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2 oci sahifede: 

1- Saryed• Ermenller. 
2- H•rlcr .,.. •on haberler. 

3 Unca ıalıltege: 

Gayri mDbadlller tlrket 
yapıyorlar 

2 - Çatolc:1 mUddelumunıf 
ılnln muhakemeıı 

4 Uncu eahifede: 
1- Felek, 2- lllklye 
3- lıtaabulun ilk gQnltrl 

!I loci sahifede: 
t - Sinema, 2 Kadın 

bekliyorlar Buhra~ın 
Mes'ulleri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~--ı 

ilk mektep 
Si!rt Meb'usu: MAHMUT 

I . Bizde sabit otmuı baki~a~
etı bile Maatteessüf bir duzı· 

Ye leka;ar etmek mecburiyeti 
sat :ar. Memleketin ıurasında, bu 
aJe- •sında vatanda,Iarın kafaları· 

3 ~. bozacak muhiti ifsat edecek 
saa ~rı§tırıcı ~nsurlar bulundukça 
aliP i ınecburiyet kat'idir. Hi.li 

, · ıt ktısadi buhranın umumi değıl, 
~ llıeınleketimize mahsus, hüku
dl llıctinıizin fena idaresinden mü 

tla ·evellit bir netice olduğunu va
/lndaşların kulağına fısıldıyan 
~t var. Bu gayemiz bu müze
"1•leri irşat etmek değil, halkı 
nların tezvirinden kurtarmak

tır. 

İktısadi buhran yeni hayat 
ı fer;ıitinden umumi harpten aa s . , .. 

• 0nrakı hususi ve mustesna 
a 

1 "~ziyetlerin neticelerinden doğ 
şj lııuş bir şeydir. Bunun kökleri 
3 derindir . 
da Eski usulleı·le basit ted • 

• birlerle tedavi edilemez. Çok 
r. '•dikal kararlaı· almak Hizım· 
v· dır. Bu tedbirler hakkında dü
e fiindüklerimizi birçok veaileler-

elı ~ bu sütunlarda izaha çah.ş
e• lık. Bugün aynı mevzu iizerın-

de duracak değiliz. Şurası mu 
'r• hakkak ki her memlekette 
o· b11lıranın ~na sebepleri aşağı, 
9) ~lıkarı aynıdır. Fakat aldığı 

!ekil, takip ettiği cereyan, da: 
alı ha ziyade 0 memleketin hususı 

11''111 ve şeraitine tabidir ·.. .. 
Bu hususiyetleri g&ı: onu

yı % illarak buhranı münhasıran 
lııeınleketimize musallat ol-

• ıııu, hükumetin fena tedbirle
cr tind~n doğmuş bir musibet te-
3 laklq etmek tuhaflıktır. Bile 

bile bu fikri vatandaşfara aşıla-
1 lıılk iıe hiyanettir. . . 

·r Buhran 0 kadar umumıdır 
s ~~; zengin, fakir, büyük küçük 

bııtün devletler bir araya gele
rek umumi çareler aramak 
llıecburiyetini hissetmişlerdir. 

r 8irbirlerinden pek az fasılalar
la toplanan konferanslarda; 
devlet adamlarının resmi ve 
hususi görüşmelerde bu mese
le Üzerinde çalısrlmaktadır. 

1 Bu çalışmal~rdan ne vakit 
lnüspet bir netice alınabilecek? 
81ınu kat'iyetle kestirmek 
lııüşkildir. Onun içindir ki, her 
llıeınleket kendi menba' vasıta-
1•rı nispetinde, tedbir almadan 
il~ kalmıyor. Cümhuriyet hü
kı.ıınP.ti, bir taraftan buhranın 
~e•irlerini izale için zaman ve 
1"'k• ·-· ted ... anın müsaade ettıgı • 
hitleri almakta diğer taraftan 
d, ayıı1 gaye {çin bir _arada 
:•l~tan Avrupa devletleı:' ~on· 
erıne samimi bir hisle ıştırak 
~lııektedir. Esasen tetkik ve 
llıııkayeıelerin neticeıinde ha
~~. olan umumi kanaat şu ki, 

llrkiyede iktısadi buhranın 
le,;,.leri ba •ka memleketlere 
ıı· y 18Petle azdır. 
bi Şu~u unutmamal_ı ~i böyle 

r netıce pek de lehımızde de
lildir. 1ktısadi ıstırabın birçok 
llıeınteketlere nispeten Türki-· ~ . • ""e az olması, bizde umunıı-
rkle iktısadi inkişafın o mem· 
e etler derecesinde yu"kselme· 
Ilı. h 1l olmasından geliyor. Her 
Ilı-ide hükumetin hem bü.tçede 

11tlak bir tevazün temın et· 
~eıi hem ~e ticari muv.v;ene
k" "Ynı neticeyi alması ıçın ta· 
l~kıı e~tiği akilane siyas~.t, ~:nı 

etın uğrayacağı muşkülatı 
-

8
1lilri bir hadde indirecektir. 
İktısadi buhranın yalnız 

1:'6tııleketimize mahsus olduğu 
ı -'ıkındaki ifsatkar telkinlere 
~l\aıı.ınış olanlal'; İtalyan baş· 
d ekili Musolininin son günler
i' •öylediği şu sözleri okusun· 
ar: 

..._"Yalnrz sanayi memlekct-
er· · 
• 111de 20 milyondan fazla ış-

),'ı adam var. Ôyle milletir 
:r lr.i, şu saatte, felaketin tam 
'1arındadırlar. Bu felaket 

'er an bu devletlerin rıizam ve 
~~hıamını ihliil ederek bütü~ı 
'1'1ıJ1ada siyasi ve içtirı:ai hır 
0ı<:un husule getirebilir. !'e
e ".t dcl11 beynelmilel Iıadıse-
11n .~ahidi bulumıyoruz. 
(l>cvann 6 ıncı sahifede) 

Fakültelerden 500 lira maaşla ~~rinc~ . derece 
.. . ·~ e kimler namzet gosterılıyor? 

muderrıslıg 
1 
mıştır. Dün tetkik edilen kısıml~rda 
cüzi tadilat yapılmıştır. 

1 Divan bugün saat ondan itiba-

en İçtima ederek bütün ':'aef faslı- ı 
.ıı tesbit ve kabul edecektır. 

Bu akşam her nliiderris ve mu

allimin kaç lira maaş alacaği taay
yün edecektir. Her fakültede en 
yüksek maaş olarak birer tane be
şer yüz lira maaş varsa da il3.hiyat 
fakültesinde 500 lira maaş yoktur. 

b • k - Darülfünun emini Muammer 
Dı·-an içtimaından ır ·oşe .. 

.,. Rafit B. dün akşam divanı mütea-
kip bir muharririmize demiı:.tir ki: 

_ Fakülte meclislerinin tesbit 
Darülfünun divanı di.i.n sa~t 

. M er Raşıt Beyın dörtte emın uamm . . 
· ıı· de irtima etm;ştir. Bu ~tı-nyase n -.; 

muallimleri 
Mağdur olduklarını Ve

kile anlattılar ve te
menniyatta bulundular 

lstanbulda 
Tifo! 

Sıhhiye Vekaleti 
yeni emirler 

ve talimat verdi. 
ANKARA, 12 (Telefon

la) - Sıhhiye Velrlileti ls
tanbulun bazı semtleriııae 
zuhur eden tifo vukuatına 
karşı şiddetli tedbirler itti
hazını Vl' bazı mıntakalar

da mecburi aşı tatbikatına 
§Üpheli yerlerde halkın ilı
tiyarına muallak olmak ü
zere a:?ı istasyonları resiı; 
ve Kurtuluş mahallesi ve 
civarında evlerde hasta ta· 
harrisi için I stanbul Sıhhi
ye müdürlüğüne talimat 
vermiştir. 

Hastalığ111 sebeplerinin 
de ayrıca tetkik ve izalesi 

j~rolunmuşcıır. ==-

d f külte mecJi..,Jerinin baJ"eme ma a a .. . 
.. t b't ettikleri muderrus n1aaşgore ea ı 

lan tetkik edilmiıtir. 

D. saat 19,30 a kadar içtim" 
ıvan k . .,L. 

ettiği halde dün ancak huku • .,,..,.ı-

ettikleri maaşlar bittabi divanca ka 
bul edilmeden bir kat'iyet ifade et
mez. Bazı gazetelerin Fakültt: mu
karrerati olarak neşrettikleri maaş 

listeleri bu kabildendir. Hakiki ra-
kamları yarın yazabileceksiniz." 1 

Bir çok müderriıler bugünkü ( 
divan karannı, yani 1c:endi.Jcrinin 
hanııi dereceye konarak kaç lira a
lacaklarını merakla beklemektedi-

ismet Paşa 
\ Ankara, 12 (Telefonla). -
1 Başvekil ismet Pş. rıın ayın on 

\l yedisinde Ankarada bulunaca-
ğı haber alınmıştır. 

Tlp fakültelerinin maa,lan yat ve 
tetkik edilebilmİ§, eczacı ditçi mek-

1 . edebiyat ve fen fakülteleri-tep en, . . .. 
nin maatlarının tetkıki buııunc kal- ler. 

/ 1 Matbuat 
Maarif Vekili Esat Bey Kanunu 

Muallimi.,.. birliti maarif vekili 

==-=-=-===========--=-========- Esat Beye ilk mektep m\l.>llimleri Gazete sahip ve mu
harrirleri hakkında 

tahkikat devam ediyor 

Yerli mensucata tahsis edilen bir reggon 

Sergiyi iki günde 
18,000 kişi gezdi 

Pazartesi akşamından itibaren 
temsilJere de müsa~de edildi . . / 

U.. .. .. yerli mallar ser~ısı· ' çuncu .. b 
. lk. gün saat 18 den ılı a 

nı evve ı t 8000 
d" akşama kadar 

ren un · t' Serginin k · · ·ya ret etmış ır · 
ışı ~~ t 22 de kapatılması 

her gun saald • halde halkın 
karrer o ugu . • k 

muh ··mu" sebebile sergi anca 
teacu · k ti-

k t sonra apa ı a bir buçu saa 
bilmiştir. . . 

S 'd tı'yatro temsıllerı ve 
ergı e . · ·· 

. . Galatasaray lısesı mu 
rı.1.~~sf':~hi Bey nihayet müsa
duru . t' Temsiller pazarte 
ade etmış ır. 
. başlayacaktır. 

sı akşam'.. ı· allar sergisi-0 "ncu yer ı m 
çu dikkat tarafı men . en •ayanı .. 

nın Y d Dahili sanayıın t kısmı ır. . 1 suca l' bir cephesı o an 
en kuvvet 1 

•• 'de 1 bü 
nsucat sanayıı, sergı. 

me b' . kü. "k salon ışgal et 
"k ve ıı çu 'b' 

yu tedir. Sergi heyeti tertı t· 
ııte~ .. b' görüşle mensucatla 
yhesı ~yhıen:: olan mevaddı da bu 

ema . . · 
salonlara yerleştırmıştır. h 1· . 

. . b" ük met a mı 
Sergının uy k. ·k' b" 
- daki ve solunda ı ı ı .. u

sagın 1 mensucat sanayııne 
"k sa on yu ·ı . . 

tahsis edı mıştır. 
. . . b" yük salonda ment· 

Bırıncı u . . kl'I .· . . . en nefrs ıpe ı eıı, 

leketıı~ılzı~ teşhir edilmektedir. 
k ten ıs en 1• 
T~rk a'tlas fabı·ikuı muame a-

Bir ıtrıyat vitrini önünde .. 

tı Kurtoğlu halıları, Taksim 
S~bat ve .~dapazarı bez fabrika 
sının çok nefis kuma9ları bu sa 
)ondadır. Diğer salonu başlı ba 
şına Sanayi ve Maadin bankası 
fabrikaları olan Defterdal' men 
sucat, Bakırköy bez, Hereke 
falwikalwınm• nefis kumaşlari-

hakkında bazı t"mcnniyatta bulun

muştur. 1600 kuru, maaşlı bir ilk 

mPktep hocası bareme nazaran e1-

yevm 52 lira maaş almaktadır. 

Halbuki haremden ••vel ilk mektep 

muaJlimJerine meıı bedeli de ve-

ı·ildiği için rene 52..SJ lira almak
ta idiler. Binaenaleyh ilk mektep 

hocaları haremden bir ,ey :Cuan

mış olmamaktadırlar· Diğer blltün 

memurlar haremden az çok istifade 

ve zam gördükleri için kendilerine 

de gene eskisi gibi ayrıca mesken 

bedeli verilmesini ve bu suretle bir .. 

kaç lira fazla alabilmelerinin temin 

edilmetıini rica etmiılerdir. 11 

Maarif vekili Eıat B. bu meae

leyi ehemmiyeti; . bi! tekilde tei:..;;.. 
edeceğini vadetmıştır. 

Vekil Beyin pazar aünü Anb
raya avdeti muhtemeldir. 

Tayyare 
Piyangosu 
Dünkii keşidede kimler 

kazandılar? 

Onbiri.ne tertip tayyare pi
Y angoaunun birinci keıidesi 
dün ikmal edilmittir. Keıide
nin mükafatı olan yirmi bin li
ra ketideyi müteakıp numara 
dolabından 20 numara arasın
da taksim edilmiştir. Dün çe
kilen numaralar sıraya dizilmi§ 
olduğu halde altıncı sahifemiz 
dedir. Piyangonun resmi liste
si cumartesi günü çıkacaktır. 

.. -·-.. -······-··-······-·-····--·-
le Beykoz fabrikasının seraciye 
işleri ve ayakkapları işgal et
mektedil', 

Başka bir salonda Bursanm 
Lale ve Çağlıyan fabrikaları
nın krep döşin ve ipekli, işleme 
li işlerile, karamürselin kumaş 
ları te§hİl' edilmektedir. 
Aynı pavyonda Çi"Ql/lfır yıka 

ma ve temizlemede kullanılan 
F asik çamaıır tozları da tethir 
edilmektedir. 

İbrahim Ziya mensucat ve 
İpekli fabrikası da sergide ayrı 
bir salon işgal etmektedir. 

Başka bir salonda İstanbul 
ipekli mensucat fabrikası ma
mulatile C. H. F. kad.mları ça
lıştırma yurdu işleri j'er aTmış
tır. 

Sergiı'tin mensucat kısmı bu 
yolda atılan adımların çok de
ğerli ve kuvvetli olduğunu gös 
termektedir. 

Arif Oruç Beg 

yeni matbuat kanunu mucibince 
ıuctelere Viliyetten yapılacak teb 
liıabn bütün mecmualara da teşmi
li lrararl&Jtı,..lmıttır. 

Bu itibarla dün ııaaetelercı tebli

gat yapılamamıttır. 
Tebligat buırün olmazsa, cumar

tui pnü yapılacaktır. 
Vilayet ııazetelerin vıuiyetini 

ve çabflln muharrir ve sahiplerinin 
kanuni ahvallerini tahkik ettirmit 
ve kısmen ikmal etmittir. 

Kanun netro]unarak mevkii me
r'iyete sirmit olduiu cihetle ııazetc 
!erin de bilfiil bu ahkam dah·eainde 
hareket etmeleri lazım gelmektedir. 

Arif Oruç Bey artık 
makale yatmıyor 

Arif Oruç Bey, dünden itibaren 

makale yazmamaktadn'. 

Zekeriya Bey 
Hakkındaki neşriyata 

cevap fterigor 

Yeni matbuat kanununun gazete 
muharrirleri hakkındaki tatbıkatın

dan bahsederken Sonposta batmu
harriri M. Zekeriya Beyin latiklal 
mahkemeıinde mahküm edilmiş bu 
lunmlllı haaebile ııazetecilikten me
nedileceği hakkında ınahafili Reımi 

yede bazı tahminlerde bulunulduğu 
nu kaydetmiştik. Dün Zekeriya 
Beyden biı· mektup aldık. Mektubu
nu berveçbi ati neşrediyoruz: 

"Dünkil gazetenizde. yeni mat
buat kanununun tatbilo münaaebe
tile, gazetecilik ve muharrirlik edc
miyecek1er arasında ismimin de zik 
redildijini ııördüm. 

Matbual kanununun 12 ;nci mad 
desinde eazete sahibi ve muharrir 
olmak için aranan şartlar arasında 

(Vatan, Milli mücadele, Ciimhuri-

( Devamı 2 irıri .sahi/ede) 

Kadınlar birliğinde verilen çay ziyafetinde .. 

iş kadınları bugün 
Viyanaya gidiyorlar 

Dünyanın en sıcak kanlı kadınları 
Türk hanımlarıdır! 

Amerikalı İş ve sa.n'at kadınları 

şerefine eski Türk ocağı binasında 

kadın birliği tarafından dün saat 17 
de bir çay ziyafeti verilmiştir. Ziya

fet çok samimi olmuı birlik nıun1na 

kendilerine beyanı hotamedi ~dil~
rek nutuk söylenmiştir. 

Amerikalr misafirlerimiz dört 

ıen.,den ~ri bir çok şehirleri dol&J-

Politika 
İKTİDAR YAŞI 

Genç rejimlerde iktidar yaşı 
ufalmıştır. Bir İtalyan muhar
ririnin ·11 .\özünii nakleımiş

tim: 
- Kitabı yazan 30 yaşında

dır. Bu, Fasyo'da şef yaşıdır. 
Rusya hududundan Lehis

/ tan'a kaçarı bir köyün eski muh 
tarı, kızıl rejimin birı fenalığı 
arasında şunu diyordu: 

- Ve bili!misiniz, bizim ba
~ımıza muhtar diye kimi gön
derdiler? 

Karşısındakini hayretten 
donduracağını zannederek ila
ve ediyor: 

- Oğlumu! 
Yeni bir rejimi yerleştirmek 

için eski kafaları değiştirmek 
usulü kalkmıştır. Bu usul yan
lıştır; aldatıcıdır; tehlikelidir. 
Daha eyi usul ,eski kafaları in
zibat baskısı altında tutup, en 
kısa zamanda işlenmemiş genç 
unsuru yeni rejimin iktidar un
suru olarak yetiştirmektir. 

Bu usul ilm'idir ve emniyet
lidir 

STAJ 
Fakat o zaman yalnız eski 

tıklarını fakat Türkiye kadar gu._c 

bir muhit ve Hürk kadınları k~dar 

samimi bir icadın 

aoyleınitlerdir. 
aörmedik)c.-ini 

Misafarlerimiz buıün uat oııda 

Viyana vapuru ile Pireye hareket 

edecekler orada da üç ııün kaldık

tan sonra Amerikaya avdet edr eı. 
!erdir. 

Falih RIFKI 

unı;ur değil, genç unsur da .,ıkı 
bir inzıbat altma girer ve ycnl 
rejim ilk direktif olarak şunu 
söyler: 

- Çocuk devletindir! 
Ve çocuğun kalasını istediği 

gibi yuğurduktan sonra, oııu 
şiddetli bir staj çarkından ge
çirir. 30 yaşında iktidara geçen 
bir Rus veya bir ltalyan gençı, 
hakiykatte yetmişlikle; ka
dar tecrübe görmüş, yorulmuş, 
didirımiş ve kam toprak, ateş 
ve yağ içinde dövülmüştür 

iki parola vl.lrdır: 
1-Staj, 
2-Kldem. 
Bir kademe aşağısı bir ka

deme yukarısına mutlak. bir 
itaat gÖJıterecek, vaziyleler ara 
sında hiç bir fark aramıyacak 
harbin siper uıhmetlerine rah
met okutur bir riyazet devri 
geçirecektir 

BİZDE 
Bizde gençler, 

Staj, 
Kıdem, 
Ve riyazeti reddetmektedir· 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

f* 11111111111111111111111111111!111111ııı111111111uııııı~ııııı11111111111111111111111111111111' 
= YENi TEFRiKAMIZ ;; - = = = = = - -- -
~ ''Başı Dönükler,, ;; 
E = fi = 
E İbrahim Necmi Beyin bilhassa gazetemiz = 
== = = için yazdıg" ı büyük içtimai roman • _ = ~ - -- -
§ Yakında Milliyet sütunlarında 
~ tefrika edilecektir. -- --· -- ·-- -- --- -- -= "Başı Dönükl•r", içtimai inkılabı ruhlarına sin- . 
i!i diremiyert1k ruh tlüşkünlügüne uğramış zaı•aflı bir -1 zümrenin tasviridir. = 
l\i Büyük inkılap devirlerinde eski ile ycııini l ara-
11 sında kalarak sarsılan insan ruhlarındaki derin = buhranı bu romının İçinde okuyacaksınız. _ 
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ERMENİLER 
HARiCi HABERLER .• 

Hoover planının tatbiki esasları 
üzerinde itilaf edildi 

-• 
Köylünün refahını Yazan: A. H. 

Müstakbel program 
-----------·-----------

• • • 
temın ıçın .. 

•••••••• Alakadar hükumetler mümessilleri toplanıyorlar Buğday ve arpa mustahsillerıne 
Ziraat bankasının yardımı 

Biz hiç bir milletle, ne türk, ne de 
bolşevikle harbedemeyiz. M. Laval 

Briand 
ve Acaba 

Nerede? 
1 Çinde 
Feyezanlar 

ANKARA, 12 (Telefon) - ı nü muhafazasına ve vaaonlıı 
Ziraat Bankası buğday ve arpa tahmiline ve muvafık fiyatla h 
müstahsallarının borçları yeri- riç veya dahilde satılmasına 
ne buğday ve arpa almak için tedbirler hakkındaki tetkikat 
verdiği kararın ilk safhasını tat mız henüz bitmemiştir. Köy 
bik etmektedir. nün ızhrabını talıfif ve refahı 

Nitekim edenler pişman oldular .. ---Artık intikam hissini kal
/dırmak ve yıkılanları tamir ~t: 
mek sırası gelmiştir; her ıki 
tarafın da tamir edilecek hara 
heleri vardır . 

Türk - Ermeni münasebab 
m düzeltmeliyiz. Bu, gün me
selesi değildir; Türkiye haricin 
deki ermeniler artık gazete sü 
tunlarında ve kürsülerde ayni 
şeyleri tekrar etmekten vazeeç 
melidirler. Geçmit günlerin a
cılarını hatırlatarak milleti tab 
rik ve iğfal etemeğe nihayet 
verilmelidir. Bunu yapmadık
ça türklerin de lehimize feda
karlık yapmalannı bekleyeme
yız. 

Silahlı müsademeler, suı 
kastlar müstakbel programı
lmızdan cıkarılmalıdır. Biz hiç 
'bir millete karşı - ne Türk ne 
Bolşevik - harp edemeyiz. Nite 
kim vaktile etmiş olanlar şim
di pişman olmuşlardır. 

Türk - Ermeni münaseba 
tında en mühim nokta Erme
nis tan hükümetine verilen rol
dür, Türk - Ermeni meselesini 
halledecek bir ermeni hükume 
ti var mıdır? Eğer bütün erme 
niler ermeni tabiiyetine geç
miş olsalardı meselemizin hal
lini bu hükfunete bırakırdık. 
Rusya haricindeki enneniler 
ermeni tabiiyetinde değildir, 
onlar kendi meselelerini doğ
rudan doğruya halletmek iddi
asındadırlar. Bu iddianın ta
h .. kkuk edebilmesi hariçte 
Kürt · Ermeni münasebatmın 
.ıslahına çalışmakla olur . 

