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Küçülüyor 
\'İr!ni '-'- ~.!lla \\'.; h •e""" oene evvel urv..,.. 

il,; ı!,_ 1 "e Wilbur Wriıht namm.ı_. 
'-'da ~· Amerikada South Caroli• 
llıij n Kitıy Howk kaaabaamda 
••.'talıbel nesillerin tayyare ~ 
ler~=leı:_i ıarip bir alet icat e.~~
hıı. ,u iıletle tecrübeyi hanırısılllll 
~ cağını tayin etmek için iki kar· 
•Qr' aralarında kur'a çekmişler . v.e 
o..ilı da ?ı:-olle'e isabet ~·~~· 
'• e Yuzu koyun tayyarenı? ıçı• 
lö jYatb, Kanatlann üotündeki ıno· 
"'~ er t~rik edildi. Tayyare bun~ Ol\':' lıır tepenin yamacından .a!"81 

>iııd f nıetre kadar tekerlekler• uze· 
.,.ı: Yllvarlandı ve hav~ kırk 
liJle e uçtuktan aonra qaiı mdı. Or· 
ıleı.iz Wrigbt tayyare havada iken 

de yüzen bir inaan sibi, ınuva: 
:'lleyi 111uhafaza etmek için ~9!' 
• 'Yaklarile Wrisht kardetlerm 1

: 

"'' ettikleri karına kanpk iletleri 
•.ı-.e e .. '- d B ,._,.:, miJ.~·aalara tö -;ror u. uıuna~ .• , 
lan .... Çocuk oyuncaimdan ıtıaret ."" 
i1Jc lıir it yapılnn§, fakat tayyare ile 
~tecrübesi de muvaffakıyetle 

ıtı. 

Yirıni sekiz sene sonra Boordınaıt 
W ~olando namında iki.Am~ı, 
"1ı tıırht iamini taııyan bır ruotorun 

18 
tik ettiği bir tayyare ile 49. ıaat 

' 

dakikada 4 984 mil nıeoafeyı ka· 
et>'L. ' k J tanbu· la -•en sonra Nevyor ta~ .• ! . 

, &•ltniılerdir. Tayyareciligın çeY 
•k asır ıibi kıaa bir zaman zarfm· 

dQ le•-• - ·ı·· - b •ki L•di..,nin mu· ı.., oıamu unu u ı "" 
t . Yeseıi en ~ azih bir şekilde tcba· 
Qı etti . nyor. . 
Anıerikalı tayyarecilerin htanbu

la &erneleri bir takım maruf Fran-
ıı.ı, , • • • • 

layyarecilcrinin şehnmuı :zıya· 
~titri zıunanına ıeaadüf eımesı, ls-
4.nbula bir tayyare bayrann gününü 
)•tattı. Daha ıariP bir tesadüf ~u· 
clıır ki,Neyyorktan htanbula uçmak 
ı.. u,,..ı. meaafe uçut rekorunu k>~an 
"'1ıeriJıa1 1 tayyareciler, burada dun• 
lıadar ayru rekoru muhaf~a •d.•!' 
F"ran,ız tayyarecisi Coıtes ıle muli· 
lci obnuılardır.E&a1en ıayy~r~ilik .o 
ı...dar lcrİ bir hatve ile tekiıi!Ul edı· 
Yor ki, kimsenin herhansi bir ~o
!"' uzun müddet muhafaza etmelln• 
llııkio yoktur. 

lstanbllla en uzun uçut dab• ııe
~•n may11ta Londradan yapılnııtt_ı· 
3 mayısta Ne.-ille Stack namında bir 
1nl'ili2 lnı· uçufta 2000 mil katede· 
rek htanbula l'elditi zaman. bu mu· 
ıraffakıyet karımncla hep.ımi>: hay· 
ret içınde lralmıtttk• Bunun hayran• 
lıgı ;iinde ıimdi Boordman ve Po
lando Aın~rıkadan htanbula uçmuı· 
!ardır. Yırmi ıekiz ıen~ aeı-iye ha· 
lım<a, V. righl kardeşlenn ınu•affa· 
luyetli uçuı tecrübeli b~-~ocu~. o
YUncaiJ manzaraoı ar.<ettJgme gore, 
•qba yirmi ıekiz sene oonra Nev
Jork • lstanbul uçutu nasıl bir ruan· 
<ara arzı ·decek? 

yaradılışlarından beri mıan:laı~ 
•n büyük bır11, tabiata kartı hakınıı· 
Yellerini temin etmektir. Medeniye
tin bir olçüıü de inoarun tabiata kar· 
ıı hakinıi)etinin dereceainden iba
rettir. 

