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Hürriyet 
İçinde 
Sulh 
Siirt Meb'ugu: MAHMUT 

Alman sefiri Her Nadolni 
Çok mühim bir nutuk iradet
ti. Bu nutukta Versay sulhuıı
dan, AlmP,n milletine reva gö· 
ıiilen haksızlıklardan şikayet 
edildi. Almanyanın timdiye 
kadar gayri mes'ul politikacı
larından, gazetecilerinden bu
na benzer birçok heyecan~ı ?u
luklar makaleler dinlemıştık. 
Son n~tkun ehemıniyetini art
tıran şey, bunun resmi büyük 
bir sefir tarafından söylonme
aidir. Acaba Almanya, artık 
tahammülün son haddine gel
di de vicdanının iıyanlarııaı 
resmi bir lisanla açıkça ifade
Ye mi karar verdi? Her halde 
.ı\lman milletinin mukaddera
bnı ellerinde tutanlara macera 
Peı-est bir politika atfedil~~· 
Alnıanya, olsa olsa böyle yuk
•ek bir eda ile hakkını arı!~-
cak adalet isteyecek hancı 
b • . . ' 
ir ınüzaharet temin etınıı.tı~ · 
. Almanya, şüphe yok ~1 • ı~
hhamı çok müşkül malı hır 
buhran içinde çırpınıyor. Buh
ranın müspet veya me~fi b~r 
neticeye varması, koca ~ır mı}
letin hayat ve mematıle al~
kadar olacak, kadar ehemmı
Yetlidiı·. 

Vekile 

·"--~--~---..,__.ı..;-·-=-- -· 

Başvekil ismet Paşa Pentlikte motörden çıktıktan sonra istasyona geliyor 

ismet Paşa ve Vekiller dün 
akşam Ankaraya gittiler .• 

Heyeti Vekile, içtimaını bugün bitiremezse yarın 
da müzakeresine devam edecektir .. 

------------·------------

bugün 
Maaş 
Taksimi 

Divan dün de 
toplandı .. 

En fazla tetkikat Ede
biyat fakültesi müder
risleri maaşlarında 

yapılıyor 
Darülfünun divanı dün sa

bah Emin Muammer Raşit Be
yin riyasetinde içtima ederek 
edebiyat fakültesinin bütçesi
ni tetkike devam etmiştir. lçti
maa bir saat kadar devam edil
miş ve tatil edilmiıtir. Bütçe
nin tetkikikmal edilemediğin
den divan bugün tekrar topla-

. toplanıyor 
Balkan Komitesi 

T eşrinlerde Balkan Hariciy 
nazırlarının 

şehrimizde toplanması muhteme 

İstanbuldaki komite yarın toplanıyor 
Ticaret odasının Balkan mil 

!etleri arasında tesanüt ve te
masların takviyesine hizmet i
çin seçilen Balkan komiteai sa
lı günü Oda birinci reisi Nem
li zade Mithat Beyin riyasetin 
de ilk içtimaını yapacaktır. Bu 
içtimada teşrinievvelde şehri
mizde küşadı mukakrrer Ral
kan Ticart ve sanayi sergisine 
ait meaelelerle aynı zamanda 
gene fstanbulda toplanacak o
lan Balkan milletleri konferan 
sı ruznamesinde müzakere edi
lecek olan müşterek ticari ve 
sınai meseleler üzerinde görü
şülecektir. 

Balkan komitesi bu i4leri 
azami sür'atle çıkaracaktr. Ge
çen sene Atina' da toplanan 
Balkan milletleri konferansın- Nemlizatle Mithat Bey 
da aynı tarihlerde Balkan dev- rı arzusu izhar edilmitti.Buiçli 
Jetleri Hariciye vekillerinin de maın da tetrinievvelde yapılma 
lstanbulda bir içtima yapmala sı muhtemel görülmektedir. 

Daha Versay sulhunun ilk 
günlerinde bugünkü neticeyi 
tahmin eden ve gören Alman 
ricalinin sayısı az değildi. Ver 
say gibi bir muahde~İ~ şid~et
li ahkamı, her hangı bır ınıllet 
için ba,ka bir akibet hazırlıya
mazdı. Hakiki sulh, iki tara
fın temayül, muvaffakat ve 
ihtiyaçlarına az çok uygun e
saslara istinat etmedikçe payi
dar olamaz. Halbuki umumi 
harbin sulhu böyle olmadı. Ga
liplerin dikte ettirdikleri su
lh muahedeleri temayüllerden, 
ihtiyaçlardan, adaletten değ~I; 
Yalnız his ve infiallerden dog- . 
du. Mağluplar için mütt~it 
hasım cephesi önünde, egıl
ınekten· başka çare kalmamış
tı. Almanlar da öyle yaptılar. 
Fakat o müttehit cephe bu
gün çözülmüş bulunuyor. O 
C4!pheden ayrılan bazı devlet
l~r ise, denebilir ki açık veya 
ııızli; maddi ve manevi Alman 
davaımın müdafaa cepheaine 
&eçıniş bulunuyorlar. Bir daha 
anlatıldı ki münhasıran ya
tadığımız Anların infiallerine 
kapılarak büyük politika yap
mak, çıkar bir yol değildir. 
Almanya; vaktile kendisine 
Vadedilen beynelmilel adalete, 
•ulha fazla inanmasının ceza
~ını çekti. Şimdi vicdanların 
İı'Yanı başlıyor. Son hadiseler, 

Şükrü Kaya B. um~~ jandarma kumandanile beraber teftişe çıkıyor .. 
Başvekil ismet Paşa, Harıcıye _...-_._,._ __ _ Politika 

'il halin bir nevi reaksiyonu
dur. 

. Biz, Alman milletinin ati
•~ne, en mütkül devirlerinde 
hile İnandık. Bize bu itimadı 
telkin eden fey, bu milletin 
!e~n~k •. nizam, ve teşkilat kud
. e.tıdır. Hayatta, \ter millet 
~~ .~üşkülat mukadd~rdir. 

uyuk milletlerinı ınumtaz 
kaafı bu mütkülatı cesaretle 
h~rşılamaktır. Almanyanın 1~
b Utde olarak vaziyet şudur kı, 
I llgün Almanyaya musallat o
dacak bir musibetin tesiri ınah
t 11~ olmaz. Bütün Avrupaya 
heıır eder. Filhakika - yalnız 1 
lı etap, iktısat ve menfaat cep-
eıinden tetkik edilse bile - Al

:anyanın ifliıı bütün Avru-
1 ıı.nııı menfaat ve iktısadiyatı

njt'alt üıt edebilir. Böyle bir 
' ıbetin tevlit edeceği menfi 
~re~.anları kestirmek ise pe~ 
:.\) Çlur. Hiç bir devlet, ha~t~-· 

IDanyanın siyasi ve tarıhı 
l•ını olan Fransa bile dün
aya böyle bir akibet hazırla
ıık ınes'uliyetini üzerine ala
a:ı: • 

Fransızlar· Almanyaya kar-
ı p k • , .. 

e sıkı bir emniyet po ıtı-
~&ı takip ediyorlar. Fransa, 
..,lıPolitikasında çok asabi, pek 

aınlıdır. Almanya 1870 de 

(Devamı 4 üncii hilede) 

Vekili Tevfik Rü§lÜ, Maarif Vekili .t""'.,,-
Esat, Adliye Vekili Yusuf Kemal " ...,.,. .. _ __,,,._ 
Beyler dün konvansiyonelle Anka
raya hareket ebnişlerdir. 

Hariciye, Adliye, ve Maarif ve
killeri Başvekilimizle mulaki olmak 
üzere banliyö trenile daha evvel
den Pendiğe gitmişlerdir. Aynı tren 
le Baıvekilimizi teşyi etmek ÜzPre 

Meclis Reiıi Kizım paşa, dahiliye 
vekili Şükrü Kaya B. umum jandar 
ma kumandanı Kizım P&Ja bir çok 
meb'uslar ve setir zevat Pendiğe 

gitın.itlerdir. 
Konvansiyonclin bareektinden 

be on dakika evvel Baıvekil Paşa 
' d'" 1 . motOrla Yalovadan Pen ıge _ge mıt 

bulunuyordu. ismet Paşa'yı ukelc
de vekiller, mebuslar ve bir .. ço~ 

ti kalabalık bir halk kutlesı 
zeva a .. 
karıılamıştır. Başvekil Paşa motor-
dan beşuş bir çehre ile inerek ken
dilerini karşJlayanların ayrı ayrJ ti· 
Jerini sıkarak hatırlarıru sormuşlar 

ve: • .. 
- Buraya kadar zahmet etbnız, 

demiılerd;r. . . . 
Batvekilimiz müstakbılınıle "."-

raber yürüyerek jıtasyona gelmı.ş-
1 clir. Trenin haraket.ine beı daki
er d Ba•vekil b~ müddet zar-ka var ı. • .1 

f d Meclis R<isi Kaz m Paşa ı e 
ın a .. .. .. 

ba ı meseleler hakkında goruşmuş-

1 
zd. B meyon~a Kazım Paşa 

er ır. u .. r • 
maarife ait bazı şeyler soy enııf 

B -•· 'I aliıkodar olacağı cevabını 
aşveaJ . b. d 

. t' Trenin bareketıne ır a-
vermıt ır. . ı 
kika kala ismet Pa~a; teŞ) ıe ge en· 

· · kını• ve veda ]erin tekrar ellerını ıı "' 

ederek: .... 
- Bir kaç gün sonra gene goru-

ıürü:z, demiıtir. . 
(Devamı 2 inci ,çahılede) 

Maarif r1ekili harektll 
ederken •. 

Baıflekil fle Haricig~ 11ekili Ter1fik /li4tii Beg 
Pentlikte11 hareket eıınaııında.. 

Çatalcada ikinci meklep binasında bir toplanma 

irşat hey' etlerinden 
çok şey isteniyor .. 

Kadınlar birliğinin C grupu da 
seyahatten döndü .. 

Türk kadınları birliğinin tet 
kik ve irşat seyahatine çıkan 
gruplarından c. arupu balan 
ahiren fhrimize avdet ettiler. 

Bu grupun azalarından if
fet Halim H. seyahatleri etra
fında bir muharririmize demit 
tir ki: 

_ Köylerde çok büyük bir 
alaka ile karıılattık; bu alaka 
ümidin ve tasavvu~ fevkin
dedir.Bize bir çok temennilenle 
ı.ulun,.lmıutur. Çatalca beledi-

iffet Halim Hm. anlata~ 

yeai ve Halk fırkası bize pek 
büyük yardımlarda bulunrnuf
tur burada kendilerine teıek
kür etmek bir borçtur. Bilhaua 
Dr. ardakaıımız Handan H. bi 
ze çok candan yardnnlarda bu
lundu. teşkilatımızda srlı
hi tedbirlere ehemmiyet ver
mekle isabet ettiğimiz kanaa
tindeyim ... 

Bu suretle köylüler hem bize 
daha yaklaşmışlar hem de in

( Devamı 2 inri sahifede) 

R 

Muammer Raşit Bey 
Darülfünun ~:mini 

narak edebiyat fakültesi bütçe
sini ikmal edecektir Divanda 
en çok münakaıayı mücip olan 
vt> tetkiki en uzun aüren ede
biyat fakültesi bütçesi olmut
tur. Edebiyat fakültesi maaf 
takaiminde her müderrisle a
ranması icap eden vasıflara dik 
kat etmeğe çalıtılmıt ise de ge 
ne devlet memuru sifatile her 
müderriae bareme göre maat 
tevzi edilirken bu kanunun bü
tün icapları nazan dikkata alın 
mamııtır. Divan en fa.zla ede
biyat fakültesi bütçesinde tadi
lit yapmaktadır. 

Dainlerle 
Müzakere 
Yeniden müzakere 
başlıyacak mı? 

Düyunu umumiye Türk dayinler 
vekili Zekai Beyin ıehrimize gelme
ti ecnebi dayinleı 

vekillerinin yakın- ,,.---~ 
da Türkiyeye gele
rek tekrar Maliye 
V et.ileti ile müza
kereye başlayacak
lan hakkında ev
velce verilen haber 
lerin sıhhatini tak
viye eder mahiyet
te görülmektedir . 
Bütün memleketle
re ıamil olan ve Zekai Bey 
gittikçe artan bir buhranı son 
müzakerelerden sonra daha yakın
dan gören düyunu umumiye h&mil
lerinin bu defa müzakerata tekrar 
baılanıldığı takdirde eıkisi e;ltı müt 
külpesent davranıtıOJacaklan zanno 
lunmaktadır. Aynı zamanda ecnebi 
dainler vekillerinin bu dafa dah• va 
ıi ıelahiyetle gelerek hiç bir netice 
venneyecek olan nokta.i nazar teati
ıinden içtinap edecekleri muhakkak 
addedilmektedir. Zeki.i B. Adada iı
tirahat etmektedir ve bir kaç güne 
kadar Ankaraya gidecektir. 

Bir hava faciası 

Falih RIFKI 
YENi YAZl 1 alfabenin tasfiyesini istiyecc 

"Son Posta" yeni yazı hak- i,im. 
kmda bir anket açtı. ilk sual Eskidenberi osmanl!canın 
şudur: '"imla kaidelerinde ta- esaslr bir tasfiyeye doğru yü
dilat yapmaga taraftar mısı- rümekte olduğunu gören inkı
nrz?" lapÇilar, bizim bu yan tedbiri-

Bu sual başka türlü de soru- mizi beğenmediler; uzatma/a
labilir: " Bugünkü yazı ve im-- rr, \'urmalarr ve lüzumsuz harf
la kaideleri ile dilimizi yazmak leri alfabeden ve imladan attı-
mümküm müdür?" /ar. 

Biz Ankara' da ilk alfabe için _Şimdiki yazı ile güç yazıl11 
çalıştığımız zaman, herkesi hıç hır türk kelimesi yoktur. 
memnun etmek lazım olduğu Şimdiki yazıda türk kelime
likrine kapılmıştık. Üç dil için /erine lazım hiç bir harf eksilı 
sari ve imla kaideleri aradık değildir. 
ve bulduk. En çetin arap cüm- Fakat şimdiki allabe ile 
lesini yalmz kolay değil, tec- arap ve acem kelime ve terkip· 
vitli bile yazıyorduk. /eri kolay yazılamaz. 

Uzatmalı, vurmalı, çizgili, Allabemiz ve imlaomz, ya/. 
böyle garip bi,r allabe ile Is- mz sağdan yazıyı sola çevir. 
tanbul'a geleceğim sırada, Sa- mıımiş, lisanm tasfiyesine de 
raçoğlu dedi, ki: büyük bir hız vermiştir. 

- Biz sizden Türk dili için "'Deniz aşırı" yı yeni yazı ile 
allabe istiyoruz. Sizin alfabe- bastınrken elimle ve kelimek
niz osmanlı dili için yapılmış- rin birçoğunu o .. .!ğiştirmek mec 
tır. Ben solda kalacağım ve bu (Devamı 4 üncü sahifede) 
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; Kara bir gün.. ~ 

1
1 lstanbul nasıl işgal ~ 
1 edildi?.. 1 - -
; işgal faciasında deruhte ettiği vazifelerin icabı § 
§ olarak pek gakınd.an m0~şahetl~ ve takip etmek ~ 
!§ fırsatını bulan Azız Hudayı Be1in hatıraları =: 
§i MiLLİYET bıı feflkaldtle heyecanlı r1e meraklı 1 hatıratın pek gakıntla neşrine başlay"acaktır. : 

- @ @ @ = 1 " Milliyet ,, in yeni romanı : 
E = 
~ ''Başı Dönükler,, : 
~ Yazan: İbrahim Necmi = - -- -- -- -- -
- Billıttssa " Milliyet ,. için kaleme alınmış olan = 
= bıı romanı gakıntla tefrikaya başlayacagız. = - -= Kibar alemi kılılı altında kibarlığı, yeniliği -= hazm•tlemeyerek başları dönmüş insanlar arasına 
a düşen toy bir T6rk gencinin macerasını bu sütun- :: 
a /artla okuyacaksınız. = 

TOKIO, 15 (A.A.) - Avuıtuul 
yadan Japonya ve Kanada tarikilc 
lngiltereye gitmek İsteyen lnııiliz 

tayyareci Chicheater T okiodan hare 
ket edeceği sırada tayyarenin küçük 
bir duvara çarpmaıı yüzünden vü
cudünün muhtelif yerlerinden ağrr 
ıurette yaralanmıştır. Tayyare tam;. 
ınile harap olmuıtur. 

~ Yeni .lıagata sonradan girenlere karşı taze yeti- -

5 şen neslın duygularını bu romanda görueksiniz. = 
5illllllllllllllUUIUIUlllllllllUllllllllllllllllllllJlllUlll urumu . - .__. 



m J Muhabir mektupları 1 m 11 

ekirdeksiz üzümleri 
ile meşhur Menemen 

HARİCf HABERLER •• 
Berlin mülakatı kaldı! 

