya'ya yardımdan baıka 

birıey iıtemediğini, fakat çelik rruğ
ferlilerin Almanya'sına yardım edi
lemiyeceğini söyliyerek demi,tir ki: 
Ancak siyaıi noktai nazarı ve sulhe 
merbutiyeti "imperatorluk bayraiı" 
teıkili.tı tarafından temsil edilen Al
manya'ya yardım edilecektir. 

lngilizler rıe düşünüyor? 
LONDRA, 10 A. A. - lngiliz 

siyasi mahafili, ıimdilik umumi nalı: 
tai nazardan en mühim hadiıenin 
Pruıya diyetinin fesholunmıyacağı 

ve Brüning kabinesinin mali isliıhat 
ve beynelmilel gerginliğin izaleıi 
ıiyaoetine daha büyük bir muvaffa
kiyet ihtimali ile devam edeceğidir, 
mütaleımnda bulunmaktadır. 

Dünkü komünist karıatalıklan, 
kendilerini referandom macera.sır..a 
bptırmıt olan halkçı unıurları ıu
riı siyasetinden vazgeçirebileceği 

mütaleıuı ileri sürülmektedir. 
Mali ve siyaıi mahafil, aciJ bir 

takım kargatalıklar vukuu tehlike
ıini bertaraf eden bu neticeden cloLa 
yı memnuniyet izhar etmekte, fakat 
vukuatın bundan sonra ne tekil ala-
cağı bahsinde ihtirazlı ve ihtiyatlı 

bir liıan kullanmaktadır. 

Belçikalıların fikirleri 
BRUKSEL, 10 A.A. - Le Soir 

gazetesi yazıyor: 

Berline 
Avdet 

Alman, ve •talyan 
başvekilleri 

arasında telgraflar 
BERLIN, 10 A. A. - Ba,vekil 

M. Briinİng ve hariciye nazın M. 
Fon Curtiuo Romadan Berline clön
mÜ!lerdir. 

ROMA, 10 A..A. - Alman Baı
vekili M. Briining Baıvekil M. Mu
soliniye !U telgrafı göndemıittir: 

"Misafirperver ltalyan toprak
larından aynldığım fU dakikada 
Memleketinizde bulunduğumuz 

müddet zarfında gördüğümüz çalı: 

iyi kabulden dolayı en derin min
nettarlık duyıularrmu:ı tekrar izhar 
ediyorum 

0 Tarihi hakikat nolttaİ nazann· 
dan telkini bir muhit içinde cereyan 
etmit olan samimi müli.katlarınuz.ın 
yalnız Almanya ve 1 talya arasında 
mevcut münasebetleri değil fakat 
muhtelif memleketler arasında iti
mat ve emniyet duygulannı çanlan
dırmağa namizet fi..kri ve ruhi kuv
vetleride daha ziyade inkifafa erdi
receğ: • kanaatile ltalyadan 1Jzaklaşı 
yorum.'' 

Alman Hariciye nazırı M. Fon 
Curtiuı' de Hariciye nazırı M. Gran
di' ye !U telgrafı çekmıştır: 

"Zatı asılinelerile Hükılmet reisi 
M. Musolini'nin samimi bir do~tluk 

mahiyetini izafe etmiş olduğunuz 

kısa fakat hayll'lı ve faydalı Roma 
seyyahatimizin nihayet buldu~ fU 

ıırııda ltalya ve Almanya'nın gerek 

Beynelmilel mesai ittiraki sahaım

da ve gerek memleketlerimiz ara
sında meycut mÜnaıebetlerde bütün 

dünyanın siyasi Ye iktıNdi sulh Ye 

müsalim.eti lehioe olarak menfaat 
fikrinden iri ve miitterek bir gay
ret örneği olmalarını temenni ediyo-

rum." ( Stefanl) 

Yunan 
Donanması 

Yeni bir muhrip 
denize indirildi 

CENEVE, 10 A-A.. - Yanan 
donanmaıının Amiral Cunduryotlo 
torpido muhribi, Yunan ve ltalyan 
memurları hazır olduğa halde, deni 
:re indirilınqtir. Amiralin dul zevce
ıi, geminin vaftiz analığım yapmıı
hr. 

Trene konan bomba 
BELGRAD, 10 A.A. - Bazı ec 

nebi gazeteleri Liyubligano' da tren 
de ıüpheli bir şahıs gördüğüne dair 
Profesör Brünetti'ye atfe.t bir ta
kım beyanat nqretmekte Ye bun
dan bombaların trene Y"&'otlav ara 
ziıi dahilinde konulduğu minRuru 
çıkarmaktadırlar. 

Profesör Brunetti'nin kat'lyyen 
böyle beyanatta bulunmedığıru ve 
yapılan tahkikat neticeılnde bomba
ların vagonlara hariçte konulduğu. 
nun sabit olduğunu beyana mezu. 
nuz. 

M. Briyan'nın sıhhati 
PARIS, 11 A.A. - Petit Pari

ıien gazetesinin verdiği bir habere 
göre M. Briand'ın sıhhi vaziyeti a
çık havanın ve iıtirahatın faydalı 
tesirleri neticesi olarak yorgunluk 

i.razının zail olmasından dolayı çok 
İyileşmiştir. 

Yuvarlak masa 
Konferansı 

Gandhi Londraya fide-
miyecekini bildirdi 
BOMBA Y, 11 A.A. - M. Gan

dhi valü umumiye cöndenliği biı· td 
grafta Londn.ya ıribnek kendisi İ

çin mil,kil olacağını beyan etmittir. 
Kongre mabafili Gucerat ahalisinin 
emlak ve arazi verıiaini tediye et
meleri hakkınde Bombay vali veki
li M. Hotson'un gönderdiği onelrtu
bu Gandinin çok canını sıktığı zan
nında bununmaktadır. 

100,000 kişi hazır 
BOMBA Y, ıo A. A. - Hindis

tan' da bir takım hadiseler olmut
tur. Huduttaki müalüman kabileler, 
Gandhi'nin emri altına girmiılerdlr. 
Huduttaki kabilelerin lideri olup 
hali hazırda Gandhi'nin misafiri 
bulunan Gaffar Han, Gandhi yeni
den dahili muharebelere baılamak 

istediği anda ıoo,000 kiıiyi ayaklan 
dırabileceğini beyan etmi,tir. Di
ğer taraftan, ayrı rey • vea-ilmcıine 
taraftar olan müslümanlar, bct'aber 
cc rey vermek istiyen ve Candhi 
kabinesinin akailiyetler mcıeleıl 

hakkındaki düsturunu reddeden 
müslümanlardan fazladır. llunlar. 
Londra kongresini akamete uğrat
mak tasavvurunda bulunmaktadır4 

lar. 

Yerli malları 
Sergisi açildı 
(Başı 1 inci şahilede) 

ve lıiliıkiı imali.tın fiatların düşme•İ 
hasehile ıerek miktar ve gerek kıy 
met itibarile geçen seneye nazaran 
daha dün bir mertebede kalnuftır. 
Maamafih bu tevekkuf bu 18D'atın 
ıayei tekemmülü erİ!difine delildir. 
Çünkü memleket ihtiyacatımn te
mamen tabnin etmekte ve hariçte 
bu nevi eıya kat'iyyen gelmemekte
dir. 

DERiCiLiK SANAYii: Dört 
buçuk milyon kilo ...-litta bulun
muş ve mecmuu kıymet bet milyo'} 
liradrr. Ancak ıon ıeneler zarfında 
elde edilen bu yekün bu ıubei ııan'a
tm Cümhuriyet devrinde ne büyük 
bir terakki ibraz eylediğine delildir. 

SABUNCULUK SANAYii: Mec 
muu imali.b dört buçuk milyon kilo 
ye kıymeti umumiyesi bir buçuk 
milyon lirayı ıoiitecavizdir. 

iPEK MENSUCAT SANAYll: 
Cümhuriyetten evvel yalnız BurS&
da ancak on bq kadar makinalı tez 
gihlar vardır. Halbuki bu sene ls
tanbuldakilerle beraber bu tezgih
lann mecmuu ıekiz yüzü bulmuş
tur. Bunlar umum sermayesi sabite 
si tahminen bir milyon üç yüz bin 
«radır. lmalitı umumiyeıi senede 
takriben iki buçuk milyon metroya 
b"liğ olmaktadll'. imalatı umumiye
si ıenede takriben iki buçuk milyon 
metroya baliğ olmaktadır. Kıymeti 
umumiyeti iıe vaıati a1tı milyon li
ı-a kadar tutmaktadır. Ancak dört 
bet sene ,.'lrfında elde edilen bu ne
ticeyi müsbite sanayiimizio Cümhu
riyet devrinde ne kadar inkişaf ve 
terakki eyülediğinin bariz bir mikya 
oıdır. Arzettiğim ıu küçük maliimat 
la memleketin adımlarile İnl<İfafa 
doğru koıduğunu göıtermektedir. 
Eğer bu feyzi ve inkiıafın daha ateı 
li parlamaımı İstiyorsanız yerli ma
lına zahir olun. Bir artın yerli malı 
da !lir yetimin göz yaşını dindiren 
mütfik bir afuı vardır. 

Türk neıli, Türk anaıı evlidına 
İman gibi zı1<ret yerli malı aL 

Alkıtlarla karıdanan bu nutuk
tan sonra, gene alkıtlar araıında ser 
ginin kurdelası B. M. M. reioi Ka
zım paşa tarahndan kesildi ve ser
ginin gezilmesine betlandı Serginin 
dün de yazdığımız gibi her pavyo
nu, her kısmı yekdiğerinden daha 
m~kemmel, daha z•ngindi. Tcıbir 
edılen eşya Türk sanayiinin zengin 
lijini ve Türk aan'atki.rının kudre
tini vazihen gösteriyor. 

~ - - ' - " ' ·~ Ji .l ~~ . \' 
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Soyguncuların kimler 
olduğu anlaşıldı 

ANKARA 11 (Telefonla) - Bursa - Gemlik yolundaki 101' 

ıgunculuk vak'aıı hakkında Dahiliye müstetan Hilmi Bey ban• 
ıu beyanatta bulunmuşturı 

-- F alller tamam•,n tesbit edildi. Hüviyetle.-i anlatıldı. Cidd 
takibat neticesinde bir kısmı yakalandı. Yapılan taharriyattı 
gasbolunan bazı CfYa bulundu. 

• * * 
BURSA, 11 (A.A.) -- Bursa - Gemlik yolunda yolkesenlo 

rin kimler olduğu anla!ılmıştır. Zabıtamız bunları tiddetle tf . 1' 
kip etmekte ve peyderpey yakalamaktadır . . lıt 

Dört katil idama 
mahkum edildiler 

!itiş 
91 

•iu 
~. v 

YOZGAT, 11 (A.A.) - Genç bir 
kadınla bir delikanlıyı Feci bir ıuret 
te öldüren dört tahıo Ağır ceza mah 

Ilı 
kmnesince idama mahkum edilmit' Qlk 
lerdir. r,h 

Jiire 

Emniyeti umumiyede yeni bir şube ,i 
Vy 

ANKARA, 11 (Telefonla) -- Emniyeti umumiyede bİl'ıik 
fen şubesi teşkil olunuyor. Bu ıube parmak izi (daktiloskopi) il 
fotografi ile meşgul olacak Ankara polisinin bu işlerioe baka· k 
cak beynelmilel teşkilatla munaıebeti bulunacaktır • ~itıı 

Roma' da zirai krediler konferansı ı,~i 
teıı· 

lST AN BUL, 11 A,A. - Romada toplanacak olan Beynel- i ır 
milel Zirai krediler konferansına bükiimetimiz namına murab• '1 ay 
has olarak ittirak edecek oları Ziraat Bankası müdürlerindeıı 'Hı 
Fazıl Bey bu sabah büyükdere karargahından tayyare ile Brert' U;z 
diziye hareket etmiştir • U 

BREEENDlZl, 11 A.A. - Roma Zirai krediler konfera.n· ~a 
sında Türkiyeyi temsil etmek :ı:eno Fazıl Bey saat 18 de tay· te~ın 
yare ile Brendiziye muvaseli.t hnit ve Romaya gitmi~tir. ~ii:~ 

Bir şaki ve avenesi yakalandı ~!11~. 
DENlZLl, 11 A.A. - Şaki kiriklarli Omer dün Çal kazası lır • 

d"hilinde meyyilen ve avenesi diri olarak elde edilmişlerdir. Ce 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBl!!!!!!!!!!!!!!!lli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!!!!!!!!!!!!!!!!'~eka 

Acıklı bir kır gezintisi j Amerikan zabıtasında ~~~e.p 
JOLlETT~ "QU_Ef?EZ,, 10 zulüm ko~~r 

(A.A.) - Eglencelı bır kır ge- VAŞiNGTON ıo (A.A.) _ ·llıe h 
zintisi acıklı bir akıbetle niha- mmkada bapiı~e ve iılahanelet ~.ın 
y~t bulmuttur · Mont reden ge- hakkında tetkikatta bulunan Wic· F,k k 
len 1 seyyah bir kulübenin için keraham komisyonu bu tetkikleri· de d 
de ağzı knpah b~r _kutu bulmut- nin neticesini bir raporla 11eırelmit· ko~! 
lardır. kutunun ıç'.'.'de ne bulun lerdir. Komiay- bu raporunda A· B J 
doğunu anlamak u:ıı:ere kapağı- merikan tefıirlerini11 yansınd~ zabı- a k 
Dl açmllk istedikleri sırada ani tanın kanunlan tatbik buıuound• 
bir infilak vuku bulmuftur. 

İçinde dinamit bulunan bu 
kutunun birden bire patlaması 
neticesi olarak seyyahlardan 2 
erkek yaralanmıı, 5 kadın da 

kör olmuştur. Zabıta bu kutu

nun nereden geldiğini anlamak 
üzere tahkikat yapmaktadır. 

Şarlo, bir Corrida'da 
hazır bulundu 

SAINT - SEBASTIEN ıo (A. 

A. - Charlie Chaplin, F ranoarun 

Baok ıahillerinde bulunmaktadır. 