Denizin dalıralannı anuouna r11-
llleden inıan, havanın fethile tabia~· 
le 111ü.,.ddeoinin yeni bir merhaleoı· 
ııe •armıt oluyor. Bu yolda aulaıı 
her aclım dünyayi maddeten degilıe 
dp manen bir o kadar küçültüyor. 
luııerilıab tayy...-eciler. parlalı:_ "!u: 
'7affakıyct leı·ile Amertkayı bize iki 
&iinluk meaafeye kadar yakınlattır
tnıılard.r. Çünkü mcsafclerİ4 bir ol· 
$Üıü •ve hakiki ölçüıü de- zamanla· 
dır. Bir zamanlar Bağdat k:rl< gün· 
lüle yold ... Şimdi birkaç sa.ıtliktir. 
Anıerika dün bizden bir haftalık me-
8-fe ile aynlmııtı. Şlnıdi aramızda 
iki ıimJıjk meaafe vardır. 

Dünyamn bu küçülüıü ve memle
lı:etJerjn biriblrine yaldatııı tulha 
mı yardım edecek; bir harı> ômili 
ııU olacak. Bjr lngiliz geçen ıene 
nqretıiği bir eserde tayyareni ... n ~ 
büyük bir şulh ve müoalemct amilı 
oldujiunu iddia ediyor. Çünkü hava
da hudut olmadığı için milletler ara• 
aında ayrıhk, gayrılık kalmayacağı· 
nı .Oyluyor. Bize kalıraa menıleket
leri yekJiğcrinden ayıran, yalnız ha· 
rita üzerindeki mevhum çizsiler de
iildir. 1 ngilizlerin bah•ettiti sulh 
ve ınüoalemet, ancak havaya bikim 
olanların, hakim olmayanları yut• 
maıilc. lat,akkuk edebilir. Bınun 
içindir ki tayyare bi roulh imi)j ka• 
kar da müUıit bir harp oilihulır. Bi
naenaleyh ,\merikalı tayyar"i'erin 
lıtanbula g~liıl~ri. bize ihmal ettiği· 
ıni zbir >aıifeyı ihtar mahiyetinde 
Mikki eJiimelidir. Sivil tayyarecilik 
biı- spor yahut bir ınürıalıale ve mİı· 
habere meıeleıi değil, ayui zamanda 
tnilli müdafaa meıcle•iclir. Sivil tay• 
Jareciliği teşvik etıneli;ı:~ T11r,y~
re_ cemiyetinin tetebbü.ıu il~ ~.• hu· 
lıuınctin d' müzaharetıle buyuk ~e: 
hirleriıııiz '1ra•mda bır posta •erYl
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~ılunıalı '"° bu, bil.ibara yolcu ~
liyatına teşınil edilmelidir. An•crika· 
11• layyaredleri bu muvaffa:.ıyetle
:i.,~dcn d, la~ı t~brik eder~eı>, alil~· 
, . lan da tımdiye kadar ihmal etti· 
&•ınh lm milli vazifenin ifasma do· 
~et •lnıeği bir vatan borcu bilir. 

Ahmet şüKRO 

___ ................ •ttr• -·•-·- .. ..a.wwarr 
- - T - - - -

Boardman kahramanlığının safa
habnı büyük bir tevazula anlahyor 

~~~~--~~• 

o· or ki "Benzin ve tayyare olduktan sonra, insanlar 
ıy Nevyorktan lstanbula pek ali gelebilirler,, 

~~~~~~~~-• 

G 
. Hz. misafir tayyarecileri bugUn kabul buyuracaklar 

azı _ 
Nev-York _ İstanbul hava 

seferinin kahraman!ar• d~ a~ 
şam Perapalu oteimdekı daı· 
relerinin salonunda Türk ~e ~ 
nebi gazetelerinin mümessıllen 
ııi kabul ettiler. 

Saat yedide otelin alt kat ·~ 
!onunda otuzdan fula gazı:tecı 
toplanınıt sabırsızhkiabekhyor 
!ardı. içlerinde üç kadm ~a var 
dı. Tam yedide tayyarecı B~ 
ardman yalnız erkek gazı;tecı
leri beklediğini haber verdı. Ga 

11.ba bazı madamların hava kah 
k

. . e-
ramanlarmı görme ıçın gaz 
tedlik sıfatından istifade etme
lerinden çekiniyorlardı. ~a•· 
mafih bu tedbir kar etmedı. Ga 
zeteci olan üç madam gene .~r
kek meslektaılarile beraber uıt 
kata, tayyarecilerin aalonuna 
çıktılar. . . 

Gazeteciler salona gırer gır-
mez büyük bir faaliyet batladı. 
Boardman'ın gelmesine intiza
ren herkes en iyi yeri intihaba 
çah9ırken, ııazete fotografçıla
rı da hazırlıklarına ba9lamışlar 
dı. 