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

Alman ve Fransız başvekilleri arasında ilk defa 

Bu sene hastalıktan üzüm mahsu
lü yüzde otuz noksandır 

Menemende Kabilayın şehit edildili ve lcaıasının 
• asıloıfı mt1ydan 

MENEMENDEN: Hazır 
böyle uzun bir oeyahate çıkmıt 
Ye yolımıun üzerine de tesadüf 
eylemitken Menemene de uğra 
madan &eçmedim. Esaıen Mi
li.ata iken buraaının kaymaka
mile belediye reisinin sitayitle
rini dinlediğim için onları da 
yakından görmek istedim. Ha
va çok sıcak olduğuudan İz
ıni rde durmaksızın trene atla
dım ve Menemende soluğu al
dım. İataayonda bir hamala 
bavulumu yükleterek şehre 
doğru yollandım. Ben Meoe
meni iıtuyona yakın zannedi
yordum. Meğer ki oldukça u
zakta imit ! Zaten iıtaayonda 
an.ba ve otomobil bulunmadı
ğından bizzarur o sıcakta yaya 
yürümeğe mecbur odum. Am
ma ben de fena halde yorul
dum ve bittim! . 

Mt1nemende 

Koplay meydanım ıeç«ek 
doğruca belediyeye gittim •• 
kaymakam Haaip Beyle beledi
ye reiıi Bezaz zade F uıl Beyi 
ve diğer kaza erkinını orada 
mliçtemi bir halde buldum ve 
geç vakitlere kadar müsahabe
lerde bulunduktan sonra mükel 
lef bir ziyafete davet edildim. 
Ve geceyi belediyenin misafiri 
olarak geçirdim . 

Büyüklüğü, sagu, lıaoası 

Menemen 2 nahiye ve 50 
köyden ve 28000 nüfuıtan iba 
ret bir kazadır. Ve merkezde 
10,000 ahali sakindir. Arazi 
merzeği olduğundan yüzde oo 
nispetinde ııtma varsa da mü
cadele sayesinde azalmağe yüz 
tutmuttur. Suyu iki saat me
safeden ve tatlı bir menbadan 
demir borularla getirilmittir. 
Ve lıtanbulun Karakulak ıu
yu gibidir. Bu nefis ıuyun de
recesi 5 tir . 

Belediyesi 

Belediyenin varidatı 40 bin 
lira ise de bunun 8 bini gayn 
kabili tahsildir. İtfaiye için 
bir arozöz, bir belediye dokto 
nı bir de Fikriye hanım iımin
de bir ebesi vardır. Şehirde Ta 
bir ve Hamdi Beyler namında 
iki serbest doktor ve bir ecza
ne ve bu eczanenin çok hami
yetli ve gayyur bir sahibi var
dır. İsmi de Kenan Beydir. 
Burada belediye tarafından ya 
plmıt bir elektrik tesisatı şeh
ri nurlara gark eylemektedir. 
Çarşıda umumi hela ve istaa
yonda bir bülvar yapılmıttır. 
Ayak tedaviıine mahsus bir de 
diapanıer mevcuttur. Bu ıene 
tasarruf senesi olmak dolayııi 
le mali vaziyetin ıalahile itti
ııal edilecek ve bu meyanda 
,ehrin müstakbel haritasile 
köylerle hududunu gösterir bir 
harita yaptırılacaktır. 

Mahsulat 

Menemen çekirdeksiz uzu
mile methurdur. Bu sene bağ
lara fü·ız olan hastalıktan ü
zümler yüzde 30 noksan ola
caktır. Buradan 15,000 çuval 
üzum çıkmaktadır. Meneme
nin mahsulatından birisi de tü 

tündür. Burada iskan olunan 
Kavala muhacirleri tütüncülük 
te mahir oldukları ııibi yerli 
ahali de usta olduklarından 
tütünler hastalıktan i.zade kai
mi§ ve çok temiz tütün yetit
tirilmittir. Buradan ylı.rım mil 
yon K. tütün çıkar.Menemenin 
kavunu da pek me~hurdur. Ve 
Kırkağacınkine muadildir. Ba
zı köylerde ve ezcümle Dqaköy 
Helvacı, Y anik, Musa Bey ve 
Kesik köylerinde ve Gedis neh 
ri boyunca posalı arazide ga
yet leziz ve nefis kavunlar çı
kar ve bunlar Mısıra, lıtanbu
la ve Adalara ihraç. olunur. 

Megan kökü 
Menemende meyankökü ti

careti her sene yarım milyon 
lira ııetirmektedir. ~ak An
droı ve F orbesi fabrikaları bu 
köklerin birinci müıteriıidir. 
Buranın arpaaı da çok ınethur
dur ve bira imali için çok ara"'" 
maktadır. 

ıJunlardan batka pamuk, 
mısır hububat ve ıiaam da ye
tiımektedir • 

Sanayi ve fabrika 
Menemenin destileri de met 

burdur. Senevi 30,000 liralık 
desti ihraç eyler. Hasan Veh
bi Bey ve mahdumları tarafın
dan aıri bir un fabrikası yap
tırılmaktadır. Bu fabrika ayni 
zamanda buz, zeytin yağı ve 
çırçır fabrikası olacaktır. 110 
beygir kuvvetinde buharla mü 
teharrik bir motör getirtilmit
tir. Hasan Vehbi Bey ıayam 
takdirdir. 

/ktısadi vaziyet 

Menemenin iktısadi vaziye
ti çok mükemmeldir. Buraya 
Anadolunun her tarafından a
meleler gelirler ve iki lira yev
miye ile çalı,ırlar. Tuzla mem 
libası da Menemene tabidir. 
Bu sayede senevi 4,5 milyon 
lira varidat temi•/. olunmakta
dır. Bu memlahadaki tesisat 
o kadar asridir ki bunun için 
tamam 10 milyon lira sarfolun 
muıtur. Bu tesisat eski Düyu
nü umumiye tarafından yaptı
nlmııtır. Elektrikle mütehar
rik dekoviller ve saire şayanı 
hayrettir. Memlahayı Gediı 

nehrinin talui.batından kurtar
mak için (Pakenta) denilen 
muazzam bir set yaptırılmıt
tır ki, bu sayede etrafındaki 
köyler de muhafaza olunmakta 
dır. 

Burada bir Ziraat Bankaaı 
ve bir de zirai kredi koopera
tif tirketi mevcuttur. Şu hale 
nazaran Menemen ahalisi Mi
li.ı ııibi battan bata refaha er
mit mes'ut bir diyardır. Ve 
çok zenııin kazalarımızdan biri 
dir • 

Bir ganlıılık 

Maliimdur ki Menemen ka
sabaaı Koplay hadiıesile de 
ahiren İftihar eylemit bir yer
dir. Fakat herkes bu iımi yan
lıt tali.ffuz etmektedirler. Ki
misi Kukblay, kimisi de Kubi
lay, bazısı da Koblay demekte 
dirler. Bunun en doğrusu iae 
Koplaydır, 

Rac.ıp Kemal 

bu bahs üzerinde bir telef on muhaveresi oldu 
Fronsa 

Nazırlar 
Gidemiyor 
M. Briand'ın hasta 

olması bu 
teehhurü icap ettirdi 
PARIS, ıs (A.A.) - M. Briand

m sıhhi vazİJ'etİ doktorlar tarafın . 
dan tavoiye edilen 
istirahat tedavisi 

lnıiltere 

Mali 
Buhran 

Hükumet derhal 
harekete geçecek 

LONDRA 15 (A.A.) - M. 
Mac Donald Daily Mail gaze. 
teainin bir muhabirine vaki be 
yanatında İngiliz milletinin bu 
günkü müfküli.ta ce buhrana 
hiç tüphesiz göğüs gerip kartı 

ne aralık 
ne miisait olmadı. 

imdan M. Lavalin 

Berlin oeyabati ey

lule kalmııın.. M. 

Lava! ke,,fiyeti te

lefonla Alman Baş 

vekili M. Briininge 

bildirmiıtir. Bu mu 

bavere Alman ve 

franaız baıvekil-

1

1 ~oya.cağ1D1 ııöylemit ve demit-
tır ki: • 

" Böyle olmakla beraber tim 
diki ıerait dahilinde masrafları 

!erinin doğruda" 

•ioğruya telefonla d. Brıand 
'° bizzat ilk müli.katlarıru teıkil el· 
< ıektedir. 

ilk telefon 
BERLIN lS (A.A.) - M. Laval

in M. Brüning'e telefon ederek ntu
maileyh ile bizzat yirmi dakika ka
dar sörütmeıi Berlin'in siya&i ma
hafilinde büyük bir te•İr bırakmış
ın .. Fran11z Başvekilinin bu hareke
t~ Fransız nazırlarının Berline icra 
edecekltti seyaluı.tin tehiri dolayısİ· 
le Almanya ile suitefehbümler mev
cut olduğu suretinde huıl olmuı o

lan endiıeleri izale ebnittir. Şimdi 

artık Alman ve Fransız naz1rlarının 
bu ay zarfında yekdiğerine mülô.ki 
olmalarına mani olan yegane sebe
bin M. Briand'm rahatsızlıi!ı oldu
funclan fÜphe edilmemekte ve mu
maile,,hin yakmda iadei aıhhat et -
mesi -ni olunmaktadır. Alman
ya ve Fransa hükUmet reisleri dip
loma11 tarikile yapılacak İfMBhn 

her türlü ihti,,at tetbirlerine rağmen 
bir yanhılığa meydan verebileceiinl 
nazarı itibara alarak bu ıaretle cloi
rudan doğruya ıahsen görüımeleri
nin ilk defa vald olmuı olduğu e
hemmiyetle kaydedilmektedir. Bu 
telefon mülakatı, Fransa - Almanya 
tarihinde möhim bir nokta teıkil e
clecelr.tir. 

M. Briand' ın sılılıl vaziyeti 
BERLIN ıs (A.A.) - Berlln 

sl,,aai mabafili, M. Briand'm sdıhi 
vaziyetinin ııeçenlerde vukua gelen 
aataha rağmen, kendiıinin CemiJ'eti 
Akvamın içtima devresinden evvel 
Berline gelmesine müsait olmadıi;'I· 
nı büyük bir teessürle öğrenmittir. 
Mumaileyfıin J'akında iadei sıhhat 
etmeai için ıamimi temenniler izhar 
yetinde ve nl.hayet teırinievvel bicla 
yetinde Berline gelmesi ümit olun
edilmekte ve kendisinin eylill niba
malı:taclır. HükWnet mabafili, Berlin 
mülikatınm teehhilründe siyasi ... 
bepler mevcut olmadıirnı ehemmi
yetle beyan eJ'lemektcdir. Zira M. 
Lava! telefonla M. Briining ile cörii 
türken kendiıinin aiuıtostan eYYel 

Berline gelmııfe tahsan iıruıde oldu 
funu fakat seyahatin tarihini tes
bit etmeıinin M. Briand'ı tedaYİ e
den doktorlann mütal..Ianna bailı 

oldufunu gizlememittir. Binaena· 

leyh bu noktai nuarda hayret edi

lecek bir şey yoktur. Alman hükU

metinin dahili siyasete müteallik 

bir takım esbaptan ve M. Briininır 

henüz Cenevreye sitmeğe karar ver 

memit olduiundan dolayı bu mülia

katm Cenevre müzakerelerine t ... 

kaddüm ebnesi temennisi oldui;u 

söylenmektedir. Bir de Alman hükU 

meti, Paris ve Londrada yapılan mü 

:ıakerata M. Lava! ve M. Briand ile 

yeniden giriımek huıuıunda istical 

etmekte oldufundan bunun böyle 

olmaaUll istiyordu. Fakat hükGmet. 

Franıız: nazırlarına seyahatlerini te
hir etmeğe karar verdiren ıiyasetle 
alikuı olmayan esbabı, müteessif ol 
malda beraber, takdir ve kabul et
mektedir. 

Fas Sultanı 
NANCY, 15 (A.A) - Faı 

ıult~!ncy'ye gelmiıtir. 

, mıza dikkat etmemiz ve boz
guncuların dedi kodulanna ku
lak aamayarak metaneti elden 
bırakmamamız i"i.zım gelir. 

"Hükumet derhal harekete 
geçmek niyetindedir. Mali ma

ı sarifi azaltmamız ve ahalinin 
her sındı hakkında hususi ted
birler almamı"? · <:.ıo9 ediyor . ., 

M • .• c Donol 
Gazeteler ll'lall vaziyetin dü

zeltilip sağlanılqtırılması için 
alınıacak tedbirlerin iblhassa 
ücretlerden yüzde 1 ili. 10 niı
betinde bir resim almmaamdan 
varidatın ve daimi iratların ver 
giye tabi tutulmasından, harp 
iıtlkrazlarınm ihtiyari surette 
tahvilinden, tiyatrolardan ve 
spor eğlencelerinden vergi iıti
fumdan ibaret olacağı zanno
lunmaktadır . 

Londra, 15 (A.A.) - Mali
ye mutaha111ılan nazırlar en
cümeninin ilk tekliflerinin tet
kikine buııün de devam etmit
tir. 

M. Snovden'nin bu sabah 
yazlık ikametgahından telefon 
vaaıtaaile maliye nezareti erki
nile ıörüttüğü haber alınmıt
tır • 

Maliye mutaha11ularınm 
noktai nazarlarını havi rapor 
hazırlanmaktadır. Bu rapor na 
zırlar mecliıinin puarteai ııün 
kü içtimaına yetittirilecektir. 

Amerikada işsizler 
artıyor 

W ASH1NGTON, 15 (A.A) 
- Amerikada itıizliğln ııün 
geçtikçe korkunç bir ıekil al
maaı bükUmet mahafilini ve it 
alemini pek ziyade düşündür
mektedi • 

Otomobil 
Seyahati 
Hacı Mehmet B. Avrupaya 

nasıl gidecek? 
Kütahya meb'usu Hacı Meb 

met ve esbabı emlakten Cemal 
Beyler huıuai bir otomobille 
Avrupada bir seyahat yapacak 
!ardır • 

Bükreıten itibaren tama
men otomobille icra edilecek 
olan bu seyahat programına 

Macaristan, Avuıturya, İtalya, 
İsviçre, Almanya ve F ransanm 
baılıca tehirleri dahildir. 

Gelecek pazar ııünü batlaya 
cak olan bu otomobil seyahati 
( 5) hafta devam edecek ve Na 
poil tarikilo avdet edilecektir. 

Almanya 

Tekaüt 
Maaşları 
Almanlar maaşlarda 

tenzilat 
yapmak iıteyorlar 

BERLIN ıs (A.A.) - Alman 
hükumeti, eoki zabitlere cenerallere, 
yüksek memurlara müracaat ederek 
almakta oldukları yükıek tekaüt ma 
•tının bir kıımından kendi ihtiyar
larile vugeçmelerini talep etmiıtir. 
Bu tekaüt mııatları hazan 500,000 
...rı.a balit olmaktadır. Hükumet 
tarafından bu maksatla ı 7S taahhüt 
lii m'*tup gönderibnittir. ŞimdiJ'e 
kadar bunlardan yalnız ikisine müı 
bet cevap gelmittir. Bu müsbet ce
vapları verenler cümhuriyetpervera
ne ve faşist faatiyetlerile maruf olan 
sabık cenerallerden Deimling ile 
Schonenaich'dir. 

Diğerleri reddetmiılerdir. 

Hatta bazı zabitler, yapılmakta o
lan tazyik dolay11ile Hindenburg 
nezdinde şikayette bulunmuşlardır. 

Yuks•k tekaüt maatı olan kimse
lerin b· ' ,.. b har•k ti bazı mahafil
de siddetie tenkit edilmektedir. 

Dehşetli bir borç 
BERLIN IS (A.A.) - Reichta;:-' 

ın içtima devresi esnasında Alman
ya hükumeti ile diğer hususi devlet
ler arasında cereyan etmiı olan mü
zakereler, commun ve eyalet bütçe
lerinin mali vaziyetinin pek vahim 
olduğunu cöıtermiıtir. Bütün dev
letlerden borcu en az olan dcn·let, 
Prusyadır. Maamafih, yapılan ta•ar 
ruflara rağmen, 1931' de açığı 350 
milyon marka balif olacaktır. Vazi
yet, Vurtembcırg'de, Bavyera'da, 
Bat'ta ve Heose'de de aynıdır. işsiz 
llktan fevkalide müteet1İr olmuı bü 
yük oanatlar ..-nleketi olan Sakson 
yada vazi,,et daha vahimdir. Breıne 
ıelı:ri hemen h.uen iktihamı mum
kün olmayan müıküller içinnde çır
pınmaktadır. Ayan azaamdan olup 
Brem'in ahvali maliyesini ihtimam 
ile 111aha memur edilmiı olan zat, 
iıtifa etmiıtir. Breme ve Hamburg 
huıusi bir vaziyet iıgal ebnektedir. 
Bunların harici bon;lan pek fazla. 
dır ve itsizlere vermekte olduklaı·ı 

tazminat mühim yekunlara baliğ bu 
lunmaktaclır. Bı·eme ve Hamburg, 
yeni krediler !'ide etmek ve k11a va
deli bon;larıru uzun vadeli istikraL· 
lara tahvil eylemek İçin müzakerele 
re gİrifmitlttdir. 