Geçenlerde yerli matbuat cemiyeti 

tarafından tertip edilmit olan bir 
boğa ıüretinde bazll' bulunmu,tur. 

Meıhur toreedorlardan ! .alanda, 

Barrera, BienYenida Ye Villalta'nm 

programda isimim vardı. ilk boğa
larını Şarloya ithaf ettiler. O da ber 

birine üzmne birer ithaf kelimeai 

yazılı ııümüt birer ılgara kutu111 
Yereli. 

Halk, Şarloyu tanıyarak alkışla

mıttır. 

Saint-Philibert'den 31 
naaş çıkarıldı 

SAINT - NAZAIRE, 10 (A. 
A.) - Saint Philiber'in eokazı 
tathir edilirken yeniden dört er 
kek ve bir kadın cesedi bulun
muştur. Mesai mütkülatla de
vam etmektedir. Fakat gemi
nin bu gece yüzdürülebileceği 
tahmin edilmektedir. 

Bulunan 31 naaşın cenaze 
merasimi, salı günü İcra edile
cektir. 

kanuna muıayir ve adeta vahşiy8"' t· 
bir uaul takip etmekte olduğun~ I~ ~ 
byde1mİ4 Ye üçüncü derecede ol· de t 
mak üzere tavsif ettiği bu uıulü ,;d ,,,,,?,~ 
detle takbih eylemittir. M ah 

Komisyon bu iddiaoını teyit v• 
iıbat için son 10 ıene zarfıncLı zo>r• 
la temin edilm:ı Jiiz kadar itiraf vı )) • 
ikrar vak'a11 zikredllmiıtir. lt eh 

Komisyon billuı.soa bir maznunu• llıar: 
uzun müddet uyumaktan menedil· 't Bu 

mit n liıtik sopalarla döğülmüı ol aksi 
dulunu, ~ maznunlann ceıetlet· l~ gü 
le dolu hucrelere bpatıldığım veyı 1Ror ı 
öldiinnüı oldukları zannedilen kint" tsici 
ıelerin cesetlerinin önünde iıticvap t\ı aşı~ , 
edildiğini kaydebni,tir. l'ııak ig ,. 

Raporda ehemmiyetle bahacdılen ~ır s 
diğer bir Yak'a dolayıoile bir maz- ı,lar 
nunun bağlanmrt ve cünnünü itiraf lııiiıı.ü 
edinceye kadar boğazına ıu alc:td• l<:ar 
mıt olduğu zikredilmektedir. 'feııe n 
Komiıyon raporunun aoounda hii 'nlaşıl 

riyet eaaılannı Ye umdelerini bu d• 'leye g 
rece ilılil eden bu uıuUerin kaldlrıl 
ınaamı temin için İcap eden bnu..ı. 

rın yapbnlmunu Reioicümhur M. 
HOGnr'dea talep etmiıtir. 

Cramer ne oldu? 
OSLO, 10 (A.A.) -- Pazat 

sabahı Slıetland'dan Kopenha· 
g'a hareket elmit olan tayyare 
ci Cramer ile Norveç garp sa· 
hillerindeki telsiz telgraf istaı 
yonu, son defa olarak saat 15' 
te görüımüştür. 

v 

Belçika siyasi mahafili, plebiıis
tin neticeıini memnuniyetle karıı

lamıştır. Salahiyettar bir zat, Al
man milletinin akil ve selimini ve 
ferasetini istirdat ehniş olduğunu 

ve bu halin Almanya ile eski müt
teiikler arasındaki münasebatı tes

hil etmekten hali kalmıyacağını be
yan etrniıtir. 

Hariciye nezareti İ§lerini jdare 
de devam edecek olan M. Briand ay 
sonuna doğru Parise dönecek ve 
bir az sonra Cenevreye gidecektir. 

Sergide eıya teşhir eden miiesse 
selerden ekseriıi sergiyi ziyaret e- I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
denleı-e ufak, fakat kıymetli hediye
ler vermekte idiler. Bilhassa hediye 
leri mebzul olan ıtrıyat, mevaddı 
gıdaiye ve bilhaısa çok ıık bir pav
yona sahip olan Bomonti pavyonu 

M. Macia'ya heykel 
BARCELONE, 10 A.A. -

Belediye dairesine bir istida ve 
rilerek M. Macia'ya Katalony• 
nın en yüksek noktasında bir 
heykel dikilmesi talep edilmit 
tir • 

~e~leket~izin he; tarafında maarif müesseaeleri İnki§af c. 
ııı~k e~ır. Mamsa leylı orta mektebindeı, yapdan imtihanlardan 
lyı netıceler alınmıttır. 

Resimde mektebin müdür ve muallimleri ile bu sene mezun-
ları ı:örülmektedir, · 

-., ' 

Amerikan mütaleaları 
VAŞiNGTON, 10 A. A. - Res

mi mahafil, Prusya referandomu
nun neticesinden dolayı büyük bir 
memnuniyet izhar etmektedir. 

Nevyork Tribune eazetesi yazı
yor: 

Bu netice, biJhaısa Franın için 
manidardır ve Fransa bükiimetini 
Almanya ile itilaf için mesai sarfet

' mek hususum~ ı teıci edecektir. Va-

ziyeti gayet İyi surette kavraını~ ol
duğunu İıpat eden M. Laval, bun
dan en İyi neticeleri alacaktır bütün 
Fransız dostlarının ümidi bu mer
kezdedir. 

Yenidttn regidm 
BERLIN, ıo A.A. - Prusya 

Başvekili Braun Pruıya Ye Reich 
Hükumetlerinin tevhidi İmkanlarını 
Reich Hükiimetile müzakere edocek 
tir. Bu huıusta, Prusyada reyiaına 

müracaat edilmesi mu!ttemeldir. 

fevkalade kalabalık idi. 
. IC&>:•m. Paıa, Recep Bey ve Va

lı Muhiddın Bey sergide her kı•mm 
önünde ayrı, ayrı tevakkuf ~derel< 
t~ıhir edilen ve ıatdan etyayı tet
kık ve sahiplerini tebrik ettiler. 

B .• ".'f· _M. Reisi Kizun Paıa dün 
sergıyı zıyaretten sonra ser1ri hak
kındaki intibalarını soran bir nıu
harririmize demi,lerdir ki: 

-:' Serıi ~.yıuu iftihar bir ıeklı
dedır. Bu gıbı te!"bbiisler meftileke-

tin saadeti için hayırlı adımlardır. 

Bu ıibi hayırlı ve muvaffakıyetli 
teıebbüılerin amilleı·i tebrike şayan 
dırlar." 

C. H. F. Katibi umumisi Recep 
Bey sergi hakkındaki İntibalanru 
ıöyle bülisa etmiıtir: 

- Yapıyoruz, muvaffak oluyoruz 
ve kuvvetleniyoruz." 

Memleketimizin yegane sergi 
mutahas1111 Daniı Bey de bir nw
harririmize serııi hakkında demiı
tir ki: 

- Sergi ıimdiye kadar memleke 
tilniztle yapılanların içinde en 
m\ıvaffak olmu,udur. B;r kelime 
ile: Güzeldir. 

Mis Cümhuriyet 
MADRIT, ıo (A.A.) - Jörı d• 

evvelce de aktörler sendikası laraiııt 
dan Miso-Cümhuriyet., ilin edilınİI 
olan matmazel Pilarnavar "Miı• 

Cümhuriyet,, ilin edilmiştir. 

Bir mermi infilak etti 
TIRYESTE, ıo (A.A.) - Dorl 

çocuk bir mermi bularak bopltm•k 
iıtemişleı·dir. Menni, infilak ederek 
çocualat·dan birinin öhimünü inta( 

etmi~tir. Diğer hiı·i aı\.r, 'k;,,; d• 
hafif sur~tte yaralıd•r. 



a • ta mi gel •• ın a isleri 
• 

er Ekononıi 
r emmuz içinde hayat 

daha ucuz geçti i 101' 

baıı• 

Cicici' 
tenezzül bilhassa yiyecek, yattı Bu 

· k ahrukattadır 
enle ıçece ve m 

l' a Komite fU mevaddın t~mini 
e ~ 1 İcaret odası temmuz ayın 

1 
tacaktır: Balkan tıcaret 

~
1~ geçinme endeksini nefret- ne ça 1 lk ba kası a-
1!lir. Bu endekse nazaran odası tesisi, Ba_ ·anBal~anların 

914 d çılmaaının temun, ·L-1 . a· senesi birinci nısfın a, ya .. ..k ve nakliyat tarırc: en-
~ lltnuıni harpten evvel ana, ba g~m~~ terek ve umumi ihtiyaç 

\'e üç çocuktan mürekkep ;u mu\e teabit ve tadil. 
nüfuslu bir ailenin vasati ara go • t 

.... . - Lı"tvanya ile tıcare ;ltnı 100 addedilirse, tem 
ll -'- b" .. ·- ofi . z ayında bu nıikdar evratU Litvanyada ır mu~ 

ıttQ'kdiyeye göre 1187, altın pa-- ··racaatla Türk tıcareth~-
h l 1· se mu_ . L"t ·-'fada rnu··meuıl .~l göre 130, ngiliz ırasma nelerının ı v- . d" •. · 

tore 136 dır. !iğini deruhte etmek ıste ıgıDI 
eli• Ehndekse nazaran, lstanbbu~- bildiribnistir. w. 

ayat temmuz ayında ır. Bu""kre•te bir sergı 
ıv\' lk" .. h. Y 

bittı'ke ı aya nazaran mu mı Bükreıte 30 ağustostan ~.7 
") 

1 

darda ucuzlamıttır. e hile kadar devam etmek ~ 1 
. ~k8u tenezzül bilhassa yiy".: Y beynelmilel bir elektnk 

a . Ve içecek maddelerinde mu zere · · 
'"' -oto- radyo ve hava sergısı açı-qı ınikdarda vaki olmuftur. 
Ciyecek ev kira11 fiyatları lacaktır. 1 r ği !ski fiatle;ini muhafaza etmek Romanya ticaret müf~V r 1

• 

I· ~İt. Halbuki geçen ay evvel- ofise müracaatla bu ~~~ıy~ ~ 
b· ı aya nazaran hayat pahalılat den de erbabı sanayıın ıttıra 

tııştı. ni teklif etmittir · 
n • • = 

Uzunköprü kavunları '"" 
llzunköpriı Ticaret o- Kambiyo Borsası 

• ~' 1ndan ihracat ofisine 
J (sterlin 1030, ~:en bir mektupta Uzun· 

~?Prü kavunları kemale erdi
f~llden bir haftaya kadar Pari
•' kavun ihracına baflanacak-

sı ~•r . 

Dolar 0,47,18 

fl'ranlı: 12,03,50 

Liret 9,01,50 

Kuron 111,00, 

şııı n ı 3,85,50 

pezıta 6,44,50 
a. mark 1,99,75 

iıod 4,ao, 
Ponıd 2, 1 .ot Cenevreden de Uıı:unköprü • Fraalı:B. 3138,50 

re kavun gönderilmesi için bir Örıt.bQIJ 80,41, 
~!ep vaki olmuttur. ihracat Fraa.t f. 2,41,61 Ley 

k •ai ihraç edilecek kavunların 65 Olallt' 26,60, 
79,30, 

0tıtrolü için ufak bir nılwamna _L_e_v_a _ _,'-""".':-:- ~. 
ltıA h ad B :-am F. ıorJn 1116,"" Çırvoııu 1088 ~ ıı.zırlamakt ır. u n~ ~-;;;;;;ı~-'·"="":'.2"' _ --

'~-illede bilhass~ üç kilod~ u- { Albn 914, 
.. · }k kavunlarm. ı.b.racına. miiaaa Borsa Mecıldlyo ~2,!IO 

qe b dde harici Banknot 266, k edilmemesı açın ır ma 
t. 01l>-!hnuştur. 

~ 0alkan komitesi tekrar Esham ve Tahviliitın 

ı letıtrazı dahili 
' top anıyor oayunu muvablılde 

nevı 

93,00 
63, 

Ticaret odasında tefrik ecli- l.tramlyeU Dımlryollan 
ı~l\ balkan komiteıi bugünler... 'CUDIRt n.nueu•uAWftısn.......,.,..nw u 
d ·-~ toplanscaktır. • .................................... _.. ........................ ,_ 

3,46 

~·;;;:~·;;,~i;;';i;........ Evkaf 

K 1 L• Evkaf tamirah 
ati ıgor Evkaf müdiriyeti bazı camile 

Deli olduğu anlaşıldı, rin tamirine yakında batlaya: 
lt d •ldı· caktır. Bunlardan Edirnedekı lllarhaneye gön erı · k 

beş camiin tamiri miına a~ay.• 
Bundan bir müddet evvel konmuıtur. Osküdarda S~lım'.: 

aksimde sokak ort-da gü- ye camiinin tamiri için 6 bın ku t gündü~ bir cinayet olmuştu. sur liralık havale geldiği cihet 
ıgor isminde sabıkalı bir yan- le yakında tamirata başlanacak 
'•İci, birinin cebinden parası-

~. • . 1 tır. . . d 
aşırdığı sırada buna manı 0 fki aydan beri tamırı?.e e-

~ak isteyen zavallı bir genci vam edilen Ortaköy camıı rıhtı t:•• surette yaralamış ve b~. ~-a mı dün bitirilmittir. 
lar gencin hastahanede otu- Evkaf müdürü döndü 

llıiiııü intaç etmişti. d 1 k 
• l(atil Ligorun yapılan mua- Taş delen suyun a yapı_ ma 
r d • ta olan yeni tesisatı tetkı_k e~-"'ııe neticesinde deli ol ugu 
~l~ 1 - _.. . h•- ~ek uz·· ere Alemdağına_ gı~mBış ~şı mış ve kenıaısı tımar ~ ~· N 11"'Ye ·· d ·ı · · olan Evkaf müdürü ıyazı · gon en mıştır. 

avdet etmiştir · 

Villigette 

Vilayet 
idaresi 
yeni kanunun metni 

dün tebliğ edildi 
Viliyet ldar•i kanunuaun bazı 

maddelerini muaddil kanun dün Vi
llyete teblif olunmuıtur. Kanunun 
mühim me .. dı ıunlardtr: 

1428 numaralı Vilayet idaresi 
Kanununun 5 inci madd•i afAğıda
ki ıel<ilde tadil edilmittit-: 

Villyet idare ıube reialeri; def. 
terdar, mektupçu, maarif müdürü, 
nafıa baımübendia veya mübendiıi, 
hukuk itleri, 11bbat, ticaret. sanayi 
ve mesai. onnan, maadin, baytar, 
evkaf, tapu, nüfuı, ziraat, iskan. 
poata, telgraf ve telefon, rüıumat 

baımüdilrleri ve mildilrleri ile poliı 
müdürü veya bunun vazife.aini ifa 
etmek için yerine kaim olandan ve 
jandarma kumandanlarından ibaret~ 

tir. 
Mezkur kanunun 15 İnci madde

si atağtdaki tekilde tadil olunmuı· 

tur. 
Vali, 5 inci maddede zikrolunan 

Vilayet idare Şube Reiıleri ve on
lann maiyetlerile 6 ncı maddede 
zikrolunan Kaza idare Şube R.,jale
ri ve maiyetleri ve Kaymakamlar 
baklanda ihtar, tevbih cezalarını re
sen tatbik edebilir ve taltifi mucip 
ahvalde takdirname verebilir. 

ltbu tecziye ve takdirlerden Şu
be idare Reiılerile naıbı ve tayini 
vekaletlere ait olan memurlar hak
kmdakilere dair Vali tarafından ait 
olduğu vekaletlere derhal malGmat 
verilir. 