8eJ da.kikalık bir intizardan 
ıonra M. Boardman salona gir· 
di. 

Ş•n bir delik•nlı 
Evvelkigün göriilen yorııun, 

sonluk benizli, pejmürde elbiae 
li havalar kartalı şimdi deiit· 
miş, temiz bir lacivert koetüm 
giymİf, muntazam taranmıf, 
kestane rengi saçları ve müte 
bessim simasile evinin salonun 
da misafir kabul eder bir cen
tilmen olmuttu. Misafirlerinin 
ellerini büyük bir nezaketle sık 
tı ve kendisi için bot bırakılan 
k~ltuğa oturarak, büyük sefe
rin müheyyiç safahatını anlat
nıağa batladı. Sözlerini sefaret 
tercümanlarından Ali Nur B. 
Türkçeye çeviriyordu: 

- Evvela Türkiyeden gör
müt olduğum hüsnü kabulden 
dolayı muhterem matbuat va· 
aıtaıile teıekkür etmek isterim 
Gerek etkanı hükumet, gerek 
halk, gerek matbuat hakkımız 
da · çok lutufkarlıklarda bulun
dular. Cidden minnettarız. Şim 
eli guetecilerin suallerine im· 
kan dahilinde cevap vermeğe 
bazının. Yalnız §UDU söylemek 
isterim ki Amerikadan hareke
timizden evvel seyahate ait ha 
tıralanmızı Nevyork Teimeı 
gazeteainde netretmek üzere 

Boardman 6azetecilere bügük 6eçişin . $4falıatını anlatı_11orı 
bir mukavele aktetıniJtim. C- · yım, bır kızım var. hte öm-
nun için bu mukavelenin harici rüm. ~ı 
nen çıkmayan bütü suallere Arkadatım Polando da 29 
memuniyetle cevap vereceğim.. yaşındadır, 0 da 10 senedenbe-

llk merhale : Türkige ri tayyarecidir; lkiınizin de bu 
Dün de aöylemittim. Türki· ıeyahatimiz büyük ilk seyaha

yede onun büyük reiai Gazi M. timizdir. Bundan sonra baıka 
Kemal Hz. hakkında çok şey· büyük seyahat için verilmiş ka 
ler itilmekte idim. ranmı:ı: yok. Bunu ancak Ame-

Epey zamandır. Nevyorktan rikaya avdetten s0tıra kararlaş 
T ürkiyeye kadar bir UÇUf yap tırabiliriz. 
mayı ve bir ve.ile ile hem ııü- lıt<ınbuldan Hindistana gide 
zel memleketinizin terakki ıa- ceğiz, oradan da belki Japonya 
huındaki büyük muvaffakıyet- ya gideriz. Fak•t bu "aeyahati
leri bizzat görmeği, hem de bü 
yük bir rekor teminini düşün• mizi öyle uzun mesafeler katet 
mekte idik. Samimi dostları- mek suretile yapmak niyetinde 
mızdan bazılarının maddi mua değiliz. Kııa merhalelerle uça· 
venetile tayyaremizi dütündü- cak ve memleket göreceğiz. Ba 
ğümü:z şekilde h.zırlattık, ve ıit ıeyahatler gibi. Seyabati
Nev-Y orktan alelade bir suret- miz eanaaında t•yyaremiz çok 
te uçtuk. mükemmel olduğunu ııösterdi. 

Yolda her teY tabii ıekilde Bugün derhal hudı:ete amade 
cereyan etti ve hiç bir müşkü- bir haldedir. Katettiğimiz me
latla karıılaımadan lstanbula safe tayyare aletlerimizin ver
kadar geldik. Gelirken vakıa bi diği 'neticeye göre, 4984 mildir. 
raz ıslandık, fakat bunu artık 
tabii telakki etmek lazımdır. Devamı 2 inci sahifede) 
Elbette l:iu kadar uzun bir seya 
halin her safhası daima bir ha 
har havası içinde geçmez. Hediye 

Müsabakamız Netice itibarile şunu söyle
mek iaterim. Seyahatimiz de 
fevkalade bir hadise olmadığı 
gibi, bu uçutumuz da fevkalade Dün kar'a ~ktik. Ka-
bir şey değildir. zanan karilerimiz; numara 

ilk uzan seyahat ve adreslerile kazandık-
Hayatımdan bahsetmek iste ları lıedigelerimizi ve 

mezdim, fakat mademki arzu kar'a tafsilatını iç sahi
ettiniz, fU kadar söyleyebili-
rim: Ömrümde fevkalde hiçbir /Blerimizde balabilecek-
§eY yapmadım. On aenelik tay- lerdir. 
yareciyim. 32 yatındayım, evli_J~::::::=========~I 