T aşnak gazeteleri ise bila
kis her gün Gavya arıyan ma
kalelerle doludur. Bunlar Tür 
kiycyi yalnız Taşnak gözü ile 
görüyorlar. Mesela 18 şubat 
tarihli Taşnak Husaper gazete 
sinin Ta,nak fırkası Mısır mer 
kezi komitesi imzasile neıretti 
ği beyanname bu nevidendir. 
Bu beyannamenin merkezi sik 
!etini Türkiye ve Kürtler teı
kil etmektedir. Mücadeleye de 
vam edileceği, Taşnakların 
muvaffakıyetten ümitlerini kes 
medikleri ve türklerin, zaafa 
uğradıkları yazılıdır. Bu keli
melerin manası var mıdır? Bu 
nu yazanlar siyasi bir fırkanın 
mes'ul heyeti mi yoksa edebi 
bir hokkabazlık mı yapılıyor? 
Türkiye son on sene zarfında 

·eski vaziyetine nazaran on defa 
daha kuvvetlidir. İtalya, Yu
nanistan, Rusya, Almanya gibi 
birçok devletlerle muahedeler 
aktetmit olan bir develete na
sıl zayıf denir? Bilakis Türki
yenın beynelmilel vaziyeti çok 

kuVYetlidir. Cenevredeki terki 
teslihat kongresine davet edil
miş ve İtalya ile Lehistanı ten
kit eden sosyalistler Türkiye 
hakkında hiç bir tenkitte bulu
namamıılar ve hatta sitayitle 
babsetmitlerdir. 
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Arevelek gazetesi yazıyor: 
Vahan Hekeyan efendinin 

ser muharrirliğe geçmesi üze
rine Arev gazetesinin salıfı 
pek ziyade artmıştır. Gazete 
hacmini büyütmeğe karar ver
di. Tekeyan efendinin Türk -
Enneni münasebatı hakkında
ki makaleleri üzerine kendisine 
her taraftan tebrik telgrafları 
çekilmittir . 

Hakikatler coşuyor 
Tekeyanın bu makaleleri u

yuyan ve uyuıturulmuı olan 
bazı hakilıatleri uyandırmakta 
ki maksadımızın verdiği mey
valardan sayılabilir. Biz istedik 
ki herkes karanlıkta oynanan 
oyunları ve saman altından a
kan suları görsün, hangi akıbe
te doğru sürüklendiğini anla
sın ve hükmünü serbest vere
bilsin. Bizim için ilave edecek 
bir şey kalmamıştır. Fakat ba 
zı akislerin de buraya kaydı ka 
rilerimin mütaleasma yardım 
etmek hususunda faideli ola
caktır . 

T ekeyana cevap veren Dik
ran Ronikyan ismindeki biri 
"Türklerle münasebalımızda 
pek ihtiyatlı olmalıyız, fakat 
her halde Türkler aleyhindeki 
neşriyatımıza da nihayet ver
meliyiz. Münasebatımızı ıslah 
için ilk ıart budur.,. diyor. 

Sergiayan imzalı açık bir 
mektup Tekeyana hit pediyor: 

".. Makaleleriniz Ermeni ef 
kirı uınumiyeaince tasvip edil
mittir. Türk-Ermeni münase 
batrnın ıslahı yolunda sarfedile 
cek gayretler bota gitmez, Er
meni milleti bu yoldaki çalış
malara müzaheret edecektir. 
Makalelerinizi okuduktan son
ra Larnaka şehrindeki klüpte 
bir konferans verdim. Hazır bu 
lunan Ermeniler müttefikan ıs 
lah lüzumunu tetkik ettiler. 
Suriyede bulunduğum zaman 
Ermeni gençlerinin de ayni fi 
kirde olduklarını görmüştüm • 
Ortada yalnız bir engel ve bir 
güçlük vardı ki o da Taşnakla 

Ancak eylülden sonra 

Berline gidecekler 

M. Briand JJe LaJJal 
LONDRA, 11 A.A. - Londradı 

toplanmakta olan maliye mutahas
ıu,ları konferansı Hoover pli.nırun 

tadbilône ait fenni cihetler hakim~ 

da tam bir anlaşma elde etmiıler
dir. Bu itilafa ait resmi protokollar 
öğleden sonra hariciye nezaretinde 
imza edilecektir. 

ltilafname imza edildi 
LONDRA, 11 A.A. - Mütaha1-

11slar itilafı protokolu, saat 17 de 
imza edilmittir 

Balle'de umumi içtima 
BALE, 11 A.A. - Avrupa ve 

Amerika'non büyük bankaları tara
fından Almanya'ya açılmıı olan kısa 
vadeli krediler meselesinin yarından 
sonra Bale' da açılacak olan ve bü
tün alakadar hükumetler müme11il
lerin< ihtiva edecek bulunan umumi 
bir konferans tarafından müzakere 
edileceği haber verilmektedir. Bu 
mümeaıiller Almanya'nm mali vazi 
yetini tetkike memur olup beynel
milel tediyat bankaaı mutahas111lıır 
komitesi ile beraberce çalıımıt ve İç 
timalanaa ceçen hafta batlaınıı o
lan murahhaslar konferansına dahil 
bulunan azıilardO". 

M. Laoal "" M. Briand'ın 
Berlin segahati 

PARIS, 11 A.A.. - M Laval'in 
Berline ancak Cemiyeti Akvamın 

Eylul içtima devresinden sonra git
mesi muhtemeldir. M. Laval'e bu 
seyahatinde M. Briand da refakat 
edecektir 

Avusturya 
Yardım isteyor 
Cemiyeti akJJam tetkikat 

için m~mur gönderdi 
CENEVRE, 11 A.A. - Avustur 

ya hükümeti Cemiyeti Akvam bir 

Sismograflar müthiş 
zelzele haber verdiler 

LONDRA, 11 A. A. - Dün sa
at 22,28 de West-Broınwik rasatha
nesi merkezi 4,060 mil mesafede bu 
lunan tiddetli bir zelzele kaydetmit 
tir. 

Diğer taraftan htokholmdan alı
nan bir telırraf Lund rasathanesi 
Siımografınm saat 22,27 de iıidil

memit derecede ıiddetli bir zelzele 
kaydetmit olduğunu bildinnekte
dir. Bu ikinçi zelzelenin 
3,400 mil mesafededir. 

merkezi 

NAPOLI, 11 A.A. - Arzl fizik 
enıtitüıü cihazları 10 ağustosta aa .. 
at 22,22 de bir saaıtan fazla devam 
eden tiddetli bir zelzele kaydetmİt· 
tir. Zelzelenin merkezi 11,200 kilo
metre mesafede bulunmakta idi. 

Reyi im 
Suya dütünce 
Fransız-Alman dostluğu 

lehinde nümayişler 
CONSTANCE' il (A.AAA.) -

F ribourg- en -Brisgau, Ueberlingen 
ve Reichnaumeersbourg'da. .~iman ... 
Fransız dostluiu leyhinde beynel
milel nümayitler yapılmııtır. Kon
greciler, her tarafta samimi bir hüs
nü kabul görmüılerdir. Fransız -
Alman mukareneti kongresi, sulan 
lıviçre, Avusturya, Bavyera, Bad 
büyük dokalığı ve Vortmberg sahil 
ferini yalayan Conıtance köyü üze
rinde kain olup ayni İsmi tafıyan 
ıehirde toplanmıı ve bu toplantıda 
hükümet mümesıi.li, belediye reısı 

ve birçok demokrasi alemine men
sup zevat bulunmuttur. 

Kongrenin son kapanıı içtimaın
da Nobel mükaE,'>t;nı kazanmıı olan 
profesör Quidde, iki memleketin 
ıiyaıetini tahlil etmİ§tir. 

Fransa murahha11 M. Marc Sang 
nier, Çelik mıjfferlilerin ve Hitler 
taraftarlaron1n tahrikat. karşmnda 
ittihaz etmiı oldukları hareketler
den dolayı Alman sulh severlerini 
tebrik etmiıtir. 

lngiliz, ltalyan, Belçika ve lı
panyol murahhasları, bu sulhcuya
ne nümayiılere İ§Iİrak etmitlerdir. 

Çelik miğferler ne 
istegorlarmıı? 

BERLIN, 11 .ı\.A. - Çelik mığ
ferliler teılıilitmm birinci reiıi M. 
Seldte bu teıkilatın gayelerini ızalı 
ebnek üzre söylediii bir nutukta 
ALSACE - LORRAINE' de tadbik 
edilen idare usulünün defitıirilme
sini ve şark hudpdunda taıhihal ya 
pdmaıını İstemi,tir 

Dahili muharebelerı 
gölgede bıraktı 

SHANJHAI, 11 A. A. - Çinin 
her tarafında bir ay içinde vuku bu

lan 1 feyezanlann yaptıkları tııhri

bat bitmek tükenmek bilm<ycn da
hili harplerin sebep oldukları zarar 

ve istirapları gölgede bıraknuştn·. 

Yang Tsi vadisinde bu sene ilk· 
bahar çok İyi geçmiı olduğundan 

mahsul revkalade bereketi< idi fa. 
kat birkaç gün içinde sufat·ın taş

ması 18000 milik b<r sahayı kapla
moş, dört milyon kadar binayı tah
rip etmiş ve yirmi üç milyon kişiyi 
çok derin bir sefalet içinde borak
mııtır. Son aencler zarfında böyle 
bir feyezan olduğu görülmemiştir. 

Nüfus zayiatının miktarını tah. 
min etmek ıimdilik imkin haricinde 
dir, fakat birçok köyler su altında 

kalnuı olduğundan insanca zayiatın 
büyük bir yekUn tutmuı olacagı 
şüphesizdir. 

Hankeou den gelen bir çok mül 
teciler henüz anla~ılmanu! bir se
bepten dolayı ölmektedir. Vahim 
bir sari hastalık zuhurundan korkul 
maktadır. Uzun gelen her türlü 
tedbirler al.nmıttor. 

Pekin den gelen haberlere göre 
Shihli eyaletinde vuku bulan feye
zanlar iki yüz elli binden fazla kim 
seyi aç ve periıan bir hale düşüt Üf

tür. Hekimlerde vuku bulan zarar 
ve hasar miktaro iki milyon İngiliz 

lirası tahmin olunmaktadır. Bu he
yalctıeki en büyük kanal taımı' ve 
civardaki eraziyi ıu altında bırak

mıştır. Bütün memleketteki hu va 
ziyet kıt mevsiminden evnl çok 
büyük bir kıtlık olacaf•nı göster
mektedir. 

7,595,000 fngiliz talebe 

si hocasız kalacak 
LONDRA, 11 A.A. - Evening 

Standard gazetesi yaziyor: 

Milli muallimler birliği icra mec 
lisi azasından biriı~ birliğin t,ıt-:r
ruflar raporunda tavsiye edilen üc
ret tenzilitma kartı tiddetle müca
dele edeceğini ve ica • ettiği t..~kdiı·
de azasına amıflara devam etmek
ten İmtina etmelerini emretmekte 
tereddüt eyliyemiyeceğini söylemis
tir 

Böyle bir karar verildiği takdir
de bütün mektepler kapanacak ve 
takriben 7,595,000 talebe hocasız 
kalacaktır. 

rın tuttuğu yol idi. Müdafaa tezkere göndererek Avulluryanm 
ettiğiniz fikirler devam ettikçe mali ve iktısadi mii,killeri haldı:ında 
taraftarlarınız çoğalacak Tat- tetkikat yapmaarnı, bu vaziyete ça-
nak propagandası suya du· şe- Berlinde teDkifler Baku'' petrol kuyula-re olabilecek tedbirleri arayıp bul. 

Banka idare meclisi reisi Sa temin için her tÜrlü tedbir 
bit Bey bankanın bu husustaki teşebbiisten geri durmadan h ' 
faliyeti hakkında atideki izaha kumeti cümhuriyemizin yü~ 
tı vermiştir: sek arzu ve yardımı ile bank 
-Bankamız bor.;lulardan pa mız da imkan ve kudreti dah 

ra yerine buğday ve arpa ala- tinde bu hususta borçlılarııı 
caktır. Bunların köy ambarla- her türlü .teshilatı göster 
nnda ihtiyar heyetlerinin m es- tir. 
uliyetleri altında muhafazası Bankamız bu sene borçlul• 
ve istasyon veya ihraç iskelele- ra karşı yaptığı bu muamel 
rine köylü vesaiti nakliyesi ile depo, silo ve iratlar gibi vesai 
müştereken nakli gibi ilk safha temin ettikten sonra gelecek t 
ya ait tedabir alınmıştır. neler hükfunetin müzaheret ', 

Bundan sonra muamele, ya- yardımı ile bu işi daha şaııı.1 

ni nakledilecekleri mahallerde ve esaslı bir surette tevsi etm 
depo tedariki ile malların hüs- azmü kararmdadı(r. 

Bulgaristan da tevkif a 
• SOFYA, 11 (A.A.) - Bulgaristanda bir takım Makedonya!\ 

lar tevkif olunmu~tur. Bu tevkif hakkında sorulan bir suale cev• 
ben Başvekil M. Mdlinof demiştir ki: 

"HükUmet herhangi bir şahsın vatani sebepler bahanesile as~ 
yişi bozmasına ve Bulgaristanı müşkül bir vaziyette bıralmıaaı:ıı ~ 
müsaade etmemeğe karar vermiştir. Binaenaleyh bu tevkifat hii\ 
kômetin bu karnrımn tatbiki tezahüratmdandır. Ben vatanper 
verlere ve vatan::ıerverliğe hürmet ederim. Ancak memleketin I< 
nunlarına da h;jrmet edilmelidir. Vatanperverliğin şian hükUuı 1 
tin siya~etine mü2aheret etmektir. Engel olmak değildir.,. 

Soyguncu.lar yakalandılar! 
IZMIR, 12 (A.A.) - Geçenlerde Torbalı ve Cumaovası ar•lt 

sında otomobili soyan haydutların kaffesi derdest edilmittir. 

Futbolcularımız hararetle karşılandı s 
f . 

ODESA, 12 (A.A.) -Türk futbol takımı muvasalat etmit ıa 1 

hararetle istikbal olunmı.ıştur. Derhal Moıkovaya hareket ede l 
cektir, v 

Ajansın notu: Anadolu Ajan~ı Ruayada ~a.pdacak bütün m~·!ıı 
lar hakkında takımla beraber gıden muharnn mabıuıundan al•·~ 
cağı mufassal telgraflari bültenlerinde netredecek vı> avnca viıfİ· 
rudü akşamı radyoya veı·t•cektir. ıt~ 

Milli Tıp kongresi ıı~~ 
ANKARA 12 (Telefonla) - Dördüncü milli tıp kongresi 2Zı1ıt 

eylulde Ankarada toplanacak ve bu münasebetle tıbbi müstahıı:tır-' 
rat sergisi açılacaktır. Ss, 

Kongreye iştirak edecek resmi etibba için de al~da~ nıakaıılhr 
lara tebligat yapılmııtır. M 

Ankarada bir tren kazası 
ANKARA, 12 (Telefonla.) - Bu sabah saat yedi buçukt 

Cebeciden hareket eden tren Çapuççu fabrikası yanında bekkal 
hk eden Mehmet Efendiye çarparak kulağından yaralamıttır. 

Y apdan tahkikata göre Mehmet Efendi treni bile bile kendisı 
ne çarptırmıştır. 

Dizantiri ilacı meccanen tevzi edilecek 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Cenup vilayetlerimizin bazıl 
nnda hüküm süren Amipli dizantirinin pahalı olan ilacını ha 
tedarik edememektedir. Sıhhat vekaleti bu ilacı devlet kinini gi 
bi yaptırarak halka meccanen tevzi için hazırlrk yapmaktada. 

Bir aya kadar tedavi tatbi.katına başlanacakttr. cektir . A 1 '-ed' d BERLIN, 11 A.A. - BULOW-maımı ve TUi uryaya ac ı aç .. d 
Sonra bir ermeni gençi Te- · · __ ,_ PLATZ hadiseleri dolay11ile 174 ki- rın a yancnn " 

ma11 ıçon mii~ereye ıririıilmeaini . vk.if 6- İzmı"rı'n kurtuluş günü 1 Kr l Alf l"ki ~a keyana yolladığı mektup şu temin etmesini mezkur cemiyetten §ı te . edilmittir. TAHRAN, 11 A.A. - Baku a Onsun em a ıt1 • 

cümlelerle bitiyor: "Makalele- rica etmiştir. Komünist gazeteler gurda petrol kuyularmda bir müddet ev- IZMIR, 12 A.A. _ lzmirin kur-! MADRIT, 11 A. A. - Mecll~-ll:ı~ç 
lec. rinizi bir kaç defa okudum ve Cemiyeti Akvam Avusturyada k ld ? vel çıon yangın 12 sünden beri ıuluı bayramı olan 9 eylul gününün kral tarafından bir takım bc>l"çlaıf~h . 

Mektep sıcasmdan sonca ilk fikirlerinizin doğruluğunu ve tahkikat yapmajfa ve lüzumu olan apatı 1 
devam etmektedir. Her ırün yanıp bu sene de fevkalade merasimle karı• rehin olarak bırakdmıt cblit~1 

k:ıdeme olarak iktidar sanda- tatbik edilmedinig" ini görerek BERLIN, 11 A.A. - Komünist mahvolan petrol mikruı 800 ton te•:dı' 
1
·..;n faaliyetler ve baz•rlıldar emTal ve emlikin devlet tara&n.ı.ı t,ı ·ı~ vesikaları ve maliiınatı toplamağa matbuat yurdu kapablmııtır ah . d' - .- al • ~1-tJr 1 . "' ı /yasını görmektedirler. müteessir oldum. Yüreğimde iki murahhasını memur ebniştir. t mın e ilmektedir. Yang<nı sön- batlamıttır. sabn mmaımı tasv1p ~ • "ıı I 

Hukuk mektebinden çıkanlar hasıl olan bir sızı ile ağladım.,, dürmek için sariedilen emeklerden le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ml!!!!" ____ ll!!l,._ I, be. 
ve he.'<:im olmuş olanlar, bicmi, Yunanistanda çıkan (Nor- Bir gazete idarehane• hiçbir netice lıisıl olmam:ıktadrr. ~ola~ 
iki mi, kendilerine kısa bic Or( gazetesi "Siz Türklerle Dünkü rüzgar sini yakblar Şimdiye kadar 3 kitinin öldüiü, Matbuat Kanun.... ~'kla 
müddet köy ve taşca hizmetini Venezilo3 itilafı mı yapmak is birçok kimselerin de yaralandıiı Q t~ 

b k 1 k d b. D h BILBAO, 11 A.A. - 10-11 .. I _,_ d' ~ mec uc ı an anun a m man- tiyorsunuz?., diye ıslah taraf- ün şe irde yakıcı ve bunal soy enm .... ıe ır. (Ba"" J inci sahifede) zete sahibi ve muharrir olamıyac' 'hı k 1 k b ld 1 Ağustos gecesi şaat 23 e doğru bir- "' '"" q tı sız ı u U ar. tarlarına bir istihza sorgusu so tıcı bir rüzgar esiyordu. Bu hu- çok ethastan mürekkep bir c>ur, yet ve ınkılap aleyhinde bulunup ta iun hakkında çıkardığınız hükiP- , l<i 
Kadroyu gençleştirmek, va- ruyor? Arev cevap verıyor: susta Kandilli rasathanesinden ak k l'k Feyezanlar her han.n bir mahkeme ve Divan yanlıttır. •tol · f · / · mınt anın ato ı gazetesi olan •· zıy e ve ıdea dıc. "Hayır, biz yalnız anhşmak aldığımız malumata göre, Rüz Ga b BOMBAY, 11 A.A. Boınbaya tarafından mahkum olmamak) kay- Efkarı umwniyede yanlıt bir Jıl ''t 

ceta de Norte'un inası onune it 
Fakat kadco Muş' un en uzak ve bundan sonra Türkiye ile gar yılo'ızdan esmittir. Sür'ati 150 mil mesafede kiin Ma!Yan mm di vardır. Ben de bet sene evvel naat tevlit edebilecek olan D"frİY' tıı 

gelmiştiı·. BunlM, petrol cazi tene- t 
köyünün terbiyecisinden Cüm- dünyaya karşı daha serefli bir saniyede 14 metreyi bulmu•- k takasında vukua celen feyezanlar Iatiklil Mahkemesince mahkum ol- bnızı tekzip zımnında cöndeı·diğiı' Ilı, ..., 

_ ~ eleri ile iyice gazladıktan sonra ~ ~ •• 
huc:eisine kadac, bin kademeli yol tutmak istiyoruz. Geçmit tur. b' 1 dolayıaile binlerce kiti yersiz kal- duğum için cazetenizde bu madde- bu tavzihnamenin neşrini rica ede ıı. '1 maya ateı vermiş erdir. Polis mii 
bic merdivendir. ve kanlı ..,.ünlerle ug"ra~acak va- Bu ru"zga'r Karadenı'z u"stun" _ k mııtır. Bir çok kiti boğulnuqtur. nin şahsıma da J&lllİI olduğu zehabı rim efendim." ~ 

» r dahale ederek kunda çılan daiıt- I ı'Lı " 
Bu merdiven basamak basa- ziyette değiliz. Gelecek günler den geçtiği için ratipti. mııtır. itfaiye efradı yangını sön- TAMP CO, 11 A. A - Ayalet verilmek istenıni,tir. M. ZEKERIY.ı\ "llilt 

mak cıkılacaktır. biz,~!n kan istemiyor. Daima dürmeğe uiraımaktador. dahilinde feyezanlar vukuu haber Halbuki benim lstiklil mahkeme İzmir gazetelerinde, .~~d f 
Ge;,çliğin iktidarda olduğu intikamdan bahset~k Türkle- Egyamı bahur veriliyor. Birçok kasabalar ıular since mabkUmiyetimi isti!zam eden ., 

rejim/ecin, yalmz ri bizden uzaklaştırır, Her şey Bu mevsimde eski takvimle- Rusyada asarı atika tarafından tahrip edilmittir. Tanı- hi.dise, ne Vatan, ne Milli mücade- değişiklikler ııı,~1 Gençlik iktidarı deıt evvel sulh arayan bir un- rin yazdıklarına göre, 12 ~Üne- işleri pico oıabasının büyük bir kıımı le, ne Cümhuriyet ve ne de inkılap IZMIR, 12 (Hususi) _ Halkı" ~hi 
Düsturu değil, bu iktidarm sur olduğumuzu dünyaya ispat sen ve ismine eyyamı balıur de su alhnda kalmqtır. Telef olanla- aleyhinde itlenmiı bir cürüm deiil- ıesi sahibi Sırn Bey, fran10zca o1' 'ııı~ 

1 WARŞOVA, 11 A.A. - Riga'- ınik h .. 1- d i dir O aki "R . 1· p c bütün zoclul:lacr, zahmet ve etme iyiz. Zira ne olursa olsun nilen bir rüzgar eser. rm tarı enuz ma um ei ldir. . v t esun ı erıembe"de rak sabahları inti•ar eden Le v. " 
dan bildirildiğine göre Sovyet Rus- c ş · ' .,_ 

ba kıl arı düşünülmek gecektic. bütün dünya bizi zayıf, fakat Bu rüzgarlı zamanda denize ya'da asarı atika mutahasmlaro Ka- Bir. kasaba yandı ,.._e:a~ hakir Bey tarafmdan yazılan vant cazetesindeki hisııeıini Y"" :'fi 
Ve ilk :ıiac !juduc: Bic genç hem kendimize hem de ba•kala g'ır-lerde çı'I husule gelı'rmı·.... napıs ane hatınLm,, münasebeti- Asır baımuharriri Behzaı Arif B•f' ~ ... t • ~.. , radenizde Sivastopol yakininde ki. OTRANT 11 A.A.. B' t '•ı lıiç bir hizmeti ve vaziyleyi ced rına karsı zararlı ve iğti~aş un- Bazı deniz meraklısı okuyucu- • - ır yan- e gazetenin sahibi sifatile mahkum devretmiıtir. Le Levant'ın ba._,.... lı-. il 