Mezkur kanunun 17 inel madde.! 
aplıdalri ı-lı:ilde tadil oluıımutlurı 

Valiler vlllyette o..ted. ve her 
velılletin m11.._.;u ,.. velıİletı....ın 
ldart ve ılyui hra TUııtall olup ..i
layetin umumi ldarealnden mes'ul
dü.ıer .,... ... ltllıarla vlliyette adil 
ve askeri dıılnıler barfcfnde bildim
le umurda nezaret, murabbe 1'I tel 
tlf hakkını haiz en büyllk imlrdlr
ler. Valilerin milddelumumi ile mü 

nasebeti 1426 numaralı diyet ida
ntıl kanununun 38 inci maddesine 

t!bidir. 
ValHer her vekile karır ayn ayn 

mes'uldftt-. Vekiller kendi vekilet
lerine ait iıler İçin resen valilere e

mir ve talimat verirler ve icabında 
takdir beyan ve ihtar cezasını reıen 
tatbik ederler. 

Takdirden veya ihtar cezasından 
derhal Batvekile malumat verilir. 
Bundan maada her vekil vali hak
kında icra Vekilleri Hey'etine tal
tif ve tecziye teklifinde bulunabilir. 
Valiler icra Vekilleri Hey'eti kara
rile her zaman vekalet emrine a1rna 
bilecekleri gibi tekaüde de sevkolu 
nabilirler. 

MezkUr kanunun 19 uncu mad
desi afağıdaki şekilde tadil olunmuş 
tur. 

Hurdeler arasında 
bulunan • • 

cısım 

Örsün Üzerinde çekici yeyince 
birden bire infilak etti 

Üsküdarda Bitpazarında hur 1 istemiılerse de, merkum firar 
deci SO Yatlarında Mustafa Ah ederek polislere doğru bir el si 
met Efendi hurdeler içinde yu lah atmıt ise de, Fahri Ef.endi 
mak ıeklinde bir madde bul- tarafından korkutmak için atı
muı ve bunu örsün üzerine ko- lan bir el silah üzerine yakalan 
yup çekiçle parçalamağa çalıı· mışlır. 

mııtu. Fakat yuvarlak madde Öldürecek midi? 
infilak ederek ustafa Efendinin Taksimde Cehennem soka-
sol elinin üç parnıağını kopar- ğından Kalaycı Bünyanın oğlu 
mıştırMecru\ı berayi tedaviTıp Artin Cibalide kereste fabrika-
fakültesine kaldırılmıştır. sında Hacı Hüseyin Efendi ile 

Sahte tahsildar kadın yüzünden kavga etmiş
ler ve Artin Hüseyin Efendinin 
üzerine iki el ateş etmişse de, 
yakalanarak mahkemeye veril
mittir • 

Beşiktaşta kendisine beledi
ye tahsildarı süsü veren eşkali 
mazbut bir şahsın Büyük bebek 
te 246 numaralı hanede mukim 
Y orgi Efendiye müracaatla 13 
lira 75 kuruş dolandırdığı anla 
şılmış ve sahte tahsildarın ta
harrisine başlanmıştır. 

Niçin kaçh? 
Beyoğlunda istiklal cadde

sinde devriye memuru Fahri ve 
SaitEfendiler vaziyetinden fÜp 
he ettikleri Retat ismindeki 
tabım hüviyetini tahkik etmek 

Himayeietf alin deniz 
tenezzühü 

Büyük zafer gününe mün
dif otuz ağustos pazar günü hi 
ma:rei etfal cemiyeti taralm
dan bir deniz gezintisi tertip e
dUmif tir. Seyrisefainin Kala
mış vapuru Köprü iskelesinden 
saat 13,S ta hareketle Kadıköy 
iskelesine uğraddctan sonra Ya 
!ovaya gidecek, Y alovada bir 
saat tevakkuftan sonra Suadi
:re plajlanna gidilecektir. Va
purda ıehir bandosu ve cazbant 
ucuz bir büfe bulundurulacak
trr Biletler cemiyetin merkezi 
ol~n Türbedeki binasında iki 
liraya satılmaktadır • 

Zorbalık 
Şişli sokağında 180 numaralı 

Y'orginin bakkal dükkanına gi 
den Bohor, Muzaffer, Halit İs· 
mindeki şahıslar bir kiloluk ra 
la alarak para vermek isteme
mişler ve çıkan kavgadan son 
ra Muzaffer ve Bohor Y orgiyi 
yanağından ve yüzünden yara. 
lamıtlardır. 
Halit ve Bohor yakalanmıı,Mu 
zaffer kaçmıştır. 

Radyoloji 
Kongresi 

Kongreye ittirak 
edenler avdet etti 

26 tecnmuzda Pariıte topla
nan 3 üncü beynelmilel n.dyo
loji kongresine ittirak eden Sı
va• nümune hastah-i Rönt
keo mütehassıaı Dr. Muhte
rem Bey düa avdet etmittir. 
Dr .Muhterem Bey kongre inti 
balanın fÖyle &nlatıyor: 

- Beynelmilel Radyoloji 
kongre-i 26 temmuzda Sorbon 
da F ranıo: uhhat nazın tara
fından aqılmıştır. Reis Dr. Bec-

T apU ve Sanayi laire Röntken şüaınm uzun bir 
kadrolan tarihçesinden bahsederek, bu 

. .. . . 1 ıubei tıpta keşifler yapan alim-
T apu ve Sanayı mu~!~1Y.~ e !erden, bu meyanda bir eli ke

rinin kadroları gelmedıgı t' et silip el'an hasta yatan profesör 
le memurlar dün de maaş ıı.rını Holzknecha'den, sitayltle bab-
alamamışlardu-. 1 setıniştir. 

besi altındadır. Tefti' neticesinde 
vazifesi baıında kalmasında n13hzur 
gö.-ülen memurlara Valinin muvafa 
kati alınmak f'l'tile ;,ten el çektire-

bilir. 

Veki.letin rüesayı memurin ile 
ve memuriyetleri dairel~ri birkaç 
vilayetten mürekkep di~er teşkilat 
memurları ile reo:en muhabereleri 
icrai bir hükmü ihtiva etmiyt"n yal
na teknik ve hesabaıta ait hu~usfa
ra munhaıırdır. 

Şu kadar ki bu memurlar Yalile
rin talep edecekleri her türlü malU
mab teknik >1e hesaba ait de olsa 
venneğe mecburdurlar. 

Vali ve Kaymakaınlar, halkın as
kerlik muameleleri hakkındaki mü
racaat ve ıik&yetlerini kabul ve aı
kerlik şubelerine yazarlar, c~vabı 
kafi görmedikleri takdirde mmtaka
sı fırka kumandanhklanna ve Milli 

Badehu Profesör F orael kon 
sertedvain hakkındaki raporu
nu okumuştur. Müteakip gün
lerde muhtelif şubelere ayrılan 
kongrede bir çok Röntken teş
his, tedavi ve fiziğine ait yeni
likler hakkında şayanı dikkat 
beyanatta bulunmuşlar, projek 
siyonlarla radyografiler, sine
ma ile de Röntken fÜaının ölçü 
ıü eski beynelmilel ,: olarak ka 
bul edilmiıtir. Veraset ve intikal Vali 

vergısı Nureddin Be~ . 
- MezkUr kanunun 35 İnci mad

desi aşağıdaki ıekilde tadil olun
muştur. 

Müdafaa V eki.leline müracaat eder 
ler. Kongrede 24 millet resmen 

temsil edilmi,tir. Dördüncü 
beynelmilel kongrenin 1934 te 

Bt!ledigede 

Üsküdar 
Hastanesi 

• 

Zeynep Kamil konağı 
muvafık görüldü 

Belediye Üsküdarda bir has 
tahaııe açmağa kıırar vermit ve 
bütçeye tahsisat koymuttu. Üs 
küdarda bir müddetten beri ara 
nılan bina bulunmut ve Zey
nap Ki.mil konağı muvafık ııö 
rülmüştür. Binada yeni bazı ta 
dilat ve teıkilat yapılıı.cıı.ktır. 
Ancak bütçede hastahane için 
konan tahsisat bütün ihtiyeçla 
nn temini ile derhal açılmasına 
müsait olmadığından küşadı ııe 
lecek seneye kalacaktır. 

Bütçe 
Belediye bütçesinin tetkiki 

henüz bitmemiştir. Bazı vergi
lerin tenzili dolayısile bütçenin 
tevazünü için şehir meclisinin 
fevkalade içtimaına lüzum olup 
olmadığı henüz tayin edileme
miıtir. Aradaki fark tesbit edi
lerek burayı tetkik makamına 
verilecektir. 

Süt veren hayvanların 
gıdası 

Belediye süt veren hayvan'• 
ra verilecek gıdalar için bir ta 
limatname hazırlanmasına ka
rar vermiıtir. Bu talimatname 
de sütçülerin süt veren hayvan 
larp ne yedirecekleri tayin ve 
teablt edilecetkir. 

Hap:.uılara muzır teYlerln 
verilmesbıbı önüne ııeg!lecok
tir. Belediye baytar müdllrlült 
talimatnamesinin Ihsan husu
sunda tetkikata b.t!amıftır, 

1, kıyafetile sokakta 
gezilmeyecek 

Fmnoı, beıber -re aaire gibi 

ltçilerin son zamaıo.larda it kı
yafetlerile sokaklarda gezdikle 
ri nazarı dikkati cefbetmittir. 
Belediye nizamnamesi mucibin 
ce bu tarzı hareket memnu ol
duğundan, it kıyafetile dıtan 
çıkanların tecziy .. i için kayma 
kamldclara tamilQ yapılmıttır. 

Amerikalı Mislere 
ziyafet 

Türk kadınlar birliği tarafın 
dan bugün öğleden sonra Ame 
rikalı kadrolar terefine aabrk 
Türkocağında bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Asım Beyin teftişi 
Müskirat inhisarı umum mü 

dürü Asım Bey, dün Paşabah
çedeki müskirat fabrikasını tef 
tiı ebniştir. 

1 Askeri tebliğler 1 
Üsküdar Askerlik ıubesinden: 

İskan 
İşleri 

-----
Vekalet vilayata yen : 
bir tamim gönderdi 

iskan iıleı·i hakkında Dahiliye 
Vekaletinden vilayetlere mühim bir 
emir gönderilmiıtir. 

Bu tamimde deniyor ki: 
"30/ 7 931 tarihinde neşrolunup 

mer'i olmrya batlamı, olan 1866 nu. 
maralı kanun metnine na7.aran: 

1 - istihkakı, kendisine U.h•İ• 
veya teffiz ıuretile verilen mesken 
bedeli ile mahıup edilerek iıtihkal<ı 
nm bu mesken bedeline kafi gelme 
mesi yüzünden borçlu kalan müba
dillerin borçlan, meıkenlerinin iıa. 
kanı adi derec:eıine kadar nffedil
miıtir. Verilen meıken milbadilin 
ailesi nüfusunun adedine ve içtimaı 
vaziyetine göre iıkinı adi derece
ıinden fazla iıe yalH113 fazla lc:ıınun 
bedeli borçlanma kanunu ahkftnu 
daireıinde tahsil edilir. 

2 - Viliyatr Şarkiye mültecileri 
ile herh""l'İ bir sebeple m-1eket
lerinden batka yerlere nakledilen 
iskinı adi derecesi meccanen teınlik 
edilecektir. Bu cibi meskeni"" için 
evvelce borçlanma kanununa tevfi
kan borçlanmıt olanların da bu borç 
tarından kendilerine tabıis edilen 
meskenin iskanı adi derecesi bedeli 
affedilmittir. Mesken iıkanı adi de
recesinden fazla İıe yalnız fazla kı
um bedeli borçlanma kanununun ah 
kamı dairesinde tahsil edilir. 

- 1866 Numaralı kanun ıırf m., 
kenlere münhasırdll'. 

Yozgat muhasebei 
hususiye müdürü 

Y ozııat ınuhasebel husutlye 
müdürü Saffet B. l'İlesile birlik 
te mezllben teh 
rimiıt ııehrıl,. 
tir. Mumaileyh 
Y ozııadın •oP 
seneler zarfında 
gittikçe müte
klmil ve mede
ni bir tehir mar 
sarası arzetme. 
ğe bıı.ıladığmı, 
asayiti ezherci
het mükemmel olan Y ozg•I• 1 

Nafia ve Maarif itlerinin mun
tazaman ilerilemekte olduğunu 
söylemektedir. 