Boardman ve arkadaşı Polonda 1.o:r.eteciler araıuntla 

c 

----·-------
Eytam ve 
Er amil 

Eylül yoklamasına 
bugün başlanıyor 
Eytam, eramil ve ınllteka-

idinin zat maa,larına ait ey
lül yoklamasına bu glln bat· 
!anacak ve yoklamaya 23 
ağustoıta nihayet verilecek
tir. Maaş sahipleri liva nu
m~ra tertibi ile mensup ol
dukları malmüdürlüklerine 
merbut maaı tevıiaat mahal
lerine müracaat edeceklerdir. 
Bu zevat Bqiktaı kaza11ada 
Akaretlerdeki tevzi mıhalin· 
de, Osklldar ka:ı:a1mda Pap 
kapısında, Kadıköy kazasın• 
da Kadıkö1 halincl , Beyoğlu 
kıza1mda Beyoilu ve Ka11m
pqa mmq teni mahallerin· 
de, Emiııllnl kan1mda Sul· 
tanahmet malMOdürl6ğtıode, 
Fatih ku.uında Eylip tediye 
ıubeıile Fatı"h tediye fllbe· 
sinde yoklama muamelelerini 
yapbracaldarclır. 

Yoklama mOddeti zarfında 
müracaat edemiyenlerin yok
lamaları 24 ve 26 ağı11tos 
aktamına kadar yapılacakbr. 
Maat sahipleri iki kıta fo. 
tograflarile müracaat ede
ceklerdir. 

Fransız 
Tayyarecileri 

Eskişehire gidip gel
diler. Bugün seyhat

lerine devam edecekler 
Şehrimi;ıde misafir bulunan 

Fransız tayyarecileri dün 
sabah saat onda Eıki-
şehre gitmi,ler<iir. 11,25 de 
Eskitehre muvasalat eden 
tayyarecileri tayyare karar• 
gahında Türk tayyarecileri 
merasimle istikbal etmifler• 
dir. Öğle yemeğini Eskişe
hirde yiyen misafir tayyare
ciler saat 16,30 oradan ha
reket ve 6,20 da Y eşilköye 
muvasalat etmişlerdir. Azi
met ve avdetlerinde bet tay· 
yaremiz misafirlere refakat 
etmişlerdir. 

Eskiıehirde gördükleri hüs
nü kabulden dolayı misafir
lerimiz pek memnun ve mü· 
tehassis olduklarını söylemiş
lerdir. 

Misafirlerimis bu ubab 
Yunaniıtana müteveccihen 
ıehrimizden hareket edecek
lerdir. 

Matbuat Celsesi 
ikinci nokta; Amerikada, bilmem 

ne adamlarnı tahtı terbiyelerinde 
yetiımiı adamdır diye matbuat mü· 
dürü umumisi yaptığonız adamın o 
rada onun ve refikaıırun bir mecmu 
acılık hayadan vardır. Bıı mecmu
alan yüzünden hükümetin aldıiı 

tedbirleri, Emiyeti umumiyede ve 
erkanı harbiy de bir tetkik yapar· 
aanız anlarsınız. Onlann mahiyet
lerini böylece daha iyi kavraıruı o

lu~ıunuz. 
(Dıwamı 4 üncü lillhilede) 

1 
! 

2 nci •alıif<dc: 

Sutyedıt 1 rmtnllıer. 
Harh:·f ve tton haberler. 

S Unco aabilede: 
8t-ledi,1e n1ali bütçenln 
mnrn11 baıttamasuu f.., • 
tev ·ı r 

·,·. ·: 
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t 
ı 
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ilk koıudan bir intiba 

K.11tlr."'n 11.ünltr,uıt-ı ı,· 111 
lıAııriı'11r.r tt~ ... :-d• 

..tanhul l' lı ~ın ~ t;nı~rı 

n•ıı;ıl t'ı;;len l ~ h r t 

4 Uncu oahi!ed<: 

t-·•·lek :l· latttnbulun nı

~n:ıl ( r l 

Dünkü at yarışları 
Veli Efendide dün yaz at yarışları

nın ilk haftasına başlandı 

Yukarda ikinci koşuda birinci gelBn at, aşağıda segır

cilBr arasında M. Reisi Kttzım ( s1Jlda) Fahreddin Pş.lar 
.. Ya~ ?1e~ıimi at !~rıtlar~nın ı fendi çayın yarıt günlerine ail 

dun bınncı haftası ıdı. Velı E- (Lut/en ·ahiieyi çevirinlıı) 

Turnuvamız bitti 
Finalde Sedat Şirinyana yenildi 

' 

} 
I 

/ 
\ 

Yukarda g_a~etem!z!n galiplere hediye ettiği kupalar 
(sağda lngılı:ı se/ırı M. Clork cenapları) aşağıda solda 

931 turnuvamızın ~'!,mpigonu Şiringan, ~ağda iyi 
oynamasına ragmen malliip olan Sedat 

Gazetemizin · 1931 ıeneai zarfın. 
da tertip ettiii tenis turnuvası dün 
lıitti. Finaller çok heyecanlt oldu ve 

• 

tek erkeklerde Sedat Şirinyana İyi 
oynamaırna rağmen mağJôp oldu. 