ı7 taluitte itfa edilecek yüzde al· 
b faizli bir istikraz akti derpiş olun 
maktadır. 

Şehrin bon;ları bir buçuk milyar 
marka baliğ bıılunmakta olup bu· 
nun 500 milyonu huıuıi bankalara, 
bakiyesi de umu.mi kredi müesıescle 
rine ve bilhassa tasarruf sandıkları
nadır. 

Şurasını ili.ve etmek muvafık o
lur:- "Bu borçların bir kaç milyonu 
ela ~unl..-.:e yapılan bazı teıeb
bilsltr J'ÜZÜnclaı ihtiyar edilmiıtir. 

Buhranı yenmek için tebirltt ve 
communler, Üc:fttle maaıları tenki1 
etmek mecburi,,etindedirler. Fakat 
commu mem11rları, daha timdiden 
bu tedbir aleyhine kıyam etmiıler

dir. Tasavvur edilen yüzde ıs ili 20 
nisbetinin tatbik edilmesi ıüpheli

dir. Almanya hükumetine her gün 
sık sık nıüracaatlar vuku bulmakta
dır. Neticede §ehir ve communlar le 
hine tasavvur edilmİJ olan borçlar 
tahvilinin mes'ul.iyet1erini Altt"anya 
hükUmeti yüklenecektir. 

Kömür alını satımı 
BRÜKSEL, ıs (A.A.) - Mesai 

nezaretinde nazlTln riyaseti altında 
Belçika ile Almanya arasında kö
mür ahm ve satunına müteallik bir 
celse aktedilmit ve bu celsede nazır, 
Belçikanın kömür sanayii vaziyetini 
teırih eylemiıtir. Alman ithali.tma 
aiır cümrük resimleri vaz'ı mesele
si de mevzuu bahsolmuftur. 

Alman sanayi erbabı mümesıille
ri, memleketleri iıtihsalitının azal .. 
mıt olduğunu ve bu hususta hüku
metlerine müracaat edeceklerini söy 

lemitlerdir. 

Kısa vadeli 7 milyar borç 
BALE, ıs (A.A.) - Hali hazır

... Bale' de içtima halinde bulunan 

Bulgaristan' da k mi
tacıların faaliyeti 

Paket içinde bomba - Dört kişi 
ağır surette yaralandı 

SOFYA, 15 .AA .- Bu aktam makedonyalt Teodtııroruıı 
evinde bir bombo infili.k etmittir, Mümaileyh Protogerof ta· 
raftarlamdan ve Mihailof'un tanuunıt i.leyhtarlarındadır. Boııı 
ba T eodorofa bir paket içinde bir adam tarafından bizzat veril
miftir. Mezkur şahıı Teodo,of'un dostlanndan birinin iıminİ 
vererek kendisine onun tarafından bir kitap getirildiğini sllyle
mi,tir. 

Bomba paketin verildiği anda infilak etmiş ve mezkilr p· 
hıı ile Teodorof ve o esnada orada bulunan Teodororun dost· 
!arından Traikof ve diğer bir adam ağır ıurette yaralanarak 
haataneye kaldırılmışlardır. Tahkikat yapılmaktadır. 

ilk parti üzüm Avrupaya sevkedildi 
1ZM1R, 16 .A.A .- Ege iktiıalii mintikamız mühim servet 

kaynaklarnıdan biri olan üzümlerinin bu seneye oit ilk partisi 
buııün öğle vakti saat 12 raddelerinde İtalyan vapunına yükle
tilınittir . 

Üzümlerimizin ilk tahmili dolaysile sabahtan beri limanımız
da bir faaliyet devresine girdiğimizi gösterir bir hareket canlı· 
lık belirmiş ve mavnaların bir çokları donatılmıttır. 

Vapura muhtelif firmalar tarafında bin dört yüz kutu tah· 
mil olunmuıtur • 

32 kişilik Rus tayyaresi 
MOSKOV .\, 15.A.A.- Bugün Moskova tayyare kararga· 

hında 32 kişilik büyük yolcu tayyaresinin tecrübeleri yapılmı 
ve tecrübeler tam bir muvaffakiyetle neticelenmittir • 

Tayyare tamamen madeni olup münhasıran Sovyet mamu· 
!atından inşa olunmuştur. Tayyarede beheri 480 beyğir küv· 
vetinde 5 motor vardır . 

irşat heyetleri 
(Başı birinci sahifede) 

sani bir vazite görülmüştür. 
Köylerde 400 aşı yapılmıt; ve 
ayrıca da muhtelif yerlere lri
tüp bırakılmıştır. 

, ,C- grupunun merkezi u
zak bulunduğu için Çatalcada 
bir teşkilat yapmağa teşebbüs 
ettik ve muvaffak olduk; oı·a
da dört hanım bizimle köyler 
araıında yardımcı vaziyet ala
caklardır. Bu suretle faaliyeti
miz bir haftalık mesaiye mün,. 
hasır kalmayıp devam etmekte 
dir. 

Ara günlerde Çatalca :flh
ci mektep binaaında toplan
tılar yaptık ve içtimai, sıhhi 
konferanslar verdik. 

Bu münaaebetle Çatalca hal
kına bize gösterdikleri yardı
ma te,ekkür etmeği bir vecibe 
bilirim. 

Hindistan 

Yuvarlak 
Masa! 
Gandhi konferansa 

gitmedi, 
yeni müzakere var 

BOMBA Y, ıs (A.A.) - Lonclra 
da toplanacak Yuvarlak Masa konfe 
ranıına İJtirake davet edilen murah 
haslard"n yirmi yedisi LondraJ'• git 
mek üzere vapura binmişlerdir. Bu 
murahhasların araıında Sapru da 
vardır. 

Yımi müzakere 
SIMNA ıs (A.A.) - Kongren.in 

icra heyeti ile umumi vali araırnda 
bua-ün yeni bir temaı ve müzakere 
daha olmuştur. 

Bu temaı, 'alii umumi ile icra he 
yeti arasında münaseb~tın yeniden 
teessüs ettiğini farzettirmektedir. 
Vaziyet hükumetle İcra heyeti ara
sında bir anlatma hasıl olması muh 
temel bulunduğuna hükmettirecek 
bir hal almııtır. Gandinin Yuvarlak 
Masa konferansına iıtiraki ihtimali 
bili. mevcuttur. 

Gandi Landraya gitmegor 
BOMBA Y, ıs (A.A.) - Candı, 

Londraya gibneie ikna edilmek üze 
re sarfedilen bütün cayretlere rağ· 
men ret cevabı venniı ve Yuvarlak 
Masa konferan11na İftİrak etmeyece 
ğini söylemiıtir. 

Gandi A/ı71efabat'a 6eldi 
AHMETABAT, ıs (A.A.) -

Gandi bu sabah Bombaydan Ahmet· 
abada ırelmiıtir. 

mali komiteler mahafilinden alınan 
malümata cöre, Almanların kısa va 
deli borçları takriben 7 milyar altın 
marka balii olmaktadır 

ismet Paşa 
(Başı birinci sahifede) 

Ba:ıv~kil ve vekiller vagonun pen 
ceresine celıniıler tren ka'karke 
fapkalarıru çıkararak selimılamıı 
lardır. Tren haraket ederken isme 
PafA halk tarafından: 

- Hayırlı yolcuh.k! .•. nidal 
ara11nda alkıtlarunıtlardll". 

Meclis reisiKiumPı, dahiliye vt 

Başvt1kil !&met Paıayı 
6Ötüren tren kalkarken .. 

li ve umum jandarma kuman 
lstanbula avdet etmiılttdir. 

Şükrü Kaya Bt1g 
Şükrü Kaya B. jandarma u

kumandanı Kizım PafA ile birlikt 
yann on gün sürecek bir teltit • 
hatine çıkacaldardır. Seyahat 
ve Çanakkale nuntakalanacla ya 
lacaktır. 

Heyeti vekile içtimaı 
Heyeti yeklJe buııfut Ankara 

ismet Pata nın riyasetinde top 
caktır. Bu içtimaı fevkalade 
hiyette olmaJ'IP birikmit ıünlük i 
le.rin intacı için aktedilen mütat İ 
timadır. 

Bugünkü içtimada iıltt bitiril 
mez.ıe heyeti vekile yarın da içt" 
ederek birikmit iıler çikarılacakl 
Yann aktamı ismet Pqa nın tela 
Yalovaya avdet ederek orada 
müddet daha istirahat etmeleri 
kunetli ihtimal dahilindedir. 

Hava postaları 
Şehrimize ııelen malumat 

nazaran meıhur tayyareciıııİ. 
Vecihi B. kendi yaptığı "Vee• 
hi., tayyaresini ve bundan • 
ra yapacağı tayyareleri miifİ 
sahada kullanmak için şay• 
takdir bir teşebbüse giri,nıit• 
tir. 

Vecihi Bey Posta idareıiıı 
müracaatla İstanbul ve Ankar 
ile Şark vilayetleri arasıncl 
posta paketlerini tayyare il 
nakletmeği teklif etmittir • 
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ihracat eşyamızdan 
uamele vergisi kalktı 

Bu sayede ihracatımız artacak ~e 
bir çok mallarımız satılabilecektı~ 

120 000 çuvay olacağı tahnıın. 
İhracat ofisi yeni Muamele 

•ergisi kanununun resmi gaze· 
1ede neıri münaaebetile ihracat 
lcirlerine yaptığı bir tamimde 
•lelunıum ihracat mallarından 
, llanıele vergisinin kaldırıldı: 
gıııı bildirmittir. Yüzde 2,5 nıs 
lıetindeki bir verginin kaldırıl· 
~ası ihracatçılar için mühim 
ır fırsat ve faideli bir •ahadı~
•kiden ihracı kurtarm,yan bır 

0 k mallar bu sayede ihr~ç .0 • 

lltıabilecek vaziyete girmıştır · 
Ofis erbabı ticarete bund~ 

&tifade tavsiye etmektedir· 

Pamuk fiati çok 
düşüyor 

Offıfn ıoa aldğı ma!Umata 
azaran dünya piyasaların?• 
arnuk vaziyeti gittikçe e~dı!e 
evlit edecek bir hale girmıştır. 

Son bir kaç günde pamuk 
İatlen 3l seoedenberigörülme 
iş bir dereceye dütmüştür · 
Dünyanın birinci pamuk 
Üstahsillerinden Amerika'nıo 

5,584,000 balya pamuk istih· 
ıll etmesi - ki bu mikdar U· 

Utni ihtiyaçtan iki milyon. bal 
a fazladır- bugünkü vazıye
e sebep olmuttur. Fiatlar_~n 
ibre başına üç sento .kadar ~uş 
esinden endite edilmektedır. 
amuk fiatları yalnız 1895 ta

"hinde 3 sente düımüştü. 

Liverpol pamuk 
piyasası 

LtVERYOOL, 15 (A.A.}
amuk plfuası, açılmak
adır. Bilhassa Mısır pamuk 
arı piyasasındaki görülı;n 
afif terakki tesirile sabahleyın 
eıhut olan sağlamlığa rağ· 
en işler pek az olmuşt~r · Ka 
anış, sükunetli olmuş fıatlar 
lltulmuştur. 

Kuş yemi fiatı da 
düşüyor 

Mühim bir ihraç maddemiz 
0 la.n kut yemi son bir kaç gün 
içinde 11-12 kuruştan 9-9,5 ku 
~fa kadar düşmüttür. Bu d~ş 
unlüğe sebep Fasın fazla _m.ık 

tarda kuşyemi teklif etınesıdır. 
Bu vaziyeti evvelce Ofis tah 
İn etmiş ve Radyo vasıtasile 
"'Şrettiği bir raporda bu sen~ 

F as'ta kuşyemi mahsulünün 

Poliste 

Yüzük 
Nerede? 
Amerikalı kadının 

4000 liralık 
yüzüğü yok! 

.Ekspresle Viyanadan şehri· 
lnıze gelen Amerikalı Madam 
~lekııandnn 4 bin lira kıym~ 
ltııd ki .. .. - .. ıd d' e bir pırlanta yuzugu 
••sına göre trende çalınmış· 

lır A. . . ek .. ere · rnerıkaya gıtm uz 
'":.hriınize gelmiı olan Madam 
~llzüğünün Bulgaristan budu· 
d~ .dahilinde çalındığını ve k~n 
.\ •ıle .beraber seyahat .. eden uç 
ti ~e~ıkalı kadından ıuphe ~t
i ııı?ı Sirkeci zabıtuına soy: 
etnı!tİr. Polis isiınlen 
teçen bu ü.. kadını istic· 
.,, y b 

P etmekle beraber daha azı 
~?kttları da tetkik etmekte· . 
ır. Yüzüğün Madam Alek· 

~,11dr tarafından sigorta edil-

d 
1
• olduğu da anlaşılmakta· 

ır. 

8ilah ata ata gitmişler! 
h .. ~aspacı Yaşar , Kamil, VI' 

d 11
"'1Yeti mechul ilci kişi Galata 

k~ Arap ca~iinde Meyyit yo· 
Ilı -~llndan otomobille çıkarken 
t llteahhit Mehmet efendiye al 
~ el silah atarak kaçmışlardır. 
d abıtaca tahkikıt yapılmakta-

~ildi~i~i v~ Fas !!ıeı:~;~; 
cıns ıtıbanle . Jduğun· 
malları derecesınde ~ . 

T .. k ku• yc-ml.,.ı fıatların 
dan ur • 1 uhte· 
da bir tenezzül o ması -:;' . 
mel bulunduğunu kay etmış· 

ti. . . k ş yemi 
Memleketimızın u . 
hıulünün bidayette_ 140 b~n 

ma l - tabının edıl· 
çuvalı bu acagı h . 

. de bugün yaplan ta mm 
mışse b' u 
lere göre mahsul_ 70..SO ın ç • 
vah geçmiyecektır · 

Dün başlıca istihsal mın~a-
kast olan Tekirdağı~da":. Of~e 

len bir telgrafta fıat d~şk .. 
ge ıı· ıyet ı· 
lüğünden müte~e ıt vaz 
zah edilmektedır · • d 

M amafih mahsul azlıgın an 
a 1 -· kuv dolayı fiatın yükse ec~gı • 

1 .. 't edilınektedır. vet e umı 

yaş meyve ihracına 
başlandı 

Y 
. tan yaş meyva ibra· 

unanıs b"t"' 
cına başlamıştır. fhra~at u Ü~ 
Avrupaya yapılmakta ır. .. 

k ve karpuz uze· 
ihracat avun ffakiyetli 
. d 1 u• ve muva 
rın e o m • lki üç . · alınmı•tır. 
hır netıce Y Al 

üodenberi Avusturya, ın~ 
g ·· ·· m ihraç edıl-ya}'A da yaş uzu 
mektedir. . b 

S k. t Yunan zıraat an· ev ıya ı 

kası idare etmektedir. 

Japon malları 
Son iki senedir yavaş yavaş 

fakat muntazaman dahili piya· 
salarda mühim bir mevki ve 
yerli mensucata karşı cephe a
lan Japon malları hakkında Ti
caret müdüriyeti bir rapor ha
zırlayarak fktısat vekaletine 
göndermiştir · 

Ticaret odası da bu hususta 
erbabı ticaretin, bi~h.as1 sa. ~sucat tacirlerinin fıkır e~ını ır 

1 tesbit etmektedır. rapora T' 
Maamafih mevcut ıcaret 

hed . hitama kadar bu hu 
mua esı b' ed 

'tt'h-~ edileceke ır t • susta ı ı - . 
bir görülmektedır. .. 

İlk üzüm mahsulu 
ı . den aelen malumata na 
zmır .. .. 

'lk üzüm mahsulü dun 
zaran ı . . . B 
ı . d ı'hraç edılmı<tır. u 
znıır en • 

münasebetle merasim yapılmış 

b ene ihracatımızın hayır ve us .. 
h olması temenni edilınıştır. 

inhisarlar 

Anason mübayaası 

M .. skürat inhisar idaresi bu u .. 
seneki ihtiyaç için anason mu· 

bayaatına başlamı1tır. . . 
Mubayaat İzmir havalısın• 

ılnıaktadır. 

Eytam ve 
Mütekaitler 

Üç aylıklar eylül haf
tasında verilecek 

Eytam, eramil ve mütckaidinin ey 
hil yoklamalarına malmüdürlükleri· 
ne merbut on ıubede devam edilmek 
tedir. Yoklama. eınaıında maat bor· 
drolan da tanzim edilmekte ve def· 
terlerin kayıtlan kapatılmaktld;r. 