Hilaliahmerin teşekkürü 
Hili.liahmer lıtanbul merkezin

den: 
Niıantatı harikzedelerine sıııırfe

dllmek üzere Amerika sefiri muhte
remi Miıter Crew cenapları taufrn 
dan 200, muhterem misafirlerimiz 
tayyareciler tarafından 400 ve Ama 

rika konıolaılan tarafından 125 ki 
ceman 725 lira merkezimize le lim 
edilmittir. 

Mütarünileyhimin bu büyük iti. 
tufkirhlclarına ebedi minnetlerimizi 
taktim ederiz. 

HILALİAHMER BALOSU 
Bu Balo Büyük Millet Meelisi 

Reisi Kazim Pasa Hazretlerinin Hi
maye ve Riyaseti celi\elerin<le Bü
yükada Yat Klübünde 13 Ağuııtoı 
Perşembe akpmr verilecektir. 

Biletler Yat Kulübünde satılmak 
tadır. 

Biletledn fiyatları : 
Bir Hanım ve bir Erkek için T.L.S 
Yalnız bir erkek için .. 3 

930 senesjnde birinci ikinci ikra
miye defterine kaydedildikleri halde 
§İmdiye kadar iıtihkaklannı alma. 
mıt olan mal.ilinin ikramiyelerini 
almak üzere Ooküdar malmüdürlü. 
ğüne müracaattan. Yalnız bir Hanım için ,, ı ~ \r eraset ve intikal vergıtı 

d 'kkındaki kanunun bazı mad
il "'1~rinin tadiline ve bazılarının 
~aaına dair olan muaddel .ka· 
,. 11 tapu müdiriyeti umumıye
l~l\derı latanbul tapu müdiriye 
"'" tebliğ edilmittir. 

D M müddeiumumılıkçe 
un .ı·ıd· istiCflap euı 1 

Neırettiği tefrika açık gör~! 
Adli ve aıkeri daireler mÜt'teına 

olmak üzere vil&yette mevcut bilıl

mum devlet daire ve müeııcıeleri 

valinin teftit ve murakabeıi altında

dit'. 

Bu makamlar tarafından lazımge 
len tahkikat yapılarak icabı kanuni
ıi ifa ve neticeıinden Valiler veya 
Kaymakamlar haberdar edilir. lsviçrede Zürich şehrinde Pro-1~~;;=::~;::;:~::::::::::::::::::::::::~ 

f.esör Schinz'in riyasetinde top 1 • 

Üç kocalı kadın 
d llç kocası olan ve uç koca i
t'"" eden bir kadın İzmir zabı
'-•ııca yakalanmıtbr. 
,~u kadın son zamamla Tor

'IQ '~an gelmişti. Kocalarının 
ıt ' 1 lzmirde birisi de Torbalı-
'd ' . ki fiç ır. Çok şayanı dikkattır 

erkekle de nikahlıdır. 
ikl(o~alarından i~isi;_ ç~.k sev· 
1 

ltörı ve ancak yırmı dort ya· 
llda. güzel bir kadın olan zev· 
•i aleyhine dava ikame etmiş 
j bundan dolayı genç kadın 
eylıinde kanuni tatbikata baş 
111llıştır. 

Yeni bir köprü 
· "-NKARA ıı _ Şebinkara 
1~ltın Suşt!hri dahilindeki Ak 
!hl ko"'p ·· ·· ·· beton olarak t rusunun 
'•ın. karar verilmittir. 

d ..•.. den dolayı ınuhakemesı-ugun 1 .. . kufen icrasına uzum 
nınmev · ı . .. ··ıen Aktam muharrır erın-
goru · d"" 
d V·ıa Nureddin Beyın un 
en a k · t" abı Müddei umumili çe ıs ıcv 

yapılm.:.:ı~ıt:.:ı:..r·~~---;-
Am erikahların harik· 

zedelere yardımı 
"k tayyarecilerile 

Amerı an • 
"k n sefareti erkanı tara-

Aınerı 8 M ka ha 
f d T eıvikiye ve aç 
ın an . d"I k üze "kzedelerine tevzı e ı me eb 

rı · t'ne t er 
Hrr hmer cemıye 1 

re 
1d~I ·~ 725 lira dün Hilaliah 

rÜ e ı e• "kt be ' emiyetinin Beşı aş fU 
~er c f dan mühtaç harikzede 
51 tara ın . . 
!ere tevzi edilmıştır. 

Sıhhiye komisyon~nda 
S hhiye mübayaa koını~yonu 

1 
hh" mu''dürü Alı Rıza dün Si ıye . . 

Beyin riyaseti altınd~. ıçtıma e 

d 
k hastahanelere !uzumu o

ere ıhh" malzemenin mübayaa 
lan s 1 

site ıneııul olmuttur. 

Vali tefti, muameleıini biz~at 

yapabileceği gibi da.İre reiıleri ve 
menıup olduğu vekalet müfettiıleri 
vasıtasile de icra edebilir. Vekalet 
müfettiıi İle teftlt ettirmek için ve. 
kile müracaat olunmak lizımdır. 

Vali birkac vilayete şamil me· 
muriyetlerin ancak kendi vil&yeti 
dahilindeki itlerini teftite salahiyet 
tardır. 

Teftiş neticeainde vazifesi başın
da kalmasında mahzur görülen ıne
murlara, meı'uliyeti üzerine alarak, 
idareten iıten el çektirebilir ve key 
fiyeti derhal ait olduğu vekalete bil
dirir. 

Mezkür kanunun 49 uncu mad
deıi ataifıdaki tekilde ~dil olunmuı 
tur: 

Adli ve aıkeri daireler müoteına 
olmak Üzere kaza dahilinde bulunan 
bilü.mum Devlet daire Ye müeııeıe

leri kaymakamın teftiı ve muraka-

Pul baş amiri 
Defterdarlık ıube müdürlerinden 

Hilmi Bey Pul bet amirliğine tayin 
edilmi,tir. 

isyan mıntakasındaki 
suçlar 

lıyan mıntakasında iılenen ePa
lin ıuç ıayılmıyacağma dair kanun 
dün Vilayete tebliğ edilmittir. 

Erciı, Zilin, Ağrıdağ havalisinde 
vuku bulan isyanla, bunu müteakip 
birinci umumi müfettitlik rruntakaaı 
ve Erzi~canrn Plümür kaaaıı dahi
linde yapılan takip ve te'ciip lıare

ketleı·i münasebetlerile 20 haziran 
1930 dan 1 kanunuevvel 1930 tari
hine kadar askeri kuvvetler ve Dev
let memurları ve bunlarla birH.kte 
hareket eden bekçi, korucu, miliı 
ve ahali tarafından isyanın ve bu 
İsyanla alakadar vak'aların tenkili 
emrinde rerek müıtakillen ve gerek 
müıtereken İflenmiı ef'al ve hare
kit ıuç oaydmu 

!anmasına karar verildi. ~a..ıH 

Röntgen deri tedavisi, bilhas 
sa mide kanserinde tatbik etti
ği hususi tedavi tanını gÖ8te
ren sinema pek ziyade alakayı 
celbetmittir. Kongrenin resmi 
lisanları olan F ransızça, Al
manca ve lngilizce' den maada 
İspanyolca ve İtalyanca söyle
yenler de olmuştur. 

Kongre azalan ile ailelerine 
muhtelif aüvareler ve operada 
hususi bir temsil verilmiıtir. 
Bu meyanda gezilen müstemle 
kat sergisinin fevkaladeliğini 
zikretmeden geçemiyeceğim.,, 

Kongreye davet 
Türkiye Eczacıları cemiyetinden: 

Cemiyetimizin altı aylık kongresi 8 
Eylı'.il 1931 salı günü saat 14 te 
Cümhuriyet Halk Fırkası Beyoglu 
Kaza Merkezi aalqnunda toplaMcak 
tı.. mubtor•Hn aunın tetrifleri. 

- Birader, llOICCOrtar tıastalıgımı pek tehlikeli l u .u· 
yarlar, damarlarımda da bir damla kan kalm:.mış ..• 
Ben hô.lt1 gaşıgorum ! 

- Tıpkı Terkos Şirketi gibi •.• Borularında bir dam
lacık su gslc hdld gaşıgorl, 
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Asrın umde i "Milliyet" tir. 
12 AGUSTOS 1931 
lDAREıi NE - Ankara cadd_,. 

ıı No: 100 Telg.-af adresı: Milliyet, 
lı!anbul. 

Çiçe" 
Telefon numaraları: L evisse yirmi senedir Sen-

24311 - 24312 - 24313 ter müessesesinin muhasipliği-
ABON E ÜCRETLERi ni yapar. 

G Türkiye için Hariç için Hayatı, önünde sahifeler, 
3 ay lrgı 400 kurui 800 kuru~ numaralı defterler gibi yekne-
6 ,. 750 ,. 1400 ,, 1 sak geçer. eğer gayri melhuz 

12 ., 1400 ,. 2700 ,, bir hadise olursa, bütün deği

Gelen evrak geri verilmı•z 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruf 

,ur. Gazete ve matbaaya ait işler 
i{in müdiriyete müracaat•edilir. 

Gazetemiz ili.nların mes'uliyetini 

kabul etmez.. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 29, 

asgari 19 c!erece idi. Bu
gün ruzgiir poyraz hava 
açık. 

tiklik ondan ibarettir. Canının 
en çok sıkıldığı şey, lokantada 
mutat yerinin bir başkaH tara
fından daha evvelden işgal e
dilmit olması, kahvede bir baş
kasının okuyacağı gazeteye da 
ha evvelden burnunu sokmuş 
bulunmasıdır. 

1-Fransızcadon-

sebeci içeriye girdi. Davetliler 
arasında kimse Levisse'ye aldı 
rış etmedi. O da kendi kendine 
bir koridora saparak, binnisbe
tenhaca bir küçük salon gördü 
ve oraya girdi. 

Salonda sepet sepet çiçek
ler bir yığın tetkil ediyordu. 
Herbirinin üzerinde kart vizit
ler .. : "Yıl başın için: kızın 
Liz., "yılbaşınız münuebetile 
bütün hürmetlerimle: Benoit., 

Muhasebeci bom bot elleri
ne bakarak, bütün bu çiçekle
rin patronun madamasına geti 
rilmiş olduğunu anladı. O d 
bir şeyler getirmeli değii miy
di? Mütevazı bir menek~e de
meti olsa bile.. Fakat artık iş 
İşten geçmiıti. 

oı= 

.l"'i. U._,.1.V...> 

lstanbul Evkaf mü
dürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Müddeti icar Seni 

1 - Şehremininde İbrahim Pasam mahallesinde yayla
cami sokagında 12 No. hane 

2 - Üskiidarda Tavaşı Hasanağa mahallesinde menzil
hane caddesinde 425 No. rufai dergahının selam
lik kısmı 

3 - Beylerbcıyinde Çamlıca caddesinde 5 No mektep 
4 - Çengelköyünde Kuleli caddesinde 33-86 No. hane 
5 - Tahtakalede Rüstempasa, mahkeme sokağında 12 

No. dükkan 
6 - Uzuncarşıda caddede 32 No. dükkan 
7 - Carşıda Yorgancılar Hacı Memi.ş sokağında 11-9 

8-
9-

No. dükkan 
., Tacirler sokağında 21 No. dükkan 
,, Ka~azlar sokağında 25 No. <lükkan 

10 - Kaza7lar sokaibnda 27 No. dükkan .. -
11- .. Kazazlar soka.,öında 29 No dükkan 

" Hacı Memiş sokağında 24 No. dükkan 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
l 12-

13- ,, Kazazlar Orta sokağında 52-54 No. dükk~rı 1 

14-
15-
16-

., Perdahı;ıhan sokağında 44 No dükkan 

., Reisoğlu sokağında 44 Nıo. dükkan 
Hazırcılar sokag- ında 5 N'o dükkan 

" 
17- ,. Hayırcılar sokağında 6 No dükkan 

1 

1 
1 

1 

' 

1 .. ' ... f 
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1 lstanbuf Be l diyesi ilan cw-
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Cerrahp. a, Hast>ki , Bey o~ 1u ve , m, ;ı ı.Jı; C\ • c lıa ı 

lerıne bi r sene zarfında lüzumu ol ıı ;uı üı t,ı f... ~ Jt . 
mLnaka ;;ava konrr ustur. T a liplerin ga tnamc al i in l• 
giııı Levazım Miid .rlüğünc münaka,ay a gi ·mck •ı.. ı ::,o lı 

!ık t emina t makbuzi le şartname, tcklii mı+tubumı \ e Tic;ı 

Odasında kayıtlı ol duğuna dair vesikayı m ühürlü •. arfa : .... 
ırak ihal e g ünü olan 3-9-931 perşembe g ünu saat on be!'İe ka 
Encümeni baimiye vermeleri. 

-~ * .; 
Miibayaa olunacak 4543 çeki od1ın ile 79600 kilo mangaı ı, 

mü.rü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Odunun temin 
mu vakkatesi 921 kömürün 299 Iiı-adır. Taliplerin şa -ıname 
mal-. i~in her gün Levaznn Müdürlüğüne müracaatları mün 
kasaya girmek için teminat makbuzile şartname, teklif me 
tubunu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika 
mühiirlü zarfa koyarak ihale günü olan 3-9-931 perşembe g 
nü saat on beşe kadar Encümeni Daimiye vermeleri. 

* * * Bedeli keşfi 556 lira 83 knrus olan Cerrahpaşa hastanes 
yeni paviyonuna muttasıl duvarın inşası kapalı zarfla mü") 
ıkasaya konmuştur. Taliplerin ıjartname almak ve keşif evra 
kını görmek icin her gün Levaznn müdiiırlüğüne müracaatla 
münakasaya girmek için 42 liralık teminat makbuzile şartn 
me ve teklif mektubunu m ühüdü zarfa koyarak iha le gün 
ıolar. 3-9-931 Persembe giinü saat on beşe kadar Encümeıı 

Daimiye vermeleri. 

diriler 
Belediye mezarlıklar hak

kında bir nizamname yapını,. 
Dünyada en masrafsız yapılan 
şeyler hakkında bir anket açıl
sa nizamnameler mutlaka bi
rinciliği kazanır ... 