• • . in eski Cherson ıehri harabelerinde sın, Garde alllli üzerinde ,_.,_ Bo- Ln ı Mabk" · "'a 
dedemez. suru olarak tanrmıftır. !arımız bu gu··nlerde eyyamı ba- • """"' 0 Uf um. umıyetimi müstel- h_arrirliiini Miıel Kamburoğlu, nııf' 

0 
:'f U k yapmakt3 olduiu taharriyatı bitir- lognano kasabaımı taınamile harap · ·· .. d (A ki O ~ o zak yakm, üçük büyük, (Bitmedi) hur geçt'ı mı·, g· eçmedı' mı', dı'ye zun curum e sa ri smaniyeyi royat müdürlüğünü de Behzal .ı\P .bol) miştir. Şimdiye kadar malum olmı- etmiıti H iki' il ı..ux. • ba ı ij zor /·cfoy, ııaf!f ag.r, rahatsı- ------------ t dd '" d d k d r. asar, m yona ...._ ınzı taızıfa tahrik" trr, ve Ceza B. yapacakt.r. Yeni Asrın ner.riY" 1.ı a.d k S • Ph"l'b rt • • ere u e üşere enize gire- yan bir şekilde bulunan ve ne R'ak- bulunmaktadır. Bir telef ve altı ya- ka 'b' ' ·~ ır:•rlt vazi;•teier çoktur. aıne- 1 1 e gem ısı mediklerini ve bu mu" •ku"llerı·- nunu mucı ınce (Vatan aleyhin- müdürlüiünü Afi Şevket B. y•~ 

1 
Şır 

,,. ,,. ,,. ~ aatla inşa edilmi~ olduğu anla~ıla- ralı vardır. Yangın mahıüli.tı da d · 1 · .. · d ~ 
SAIN'.: NAZAIRE, 11 A.ı\ . - nin hallini bizden telefonla sor mıyan bir takım binalara tesadüf e yakmış ve 450 kiıiyi yersiz yurtsuz e lf enmıt curıim) a dedilmemek· cakhr. \I ~ll'ı 

lf e,?İmiz kıltcın ya!ntz bir ta- Saon~ Phılıbert, gemisi bir Rö..,or- J muşlardır. "! . . B d b ._ b tedir. Halkın Sesi baımuharrirlijtJ 1 tıı~Yı 
rafıw bi/eııoruz. k" ı ·1 hı k'l • nı r.uşbr. un an aş .. a 'ehrin etra ıralanııtır. Memurlar, felaketzede- B~,u::..!itı:;: . .";:barl::.:,a,:?....b:u~ka~y:ııd!'ınwıba'!!l,"•~..ıu~L...ıu .... " 

" 
0~ v~" a" 

1 
e rı una ce 1 ""1 ve Aldığımız malumata göre, fını çeviren vüksek bir de suı· bu- lere ard ·~ 

~~~~~~~~F~a~h~'h~R:/~F:K~/~~:ba:~~l:,n:m:::ı~:ıw:·~-~~~~--~~~e~y~y~a;m;ı~b~~~h~u!r~~m~·~ılı·~~:'.'.:~L;::.:.-::.'.::'....:::'.'.::..'.:.'.:...!~~~~J..,:~;.ı~lııı:ı,!çin..ı....,...._.;.-.~,....-~.__~, 
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ll 
ayrımübadiller sirk el 

' 
yapıyor r .. 

ıne 

'Ekononıi 

orca karşı buğday 
talimatnamesi geldi 

Belediyede 

Yenikapı 
Beyoğlu 

• • • 

Vilayette 

Tasfiye 
İki kaymakam 
tasfiye edildi 

/ inhisarlar 

Şarapçı iare 
ikramiye 

ronlıır 
•atla h 

~~~a:;t ariadan gösterilen depoya kadar 
~ef~t~! buğdavJarı köylü getirecek 

Gazi Mustafa Kemal 

caddesi ne zaman 

tamamlanacak? 

Yeni belediye bütçesinde iı
timlikit için mühim bir fasıl 
ayrıldığı için bu sene en mü
him istimlakit yapılabilecek
tir. Bu meyanda Gazi M. Ke
mal caddesinin üçüncü kısmı 
vardır. Şehzadebaşmdan Unka 
panma kadar olan kısımdır. 
Caddenin birinci ve ikinci kıs
mına üç seneden beri 3-4 yüz 
bin lira aarfedilmiştir. Yeni büt 
çe tahsisatından ikinci kısmı
nın tesviyesi de yaprlacaktır. 

mısının 

Ferit Demir Bey hangi suçlarla 
maznun bulunuyor? 

Gevar kaymakamı Fikri ve KM. 
ta kaymakamı Muhtar Beyler hakla 
nnda memurin kanununun muvak
kat birinci maddesi tatltik cdilmit
tir. · 

Şarapçılığın ıslah1na 
çahşanlara para 

veriliyor 

Aldığımız malumata göre 
iyi ve fazla şarap yapan farapç; 
lara Müskirat inhisarı idareıin 
ce verilecek ikramiyenin tevzi. 
İne başlanmıştır. Bu ikramiye, 
şarapçılığın ıslahına ve şarap 
imalathanelerinin tekamülüne 
yardım etmek üzere şarapçılı
ğa ait muhtelif makineler celbe 
denlere verilmi§tİr. 

ıdbır z· b. 400 kilo arpa, 
~an h .•raat bankası merkezi umu ı yon I69 .

1 
ın k ihrııç edil-

iki kaymakamın taltifi 

l yü~~•ııd:n İstanbul merkezine 7~,~ kı 0 p~m~oku 4 751,000 
banW elkı gün köylüden borcun ştır Pamu t.. ' a mı 

[i dab1 llıkabil bu~day alınması hak 2063 
~ılanıı da gelen emirden sonra mif-

- kilodur. 
Samsun mıntakasından; 

' recelıı 11 de bu husustaki talimatna k' 
~t·• ~ . =liğ edilmittir. 

sandık yumurta ihraç edil 
tir. Tütün stoku 6,911,669 

rçluls ~ıraat bankası İstanbul me 
elerl~ı bu husustaki ihzarata de 

vesait/Ilı etmektedir. Banka köylü 
s.lıı buğday alırken tayin edile 

et •. fiyat, köylü hangi hinter 
şaını'1t dahilinde bulunuyorsa ora 

etm1; e_n büyük borsasının gü~ 
1
• fiyatları üzerinden tesbı 

r 
-

!odur • 

Afyoncular dün Bu kısmın tesviyesi mühim 
masrafı mucip olacaktır. Y<>lun 
üç kısmının intası da bitince 
Y enikapıdan Gazi ~öprüsüne 
kadar güzel bir cadde açılmış 
olacaktır. Caddeden geçecek 
tramvay Gazi köprüsü tarikile 
Beyoğluna çıkacağı için yolun 
köprüden evvel ikmal edilmesi 

Çatalca Müddei umumiei 
Demir Beyin muhakemesine 

Ferit 

diln 
Ağırcezaya vek8let eden 1 inci ceza 
mahkemesinde ba,lanmı,tır. Ferit 
Bey Çatalca orınan muamelat me
muru Vehbi Ef. nin yarım gün n~ev 
kufiyetini mucip olmak, znbıt kati

bini clöğmek, cam kırmak ıuclarıla 
zan allına ahnarak mahkemeye sev 
kedilmişlir. 

bep olmakla o cihetten mücrimiyet
lerini istedi. Maznunl11r müdafAala
rını yaptıktan sonra haklannda bir 
karar verilmek üzre muhakemf" di-• 
ğeı· bir güne brrakıldı, 

Beraet ettiler 

Milli Yunan bankası tahvilatının 
sahtelerini piyasaya sürmek teıeb
büsünde bulunmak!a maznun Cemil 

ve Yorgi Ef. lerin dün 1 inci ceza 
mahkemesince berat"tlerine karar 
verilmiştir. 

Muhtelif zamanlarda yüz ki~iden 
fazla eıhası katleden Mükü•lü Adil 
ve kardeti Fethinin tenkiJjne nıu\'af 
fak olan Cevat kaymakamı Şc' ket 
ve Saray kaymakamı Mahir Beyle
rin birer takdirname ile taJtiflerine 
Van Viliyetinin itari üzel·İn~ Dahi
liye Vekaleti inzibat komisyonu"ca 
karar verilmiıtir. 

Tazminat verilmeğe 
başlandı 

Müskirat inhisarından kadro 
harici kalan memurlara üçer 
maaş nisbetinde ikramiye veril 
meğe başlamıştır . 

-
- toplandılar Vali Yalovaya gitti 
- acat Şehrimizdeki a~y~~ thr 

tacirleri İhracat ofısınm da 
üzerine dün ofiste topland. 

ve ti 
dar. 

Dünkü celsede bazı polis rrıeınur 
ları, müba,ırler, gardiyan1ar şahit 
olarak dinlenildiler. Bunlar Ferit 
Beyin iddia edilen cürümleri işledi
ğini kısmen teyit ediyorlardı. Müd
dei umumi diğer bazı şahitlerin 
ceibine lüzum eösterdi. Muh;ı.kcme
ye 7 eylül sabahı devam edilecek
tir. 

Vali Muhiddin Bey dün ak\am 
Y alova'ya gitmiıtir. 

-
t 

ılecektir. 
'l<.öylünün borcuna mukabi 1 

-

Saat onbeşte başlayan 
mada afyon ihracat tacirler' 
yon fiyatlarının son zaman! 

ıçti-
1 af-
ar-

Tahliye edildiler 

mukarrerdir . 

. ....... -
Yeni pullar 

Birinci kısım pullarm 
tab'ı ikmal ~dildi 

Tütün inhisarında 
kadro ikmal edildi 

. a ~'f!ceği buğdayın tarladan ban 
11111 göstereceği depoya kil 

nyalı 1' nakli köylüye ait olacak
~ 

cev• · 
llanka toplayacağı buğday

e as ' 1 hic biı~zaman dahilde sat
ıasııı '•ı-ac~ktır. 
t hutehin müesseselerinin 

da dütmesinde imil ola~ ~. arici 
zah ve dahili esbap ve avaınılı ı 

etmi,lerdir . 
içtimada bazı ehemmiy etli 

rül-fikir ve mütalealar ileri SÜ 

mü~ ve Ofisin bu içtimaı? n 
cesini vekalete bildirmesı ta 

eti· 
kar 

Köprü ve cadde kamilen in
şa edilince Y enikapıdan kalka
cak tramvaylar Beyoğluna ka
dar çıkabilecektir. 

Yollar için on sene 

garanti istenecek 

Sait Beyin katilleri 
Beyko:z spor takımı kaptanı Sait 

Beyin ölümüne ve arkada"'l~rınrn 
' yaralanmasına sebebiyet veren Bay-

Beyoğlu Zükür hastnneıinden 7 
bin küsur lira ihtilas etmekle maz
nun hastane ec2acı:11 Hamdi ,,.e am

bar memuru İbrahim Beylerin birin 
ci cezada muhaken1elcrine devam 

edilmi~tir. Müddeiumumi maznunla 
ra atfedilen cürmü sabit görmiye

rek beraetJerini İıtemi,, mahkrme 
de icabını düşünerek Hamdi ve lb
ra.'lim Beylerin beraetlerine it.arar 

vennittir, her iL:i~i de dün :ıktam 
tahliye edilmişlerdir. 

Damr:a matbaasında tabeiiln·u~k
te bulunan yeni posta pullar1111n bi
rinci kısmının tab'ı hitam buimuı
tur. llc:inci kı~mın tab'ına da cuınar 
tesi gününden itibaren l:.ıatlan"cnk ... 
tır. 

Tütün inhisar idaıesi merke 
zindeki kadro tatbikatı tama
men ikmal edilmiş ve yeni teş
kilata göre faaliyete başlnnmı• 
tır. 

Maaş 
Yoklamaları 

per k ı ·· in k ontro u 

uı ~lı.raz ve istikraz müessesele 
~ın kontrolüne ve bu müeue 
1 ere yeniden müsaade itasına 
1 

lllur edilen Tahsin Nahit 
Y ticaret müdürlüğünde işe 

ar••,ı 
arııı,tır. 

· lıir haftalık ihracat 

Son bir hafta zarfında muhte 
• f ihraç mıntakalarından fU 
ecle'•ddeler ihraç edilmiştir: 

lıtanbul mıntakasından; 162 
~-•~al iç fındık, 227 çuval ke

alıı·~ tohumu, 776 çuval kuş ye-
vıı \ 47 sandık afyon, 525 balya 

ftik 50 balya pamuk, 415 
•lya' yapağı ihraç edilmiştir. 
lzmir mıntakasından; 1132 

. 'J)ılo afyon, J 05,000 kilo pala
•ııt, 180 000 kilo zeytinyağı 

rür etmi§ tir · 
' • •• • • 5 -

Kambiyo Borsa sı 
, 

lsterlln 1030, Kuron 15,91 

Dolar 0,47,20 Şlllng 3,35 ,50 

frank 12,03, Pezeta 5,39 ,85 

Liret 9,01,50 R. mark 1,99 ,50 

fraolı:B. 3,38,50 Zloti 4,20 

Drahmi 36,41, Pengn 2,7, 09 

frank 1. 2,41,75 Ley 79,3(1 

Levıı 65, ' 
Dinar 26,43 

Florin 1,17,00 088 ~en~ç_I_ 

Horsa ( Altın 
Mecidiye 

harici t Banknot 

Esham Ye Tahvilatııı 

istikrazı dahili 

913 ,50 
,.w 52 

265 

nevı 

93 ,00 
67 

Belediye badema inşa ettire
ceği yollar için, müteahhitlerle 
yapacağı mukavelede 10 sene 
garanti isteyecektir. Bu suretle 
10 sene zarfındaki bütün tami
rat müteahhide ait olacaktır. 
Kadıköy . Süadiye yolu ile 

İstinye yolu bu şeraitle yapıldı 
ğından İyi netice alınmıştır. 

ram sokağındaki cinayetin failleri 
olmakla maznun Bahriyeli Cemal, 

diğer Cemal, Salahaddin ve Rc~a
lın dün 1 İnci cezada muhakeınele
rine devam edilmiştir. Dünkü celse 
de Müddei umumi Bürhaneddin 
Bey, Sait Beyi Baht iyeli C<nmlin 
oldürdüğüne dair şahitlerin ifade
lerine ve vakanın ıu,·eti cereyannıa 
İstinadan eden iddianameıini der

meyan etmiş ve Bahriyeli Cemalin~ 
Sporcu Sait Beyi öldürmek filinin 
faili olarak cezalandır1fmasını, di~er 
maznunlara gelince hunların da ö
llimle neticelenen bir kavgaya se-

Bir avukahn men'i 

lstanbul Müddei umumiliğin
den: latanbul Barosunun 448 Sicil 
No. sunda mukayyet Avukat Hafız 
HulUıi Ef. nin avukatlık kanunu

nun S nci ve nizamnamei dahilinin 
57 nci maddeıi mucibince aekiz ay 
müddetle avukatlıktan men'i hakkın 

da Baro inzibat meclisince karar 
verildiği muhamat kanununun 60 

ncı maddesine tevfikan ilan of\lnur. 

Tayyare postalarına 
rağbet var 

Son zamanlarda tayyare ile 
mektup nakline müessesat ve 
halkın rağbeti fazlalaşmıştır. 
Posta idaresi tayyare ile Anka 

radan gelecek mektuplarla ev
rakın sür' etle eshabı ta .. afından 
alınabilmesini temin için kutu 
ve abone usulünü ihdas etmiş
tir. 

Kapalı çarşı 

e-~aç ediİmiştir. Üzüm st~ku 
S,ooo incir stoku 300 kılo-

llı- • , 

Mersin mıntakasından; 1 mil 

Düyunu muvahhide 
fıuamlyeli Dcmlryolları 3, 45 

.... ~%F..,.._..nu.......-.nu .... 

Haliç temizlenecek 

Haliç ahalisi yeniden beledi
yeye müracaat ederek, gittikçe 
dolan Halicin bir çaresine ba
kılmasını l'ica etmişlerdir. Büt
çede tarak dubası kiralamak Ü 
zere tahsisat vardır. Belediye 
tarak dubasını yakında kirala
yacatır. Temizliğe lusım kısım 
başlanacaktır. Alakadarlar Ha 
licin esaslı surette tathirine lü
zum göstermektedirler. Bunun 
için İse tahsisat bulunamamak
tadır. 

Otomobiller de mu-

Hangi hayvanlar iştirak edecek ve 
hangilerinin kazanması muhtemel? 

ayene edilecek ~ ı .... 

40 seneye yakın bir zamandan 
bri tamir görmeyen al'<palıçar
şı harabiye yüztutmuş, bazı ak
semında duvarlar ve kubbeler 
yıkılmak tehlikesine maruz kal 
mıştır. Burasının tamir masra
fı, içindel<i eshabr emlakin umu 
muna ait olduğundan, yeni be-
lediye kanununun 1J5 inci mad 
desi mucibince bu gibi mebani 
tamiratının şehir belediyeleri 
tarafından icrasına salahiyet 
verilmiş olduğundan tamirata 
sarfedilecek paranın tahsili em 

val kanunu mucibince esbabı 
emlakin aldıkları icar bedelleri
nin bir kısmından tahsilen te
mini icap eylemektedir. Bunun 
İçin; belediye mükabesi altında 
sahibi salahiyet bir komisyoıı 
teşkil edilerek, çarşıda bizzat ic 
rayi ticaret eden esbabı emlak
ten bir kaç kişi alınmak sureti
le i~e batlanması hakkında ali 
kadar olan çartı cemiyeti ve 
heyeti ihtiyariyesi tarafından 
istida ile vilayete müracaat e
dilmişti. Bir aralık heyeti fenni 
ye müdiranından Hüsnü Ziya 

••• 
Gayrımu•• badı•JJer bı•r Otobüslerin fenni muayene cü ~:;~:s;;,~.Y~;~;~:n~~ ;~~~~ 

ve teftişleri bitmek üzeredir. larr geçen senelere nisbctle da 
Bütün otobüsler gayri muay- ha çok rağbet görmektedir. • k ki ar yen zamanlarda iki kere teftişe Memlek,,timizde at neslini ye-

şır et Yapaca tabi tutulmu,ıardır. tiştirmek için yapılan bu nezih 
Yakında !ehrimizdeki oto- spor sayesinde yl'kın zamanda 

büslerin fenni teftitlerine baı- memleketimizin müdafaaunda 

l•tket bonolar mukabilinde emlak !anacaktır. Otomobillerin de ek kullanacağımız atları yetiştir
serisinin . el frenlerinin bozuk miş olacağız. Medeni Avrupa 

' k • •• badilJere olduğu tahmin edilmektedir. O mmleketlerinde yal'ışlara 0 ka 
Satın alara gayrımU tomobiller el frenleri bozulun- dar ehemmiyet verilir ki, insan 

takrntle temıı·k edecek ca tamir ettirilmedikleri ve a- bunu gördüğü zaman takdir ve 
~.l yak frenleri kullandıkları gö- hayret etmekten geri duramaz. 

• C . . ı · b' banka ile anlatarak ol- rülmüştür. İngilterenin derbi yarışını sey-
•tı . a?'rımübadillere bono tevzı gık ır . b. suretle çalıtmak Bozuk frenli olduğu yapıla- retmeğe gelen öky lüler, yarış 

~-Ilı ıçın Maliye vekaleti emlak du ça.;ası tı;a bulunmak imka cak muayene neticesinde anlatı yerini bir gün evvd doldurur
k>lı 11~i. müdürü R.üttü Beyin J ve er;; a~~l:.it olacaktır. lacak otomobiller seyrü sefer- lar, ve ı:eceyi orada geçirirler, 
~) tınııze gelmesine intizar e- nı e e e 

1 
d böyle bir şir- den menedilecektir. bu heyecan sayesindedir ki fev 

lllekt d' R" .. B M J' Aynı zaman a d i~~·ı· e ır. Uftu ey a ıye .. ettiği takdirde, em kalideliğini gör üğüınüz lngi-
111

1 1 ta.rafından imzalanmış o- k_et. tds~s kolay surette gayri Hilaliahmerin yardımı liz atını yetiştirebilm~lerdir. 
t, batı, milyo~ liralı~ bonoları la~~ di~e:e satılabileceği ümit Hilaliahmer cemiyeti reisi Yarınki yarışlardaki fovorileri-
llo( eraber getırecektır. Bu bo- m~ a · d' Ali Paşa dün Maçka harikze- mizi sırasile bildiriyoruz: 
~.tar gayri mübadillel'in istih- edılınekte ır. k · · b Birinci ko•u: 2000 met~e u"ze 
''1( b 1 n ıyme delerini ziyaret etmıt ve un- • • arının ancak yüzde yirmisi Bu şekilde ono ~rı~ı P • ·ızr rında İngiliz atlaı:ına mahsus 

t k f d 1 ış v ~ !ardan mühtaç 131 aileye Ame 
., ,e abül etmektedir. Maliye ti de muha aza e 1 .ın I · k k olan bu ko•uda en kuvvetlı' No-'"e.I · 1 · 1 cuz fıyat a ıs on rika sefareti, Ameri an tayya- • 

Dördüncü yarış: Günün en 
büyük yarışı olan bu yarış İn
giliz atlarına mahsus ve fıandi 
kaplıdır. Bu koşuda Filag Top 
K. Ç. D. Brüksel Rozbel en 
kuvvetli vaziyettedirler, üçün
den birini intihap ederseniz si
ze ziyan ettirme:ı:. 

Beşinci yarış: Bu yarıtla ge 
çen sene Halim Beyin Mısır
dan getirmiş ve burada da bir 
çok yarı! kazanmış olan Poruj 
ve bu hafta içinde lzmirden ge 
len Kısmet ve Gümü§ bu yarı
fın en büyük kahramanlarıdır. 

. . ' 
ve mımar Ferhat Beyler mahal 
linde tetkikat ve tahkikat yap.. 
mışlardı. Fakat iş buraya daya 
nıp kalmıştır. Halbuki bir an 
evvel tamiri lazım geldiğinden 
alakadarlar bu işin intacını Va 
li Beyden rica etmektedir. 

..... ig•r günl~re nazaran 
tehacüm fazlalaştı 

Eytam, eramil ve mütekaidi
nin eylül maaş yoklamalarına 
malmüdürlüklerine merbut 10 
şubede devam edilmektedir. 
Yok lamasını yaptırmak iste
yenler diğer günlere nazaran, 
fazlalnşmıttır. Sebebi de yoKlıı. 
ma ilanile ilmühaber muamele 
sine başlanmış olmasıdır. Cun
kü maaş sahipleri ilk üç -gün 
zarfında yalnız şubelerder yok 
lama ilmühaberlerini almakla 
me~gul oldukları cihetle, müra 
cant etmemişlerdi. Şimdi i~e 
bir çok maa§ sahipleri yoklama 
larını mahalle heyeti ihtiyariye 
!erine ve nahiye veyahut kay
makamlığa tasdik ettirdikleri 
İçin, ilmühaberlerini yaptırmak 
için bu yoklama yerlerine git
mektedirler. Bu suretle kısmen 
tehacüm vardır. Bir kısım şube 
!erde pek cüz'i kimseler olduğu 
halde tubelerde sıra pusla usu
lü takip edilerek maat ıahipleri 
saatlerce bekletilmektedir. Ba
zı şubelerde ise maaı mikdarla 
n nadiren söylenmektedir. 