Şubelerde yoklamalar sükiinetle de
vam etmektedir. Bu yoklamalann 
bir an evvel icra edilmesi ve nİhi\yet 
yoklaması için alakadarların muay· 
yen günlerde müracaat etmeleri I~· 
znndır. Tayin edilen günlerde müra 
caat etmeyenlerin yok]amaları yapıl 
mamaktadır. Yoklamalar 23 ağu•· 
tosta nihayet bulacaktır. Yalnız mu 
ameli.tını ikmal etmeyenlerin yokla .. 
malarma 24, 26 ağustosa kadar de· 
vam edilecektir. Bundan sonra bor
droların yekUnları kapatılacağı ci. 
hetle müracaat edenlerin muamele· 
lcri ma, tevziinden sonra yapılacak· 
trr. EylUI, teırinievvel, teırinisani 
üç aylıkları eylülün ilk hafta11nda 
,,erilmeıi muhtemeldir. Maa~ lar ge· 
çen maaş gibi ikinci yüzde beı zaın 

ile verilecektir. 

inkılap 
Liseleri •• 

Yeni bir lise açıldı 
Trabzon mebuıu Nebizadc Ham· 

di Bey tam tetkilatlı ve yeniliğin 
icap ettirdiği taın 

devreli bir lise te· 
sis etmiştir. Ana 
sınıfından itibaren 

kız ve erkek tale
be kftbul edecek o· 
lan bu irfan mües · 
sesesinin ismi "ln
kdi.p Liseıi., dir ve 
resmi müsaadesi ve 
rilmiştir. Dün b .: 
hususta Hamdi B. 
bir muharririmize Nebı zade Ham· 

demi1tir ki: di Bey 
- Liselerimizde talebenin ilmi ve 

milli terbiyelerinin inkitafına bilhas 

sa çalıtacaiız. Çocukların sıhhati ile 
mefgul olmak ta baılıca ehemmiyet 
verdiğimiz noktalard&n biri•idir. Ta 
lebenin ecnebi lisanlarını iy:ce öğ
ı-enmelerine büyük bir ehemmiyet 
atfedilmiştir. Memleketin en iyi ve 
en güzide muallimleri talim heyeti
ne seçilınittir. Liseler leyli ve niha .. 
ridir. Tedrisat muhtelit olacaktır. 

Talebe kaydına Nuruosmaniyedeki 
mektep bi.naıında batlanmıttır. 

Şair Nedim 
Heykel rekzi için 
teşebbüslere başlandı 
Şair Nedimin Beşiktaşta 

oturduğu rivayeti tahakkuk et. 
mi, olduğunu iddia ederek Be
şiktaşlılar Nedimin küçük bi~ 
heykelinin fırka kaza merkezı 
önüne rekzini istemişlerdir. Bu 
hususta kaza reisi Abdülkadır 
Ziya B. tetkika_ta başl~mş~ır .. 

Beşiktaşta bır ıokagın ısmı
ne de şair Nedim caddc&i ismi 
verilmiştir . 

Şirketler 

Haliç Şirketinin 
vaziyeti 

Geçenlerde ekseriyet olmadı
ğından toplanamayan Haliç şir 
keti hey'eti umumiyesi 27 a· 
ğustosta fevkalade olarak içti

ma edecektir · 
Bu içtimada tirketin faaliye. 

tine kat'i bir veçhe verilecek· 

tir . 
Şirketin sabık müdürü Emin 

Bey dün yeni vazifesi olan Er
gani bakır ıirketi müd~rlüğ~e 
batlamak üzere Erganıye gıt· 
miştir. Şirkete yeni bir müdür 
tayin edilmiyecek enspektör 
Hasan Bey bu vazifeyi görecek 

tir. 

Tütün ve zeytin mahsulü 
MU~LA. 16 (A.A.) - Milasta 

tütünlerin yüzde otuz veya kırkı tar 

ladan alınmış ve de;,k haline konul 

muştur. Mahsulün diğer kışmı da 15 

gün zarfında alınabilecektir. Tütün

ler çok nefistir. Kumpanyalar tetki

katta bulunmuflardır. Zeytin maı.~u 

lü de bu ene fazla tahmin edilmek-

tedir. 

Beledi11ede 

Karar 
Verildi 

1 Vaziyeti 
Kurtarmak! 

Osman Hamit Bey 
niçin tevkif edildi ? 
Va-Nu Beyin muhakemesine 

bugün devam edilecek 
Beyoğlunda fransızca ola· ı bir kaç fıkradır. Tahkikat ile i

rak çıkan P'st gazetesi aleyhi- kinci istintak dairesi meşgul ol 
ne müddeiumumilikçe ınüsteh- maktadır. 
cen neşriyat münasebetile açı· Va-Nu davası bugün 
lan dava dolayısile gazetenin 
sahibi Osman Hamit Beyin 
tevkif edildiğini yazmıştık. 

Tahkikatımıza göre davaya e
sas gazetede inti~ar eden ve 
müstehcen mahiyette görül n 

Maarifte 

Akşam gazetesi muharrirle
rinden Vala Nurettin Beyle 
mes'ul müdür lıkender Fahret 
tin Beyler aleyhine açılan da
vaya bugün ikinci cezada de
vam edilecektir . 

Belediye memurları 

Devlet memuru değil 
Uzun zanmndan beri belediye me 

murları hakkmda hangi kanunun 
tatbik edileceği belli değildi. Daimi 
encümen yaptıiı tetkikat neticesin 
de belediye memurlarının devlet me 
muru olmadıkları neticesine varmıt 
br. Binaenaleyh belediye memurla
" hakkında memurin kanunu değil, 
belediyece yapılan memurin nizam· 
namft;İ tatbik edilecektir. 

Madalyalar inkılap 
ınüzesinde .. 

Amerikadan htanbula bir uçu,ta 
gelen iki Amerik.l ı tayy~ reciye Boı 

vekalet tarafından bizzat birer n1u~ 

rassa madalya veri lmiıti. 

Ecnebi ve akalliyet 
mektepleri .. 

Darphanede bu madaly~lardan İ· 

ki tane daha yaptırılmıştır. Madal
yaların bir tarafında Gazi Hazretle 
rinln kabar tma bir resimlet"İ diğer 

tarafında da lstanbul, Nevyork ve 

! burayJ\ muvasalat tarihi ve saati ya 

zılı bulunmaktadır. Madalyalar için 
zarif birer de mahfaz";t yaphrılacak
tu·. 

••••••• 
Sıkı bir teftişe tabi tutulacaklar, 

yeni müfettişler alınıyor 
Aldığımız malumata naza· 

ı ran hususi, ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinin idaresine memur 

1 maarif vekaleti umumi müfet-

1 
titliği şehrimizdeki ilk der~· 
deki hususi ecnebi ve ekallıyet 

1 
mekteplerinin teftiş işini ıslah 
etmek için bazı tedbirler alına 
ğa karar vermiştir . 

Bunun için, münhal i lk ted
risat müfettişlikleri için mes
lekte temayüz etmit kimseler 
arasından yeni unsurlar intiha· 
bı bu tedbir! r meyanındadır. 

Yeniden ilk tedrisat müfet. 
tişliğine alınac~k . • . z_e~att~ ilk 
tedrisat müfettışlıgı ıçın lazım 
gelen umumi evsaf haricinde 
bir de ecnebi lisanlarndan biri 
sine yahut memleketimizdeki 
ekalliyetlerden birinin lisanına 
vakıf olmak şartı aranacak
tır. Bu yeniden a~nacak müfet 
titlerin adedi beş ıle on arasın
da olacaktır. 

B suretle mezkur mekteple 
u 1 d . 

rin teftişi daha ,y:;..::ın. an ve ı· 
çerden yapılabilecektıı . 

Bu !ene yeui şartlarla 
taleb~ alınacak 

Bu sen yeni ş artla rl a talebe 

alınacak. . . 
Bu sene ınuallım mkteplerı-

ne ne suretle talebe alınacağı
na dair vekalet maarif müdürİ· 
yetine yeni b'. r ta~imatname 
göndrmiştir. Bu talımatname-

ye nazaran bu sene muallim 
mkteplerine muayyen miktar· 
da talebe alu:acağı için bütün 
talipler müsabaka imtihanına 
tabi tutulacaklardır. Her mu
allim mektebine, kadrosu nis
petinde, ancak kendi mıntaka
sı dahilindeki talipler müraca
at edebilecektir. Bütün talipler 
sıkı bir muayenei sıhhiyeye ta
bi tutulacaktır. 

Müsabaka imtihanlarına gİ· 
recek ilk mektep mezunları 
türkçe ve riyaziye zümrelerin
den imtihan edileceklerdir. Or
ta mektebin her hangi bir ıını· 
fından muallim mektebine geç· 
mek iateyenler girmek istedik
leri sınıftan bir ıınıf evvel derı 
!erinden imtihan edilecekler
dir. Orta mektepten mezun O· 

!anlar bütün derslerden tifahi 
bir yoklamaya tabi tutulacak
tır. Ancak orta mektep mezu
nu talebenin elindeki t•hadet· 
name çok iyi veya iyi derecede 
olmak lazımdır. Liselerin doku 
zuncu sınıfından ona geçen ta
lebe muallim mektebinin son 
sınıfına alınabilecekler yalnız 
belli başlı derslerden tahriri im 
tihana tabi tutulacaklardır. 

Muallim mekteplerine niha
ri devam etmek isteyenler hak
knda ise kadro mevzuu bahsol
mayıp yalnız yukarıdaki imti
han şartlama tabidirler , 

~::;::;;;::~~ 

-Adalar 
Kasımpaşa Kulübünün çok 

mühim bir teşebbüsü 
Haber aldığımıza nazaran 

Knsımpaşa klübünün uzun me
safe yüzücü•Ü Kasım Bey bu 
sene uzun mesafe Türkiye re· 
koru yapmak için Anadolu ka
vağından adalara kadar bir yüz 
me yapacaktır. Bu müsabakayı 

organize eden Kasımpaşa klü
büdür. Şimdiye kadar memle
ketimizde bu kadar uzun bir 
mesafe üzerinde rekor tespit e
dilmiş değildir. Çünkü had
di zatında bu kadar büyük bir 
yüzme ınüsabakas.ın~ intaç ede
bilecek yüzücülerımız pek yok 
gibidir. Ancak geçen senelerde 
de böyle bir müsabaka yapıl
mış fakat tam minasile intac 
edilmemiştir. Bu seferki mü
sabakada Kasım Bey bütün u
zun mesafe yüzücüleı-ini defi 
etmistir. Yüzmeyi bitiren yüzü 
cüler

0

e (K.l.K.) tarafnıdan ._;ı. 
dalya verilecektir. 

Müsabakayı (G.S.) ve B::y
koz klüpleri fitalarla tak;p ede-

ceklerdir. 
Yarış bu cuma günü yapıla

cak ve saat 4,50 de suya girile 
cektir. İttirak etmek İ•\eyen 
müsabıklar preıenbe aktamın« 
kadar Kasımpaşa spor klübüne 
müracaat edebilirler. 

Memlekette 

Bir idam mahkumu 
Akşehirde Hatice isminde 

bir kadını ustura bıçağile kat
leden Arapsulu Hasan Hüse
yin hakkında verilen idam ka
rarı temyiz mahkemesi tarafın 
dan nakzedilmişti. 

Akşehir mahkemesi Hüseyi
ni tekrar idama mahkum etmiş 
tir • 

Dün geceki yangın 
Dün gece sa3t ona dcğru J\.kı.a 

rayrla valide can1İİ kırşı.sındal<i ba .. 
rakaların biı·:nde yanırın ~ıkmı . ve 
derhal söndürülmü·,t.ir. 

Hususi otomobiller 
Son uımanlarda :;ehir dahilinde 

bazı hususi otomobillerin Kartal, 
Şile, Burgaz gibi tabelalarla seyrüse 
fer ettikleri görillmüıtür. Yapılan 

tetkikatta bu otomobillerin ruhıat· 
nameyi o kaza belediyelerinden al
dıkları anla dmı~tır. Bunun da ıebe 
bl o belediyelerde ruhsat rüsumu· 
nun ucuz ve vesika almasın1n dA.ha 

kolay olmasındandır. Bu gibi hu•u· 
si otomobiller hakkında tahkikata 
baılanmııtır. Sahiplerinin otomobil
lerinde taııdığı plakada ya2. ılı ka7.a
da ikamet etmedikleri ve htanbul 
içinde oturdukları anlatılırsa hakla
rında takibat yapılacaktır. 

Belediye bütçesi 
Belediye bütçesinin daimi en 

cünıende tetkiki ik .. al edilmit· 
tir. Vekaletin yaptığı bazı ta
dilit üzerine şehir meclisinin 
fevkalade bir içtima akdetmeai
ne lüzum görülmemiıtir. 

Bütçe esasen iki aylık oldu
ğundan ve ~ehir meclisi içti
malanna da az bir müddet kal 
dığından asıl bütçede esaslı tet 
kikat yapılması te,rinievvele 
bırakılmıştır. 

T ebeddüller 
Merkezlerde ve ser 

komiserliklerde 
tebeddüller yapıldı 
Poliı merkez memurlarile komi .. 

serleri ;:ıı,rasında bazı tebeddülat icra 
edilıniıtir. 

Bu t ebeddüli.ta nazar.1n Sarıyer 

merkez memuru Necati Bey Beyoğ 
lu mer-kez memurluğuna, Beyoğlu 

merkez memuru Ekrem Bey Ad~ 
merkez memurluğuna, Sarıyer ml'r· 

kez memurluğuna. Ankara merkez 
memurlanndan Mirat Bey, Dolapde 
re ıerkomiıeri Tevfik Bey Samatya 

ıerkomiıerliğine, Samatya serkomi .. 

seri Necati Bey Dolapdere ıerkomi 

•erliğine, Kadıköy erkomiıeri ibra· 

him Bey Eminönu serkomiıerliğine, 

Ada serkomiseri Hilmi Bey Er~n

köy nahiyesi serkomiserliğine, Er~n 

köy nahiyesi ıerkomiser& Zühtü Bey 

betinci ıube serkomiserliğine, beşın 

ci şube serkomiseri Fahri Bey Aıla 

ıerkomi&erliğ-lne tayin edilmittir. 

Hüsameddin Beg 
Şehrimizde bulunan 11hhiye mÜ•· 

tetan Hüsameddin Bey dün oabah 

Y alovaya &İbn.İştir. 

lrtihal 
Merhum Mehmet Şaban Beyin 

refikası Devlet Demiryolll'\rı memur 

larmdan Hakkı Beyle merhum tel.it 

Mirali.y lskendea· Beyin kayın val-

d . H"-imiyeti Milliye refikimi-
eıı, aa. . 

zin yazı işleri müdürü Natıt Hakkı 
Be in büyük validesi Şerife Hanım 
dü: .. at 17,5 da Kadıl.öyündeki h• 
nesi.nde kısa bi'" ha.ıtahğı m ıilc.."\k1p 
irtihal etmiftİt. Cenazesi bugün Ka
dıköyiındc Çilrk sol<alhndaki evin
den makb.ri cbedisine t •vdi edil • 

cektfr. 
Naşi.t H'>kkı Bey 'ı·lta .lattunız'\ vr 

keder:fidc aile11~c l:ıizi_,e · I rimizi ar 

"tCd~riz. 

Gayrımübadiller şir
keti buna çalışacak 
Gayri mübadillerin tesis etmek ta 

savvurunda bulundukları Eml1'k fiı 

keti hakkında dün bazı malümat v• 
izahat neırebnİftik. Bugün rene Ct 

miyet erlıı:Nundan diğer bir zatrt 
beyanatını netrediyoruz: 

"- Dünkü Milliyet'te gayri mi 
badiller Em!ik fi. keti hakkında mic 
him bir fıkra var. Bunda iki esasi· 
noktaya temas ediliyor: 

1 - Bazı gayri miibadiller ( d 
ki bonolarla doğrudan doğruya em 
lik almak imki.nı varken bonolarım 
neden şirkete ıerıraye olarak " . e 
yim de o vasıta ile emlcik ıald•ra 
yon.) diyorlarmış . 

Şirkete girmek mecburi değildır 
Elindeki bonoları miiıait olan, itin• 
elveriıli emlak bulan gayri mübadil 
ler serbesttirler. Fakat her gayı , 

mübadil alacağı yu~de yirm·ye gor. 
haline muvahk hır mülk bulamaz 
Ve bulunacak mülkü de görmed"'1 
anlamadan alamaz. Bugün lzmirde 
yarın Mer•İnde satılacak bir mülkl 
alıp idare etmek le kolay it deıı-il 

dir. Halbuki büyük bir ıirket bu İş 
teri intizan.Ja kolayca görür. 