Mamaafih bu çok sakin, çok 
intizamı seven adam, birkaç za
mandanberi tabiatını değiftİr
miş gibi idi. Müessesedeki di
ğer memurlar, hangi sebebin 
muhasebeciyi bu kadar değiş
tirmit olmasına merak ediyor
lardı. Rahatsızlığı midensin
den mi, kafasından mı, kalbin
den mi? 

Bir gün Levisse yumruğunu 
masaya vurdu : 

- Bet senedir yerinde sa
yan maaşla yaşamak olur mu? 
dedi. Patrona söyledim. Sanki 
ben bir şey söylememitim: 

Fakat bütün bu çiçeklt:re 
baka baka, bütün hayatı sada
kat modeli olarak geçen muha
sebecinin kafasında bir fikir 
nümalandırmağa başladı. Çi
çeklerden birinin üzerinden Pa 
ul imzalı kart viziti 
aldı ve kendi kartvizitle 

18 - Lfıtfullahağa sokağında 6 No dükkan 
19- ,, Lfıtfuliahağa sokağında 7 No. dükkan 
20 - Kolancılar sokagında 14 No dükkan .. 

1 

1 
1 

ı 

· Çanakkale 1 Numaral 

Bu ciheti bırakalım: Ben 
bu nizamnamenin hülisasını 
gazetelerde okudum. İyi tey
ler var. Ezcümle mezarlıklara 
her önüne gelen istediği zaman 
ıı:iremiyecek... Malum ya! bi
zim mezarlıklar eskidenberi 
keçi, koyun otlağı ve haylaz -
lann uğrağı idi. Orada neler 
olur neler geçer hurda zikret
meğe lüzum görmem . 

En ziyade hoşuma giden 
nokta ziyaret günlerinin beledi 
yece tayin edileceğidir. Ne o -
lur belediye ölülere kartı yap -
tığı ıu iyiliği diriler hakkında 
da tatbik etse de ziyaret ııün
lerini tespit etse!.. Vakitli va
kitsi-., olur olmaz yerde öyle 
:ııiyanllcr alıyoruz ki; bundan 
kurtulmak için "ehli kubur" 
dan olmaya çoktan razıyız!. 

Yerli mallar sergisi 
Yerli mallar aergiaini her 

gezdiğim zaman bir inşirah hia 
setmeme rağmen yerin darlı
ğı daima nazarı dikkatimi cel
beder. Yaz günlerinde kurulan 
augilerin daha ziyade ferah bir 
yerde yapılması en basit çeki
ci amildir. Umalım ki bu sene 
ıerıi geçen senekinden daha 
ııeni§, ferah olsun. Yalnız ya
panların afivlerine ıığınndı: 
hir noktaya iıaret edecefim. 
Cephede kapının etrafına ya
pılmıt olan tezyinat (Şank
bay) da bir bar kapısı tesiri ya 
••yor. Düz v" okunaklı bir yHı 
ile daha sade zarif bir fey yapı 
l•maı:dr?! 

İki kocalı 
İzmirde iki kişi bir kadın · 

aleyhine dava açmıılar, bu ka 1 
drn her ikiainin de karıaı imit. 

1 

Mahkeme kadına sorıııraa: , 
- Hanım dava ediyorlar, ı 

ne derain? 
- Kim kimden? .. 
Cevabını verebilir!. 
Kanunlar erkekler tarafın-

.._ yapıldığı için mi bilmem es 
kiden bir erkeğin müteaddit 
lı.adın almasına müaıft.de vardı. 
Sonraları bu ahkam yavat ya
••t kalktı. Lakin bir kadınm 
müteaddit erkeğe varmaaı hak
kında geçmit bir örf ve kanun 
bilmiyorum. 

Dünyaya şöyle bakarsak 
Yakıa erkekler yalnız bir kadın 
alıyor ve kadınlar yalnız bir 
erkeğe varıyor. Likin hayatın 
iç yüz:ünü görmek kabil olsa 
Maalesef insanlar bu kaytlara 
pek sıkı bağlanmadığını görü
rüz .. Her şeyde yükselen İnsan 
Irk bu hislerle olduğu yerden 
bir adım ileri gitmemittir. 

FELEK 

Şehir tiyatrosu 
Sabık 

DARÜLBEDA Yt 
SANATKARLARI 

"Dur, biraz itler düzelsin!,, de 
di. İtler düzelsin. ali cevap .. 
Ben burada muhasebeciyim. İş 
!erin nasıl gittiğini onun kadar 
ben de bilirim. 

Yaşlı muhasebeciyi çıldırtan 
bir başka me&de vardı. Birkaç 
zamandır müesseseye genç bir 
adam gelmişti. Fakat bu deli
kanlı daha imtiyazlı gibi görü
nüyordu. Sabah geç ıelir, ak
tam erken gideı-. İsmi de Paul 
İmiş. Yalnız patronun madamı 
bir resepsiyon verdiği zaman
lar bu ddikanlı da oraya gider
mış. 

Muhasebeci de, bir şey söy
lemek şöyle dursun, delikanlı 
girip çıktıkça, üatelik selim
lamağa da mecbur oluyordu. 

Bir gün patronun madamı 
muhasebeciyi de davet etti. Ma 
damın yılbaşısı tes'it edilecek 
ti ve madam böyle bir günde 
müıeasenin en kıdemli memu
runu da davet ediyordu. 

Lmaae davetiyeyi okuduk
tan sonra, hiddetle: 

- Gitmiyeceğinı, dedi. 
Mamaafilı davet günü traş 

oldu. Redingotunu giydi ve 
diğerleri ııibi mecburi reemi ka 
bule icabet etti. 

Büyük konağın önande da
vetlileri getiren lüks otomobil
ler sıra aıra olmu9lardı. Muha-

Hayat 

rinden bir tanesini çıkararak 
ıöyle yazdı: "Müessesenin es
ki ve sadık bir memuru tara
fından madam cenaplarına pa
yansız hürmetler .. ., 

İmzaladı ve kartı çiçeğe rap 
tettikten sonra, madamın elini 
öpmek üzere büyük salona gir
di. 

Ertesi gün muhasebeci, böy 
le bir hilekarlık yaptığı için 
vicdanen bir taraftan mustarip 
oluyor, bir taraftan da gizli 
bir memnuniyet hissediyordu. 

Mamaafih madam cenapları 
ıönderilen çiçekler arasında 
Levisse ismini tatıyan muhte
ıern buketi gömüttü. Eaki me 
murun bu dikkatinden dolayı 
çok mütehaaai& oldu. Buket, 
büyük bir zevkle yaptırılmış
tı . 

O günden itibaren patronun 
vaziyetinde muhasebeciye kar
fi bir tebeddül hasıl oldu. Di
ier taraftarı da - nedendir, bi
linemez -delikanlı Poul'iin de 
yıldızı gittikçe sönüyordu. 

Y,ine hangi esrarengiz tav -
siyedendir -o da bilinemez- mu
hasebecinin ne zamandanberi 
iatediii zam talebi günün bi
rinde birden bire kabul edildi. 
Patron zam talebinin is'afına 
sebep olmak Ü.Zere: 

- Yirmi bet senedir mües
sesede hüsnü hizmetiniz~en do 
layı maatınıza zam yaptım, de 
mitti. 

ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında klin 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
DD 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uiramadan sigorta 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yaptır-

Şirketi Hayriyeden: 
Ağustosun 13 üncü perşembe al.şamından itibaren: 

H~r gün: saat 22 de KISprü- Üsküdar iakeles:nden ha

reketle Çengelköyiine kadar giden vapurun 
fazla olarak VaniklSy, Kandilli, A Hiaar, 
Kanlıca, Çubuklu ve Pa,abahçesi iskelele
rine uiray.rak Beykoza gideceği ve 

Cumadan maada günlerde: Köprüden 1aat 20 de 

hareketle 186 numaralı seferi yapaıı vapu
rutt da Arnavutköyün'.len sonra Bebeğe uğ
rayıp aonra Vaniköye geçerek 194 numaralı 
sefere aktarma vereceği 

ahalü muhteremece malum olmak üzre illin olunur. 

Zonguldak Maden meslek mek
tebi müdiriyetinden: 

Mektep ihtiyacı için (40) takım işçi elbisesi ve (40) takım 
kostüm ve (20) adet kaputun imaliyesi 9-8-931 tarihinden iti- 1 

21 - ,. Gelincik sokağında 25 No. dükkan 
22 - ,, Ağa sokağında 11-53 N'o. dükkan 
23- .. Kahvehane sokağında 2-4 No. <lükkih. 

Jandarma Efrat mekt 1 
1 

24 - Yenikapıda Katip Kasım mahallesinde 59-57 No 
dükkan 

25 -- Yusuf paşada Hacı Bayram mahallesinde mektep 
1 c, bi müdürlüğünden: 

altında 23 No. dükkan 1 
26 -- Kocamustafapaşada caddede 451-394 No dükkan 1 

27 - Fatihte Emirler sokağında 11 ve 13 No.iki dükkan 1 
28 - Kasımpaşada camii Kebiır, Türabibaba 5 Na.dükkan 1 
29 -- Kasrmpaşada camiiKebir,Türabibaba 9 Na.dükkan 1 

30 - Kasımp'1sada Bedrettin meza.-lık sokağı 61 No 
dükkan 

31 - Şişiide Mecidiyeköyünde 13-15 ve 9-11 No. dük
kan ardiye 

32 - Üsküdarda Rum Mehmetpaışa mahallesinde İma
ret cıkmazında Mevlevihane -bahçesinde dükkan 

33 - Çengelköyi.inde pazar kayığı iskelesinde 10 No. 
dükkan 

34 - Carsıda Yarımtaşhan altında 9 No oda , 
35 - Çarşıcla-Zincirlihan üst katta 22 No. kağir oda 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
36 - Yenibalıçecle caddede 36-38 No. han ve kahvehane 1 
37 - Çakmakl;ılarda Hamam sokağında 7 No depo t 
38 - Kasımpaşada camii kel>irTürabihabada 1-5 Na.ahır 1 
39 - Bahçekapıda Çelebioğlu Alaettin mahallesinde 

Tahmis sokağında 78 No. arsa maa baraka ard1ye 
40 - Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde ağa hamamı 

sokağında üçüncü Vakıfhanın dördüncü dairesi 
41 - Babıiılide Lalahayrettin mahallesinde Beşirağa 

1 

2 

sokagında 7 No. hacı Beıirağa tekkesi 2 
42 - Çarşıda Vaa:a•kçıhan sokağında 16-14 No. dükıkan 2 
43 - Çarşıda Kalcılar sokağında 30 Na.dükkan 2 

44 - Üsküda,rda Nuhkuyusunda 141 No. dükkan ve ar-
salar 2 

45 - Küçükçamlıcada Mecidiye, Faik Bey 19 Na.dükkan 2 
4u - Kadıköyde Caferağa, cami tahtında 18 No. dükkan 2 
47 - Kanlıcada cami havlusunda 8 No.dükkan 2 

Mebdei icarlac Eski müstecirler için akti sabıkın hitamı 
yeni müstecirler için teslim ta.-ihidir. 

Miiddet : 22 Ağustos 931 cumartesi günü saat on beşe ka
dar. 

Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin 
pazarlıkla kiraya verilmesine Encümen idarece kacar veril
mişür. Talipler şıırtnameyi okumak ve teminat ita ederek 
icara ait taleplerini denniyan eylemek için İstanbul Evkaf Mü 
diriyetinde Varidat Müdürlüğünün Akarla.- kalemine müra
caatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenlcr 
mfü:ayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilider. 

Zonguldak Maden meslek mek
tebi müdiriyetinden: 

Mektep için mübayaa olunacak (40) çift fotin ve (40) çift 
ocak çizmesi 9-8-931 tarihinden itibaren (30) gün müddetle 
açık münakasaya konulmuştlll'. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere ehr gün mektep ve 
7-9-931 Pazartesi günü saat 15 te Havzai Faruniye Müdiriyeti 
Belediyeye müracaatları ve münakasaya iştirak edeceklerin 
Umumiyesi binasında haz1r bulunmaları ilan olunur. 

[Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Pazarhkla satılık emlak 

Easa No. Mevkii ve Nevi 
41 Beşiktaş Ahbasağa mahallesi Hasanpaşa der~i 

72 

75 

4-6-8 numaralı 2380 metro terbiinde bostan. 
Üsküdar Altunizade Kosuyolu 31-33-35 numaralı ahır 

arabalık ve 147 dönüm tarla. 
Kandilli Vaniköy caddesi 1 numaralı hane ve 5 dö-

nüm arazi. 

Kilosu 
165000 
20000 

2000 
2000 

4000 
4000 

2000 
2000 

300 
4000 
1500 
4000 

500 
4000 
3200 

1500 
400 

500 
500 

1200 
1500 
1500 

3000 

600 

50 

500 

150000 

Erzakın cin~i 

Ekmek 
Sığır eti 
Koyun eti 
Kmm et; 

Bulgur 
Kuru fasulya. 