Karacabey harasındaki 
tetkikat bitti 

İktısat vekaleti Karacabey 
harasında Piroplasmos hakkın 
da tetkikatta bulunmak üzere 
Cezairden M. Estokar ismin
de bir mütehassıı celbetmittir. 
Mütehassıa tetkikatını bitirmiı 
ve raporunu lktısat vekaletine 
göndermiıtir. 

M. Stokar dün saat 10 da 
yüksek baytar mektebinde mü 
derrislerle muallim ve askeri 
baytarlar, viliyet ve belediye 
baytarlan hazır oldukları hal
de tetkikatı hakkında bir kon
ferans vermişti,. Mumaileyh 
bugün ekspresle Pariıe hareket 
edecektir. 

~i Ytı timdilik yalnız z~ır- müess.e~t er: ;ehlikesi de b~ıtd recileri ve diğer müessesat tara na gözüküyor ve bu yarışa ilk 
it I unaolı ve firari Rum ara to ettırı me . ş· k fn ser fından teberrü olunan nukutu defa olarak Romanyadan gelen 
•ko an emlaki satılıg-a çıkar- raf edilebilecektır. fırde 1

b 
0 

• Janhabler ile Morava da ı'•tı· _ .. k 
' t k•J t a ın an on tevzi etmİftır. T ~ ildır ki bunların muham- mayesi ve a et ar - · · ediyor, bunlardan birinciıi her 

t,:ıı fiyatla:, verilecek bonolıa- tevzi edildikçe . artacakgdı ıçınk Beşiktaşta Nedimin halde Nonayi çok sıkıttıracak-

Bu favori olarak gösterdiği
miz hı.yvanlar tabiidir ki en 
kuvvetlileridir. Fakat yarışla
rın çoğu hapdikap olması bü
tün dütünceleri altüst ediyor. 
Buan hiç ümit edilmeyen hay
van birinci geliyor. Üzerine oy 
nayanlara müthit para kazandı 
rıyor. Hayvanlardan hiç birisi
ni ihmal etmeğe gelmez. Size 
kazandıracak atı seçebilmek li
zımdır. 

Davet 
Atletizm F ederasyonundanı 
Riyaset tarafından kendiJt-rine 

lebliırat yapılmıt olan atletlerin 
Cuma günü saat ikide Taksim Stad 
yumunda Atletizm milli takım mü
dürü Adil Giray Beye mür11caat et
meleri lüzumu tebliğ olunur. 

f tfaiye, yangına vaktinde yetişebilmek için 

bozuk yoUarın bir krokisini yaphrdı ! 
··ı .... ·k k ·ı !ıraya a ar çı k ] dit ... , darına tekabül etme te 25 - 30 mı yon . 1 - ka hey e i tır . 

. y k• k 1 kiletın satı ıga çı 
k e alet satılığa çı arı a- ması ve ve ı·k· J k bun B-.ı'ktaf Halk Frrkası merke ikinci yarı•: Yerli hayvanla-•· enıt·k· 'kd - b"tün em a ı a ara -, • 

•ı~~ a m mı arını nazarı racagı u · "b dillere zi önüne şair Nedimin küçük nna mahsus handikap olan bu 
... 8.te alarak gayri mübadil- !arı taksitle gayrı?"u1 al b'I h tin' kz' · · h k 
•re f ' . · k. hası o a ı e- bir kıt'ada eyke · ın re ı ıçın yarışta ayvan seçme çok güç 
İ~d •zla ve İstihkaklarr nısbe satması .•m a_nı b ayeden kaza merkezi tetkikat yapmak- tür. Mes'ut ile Prens Halim Be 
-~ bono tevziine taraftar ~~ cektir. Şırk~tı~ :ö::b7ımeıi i- tadır. yin lbninnuru çok göze çarpı-

t~:\' _ıştır. Fakat bu hal şek 1 
fazla pa~a 1 

e ış d k bil ola- yor. Al Dervişte ihmal etmeğe Bahkesirde bir kasa 
,~' nıübadilleri memnun et- çİIJ'ı kredı bulma••. ~-b •dillerin selesı müzakere ve kabul edil- gelmez. Yarıt bu üç ara.sında h 1 

~ktedir. cak~ır ~i, _bu,dg"ır~d~iz:ltebile- dikten sonra, faaliyete geçile- tiddetli bir mücadele ile ır-e- ırsız ı~ 
('> k .. vazıyetını ol u ç kt' -Y Bahkeairde aarraf Acem Ahmet - un Ü alacakları yuz- . k'ld' ce ır. cektir. 

:l'i· . . . . "t cek bır şe ı ır. v nı'•tan-'a kalan O 
1400 

efendinin dükkanındaki kasa kml-~.,. • ıtıı ıle vazıyetlerıle rr" ,,_ ·· ı eki go"re tı'rket z una ~ a çüncü yarış: metre 
'•ın b' • 1 D" "nu en ş e , ı ·k · k t• f l'd' B kı mıı ve içjnde bulunan 12000 lira !ııı,. ır millk l\Jmaları ,..JI uşu . . 1 liisul vere- em a ı n ıI:mtı ı mesa e ı ır. u sa mesafe ü- kıymetindeki mücevherat ve paralar 
aYacağı kanaatindedir. bono sahıplerıne akeb'l b Gayrimübadillerin Yunanis- zerinde Prens Halim Beyin aıınlmııtır. Tahkikat neticeaindc 

ı.. o · -· h ·ıa·ta mu a ı u saye d t k tt'kl · e ı·k· kı R" h H k 'mı k .. · "'İi' rı Vaziyet karşısında gayrı cegı ta vı .. tan a er e ı en m a ın y uc an ve a an ço umıt hırsızlığın lstanbulun meıhur kaaa 
I~~ 11

a_di1Ier, aralarında bir enı- de şirket hissed~rları~a yu~d~ metlerini takdir için gönderi- li görüyoruz. Gerçi bu yarıtta hır&ızlanndan Metreviçeli Arnavut 
~ lrketi tc&İs ederek, satı~a- beş nisbetinde bır kar temını len heyetler raporlarını ikmal Mal tay da kotacak iıe de geçen Tahsin olduğu ve arkada,ıarı oldu

lfllı eltılaki bu şirl<et vasıtası.le de mümkün olacaktır . etmişlerdir. Emlak kıymetleri seferki gibi Rüchanla araların- ğu anlaşılmıştır. Hıraızlardan biri 
'~• ay, llıüııasip görmektedır- G . "badiller cemiyeti he etrafında komisyon tarafından da 10 kilo fark yok, her halde yakalanmı,, Arnavut Tahsin ile 

~- _ayrımmuı'yesı· ı'çtı'maa davet son tetkikat ikmal edilmek üze Rüchan Maltaydan öcünü ala- Müslim iaminde diğer biri henüz Jtçaige j t b l b 
~ t mu 1 ' ge, s an u un ozuk ve muntazam qo/lar•nı · 1•kel' · t hminen ye 1 u d · k t rediı-. eaktır ele ıreçirilememittir . 

. ınsermayesı a edilmiştir.Kongre eşıl' eme~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l)ıılyon lira olursa. her han ._ 



al 
• 

Dl 
t bin t 

17 bir 

un 
ına g 

ra yı 

ına 

nalı 

ilk 
takt 

Hi 
vı 

Hic 
eti 

·~ 

1 

1n?1 

MlLLl Y t.. l t'.t.K t..MlS.t. I AloU31U3 11'.ll 

A srrn umdesi " Milliye t" tir. 

13 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

,; No: 100 Telçaf adresi: Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
C Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kuruı 800 kuruı 
6 

12 
.. .. 

750 .. 1400 .. 
1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların mea'uliyetini 
kabul ebnez. 

Bugünkü Hava 
Dön azaoıi hararet 28, 

asgari 21 derece idi. Bu
gün ruzgir poyraz hava 
bulutlu. 

IF-=·-F~ 
Kurun uvustadan 

kalma 
1 tanbulda üç yerleşmiş ıey 

var ki; kurunu vustadan kalma 
manzara arzeder ve bu üç §e
yin benzerlerine başka medeni 
memleketlerde tesadüf edil
mez. Siz bütün eski hurafele • 
ri lüzumsuz mevzuları yıktığı
n:ız, devirdiğimiz halde bu üç 
şeye nedense dokunmak iste
memişizdir. Halbuki bu üç şey 
de diğer yıkılan eski mevzular 
gibi faydasızdır • 

Size bu üç şeyi yazıyorum: 

1 iktisadi bahisler 1 

Altın kaçakçılığı 
Memleketimizden altın niçin kaçırılı
yor - Kacakçılığa nasıl mani olmalı? .. 
Son günlerde gazeteler mem li. Esasen banka kanununun 

leketimizden harice vasati ola 35 inci maddeaile bu salahiyet 
rak günde bet okka külçe ha- kendisine verilmittir. Ve ya
linde altın kaçırdmakta oldu- but zarphaneyi tekrar umuma 
ğuna yazdılar. Buna mini ol- kütade bulundurarak ibraz o
rnak için bazı tedbirler tavsiye lunacak altınla~ı muay1:en olan 
ettiler. Memleket iti olan bu ücretle basıp ııkke hahnde a • 
mesele hakikaten mühim ve haliye vermeli. Meseli; bugün 
tetkike şayan bir mevzudur. 100 adet sarı lirası olan bir •· 

Gayri meskük altın burada dam 920 lira evrakı nakliyeye. 
ucuz, Avrupada pahalıdır. Bu- sahip demektir. Kesreti isti
rada 22 ayar bir dirhem altın, maiden mütevellit delkü temas 
altın para ile 40-42 kuruta sa- tazyik ve sair tesirler altında 
tılıyor. Halbuki 22 ayar üze- veyahut eritilip külçe haline 
rinden bir Türk lirası 99 kuruş konulduğunda bu altınlar kıy· 
o/ol den bir kuruş da zarphane meli hakikiyesinden az~mi o/ol 
ücretile altın para ile 100 kurut den fazla kaybetmez ki bu da 
kıymeti haizdir . darphane ücretine muadildir. 

Türk altını 2 1/ 4 dirhem Halbuki bugün vaziy~ bat.k~-
- ı.- d ld - ·· dır. Bu altınları bugun erıtıp 

agır gın a o uguna gore h 1. k k · 'k 
(22) ayarlık bir dirhem altının külçe a ıne oys.a aynı mı • 
k t . h k'k' · d" yanın tarda evrakı naktıye elde ede
ıyme ı a ı ıyesı un 

her tarafında altın para 44 ku- meyiz. 
ruştan aşağı olmamak lizım- Muhakkak %6-10 noksan 
dır. Demek oluyor ki burada olur. Çünkü sarı lirayı her han 
gayri meskuk altınları toplayıp gi bir sarrafa 920 den bozdura-

bilirsiniz. Fakat ayni ayarda harice kaçıranlar dirhem başı-
na altın para (2--4) kuru§, bulunan külçe altını o fiata boz 

durmak mümkün değildir. Avyani evrakı nakliye ile (lira 
920 den) 18 ili 37 kuruş para rupa hükumetleri bu işle ehem
kazanıyorlar. Bu kir bir okka miyetle meşgul olarak merkez 
altında 72 lira evrakı nakliye- bankaları, marifetile külçe al-

tın mübayaaaını temin etmit
den 148 liraya kadar yükseli- !er, memleket dahilindeki al-
yor. tına tedavül kıymeti vermiıler-

Azim sermayeye ihtiyaç yok dir. 
tur. Seksen bin lira bu işe tah- Buna cevaben denebilir ki; 
sis edilse on günde bir parti kaçakçılar bu defa da külçe al
gön<lerilse %9,5,ayda o/o28,5, tın kaçıracaklarına meskilk al
sened %342 kir. tın kaçırırlar. Bu düşünce 

1 - Vapurlarda fındık fıa- Demek oluyorki bu kaçak-
lık, naneşekeri, pandispanya, çılığı finansiye edenleryevmiye 
çukulata, limon şekeri, peynir, beıer okka altın toplataalar 
simit ve gazor ıatanlar.. günde 740, ayda (22000) ki-

doğru değildir. Çünkü; kaçaJc.. 
çılığın rezikoları (tehlikeleri) 
masarifi vardır. Yukarıda izah 
ettiğim gibi gayri meskilk kül
çe halinde altına Devlet Ban
kası tarafından satın alınmak 
veyahut darphaneyi açmak ıu
retile hakiki kıymeti verildiği 
gün, memleketimizdeki altın 
fiatile Avrupa fiatı arasındaki 
fark pek cüz'i bir hadde adeta 
hiçe inecek, kir kaybolunca 
kaçakçılık kendiliğinden kalka 
caktır . 

Efendim! Tesadüfün verdiği ğıt liradan fazla büyük karlar 
fırsatlarla Avrupanın bir çok peşindedirler. Bu azim kirla
ır-hirlerini gördüm. Hiç birin- rı topladıkları altınları Avru
dz böyle pejmürde ve peritaıı paya kaçırarak temin ediyor -
kılıklı seyyar satıcılara rast- !ar. 
gelmedim. Bu, hem manzara Buna mini olmak için aha
itibarile, hem de yolcuların linin elinde bulunan altını ha
sıhhati itibarile, hem vapurun 

k. kiki kıymetile paraya tahvil temizliği itibarile çir ın, ve mu 
:ı:ir bir şeydir. Vapur idareleri- imkanını temin etmelidir. Bu 
nin senede beş on para alacak da, hükümet tarafından ittl
diy~ bu alemi rahatsız eden haz edilecek tedbirlerle müm
manzaralar çirkin ve muacciz kündür. Eskiden elinde gayri 
adamlara yer vermeleri cidden meskük altını olan bir kimse 
ayıptır. Umuyorum ki; her altınını 22 ayara kalbederek 

'
e•. de hakim olmaya başlayan 

01 
d zarphaneye götürür, 1 o1 ücre-no ·mal zihniyet bunu a orta-

dP .ı kaldırsın. Vakıa, eskiden tini tediye ederek sikke yaptı
K .dıköyden Köprüye bir saat- rırdı. Böylece tedavüle mea
~ ,,.eçirilken belki böyle şeyle- kük altın arzedilmiş olur mü-

~ d · d' tedavi! servet husule gelirdi. rt> lüzum var ı amma, şım ı 

bamdolsun sür'atimiz arttı. Va Halbuki bugün zarphane kapa 
p•ırlarda büfe olsun, lakin bu lıdır. 
S•!yyar çığırtganlar, hele fın- Ahalinin elinde bulunan al
~ık fıstık sakız leblebisi artık tın değerinden %6-10 noksa 
rok olsun . nına yabancılara kaptırılıyor. 

2 - ikinci kurunu vusta mü Alıcılar topladıkları bu altınla
esseseıi mahalle bekçiler~dir : J rı burda depo edip harice ka -
S en bir t ürlü kanuni mevkıl ıırı ı cırmasalar ne kazanırlar? Hiç. 
ni t ayin edemediğim bu adam- Binaenaleyh istifade ancak ha
lara her fırsatta ilişirim. Kendi rice kacırmakla mümkün oldu 
vukufuma itimat etmiyerek ğundan· kaçakçılık cazip bir hal 
l>aş.kalarına da sordum. ~i~ alıyor . 
kimse bana bir mahalle bekçısı 
nedir izah edemedi. Memur 
mu? hayır! çünkü devletten ay 
lık almaz ... Hususi ücret mi?. 
Hayır .. çünkü hükümet tayin e 
der .. E bu adam nedir? .. 

Paramız 1930 senesi iptida
sındanberi fili İstikrara malik 
olduğuna göre yakında faaliye 
te geçecek olan cümhuriyet 
Merkez Bankası bu kaçakçılığa 
mani olmalıdır. Devlet Banka

Modern bir hükfımet cihazın sı ahalinin elindeki gayri mes
da bu eski püskü parçalar zıt kük külçe altınları beynelmi
ınanzara arzediyor... Vaktile lel sabit kıymetler üzerinden 
Enver Paşa zamanında külot 1 tebdil edip mukablinde eshabı
ve kısa ceketten mürekkep en 1 na evrakı nakliye t~diye etm~
son ve garbi asker üniforması
nın üzerine kurunu vuıtadan 
kalma hançeri takdılardı .. Ben 
ltugünkü hükümet makin.esile 
ltekçila- arasında tezadı bu
• benzetiyorum... Bize kim 
ispat eder ki; bekçiler ıehir
de asayifi temin ederler .• 

3 - Üçüncü eski müessese 
mahalle ihtiyar hey'etleridir. 
Dünyanın her tarafı ihtiyara 
hürmet eder, lakin onu itten 
uzaklatır .. Biz bütün hükümet 
iatihbarlarının kökünü ihtiyar 
hey'etlerine gömeriz .... 

Dünya artık türlü türlü, ien 
ni, içtimai, beledi, sıhhi, adli 
polisle idare ediliyor. Böyle 
nıes'uliyetleri, faaliyet kabili
yetleri uzun münakaşalara ta
hammül edebilen müeııseıelere 
utık modern Türkiyede yer 
l<almamalıdır ... 

Hangi hüükiamet memur 

ve rüknü iddia eder ki; mahal
le ihtiyar hey'etleri lüzumlu 
bir hizmet unsurudur. Bu satır 
!arın ihtiyar heyetini teşkil e
den zatların şahıslarına taallü 
ku olmadığını söylemeye lü 
zum olmamakla beraber ben 
tasrih ediyorum. Ne olur ne ol
maz! • 

Yerli mal sergisinde 
Galatasaray mektebinde açı

lan yerli mal sergisine İstanbul 
gazetelerinden biri bazı nüsha 
lar göndermiş ve bunların teş 
birini istemiş .... Sergi hey' eti 
gelen nüshaları tetkikten son
ra şu cevabı yazmış: 

"Bazı numaraları melfuf ga
zete her ne kadar yerli addedi
lebilirse de (mal) olmadığın
dan sergiye kabulde mazuruz., 

'l;'ELEK 

HUlisa: Ya Devlet Banka
sı ahaliden beynelmilel sabit 
kıymetler üzerinden külçe al
tınları satın alacağını şimdiden 
ilan ederek gayri meskük altı -
nın kıymetini korumalı ve ya
hut darphaneyi umuma küşade 
bulundurup % 1 ücretle sikke 
darbını temin eyleyerek mem
leketteki altın servete sabit bir 
tedavül kıymeti vermelidir. Ak 
si takdirde alınacak bütün tid
detli tedbirlere ve elyevm mev 
zu kanuni memnuiyete rağ

men kaçakçılığın onune geç
mek mümkün olamıyacaktır 
zannederim. 

Hayrettin Şükrü 

Kari Sütunu 

Sarayburnundaki 
vapur enkazı 

Fazlı Bey namında bir karii
miz bize yazdığı bir mektupta 
diyor ki: 

"Sarayburnunda bundan üç 
dört sene evvel batmış bir va
pur enkazı vardır, Bu enkaz o
radan geçen kayık ve moti>rler 

1 

için bir tehlike teşkil etmekte· 
dir. Şimdiye kadar çok 
kazalar olduğu halde, kim- ı 
se bu enkazın kaldırılrnıı.aını 1 
nazarı dikkate almıyor. Bun- : 
dan bir ay evvel gene burada 
ecnebi bir sefarete mensup bir , 
motör kazaya uğramıştı. Bu en 
kazın cüz'i bir masrafla imhası j 
mümkün olduğu halde, neden 
imha edilmiyor? Mutlaka bir 1 

facianın vuku bulmasına mı ih- 1 
tiyaç var? 

Davet 
Güzel San'atler Birliği Ede

biyat tubesinden: 
13 oğustos perşembe günü 

(bugün) saat 17 de Birliğin 
Gülhane parkı methalindeki 
merkezinde aylık toplantı yapı 
lacaktır. Musiki, çay ve edebi 
hasbühal vardır. Azanın bu ili 
nı davet sayarak refikalarile bir 
likte teşrifleri rica olunur. 

'Osküdar Hale Sinemasında 
Aşk Raşeleri, iliiveten Kaolan 
Tarzan 

Bilard~ 
Veli ve Ali Beyler bilardo oy 

nayorlar. Veli Bey kazandı ve 
ellerini kaldırdı. 

Fakat bu galibiyeti, izzeti 
nefsini tam mi.nasile tatmin e
dememitti. Çünkü Ali Bey yo
rulmak bilmez oyunculardan
dır ve hasmının daha iyi oyun 
bildiğini bir türlü kabul et
mez. 

Veli Bey ne zaman yense, A 
U Bey hiç istifini bozmaz: 

-Vah zavallı Veli Bey vahi 
der, böyle karambol çekilir mi 
be! 

- Çekilir mi, çekilmez mi, 
oyunun son.unda görürsün. Al
lah rızası için bir gün de sen 
beni yen. Yahu! 

Fakat bu iddia Ali Beyi ikna 
edemez. 

- Kaybediyorum . Çünkü 
sana şans yardım ediyor da on
dan.. Yoksa sen daha bu oyu
nun elifini bilmezsin .. 

Zavallı Veli Bey, bütün vu
ruşlarına, biribiri arkasına yap 
tığı sayılara rağmen, hakikati 
bir türlü Ali Beye teslim etti
rememiştir. 

Mesela stekayi eline aldı mı, 
der ki: 

- Bak şimdi bilyayı şura

dan göreceğim. Dört bantta şı
rak şırak sayı alacak. 

Çeker ve hakikaten dediği gi 
bi dört bantta sayı olur. Amma 
bu çekişteki isabeti Ali Beye 
inandırmak kabil mi? 

- Sen daha steka tutmıı.aını 
bilmezsin yahu! Nasılsa bir sa
yı oldu. 

Dünyanın en sakin ve halim 
adamı da olsa, sui niyeti bu ka
dar bariz bir oyuncunun karşı
sında sinirlenmemesi gayri ka
bildir. 

Hani stekayi l<aldır, vur ka
fasına! 

Derken oyun arasında nere
den çıktığı anlaşılmayan ihti
yar bir adam belirdi, muhteriza 
ne bir tarafa dikildi ve oyunu 

·seyretmeğe başladı. Bir çok o
yunlarda, tanınmamış insanlar 
hep böyle kırk yıllık ahbapmıt 
gibi gelir, oyun seyrede;,let". He 
le bilardoda ... 

Belli ki bu ihtiyar eski bilar 
doculardan .. Oyuna bakıyor, o
y~nculara bakıyor, kafasını, gö 
zünü oynatarak sessiz tenkitler 
de bulunuyor. 

İşin tuhaf tarafı da, en ziya 
de tenkitlere maruz kalan Veli 
Bey .. 

Ali Beyin oyunu ile alaka
dar olm·~yor bile .. Fakat Veli 

Beyin çekişlerini hiç beğenme
diği başım gözünü oynatmasın 
dan belli! 

Veli Bey bir oyunu kaçırdı 
mi, bu sessiz tenkit pek bariz 
ve can sıkıcı bir hal alıyor. Li 
kin Ali Bey l)ıemnun! 

- Böyle mi çekilir be? Bak, 
Beyfendi bile ne biçim oyuncu 
olduğunu derhal anlayıverdi. 

Veli Bey asabileşmiıti. Hal
b~ki bilardoda hiç asabiletme
ğe gelmez. Nasıl ki Veli Bey de 
hakikaten fena oynamağa ve 
en kolay sayıları kaçırrnağa 
başlamıştı. 

Veli Bey fena oynadıkça, ih
tiyar zatın adeta ıztırap duydu 
ğu görülüyordu. Adamcağız 
bir şeyler söyleyecek amma 
kendini zor tutuyor. 

Netekim Veli Bey tekrar fe
na bir çekişe hazırlanırken, bu 
sefer ihtiyar zat dayanamadı: 

- Kırmızıdan, kırmızıdan .. 
Diye bağırdı. 