(Devamı ikinci sahifede) 

·. 

n 



merikalı tayyareciler HA H BERLER •• 
(Başı birinci sahifede) 

Bizim kronometa·omuzla bu me 
safeyi tam 49 saat 5 dakikada 
alı! k. Uzun seyahatler tayyare 
ci ikte zor bir şey değildir. Me
sele kafi miktarda benzin ala
bilecek tayyareler imal edebil
mektedir. Onun için uzun sefer 
!ere fazla ehemmiyet atfetmek 
doğru değildir. 

Gaı:igi ı:igaret 

Yarın Gazi Hz. ni ziyaret ve 
arzı tazimata gideceğiz. Bun
dan ne kadar memnun ve min
nettar olduğumuzu anlata
mam. 
Hayatımızın en güzel daki

ka \arı her halde Gaziye arzı ta 
zirrat ettiğimiz anlar olacak-
ır . Yolda her ikimiz de, mü

na\·ebe ile uyuduğumuz ıçm 
uykusuzluktan o kadar fazla 
nıuteessir de olmadık.,. 

M. Boardman büyük kahra
manlığını bu kadar tevazula an 
!attıktan sonra arkadatı M. Po 
lando gitmi~ olduğu Y eıilköy
den avdet etmi.ti. O da arkada 
fi •n sözlerini tekrar etti. 

Ziyafetler 
Amerikalı tayyareci miaafir
r:miz dun öğleden evvel on 

bire kadar istirahat etmişle.
ve öğle vakti Amerika 
sefarethanesine giderek se
fir Müsyü Grow ile bera • 
ber Y eniköydeki Amerikan se
f arethanesine giderek, orada 
ogle yemeğini, hususi surette, 
sefir ve refikasile yemiılerdir. 
Bazı sefaret erkanı da ziyafet
t~ hazır bulunmuşlardır. 

Tayyareciler bu sabah on bir 
de, vali beyle, kolordu kuman
d ru paşayı, tayyare cemiyetini 
zıyaret edecek ve öğleden son
ra 14,30 da Dolmabahçe rıhtı
n. ndan motöre binrek Gazi 
P. :ı:retlerine arzı tazimat için 
' !ovaya gidecekle.-dir. Yalo- · 

; •da kendilerine bir çay ziyafe-

canlı manzarasını almış bulu
nuyordu. 

Meclis Reisi Kıizım Pata 
Hz. ile refikası Hf. Batvekil Pa 
ı Hz. in refikaları Hf,. ordu 

~ufetti~lerinden Fahrettin Pa
şa, Jş Bankaaı müdürü Celil 
Beyle diğer bir çok zevat ve ka 
!abalık bir halk kütlesi yarııı 
s ·yretmeğe gelmitlerdi. 

ifahsi müttereke raiibet göa
r~n halkın giteler önündeki 

ı hacümü rörülecek feydi. 
Ko .ular ıu suretle neticelen

ılı: 

Birinci koşu 
(Satış kotu•u) bu kotuya İf 

tirak eden taylann her biri bi
nPr liraya satıldı. Uç yatındaki 
yerli ve Arap erkek ve diti tay
lara mahsus olan bu kotuya 8 
lay itlirak etti. 

Birinciliği Hılmi Beyin Gü
ler ismindeki kır dişi tayı. 

ikinciliği Mandıralı Süley
man Efendinin Tayyarı. 

Üçüncühığü Bozooyuklu İh
san Beyin Y egıine ismindeki 
tayı kazanmıtlardır. 

u kotunun mesafesi 1200 
metre idi. Birinciye 200, ikin
ci)"e 75, üçüncüye 25 lira mü· 
kafat verilmiıtir. 

ikinci koşa 
Üç ve daha yukan yatta ve 

1931 senesi zarfında kazandığı 
ikramiyeler yekiinu 1500 lirayı 
doldurmıyan halis kan İngiliz 
at ve kıaraklarına mahsus olan 
bu koşuya 8 at ittirak ederek 
birinciliği Fikret Beyin Firg, 
ikinciliği Müıyü Alioti'nin Fı
lang T oop'u üçüncülüğü Prens 
Beyin Pür Biyoti ismindeki at
ları kazanmıştır. 