Bugün verilecek yüzde yirmi ho 
nolar şirketin elin+ıe birletirıe bi• 
çok emlilk ıtlınır. Atiyen verilece'lı 

bono taksitleri de gene tirket \'&Si· 

taıile emliıke tahvil olunur. Emliıl 

İratlanndan herkese ıermayesine g( 

re bir faiz, bir irat verilir. Bonola4 
nn tıunamı alındıktan sonra herke 
mevcut emlikten bütün ıermaye,;. 
ne göre münasip bir fey alır. Y ahuı 
tiıi<etin emli.ki bet on sene zarfın&> 
fR'sat ve talep buldul-:ça satarak n•I 
de tahvil etmesile bonoları bedel" tı 
ru nakden almış olur. 

2 - Gayri mübadiller emlak ~ir

ketinin sermayesi bonolardan tetd 
kili edeceği cihetle diğer l:ir gayr
mübadilin zannettiği gibi tirkctin 
mülk almak icin parası noksan go 
)enlere ikrazatta bulunmasına lm · 

lüın yoktur. 
Şirket, milyonlarca liralık emla 

kin birden aatılıia çıkarılmaıı üzerı 

ne aJıoı bulunmaması yUzUnden em 
lik kıymetlerinin dütmesine, bu yu1 

den pyri mübadillerin zarar gö~ 
ıine mani olacak. Bonolarla emlıllı 
alacak, emlaki idare ile iradındon 
istifade edecelt, talip bulundukça 
tedricen satacak, elinde nakdi yok
tur ki ikrazat yapsın? 
Diğer taraftan emlak alamayacaı. 

olan gayri mübadillerin milyonlarca 
liralık bonolannı bitden borsada •at 
mağa kalkışmaları yüzilnden bono
lar kıymetinin miithit bir ıurette 

belki de yüzde elliye kadar sukut et 
mesine meydan verilmerru, olaaıık.. 
Çünkü bonolar emlak alınmak ilı:e

re tiıi<etin eline geçecek, acele ile 
borsada satmağa çalıtanlar pek aı 
kalacaktır. 

itte meselenin ruhu budur. T kip 
olunan gaye bu muazzam iş yüzün~ 

den bir buhran huıulune1 gayri mu .. 

badillerin zarar görme&İne meyd !ln 

bırakmayacak bir birlik vucude " • 

t;nnektir.0 

• ••••• 1 

Yerli mallar 
Sergisi 
Bugüne kadar 105,000 

kişi gezdi 1 
Üçüncü yerli mallar sergisi 

açıldğı günden beri dün akta· 
ma kadar 105,000 kiti tarafın 
dan ziyaret edilmiştir • 

Dün öğlede Dahiliye vekiL 
Şükrü Kaya Bey sergiyi ziya· 
ret etmit ve ipekli kumatlar 
kısmından bazı mubayaatta bu 
lunmuıtur. Şükrü Kaya BeJ 
sergide gördüğü yüksek mü· 
kemmeliyetten dolayı beyanı 
memnuniyet etınittir. 

Dün •ergiyi ikinci kolordu 
kumandanı Ali Hikmet Pa 
da ziyaret etmiş ve sergid u
zun bir müddet kalarak erbabı 
sanayi ile kor.u~up bazı mub;ı
yaatta bulunmuştur. 

Şehı imiz de buluıtan Mı orlı 

scyyahhr da d ·n ser iyi ı:ez

mişlerdir . 
Sergi akın, akm gel n halkı 

isti~p etmediğinden, münavebe 
ile ge.ıilm<!k Laruı·eti lıasıl ol
muftur. 



Asrın unıdesi "Mi11iyet" tir. 

17 AGUSTO.: 1931 
1 DA RE HANE - Anb.r& cadde. 

i o: IOC Telsraf adreoi: Milliyet, 
l.tanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G 

3 aylıiı 

6 .. 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruı 800 kunt' 
7SO " 1400 .. 

1400 .. 2700 .. J2 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti eeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve -tbaaya ait itler 
~in müdiriyete müracaat edilir .. 

Gazetemiz il~nların meı'uliyetini 

lıabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30, 

asgari 19 ı!erece idi. Bu
gün ruzgir poyraz hava 
açık. 

Otobüslere dair 
Bizim M. S. rumuzlu arka

daş her cuma bir seyir yerine 
gider. Tabii gazeteci gelmit 
diye, ikram i7,zet görür. On
dan sonra eteğini çemrer, otu
rur yazıya!.. Artık ne çrkarsa 
bahtına! Çocuk (Empresyo
nist) tir. Aklında kalan inti
baları yazar . 

Geçen cuma Suadiye plajı
na gitmit··· Soyunup dökünüp 
denize girmiş olduğunu tah
min etmiyorum. Çünkü böyle 
bir şey olsaydı .ıbette ııazete
si bahsederdi. Ô, şöyle bir do
la~mış dönmüş gelmit·· 

Suadiyeye giden otobüsle
rin saatinden bahsederken: 

"- Yoğurtçu köprüsünü 
geçmemizle Erenköyüne var
mamız bir oldu,. diyor. Bu, 
Manilyalıların mübalağasına 
benziyor: 

Birisi Marsilya .. olmak üze 
n : birkaç kişi görütüyormu4. 
Herkes kendi memleketinde 
şimendiferlerin daha seri gitti 
ğini iddia ediyormuş. Marsilya 
lı demiş ki; 

-- Biade mi yoksa sizde mi 
trenler hızlı gider bibıem ama 
' nim batıma bir şey geldi si 
.ı:e onu anlatayım .. Falan i&tas 
yonda trende birisile kavga et
tim. Herif küfür etti, elimi u
zattım bir tokat attım .. O esna 
da tren kalkmıt, ben tokatı iler 
deki istasyonda bir batkasına 
vurmuıum ... 

Suadiye otobüslerinde de 
biraz tttatür var .. 

Aman, otobüs deyince ak
hma ~eldi . 

Ben de cuma günü Taksim 
elen otobüıe binip Büyükdere
ye gitmek iıtedim. Saat üç bu 
çuğa doğru otobüslerin har
man olduğu yere gittim. Tam 
o sıra bir otobüs geldi, bota! • 
dı: ve halle binmek için hüc11m 
etti. Bir de ne göreyim!. Bizim 
.-zenin yankesici esnafından 
üç ki,i hemen otobüse saldır
dılar ve derhal arabaya •inmek 
iatiyenlerin yan ceplerini a
rakladılar ... Tevek keli değil, 
bir kaç zamandır tramvay ara 
balarından ellerini çekmitler
di. Pek raat gelmiyordum. 
Meğer baıka yerde oynuyorlar 
mış.. içlerinde uzun boylu kı 
ranta bir çopur vardı. Öyle us 
tal•Ia cep karıttırıyordu ki; 
aştım. Benim de karıştırdı-

lar. Bıraktım .. Ben rahat ra
hat karıştırdığım halde bir ıey 
bulamıyorum. Onlar acele ile 
ne bulurlar ki? 

Neyse bu kibar esnaftan 
lrurtulduk. . Yola revan olduk. 
Büyiıkdereye giderken yarr yo 
la kadar öyle güzel gittik ki; 
bugüne gelinciye kadar bu 
ıevkten neden mahrum kaldı
itma esef ettim . 

Derken efendim, yolun bo
ıuk yerine geldik. . Allahım o 
"le toz, o ne ıarsıntı, o ne ko
m! .. 

BuyuJ,.deı-eye geldiğimiz za 
man içimizde koyu reak elbi
~li kimı;e kalmamıştı . 

Guya, belediye Hacı Os-

No: 92 Yaz•n: M. Yavuz 

Nihayet haşhaşa ! 
Yalnız ihtiyaten seni buradan 
başka bir eve götüreceğim 

ediyordu. Elen iye dedi ki: yazıt sarayının başağası .• 
- Fikrini anlıyorum .. Ha- Hüsrev, titremeğe baıladı: 

zineye sahip olduktan sonra - Sonra? Kuzum anlatsa-
buradan çıkıp gideceğiz .. Yal- na .. sonra ne oldu? 
ruz, şu var: Bu iş pek kolay Kontarino devam etti: 
olmıyacak .. Bizim hareketleri- - Ha .. bak, asıl marifet, 
mizi kollayanlarolduğunu unut buradadır. Herifin, beni böyle 
mıyalım.. Hele Kontarinoya acemice takip etmesi, ve hele 
hiç faktrrmağa gelmez . ı.endini bana göstermesi, ce-

Eleninin yüzü sarardı: saretimi arttırdı. Ünüme geti-
- Beni korkutuyorsun Hüs rilen kahvenin daha yarısını iç 

rev.. meden, sokakta birini !:'Örmü-
- Zarar yok .. Kork! .. kor- şüm gibi biı den bire yerimden 

ku, ihtiyatlı bulunmamıza ya- ı fırladım. Allahmı seven beni 
rar. . tutmasın .. Öyle kaçıyorum ki, 

- O halde ne yapacagız? arkamdan sapan taşı atsalar 
- Şimdilik hiç bir şey .. yetişmiyecek... Bilirim ki, ağa 
- Ka acak mıyız? ihtiyardır .. Kabil değil, bana 
- Hayir! yetitemez. Nitekim öyle oldu. 
Hüsrev, sesine daha cid- Çarçabuk izimi kaybettim. Da 

di bir eda vererek ilave etti: racık sokaklara girip çıkarak 
- Padişah, senin yerını verdim kendimi aşağı .. Sahilde 

öğrenmeğe beni memur etti . kayıklardan birine atlayınca 
Eleni, haykırdı: buraya geldim . 
- Ne diyorsun! . Hüsrev, düşünüyordu: 
- Evet! Hakikat bu... - Ağanın sizin peşinize 
- Demek mahvolduk! düşmesini ben hoş görmedim. 
- Niçin mahvolalım .. Şim- Yarın, daha uılı biri arkanıza 

dilik, saray adamlarından u- takrlırsa kolay kolay atlatamaz 
zaktayız. Yalnız, ihtiyaten se- amız ... 
ni baçka bir eve göndermek la- Kontarino sordu: 
zım ... Acaba, Kontarino, ııeder - Peki, ne yapalım? 
buna? Razı olur mu? Hüsrev, kat'i kararını söy-

- Niçin razı olmasın .. Be- ledi : 
ni ele geçirdikleri gün onun - Eleniyi bu evden aşıraca 
da iti bitmit sayılır.. ğız . 

- Şu halde, hemen yarın Kontarino, şüpheli bir göı:-
aktam, ıeni batka bir eve a,ır le Hüsreve baktı: 
malı .. Orada, üç b~ gün kim- - Bu evden aşıracak mı-
aeye görünmeden beklersin. yız ? 
Sonra? .. Sonrasına allah ke- - Elbette aşıracağız. Bu-
nm. .. rada bir gün daha kalmaıı, ba-

Hüsrevle Eleni, böyle ba, şımıza büyük bir felaket geti
ba,a konuşurken kapı çalındı. rebilir .. 
Gelen, Kontarino idi. Yüzü Kontarino da işin sarpa sar 
hafifçe penbeletmi,ti. S1k sık dığını görüyordu ama, Eleni 
nef-es alışından bir ,eye canı yi, büsbütün Hüsrevin eline 
sıkıldığı, yahut birinin taki- bırakmak da istemiyordu. 
binden kurtulmak için koştuğu Sordu: 
anlatılıyordu . - Nereye aşırabiliriz mese-

Hüarev, merak ederek ıor- la ... 
du: Hüsrev, kesip attı: 

- Siniyor .. ne var kuzum.. - Üsküdara ! 
ıizi pek heyecanlı görüyorum.. _ Peki ama, nasıl? 

Kontarino, renk vermemek Gayet kolay .. karanlık bir 
istedi: gece yarısı evin önüne kayık 

- Hayır, dedi, bir şeyım yana,ır. Eleniyi, erkek kıyafe 
yok.. yalnız .. şu var ki yolda tine ıokup, kayığa atarız. On
gelirken bir gölge adım adım dan sonra küreklere aanldığı-
beni takip ediyordu mız gibi ver Elini Üsküdar .. 

Hüsrevin saçları diken di- da 
ken oldu: Bu fikir, Kontarinoya 

mülayim gelmeğe batladı: 
- Arkana dönüp bakma- - Üsküdarda emin bir ye-

dın mı? Kim olduğunu anla-
d ıbe K 

. rin var demek. .. 
mıtsın ır e t.. ontarıno, 

kendini bir iskemeleye atarak, - Üç aydanberi bot duran 
derin bir oh çektikten sonra: bir ev biliyorum ki, sahibinden 

- Kim olduğunu anlamak ucuzca kiralayabilirim .. 
mı? dedi, sen ne sörlüyorsun Kontarino sordu : 
Hüsrev, bende kaçmaktan me - Ne-vakit? bu it, ne vakit 
cal mi kalmştı? Herif, gölgem olabilir ? 
gibi, nereye gitsem, ardım sı- - Yarın aktamdan tezi 
ra geliyordu. Tecrübe için bir yok.. · 
manav dükkanının önünde dur - Yarın akşam mı ? 
dum . O da durdu. Yürüdüm, - Öyle ya .. daha fazla kal-
o da yürüdü. Bir çınaraltı mak niçin? 
kahvesinde azıcık dinleneyim 
derken, baktım karşıma geç. 
mit nargile iç.iyor. Hüsrev, bı
yıklarını dudaklarile kopara
rak: 

- Peki ama, kimdi bu? di 
ye ıordu. 

Kontarino, terini silerek: 
- Kim mi idi? O idi işte .. 

Söylersem ıen de tanıran .. Be--------·----·-·-
toz deryasına sokmaktan çe
kinmemişti. Herife sordum: 

- Ayol; ayıp dejil mi bu 
yaptığın! Şu halimize b•k! ne 
den bizi aşağı yoldan getirme
din .. Günah değil mi. Hem 
üstümüz batımız hem sihhati
miz berbat oldu .. 

- Efendim! bu yolu iati
yen yolcular var .. 

- {lçerdeki yolculara hita 
ben sordum) içinizde bu yolu 
istiyen kimse var mı? 

(Hep bir ağızdan) lia-
yır .•• 

(Şoföre) 

istiyen yokmuı! 
gördün ya! 

- Bu sefer cleill, aeçen se 
fer istiyenler vardı •. 

- Pel<i .. yalnız, tertibat 
alırken hiç birini noksan bırak 
mamağa çalıtmah .. 

- Sen merak etme ıiniyor .• 

Erte.i akşam, Kontarino, 
Hüsrev ve Eleai, bir sandala 
atlamıt Üıküdara doğru kürek 
çekerek ııidiyorlardı Eleniye 
erkek kiyafeti pek yaratmııtı. 
Adeta, bakanın ııözlerini ka
maştırıyordu. 

Hiç kimıe, onun bir genç 
kız oldujunu anlıyamazdı • 

Üıküdar açıklarında rastla
dıkları bir ıeftali kayıiında iki 
hamleci, onu bu kiyafette ııö
rünce hiç ıtiphelenmediler . 

Kontarino, bıyık altrnİlan 
kıa kıı ııülüyordu. Üsküdara 
yanaşmıılardı. Hava açık, yıl 
clııı:lar parlak, deniz güzeldi. 

Hüsrev, Eleniyi kolundan 
tutarak karaya çıkardı . 

Kontarino, tekrar tüpheyi 
davet etmemek için Haliçteki 
evine dönmüttü . 

Hüsrev, yolda sevgilisine 
Kontarino h•kkında fikrini sor 

Hürriyet 
içind' 
Sulh 

-- r (Başı Birinci sahifede) 

Politika 
_ (Başı Birinci sahifede) 

buriyetinde kaldım. 

İKİ YOL 
Bugün aramızda osmanlı-

ca yazan ve konuşanlar vardır. 
Fransayı mağlup ettikten son- Bunlar kendi yazıp konuştu
ra ona Pariste imzalattığı sulh kları dili beğenirler ve severler 
muahedesi; bu devletin siyasi ve yeni yazının ona uyğun o/-
ve askeri inkişafına mani ol- ınadığJ fikrindedirler. 

DENiZA 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat-

namesi Bu isim altında çıktı. 
" DENiZAŞIRI ., 
1 Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 

manııştı. Öyle ki Fransa harbi ' Biz ise, birgiın kendimizin 
takip eden ilk senelerde bütün bile okunamıyacağımızı bil
tazminat borçlarını ödemiş; mek kederine katlanarak, bu
mağlubiyet neticesinde tabii 1ünkü iisamn deği~eceğiııe 1 
olarak düşen siyasi ve askeri ınananlarclamz ve yem yazının ; 
nüfuzunu az zaman sonra tek- türkçe için k§.ii olduğunu iddia . 
rar kazanmıştı. Onun içindir edenlerdeniz. 1 

2 Türkçede Cenup Amerikası'na dair 
ilk eser, 

3 Türk harfleri ile basılmış en güzel kitaptır. 

* .,. .. 
Viyana'da yapbnlmıt olan renkli ve renk•İz 

kıliteleri papyekuıe il.zerine basılmrşbr. 