( Börülce 
Bezelye 

' Kuru ü2üm 
\Nohut 

( ~a7act~ek 
Kuru bakla 
Sade 
Pirinç 

Makama 
Şehriye 

( İrmik 
Un 
Sabun 
Gaz 
Şeker 

Tuz 

Zeytin yağı 

Kuru bamya 

Zeytin tanesi 

Mese odunu 

Kilosu 
100 

.5000 
400 

400 

150 
soo 
100 

Adet 1000 
5 

500 
ı\det 500 

5000 

4000 
3000 
1500 

4000 
100 

3000 
5000 

5000 
3000 

200 
2000 
2000 

ııooo 

700f'> 

Eczakm cin.si 
Süt 
Kuru wğaıı 
Salça 
Beyaz peyıuı 
Sirlı:e 

Reçel 
Kuru kayısı 

1 Limon 
Limon tuzu 
Yogurt 

Yumurta 
Patlıcaı 

Kabak 
TaLe bam 'a 
Taze domatis 
Taze fasulya 
Kırmızr biber 
Semizotu 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
( Y~l biber 

Taze bakla 
Arpa 
Saman 
Kı•TU ot 

Canakkale'de 1 Numaralı Jandarma yeni efrat mektebi için 
yuka'rıda cins ve miktarları ya..:ılı bir senelik erzakı mütenevviıı 
ihtiyacı 2/ 8 1931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı 
ve 2leni suretile münakasaya konulmuştur. Kapalı zarf suretile 
münakaşaya iştirak edeceklerin mezkur tarihten itibaren komis
yondan alacakları nıusarlctak ~artnamelere nazaran bedeli mu
hammenin:ıı ';o7,S nisbetindeki teminatı muvakkatı akçesi veya 
borsa aidatından ', 10 noksanile diğer mim eshamve tahvilatırı 
Mal~.ındıklarına teslimini havi makbuz senedini veya banka kc· 
fal«• mımesini hamilen ve aleni münakasası icra edileceklerin
den ıışagıda gösterilen tarihlerde ihalei katiyesi icra kılmaca· 
ğından taliple'1'İn Çanakkale de 1 N. 1ı Jandarma mektebi ku· 
mandaıılığındaki komisyona müracaat eylemeleri lazımdır_ 

Bu hususta izahat almak istiyenlerin ihalatı kat'i'ye günle
rine kadar müracaatları ilart olunur 

Münakasa vaz'ıya 

Eyyam tarihi 
24 2/ 8/ 931 
24 J /8; 931 

24 
24 

24 

4; 8/ 931 
6/8/ 931 

8; 8 1931 

tarihi 

Pertevniyal Vakfrndan: 

ihale tarihi 

25/ 8 931 Salı günü Ekınek 
26 8, 931 Çar,amba Makarna. 

sül 
27 8 931 Per,cmbe 
29 8 931 Cumartesi 

Etler 
Bulgur, 

sade 
31 8 931 Pazartesi Arpa, s,. 

man, ol 

Otelciler Cemiyeti 
HEYETİ İDARE RIY ASE 

TİNDEN: 

13 Agustos Perşembe ak~amı 

Yeni Kadro ile 

Şehzade bası baren (30) gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. 94 Heybeliada Yalı caddesi 2 numaralı gazino. 

Köprübaşında Valdehanı 
tahtında 7 numaralı pastacı 

dü~kanı 3 sene müddetle kira
ya verilmek üzere yeniden yir
mi gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. İsticar etmek is
tiyenlerin yevmi müzayede o
lan 1 EyHH 931 tarihine müsa
dif Salı günü saat on altıya ka
dar İıtanbul Evkaf Müdiriyc
tinde Pertcvniyal Vakfı idare-

Muhterem meslekdaş ımız Hal f 

Otelcisi Şiikrü Bey vefat etti . Bu· 

gün saat on buçukta cenazesi k;ı(<lı 

rılacağından son'va?.ifei ihtiran1l) 

yi ifa etmek üzre arkada~Jarınıı ır 

saat onda cemiyet merkezine tt<.::ıtJ· 

fl~ri rica olunur. İLLET TİYATROSUNDA 
Çifte Ke:amet 

V odvl! 3 Pc rde 
y.,.,.,: REŞAT NURİ B. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün mektep ve 
Belediyeye müracaatları ve miinakasaya iştirak edeceklerin 

ı 7-9-931 Pazartesi günü saat 15 te Havzai Fehmiye Müdiriyeti 
Umumiye i binasında haz>r bul · • 

Balitda muharrer emlak bedelleri peşinen veya mukassa
ten tesviye edilmek ııartile ve pazarlıkla satılacağından talip
. ılt:,rin 27-8-931 Pt>ışeınbe .,... .. 



t ~ 

I<o· 
1atl 

al· 
na· 
ek· 
ayı 

o-Ü· .. 
si 
.a· 
ra· 
arı 

a· 
n~ 
ııi 

J 

Keşideye bugün de devam edilecektir. 
hangi numaralar kazandı?. 

No. L. 
46 30 
78 30 

125 30 
123 3000 
280 100 
363 100 
377 100 
596 100 
632 30 
714 \ 30 
775 • 30 

' 827 ' 30 
885 • 30 
887 ~ 30 
942 ' 30 
981 i 30 

1001 ' 30 
18 30 
63 100 

263 200 
429 30 
563 100 
682 30 
720 30 
800 \ 30 
828 
834 
911 

2059 
282 
302 

2315 
326 
373 
393 
396 
417 
550 
6?.6 
li70 
707 
717 
763 
a ;>5 
871 
'l91 
935 
Q90 

3003 
18 
53 
79 

249 
266 
340 
352 
384 
449 
517 
579 
611 
659 
677 
rs 
800 
857 
859 

4018 
117 
160 
178 
180 
198 
304 
344 
455 
514 
518 
547 
697 
765 
805 
806 
812 
832 
835 

5189 
255 
312 
344 
346 
384 
445 
513 
682 
749 t 
794 
797 
877 
895 
959 
977 
ilJO 
296 
305 
317 
337 
342 
430 
sos 
520 
633 
659 
730 
839 
876 

30 
200 

30 
L 30 

30 
30 

100 
30 

100 
30 
30 

100 
100 
30 

\ 30 
t 30 
l 30 

30 
30 
30 
30 

/ 30 
10·· 

' 30 
100 
30 
30 

( 30 
30 

( 
30 
30 
30 

J 30 
30 
30 

100 
31) 

100 
30 

100 
100 

30 
30 

100 
\ 30 

30 
' 30 

30 
100 

1 30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 

'/ 30 
30 

1000 
30 
30 

200 
30 
30 

100 
30 

( 30 
30 
30 
30 

ı 30 
30 

( 

30 
30 
30 

.. 30 
30 

~ 30 
100 

30 
' 100 
I 30 

30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
200 

No. 
922 

7075 
123 
142 
379 
420 
432 
444 
538 
613 
669 
861 
887 
959 
982 

8090 
150 

1 256 
319 

1 327 
472 
497 
514 

\ 756 
815 

f 932 
958 

9082 
156 
227 
270 
271 
370 
381 
393 

1'1404 
539 
803 
846 
907 
976 

10096 
117. 
146 
281 
321 
432 
436 
476 
481 
497 
527 

10548 
567 
806 
884 

.l '.064 
166 
227 
302 
321 
411 
470 
488 
606 
756 
816 
979 

12015 
37 
45 

129 
148 

]_'183 
311 
368 
415 
483 
581 
623 
682 
685 
766 
685 
766 
850 
900 
909 

13020 
24 
57 
84 

175 
1 222 

232 
237 

\. !333 
423 
596 
649 
667 
728 
774 
872 

14023 
72 
85 

163 
202 
292 
336 
524 
574 
680 
700 
725 

L. 
30 

100 
30 

• 30 
30 

200 
100 
30 
30 

100 
30 

100 
30 

100 
30 

100 
100 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 

100 
100 
100 
30 

100 
200 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 

200 
\ 30 

30 
100 

\ 30 

( 
30 
30 
30 

200 
200 

30 
\ 30 

30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
zoo 
100 
100 
30 

' 30 
\ 30 

30 
100 
100 

30 
30 

200 
100 
30 

3000 
30 
30 

200 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
200 

30 
30 
30 

1000 
. 30 

1 100 
30 
30 

! 30 
30 
30 

100 
100 
30 

200 
30 

100 
2000 

30 
100 
30 
30 
30 

2000 
30 
30 

No. 
760 
777 
886 

15011 
34 
79 

205 
360 
419 
446 
722 
802 
814 
861 
889 
972 

16016 
50 

178 
270 
307 
313 
313 
554 
649 
676 
706 
732 
843 
855 
885 
916 

17038 
74 
79 

343 
376 
525 
687 
604 
845 
921 
951 
952 

18055 
439 
540 
558 
682 
715 
832 
858 

19000 
72 

109 
122 
291 
388 
487 
570 ' 
574 
600 
682 
694 
830 
884 

20024 
28 
47 
69 

230 
265 
267 
328 
484 
530 
641 
649 
763 
795 
802 
882 
896 

21002 
60 

128 
409 
757 
916 
940 
978 

22045 
54 

128 
135 
217 
345 
406 
429 
559 
582 
593 
602 
693 
752 
779 
784 
823 
849 
964 

23075 
101 
142 
243 
256 
471 

L. No. L. No. L. 
30 512 30 716 30 

30 761· 100 
30 !ı56 782 30 30 593 30 
30 608 100 836 100 

200 703 30 876 30 

200 709 100 907 1 30 
30 739 3000 921 \ 100 
30 979 30 32065 \ 30 

\ 30 24068 2000 128 30 
30 81 100 132 100 

ı 30 J 20 < 30 258 30 
' 30 179 100 294 100 

\ 100 222 1 
200 436 30 

30 279 \ 30 652 100 
30 319 ' 30 699 30 

30 352 30 740 I 30 
30 441 . 100 840 ı . 30 
30 532 100 912 ( 100 
30 612 ' 30 935 30 
30 723 30 940 30 
30 777 ' 30 33074 100 

\ 30 822 30 87 30 
30 854 100 107 100 
30 25019 30 108 30 
30 59 30 356 100 

100 97 30 406 1 30 
30 208 100 460 \ 30 
30 383 30 557 30 
30 402 30 711 1 30 
30 434 100 757 100 

100 446 100 800 100 
o 628 100 825 30 

ı ~o 765 30 834 ı 30 
1 30 845 100 863 100 

100 UQ39 30 936 100 
100 52 30 940 30' 
100 ' 67 100 34-012 100 
30 74 ' 30 24 30 
30 102 ' 30 241 30 
30 326 30 226 30 

• 30 335 30 211 j. 30 
30 354 1000 280 \ 30 
30 374 200 291 30 
30 416 30 452 100 

100 428 30 597 100 
100 46 t 15000 692 \ 30 
30 1 539 200 716 30 
30 943 30 773 ( 30 
30 965 100 943 30 
30 980 30 35035 100 
30 27048 30 67 1000 
30 98 100 99 30 
30 100 30 199 \ 30 
30 221 8000 280 30 
30 299 30 319 30 
30 400 30 396 30 

100 445 30 433 200 
\ 30 527 100 736 \ 30 

30 529 30 796 30 
30 586 30 828 30 

( 30 628 100 864 100 
30 662 30 888 30 

( 30 717 100 999 30 
30 812 100 36015 100 
30 812 200 63 30 

100 939 100 97 1000 
100 940 100 138 100 

998 30 292 \ 30 
\ ~~ 28019 200 310 ' 30 

30 97 100 342 100 
100 121 30 376 ' 30 
200 24 7 1000 397 \ 30 
30 365 100 460 100 
30 418 30 509 30 
30 561 ( 30 580 200 
30 632 30 630 . 30 
30 7(1~ 30 665 \ 30 
30 737 30 683 30 
30 741 30 748 30 

100 746 2000 846 ' 30 
200 913 200 909 30 
30 !192 zoo 37072 30 

' 30 29234 zoo 14 l 200 

\ 30 303 100 244 l 30 
' 30 335 100 302 1 ı~ 

200 474 1000 32l 
30 483 30 350 30 

100 747 200 426 100 
100 819 30 457 200 
100 858 30 476 30 

30 865 100 620 30 

200 2000 675 30 
30001 772 30 

30 97 100 
100 104 1000 825 30 

30 30 911 100 
262 200 

30000 336 30 38110 
30 30 174 30 

450 1 175 200 
30 \ 30 479 491 30 \ 30 30 

595 614 30 
100 652 100 
100 680 100 915 30 
200 30 942 30 

683 4 30 100 30 99 
711 5 30 

30 772 100 3911 
100 100 153 200 

845 30 
30 847 100 283 

\ 30 882 30 394 100 
30 438 200 

ı 30 31079 100 474 .ıooo 
30 144 30 531 30 

200 240 100 735 30 
100 296 30 748 30 

370 30 781 
30 517 200 

2000 30 
30 656 

100 669 30 

891 100 

30 

948 30 

No. 
40016 

21 
211 
217 
303 
358 
459 
501 
513 
523 
687 
752 
706 
821 
828 
842 
941 
959 

41137 
314 
352 
480 
525 
616 
619 
705 
828 
975 

42067 
77 

261 
290 
302 
450 
495 
567 
613 
668 
793 
863 
879 
963 
979 
985 

43082 
91 

132 
167 
201 
295 
517 
560 
659 
740 
750 
819 
835 
860 

44070 
78 

209 
270 
346 
462 
528 
581 
614 

' 616 
633 
719 
807 
859 

45011 
231 
521 
652 
665 
767 
814 
964 

46026 
33 
50 

326 
413 
451 
574 
685 
737 
786 

,, (.842 
885 
993 

47016 
38 
79 

153 
321 
491 
550 
571 
591 
592 
611 
657 
777 
788 
970 

48045 
47 
70 

162 
181 
208 
349 

L. 
30 

( 30 
t 30 
1 30 
\ 30 

30 
200 
200 

\ 30 
30 
30 

( 30 
100 

30 
30 

100 
30 

( 30 
30 

100 
3(l 

\ 30 
30 
30 

100 
100 
30 

.J 30 
\ 30 

30 
tOOO 
100 
100 
30 

100 
30 
30 

100 
100 
30 

200 
30 
30 
30 

' 30 
200 

30 
( 30 

200 
30 

I 30 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

( 
30 
30 

' 30 
100 

t 30 
\ 30 

30 
200 
100 
100 
30 

100 
30 

100 
100 
200 
100 
100 
30 

100 
30 

200 
100 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

1000 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
' 30 

100 
100 

1000 
30 
30 

'

100 
30 
30 

100 
\ 30 

30 
200 

30 
100 
30 

MÜNFESlH VE HALİ TAıSFİYEDE BULUNAN 

Uşak terakkii ziraat 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirlcet alacaklılarının haklarını mhayet bir sen.e zarfında 
tasfiye heyetine müracaatla isbat etmeleri lüzwnu Ticaret 
kanununun 444 üncü maddesi mucibince alakadarlara ilan olu

mır. 