Kırmızı mı? Evet .. Veli Bey 
hiddetinden artık kırmızı bilya 
yı de göremez olmuştu. Steka
sını körü körüne kullanıyordu. 
ihtiyar herife olan gayzini ste
kadan ve bilyalardan çıkarıyor 
du. Öyle çekiş çekiyordu ki, 
bilyalar bilardonun içinde çil 
yavrusu gibi dönüp dolaşıyor
lar, bittabi sayı da olmuyordu. 
Neredeyse hırsından çuhayi da 
yırtacak. 

Beri taraftan Ali Bey de işi 
kızıştırmıyor değildi hani! 

- Kırmızıdan çek, kırmızı
dan •. Bak, Beyfendi öyle söy
lüyor. Mademki oynamasını bil 
miyorsun, bari bilenlerin sözü
nü dinle .. 

Bir vaziyette ihtiyar zat bu 
sefer de: 

- Sağdan hafif gör .. Deyin 
ce, Veli artık dayanamadı ve 
ihtiyarın üzerine yürüdü. Gözle 
ri hiddetten büymüş bir halde, 
ihtiyarın gözlerine dikildi: 

- Beyfendi, siz evvela bizi 
rahat bırakın bakalım. ister kır' 
mızıdan çekerim, ister beyaz
dan. Ya çenenm tutun, ya bu 
radan defolun gidin .. 

İhtiyar, ne olur ne olmaz 
kaygusu ile uzaklaştı, fakat a
rada ki.fi bir mesafe hasıl olun 
ca: 

- Kızmayın Beyim, dedi, a
kıl öğrettimse, partiyi çabuk 
bitirin de, sıra bize gelsin diye! 
Deminden beri bekliyoruz. Her 
akşam ben, patronla beraber 
bu bilardoda oynarız. 

iZAŞIRI 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat-

namesi Bu isim altında çıktı. 
" DENiZAŞIRI ,, 
1 - Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikası'na dair 

ilk eser, 
3 - Türk harfleri ile basılmış en gilzel kitaptır. 

* * * 
Viyana'cla yaphnlmıt olan renkli ve renkaiz 

kıliteleri papyekuıe üzerine baaalmıthr. 

* * * 
Deni1:atırı gazetede tefrika edilmif 
mektuplarının yarım misli daha 

zenginleştirilmittir. 

olan seyahat 
llrbnlmı9 ve 

Denizaşırı her evin okunacak en iyi kitabı 
kütllphanenin hakiyki süsüdür. 

ve her 

Bütün kitapçılarda 

Yangın 

A.:N.Ar>C>L"IJ 
SIGORT ŞİRKETi 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü V k 1 : Han lst. 531 İmtiyaz 

Yazan: "1. Yav 

V enedik Elçisi, Hüs 
revle karşı karşıya 

Anlamadım sinyor, bana nasıl bi 
yardı-mda bulunabilirsiniz? 

Hüsrev, gözünü budaktan Eleni olduğunu, Kontarin 
sakınmaz delikanlı, Ven.edik el derhal anlamıştı . 
çisi Kontarino'nun bu manalı Gülüms~>:e~ek Hüsre~e'. .. 
sualine yalnız bir iç çekİfİle ce -. Sev.gılını. okadar. ıl'.ı ~ 
vap verdi. rendım ki, dedı, artık ısmını 

Kontarino hafifçe gülümse- le sana sormuyorum!... 
mişti: ' Hü~r~vi? g~ğ~ü, iri .b~r k · 

- Ha! ıöyle bana aslanım.. rük gıbı şışmıştı. Elçının e 
Sen, mutlaka gönül hastasısın! !erini hararetle sıkarak, hayk 

Hüsrev, başını eğerek, an- dı: . . 
cak kendinin duyabileceği ka- - Elem ... demek kı, Eleni 
dar hafif bir sesle cevap verdi: yi bulacaksın sin.yor... Hatt 

- Evet! Sinyor ... sizden ni belki de ~ulduı:ı?:·· .. 
çin saklayım? Kontarino, Hüs- V~edık elçısı kendını naz 
reve biraz daha sokuldu: çektı : 

- Hakkın var, delikanlı... - Daha ilerisine gitme!: 
Sevecek çağdasm!... yalnz, sev Yalnız şu kadarını söyleyim ki 
gilin, kimdir onu öğrenmek is- prensese malik olmak senin e 
terim ... 

Hüsrev, ihtiyatlı davraoma
ğı tercih etti: 

- Herkesin gönlünde bir as 
lan yatar sinyor... Sevgilimin 
kim olduğunu öğrenip ne yapa 
caksın? .. bırak bu sır bende 
kalsın .. Kurnaz Venedikli, Hüs 
revin can alacak damarını göz 
!erinde keşfetmeğe çalışır gibi 
ona uzun uzun baktıktan son-
ra: 

- Korkma, delikanlı, dedi, 
bana her şeyi söyleyebilirsin .. 
ve arkasını sıvayarak ili.ve et
ti: 

- Şimdiye kadar senin yal
nız dostun olarak kaldım. Hal 
buki bu, beni sıkıyor. Sana, bir 
yardımda bulunmak istiyo-
rum ... 

Hüsrevin gözlerinden ani 
bir sevinç dalgasıgeçti: 
-Anlamadım, sinyor. Bana 

naaıl bir yardımda bulunabilir 
siniz? Venedik elçisi, çok sakin 
fakat kartısındakine derhal iti 
mat telkin eden bir sesle cevap 
verdi: 

- Tabii, bunu şimdiden ta
yin edemem ... fakat kimbilir, 
öyle tesadüfler olur ki ... mese
l& ••• 

Hüsrevin aklından . şimşek 
gibi bir fikir geçti: 

- Sen bir şeyler biliyorsun, 
sinyor Kontarino ... 

Kontarinos, boş atmış, fakat 
dolu çıkmıştı. Hiç bozmadan: 

- Evet, dedi, belki bu anda 
senin hastalığını iyi edebilirim. 

Hüsrev, kendisine şeytan gi 
bi hulul eden Venedik elçisin
den hakikaten bir şeyler um
mağa başlamıştı. Öyleya .. Bu 
dünyatl..., neler olmazdı? 

!indedir!. 
Hüsrev, çılgına dönmüştü: 
Prensese malik olabilirim 

mi dedin? demek, prensesin ye 
rini biliyorsun.. demek, pren· 
ses şayıyor ... Ah, sinyor .. beni 
bu saadet sarhoşa döndürdü ... 
Ne yaptığımı b}lmiyorum .... 

Kontarino ciddi bir vaziyet 
almıştı: 

- Fazla heyecana kapılıyor 
sun delikanlı... seninle bu işi 
bugün konuşamayacağım. Ya· 
rına kadar bekleyeceğim. Ta ... 
ki heyecanın geçsin .... 

s 

· (Bitmedi) 
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Kontarino'nun Eleni'nin ne
rede bulunduğunu keşfetmiş ol 
ması sanki ihtimal dahilinde 
değil mi idi? Yeni şekil 

Hüsrev, bu düşünce ile Kon Soldan sağa 
tarino'ya içini kurt gibi yiyip 

1 - Darüttedris (6). Balık tuza· bitiren sırn ifşa etmeğe karar 
verdi: ğı (2) . 

2 - Tekdir (4). Sığınmak (6). - Sinyor, dedi, ben, bir 
J Bizans prensesine delicesine 3 - Adet <4>· Sarı, kırmızı, mor. 

aşık oldum! Onun uğrunda 4 ~~üal (2). lakanbitcle birli(2) 
yapmayacağım fedakarlık yok- 5 _Zaman (2). Mahsus (3). 
tur. Bu prenses, şimdi nerede, 6 _Gözünü yumarak (5). 
ne yapıyor? Bilmiyorum. Hat- 7 _ Ayı yuvası (2). Yiğit (2). 
ta hayatta mı, ondan da babe- 8 _Edat (3). Kir ve kisp (7). 

rim yok. 9 _ Beyaz (2) EfBllJ (4) Orta 
Yalnız bütün ömrüm onu a-

(3). 
ramakla geçeceğini bilsem yi- ıo _ Edat (3). Allaha ısmarla· 
rııe usanıp yılmayacağım. Ah, dık (4). 

bilmezsin sinyor .. Onun için de il _ Meyva (4). ltalyan. rejimi-
li oluyorum... ne uyğnn (6). 

Bizansın hiç bir köşe bucağı 
kalmadı ki, orada onu arama- Ya/cardan aşağı 
ynn ... Fakat yok, hiç bir yerde t -Kitap ba•ılan yer (6). Yar· 
yok sinyor!.. Acaba dedikleri dıın (4). 

gibi, onu öldürdüler mi? Buna 2 - Eziyet (3). Birinci (3). 
bir türlü inanmak İstemiyorum 3 - Damar suyu (3). Ben (2). 
Mümkün değil! O, mutlaka ya iM (2). 
şıyor. Fal::at nasıl ve nerede ya 4 - Katar (4). Sopa (3). 
şıyor? 6 - Bittabi (7). 

Kontarino , sevincini belli 6 - ihtiyar (3). Meyva (4). 
etmemek için dudaklarını ısı- 7 - Edat (2) Yiğit (2). Ağır 
rıyordu. T eaadüfün bu lütfüne ve mayi halinde maden (4) . 
tesadüflerin bu kadar tatlısına 8 - Bir volkan (4). SA (2) . 
bilmem ki ne demeli idi? Hüs- Çiftin biri (2). 
revi, rast gele şöyle bir yokla- 9 - Gıydinnek (4). Erkel: i•mİ 
mıttı. Bu yoklamanın neticesi, ( 4). 
delikanlının sevdiği kızı, öğ- 10 - Tok değil (2). Tahtapu! 
remnek neticesine varmakla (5). 
kalmıy:ordu, hu ıeY.ll'ilinin ı.--~ı.~u-~c-...-..:.·..ı.ı.~·J'"....._JL0__.. ____ -1-!..., 
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Mary ic r°r l Zeppelin kut~pta ne yaph? Niçin geçinemiyoruz? 
Yarın kutup denizi Avrupa piyasalarına hakim -

mühim bir ticaret yolu halini alacaktır 
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Graf Zeppelin balonunun ku ı 
tup havaliıini son ziyareti, me 
deni dünyanın ·bu ha valiye olan 
alakaaaını arttırdı. Bidayette • 
balon ti kutba kadar gidecek
ti. Fakat bu nevi teşebbüsler 
hüyük mali fedakarlıklara ihti 
yaç gösterdiğinden, balonun 
süvarisi Dr Eckener Amerika
nın maruf gazeteciler kralı 
Hearst'ün bu masrafı kabul et 
mek hususundaki muvafakati
ni büyük bir müsaraatla kal.uf 
etmişti. Lakin Hearst bir şart 
koymuştu: Balon, aynı zaman 
da kutba gitmeğe hazırlanan 

.... 

'{ 

...,. --cr' t' 

1 Wilkins'in tahtelbahiri ile ku
. tupta birleşmek.. Bir biilonla 
1 

bir tahtelbahirin kutupta buluş 
lrıbitoch, Douglas'ıni esk karısı, şimdiki karısı Marg mesıHearst'ün gazetelerine bu 

!.. Pickford, pımçerenin dışında Şarlo ve Douglas Iunmaz reklamlardandı. Fa-

Sağda balonun kamarası denizde ve buzlar arasında, 
aşağıda bu münasebetle donatılan Hooker deniz istasgon.J 

ki, •• nel . d sonra benim de kat şimdi kutup yolunda bulun ' 
e- ( ıvıary Pickford son zaman· se erın en ' makta olan Nautilus ismindeki • 

•ra kadar sarı bukleleri ile be- biraz istirahate ihtiyacıırı var· bu tahtelbahir bahri muhiti ge 
~ ~•ı perdede küçük kız rolleri Size belki hayretinizi mucip o- k' 1 . • . 
• 01 o lacak bir şey söylemek isterim. çerken ma ıne en arızaya ugra 1 

,.[ilamı• bir artisttir. Hatta: dıüı ı'çı'n geriye dönmü• ve ga 
"C Y Bütün muvaffakiyetlerime ve " Y • ye n kat'iyyen ihtiyarlamaya· " zet•ı:iler kralının programı su-

taı. • 1 k harikulade karyerme ragmen I sıın,, dediğinı \~e ravi er na , ya düşmüştü. Bunun iizerine 
ederler. hiç bir zaman kendimi mes ut de M. Hearst kutup seyahati 

·· I Bir zamanlar kocası !J~!t- görmedim. Ancak bugünler- için muvafakat ettiği mali fe
d•ı F airl>anks ile geçimsızlıgın den sonradır ki, kendi kendim- dakarlıktan vnz geçti. 

et eıı de hayli bahsedenler ol- den memnun olmağa alışıyo- Fakat gene gazeteciler kra-
llıııttu. Doug karısından usan· rum. Daha küçükken, babamın Jının vatandaşlarından Lincoln 

, ~ ~1! ve bir kalbini bir İngiliz cenaze masrafını temin için Elswoı th ve Kolay kralı M. 
ışı ~ adınma kaptırmıf. Geçenler- d h çıkmış- Leeds masrafın kısmı azamını 
a •e 1 ·ı 1 · • Mondreal' e sa neye · d ngı tereye ge mıştı ve ora b . fasılasız deruhte ettiler. Bir kısım mas-
•• a ırolf partilerine dalmıştı. Ge tım. O vakitten erı rafı da 400 kilo gram sıkletin-

~e raviler: çalıştım. Çalışmamak benim i- de kartpostalların satışı ile te-
..__ O, İngiiter\ye golf oy111a- çin müthiş tahammülsuz bir min edildi. Bu kartpostallara 

- tııağ.. dejiil, İngiliz misini l:ul- şey oldu. Hatta şimdi o kadar beynelmilel posta masrafından 
llıağa gitti, dediler. b k h f · d r "' çalı•madığım için, canımın Si· aş a, seya at masra 1 ıçin e 

uog" ru, yalan, itin bu kadar r·· b 1 1 
tıh F kmtısından tiyatroya avdet et- ayrı ir pu yapıştın mıştı •ve 

lısuaiyetini bilmiyoruz. a t" satın alanlar bu kartpostalları 
mek istedim ve vaz geç ım. 

1 
Şimdi çalıımaktaHn z~vk alm~- !fı!~t~~!:~k n:ır;.~::~na gönd~-
ğa başlayorum. ayat acaıp Ku"tup seferinin ciheti mali-

! bir alem! Vasiyetnameme bir yesinıie böyle bir tebeddül o
zeyil koydum. Öldüğüm zaman lunca, programda da büyük ta-

..;.,µ,, . .,.,j bütün filmlerimin yakılmasını dilat yapmak mecbur:yeti ha
isteyorum. Hatta şimdiden bü sıl oldu. Dr. Eckener mali yar
tün eski filmlerimi sa~ın alma- dımda buJunanların da muva

' ğa başla~·~· ~ünkü beni se- fakatile, h;,; bir fenni faydası 
1 venlerde ıyı bır hatıra bıra~- olmadığı gibi, bir spor eğlence 
ı mak istiyorum. Halbuki bır 1 si yeniliğini de haiz olmayan 
. kaç sene sonra bu modası g~- l ıtup seyahatinden vaz geçti. 
1 miş filmleri ffeyredenl~r, mus

tehsziyane güleceklerdır. Ken
ı di neslimi teshir ettimse, b~~ 

dan daha fazla ne isteyebilı-

leppelin Hooker adasında denize indikten zonra, Ma
lggin vapurundan bir sandal postayı baloraa götürüyor 

Bir yastık 
güzü ve bir 
masa üstü 

modeli 

1 
Çok kadınlar evlendikten 

sonra kendilerini bedbaht bulu
yorlar. Niçin? Vaziyetin sade 
cephesine bakıllinca, kadın bed 
bahttır, çünkü kocası ihanet 
ediyor. Yahut ihmal gösteri
yor. Bir çok kadınlar da koca
larının kendilerini anlamamış 
olmalarından müteessirdirler. 

Bir kadın vardır ki, kendisi
ni hassas addeder. Kocası, ken 
di hassasiyetine nazaran, bir 
kabalık yaparsa, müteessir o

lar. Kadın vardır ki, sinemaya 
tiyatroya gitmeği veyahut ak
şamları şöyle bir bahçe gezinti 
si sever. Yorgun argın itten ge 
len koca ise, evinin rahat ver
dirici sükunetinden ayrılmak 

İstemez. Yahut kadının sıhha-
ti pek naziktir. Fakat kocası 

canlı, yerinde duramayan bir 
adam .. Bilakis evde kalmaktan 
ziyade çıkmak, dolaşmak, arka 
daş toplamak ister. Bu misal

leri çoğaltmak kolaydır. Fakat 
hepsi de, zahiri şekilleri ne o-
1ıırsa olsun, müsebbip itibarile 

~ 

• 

kiki sebebi açık.,_., gosterın~ğe 
kifidir. 

Bu vaziyet böyle devam e 
derse, yani koca sırf kendisini, 
kadın sırf kendisini düşünürse, 
netice nereye varacak? Çok ka 
rı koca vardır ki, en sakin za
manları, mücadelede yorgunlu 
ğunun zahiri bir ifadesidir . 

Unutulmamalıdır ki evlen
diğimiz zaman her bir\miz ar
tık bir; kişi değiliz. İki ayn 
kalp iki ayrı et, iki ayrı kafa 
iki ayrı siniriz. Bu ayrılıklar bi 
ri diğerini haptetmek için mü
c~del~ye geçerler. Nefsi gurur 
hıç bır zaman mağlup olmak 
İstemez. Hatta bu gururun kuv 
veti okadar fazladır ki, en bu. 
yük kuvvet addedilen aşkı bile 
teper . 

Fakat karı koca vaziyeti bu 
cephelerden idr:ık ederlerse, o 
zaman mukabil fedakarlık~ ara 
mutlaka razı olurlar. Çunkü 
!ki tarafın da gururu kırılmaz. 
Hir gün kocanın, bir gün k;J,. 
nıo arzusunu yerin~ g~tiriver 

mek güç bir şey değildır ve bu 
biraz idmanla tekamül ettiri
lirse, her iki taraf farkına var-
madan kavgasız ve mes'ut bir 
hayat geçirirler. insanlar he. 
ıeyin nedense fena taraflarını 
görürler, halbuki gözleri biru 
iyi taraflarına çevirmek lazım
dır. Bu meçhul kalan iyi taraf. 
lar, mutlaka fena tarafa galebe 
edebilirler. Çünkü iyi tarafta 1 rim? Sonra _sineın~.nı.n_ .. ~~sı~ 

dev adımlarıle yurudugunu bı-
liyorsunuz. 

_ ya Douglas? 
1 _ Douglas mı? bu suald~n 

Avrupa gazet:leri, vesaire ata şimdiden memleketlerine ilhak 
caktı. Fakat gayet bir sis yü- ve bu ilhakı da ilan etmiıler
zünden hey'etin nerede kı~ladı dir. ilan etmekle de kalmamıf 
ğını anlamak kabil olmadı ve lar, hakkı hakimiyetlerini bil
balon 30 temmuzda Lenin- fiif göstermek üzere de bu ada 
grad üzerinden uçarak, aynı !arı İfgale başlamışlardır. 192f • 
gün Beri in ci·.-arındaki Tem- da Ruslar F ransois Joseph ada 
pelhof meyJanında yere indi. larmda daimi bir ahvali hava. 
Oradan da Friedrichs hafen İye ve telsiz İstasyonu vücude 
deki üssüharekesine avdet etti. getirmişlerdir. Rusların bu ha 
Balonun bu seyahatinde keşfe- valide mütemadiyen çalışan iki 
dilen bir küçük ada daha. ku- buz kıran vapurları vardır: Bi
tup haritasına ili.ve edilmiştir. rİ Malygin, öbürü de Sedov. 

Bu seyahat, buz kıran vapur Yalnız bu son vapur g ~ıin 
ları ile iki üç senede yapıla.~ı- sene kutup denizinde on beş 
yacak şeylerin bir kaç g~n ıçın kadar yeni ada keşfetmiş ve 
de yapılmış olmdına ~aık. ol- her birine kut"Jp i~lerile me~ 
muştur. Şunu 3öyleyelır:' kı, ~u gul olan Rus alimleıfr in ismi. 
günün insanları kutup .~avalı- ni koymuştur. Sedo•ı bir deh. 
sini ticaret yollarına açmak is- ~ında ıki Nol'vcç gemısının, 
teyorlar. Rus hal<imiyeli ilan edilen ha-

' muhabbet vardır, neş'e vardır, 
1 tatlılık vardır. Hiç te güç olma 

yan bu idman tatbik edilse, ne 
kadar aileler mes'ut olurdu. 

ne söylemek isediğinizi anlayo I 

1 

mm.Hayır, henüz ayrılmış. ~e
• ·ı· Bana bühin dünya b:z m 1 
gı ız. , 'b' 

1 

saadetimize kıskanıyor gı 1 ge 1 

1. Eg"er kocam b:r seyahat ' 
1 ıyor. . . 

1 
arzusu izhar ettı ıse, bu, ~o.la- J 

' 1 yısile talaktmı icap etttır•r. 
Kuıupta hel' yeni ada keşfe- valide fok balığı avladıklarını 

dildikçe, pek çok ki~sel-er, bu görmüş ve bu gemilere derhal 
buzlu diyarların keşf nden ne oradan çekilmelerini, aksi tak. 
fayda hasıl olacağını merak e- dird"' gemileri müsadere edece 
derbr. Halbuki bu adalar zan- /{İni bildirmiştir. Görülüyor k' 
nedildiği gibi her türlü servet Rusya kutup havalisine bilfiil 
menbalarmdan mahrum değil- j vazılleyh bulunmaktadır. 

, 
ı ı Böyle bir şey mevzuu b~h.sol- j 
madı. Doug ve b;~ çok _'YI ar· J 

k d Kendimızı alelade ka 

' 

}'0ıııta rağmen genç kız 
t

0 lterfoi mükemmelen ifa 
!!dera M11rg Pick/ord son 
lilnılerinden biri olan 

"Kiki,, de 

1 

a aşız. k' d 
rı koca kavgalarının fev ın e 
bulacak kadar arkadaşız. Alt~ 

veya altr sene sonra belkı 
ay d'' 

1 b'ılı'riz Bu kararsız unya 
ayrı a · . 
da, istikbal hakkında kını te-

l fe'ül edebilir?. " 
. Biraz istirahat etmege ka-

l . . · belki bügüne ka-rar venşımı, . . 
dar geçen sımelerd' arı gıbı ça 

1 bir kadına yakıttırmazsı-
tan 1 k' be 

F kat itiraf etme ı, n, 
nız.a Al 
timdi kırk yaşındayım. rtı' 
ocuk rolleri yapamam. yap-

ç m hakiki hayata 
sam yapsa ' 

' b" ol b •na yakışır .. Ba uygun ır r 
· mei şebden neler 

kalım, meşı 

doğar? 