* * * 
ki, bizzat kendisinin verdiği Çocuklarrnıızın türkçesinde, ı 

Denizaşırı gazetede tefrika edilmiş olan seyahat 
mektuplarının yarım misli daha ıırbrılmış ve 

zenginleştirilmiftir. 

ders ve tecrübeden istifade et- 1 - Türk ahenk ve kalıbına 
mek isteyen Klemanso ve Pu- ve ~ivesine uymamış arap v~ , 
vankare Fransası; Almanya- aceın kelimesi, ı 
nın tekrar dirilmesini ihtimal 2 -·Arap istikakı, 
ve imki.n haritasından ebedi- k · ı 

Denizaşırı her evin okunacak en iyi kitabı ve her 
kütüphaaenin hakiyki süsüdür. 3 - Arap ve acem ter ıp ve 

yen silmek istiyor. Vakıa düş- cemilen kalmıyacaktır 
manlarına karşı hazır ve em- Bütün ki apçılarda 
niyetli bulunmak her mılletin Yeni yazı yabancı kelimeyi 

mutlaka , ürkleştirir ve hiç bir , en yüksek hakkıdır. Ancak bu . . .
1 

• • d 
h kk . . . · · b" ımtıyaz ı e ıçın e ıuımaz. 

a ı temın ıçın yetışmı~ ır M' . k 1. . · b. 1 
·ıı · ·k k ·ı · ·t ana ·e ımesının ana p,ı ı mı etı tazyı te ço ı erı gı - ı ' Nakliye 
k ·ıı ef d hl Tilana yazılı.~rna Jı .. /ı·et eıle11-me · o mı et ra rnın ru a- . 

' . . /er ·ve bunu yem ya,,;111111 b./-
rını, manevıyatını ısyana sev- 1 - · , · k 

1 k b ı .d. ş hl · d anmakta oldugumu:~ ~ır e ı-

1 - k 1 d d 1 mc ı yazamadıgu.a rlelıl dıyc 
e e ı ır. a anan ,~re n-

1 

. . . 
arın tugyanı o ay ur uru a- - · . . 

B .. ı b" · h d l go teren/er gafleıudırler. Bu 
maz. oy e ır netıce; u u • ı ·· • k ı· · ·b· 
1 . • . gun m aııa e ımes, ana gı ı 
aı-da emmyet yerme emnıyet- k 
· l"k k 1 k ·h ·ı·ı 1 o ·unacak ve bunu vurarak ve 

sız 1 
• aranız 1 • ı tı a ve 

1 
l!zat:nak okuyanlar, tıpkı, bu-

ani'rşi ihtimallerini arttırır. gun: 
'Düşünmelidir ki, şiddetli 

karıştırma hareketleri en kuv
vetli iktısadi ve sakin teka
mülü bile yoldan çıkarabilir. 
Bilhassa göz önünde bulu11-
durmak lazımdır ki, Almanya 
Avrupamn kalbinde bulunu
yor. Alman iktısadiyatma vıı
ku bulacak bir darbe yalnız 

Alman iktısadiyatı111 titret
mez. Son lıalta!arm hadisatı 
bunu gösterdi, bütün dünya 
bıınu öğrendi . ., 

Bu sözleri de Htor Nadolni 
söylüyor. 

Almanya bugünkü çırpın
masını göı-dükten sonra milli 
mücadelemizin kutsiyetine o
lan İmanımız bir kat daha ar
tıyor. Eğer Lozanda hürriyet 
ve istiklalimizi almamış olsay
dık, bugün müdafaa ve temini 
için uğraştığımız ve bize her 
nevi çalışma ve inkişaf imkan
larını veren devamlı bir sulh 
içinde yaşamak mümkün ol
mazdı. Şimdi daha iyi anlaşı
lıyor ki, İsmet Paşa vaktile 
Lonnda siyasi ve mali istikla
limizi almak için beyhude çır-
pınmamış, son zamanlarda 
milli paramızı korumak için 
boş yere asabi ve hassas dav
ranmamış .. Alman sefiri nut
kunda Türkiyenin istihlas mü
cadelesinden bahsederken di
yor ki: 

-- Muhammet Eırııııi gör
ı:iiim. 

Diye Hacı lbrahinı Efendi 
nesli gibi çocuklarımızı kendi
!erhe giıldüreceklerdir. 

1 ıirk dili biı~ün arap ve 
acem kelimelerini içinden ata
c:;ı, ılegil, fazlalarını ve lüzum
,,u/.İJrım atacak ve alıkoydı.1k.
Iarmı karabaşın te~viuine de
ğil, kendi tecvidine uydura-
cakıır. 

* * .:, 
A!faLemiz, yalnız cürkçevi 

taw y:ı;,.dığı için degil, 
11 lfabemi:t. osmanlıı:aııın öm

rüne ı•ihayet veren rajıi.al bir 
tedhir c,lduğu için de kıymetli
dir. 

Alfabe vı· imlanın taılili, bıı 
ikınd kıymeti kald:rmalc ve 
osmanl•canın can çe ':i~u;: uzat
nı::ıktır. 

Ta'ı:!il kelimesini, ı:i,er dili
ıni?de }:alırsa, dümdüz, ıadıi 
ciıye yazmakla onu /Jdki bir
giın kısaca varil veznircle oku-

bunu böyle okuma/: ermeni 
g;IJİ okumak def)/, Türk gibi 
okumf1.!tır. 

Beh:ı şimdi oldu.fiu gibi, onrı 
ca'dil diye okumak, arap gibi 
okumaktır. 

Softaları kesen yeniçeriler, 
medreseyi işte bu vurma işare
ti ile teşhis etmişlerdir. 

Tadil İstiyen alfabemiz de
ğil, sahte lisanımızdır. 

Falih RIFKI 

Biz burada kendisine, bizim 
gibi ağır bir sulh dikte edilen 
bir milletin misafirperver top
rağında yaşıyoruz. O millet, 
biliyoruz ki, boyunduruk altı-

na girmedi. O milletin bugün lı ••••••••••••
dahi en önünde duran kahra- Mükaddema Galatada Karaköy 
man, hürriyet kavgasının bay- 1 

palasta 5 inci katta 20 numarada 
rağını eline aldı ve arkadaşla- iken bilahare Mısıra gidip mahallı 
rile beraber, hürriyetle bera- mezkürdeki ikametgahi meçhul bu
ber sulhu temin eden anlaşma 
su/hunu zorla aldı: 

!una.o Nedim Beye: 

lstanbul ikinci icra Memurlu
Her halde son Alman buh- gundan: 

ranından Türkiyenin almağa ı Osman efendinin 18-7-929 tarıhü 
~ecbur olcruğu faydalı dersler, ve 61 gün vadeli gayri mübrez bir 
ıbretler pek çoktur · kıt"a senet mücibince zimmetinizde 

Siirt Meb'usu alacağı olduğunu iddia eylediği sek-
MAHM UT sen iki lira otuzbcş kuruşun haciz 

•••••••••••••- ' yoluyle tah&ili hakkında dairemize 

ZAYİ - .Miıhiırü zatimi Nişan
taş yangınında gaip ettim. Mezkur 
mühürle kimseye deyin senedim 
yoktur. Yenisini kazdıracağmıdan 

hükmü kalmadığını ilan ederim. 
Nişanta,'ta Çifte Bakkallarda 36 

No hanede Nazife 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 
Farkı fiatı ifayı taahhüt 

edemiycn müteahhide ait ol-
mak üzere aleni münakasaya 
konulan on bin kilo motörin 
yağına talip çıkmadığından 

münal{asası 19-8-931 c;:arsamba 
günü saat on dörtte yapılmak 
üzere talik edilmi~ti·. Taliple-
rın şartna1; ~ ve n 1 ~r,•.unesır;ı 

vukubulan müracaat ve talebi üze-
rine tcşviyei deyni natik olmak üze 
re berayi tebliğ tarafınıza gönderi
len ödeme cmr·i ikametgabinizin 
meçhuliyeti hasebile teblıg kılına

mıyarak tebligatı mczklıreniri ilanen 
icrası tıakarrür etmiş olmakla tarihi 
neşrü ilandan itibaren bir ay zarfın-
da 931/2698 doeya numarasile icra
nın dumıası hakkında tahriri veya 
sifahı bir itirazı kanuni dermeyan 
etmediğini~ ve müddeti mczkOrenin 
hitamıni müteakip sekiz gün zarfın
da ise deyni müddea bihi tesviye ve 
yahut itfaya takabül edecek emval 
irae ey.Jemediğiniz taktirde bermü
cibi talep muamcl.3.tı icraiyenin gı

yabınızda infazına tevessül kılına
cağı malumunuz bulunmak ve ol
baptaki ödeme emrinin tabliği ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 

gi)rmek i.ize·e ve her ;.lın ve Üsküdar Hale Sinema5ında 
ihale saa.i·, en evvd reruinaı- Hen Babamı İsterim. iiaveten 
Jar·I:: Fınd:l{lıda lı ·;et· .:.:ze Kaplan tar.tan. Duhuliye 10 

A.:N:A.I:>C>Ll.J 
SİGORT ŞİRKETi 

Türkiye iş Bankası tarafından teşkll edilmiştir 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4 üncü Vakıf Han Is~. 531 lmtiya7. 

Galata ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden 

Kilo Marka No Beher kilo.,. 
106 Muhtelif Muhtelif 50 kuruş Pam. Fanila kolluğu 

300 Z 1/8 5 kuru Toz nişadır. 
315 B B 6 11 lOlruruş yaldızlı demİır çekme kulpu 

Balada evsafı yazılı eşya bedeli müzayede bilcümle rusumu 
müsterisine ait olmak üm-e beher kilosu hizalarında yazılı 

fiatlarla talipleri uhtesinde olup daha fazlasına talip olanlann 
satış komisyonwıa müracaatları. 

Van Posta ve T elgrkf Başmüdür
lüğünden 

1150 lira bedeli sabıklı ve haftada iki seferli Bitlis - Diyarı

bekir arası postası yazın otomobil kı ın hayvanla nakliyat yap
mak ve yazın karşılıklı bir seferin mecmu sikleti 1500 kilo ve 
kışın 1000 kilo olmak şartile beş cariden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Daha ziyade malfımat al
mak ve matbu şartnameyi görmek üzere Diyanbeıkir, Van P.T. 
Başmii<1iriyetlerile Bitlis Müdiriyetine müracaat eylemeleri. 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Yalova ve Balaban ~]erinin islahı emeliyatı 1 Ey· 

!ili 931 tarihine müsadif Salı günü saat 14 te ayrı ayrı ihaleleri 
icıa edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazoluıunu~· 
tur. 

2 - Taliplerin yevmti mezkfırdan evvel artname ve mu
kavelename ve münakasa ŞMtnamesile teferruatını beş lira be
deli mukabilinde almak üzere Ankıııra Sular Umum Müdürlü
ğüne ve mahalli ameliyatı görmek ve yapılacak iş hakkında 

izahat almak üzere de 23 Ağustos 931 tarihine mi.is;ıdif pazar 
ve 25 Ağustos 931 tarihine müsadif Sıtlı günleri Yalova Su İş
leri Mühendisliğine müıracaat eylemeleri. 

3 - Taliplerin teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu 
miktarında teminatı muvakkate mektuplarile şartnarneııinde 

gösterılen evrak ve vesaik ve teklif mektuplanm yeovmi ihale
de saat 11 ten evvel Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlığına 
makbuı: mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. 

lstanbııl Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 
l - Bu sene mektebimize yeniden talebe alınmıyacaktır. 

2.- lstanbulda bulunup Edirne ve Bursa Kız Muallim Mektep 
lerine girmek isteyenlerin imtihanları 1-9-931 taırihinde mUetı
sesemizde yapılacaktır. 3 - Namzet ko&ydı için 25-8-931 tarihi
ne kadar her gün müracaatta bulunulabilir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI umun halefi: 8efiktl!Ş't• I~ HACI FİDAN o 
" Yaylarda ve yaylara dair illi- ENNi SONNET(:f 

hat"· hakkında onbeş sene müddetle M. EMiN 
Sanayi •Müdiriyetinden 8 Eylıil 1927 

tarih ve 600 numara tahtında bir 
kıt'a ihtira beratı iıtihaal kılınmıt
tır. Bu kere mezkür berat fruht ve
ya icara verileceğinden iştirasına 

veya isticarına talip olan zevatın İa
tanbul Bahçekapısında Taş Han No 
43·48 de mukim vekili H. W. ıs. 
TOK EFENDİYE muracaadarı. 

Tashih - Gazetemizin 21 Tem
muz 1931 tarihli nü hasında münte
şir Üsküdar İkinci Sulh Hukuk 
Hakimüginde serlevhalı ilanda 
(Adem kızı müteveffiye Nafiye Ha 
nımın alacak ve borç iddeasında bu
lunanların bir ay zarfında ve vera· 
set iddeasında bulunanların üç ay 
~arfında lüzumu müracaatları) yazı .. 
lacak iken sehven bu cümle noksan 
yazılmıştır. Tashihi keyfiyet olu-

ADEMi iKTiDAR 
ve bel gevtekHjine 

karşı en müesair ~va SERVOİN 
haplarıdır. ~poeu: İ11tanbulda Sir
kecide Ali Riza Merkez eczanesi-
dir 
Taşraya 150 kuru, posta ile gön

derilir, İzmirde İrgat pazarındaki 

Trabzonda Ytri Fereh eczancl~rin 
de bulunur. 

ZAYİ: Siıltan Ahmet Askerlk 
Şuebsınden .lmış olduğum asker. 
tezkeremi zayi ettim y~niaini ala 
cağımdan e ki'lnin h..1kmü olmatlıgı 
ilan olunur. 

Gedik P•~•· Çadırcı Ahmet çc lc
bi mahallesinde 315 tr.vtlütlü AgoJ 



------------...-.-----.--Halkalı Ziraat Mektebi Çilt

liginden: 
Halkalı Ziraat Mektebi çift

liginde mevcut (10000) on bin 
kilo kuru sovan ve ( 44) kırk 
dört adet marya koyunu nıü-
2ayede ile Ağustosun yirmi 
ikinci günü cumartesi günü 
saat on beşte satılacaktır. ls
tiyen elli lira teminat akçesile 
beraber mezkur mektepteki 
cifthk idare heyetine müracaat 
Ctsirı. 

ÜsJwdar ]kinci Sulh Hukuk Mah 

keme ınden: 
Üsküdarda ıcadiycde lbra.biın Pa-

la okağında 19 No. lu hanede sa
kın ıken ı-8-931 tarihinde vefat 
~ Kirkor Halepliyan endi.den 
alacak ve borç iddia edenlerin bir 
nıah ve veraset iddiasında bululan
larmda uç mah zarfında vesaiki ka
n.uniyelerile birlikte Üsküdar ikin
cı Sulh Hukuk Mahkemesine mü
racaat eylıemokri ve aksi takdirde 
kanunu ınodenınm mevadı mabeuea
sı ahkamı tatbik olunacagı ilin olu-

nur. 