Mesafesi 1600 metre idi. Bi
ı·rnciye 300, ikinciye 75, üçün
cuye 25 lira mükafat verilmiş
tir. 

Üçüncü koıa 
Dört ve daha yukarı yaıta ve 

f 931 seoesi zarfında hiç kotu 

kazanmamış yerli ve Arap at 
,.e kısraklarına mahsus olan bu 
ko.uya 12 at ittirak etmiıtir. 

Birinciliği Prens Halim Be

yin Semiri, ikinciliiğ Bursalı 

Halim Efendinin Kır Şahin, ü

;;uncülüğü Sinanlı Necip Ağa
nın Cemile ismindeki atı kazan 
mışlardır. 

Menfesi 1200 metre idi. Bi
rirciye 150, ikinciye 75, üçün-

ti verilecektir. Aktam kaçta av 
det edecekleri belli değildir. A
merika sefirile vali bey ve ga:ı:e 
teciler kendilerine refakat ede
ceklerdir. 

Tayyarecilere tehir namına 
iki kıymettar balı Ye bir gümüt 
madalye hediye edilecektir.Ma 
dalyelerde tayyarecilerin ve 
tehrin ismi, Nev-Y orktan ha
reket ve buraya muvaaalat ta
rih ve aaatlri yazılacaktır. 

Almanyaya yardım müzakereleri 
hala devam ediyor 

Binnefis Almanya da bazı yeni tedbirler aldı 

Reisicümhur Hazretleri tara
fından da tayyarecilere kıymet 
tar iki madalye ihda edileceği 
haber alınmıttl1'. 

Alman 1 Ağustos Zeppelin 
Maliyesi Kutupta 

Pazar günü öğleden sonra 
-17,30 da Amerika sefareti Ye 
niköydeki sefaret binasında 
tayyareciler feı-efine bir gar
den parti verecek ve ayni ak
t•m belediye tarafından Tak
sim bahçesinde büyük bir ziya 
fet verilecektir. 

Halkın tayyarecileri görmek 
arzusunu nazan dikkate alan 
belediye bahçeyi o aqam hal
ka açık bıraktıracaktır. 

Pazartesi ııünü sabahı ve öğ 
leden sonra müze ve camiler 
gezilecek, aqam saat 21 de tay 
yare cemiyeti tarafından Peı·a
palas otelinde bir ziyafet veri
lecektir. 

- --
Hükumet yeniden bazı 

tedbirler aldı 
BERLİN, 30 A.A. - Başvekil 

bütün gün, bilhassa iktısad! mese
lelerle i tigale memur nazırlarla gö 
rü~müştıir. Ma.li mahafil<ie de bü
yük bic faaliyet me~hut olm..,.. 
Bütün meııai şu suretle hülô.sa olu· 
nabi.l.ir: 

1 - Devletin, milli iktısadiyatı
nın hey'cti mecmuasını sıkr bir kon 
trola tabi tutmaaı yoluna girilmeğe 
karar verilmiş olduğu zarınolunu
yor. İki hususi komiserlik ihdas o
lunacağı rivayet edilmektedir: bun 
lardan birisi İktısat komiserliği di
ğeri bankalar komi rliğidir. Hwıu
sl salahiyetierc ııahip olacak ruan 
bu komiserlerin kendi salahiyetlai 
dairesine dahil bıitün hU9usi te'f"l>
büsler üzerinde kontrol ve müdah.a 

Paristen ge~rken le hakkı olacaktır. 
PARİS, 30 (A.A} - Nev- İktısat komiserligıne büyük bir 

York _ lıtaobul seferini hiç Alman kimya tröstünün müdürü o-
lan M. Herman Schimtz'in tayin e

bir yere uğramaksızın yapma- dileceği •öyleniyor. Bankalar ko-
ğa çıkan Amerikalı tayyareci mise:xıliğine de Arbeiter B<ınk mü
Boardman ile Polando, Pa- dürü M. Bachcm'in tayin edileceği 

d rk · rivayet olunmaktadır. Bankalar ko 
ris üzerin en geçe en üzenR>- mi-JJğinin Hanıburg maliyeci.le-
de "Paris belediye reisine,. iba rinden M. Kari M lchter'in tayini 
resi yazılı bir zarfı bir paraşüte 
bağlayıp aşağıya atmışlardır. 

Tayyareciler Amerikan damga 
sını taşıyan ve Le Bourge tay

yare kl\rargahının hangarları
na yakın bir yerde bulunan bu 

zarfın içine Nevyork Times ga 
zeteıiin bir kaç nüshasını koy
mutlardır. 

ihtima:linden de bahsedıliyor. Bu 
husus hakkında yarın kat'i bir ka
rar ittihaz oluna-caktır. 