~- Douglas'm İngiltereye gel 
Ilı ~1 zan an, Londra civarında 
~ lıkellef bi~ köşk kiraladığını 
~ e karısının bir müddet sonra 

tİlldisine mülaki olmak için Gloria boşandı 
lıi~acele Londraya geldiğini 

1Yoruz . O bet gün evvel F rarısız ar 

dit~u ka~a~cık şey ravi!ere -;: ristl:rirıden Jeanne Helblin~, 
ı . 11l kemığı yok ya- bır degıl e Benett ve Glorıa 
l)'ll k'f Constanc 
dir tane miss yaratmağa a 1

• Swanson'un es~i kac~<l.I Mar-
Q • dG la falaise Fransaya 

1 ir de Mary Pickford'u din· qu;~. 1 - Marquis Gloria ile 
~':Yelim. Bakalım o ne diyor? ge 1 er. ' · 'k ı 
"lYor ki: ' olan talak muamelesinı ı ma 

". . . F ransaya gelmiş bulunu-
11\'..__ Bir film daha çevirecegı· ıçın 
d 1 İiınit ediyorum. Fakat bu yor. M ' 
,: henüz kat'i değildir. yalnız Rivayete nazaran, arquıs 
"-il~ söylemek isterim k!. "F e- bu defa Constance Benett ile 
\ fılın,. çevirmeğe kat ıyy_e~ evlenecektir. Fakat. t_alaf._ mu~ 
~~ttiın. İyi bir senaryo ve ·ıyı melesi ancak 7 teırınısanıde m 

t tejisöz bulmayınca, perd~- hayet bulmuı olacaktır. 
e Çıkmayacağım. Bütün bu 1t'~::::=::..;;;.._ııııİ••••••I 

dirler. Buna misal olarak Gro- Gene geçen sene Sedov tara 
Zeppelin ve Malggin'in enlandı zikrooebiliriz. Bu ada- fından keşfedilen ve Serge 
takip etlikleri istikamet nın açıklarında 0 kadar mebzul Kamanere ismi verilen diğer 

morina balıklarına tesadüf edil bir adada da ahvali havaiye ve 
Sadece kutup havalisine gidile 

I 1 mişti ki, şimdi yüzlerce vapur telsiz İstasyonu vücude getiril 
cek, fakat kutba u ıı.şı mıya- Avrupaya mütemadiyen mon·- · · B d d k' k 
caktı. Şimnl arazisinde bir ke_ mıştır. u a aya a se ız işi 
şif seyahati yapmak, _fen'!i n~~ .ıa balığı taırmaktadırlar. İs- bırakılmıştır. Görülüyor ki, a
tai nazardan daha faıdelı go- veçliler "Yeni Zambel,, adasın daları sadece keşfetmekle kal
rülmüştü. daa ve Francois Joseph toprak mayorlar, aynı zamanda müs-

Seyahatin ilk k" I" müsait l~rın~an av vesair~ dolayısile 1 temlikeleştiriyorlar. 
şerait dahilinde yapıldı. Zep- yırmı beş senede bır buçuk mil Nautilus nerede? 
pelin 27 temmuzda Francoia yar frank kazan~ışl~rdır. Ya- TROMSOE, ıı A. A. _ Nauti-
Jozeph adalarnıdan Hooker kında kutup denızlerınden Av- 1 1 k uı vapuru "88t 16,15 de bütün ıür' 
adasında Rusya tarafından te- rupa piyasa arına ço müesseir 

atile tiınale doğru hareket etmiıtir. 
OSLO, 11 A.A. - Saat 13 te 

sis edilen rasat istasyonunun olacak ticaret yolları da e.ı;;ıla
civarında den;ze indi. Malum- caktır. Kanadalılar meıiiUr 
dur ki, balonda kutup seyahati Hudson körfezini timalden Av Nautilus kıçın kıçın gitmekte idi. 
münasebetile denize inecek ter rupaya yapılacak ihracat ıçın Cereyan kuvvetli, deniz fenadır. 
tibat vücude ı.:etirilmişti. Ba- büyük bir liman haline getir
lon burada Avrupadan hareket mişlerdir. G~en sene yazında 
eden Rusyanın Malygin İsmin olduğu gibi, büyük buzlardan 
deki buz kıranına mülaki oldu. azade olduğu mevsimler azim 
Vapurda Almanyanın , .. ~.ruf mikdarda Kanada buğdayı Av. 

Deni.zait, gem.isinin sular tarafın· 

dan •ahile atılmasından endişe edil
mektedir. Motörlü bir gemi, t~htel-

bahre yardım etmek üzre Tromse'4 

muharrirlerinden Siebul'g var- rupa piyasasın:t Z\kacaktır. dan hareket etmiştir. 
dı ve muharrir 400 kilogramlık 1932 den itibaren Avrupa piya Malggin keşfi 
kartpostalları balona getirmiş- salarmda buğday fiatı Huclson MOSKOV A, 1 ı A.A. _ Tasa 
ti. Bu iş bittikten sonra Ma- boğazındaki buz!arın keyfine Ajansı, Malyguine buz kıranmm 
Jygin kutup havalisindeki keşif tabidir. Diğer taraftan P..aıılar 
seyahatine devam etti. Balon Siberya mahsullerini ayni de
da, henüz kısmı azamı esraren nizlerden Avrupaya dökmek i
giz mahiyette bulunan şimal a- c;in hararetle çalışıyorlar. Q. 
razisiıte doğru istikamet aldı. nun içindir ki Kanada ve Sov
Bu arazide bir hey'eti seferiye ı yetleT, kendi topraklarmın şi
kıtfamaktadır. Balon hey' etP rn,.Iinde bu!un;ın bütün ııdnları 

yeni Zemble §İmal ınüntahaıında 

tavakkuf ettikten sonra Ouedinenia 

adasına doğru yola çıkmıı olduğu .. 

na ber vermckte:lir. Hava müsait 

ofacak olursa meydana çık rılalı

dan beri ancak i!:i defa ziyaret edil 

Zarif bir gaz şapkası 

bir noktada birleşiyorlar: Hod 
)inlik.. daima kadın kocasının 

koca, karısının hodbinliği ile 
mücadele halindedirler. Bunu 

açıktan açığa belki de izhar e
demezler. fak .... t hareketleri ha 

ınİf ol:ın bu adanın tamamen 

fine çalıtılacaktır. 
keş-

Amerikalıların 
balonu 

yenı 

Amerika Akron isminde 
yeni bir kabili ıevk balon inta 
etmektedir. Balon helyom gazi 
ile şişirilecektir. Bu balon Ame 
rikaldarm şimdi ellerinde bu
lunan Los Angeles balonunun 
hemen iki misli hacminde ola
caktır. Balon bir kaç saniyede 
iki bin kıdem irtifaa çıkabile
cektir. Sür'ati saatte vasati 140 
kilometredir. 

Sekiz motörü 4,480 beygir 
kuvvetindedir ve balon 10,580 
mil mesafeye gidebilecektir. 
Boyu 260 metredir. İnşası 
5,375,000 dolara mal olacak
tır. Mürettebatı 1 l zabit ve 38 
neferdir. 1 

C. R. 

Bilmek lazım 
-~---,-

Solmuş renkler 
Halıların, kilimbrin ve kol· 

tuk çuhalarının renkleri uçmuş 
sa, renklerini iade etmek gayet 
kolaydır. Bir çanaıja yarı su. 
yan amonyak karıştırınız ve 
bir fırçayı bu suya batırarak 

I renkleri solmuş aksamı fırçala~ 
yınız. Çok geçmeden eski renk 
!erini aldığını görürsünüz . 

Meyve lekeleri 
Elbiselerdeki kırmızı meyvı 

it.keleri çıkarmak için, bu leke 
leri su ile ıslatmalı. Bir kü
kürt parçası yakarak, lekeli YE 
ri dumanına tutmalı. Bir daki
ka geçmeden leke çıkar. 

Karıncalara karşı 
Yemek dolaplarmızr karınca 

iıtilisından kurtarmak isterse
niz, içine kahve telvesi yerlet
tiriniz. Toz balinde kükürt te 
karıncaları uzaklaştırır . 

' 

Bro le !laka '"' kol 
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13 AC.USTOS 1931 

1 m 1 Muhabir mektupları 1 m 1 ~ 
V arna plajına her sene 

40,000 kişi gidiyor Saka Mehmede neler 
de yapmamışlar neler! 

Varna aynı zamanda Bulgaristanın . 
h. 1 · d b" · d" Bodruma sokmuşlar, ellerinı bağlamış-

ucuz şe ır erın en ırJ ır lar, boğazına ustura dayamışlar ... 

YARNA'DAN - Yama 
Bulgariıtan'm Karadeniz sa· 
hilinde en methur bir 
tehridir. Dobrıcanm ziyaından 
sonra Yarna limanı ticareten 
ehemmiyetini kaybetmit ve sö 
nük bir hale gelmittir. Bu za. 
rarı telifi için Yama belediye 
si şehrin vasat kısmı sahilinde 
tabiatın babtaYİtinden biliıtifa 
de banyolar ve plajlar tesis 
ederek burasının bir seyahat 
şehri oldu~unu aleme ilin eyle 
mittir. Be§ sene evvel tesis e
dilmq olan bu banyolar çok 
,öhret bulmut ve her sene 
40000 kişi buraya gelmekte 
bulunmuştur. 

MllOtUalat 
Vapurumuz mendirekten içe 

· ri girerek rıhtıma yanaştı. Ve 
yolcular rıhtım üzerindeki se
yirciler içenine karıştı. Fakat 
Bulgar polisi seyahların arka
sını bırakmadı ve cümlemizi 
gumrük salonuna soktu! Ora
da eşyalarımız sathi bir muaye 
neden geçirildikten sonra ser -
best bırakıldık. Bizim için ih
ur olunduğu haber verilen 
fLondon) otelinde yer kalma
dığından yüz geri çevirdiler ve 
ıliğe;· otellere taksim eyledi
ler • 

Mercan hamamında Mehnıet ia-1 Dayak ! 
minde bir aaka, Tavuk pazıırında, . 
E · k - ela 2 1 d-k Bebekte bostan gazınosunda 
._:•rd•0

1 
agın . numara an. u - fıstık ~atmakta olan T odori 

... n a r.ni Alı Ekber efendıye au K" k f d b'I' ebe dö" . . • ır or tara ın an ı as p 
aetırmenuı. Buna fevkalade kızan • ·· td .. • .. . .. dd' · ld 
Ali EkL- Ef ef'k· C t ğ gu ugunu ı ıa etmış o u-

UCT • r ı ı e.va ve çn a ı d hk" b I 
Mehm d. d ·ı k k ğun an la ıkata aş anmıt-e ın yar nnı ı e aa ayı ya a-
ladıldarı ııibi bodruma atmışlar, ta- tır • 
banca11nı almıtlar, elini, kolunu bağ Meryemana kandili 
lryarak bofaznıa ustura dayamışlar, Pangaltıda Eskişehir mahal 
tehditte bulunmuşlar, dövmüıler... 1 · d K k d 33 esın e, ervan · so ağın a 
Bütün bunlar saka Mehmedin iddia ' 

numaralı Madam Marikanın e-
ları ... Fakat iddia mühim olduğu i- vinde kiracı Nikonun odasında 
çİn :ı:abıta tahkikata başlamıştır. · 

Tahta kurusu avı 
Gümüşsuyu caddesinde İ:ra-

Meryem ana kandilin~n yan-
gın çıkmışsa da $Öndürülmiış
tür. 

!arla battan Lata dolmuftur. ! 
Kalabalık 

Mayıstan itibaren karadan 
denizden kırk bin kadar sey
yah şehre gelirler. Bunların bir 
kısmı otellerde ve bir kısmı da 
bizim sayfiyeler olduğu gibi 
evelere ve pansiyonlara dolar
lar. Bu kalabalık halk sabah
tan aktama kadar banyolara hü 
cum ederler. Bura>ı çıplak in
sanlarla mahıeri bir hal alır. 

. da aparlımanının 7 inci kat da
iresinin bir odasında oturan 30 
yaşlarında hizmetçi Hıristo kı
zı Eleni tahtakurularını öldür
mek için ot mindere isporto dö 
kerek atetlemiş ve minderler 
tutuşmuştur. Ateş, tevessüüne 
meydan vermeden söndürül-

Ustasının paraları 
Cağaloğlunda 17 numaralı 

dükkanda kahv~ilik eden Alnf 
bin Mehmedin garsonu Necati 
ustasının çekmecesinden 19\J lı 
rasını çalıp kaçtığın4an tahki
kata başlanmıştır. 

Hırsızlık 
Nuruosmaniyede Şeref soka
ğında 49 nun:r.ralı evde oturan 
Kemal Efeudir.\n odasına üç 
gün evvel anahtar uydurmak 
ıurekile hırsız girmiş, bir palto 
ve yirmi lira kıymetinde halısı 
sirkat edilmiştir. Polis hırsızı 
aramaktadır. 

Manzara 
Banyolar soğuk ve sıcak 

olmak üzere iki kısımdır. Halk 
buraya hem tedavi ve hem de 1 

eğlenti için gelmektedir. Sıcak 
kumlar üstünde saatlerce çı
rıl çıplak yatan erkek kadın, 
çoluk çocuk binlerce halkın 
manzarıı.sı cesim bir kasap dük 
kanındaki gövdelere benzemek 
tedir. İn5an biribirini meğerse 
elbise ile tanırmış. Oraya girin 
ce manzara değişiyor ve insan 
ahbabını bulmakta müşkülat 
çekiyor. Bu halkın bir kı~mı 

kumlarda yatıyor bir kısmı da 
taraslarda bunları seyrediyor. 
Pazar günleri kalabalık 15000 
kişiyi bulmaktadır! 

Bany,,dan sonra 

müştür. ,.Jj, 

Tutuşan yatak 
T akıimde yağhane sokağın

da 17 numarada Mahmut Ne
cip Beyin oturduğu evin ikinci 
katında, sigara ile yalak ve yor 
ganlar tutuşmuşsa da itfaiye 
yetişerek ateşi söndürmüştür. 

Buhranın Mes'uileri 
(Başı 1 inci sahifede) etmeliyiz. Kaybedecek zaman 

Hafta/ardan beri, A vrupanııı yoktur. 
başı üzerinde karanilk bulutlar "1932 senesi, mukadderatı
dolaşıyordu; bu güzel yaz gün- mızı tayin edecektir. Ya iyi, 
/eri bile, iktrsadi vaziyette bir ya fena Müthiş bir mücadele 
ümit şıılesi par/atamadı. Bize karşısmdayIZ: Medeniyet, ya 
doğru biperva intizamile ilerli yeniden hayat, yahut ze~ al 
yen 1932 senesi nazik ve buh- bulacak!,, 1 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

ıanh bir sene olacaktır. Ha/bu ı 
ki umıımi nizam ve salah, bu 
sene bağlıdır. •••••••••-••• 

Büyük Avusturya bankası !Vludany a - bursa 
kredi Aunstaltin, tam.Cenevre DEMlRYOLU 
deki faydasız müliikatlann er- TÜRK ANONİM Ş!RKETİN-
tesi güııü, bütün Avrupa mil- DEN: 

Banyodan sonra herkes lo- Jetleri murahhasları, mustarip Mudanya - Bursa Demiryolu 
Konsoloshanede kantalara dağılır. yemekten olduğumuz iktısadi hastalıkla- Türk Anonim Şirketi hissedaran 

Ertesi gün euma olmakla soma da "Mesajorna,, yapar - ra karşı bulunacak tedbirleri heyeti umumiyesi 1931 senesi Ey
beraber konsoloshanemize git 1 lar. Burası bilhassa geceleri münakaşa ettikten hemen son- liıllünün 15 inci Salı günü saat 16 

tim. Siyasi memurlarımıza tah düğün bayram halini almakta- ra vukua geldi. da İstanbulda Beyoglunda Kuloğlu 
sis olunan binayı pek beğen- dır. Banyoları ihata eden deniz ... Bunlarrn bütün projeleri sokağında 34 numerolu biruınm ı 
dim. Mevkii de tehrin mutena bahçesinde büyük bir gazmo ve mukabil projeleri, biribirini No dairesinde sureti fevkalade de iç 
bir mahallindedir. Cephesinde vardır. Burada bir orkestra ve iptal ederek, ortada büyük bir 
ateşin bir Türk bayrağı dalga- ayrıca da dans mahallinde bir 1 bosluk bıraktı. Bütün bunlar, 
!anan konsoloshar.eye girdim. caz bulundurulmaktadır. Ban bu beynelmilel konferansların 
Konsolosumuz Hamdi Bey An- yolara müntehi ağaçlı cadde- ne kadar boş olduğunu gösteri
karaya alınmış olduğundan nin iki tarafındaki gazinolarla yor. Zira, önümüzde, yıkılan 
kançilir Zühtü Beyle katip Hü lokantalar lebalep dolarlar. Bu 'ı bir Avrııpanın adeta el ile his
seyin Fehmi Efendi tarafından caddeye araba ve otomobille- sedilen hakikati var, ve mu
kabul edildim. Biraz sonra rin girmesi men~dilmiş oldu- ıahhaslar trenlere biner bin
( Petrost Yano) isminde birisi- ğundan halk rahatça gezebil- mez bütün bir milletin ma/i
sini bana prezante ettiler. Bu mektedirler. Gurubu 'emsle be yesi ve iktisadiyatı mahvol
zat eski meb'uslardan ve eski raber bu cadde ile parkın içi du .... . 
belediye reislerinden imi,. Şim bir donanma teklini alır bazı Devlet adamları ı\,.in, gay
di de İttihadı Bahri Cemiyeti- vakitler oturacak bir yer bulu- retlerini tacil etmek zamanı 
nin rei.& lmiı. Varnanın banyo- namaz. gelmiştir, çünkii büyük bir is-
larını bu adam tesis eylemiştir. Ucuzluk ti/ham işareti karşısındayız. 
Güzel Türkçe konutan bu a- Birinci mevki banyolar l l, Bu meçhul işareti, önümüzde 

tima edeceğin-den hisse sahiplerinin 
zikrolunan gün ve saatte dairei 
mezkür-cyi teşrifleri rica olunur. 

RÜZNAMEiMÜZAKERAT: 
ı - Şirketin feshine ve icrayı tas
fiyesine karar itası 

2 - Tasfiye memurlarının Utyini 
3 - Tasfiye tarihine kadar bil3.n-

• 
çonun tasdiki 

4 - Meclisi İdare azalarının ve 
murakiplt.:rin tebriye:si. 

işbu içtimaa iştirak etmek için, 
~irket mukavelei esasiyesinin 25 in-
ci maddesi mucibince asaleten ve 
vekaleten laakal on hisseye malik 
olmak ve işbu hisseleri yevmi içti
madan nihayet on gün evveline ka
dar bervedıilti bankalara bittev<li 

dam benden içimizde gazeteci ikinciler 6 ve üçüncüler de 3 as!lıdır ve Avrupanın, hafta 
ve doktorlar bulunup bulunma- levadır. Ahali ve mektepliler dünyanın istikbali, seçeceği-
dıg" e" b 1 miz yola bag"fıdır alacakları teslim varakal.3,rını ieti"--ını ve ger vana anyo ar için meccani banyolar da var- · ' 
için meccanen biletler verilece- dır. Parklarda duhuliye yok. Beşeriyetin menfaat/erile maa. dahil olmak için ibraz etmek 
j;ini söyledi Bizde de acaba alakadar olanları haberdar et- lüzumu ilan olunur. tur. Yalnız bazı açık gözler be 
ecnebi seyyahlar içindeki ııaze. lediyenin müsaadesile bir ta- mek vazifemdir. Eğer, cihan, Pariste Meyerbcr sokağında 7 No 
teci ve doktorlar böylece aranır kım müteharrik sandalyalar ko yeniden bir sefalet ve mahru- Osmanlı Bankasına ; 
mı diyerek zihnimden bir sual yarak oturanlardan 5aatine bir miyet kışı geçirirse, Avcııpa'- Bruxelle1!'de L'enseignement so 

t ·ı S · d h nın bu··y··k b'r k s n b / e kag· uıda No 95 Banque İndustrielle geç 1 • onra yıne 0 a am ara- leva almaktadırlar. İkinci dere u 1 1 mı ın ° ş -
retle: "Size seyahat için mec- d k" k k h 1 ed b. vik olması tehlikesi vardIT. Bu Belge, 

!stanbulda Galatada Osmanlı Bao. ce e ı enar a ve er e ır . . ,~ 
canen biletler verecekler ve mü k h 'k" 1 b.. ..k . tehlıkenın muhakkak ve katı a ve ı ı eva, en uyu gazı- ,. . 
zclerimizle fabrikaları ve şeh- l d 3 I f' h I alametlerı duvara yazılmıştır. kasına. 

Meclisi ldare no ar a eva, say ıye ma a • v . d" 
rin dahil ve haricini gezdire- I · d 4 d . 1 d d S e şım ı harekete gecmek, ve enn e ve ansıng er e e . . , 
cekler!,, DedL 1 d B" . d"'bl . 121 1 bu tehlıkeyı durdurmak zama-

Ban!Jolarda 
Katip Hüseyin Efendinin 

rt:fakatile meşhur banyolara 
gittim. Parkın sağ tarafındaki 

belediyeye ait seyahin büro
<unda Şef Gospodin lspirof ile 
;:.rkadaşları beni hüsnü kabul 
eykdiler, sıcak ve soğuk banyo 
!ar için de bir puo verdiler. 

Banyolarla plajlar İstanbul 
ı;ipi şehrin haricinde olmadı
;1ından masrafsızca ve yorul
madan gidip gelmek mümkün 
dür. Banyoya giden ajaçlı cad 
d~ çok geniş ve çok zariftir. Bu 
nun iki tarafında müteaddit ga 
zino ve lokantalar, antikacı 
dükkanları, dansing, eaz ve eaz 

eva ır. ıra ıse u e11 eva d 
d D d 1 . 1 nı ır. 
ır. on urma ar umumıyet e D h b ·· d · h ·ı ·ı 

beşer leva ve dansinglerde 10 a. a. ugun_ ~?· m 1 a ve 
1 d B d k d b 1 

tecezzı arazı goruyorıız. Ocıa eva ır. ura a ra ı a u un- . .. 
kt d Y .. k 4 1 sınıflar bıla mukavemet bol§e-

ma a ır. uz gram ra ı e- 'ki' - d ·· - h d 1 

ZAYİ - Derununda Kadıköy as
kerlik ~ııbesinden aldığım askeri 
terhis tezkerem ile Şchreınanetin-
den aldığım 25 numerolu rehberlik 
vesikamı muhtevi cüzdanımı Çek
m ceden İstanbulda avdetim esna-vadan 10 levaya kadardır. Şa- vı ıge oı_:mege. azır iT ar. 

b k·ı 10 30 1 d Halk kutlelecı arasmda tah y .1 .. ra ın ı oau - eva ır. . ... snıcla zayi olmuştur enı erını çı-

Bir (leva) bizim para ile 60 pa lcıkat vhef~fefadlet 0!~n.ca, ısdtırdap- l:aıtacagımcfan zayilerin hükmü 
d arı ta ı e ecegını va e en 

ra ır. bir cennet taharrisi, mütehev- yoktur. 
Ragıp Kemal Kadıköy Ku~dilinde Mis sokağın 

Mevlit kHaati 
vİr ruh/acı derhal bayrağı altı- da 44 No. da 317 tevellütlü Mehmet 
ııa toplar. Tahrikat ve sefalet Al! '>l:hı Mebmet Zeki. 
kominizma mikroplarının üre-

Merhum doktor miralay Cemalet- nıesine gayet müsait bir saha _.,. Kadıko•• Y .,.--•• 
tin Bey ruhuruı yarinki cuma günü teşkil ediyor. l 
Heybeliadada Mektep camii şerifin- "Muhteşem infirat,, devir- 1 

de Hafız Sadettin Bey tarafından feri geçmi§tİr. Gerek siyase- i 
mevlidı serif okunacağından etibba ten, gerek iktisaden hiç bir J 

ve ehibba ve eviddasile arzu eden 1 memleket münferit kalamaz. 
'hvanı dinin te~rifleri rica olunur. , Avrupa ıe.sanüdüııü takviye 

Hiliiliahmer sünnet düğüne 
13 Ağusto:ı 931 Perşembe 
günü ve gecesi 1\1,sırlı oğlu 

bahc~siııd .. 

DUn kazanan numaral 
No. 