---------------~----} tarıbul lkinci lcra Meınurlu-
gund n: 
. Bır bo cun ademi tediyesindon 
dolayı fer.deı menı ilıe tahtı hac.za 
alınan ve elyevm Beşiktaş açıkla
r nda demır 1 0 an ve tamamına otuz 
bin hra kıymeti takdir olunan tz
MtR vapuru 26-7-931 tarihine mü
S<tdıf Pazar günu icra kılınan birin
ci artırmasınd verilen bedel vapu
run taktır edilen kıymetini bulma
dıgından ikınci artırması karar ve
rilrnış oJ.u.p ikinci artırma için 
6·9-931 tnrihinc müsadif Pazartesi 
gunu tayin kıLınmıs oldugundan ta
lip olanların vapurun kıymeti mü
hamnıinesi olan otuzbin lıranın yüz· 
do . k . 'bi . nu nıspetinde pey a çesını -
rnılcn yevmi mezkurde eaat ondan 
Onik" .. 1 ıye kadar vapurda hazır bu..aU· 

nacak memuruna müracaatları. 
Mezkur vapur 21 46 + 279 ka-

dcın ebadında ve 2485 gayrı safi ve 
1554 rusum toniılatosunda ve 300o 
haınuıe tonhk ahşap çift u•hurlu 
blnıuı.e vapurdur. 
Şartnamesinde yazılı olduğu ilze-

9t dcrününde vapurcuLıga ait bazı 
etya vardır ve 414 barkir kuvetinde 
2 'ldet tıirpil makine ve 2 adet üatü
._ni kazani havi olup 1919 senesin
~ lc.olornbiya~ inıa edihnittir. 

liaklan vapur sicilile sabit obnı
Y&n İ,potcldi alacaklılar ile diğer ali 
~tılarm bu haklarini ve hU9U•ile 
.,,12 ~ ınasarifc ait olan iddialarını 
lı;ın tarihin.den itibaren muayyen 
Olan müddet zarfmda evrakı .lizım
:ı~rle birlikte 930 5405 nuınarasile 
aırcyc bildirmeleri Iizundır. 
Aksi halde haklan vapur sicilile 

"bit ,_ d ı· . 
1 

°ıımıyanLar satiş be e ının pay 
lt~tllasından hariç kalırlar. Mütera-
ıın ıre · .. · e . rgı ırc sair haklar muşter.ıy ..... , •1.1.r, 

· Su suretle vapura talip olanlar 
'cra ve iflas kanun.unun 119 üncü 
~esini okwnuş olmaları lbıın
t~r. Daha ziyade mali'ıınat almak .is
~nler dairede açık bul1.HlMl şart
t rtleyc ve dosyasına müracaatla is-

l:1'Itleri malCımatı alırlar. ,• 
YCJ.'T ERLs(? uiub 

......__-------~-----------~ Dr. IHSAN SAMI ~~ 

Gonokok Aşısı 
, Belsoğukluğu ve ihtilat· 
tarana karsı pek tesirli ve 
lale aşıdır. Divanyolu Sul· 

tan Mahmut türbesi ....____;; ___ ___._ 

Kız ve Er e 

İSTİKLAL LİSESİ 
Jlk, orta ve Lise kısımlarım muhtevidir 

Bütün smıflan mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmışbr. 
pazartesi, perşembe glınleri 12 den 17 ye 

kadar müracaat olunabilir. 
Şcbz.adebaşı • Telefon 22534 

Nipntaıı'nda Karakol kartı•ında 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

f eyziye Lisesi 
"Türklyenin en eski hususi mektebi,, 

Tasis tarihi: 1885 
Yuva, ilk, orta kısımlarını havidir. 

Kayıt "çin be gün 9 - 16 ya kadar müracaat edilebilir 
Telefon: B. O. 4039 

Meydancık'ta Yerli Mallar Pazarı karşısmda 
sADIKiYE HANINDA 

BiRiNCi NOTER 
Bir ailenin hukuki ve mali iflerini deruhte eder. Em

1
ik 

rvetin idaresini ilzerine alır. Vekaletname, protesto, 
ve se k 1 . d 

k 
le yapar. icar ve ·sticar unturat ara tanztm e er. 

mu ave Telefon 1,0656 

ıstanbul Belediyesi ilin ar 1 

u un n ısan mum 
Müdürlüğünden 

1 - 8-8-931 tarihinde mtinakasası ilan edilen motör için 
alman teklifler tetkik edilmekte olduğundan işbu ilan tarihin
den itibaren yeniden vaki olacak teklifler üç gün zarfında ka
bul edilecek ve 24-8-31 ı>azartesi günü saat onda ihalesi 
edilecektir. 
2- 18-7-931 tarihinde satılacağıilan olunnan tahminen(270000} 
kilo kırpıntı kağıt 22-8-31 tarihinde ihale edileceginden talip
lerin yevmi mezıkurda saat onda; 

3 - Samswıda teslim şartile 5-8-931 tarihinde satılığa 
çıkarılan (7500) kilo 'köhne kaneviçe ve (1500} :kilo ıskarta ipin 
görülen lüzum üzerine ihalesi 22-8-931 tarihinde saat ona tehir 
edilmiştir. 

4 - 8-8-931 tarihinde münakasası ilan olunan yerli Üstü
pünün ihalesi goriılen lüzuma mebni 22-8-931 tarihinde saat 

ona tehir edilmistir. 
5 - 1- -931 tarihinde münakasası ilan edilen {800) adet 

İhlamur tahtasm n münakasası görülen lüzuma •uebni 22-8-31 
tarihinde saat on dörde tehir edilmiştir. 

6 - Samsun fabrikası icin bazı levazımı elektrikiye müba
ya edileceğinden taliplerin 26-8-31 tarihinde saat onda; 

7 - 27-7-931 tarihinde satılacağı ilan edilen sandal ile iki 
1 adet köhne motorün ihalesi 26-8-931 tarihinde saat onda icra 

edilecektir. 
Taliplerin eyyamı ımezkurede ve muayyen saate teminat 

akçelerile beraber Galatada Mübayaat Komisyonuna müra
caatları. 

lstnabul Lin1anı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Emrazı Zühreviye hasta- Merkezimiz için lüzumu olan 2000 ila 2500 teneke 730 ita 
nelerine lüzumu olan 24000 kilo pirinç, 8000 sade yağı, 9100 so-. 740 derece benzinin mübayaası kapalı zarf usulile 29 Ağustos 
ğan, 

15
000 şeker, 10900 sabun; 615 salça, 25000 pa~a~es, 1275 tel 931 tarihine müsadif Cwnartesi günü saat on dörtte icra kılı

sehriye, 1750 kuru üzüm, 650 kuru kayISı, 1650 :ptnnc unu, 376 naceıgından taliplerin şartnameyi gönnek üzere her gün Gala
un 

7
700 kuru fasulya, 950 zeytin yağı, 820 te~e yağı, 1000 re- tada merl ezimiz Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 

çe~ 3000 soda, 300 nışasta, 850 mercimek. 1900 Nohut, 4800 ma- etmek uzere dahi muayyen gün ve saatte mel'kezimizde mü
karna. 200 börülce, 120 kuru bamya, '350 kuru bezelye, 50 ıkuru teşekkil mübayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

[ 

vişne, 100 kuru erik. 300 kuru barbunya fasulya, 50 kiuru zerda- • 
ıi, 25 arpa şehriye, 30 beyaz peynir kapalı zarfla münakasaya Ist b I v·ı" t. d konmuştur. Taliplerin sartname almak için her gün Levazun _ an U l aye in en 
Müdürlüğüne mücacaatları münakasaya ginnek için bankadan Rehin üzerine ödünç para verenler hakkında 20 Haziran 
ala~aklan 3625 liralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu 931 tadhindc ne rü ilan edilen nizamname mucibince İktisat 
ile şartname, teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıtlı ol- Vekftleti Celilesinden mezuniyet vesikası verilebilmek için 
duğuna dafr vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan alaka tarların 20 Evlôl 931 tarihine kadar mezkur n;zamname-
10-9-931 Perşembe günü saat on beşe kadar Encümeni Daimiyc nin onuncu maddesinde yazalr evrakın 6/9 cesametinde dört 
veımeleri. ·• adet fctograflar·ıe birlikte makamı vilayete müracaatları ilan 

Jandarma İmalathanesi Müdürlü
ğünden 

Eğer münakasasında verilen fiat gali görülmüştür. Bir haf
ta müddetle münakasa temdit edileceğinden talip olanların 
24-8-931 cumartesi günü saat (15) te Gedikpeşada Jandarma 
İmalathanesine müracaatları. 

Jandarma İmalithanesi Müdürlü-
ğünden . . . .. . 

J andanna 'ihtıyacı ıçın evsaf vıe numunesı mevcut bezden ka 
alı zarfla (20361) takım mamul kısa kol ve ıhacak çamaşır sa
~m alınacaktır. Münakasa 6-9-931 Pazar günü saat ı 1 de Geruk-

da Jandarma İmalathanesinde icra olunacaktır. Talip olan 
paşa . -ı-ı·f l . . 

1 
Komisyona mü'l'CICaatla temınat ve t'ÇA ı name ermı vere· 

arın .1. 
ceklerdir. şartname imalathaneden ven ır. 

Jandarma lmalithanesi Müdürlü-
ğünnen .. . 

d 
ihtiyacı için kapalı zatfla eY"Saf ve numunesı mev J an a.nPa . aı k .M .. 

cut (13800) metre kışltk elbiselik kumaş ~t~mac; tır. u 

nakasa 6-9-931 pazar günü sa«t 12 te ~1 ~ ~ lan~l ~ 
• ..J- icra olunacaktır. T-abp enn temın.at an e _,.. 

tuıalithanesınuÇ 

misyona müracaatları. 

lstanbul Sıhhat ve içtimai Muave
net Müdürlüğünden 

M 
ı ket hastanesi eczanesin alınacak 944 liTa 38 

Çorwn eme · tıbb' 8 931 · 
. b d li muhammenli 85 kalem eczayı ıye 6- - tan-

k~ru§ ~ i~ar«ı bir ay müddetle münakasaya konulrnuştUI'. Ta· 
hınden ıt . görmek ve bu hUSU8ta daha ziyade mald-
ı. terin sartnameyı 1 ıp . ~ 

1 
· · · Çorum İstanbul Sıhhat ~ çtimat .Muave-

mat edınme erı ıçın . " 
net Müdürlüklerine müracaatları ılin olunur. 

Ankara Nümune Hastanesi Baş
tabipliğinden 

1
.. u olan 214 kalem iliç ve sıhhi mailzeme 

Hastaneye uzum rf ____ ,, . .ı 
lzomei tımariyenin kapalı a l,9U&tıe ve on 

olunur. 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden 

Rumeli Tahlisiye mmtakasına merbut Ağaçlı mevıkiindeki 
tahlisiye kovuşunun enkazı 28 Agustos 931 tarihine müsadif 
cuma günü saat on dörtfe bilmüzayede satılacaktır. 

Taliplerin müzayedeye iştirak etmek üzere 28 Ağustos 931 
cuma giinü saat on dörtte Ağaçlı kovuşunda hazır bulunacak 
olan satış heyetine müracaat lüzumu ilan olunur. 

Defterdarltk ilanları 1 
Sabık Hükumet zamanına ait Borçlara mukabil mahsu

bu Umumi ,kanunu mucibince Deyin İlmühaberi alan Esbabı 
matluptan aklıkları deyin İlmühaberi muhteviyat1111 henüz 
mahsup et:tirmemİ.§ veya deyin ilmühaberinde ıbakiyyei istih
kakı kalanlarla 926 senesi Mayıs nihayetine kadar müracaat 
ederek yeddinc müracaat vesikası almış ve falkat llsebeibin
minelesbap alacağı ihenüz deyin ilmühaberine raptedileme
mit olan esbabı matluptan deyin ilmühaberi alanlar deyin 
ilmühaberile afamıyanJar da ellerindeki müracaat vesikasile 
932 senesi Mayıs nın.yetine kadar Mal Memurluğuna ba is
tida müracaat ederek atiyen çıkacak talimatname mucibince 
hazine tahvili almak için ellerine birer numara pusulası al
maları Mayıs 932 gayeaine kad• müracaat etmeyenlerin 
alacakları da hazine leyhine sakıt olacağı ilin olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 ton muhtelif saçlar 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 2~ Eylül 931 Pazarctsi günü saat ıs te Ankara· 
da D.evlet Deımryollan Müdürlüğünce yapıla<:aktır . 

Münaka~aya 'İ§tira'k edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat temınatlarmı ayni günde ~aat 14,30 a kadar Komis 
ı . .2 - 1·ğ- 1 . yon Natlp 1 ıne VCil\lC erı lizımdır. 

Talipler münakasa 1&rtnamelerıini beter lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda İdare vemelerinden tedarik edebilir
ler. 

*** Romörköriin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmutt'llr~ 

Mektebimizin "Şişliye,, nakli dolayısile, Ercnköyiinde mi 
kayyet tal ebemizin Pazar, Salı ve perşembe günleri 9 dan 
ye :kadail". Erenköydeki mektebe müracaatları 

Şiıll - Son Tramvay İstasyonunda :-ı 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Enver Paşa Orta Mektebi 
Ana - İlk - Orta 

Müessisi: Madam Ortans Enver 
Kayıt için: Cumarle!-'İ, pazartesi ve çarşamba günleri 
saat 9 ~an . ~ 7 ye kadar mektep müdürlüğüne mllra
caat edılebıhr. isteyenlere mektebin tarjfnamesi mec· 

canen gönderilir. 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 
15 Agustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Y 

sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolına 
cıvarında Gümüşsuyudaki mektep bi:nası dahilinde hor gün 
bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylul 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husust 

eraiti bizzat mektepten alabilecdc:leri gibi posta ile de isti 
bilirler. 

Pazarlık suretile münakasa ilan 
Eskişehir Belediyesinden: 
Akşehir kasabasına isale edilecek içmesuyu tesisatınd 
1 - Menbada mehaz inşası 
2 - İsale güzergahında 67 maslağmın inşası; 
3 - İsale güzergahmm hafriyatı 
3 - Güzergahta is le borularının vaz'ı. 
5 - 1 sale için muktazi Font ıboru ve akşamı ııususıyes 
9 Agustos 931 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 

Ağustos Q31 tarihine mü adif çarşamba günü saat 15 e ka 
pazarlrk s~retile münakasaya konulınus olduğundan talipl 
Beledıye rıyasetıne müracaatları lüzumu ilin olunur.(157 

Deniz Levazım satınalma Komi 
yonun dan 

5670 ton Levamarin M'Cden Kömürü: Pazarlrkla ihale 
Ağustos 931 Perşembe günü saat 11 de icra edilec 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kaparlı zarfla 8 Ağustos 
tarihinde ihale edilecegi ilan edilen Levamarin kömüıi.inün 
her tonuna teklif edilen fiat gali görüldüğünden yukarıda 

zılı gün ve saatte pazarlıkla münakasaya vazolunmuştur. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her .gün ve vermek 

yenl~rin yevmi münakasada muharrer saatte Kesımpa 
Denız Levazım Satın Alma komisyonuna müracaatları. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanla 

Pazarlıkla satılık emlak 
Easa No. Mevkii ve Nevi 

41 Beşiktaş Ahbasaga mahallesi Hasanpaşa 

72 

75 

4-6-8 numaralı 2380 metro t«biinde bostan. 
Üsküdar Altunizade Koşuyolu 31-33-35 numaralı 

arabalık ve 14 7 dönüm tarla. 
Kandilli Vaniköy caddesi 1 numaralı hane VA s. 

nüm arazi. 
94 Heybeliada Yalı caddesi 2 nmnaralı gazino. 

Bal~a mul.ıarrer emlik bedelleri peşinen veya lllllıkal 
ten ~csvıye edılmdc şartile ve pazarlıkia satılacağmdan 
,'lleırın 27-8-931 Perşembe günil saat 16 da Stmemize uıulltu.J 
len. 

• • * 
Pazarlıkla satilık emlak 

Esas Mevkii ve Ntti 
20 Nişantaşmda Kağıthane sacldcai Şifll Tanıldd 

bulunduğu 100 numaralı konak. 
23 Şişli Büyükdere caddesi Z~irlikuyuda 79 d&ıilm 

ve mebani. 
28 Bebek Nisbetiye :ka91'1. 
31 Kihtane köşü köskii. 
33 Maslak kasrı 
~alada muharrer emlik bedelleri peıınen veya mtllkaılJll 

teşvıye edilmek üzere ve pazadnda satılacafuıdan talip 
22-9-931 Salı günü saat onaltıya kadar Şubemize müracaa 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 

11 EYLOU>EDIR 

ve. beş kal~. ma malzemesile 800 metro yerli amerikan be
ikı kalem Rol~kgeben ·n aleni suretle (8 Ağustos 931) tarihinden 
zinden kefen ı zı . .. .. d . . .. üd' 

- 931) cumartesı gunune ka ar yınnı gun m • 
(29 Agustos · 1 l" · · ·· k .. k nulmuştur. Talıp olan ar ıstesını gonne 

Münakasa 7 EyUU 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 1 
Devlet Demiryolları Müdürlilğünde yapılaa*tır. 

BUyUk ikramiye 
35,000 Liradır 

d tle munakasaya o . . .. H 
e . . ... - renmek için her gün iki.den dorde kadar aata-

ve ~era1tanı Mog ıun-ıma ve İstanbulda İstanbul Sıhhat ve 
nede idare eınur 1»-- . - . . (29 A-Müdürlüğünc ve ihalesı ıçuı gustos 
ktimai :Muavenet - . . l:ı. H .: · ünÜ saat 14 ~ temınatlanle bır L'l\te astane-

931> ~umartkk~~ı k~isyona müracaatları ilin olunUI'. 
de muteşe ı 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a !kadar Münakasa 
Komisyonu Katipliğine vermeleri laznndr. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ap
karada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Apıau (tS.000, 12.000, 10.000, 8.000) Lirahk 

ikramiye veı (25.000) Lirahk bir Milkifat. 
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ENO"S 
FAUIT SALT 
İııkibaz, mbhat avariziniıı 
menbaidir. Bunu, aitmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 

·ı ile bütün dünyada taojnmj' 
Eno'a "Fnıit Salt" müs-
tahzarinda ıa ıabah •• 
akşam bir bardalıı n dera
nıında bir lıahve lıafigl mlJı:. 
darİRda alarak def'cdinlı:. 