Madalya ve diploma müsabakası 
Yerli mal vitrin müsabaka1iında birinci ve ikinci gelenlere 

verilecek madalya ile diğer iştirıik edenlere tevzi edilecek 
diploma için Mim İktisat ve Tasarruf Cemiyetince müsabaka 

açılmıştır. 

Brinciye elli lira mükafat verilecektir. 
Madalya ve diplomanın üzerinde Milli Sanayiıimizin inlki

şafııu temsil eden bir .resim bulunacak ve madalyanın al'ka
sında (Tassa?TUf ve yerli malı haftası) ve (Milli İlkti<sat ve 
Ta~rruf Cemiyıeti) yazılı bulunaoaktır. Diplomanın üzerinde 
yazı için münasip yer bırakılacaktır. Müsabaka müddeti bir 
eylüle kadardır. İştirak edenler resimlerini tarihi me:1lkure ka
dar Ankarada Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umumi Ka
tipliğine göndermeleri ilan olunur. 

Mülkiye mektebi 
Kayt ve kabul şeraiti 
Mülkiye mektebi müdirliğinden: 

Mülkiye Mektebine kayıt ve kabul şeraiti atide gösteril

miştir. 

A.- Yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamak, tam de
vreli lise mezunu bulunmak, tahsile mani bir hastalığı bulun
nıama.k (ağır ceza veya haysiyet ve şerefi muhil bir cürümle 
mahkilm olanlar mektebe kabul olunmaz). 

B.- Talipler hüviyet cüzdanı, tahsil de11eces~'. .. gö.s~~ 
şeha•le tname veya tasdikname, altı adet 4,5 X 6 buyuklugun
de fotoğral sıhhat raporu, çiçek aşısı ilmühaberini bir istida.ya 
iliştirerek cumartesi pazaırtesi perş~e günleri Yıldıroa 
kain mektep müdürlüğüne saat ondan dörde kadar müracaat 

etmelidirler. 
Müra.:aatın nihai müddeti ve taşrada bulunanlar için filen 

ispatı vücut zamanı 30-9-931 dir. (Evrakı müsbitenin asılları 
tevdi olunmak icap eder. Ve mektep idaresince yaptmla-

• 
cak muayene neticesi esastır.) 

C.- Taliplerin adediınürettep miktardan fazla olursa ara
larında Türkçe, felsefe, içtimaiyat, riyaziyat, tabiiyat, tarih 
coğrafya lisanı ecnebi derslerinden müsabakıa. imtihanı yapılır. 
Derslere baslanıldığı tarihten itibaren iki hafta müddetle mek
tebe devam etmiyenlerin kayıtları tıerkin edilir. 

Kars vilayetinden: 
Ka,rs Gümrü yolunun 74/ 500 ci kilometresinde kilin 6 25 

mihacikliğinde kagir ayaklı ahşap döşemci! . köprünün ma~li 
'nh'd olan 6495 lira 37 kuruş bedeli keşıflı kadar ve saıre 
ı 1 am . . . . 
aksamını tamir ve inşaatına 10-8-931 den ıtıbaren yınnı ~ 

'dd tle ve .kapalı >ıarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Mu mu e • _._ _,. 
ak ı"ktidarc mali ve fennisine itimat edılenler k...,ul cuı-n asaya . 

leceklerinin 'talip olanların bedeli keşiften % ~5 75 k~ nuı-

be · d teminatı muvakkate akçesini musteshiben tarıhi •olan 
tın e D . • E-..ı:- . 30_8_31 ci pazar günü saat 15 e kadar Kars aımı ........... enıne 

ve eraiti münakasayı anlamak vıe daha ziyade tafıriHlt almak 
· t"ş 1 r'ın keza Kars Nafia Başmühendisliğine müracaat et
ıs ıyen e 
meleri ilan olunur 

Ist. Posta ve T. T. Başmüdürlü
ğünden: 
İstanbul Postanesinde Tayyare miiııa90latı için hususi posta 

abone kutuları tefrik edilmiştir. 
Bu kutuları İstanbul Posta Müdiııiyetine müracaatla kira

lıyabilirler. Arzu edenlere meıkil.r müdürlükçe izahat verilir. 

Pazarlık suretile münakasa ilanı 
Eskişehir Belediyesinden: 
Akşehir kasabasına isale edilecek içmesuyu tesisatından.: 
1 - Menbada mehaz inşasc 
2 - İsale giizergfilıında 67 rnaslağmın inşası 
3 - İsale güzergahının hafriyatı 
3 - Güzergahta isale borularmm vaz'ı. 
5 - İsale için muktazi Font boru ve akşamı hususiyesl. 
9 Ağustos 931 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 19 

Ağustos 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 e kadar 
pazarlık suretile münaıka.saya konulmuış olduğundan talipl~in 
Belediye riyasetine müracaatları lüzumu ilan olunur.(1576). 

No. 
496 
543 
589 
611 
632 
635 
650 
692 
692 
740 
827 
866 

49024 
148 

L. 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
30 

100 
100 
100 

Na. 
411 
480 
491 
502 
507 
562 
563 
573 
667 
669 
752 
870 
923 
952 

L. Pertevniyal Vakfından 
30, Köprü başında V alde hanı 
30 derununda 12 N o. feV'kani oda 
30 . ve Balrk pazarı tarafında saır-
30 • raf camekanı ikişer sene müd-

100 det ve Sarıyerde Orta çeşmede 
100 1 ve 3 ve 20 ve 22 No.mühterik 

30 dükkan arsalan birer seM 
200 müddet ve yinni gün için mü-

30 zayedeye konulmuştur. Talip-
30 lerin müzayede günü olan A-
30 ğustosun 18 ne müsadif salı 
30 günü saat on altıya kadac Is-

1000 tanbul Evkaf Müdüriyetinde 
30 Pertevniyal idaresine veya En 

ciimerııe müracaat eylemeleri. 

Sahibinin Se i ba11 mugauniyesi 

FiKRiYE HANIMIN 
Senenin ikinci konseri 

Bu akpm 

ÇiFTLiK PARKINDA 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

300 kilo yerli komprime kinin kapalı zarfla münakasa 
ıkonmuştur. 

Münakasa 26 ağustos 931 çarşamba günü saat 15,30 da 
karada Devlet demioryolları müdürlüğı.i.n.de yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin t-eklif mektuplarını ve 
vakkat teminatlarını ayni gün.de saat 15 e kadar komisyon 
tipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ilçer lira mukabilin 
Ankarada ve İstanbulda idace veznelerinden tedarik edebil 
!er. 

.. * • 
Eskişehir aile mektebi talebeleri için 200 takrm elbise, 2 

adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf usul 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa Z6 Ağustos 931 Çarşamba günü saat 15 te Arık 
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 

muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar mün 
kasa komisyonu katipliğine vemıeleri laznndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde A 
karada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler 

1 Defterdarllk ilanları 1 
19<!7 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükumet bütçe! 

rine müteallik borçlarla Milli Htikılmetin zamanına ait büt 
ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacaıkları 15 
No. lu kanun mücibince Şubat 930 nihayetine kadar müracaa 
la müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu müraca 
müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tehakkuk eden b 
gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 tarihinden itibaren b 
kerı- kabul edilen 1783 nı.ımerolu kanun mucibince altı ay dalı 
müracaat müddeti tayin olunmuştur. Eylül 930 nihayetine k 
dar hitama erecek olan bu altı ay müddet ııarfmda alakadaranı 
mahali ikameti itibarile tabi olduklım en büyük mal memuru 
na ba istida müracaat ederek mürcaat ves>kası almaları laz 
geldiği ilan olunur. 

• * • 
H P. Magazasında mevcut takriben 40000 adet boş çiml!n 

to çuvalları müzayedeye vazedilmiştir. Müzayede 17-8-931 ta 
rihine müsadif pazarteııi günü saat 10 da icra olunacaktır. T 
lip olanların bu bapta şeraiti anlamak üzere her gün Haydar 
paşa mağazasına. müracaat edebi.lece4deri. ve yevmi mezkilrd 
da müzayedeye iş~ira'lı: eyleyebilecekleri i1An olunur. 

* * * 
185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 ton muht:elif saçla 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Milnak86ll 28 Eylül 931 Pazaretsi günü saat 15 te Ankara 

da ~evlet Demiı:yollan MüdürWğünce yapıla<Caktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde 11aaıt 14,30 a kadar Komisyon 
katipliğine veımeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~rtnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İırtanbutda İdare vemelerinden tedarik edebilir
ler. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz iı;in lüzumu olan 50 ton küikürtün mübayaası 
için tehir edilen kapalı zarf usuli münakasa ayni şerait ve yin~ 
kapalı zarf usulile 15 Ağustos 931 cumartesi günü saat 15 te 
icra kılınacağından taliplerin Galatada merkezimiz mübayaa 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Ist. Posta ve Telgraf başmüdür
lüğünden: 

5/8/931 Çarşamba günü kapalı zarf usulile münakasası 
yapılacağı ilan olunan 26000 ila 34000 kilo benzin ile 1000 ila 
1200 kilo makine yağının müne!kaııası görülen lüzum üzerine 
25-8-931 Salı gün.ü saat 15 e talik edilmiştir. Taliplerin evvel
ce ilan edilen şerait dairesinde ve tayin .. edilen gün ve saatte 
Başmüdiriyette müteşekkil Komisyona müracaat eylemeleri. 

Mudanya belediye riyasetinden: 
Mudanya kasabasının elektrik tenvirat ve tesisatı proje

sinin yapılmaaı işi (500) lira bedeli muhammenle 1 ağuslo3 
931 tarihinden 20 ağustos 931 perşembe günü akşamına 
kadar 20 glln müddetle ve kapab zarf usulile münakasay~ 
lı:onmuştur. Bu iti yapmıya talip olanlann elektrik mühendısı 
diplomasını hai:ı: olması şartbr. Talipler arasmda işbu evs~fı 
hai:ı: olmakla beraber bir kaç şehir veya kasabanın elektrık 
tesisat ve projesini yapmış olduğuna dair vesaiki haiz olan
ların teklifi sebebi tercih olacaktır. Taliplerin münakau 
mllddeti sarfında fllrtnam• ve pl8nın sureti musaddakalar.nı 
Mudanya belediye mUhendiıliğinden alabilirler. Münakasaya 
iftirak edeceklerin münakasa; ihale kam..nile plan ve tafsilatı 
daireslııde hazırlayacakları teklif mektuplarını tarihi ihale 
olan 20 ağustos 931 pertembe giinll saat 15 ten e\vel h!· 
lediy• encllmenl riyasetine vermeleri ve teklif m~ktup'arına 
bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu n•sbetinde ılepozit 
akçelerini belediye veznesine tevdi ile makbuz'.arını ve ya
hut muteber bir bankanın teminat mektubunu leffetmek 
suretile Mudanya beı .. diye encümenine müracaatları ilan 

olunur. 
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' İstanbul, Tophane Fabrikasında 
Celik · .rııe Suretle Yıkanmakdadıı 

' ----FORD fabrikalarında lmAI edilen mamüııiıın ne derecede bir fevkaladelikle imal edildiklerine dair dilnyaiıın 
hes- t;ırafındaki makina miite~nleri pek şayıım_hayret ifadııtta bulundukları gibi bu bapta müfit vıı 

1mühlm yazılar yaznıakdadırlar . Ford gemilerinden tahliye edilen lııinı melzemeler biı" takım ameliyata maru:ı. 
bulundurulduktan sonra ne suretle otomobil haline kalp edildiğine dair bu zevat son derece bir alaka kesp etmiş· 
terdir. 

1 
Yukarıdakı resim\deirae edilen makine muhtelif çalik parçalarını mine işleme furunlanna J!akiletmezden evvel 
yıkamakd.ıdır 

Bidayette oıomol-ıilleri imal ederken çeııK"parçaları talhır ve yıkamak için bir çok hususi işciler ıstimal c<lilnıekce 
idi. Fekat, Ford milhendislerinin mütemadi sa} Ü gayretleri muhassalası olarak keşf edilen yeni ve elektrikle 
tahrik edilen yardımcı makinalann ianesile bu parçalar husui tathirat kazanlarına sür 'atle nakl edil~rek gayet 

f 

temiz bir surette yıkandıktan sonra ikinci ameliyat olan nıina işlemesi için hazır bulundurulmakdadır-. . ' 1 , 
Azim bir derecedeki Ford mamülatını sür 'at ve suhuletle imal edebilnıek ıçin yeni sistemlerin tatbiki üzerine 
mina işleme furunları çelik tathirat ınakinalarının bulundugu mevkia yakın olarak tertip edilmiş olup ıathiraı 
makinalarında tathir edilen çelikler diğer yardımcı makinalar ianesile mina i~J.,me turunlarına ikinci ameliyat 
için sür aıle nakl olunurlar , ameliyata bu suretle devam edihırek mezkiır parçalar Ford otomobillerine techiı 
edilebilinecek bir hale kalp edilmekded; - - · 
\ ~ 
Jştedi~er Ford fabrikalarında icra edildiği ~ibi, her bir fırsatta Jstanbul Tophane fabrikasında dahi cılalı aksamın 
tathir ve mina işlenmesine tabı tutulpıası an~eliyatta inkisıılı iltizam etıiğinıJen bu memleketin sanayiini terakki 

, ettirme~e badi olınakdadır. 

Binaenaleyh, gerek hususi, taksi, ve kamyon sınıfı gibi yalınız Pord otomobillednin haiz bulundtı'1U şöhretsud• 
mezayaları otan lı.ifayet ve mukav~~etıen maada sizce nazarı dikkate alınacak esbap ınevcı•ttur,. 

DlKK.t_lT: .(Bıı nıalümat Topane Ford fabrıkası ttşkildtı hakkında 
' l'!._lıp edilen m~qltttırı dördüncü fpslını ihtiva etmel!tielir. 

LINCOLN Fordso~. 