19 
84 

119 
161 
163 
556 
566 
662 
663 
741 
832 
951 

1058 
72 

215 
253 
278 
285 
333 
365 
453 
522 
747 
790 
927 

2047 
106 
'149 
208 
223 
299 
363 
378 
839 
885 
998 

3017 
26 

143 
169 
227 
376 
411 
456 
511 
656 
669 
884 

~: 
984 

4009 
59 
64 

119 
294 
320 
:;47 
619 
653 
702 
779 
814 
901 

5268 
434 
454 
466 
545 
587 
634 
665 
713 
791 
8!7 
881 

6010 

231 
257 

·,25ı 

435 
502 
524 
570 
649 
661 
7:.1 
735 
951 
978 

7146 
~o: 

23't ' 
2~6 
266 
410 
S26 
678 
791 
363 

S054 
239 
272 
273 
282 
323 
376 ' 

·:437 
491 
277 
778 
538 
807 
867 
811 
901 

9047 
125 

L. 
100 
100 
100 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
200 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
100 
100 
100 
30 

100 
30 

'?00 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

200 
100 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
3;) 

30 
100 
30 
30 

100 
1000 

30 
100 
30 

100 
30 

100 
100 
30 

100 
30 

100 
100 
100 
100 
30 
30 
30 

200 
10000 

30 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 
30 

3000 
100 
30 

No. 
138 
290 
318 
341 
377 
438 
505 
678 
840 
904 

10042 
123 
142 
218 
219 
273 
271 
297, 
311 
364 
552 
621 
645 
648 
773 
835 
895 

11058 
91 

135 
169 
304 
373 
386 
459 
570 
633 
762 
767 
786 
976 
994 

12048 
185 
468 
541 
615 
619 
620 
688 
733 
734 
849 
858 
949 

13093 
302 
414 
475 
539 
652 
675 
690 

14030 
53 
66 

152 
171 
19f 
363 
375 
675 
676 
682 
782 
788 

15037 
113 
203 

53 
327 
343 
350 
400 
493 
674 
783 
809 
810 
877 
947 
957 

16027 
73 

105 ) 
107 
154 
279 
325 
380 
383 
445 
445 
535 
566 
644 
645 
692 
834 
995 

17017 
181 
237 
293 
237 
504 
507 
;;46 
550 

L. 
100 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

1000 
30 
30 
30 
30 
3Q 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
36 

.ooo 
100 
100 
200 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 

200 
200 
100 
100 
30 
30 

100 
200 
100 
100 
30' 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

5000 
30 
30 
30 

100 
1000 

30 
1000 

30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

200 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 

100 
30 

200 
30 
30 

1000 
30 

1000 
30 
30 
30 
30 

No. 
555 
560 
634 
760 
938 
977 
991 

18036 
68 
99 

118 
322 
405 
437 
458 
557 
640 
766 
773 

19173 
587 
730 
822 
851 
936 
998 

20052 
71 
83 
84 
88 

229 
340 
352 
448 
475 
578 
596 
621 
717 
727 
760 
778 
941 
944 

21005 
100 
170 
247 
360 
402 
472 
553 
656 
707 
747 
776 

22010 
80 

112 
179 
252 
317 
320 
321 
545 
546 
575 
642 
683 
874 

23089 
161 
198 
278 
282 
310 
375 
402 
453 
521 
570 
682 
718 
732 
756 
76a 
848 

24039 
109 
202 
341 
370 
406 
533 
546 
55C 
620 
635 
661 
683 
749 
755 
925 

25108 
283 
285 
545 
633 
729 
736 
934 

26033 
63 

207 
292 
372 
404 

L. 
100 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
100 
30 
30 

100 
30 

1000 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
'30 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
:m 
30 

100 
30 

100 
200 
30 

100 
30 
30 

1000 
100 
100 
30 

100 
30 

1000 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

JOOO 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 

100 
100 
30 

100 
30 
30 
uıo 

100 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
100 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 
30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

No. 
404 
444 
529 
547 
783 

27065 
66 
95 

230 
244 
300 
562 
583 
829 
850 
920 
961 

28007 
101 
110 
185 
243 
647 
655 
657 
761 
766 
778 
843 
860 
993 
980 

29173 
209 
233 
240 
270 
316 
352 
406 
582 
720 
759 
988 

30009 
41 
63 

163 
170 
304 
312 
396 
403 
443 
456 
518 
598 
444 
728 
742 
766 
824 
950 
878 

31070 
84 

129 
254 
328 
356 
396 
411 
501 
600 
604 
641 
819 
844 
981 

32023 
81 

167 
201 
225 
295 
356 
381 
475 
525 
542 
559 
596 
628 
633 
733 
737 
765 
788 
838 
854 
988 

33093 
160 
184 
207 
208 
367 
434 
539 
564 
568 
613 
638 
802 
804 
819 
P3l 
UJ5 

L. 
lOO 
30 
30 

100 
30 

1000 
30 

200 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 

100 
200 
30 

3000 
30 
30 
30 

100 
100 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
100 

1000 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
30 

100 
30 
30 

200 
lGJO 

30 
1000 

30 
30 

100 
30 
30 

2000 
2000 

30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
30 

100 
30 
30 

200 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 

1000 
100 
30 
30 
30 

100 
100 
30 

No. 
34069 

197 
192 
540 
541 
709 
785 
812 

35042 
54 
89 

439 
564 
675 
689 
714 
977 

36042 
189 
206 
·;51 
256 
281 
316 
448 
497 
531 
741 
809 
902 
957 

37019 
191 
193 
336 
362 
365 
404 
435 
451 
464 
496 
557 
643 
109 
754 
784 
841 
894 

3512 ·~ 

341 
376 
391 
485 
586 
841 

39001 
130 
219 
270 
285 
340 
414 
489 
531 
631 
675 
683 
780 
747 
804 
868 
899 
946 
978 

40098 
111 
141 
189 
250 
319 
341 
399 
405 
423 
460 
525 
646 
811 
907 
949 
999 

41019 
20 

143 
160 
185 
204 
221 
264 
350 
390 
443 
447 
529 
754 

L. 
30 
30 
30 

1000 
100 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
100 

30 
30 
30 
30 

200 
100 
100 

30 
30 

100 
30 

100 
30 
03 
30 
30 

100 
100 
30 
30 

200 
30 
30 

100 
lOö 

1000 
30 
30 

1000 
100 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
200 
30 
30 

100 
30 

100 
1000 

30 
30 

100 
30 

200 
30 

100 
30 
30 

100 
100 
30 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30. 
30 
30 
30 

200 
1000 
200 
200 

1000 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

1000 
30 

200 

• 

No. 
754 
874 
934 
988 

42001 
53 
86 

100 
106 
136 
139 
195 
215 
264 
280 
318 
476 
543 
633 
793 
i99 
807 
854 
886 
974 

43010 
205 
266 
279 
289 
384 
490 
553 
831 
852 
904 
936 
971 
995 

44371 
503 
643 
689 
712 
763 
827 

45014 
51 

152 
155 
172 
194 
255 
308 
351 
660 

46024 
211 
349 
369 
373 
399 
427 
440 
489 
662 
677 
738 
767 
778 
788 
801 
828 
946 
980 
999 

47017 
183 
204 
498 
574 
601 
736 
897 
924 

48008 
19 

159 
239 
318 
379 
586 
997 

49159 
245 
301 
318 
402 
469 
691 
793 
742 
744 
504 
919 
956 

l 

1 

l 
1 

2~ 
l~ 
l 

Kusursuz fotoğraf 
En mükemmel marka olall' 

KAPELLi 
CAPPELLİ 

flm ve pliiklHile temin 
ı>clilir. He·· ye ·r'e satılır. 

ıı 

\ 
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Devlet Demiryolları idaresi iıanları • 

1 r l İ · · 45 ton muhtelif saçlar 85 ton demir, 2ı ton sveç demın, 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. A k 

•. · ·· ·· saat 15 te n ara-nlünakasa 28 Eylül 93ı Pazaretsı gunu 
a D .. 1 ·· - .. e yapılacaktrr evlet Demiryollarr Müdür ugunc · 

•ı·· kl · t klif mektuplarını ve mu-" unakasaya iştirak edece erın e . 
takk · · ·· d t ı 4 30 a kadar Komısyon ı ·at tcmınatlarını aynı gun e saa • 

<İtipliğine vermeleri lazımdır. . k b'li.nıde 
1'alipler münakasa şartnameler,ini beşer lıra ~u :a 1.bif 

nkarada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarık e ır-

MiLLiYET PERŞEMBE 1;, AGUSTOS 1931 

FENNİ KUNDURA 
c 7 

,_,...Amatörler! 
Şa.~sı~ızı cle~eyi~iz 

KOD AK 
MıYısebakaso 311 A~ust:osta bitiyor 

Resimlerinizi derhal gönderiniz. 
SiKi 

• • • . (Bahçe kapıda Altın Çizme 

Tek bir resim· { Türkiye müsabakasında 
• Beynelmilel müsabakada 23600 ,, 
KAZANABiLİR ---.................. _________ _ 

RESMi ıtlNtlH T~BK tiMTED SiHKETi 

L- p M · d ut takl'iben 40000 adet boş çımen- 'I Kundura mağazasından tedarik edilebilir. Kunduralırınızı RONT. KEN •• . agazasm a mevc ~ . 
o . d'l · tir Müzayede 17-8-9.>l ta- ıle alabilirsiniz. llılhıssa sıkı kunduralardan en fazla muztarip 

h~uvalları muzayedeye vaze 
1 mış ·d . olunacaktır. Ta- olan Hanımefendller ayak kemiklerini kundura içintk ~orebilir 

ı ·· · · ·· ·· 10 aıcra 
. ne musadıf pazartesı gunu saat .. her ün Haydar- ler , e hu suratk· dt• sıkı ve dar kundura j!"!\ metre·ı kurıuı,..ıar 
1
11 olanların bu bapta şeraiti anlamak uzere g. kii d Tel. 20437 •I 

. ki · yevmı mez r a aşa mağazasına müracaat edebılece erı ve 
d0 

•• • • k 1 b'I kleri iliin olunur. ~ nıuzayedeye ıştıra ey eye ı ece 
Avrupanın en mükemmel alım merkezi: 6-13 Eylül 931 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler [ lstanbu! Belediyesi ilinlafl 1 

, _ . . . .. k muşamba açrk mü-
Beyoalu hastanesı zemınıne doşenece k ;;,,. 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
Her şeyin iyisi ve ucuzu, son moda mallar - l<:kscr Avrur• hükıl· 
metleri bu tengin sergiye iştirak ederler - Seyahatta bUyUk 
tenzlllt: Vlyanaya gidip gelma ikinci mevki Ucreti 
99 llradır. Tafsil4t: l"abr! mümessili Ankar> \'e Is"' bul l:.ki \vus
turya :;efarethanelen ile -~ATfA. •centaları " lst niııl'ıla Kaıırcı
oğlu 1 !anında Sami Sperer Erendi nezdinde \'erili, 

ilanlarını kabul eder 1 
'1 k " . · y· keşif evra mı gv• 

1 a asaya konmuştur. Talıplerın şartname ı, . k 

~ek için her gün Levazrm Müdürlüğürı:e m~~'.'3~a ;~~l 
1~1 '1 26 lira teminat akcelerile beraber ıhale gunu .0 ~ •• 

ıı · E ·· erıi Datmıye mura-a.artesi günü saat on beşe kadar ncum 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 1 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefo~:_ ;02~0_ Po~t~ k;tusu Iat 753 ı 

=~~~~~~=~••••••< um sac un •tt•vz 
l caa.ıan -- . 

"' * "' .. hal· · itfaıyeye tahsis 
Bedeli keşfi 4209 ika olan Kadıkoy ının .. kasaya 

lunan kısmına yapılacak tadiliit kapalı zarfla muna .. k 
1 k keşif evrakını gorme 

. ~nınustur. Taliplerin şartname a ma .. .. kasaya · 
c· d"" 1 .. - "ne muracaatlan muna .iT!. her gün Levazım Mü ur ugu tekl'f 
~- . . . . ı..ı...uzile şartname 1 
• 1rınek ıcın 316 lıralık temınat ma..:u . .,_ 

- 1 ld - una daıır vesı .... ayı l!ıektubunu ve Ticaret odasında kayıt 1 o ug .. .. 
: llıühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 7-9-931 ~erışembe gunu 

aat on hese kadar Encümeni Daimiye verınelerı. 
. * * * 

. bed ile , vapur iskelesi 
ı Kuzguncuk çal'Sıbaşı caddesınden k 

c · d · - er Kuş.bakısı yo uşu-
. al) lesini takiben Nak>kaştepe namı ıg ·d b lunan 
n · 'b 200 etroluk kısım a u l Un alt ba~ına müntchı takrı en m bl" - t 'fa 

• b .. cibi kanun te ıga ı 
actre,,leri meçhul eshabı emlake er mu . k'i d'
~ .. K k beledıye mev ı ne ı 
-ıhnamamaklığa binaen bırı uzguncu . h · 1 d ki 

h ·1· talik edılen arıta ar a 

Duhuliye kartları ile tenıilltlı hiletler Turkiye umumi müme;siileri: 
(:alatn<w~'dı ve Pera Palas kartısında NATTA Seyehat Acenta 

!arından alınır. Telefon: Beyoğlu 3.+34 -343~ 

Dr. ALİ VAHİT BEYİN 
Y 1 L D 

ÇOCUK 
1 z 
UNU 

Hububatın ıosforlu maddelerini , .• vitamini havidir. Ktılıy haz 
medilecek şekle koıııılmuştur. 

llunun için bilhassa zaylf ve abdesti bozuk ve kemik hastaiı~ı 
olan çoı:uklara mükemmel bi gıdadır. 

ılc beslenen çocuğun k:ilosu şayanı hayret derecede .ı•t r. 
Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

Dahiliye vekaletinden 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Kuadeniz postası 

Dumlu Pınar 

16 vz:~os PAZAR 

OSJ.\tlANLI BANKA l 
:ıo Nisan 193 ı tarihindelci mali vaziyeti 

Mevcudat ve matlıibat 
!.terlin 

Hisse senetlcrınin tesviyesi talep edilmemiş olan kısmı 5.000.000 
Ka>ada ve Bankalarda mevcut nukut 2.232.453 
Kısd vadeli avanslar ve röporlac- 687.456 
Tahsi! olunacak senetler 3.266.168 
Cüıdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilincle avansla• 
Kabul tarikil borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
IMüteferdk 

JJüyunat 
1 

2.905.679 
7.215.530 
1.512.552 
1.758 179 

685.735 
187.4-08 

S.451.163 

Sb. P. 

19 2 
12 

3 8 
4 

3 3 
14 il 
2 ı 

9 9 
7 7 

16 5 

&eri Ü küdar belediye binası da ı ıne .. b 
· • . 1 1 tarihi ilandan ıtı a-ıstikamet hattına bir diyeceklerı o an arm . . Vekaletçe taıb ve neşredilmekte olan "I<lare" mecmuasının 

günll akşamı 17 de Sir
keci rıhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, OrC:u, Giresun, 
Trabzon, Rize Mapavri ve 
Hope) ye azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sürmene, 
Görele ve Ünyeye uğrayaral 
avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 
miiracaat. Tel. 221'.\4 

lıstcr/ın Sb. P. 

2 re .. Üsküdar Kaymakamlığına tahnren mı.. • .a-
!J gun zarfında . 1 k üzere ilan olu-

0 ~aa.uarı lüzumu teblie-at makamına katm oma 
2 ııur. 
1 ı= * * 

S ı m ektebi için bir sene zarfında lüzumu olan 20000 
anat ar "h 2000 k"k 

on aylığının tab'r ve sairesi 8-8-931 den 29-8-93ı tarihine kadar 1 iı•-------rlll--.. 
pazarltlda münaıkasaya konulmuştur. Talip olanların şeraitini 

anlamak ve münakasaya iştirak eylemek için Ankraada Dahi
liye Vekaletinde müteşekkil mübayaat kıoımisyonuna müra

SEYRISEFA.N 

Sermaye .000.000 
Ni7.amınmeı ılahili mucibince ifraz edilen ihıtıyat alc90sı 1.250.000 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 372.387 5 

Gcirülıiüğtinde ödenecek &enetler ve vadeli senetieJ: 213.412 14 
AlJcaklı hesabı cariler 9.726.002 g 

caatlan ilan olunur. 
ude haa ı. 2740 Kabulkr • 

1 

2 

s 
6 
6 
1 

1 Pırasa ıo;ıo domates, 600 dolmalrk biber, 1000 la ana, . · o 
lcerevi~, lOOO sakız kabağı, 300 semizotu, 5000 adet yeşıl salata, 
Sooo limon, 10000 patlıcan, 500 kilo bamya, 1000 bakla, 3000 
lapanak. 2000 ayşe kadın fasulya, 300 havuç, ı500 adet hıyar, 

l Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Merkez accata: C.ıl.ıta Kr>pru h.ı,ı 1 Vadeli bonoly ~hesabı cacller 
R 2<16ı. Şube A. Slrkecı Mtlhurdar 

•-------------• )l!üteferrik 
MERSİN POST ASI 

l.754 976 

1.758.179 

376.206 3 10 

ANAFARTA 14 Ağustos 15.451.163 16 5 
Cuma 10 da Galata Rrh-

il S001J enginar, ıooo kilo taze bezeleye, 7001cilo süt, _ı5oo_ teneke 
~l-"<ı · r ka 1ı zarfla münakasaya <konmuştur. Tahpıerın şart-

guı t pa .. l ___ .. .. ti 
h. l k · · her gün Levazrın müdur ugune muracaa arı .ı· ... nıe ama ıçm . 

ı - Emlak ve Eytam Bankası, Aırkarada Cümhuriyet cad
desinde yapılması mukarrer olan Banka Umum Müdürlük ve 
Merkez binasının inşaatım münakasaya 1ooymuştur. 

2 - !hale, 7 EylUt ı931 tarihinde saat onbeşte Banka İ<la'"e 

tmnmdan kalkarlar. 

TRABZON POSTASI 
CUMHURiYET 13 Ağus

tos Perşembe ı 7 de 

Umumi Mildlir M 
A. H. REİD 

fCuyuda muvafıfı: oMuju tasdilı: olunur 

Muba!M!/,e Şefi v<t llııinci Müdür 
E. HODLER 

-"ın·· ·rmek için 263 liralrk teminat makbuzıle şartna- Umumi Müdür 
unakasaya gı d k ti olduğuna 

llı.e t·"kf·f ınektubunu ve Ticaret odasın a ayı r • 
• ~ 1 

1 .. ·· ı 3 Eylul 
liair vesikayı mühürlü zarfa koyarak iha e gunu ~an_ . 
g31 Perşembe l!"ÜnÜ saat on beşe kadar Encümenı Daımıye ver-

Meclisi huzuTunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Iştirak edenler tekliflerinin yüzde yedi buçuğu nisbe- !•••••••••••• .. -------------------------
tinde Banka teminat mektubile fenni ve mali iktidarlarını mü
beyytn diğer bir Banka teminat mektubunu tevdi edeceklerdir. 

4 - Münakasaya ancak asgari üç yüz bin lira kıymetinde 

DE SORBIER DE POUGNADORESSS 

llıeleıri. 

* .. * r t dolayısile 15 
İcra edilmekte olan kanalizasyon ame ıya ı . 

" - . . . ib Tahmiste (Talımıs) Kalçın 
<>gustos 391 ta•ı:;thınden ıt aren • ilan 
s · · 'ki· kapalı bulunacagı 0kağının bilcümle vesaıtı na: ıyeye 
0

lun'..:ur'..:_. ----::=:-:--~---:----""'.ı 
Bursa Ziraat mektebi 

Kayit ve kabul şeraiti 

mümasil inşaat yapmış olan Firmalar kabul edilecektir. 
5 - İşbu inşaata mütaallik plan, fenni şartname ve sair 

vesaik Ankaracta Banka Umum Müdürlüğü Fen Heyeti tara
fından taliplere yirmi b~ lira mukabilinde verilecektir. 

6- Münakasaya iştirak eden taliplerden birinin en dun fiati 
teklif eylemi~ bulunması inşaatın behemehal kendisine ihalesi 
için : • bir sebep teşkil edemez. Banka İdare Meclisi ihale hu
susunda her tiirlü kayıt ve şarttan azade olarak serıbestisini 

muhafa7a eder. 

ezunları alınır. Talipler mekte

b l - Mektebe orta mek_~ep m_ - . akdirde müsabakaya tabi Yu·· ksek mu·· hendı· s e alrnacak miktarı tecavuz ettıgı t 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

K. O. ve I. F. krtaatı için bir 1 
Eyliilden lıir Kanunevvele ka
dar 3 aylık 64400 kilo yaş seb- · 
zeye lüzum vardır. 23-8-931 1 
saat 16 da ihale edilmek üze
re aleni münakasası yapılacak- 1 
tır. Taliplerin muayyen vakit
te K. O. SA. AL. KO. ııuna 
müracaatları ilan olunur.(105) 

tutulur. "d' Birinci maddedeki evsaf- k b d • 
t 2 - Mektep leyli ve me~c~ı ır. fendilerin aşağıdaki şart- me te ı• kay u• si icra edilecektir. Taliplerin 
a.n •başka mektebe girmek ıstıyen e ·. şartnamesini görmek üzere her 

la.rı haiz •olması lazımdır. k b 1 ı • gün öğleden evvel komisyonu-

Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 
müessesatı ihtiyacı için 48.000 
kilo saman aleni münakasa 
usulile 6-9-931 saat ıs te ihale-

A) Tür.kiye tabasından olmak. .1 ı ·k a U muame esı 
. "t hamını oma · muza ve münakasaya i§tiraı, B) Vücudü ziraat işlerıne mu a 

ak için de muayyen zamanda 3 
C) Y•><•r 19 dan yukarı olmam ·• t...1..ı'p n•porı'le tevsi:k ıs Ağ"ustos 93ı tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük- , L KO 

..., ld nu ..., ·- K. n. SA. A . . müracaat· 
D) Sari hastalrklardan salim 0 ugu sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahre ( ) 

" !arı ilan olunur. 170 . ttnıek haiz ol- cıvarmda Gümüşsuyudaki mektep binası dahıilinde her gün sa-
h·· .. hal ımazbatasrnı .. " ~' "' 

E) Aşı şahadetnamesini ve' usnu bah saat ıo dan akşam ı7 ye kadar olmak uzere 24 Ey!UI 931 
ttı ' il k · A ed 1 b j Catalca Mst. Mv. krtaat ve a:k. . · ahibi evladı aksamma kadar devam ed ece tır. rzu en er u husustaıki .. • .h . . . • 

. . 1 d çiftçı ve arazı s · . ki . . . . 1 . 

1 

muessesatı 1 tıyacr ıçın aşagı-3 - Bizzat ziraatle ıştıga e en ı şeraiti bizzat mektepten alabılece en gıbı posta 1 e de ıstiye-
1 

k • . . 
oıcı · . ih edilirler. da yazı ı erza alem usulıle alı 

~ U&fJnu tevsık edenler tere Teşrinievvel bidayetine kadardır biliırler. \ nacaktır. Taliplerin artnaı:tıe-
' - Kayıt ve kabul zamanı . ··d'"r ve memur- · 

l' 1. 1 alli zıraat mu u -- lerinı görmek için her gün öğle 
ı a •plerin va doğruca veya ma 1 ·ı mektep müdi- T 
Ukl · 1 klan vasıtası e D • b k • p T den evvel .komisyonumuza mü 

ti,. a_rı veya Mülkiye_ mefmur u saikle de isdida ile müracaat et- ıyarı e Jr • • • racaatları ilan olunur. (171) 
'ctınc üç kıt'a fotogra ve ve 

l\ıe 1 . 1• 1 . 48000 kilo kuru ot 6-9-931 gU 

" - Talıpler tahsıl esnası me vereceklerdır. rı·nde. 

... Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrari:ı matbua tab'ını deruhte ecler. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

- Adres• Ankara caddesi dairei mahsusa 
• Telefon 24311/2/3 

Jandarma imalathanesı müdür
lüğünden: 

Pazarlı'da ( 4008) adet a-I'ka çantası satın alınacağından ta
lip olanların ı3-8-931 Perşembe günü saat ıo da Gedikpaşad;a 
Jandarma İmalathanesine müracaatları. 

1 Defterdarhk Uinları 1 
Ki:ralı~ dükkan, No 24122, Kemeraltı sokağı, Süleymaniye 

mahallesı, Bozdagan kemeri, aylık kirası S,5 liradır. Kiralama·• 
acık arttırma 23-8-931 pazar günü saat ıs te Defterdarlrkta 
(M - 1). 

Gemlik icra dairesind~n: 
Beşik tat 

DiKi' JURD~ 
Talebe kaydımı başladı. 

Akaretler No. 62 --Serı il?.ı~dır. . nda mektebi terketmiyece~ erıne Başmu·· dı·n·yetinden ·e nü saat 16 da 3 K. o. ihale ye-
,,, · b' kefaletna 

"
1
r Noterlikce musadda k ır -------------

İstanbuida Eftatiyos Kanduça 
Efendiye borçlu gemliğin kapaklı 
köyünden ölü Melunet reisin mez
kur köyde iskele mcvkiinde vaki 
şarkan koca Htiscyin elyevm Hacı 
Hüsnü zeytinliği garbcn Sarı oglu 
Mehmet şimalen Kadı oğlu Hasan 
cenubcn kumsal ile mahdut bir dö-

Fatih 3 üncü Sulh Hukuk ~p T · ... ı .:....t. evazıın Mü~ürlO~"'U"o~eo.· . . 890 lira beJeli sabıklı ve haftada karşılı1dıDiyaırbekir-Elaziz ara lsranbul ikinci ı.... Menıurlu- nlim mikdarmda ve iki yüz elli lira 
r1:

1 El"' . M 1 .. f ı· o· b k" El" . M l - d D ' kıymeti mühamıninesindc bir kıta kiı11liğind~n: sı iki ve azız- a atya arası uç se er ı ıya(I e ır- azız- a a- gun a : . . ı·k .lb k'. d 
tya arası posta nakliyatı bir baş ve Diyarbekir-Ela2liz veElaziz- Bır borç-. -ıayı mahou& v.. zeytın ı ve • at mcv un c ?r· 1 1 1 

k loriferinde istihlak edılmek ikinc.i arttırma ııttıtil kan Kamil oğlu Mehmet ~imalen Gazetenizin 3 Ağustos 91 tarihli 
1967 No. lu nüshasının 5 ci sahifc
aınde S ci sutununda muntcşir ilan 
da mahkemece furuhtu takırru 

eden Erenköyündc Koz yatağınd.ı 
Bağlar Başı caddesinde 86 No. Ju 

. ! -- fstanbulda yeni postane an Kandilli ve yahut Çamlı Malatya olarak ayrı ayrı olmak üzere iki şekilde ve ir sene vrilmesi mukarrer ev eı:::;;:.:;~ yol garbcn Mustafa cenuben kum-
liıeı c mübaraa edilecek olan 4~? to 1 arf usulile münaka- için Eli\ziz merkezince 1-8-931 den itibaren yirmi gün müddetle tarihine müııadif Paza.r ırtınu aaat 1141 ile mahdut yüz yinni beş lira 
0
ca'dannm yeni ihracat kömiıru kapa ı z münakasaya çıkarılmıştır. Teklif edilecek bedel ı.1uvafık gö- 12 ili 13 w Talııeimd. Su-a Salvi- kıymeti mühamınincsindc bir kıta 

g >"a kon:ılmuştur. . ·ı 
931 

tarı'hı'nde ihalesi icra kılr- . rülürse 20-8-931 Perşembe günü saat ı 7 de EHiziz meıikezincr.., lerde Firuz Ağa oad.ı-1...S. 80 nu- zeytinlik otuz gün rnuddetle mev-
., ·· · ·· 2 Eylu · "ıhale edileC'ektir. Nakliyat yazın kamyonlarla ve kısın hayvan maralı apartun&nuı d<>runwıda satı- kil müzayedeye vaz olunduğundan 
- - Mezkur konıurun k icin şimdiden temınat j dan 1-9-931 tarihi°" müsadif Sah günu hanrr.in kıymeti muhammcncsi 3Jt 11 ~~a · · ı · rtname alma ' · · · d veva arabalarla yapılacakt1r. Şartnameyi görmek ve pey sür- lacağın talip o~m mezkQr saat (14) on döıMtıe talip olanlartn lira olacak iken şchven 742 Jir.ı ola \ ' P:ından talıp crın şa k k palı zarfları tevdı ıçın e · , . 

1 
_ .. (. gun ve saatte rnahaUınde ha.-. bu-

'e eldifnaınclerini ihtiva edece -~ .. aat ı4 te yeni postane- mek istiyenlerin Ehzız posta memur ugwıa muracaat etmeleri Junacak memur~ aıii<aı:aatl.ı UAD. gemlllı: fora dairesirıı!4 haz•~ bulun- ( rak ilan edilmiş bulunmakh k y 
h • • 'f amba gunu s · ·ı· ı -·•-- l"- ı ' =u- tlrilıe ınusadı çarş !i!.!:!::.._ ________ ~~ı~a~ıı:.,::o:l:ın:u:r~----------------------..l.:'.o;'.lu:.'.n~W'.:·:._ __________ _:~:=.:--='..:':-::.:o=:u:::nıı::r:_ ______ ...!f!.:;;'·v~e;ıt!!in!...!ita!l!),IO. u.·..ru· ;;ı..ıliı.ı.ıı.ıw....ıı...w.a· .._ __ :· a.:aatları. e ltt".ı - • • - . ~ :- •• ,.. .. ,oın.::I tlli..lr 
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-JUBOL--
JÜBOL Daima sıhhat u

zere olmak için 
her ak!Şam bir 
komprime (Ju
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
müteahh1tıeri 

Barsakları yeniden 
tamir vr ihya ede< 

.ŞATELEN 
-'•. 

MUESSESATI 
(NKIBAZ 

Bilumum ecza
nelerde satılır 

~L TİHABI EMA 

tJSRETİ HAZIM 

MİGREM 

Ba!lırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) inkıbazdan mustarip 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

Eyi ve tam bir sihhat içio 
muntazam bir hazinı bizimdir. 
Tatli müleyyin ve taami latif 
olan Eno's "Fnlit Salt" · size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder, 

Zonguldak Maden 
meslek mektebi •• mu-
düriyetinden: 

1 - Maden Mealek mektebi madenlere Jeometr ile baş 
çavuı yetiştirmek fizere bu iki ihtisas aynı zamanda tahsil 
edilir. 

·-.. .,ıt.ııLLI 1 J:. 1 r C.J\.~ı:.ıvibE l.> 

~~ 
lr~ .. ,, . 7/ÖpuR 1 

1 

M. M. satın alma ı 
komisyonu ilanı 
Handırmadaki kıtaatın ıh

tiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 15 Ağustos 931 cumar
tesi günü saat 10 da Bandır
mada askeri satınalma komis
)-Onunda yapılacaktır. Talip
lerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzre teminat
Jarile birlikte komisyona mü-
racaatları. (454) 

Peaevniyal Vakfmdan : 
Şişlide İzzetpaşa sokagında 

Valde apartmanının 3, 10 nu
maralı daireleri yirmi gün müd 
det ve birer sene için aleni mü
zayedeye konulmuştur. Müza
yede günü ~ri halin 29 cu cu
martesi günüdür. Kiralamak is 
tiyenlerin yevmi mezkurda 
saat on altıya kadarr Istanbul 
Evkaf Müdiriyetine Pertevni
yal idaresine veya İdare Encü
menine müracaat eylemeleri. 

Fenni Boya ve Döşeme Müessesesi 
OTOMOBil sahlplerlnln nazarı dikkatine 

mütekamil boyacılılİ: san'at ve vesaitine malik olan müessesemizi bir defa ziyaret etmek menfaatiniz icabulıt· 

LÜKSE EHEMMİYET VEREN ŞÖFÖRLER 
unutmayınız ki; bir otomobilin fevkaladeliği ve zarafeti onun iyi bir sıırette boyanm·ş olmasına bağlıdır. 

İşte bu zarafet ve fevkalade lüksü temin edecek yegane mliessese Avrupa'nın en maruf ot_omobil fabrikalarındaP 
madut olan SAMSON, LORE, BALO ve SITROEN Fabrikalarının boya işleri ustabaşılığmı deruhte etm;ş o!a l "e 

1924 senesi PARiS BEYNELMİLEL LÜKS OTOMOBiLLER Sergisinde 
altun madalya ve ayrıca takdirnamelerle taltif edilen, Resul Bey oğlu Ahmet ve şeriki İhsaıı Beylerin 

FENNİ BOYA Müessesesidir. 

.Döşe•~=ı.ecllik :ICISI"I""J.J 
'6undan başka müessesem:z her nevi karoseri ve döşeme işlerini de fenni bir surette ve fevkalade 

metin olarak imali deruhte eder. 

)> Taksim Kışla Geçidi No. 9 

İspjrto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: 

1.600.000 adet boş şişe 
22 ağustos 931 cumartesi g;inü saat 15 de ihale e~ilm«:k 

üzere kapalı zarf mulile miinakasaya konulmuştur. Talıplerın 
şartname ve nümunelerini anlamak üzere mübayaa komisyonu 
kitabctine müracaatları. 

lüksek Deniz Ticaret Mekte~i Mü~iirlDğün~en 
Mektep Iktisat Vekii!etine merbut leyli ve meccani bir 

ınüesseseJir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası 
hükumc.te aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet olunur. Taş· 
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlanna kaptan ve makinistlik diploması 
verilir. Bir hizmeti mecburiyesi yok!ur. Kayıt ve kabul mua
melesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve. usul ve 
nümunesine muvafık ve Noterlikten musaddık bir taahhütna-
me verdikten sonra kcspi katiyet eder. . 

Pazarlık suretile münakasa ila 
Eskişehir Belediyesinden: 
Aksehir kasabasına isale edilecek icmesuyu 
1 - Menbada meha:ı: inşası 
2 - isale güzergahında 67 maslağının inşası. 
3 - t sale güzergahının hafriyatı 
3 - Güzergahta isale borularının vaz'ı. 
5 - isale için muktazi Font boru ve aksaruı nususiye• 
9 Ağustos 931 tarihinden itibaren 15 gtin müddetle 

Agustos <131 tarihine müsadif ~arşamba günü saat 15 e k3 
pazarlık suretile münakasaya konulmus oldt~gundan talipli 
Belediye riyasetine miıracaatlan lüznmu ilan olunur.{1576 

Baytar Tabibi 
Olmak isteyen Lise mezunların• 

Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 lise mezuP' ı 
alınacaktır. Mektebin tahsil müddeti sekiz sömest; 
olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır ' 
muhtaçlara cep harçlığı verilir. Hükumetin hayva 
ıslah ve çoğalblmasına fevkalade ehemm:yet vermesio 
den dolayı baytari tababet mesleğinde gençlerin istik 
l:ali temin edilmiştir. Vilayetlerden talip olanlann y 
masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar b 
men §İmdiden mektepte kalabilirler. 

Kabul şartlP 
A - Lise veya Maarifçe lise derecesinden musadda 

mektep mezunu olmak. 

' 

2 - Bu şube leyli ve meccani olup tahs:I müddeti iki 
•er.edir. ŞEHiR TİYATROSU 

Sabık 

Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört sene- 1
1 

dir. Ali birinci sınıfa münhasıran lise mezunları alınır. Tali 
birinci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil 
gördüğü?ü Maarif_ memurluklarına ta_s~ik_ et~irenler kabul olu ı 
nur. Talıplerin atıde muharrer vesaıkı ıstıdalarına rapten 
Mektep Miidiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyede ! 
hazır bulıınmak üzere bir teşrinievvelde bizzat mektepte hazır 
bulunmaları lazımdır. Taşradan glecek talebenin, Yüksek De
niz Ticaret Mektebine gi:u1ek üzere memleketlerinden ha
reket ~ttiklerini natrk ~i~ mazbatayı ve ~esaiti na~liye sa~ip- 1 
!erinden alın,mış ve rayıce muvafık oldugu mahallı beledıye

lerince tasdik edilmiş senetieri beraberlerinde getirmclri la- 1 

zımdır. 1 

B - Türkiye cumhuriyeti tab'asından bulunmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak, 
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeğe müsait olnıak, 
Bu şart:arı haiz olanlar istidalarına: 

,, t 

"1. - Birinci seneıine kabul edilmek için: 
- Türkiye tab'asından ve hüsnühal eahabındau o'mık. 

B - 18 yaşından küçük ve 25 ten büyük o'mımak. 
- Vücudu madenlerde bilfiil çalışmağa müsait yanı 

gt r aıiz olmak lazımdır. 
4 - Orta mektep ve ya bu derece mektep mezunları 

imtiha sız kabul olunurlar. 

DARÜL BEDAYİ 
SANATKARLARI 

Yeni Kadro ile 
BU AKŞAM 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen-
1 

!ere her tiirlü tafsiliit ita edilir. İlk ve orta mektep mezunları
nın l1eyhude müracaat etmemeleri rica olunur. 

A - Lise şahadctnamelerini veya bir suretini, 
B N fus tezkerelerini, 
C - Po!isten musaddak hüsnü!ıal vesikaları, 

1 ı tahsilden sonra 
tasdikname alm!lmış 

( Cazibe, ıararet) ve 
kabul olunurar. 

üç sene tahsil edip ıehadetname veya 
olanlar: Hesap, müstevi hendese, fizik 
kimya ( Şibih maadin ) den imtihanla 

Şehzau< Başı Millet tiy; trosundo 
ÇiFTE KERAMET 

Vodvil 3 Perde 
Yazan: REŞAT NURİ B. 

PİYANGO MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Nümünelcri ve artnc...m<;ll:rı veçhi 

le 1080 top çift 57 82 <badında 

'kinci hamur kagıt ile 127.000 adet 
kuşe kağıtı mubayaa cdilee<~inden 
taliplerin 15-8-931 cumartesı gunu 
saat 15 te Piyango Müdürliıgünde 
müteşekkil tayyare mubayaat komi-
1:1.yonuna müracaatları . 

D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını 
Bağlıyarak İstanbul'da Selimiye'de Yüksek Baytar nıe.

İstida}ara raptı lazım gelen ve- tehi Rektörlüğüne, vilayetlerde baytar müdürlüklerine mil 
racaat etmelidirler. Mektebe kabul olunanlar, hizmet 

5 - Bu imtihan Ankara'da Maadin müdüriyeti umumi
yesinde, İstanbul' da mıntaka maadin mühendisliğinde, Zon· 

, da c'ta mektepte 15 ve 16 ağustosta 9- 12 arasında icra 
edilecektir. 

sikalar ŞUnlardır.' mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden musadrla 
r n·irnıı-ıc veçhile hir bahiı"itname vereceklerdir. 

(1) Nufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) .. _______ zıı_ .. ___________ .-, 

Mektep sehadetname veya tasdiknamesi. (4) Polisçe musad- Pendik !Serom Darühsbhzarı Müdürlüğündeı 

6 - Talebe her sene beı ay ders takip eder, beş ay da 
madenlerde bilfiil çalıtırlar. 

7 - Talip olanlar bir istida ya rapten altı foto, nüfus tez· 
keresi, tahsil, aşı ve hüıınli hal tehadetnameleri ile sıhhat 
raporunu imtihanlarını icra edecek olan makama takdim 
etmelidirler. 

dak hüsnühal ilmühaberi. (5) Dört adet vesikalık fotoğraf. Arpa, saman, 
Deniz Levazım Satınalma ko- mÜnakasası: 

ot 

Şirketi Hayriyeden: 
Cuma günleri Boğaziçinin tenezzüh mahallerine gidecekler 

'için berrveçhiati seferler vardır. 

Beyogiu Beşincı İcra 

den: 
Dairesin-

Mahcuz muşamba 19-8-931 tari
hinde ı.aat iZ den itibaren Tarlaba
şı Karğa s.okak 20 No. hı hane önün 
de satılacağı ilan olunur. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Kamile hanımın Üsküdarda Ka· 

zasl:er .\hmct efendini mahaUesin
de Harmanlık caddesinde 16 No lu 

Köprüden: Yeniköy, Tarabya, Büyükde,re, Sarıyer, Yenimahal- hanede mukim Edhem bey oğlu Ali 
le, R. Kavağı, Altmlrum, Sütlüce ve A. Kavağına: bey aleyhine çocukları küçük Şa-

7,- 7.50 8.- 8.45 9,30 10.- 10,15 (Yeniköy hah·.tt:·.1 dendi için nafaka takdiri 
Ta~abya, Sütlüce ve A. Kavağı yoktur) 11,-12.- bakında ikame eylediği davanın yev 
)3.- 14.- mi muhakemesind~ u~ı.;·!en ve i13.nen 14.30 (Yeniköy ve Tarabya yoktur) 1 

20 05 
icra kılınan tebliğata rağmen gelmi-

l 4.35 (Yeniköy yok) 15.15 16.- 17.- 18.20 . ..d 1 h 1 kk d · be 
1 

yen mu eıa ey 1a ın a gıya n 
21.30. icra olunan tahkikat esnas;nda 

Köprüden A. Hisarına: müddoalcyhin küçük Şababed<linin 
tı.- 8.30 9.45 11.15 12.25 13.30 14.35 15.15 infak ve iaşesini ihmal ettiği hak-

15.45 16.50 18.- 20.15 21.10 22.- kında tetkikat icra edilmiş olduğun
dan iı'bu tetkikata karşı müddaa-

misyonundan: 
Kilo 
50 Sünger 13 ağustos 931 perşemlıe saat 14 te 

13 ağustos 931 saat 15 de. 300 İki cins gırcala l 
150 lspavlo J 

Deniz kuvvetleri ıçın yukarda yazılı bir kalem süger ve 
iki kalem ip açık münakasa ile alınacaktır. Münakasa günü 
olmak üzre tayin edilen 931 senesi ağustos ayının 13 üncü 
perşembe gllnü saat 14 ve 15 de ayrı ayrı yapılacak müna· 
kasalarda teklif edilecek fiyatlar muvafık görüldüğü takdirde 
ihale edileceklerinden şartnamesini almak istiyeıılerin her 
gün ve vermek istiyenlerin münakasa gün ve saat'.nde Ka
sımpaşada deniz müzesinin umum kapusu üstündeki deniz 
levazım satın alma komisyonuna müracaatları. 

Deniz Levazım Satın alma ko~ 
misyonundan: 

l(öori.ıılen Beykoza: 
6.- 7.-

11.- 1 l.15 
15.45 

7.50 8.30 9.30 9.45 ren on gün zarfından itiraz etmedi- • günü ıaat 11 de pa?.ar-
8.- 10.- leyh Ali Hey ilan tarihinden itiba- Efrat Elbiseliği Şayak Kumaş 4650 M~tre ( 13 ağustos 931 per\embc 

12.- 12.25 13.- 13.30 14.- 14.35 ği surette küçük Şahabettinin in- ., Kaputlugu Şayak kumaş 1250 ,, !ıkla ihale edilecektir. 
i5.15 16.- 16.50 18.- 20.15 21.10 22.- ra;: ve ia~csini ihmal ettiği hakkın- Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile mü-

Büyükderede Lido yüzme spor havuzunda bu Cuma günü saat 
13.30 dan ıtibarcn yüzme atlama, su tıopu (Mıntaka birinciliği) 
'lliisabakaları vardır. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

daki iddiayi kabul etmiş ad oluna- nakasaya konulan yukarıda yazılı kumaşlar 5 Temmuz 931 
cağının ve bir daha mahkemeye ka- tarihinde kapalı zarf usulile teklif edilen fiat gali görüldüğün 
bul edilmeyeceğinin tasrihi ile den i bu mıktaı: kumaşlar müzayede, münakasa ve ihalat ka
gıyap kararının tebliğine karar ve· 

nununun 18 inci maddesinin (c) fırkasına tevfikan 13 Ağustos 
ıi!miş olduğundan ışbu gıyap ka-
ıarini dahi ikametgahi meçhul olan 931 perşembe günü saat 11 de pazarlıkla ihale edileceğinden 
mümaileyhe ilanen tebliğ olunur. şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve venneık isteyenle-

. t rı·n ı·hale g ·,·ı·n ve saatında KasımpaM..ıa Deniz müzesinin lst.wbul Beşinci cra Memurlu- S""" 

Merke,.imız için lüzumu olan 2000 ila 2500 teneke 730 ila gunıfon: Umum kapısı üstündeki Deniz Levazım Satınalma kornisyo-
740 derece benzinin mübayaası kapalı zarf usulile 29 Ağustos Mahcuz ve Paraya ~evrilmesi ka- nuna müracaatları. 

Kilo 
200,000 
150,COO 
100,000 

Kilo 
75,000 

arpa 
saman 
ot 

arpa 

Pendik serom darüliatihzarı için 

" .. .. 
" .. " 

Pendik bakteriyoloji enstitliail içirı 
60,000 saman ,. ,, ,, 

Pendik bakteriyolojihanei baytarisi ve serom darülistihı 
ri için mübayaasına lüzum görülen yukarda cins ve nııktarl 
rı gösterilen Arpa, Saman ve ot kapalı zarf usulile mürı 

kasaya konulmuştur. 22 ağustas 931 tarihine müsadif cuma 
teııi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacaktır. Şartnamelef 

ni ğörmek isteyenlerin her gün fındıklıda güzel san'aıl 
akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğine ve Pe~ 
dikte müessese müdüriyetine ve vermeğe talip olanla~1 

" yevm ve saati mezkurda Fındıklıda yüksek mektepler ııı• 

hasebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracll 
eylemeleri. 

,.~--------------------
Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Keşide 

11 EYLÜLDEDİR 

Büyük ikramiye 

35,000 Liradır 

' 

Bl tarihine miisadif Cumartesi günü saat on dörtte icra kılı- raığir olan gramofon sandalya ve 1 ,. 
· 1 1 · 1 · • .. k .. .. G l demirhane eşyası 17 Ağustos 1931 

•lac<.~ıncan ta ıp enn sartnamevı gorme U7.ere her gun a a- p ·· .. · ·b D HORHORUN• Aynca: (tS.000, 12.000, ıo.ooo, 8.000) Liralık 

ikramiye ve: (25.000) Liralık bir Mükafat. 
' •• ,1 a ı oy en e egırmen en a ı 
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• • ı • - • •• • • 1 azartesı gunu saat 9 dan ıtı aren c r 1 J 
ada nıerke7ımız Le\•azım daıresıne ve munakasaya ı~tırak ı K d k'. d y ld -- d H kk • ' 

•tmek _ıızc'.e dahi ınua~yen gün v~ saatte m_eı~kczimizde mü- Bey apartımanıncla s.atJlacagı ilan Beyoi(lu Tokatlıyan yanında mektep ıokak 35. Cilt ve emrazı "•••••••••••••••••••••••İlll1 ll 
eşekkıl ı: ıı m. Gd komı~vonuna muracaatları ı]an olunur. 1 oıunur. 1 2ühreviye te.Javihaneıi. Hrııün sabahtan aktama kadar. Me.'ul müdür; s·· . ·~=ıı ·---
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