1931 İlkbahar 
LEIPZIG SERGiSİ 

30 Ağustos ila 3 Eylul 
Şehir dahilindeki 40 sarayında 

N •• l•kı S • • küşat ve icra umune 1 er ergısı: edilir. 

Ebniye SerY,isi, Eşyayı Beytiye ve Alat 
Sınaiye de serginin zemin katındaki 1,2,3,4,6,11,12,19 
ve 20 numerolu hallerde teşhir edilmektedir. 

Teklif kafi mikdarda ve usul dairesinde 
tasnif ed;Jmiştir. Her nevi teklifat ile seya
hat ve Lcipzig'te ikamet hakkındaki malu
mat Iıtanbul'da Galata'da Ağopyan hanında 

Mühendis H. ZECKSER 
ıdarehanesinden alınız. Telefon: Beyoğlu 
163, posta kutusu: Galata 76, Telgr. adresi: 

Zeckser Istanbul 

LEIPZIGER MESSAMT LEIPZİG 

Zonguldak Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

İdareyi Hususiye haı;tanelerine muktazi (100) gramlık ku
tular içerisinde Kompirime Kilonnaiyeti Kininden (25) kilo ve 
. (500) seri Neosalvavsan tarihi ilAndan (21) gün sonra ihalesi 
icrn edilmek üzere münakasaya çıkarılmıştıır. Taliplerin ve 
fazla ınalfimat almak istiyenlerin Zonguldak Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

ÇOCUK UNU 
Hububatın fosforlu maddelerini ve vitamini ha\ idir. Kulav naz

medilecek şekle konulmuştur. 

Bunun için bilhassa zaylf ve abdesti bozuk ye kemik hastalıı;ı 

olan çocuklara mükemmel bi gıdadır. 

llu un ile beslenen çocuğun kilosu şayanı hıyreı derecede artar. 

Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

Ali Ticaret Mektebi Müdürlü
ğünden: 

1.- Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eyl\il 1931 Sah günün
den başlıyacak ve 30 Eylfil .931 Çarşamba günü akşamına ka
dar devam edecektir. 

2.- Kayıt ve kabul için her gün sabahları saat (10) ondan 
akşamları saat (16) onaltıya ka:dar mektep Müdürlüğüne 

müracaat edilecektir. 
3.- Mektebin Ulumu Aliyei Ticariye kısmına: 

A.- Tam devreli liseleri Hanal etmiş h~nmı ve efendiler 
B.- Darülfünun fakültelerile Ali meıkteplerden mezun olan

lar veya nakil su.retile g·elenler. Nakiı' suretile gelecek 
olanların da her halde lise mezunu olmaları şartır. 

D.- Lise ve Ali mektep.Ier derecesinde olduğu hükumetçe 
tasdik edilmiş ecnebi mekteplerinden şahadetnameli 

olanlar, imtihansız kabul olunurlar. Ancak ecnebi mek
tebi mezunları ile ecnebi ticaret 'lllekteplerinden muka
bil devrelere naklen alınacak olanlar (Türkçeden ım

tihan olacaklardır). 
4.- (Mektebin Yüksek Ticaret) kısmına: 

A.- Liselerin birinci devrelerini bitiren hanım ve efendiler. 
B.- Orta mektepleri ikmal eden hanım ve efendiler. 
C.- Orta ticaret mektepleri ile dörder senelik ilk ticaret mek-

teplerine muadil olduğu tasdik edilmiş i'htisas ve mes
lek mekteplerinden mezun bulunan'lao:. 

D.- Bu derecelerde oldukları hükfimetÇe tasdik edilmiş ec
nebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar. (Bu gibile

rin Türkçeden imtihan vermeleri şarttır. 
5.- Dörder senelik ilk ticaret mekteplertnden gelenler 

(bu mektepleri ikmal ederek şahadetname alınış olanlar bila 
imtihan Yüksek ticaret kısmının i.kinci sınıfına ve bu ikinci 
sınıfta okunan derslerin umumundan imtihan vermek şartile 
de üçüncü sınıfa kabul edilirler. Bu mekteplerin üçüncü sı
nıfından naklen gelecek talebeler imtihansız Yüksek Ticaretin 
birinci sınıfına alınacaklardır. 

6.- Mekteıbin (Orta Ticaret) kısmına: 
A.- Liselerin birinci devrelerinde aıltmcı ve yedinci sınıfları 

bitirmiş olanlar. 
B.- Orta mekteplerde altıncı ve yedinci sınıf tahsilini gör

müş bulunanlar. 
C.- Tam devreli ilk mekteplerden me.zun olanlar 
D.-- Bu derecelerde olduğu hükfunetçe tasdik edilmiş ecnebi 

mekteplerden şahadetname alanlar bila imtihan kayıt 

ve kabul olunurlar ancak ecnebi mekteplerden gelenlerin 
Türkçeden imtihan vermeleri lazımdıır. J 

ŞANS UYURKEN GEL~R ~
VAK I T YAKLAŞIYOR 

KOD 
Mltiısaıl§>aB<a~ı ~'il ~@ll.Jl~t©>sta (Q)ü'i&:DW©ır 

Fırsattan istifade ediniz. Resimlerinizi derhal gfö:ıı<Jerin1z. Türkiye'de 
nakten tevzi edilecek mükafat 2,000 lira 

T k . . { Türkiye müsabakasında 3401ira 
e hır resım: Beynelmilel müsabakada · 23600 ,, 

~ KAZANABiLİR 

C • c · ı Memleketin ilk".''.! .ıt_ri yat fabrilrnsı olan AHMET F"R':J~l .mücssesesinin üçün<'. 
yerli mallar sergı sı ıçın lıazırladır;ı çeşıtlerden ( CiCi ) ısımlı ESANS, PUDffll• 
DUDAK BOYASI ( YAGSIZ KREM ) ve LOSYONLAR; Avnıpanın t 1 ı . maruf ıtriyat fabrikalaıı nıüstahzaratından daha tlh\ olduklaıı cihetle pek ziyade rac 
bete mazhar olmuş ve bu seneki sergide en çok satıhn ıtriyat arasında mühim b 

mevki k:tzanınıştır. FARUKi fabrikasının teşhir cttij!;i di;ı;er müstahzarat ncfü şeılc:dir. Sergiyi ıiyaret edeni< 
25 nunıerolu ıtriyat pavyonunda AHMET FARUKi ŞUBESiNi görmelerini ta\>iye ederiz. - • 
HE~MI 1 ~lNLlR T~HK LİMT~D ~İHKETi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

felgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 
- ·•. ·t"' • ..~· .. ,~"'·~-~ -ıç-· ·~ . -

·Sizi rahatsız eden 
l>u karın şişkinliğin! 
izale ediniz. 

Hatif L 1 N 1 A '"nttırone glJinlı. 
Vi.ıcudünOzde msvcudiyetifll itile hissefmiyetell· 

alniı Giyd tdiniı: andcın itibaren vacudünClz hettıun 
btr çoiı sanlimelro lnc:eleclktir. Fazla olarak i'ı 
ve efisliiıl trikosunun d•imt ve mOeulr masajı 
ıayesinde ıabmelsiı •• rorucu rejimden ıri ofı· 

rok bıililn fazla 10mizllii izale odocoklir. 
Bun at, tnaGuamııı gelip tecrObt ediniz . Vey• 

•ırnunzın kuturunu ve mecmu lrlifa1nı lıHdirerıl 
adresinize göndortiniı. 

Fiah : 17. lirı - Slııh 20. lln 
Safi ipek 34. lira - Sirı• 40. lira 

Yalnız, Beyoğlu'nda Tünel 
meydanında ve istiklal cad· 

desinde 386 Numeroda 

.na~azaıarında •atılır. 

ıP.I. Rl!lıiı s 188. ııoatd. Hauwı,ma•ll 

1 .. ~.~:~ı~~ ~:) 
n. 2.102. Şube A. Sirkeci ~lühürd.l 

zade h;ın 2. 2:"40 

TRABZON POST ASI 
(ANTALYA) 18 ağus· 

tos sair 17 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle Zongul
dak, İnebolu, Ayancrk, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
son Trabııon Rize Mapa· 
vri 'ye gideceoktir. Dönii§te 
Zonguldak yoktur. Of, Sür· 
mene Polathane Tirebolu· 
ya da uğrayaca,ktır. 

50 ton Fonderi kok kö· 
mürü münakasa ile satı:JI 
alınacaktır. 

Teminat % 10 dur . 
İhale 20-8-931 saat 16,30 

Zongu.ldak Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

Safranbolu memleoket hastanesine ilavesi takarrür eden 
(l 738) lira (61) kuruş keşifli ameliyathanenin inşası tarihi 
ilandan (21) gün sonra ihale edilmek üzere münakasaya ç1kar 
rılmı§tır. Talip olanlaTın ve fazla malfunat almak istiyenlerin 
Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müıra
caatlan ilan olunur. 

E.- Orta ticaret mektebine alınacak talebenin miktarı talı- , 
dit edildiğinden müracaat edenler muayyen miktardan 1 

fazla olursa ehr seneki gibi kayıt muamelesi yirmi beş ı 

Eylfil de kesilecek ve aralarında müsabaka imtihanı yapı -----------------------

lzmir Erkek Muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

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

Mevcut keşif ve pliin mucibince ve şartnameler ahkanrına 
muvafık olarak yapılacak inşaatın bedeli keşfi yirmi üç bin 
dört yüz altmış yedi lira-dan ibaret olup taliplerin bedeli keş
fin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate mek
tubumı veya makbuzunu ve ehliyeti fenniyelerini müsbit ve
saiki hamilen Ağustosun yirmi yedinci perşembe günü saat 
on yedide İzmir Erkek Muallim Mektebinde toplanacak ko
misyona müracaatları ve inşaat hakkında izahat almak için 
de her gün mektep Müdürlüğüne müıracaat etmeleri lüzumu 
ilan ohınur. 

1 ARNAVUTKÖY'ÜNDE 

1 Amerikan Kız Koleji 
Kavıt muamelatı her Salı ve Cuma günleri saat 9 112 dan -11 112 a kadar Kolejde icra olunmaktadır. 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 
Tersane fabrikalan önünde karaya çekilmiş olan bir adet 

ahşap su dubasile bir adet mavnanın tamiri 23 Ağustos 31 inci 
pazar günü saat onda aç~k münakasaya konmuştur. 

Münakasa zamanı o0lmak üzere tayin edilen gün ve saatte 
açık münakasa usulile teklif edilecek fiatlar muvafıık görüldü
ğü takdirde ihale edileceklerinden şartname almak isetyenlerin 
her gün tamiratı yapmak isteyenlerin ihale günü ve saatinde 
Kasımp11şada Tersane dahilinde Bahriye Sevıkiyat Müdüriye
tine müracaatları. 

lacaktır. İmtihan şeraiti mek~ebin divanhanesinde ilan 
edilecektir. 

F.- Yüksek Ticarete ğirecek hanım ve efendilerin yaşları on-
beşten aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyacak ve Orta 
kısma kabul edileceklerin yaşları da onüçten dun ve on
sekiz<len efzun i:ıulurunıyacaktır. 
ULUMU ALİYE! TİCARİYE KISMI İÇİN YAŞ 
MEVZUBAHS DEGİLDİR. 

* * * 
DIGER ŞERAiT 

1.- Her üç kısım için müracaat edenler mektep idaresin
den alacakları 'beyannameyi dolduracaklardır. 

2.- Mektep müdiirliiğüne hitaben yazdacak bir istidana
me ile müracaat edilecektir; istidanameye atideki vesaik mer
but bulunacaktır: 
A.-- Okudukları mekteplerin şahadetname veya tasdikname-

leri ve nakil ilmillıaberleıri. 
B.- Hüviyyet cüzdanı 
P.-- Tasdikli sıhhat ve aşı raporları 
C.- Zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal varakası 
Ç.- Ufak kıt'ada üç adet fotoğraf 

Mektep nihaıidir; tedrisat günün nısfına kadar devam 
eder. İdare, Anadoludan gelecek talebımin i'batelerine ve di
ğer ihtiyaçlaırına medar olacak hususi teşebbüsatta bulunur. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Bitlis Jandarma Efrat Mektebi için 1-9-931 tarihinden 
1-9-932 tarihine kadar bir senelik olmak üzere (300,000) kilo 
arpa, (700,000) kilo ekmek, (6000) kilo sade yağ, (30.000) 
kilo et; 7-8-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ıkapalr 
zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar teminat a:kçe
lecile birlikte Bitlis Jandarma mektebine müracaatları. 

Istanbul Posta ve Telgraf Baş 
müdürlüğünden: 

Fevzipaşa caddesinde 850 ila 1000 metre tulinde Kablo, 
kanalının açılması aleni münakasaya vazolunmuştur. Taliplt

--- ----------------- _ rin % 7,5 teminatı muvakıkata ak~esini hamilen 27-8-931 per-

c Dr. HQRHORUNı• J sembe gün.Ü saat on beşt~ ~a~'.11üdüriyette müteş~kkil ko~i-
syona, keşıf ve şartnamesını gormek veya almak ısteyenlerın 

Bcyo.~lu '.okatlı;a~ ~anı~da m~ktep sokak 35. Cilt ve emraz: de her gün Basmüdüriyet kalemine müracaat evlemeleri 
zuhı-cvıye \cua·nhane ... Hrgun •abahtan ak~ama kadar. i ilan olunur. 

Bursa Ziraat mektebi 
Kayit ve kabul şeraiti 

1 - Mektebe orta mektep mezunları alınır. Talipler mekte
be alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi 
tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaf
tan ıbaşka mektebe girmek istiyen efendilerin aşağıdaki şart
ları haiz o0lması lazımdır. 

A) Türkiye tabasından olmak. 
B) Vücudü ziraat işlerine mütahammil olmak. 
C) Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
D) Sari hastalrklardan salim olduğunu tabip raporile tevs~'k 

etmek 
E) Aşı şahadetnamesini ve hüsnühal mazbatasını haiz ol

mak. 
3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftçi ve arazi sahibi evladı 

olduğunu tevsik edenler tercih edilirler. 
4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel bidayetine kadardır 

Taliplerin ya doğruca veya mahalli ziraat müdür ve memur
lu·kları veya Mülkiye memurlukları vasıtasile meıktep müdi
riyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesaikle de isdida ile müracaat et
meleri lilzımdır. 

5 - Talipler tahsil esnasında mektebi terketmiyecekleırine 
dair Noterlikçe musadda kbir kefaletname vereceklerdir. 

Diyarıbekir P. T. T. 
Başmüdiriyetinden: 

890 lira bedeli sabıklı ve haftada karşılrklıDiyaırbekir-Elaziz ara 
sı iki veElaziz-Malatya arası üç seferli Diyaııbekir-Elaziz-Mala
tya arası posta naıkliyatı bir baş ve Diyarbekir-Eia2liz veElaziz-
1\llalatya olarak ayrı ay•rı olmak üzere iıki şekilde ve bir sene 
için Eliiziz merkezince 1-8-931 den iübaıren yirmi gün müddetle 
münakasaya çrkarılmıştır. Teklif edilecek bedel muvafık gö
rülürse 20-8-931 Perşembe günü saat 17 de Elaziz merkezince 
ihale edilecektir. Nakliyat yazın kamyonlarla ve kışın hayvan 
veya arabalarla yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve pey sür
mek istiyen!Nin Elaziz posta memurluğuna müracaat etmeleri 
ilan olunur 

gtlnü akşamı Sirkeci rıh· 
bmından hareketle (Zoıı' 
guldak, İnebolu, Evrenyeı 
Samsun, Ordu, Giresun· 
Trabzon, Sürmene ve Rize)f 
azimet ve avdet edecektir· 

Fazla tafsilAt için Sir' 
keci Yelkenci banındalcİ 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 21515 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Eyüp civarında Feshane it 
salindeki araba enkazı satıl 
caktır. Aleni münakasa 18/ 
931 TA. de saat 16,50 de ib8 
si icra kılınacatır. Taliple( 
şartnamelerini gömıek üıe 

her gün öğleden evvel koıtl1 

yonumuza ve münakasaya i! 
rak için de yevmi mezkurd3 
K.O.SA.AL.KO. müracaatla 
ilan olunur. ( 129) 

Pertevniya/ Vakfından: 
Köprübaşında ValdeW 

tahtında 7 numaralı pas!• 
dükkanı 3 sene müddetle 
raya verilmek üzeıre yeniO 
yirmi gün müddetle müzaye 
ye konulmuştur. lstica·r etıı' 

istiyenlerin yevmi müzaY1 

olan 1 Eylfil 931 tarihine~ 
sadif salı günü saat on ali ' 
kadar İstanbul E"kaf Mütl 
yetinde Pertevniyal Vakfı ı 
resine veya Encümene J11i1 

caat evlemeleri. . .~ ................................................ d· 
Mes'ul müdür: Büı-haned 