AIRLRAFT 

l>'ORD MOTOR COMPANY EXPOHT~ li'<\J. 

Erzurum P. T. B. Müdiriyetinden: 1 Erzurum P. T. B. müdüriyetinden: 
1250 lira bedeli sabıklı Hasankale-Beyazit postası bu sene 

Karaköse'ye kadar gitmek yazııı otomobil kışın atla haftada 
mütekabilen bir sefer yapmak ve her seferde 480 kilo götürüp 
getirmeık ve 15-8-931 saat 17 de ihalesi icra kılınmak üzeı-e 
27-7-931 den itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıl
mıştır. 

Taliplerden % 7,5 teminatı muvakkate ihaleden sonra % 15 
nisbetinde teminatı katiye alınacağının mukavelesine müsteni
den Banka teminat mektubu mukabilinde senelik ücretinin sü
lüsü nisbetinde avans dahi verileceği ilfın olunur. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
hastanesi baştabipliğinden : 

l'.tüessesemiz Kalöriferi için lüzumu ola.n 180 ton kriple ma 
den kömürü aleni münakasa suretile satrn alınacaktır. 

Talipler mezkur kömüre ait şartnameyi almak üzere her 
gün Müessesemiz İdare Memurluğuna ve münakasaya iştirak 
etmek üzere yevmi münakasa olarak tesbit edilen 31 Ağustos 
931 tarihine mtisadif pazartesi günü saat on dörtte teminatı 
muvakkate ve Ticaret Odası vesikaları ile birlikte Galatada 
Karamustafapaşa sokağında kain Istanbul Limanı Sahil Sıh
hiye Merkezinde müteşekkil komisyona müracaatlan ilan olu
nuır. 

1250 lira bedeli sabıklı Hasankale Beyazıt Posta sürücülü-, 
ğ iı bu sene ikiye ayrılarak Erzurumla Karaköseye kadar haf
tada iki defa miiteıkabil ve kışın hayvan ve araba ile nakledil
mek sartile 29-7-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. Talipler münakasaya iştirak etmezden 
ev ıel yüzde 7,S teminat muvakkata akçasini Posta Telgraf 
veznesine yatırmağa mecburdur. Bedel mukarrer haddi layrk 
görüldüğü takdirde 17-8-931 tarihinde ihalei katiyesi icra kı
lınacağından talip olanların şartname münderecatınr olsumak 
ve daha fazla tafsilat almak' üzere eyyamı tatiliyeden mada 
günlerde Erzurum Telgraf Posta B. M. ne müracaat eyleme
leri. 

Gümrük 
ğünden: 

muhafaza 

• 

müdürlü-

1 - Gümrük motorları icin 15 ton makine yağı pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Yevmi ihale şehri halin 13 üncü perşembe günü saat 
14 tedir. 

3 - Şartname ve Evsafı fenniye raporunu talipler Müdür
lük mübayaa komisyonu kitabetinden alabilirler. 

4 - Muayyen olan saatta taliplerin % 7,5 nisıbetinde temi
natlarile •komisyona müracaatlarL 

Ist. Ziraat mektebi 
Yeşilköy civarında Halkalı da kain leyli ve meccani İstan

bul Ziraat mektebine kaydı kabul şartları. 
1 .- Tül'kiye tabasmdan olmalı 
2. - Orta mektep mezunu bulunmalı 

3.- Yaşı 19 dan yukarı olmamalı (329) doğumlu 
4. - Çiftçi evladı olduğunu vesika ile ispat edenler terci

han kabul olunur. 
Müracaat edenler beraberlerinde şu vesikaları getirecek

lerdir. 
1.- Sari hastalıklardan salim olduklarına dair belediyeden 

tasdik olunmuş hekim raporu 
2. - Orta mektep vesikası (tasdikname veya şehadetna-

me) 
3.- Aşı şehadetnamesi 
4'. - Hüsnühal mazbatasT 
iB u şeraitten maada mektebe kaydı k abul olunanlar idare 

tarafınd:in verileceık bir taahhütname suretini velilerine kabul 
ve Notere tasdik ettireceklerdir. 
Aksi halde mektebe devam edemezler. 

Mektebe kaydı kabul müddeti 
Istanbul için eylül 931 on beşine taşralar için eylülün 

beşine !radardır. 
Müracaat mahalli 

Mektep idaresine veya bulunduğu mahallin Ziraat müdür
ler ine 

lzmir Erkek Muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

İzmir Erkek Muallim Mektebi esas cephe merdiveninin 
inşası ve tarafeynin tarh ve tanzimi (Ağustosun yedinci cu
ma gününden itibaren) kapalı zar·f usulile ve yirmi gün mud
detle münakasaya vazolunmuştur. 

Mevcut keşif ve pilin mucibince ve şartnameler ahkamına 
muvafık olarak yapılacak inşaatın bedeli keşfi yirmi üç bin 
dört yüz altmış yedi liradan ibaret olup taliplerin bedeli keş
fin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvaJckate mek
tubunu veya makbuzunu ve ehliyeti fenniyelerini müsbit ve .... 
saiki hamilen Ağustosun yirmi yedinci perşembe günü saat 
on yedide İzmir Erkek Muallim Mektebinde toplanacak ko
misyona müracaatları ve inşaat hakkında izahat almak için 
de her giin mektep Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu 
ilan oluı;r 

-------------------------
HANIMEFENDi 

Nıçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, nahoş tesirile 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
(ter) ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

~ ü -~ o R ~ N ~ P E 8 T E t' in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz lütfen arkadatlarınıza bir sorunuz. Al
dığımız teşekkümameler bize, bu müstahzarı, ıize 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

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

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Rumeli tahlisiye mıntakasının merkezi olan Kumköy'ünde 

(Kilyoı'ta) Tahlisiye kovuşu karıısındaki muallim hanesinin 
tamirat ve inşaatı kapalı zarf usulii ile münakasaya konul
muıtur. Münakasa 22 ağustos 931 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat on dörtte icra edilecektir. İfbu inşaat ve 
tamirata ait keıif ve şartname ve resim Galata rıhtımında 
Tahlisiye müdüriyeti umumiyesinden verilecektir. Teklif 
mektuplan 20 ağustu;ıs 931 perşembe günü saat on sekize 
kadar Tahlisiye umum müdürlüğüne teslim edilecek ve bu 
saatten sonra ve münakasa günü getirilecek teklif mektup
lan ahnmıyacııktır. Münakasaya iftirak için teklif mektubu 
vermiş olanların 22 - 8 ~ 931 cumartesi günü aaat on dörtte 
Galata rıhtım:nda Maritim hamnda Tahlisiye umum müdllr
!Oğü mübayaa komisyonunda hazır bulunmalan ilan olunur. 

Silindir T aşlayıcısı ( Rekte
fiye) Aranıyor 

Y e~ilköy Hava Gd. Kç. Zb. Mk. Müdirliğinden: 
Eskişehir Tayyare Tamirhanesi için Taşlama makinesi 

Anamili Taşcılığına (Rektefiye) Mahiye (150) Lira ücretle 
sahibi ihtisas bir ustaya ihtiyaç vardır. Mezkur mahalle talip 
olacakların Y eşilköyde Hava Makinist Mektebinde imtihan
ları icra kılınmak üzere me:ııkur mektep Müdüriyetine derhal 
müracaatları. 

Istanbul Posta ve Telgraf Baş 
müdürlüğünden: 

SE YRİSEF AIN 
--- ----

\f c rk ı:z a~ t ııta: f ·iil.ı; 1 1\ ıprıı tı.ı 

R '.!.ltı 'l. ~uhe \ , ~ iri..e ·, \lu ı ıh: 
z .ıde !ıJıı 1. ı;-4 11 

TRABZON POST ASI 
CUMHUR/YET 13 Agus· 

tos Perşembe J. 7 de 
--- ---· ----

MERSİN POST ASI 
ANAFARTA 14 Ağustos 

Cuma 10 da Galata Rıh· 
tımından kalkarlar. 

3 üncü Kolor • 
ilanları 

ı, 
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t 
K.O. Kıtaatı ve n.ücsscsat ,, 
için 70,000 ki lo yatak lık ot al e- tıı 
ni münakasa sureti le satm ~lr k 
nacaktır. İhalesi 18-8-931 sıı.~1 lııJ 
16 da icra olunacağından ta lıF ik 
!erin şartnamesini görmek uzl Ilı 
re her gün öğleden evvel ve rııC 
nakasaya i ştirak etmek için dl ,e 
vakti muayyenin<.le t eminatla la 
rile birlikte komisyonumuZ' lar 
müracaatları. ~i 

M. M. satın alma 111 

lır. 
komisyonu ilanı 

1.) · li' k ' k - k t t Şer enız ae ı as erı ı aa 
80 

ihtiyacı alan sığır eti kapa'ı v02 
zarfla münakasaya konmuş- ıııu 
tur. İhalesi 24 ağustos 931 de 
pa:urteai günü saat 9 dı 
l11p&rta'da Askei aatınahn• bir 
komiıyonunda yapılacaktır. 'ad 
(Şartname heyetimizde me\f• d'.r· 
cuttur.) Taliplerin ıartnaıne tn 
almak münakasaya firmek lık 
ibre ihale saatinden evel te· de· 
minat ve teklifnamelerile bir· lıa 

Jikto Jıparta' da mezkür ko· bııtı 
misyona müracattları. (469) Yuk 

*** !eki 
Ordu ihtiyacı için yerli Fall lıa z 

ri.kalar mamulatından 60,0°'1 Ui\ı] 
metre boz renkte kaputluık k~ 
maş kapalı zarfla münakasaY' ile 
konmuştur. ihalesi 23 ağusto! llıe 
931 pazar günü saat 15 te Aır ll_ıuş, 
karada meııkez satın alma kO' j!nd 
misyonunda yapılacaktır. Ta a 
liplerin şartname almak ve !l1 bite 
nakasaya girmek üzere tcını ltıak 
nat ve teklifatnamelerile bir 
likte Arıkarada mezkur koınis• ki; 
yona müracaatları. (470)__., bur 
DEVREDİLECEK İHTİRA tek 

BERATI llıec 
" Ali sür'atli rotatif tab' ı maki' llirbi 

nelerine ait islahat" hakkında ola<' ~a to 
bir ihtira beratı talebi için İsta h evi 
bul Vilayet celilesine 11 E y! 

1 
U~~ 

1929 tarih ve 16653 numara ile mıl e uz 
kayyct müracaat üzerindeki huk ıı B 
bu kere ferağ veyahut icara veri l "nüap 
ceğinden mezkur ihtiyrayı s llunu 

ltıu" . tın almak veyahut isticar etme Y 

arzus.unda bulunan zevatın lsıc ltıeın) 
bul Bahçe Kapı Taş Han Na 43.4 ları n 
de mukim vekili H. W. İSTO ll'etj 
Efendiye müracaatları . ~Gın~ __ ....;.. _________ ..,,, ~eairl 

Piyango Müdürlüğünden: •tııka 
Numunesi veçbile 100 a<let ıa bit) . 

kutusu im~! ettirileceğinden tali dil a 
olacakların pey akçaları ile biriık Slllış 
12-8-931 r~r=mba günü saat 15 ti ' ,... ..-- erine 
pıyango müdürlüğün<le müte ek~' ~Ilı 

tayyare mubayaat Komisyontı ,,ı llıuk 
müracaatları. 'ıl 0~ 

Üsküclar l stanbul altıncı icra daI' l'İirki 
resinden : \eı;rl 

Üsküdarda Arakiyeci Hacı M<ır' lliıpet 
met mahallesinin Kapu Ağası c Ş 

desinde 438 numaralı hanede M bir 
11 

U 

kim Atiye hanım icra İildi:. 
olan matlubat ına ait istimal etti llıeını 
mührü zayi etm iş ol duğunclan rne lede 
kur mührün hükmü ka lmadığı ~ )etle . 
mumaileyha yeniden hakk ettirdi& leketı 
mührü istim~! e de ceğ i iian olu~ ~İş ol 

lstanbul Yedinci icra memurlıf 'ide 
ğundan: llıutıa 

'Mahcuz ve paraya çevrilmc ~iıı' il!ıi 1-j 
karar verilen kravat, ·gömlek . ~~ aynı 
sair tuhafiye eşyasi, şehri haHn J ı 'kll etti 

Fevzipaşa caddesinde 850 ila 1000 metre tulinde Kablo., inci Pazartesi günü saat 12 den ı ' etin 
kanalının açılması aleni münakasaya vazolunmuştur. Taliple- kadar açık artırma usulü ile SuJr.ı' -'ll'arj 
rin \'~ 7,5 teminatı muvakkata akçesini hamilen 27-8-931 per- Hamamında Çorapçı hanı meydi İkt 
sembe günü saat on beşte Başmüdüriyette müteşekkil komi- nında hazır bulunacak memuru ıf ~tııle 

. rafından satılcağı ilan oalunur. 1 ~'ıkın 
syona, keşif ve şartnamesini görmek veya almak isteyenlenn -"' ıı 

de her gün iBaşmüdüriyet kalemine müracaat eylemeler~ ı. Pl~OllAK ~:~r.i 1
1 illin olunur. o • 

I~~: oy 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

ı;litlis Jandarma Efrat Mektebi için 1-9-931 tarihinden 
1-9-932 tarihine kadar bir senelik ohnak üzere (300,000) kilo 
arpa, (700,000) kil-O ekmek, (6000) kilo sade yağ, (30.000) 
kilo et; 7-8-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı 
zarfla m!inakasaya konulmuştur. Talip olanlar teminat akçe
lO"ile -birlikte Bitlis Jandarma mektebine mürac~atlarr. 

Tıraş bıçakları 
Tamı-

men mi-
hın iki ~ 
,eraıt , 

.,.. 

halinde , PRôll>AK 

imal e- 1 IT"i" fii f 
di}mİŞ PATENT N OS. 
bulun • z 7zo29 .2nJ&l .T 

mlst 53.\csiıHlc aynı şekilde \.e tlt' 
ğişmcz bir kc>kinliktcdir ./ 

Mes'ul müdür: BürhaneddiP 