Hıila'ırnetin bundan başka Alman 
iktısdiyetıru yeniden temik için u 
mumi pJa.n tarzında bir şey hazır
lamağa karar vermiş oldugu da söy 
Le.nmek dir. Me&ele dahili tenakus 
lara ve istihsal ile h;ıli hazırdaki 
bu.brandan ne derece feci bir wzi
yette olduğu anlaşıhın bankaloar teş 
kilitı a.ra~ındaki ahenkıııiiliğe çare 
bulmaktır. 

2 - Kısa vad li ecnebi kredileri
cİlye 25 lira mıiki.fat veri!miı- nin 20l<ilmemesi içitı cereyan et-
tir. meltte olan müzakereler, İngiliz ve 

Amer;kan bankala!Lle bir itilafa 
Dördüncü garrı müncer olmu~tur. Bu itilafın daha 

(Handikap yarıtı) üç ve da.- timdidon bcmen hemen bütün İngi
ha yukan Yattaki haliı kan İn- tiz lıııol<&ları tarafından kabul edi1-

kı h 
miş olduğu mervidir, bilmuk.abele, 

giliz at ve sraklanna ma 1111 bu müz.alterelcrde Amc rika bankala 
olan bu yarıta beş at ittirak et- rından yalnız üçünim mıiıne...W 
mittir. bulunmuştur. 

Birinciliği Ahmet Beyin &flıca Felemenk bankaları lae-
Drocourt, ikinciliği Preruı Ha- dileriın çelWmemeei itilafını ecnebi 

dayinlerin Almanyada yatırılmış o
lim Byein Alimaı-i, üçüncülüğü lan kredileri bir bankadan diğer bir 
İzmirli Hasan Efendinin N ona ' banl<ıaya devretmek hakkına malik 
ismindeki atları kazanmı,tır. olmaları :ıartile kabul etmi~rdir. 
iBrinciye 400 liradan maada İngiliz murahba•!arı, bu ııoktadan 

b itilafgrizane davranmışlardır. İtllau kotuya giren hayvanlar için 
fa iştirak etmıyen ecnebi bankaları. 

verilen dühuliye ücretlerinin kredilerini ç.elı:ınck husu~unda ısrar 
mecmuu, ikinciye, 75, üçüncü- eyledikleri takdirde sermayelerin 
ye 25 lira mükafat verilmiştir. muh.aceretinc maıu olmak için husu 

si te<ibirJer ittihaz olunacağı söylen 
Beşinci ko:,u ıncktedir. Hini hacet.e Almanya, 

(Handikap koşusu) dört ve barice yapılacak rediyat iç>n bir 
moratoryom ılan edecektir. 

daha yukan yaştaki yerli ve A 3 _ İhtiyaç hasıl olduğu tak:dir-
rap at ve kısraklara mahsus o- de harice yapıJacak tediyat için bir 
lan bu koşuya 9 at iştirak etti. moratoryom i!An edilmek suretUe 

Birincili Fikret Beyin Mal- ı takviye edilecek kredilerin 9".k.ilnıe 
tay ikinciliği Prens Halim Be- , mesi hususunda hasıl o~~ .~tilı\f, 

· 'R ·· h .. .. .. .. - .. ı dahili moratoryomun busbutun kal 
yın uç an ve uçun.culugu Ba- ' dırılma•ına me<lar olacak ve bu da 
kırköylü Ali Beyin Mes'ut iı- ihtimal pazartesldcn itibaren ya,pıla 
mindeki atı kazanmııtır, "'.'kttr. Ted~vülü fazlalaştırmak i-. 

. çın hafta nihayetındon evvel yenı 
Bu yarııın mesafesı 1800 bir ttkım karanameler ne«rolunacalt 

metre idi. Birinciye 300, ikinci- tır. • 
ye 75, üçüncüye 25 lira müka- Kabul ve temınat lıankuı veya-
fat Yerilmitfir. hut Escompte-or bankası tarafın

Köylünün elindeki 
buğday 

ANKARA, 31 - Buğday 

meslesi halçkında İktisat Veka

leti tetkikat yapıyordu. Veka
let tetkikatını bitirmiş, fakat 

henüz müspet veya menfi bir 
karar vermemittir. 

Ziraat Bankası İdare Mecli

si köylüden alacağı olan bet 
milyon liranın yerine buğday 

almayı kat'i surette kararlaştır 

dan temin edilmiş olan çeklerle po
liçelerin ibrai kıymeti olacaktu. 
Kabul ve teminat bankasının sc.nna, 
yesine 80 milyon markla iştiralti ev 
velce kabul etmi; olan Almanyamn 
bundan başka bankaların iştirak 
hissesi iızerine 60 milyon mark a
vaM daha itina edeceği söylenmek 
tedir Yeni mücsıoeseni.n, Almanya
nın bu teminatı sayesinde, bankala .. 
ra v.c iktı.sat alemine takriben b.ic 
milyar mark auedebileceği tahmi.ıı 
ciliınuyor. Diger taraftan muamela
tın kat'ı ahkiım ve nizamata raptı 
Rayhişbankın kasasına tahmi_,, 
200-250 milyon mark para girmesi 
ni intaç edecek ve bu da bu banka
nın te<iavülde bulunan para mikta
rın 600 milyon markın 800 milyon 

mıttır. marka çıkarmasına medar olacaktır. 
Alım fiati henüz tespit edil- 4 - Tassanıf &andıkları için şa-

memittir. Köylünün, borcuna 

mukabil vereceği buğdayların 

tartılması ve depo edilmesi için 
yeni teşkilat yapılacaktır. 

Ziraat Bankası bu buğday
ları sattıktan aonra kıir edecek 
olursa bu ki.re köylüye ve.-ecek 
tir. · 
Eğer bu tedbir kö~ün va

ziyetini tatmin etmezse iktisat 
V~ki.leti Millet Meclisi açılıo
cıya kadar yni ve baıka tedbir
leri ihtiva edeo bir kanun itti· 
hası hazırlıyacaktır ~ 

• 

yanı memnuniyet bir hal sureti bu 
'1unamamıştır. Tediyatın tahdidi 
tedbirinin muhafazası birçok halle 
tabakalarını müteessir edecek, bu 
da gıerek sağ ve gecek sol cenah 
müfritkrinin propagandalarının tes 
hil edecek bir amil olacaktır. 
Diıer tavsiye ve tedbirler 
BERLİN, 30 A.A. - Yeni ihdas 

edilmiş olan maliye komisyonu, bil 
hassa Alman parasına olan itimadı 
sarsacak mahiyetteki bütün proje
ler aleyhine bir karar vermiştir. 
Maamafih kamisyon banknot teda
vülünü ilctnadi zaruretlere tatbik 
etmek için Rayhişbank nizamname 
&inde arzetmekte olduğu bütün im-

Her hükumet komünist 
nümayişlerine 

karşı tedbirler ·alıyor 
PARIS, 30 A.A. - Hükumet ve 

alakadar makamlar, bir Ağustos mü 
nasebetile Fransa"da yapılması muh 
temel nümayişlere karşı alınması 
Uzımgelen ihtiyati tedbirl"ri karar 
laştınnqlardır. Herke>in gelip geç
tiği yollarda alaylar ve miting.ter 
tertibi, ziyankarlık olmak üzre vu
kubulacak hareketlerin, çalışmağa 
mani olmak huımsıındaki teşebbüsle 
rin men'i, nümayişlere iştirak ede
cek ecnebilcri.n .J.erha.l memleket ha 
ricine çıkarılması bu tedbirler cüm· 
lesinclendir. 

Sovyetler ve Bade 
hükumeti 

CARLSRUHE, 30 A.A. - Neş

rediJ.en bir kararname dahiliye na
zırına Bade müesseoe!eri tarafından 
Sovyet Rusyaya ya pıJan emtia le<i· 

limatına ait tediyatı dokuz milyo
ni vermektedir. 

Bir ticaret filosu sablık 
LONDRA, 30 A.A. - Daily Ex

pres cihan seyrüsefain kumpanyala
rının en mühimmi olan Royal Mail 
Steam Packet kumpanyasının tica
ret filosunun hepsini veya bir kıs
mını aatılığa çıkaracağını resmen 
istihbar eylemiş oldugunu yazıyor. 

Berlin belediye reisi 
PARİS, 30 A.A. - Berliın beledi-

na l<adar garanti etmek mezuniyeti
ye reisi ile belediye meclisi murah
has heyeti Lyon'a gelmişlerdir. 

Avusturalya- lngiltere 

--·--
Evelki gün Moskovaya 
avdet etmiş olacaktı 

MOSKOVA. 30 A.A. - Graf 
Zeppelin, aşağıdaki tcl>izi gönder
miştir: "30 temmuz "3bahı Lenin
grad'da 1 ulunacağız." 

MOSKOV A, 30 A. A. - Zeppe
linde bulunan Tass ajansı muhabiri 

24 sa.at miıd<ktle lıalonun telsiz mü 

nakalitmm inkttaa uğramış olduğu 

nu bildirmiştir. Hava, uçuşa mlisait 
tir. Herşcy yolwıdadır. 

Bu haberde şöyle deniliyor: 28 

temmuzda sisJ~ Ortüli.ı olan şimal a
razisi üzerinden uçtuk. Sis, orada 

kışlamakta olan M. Ouchkov·un ku· 
mandası altındaki grubu bulmamıza 
mani oJ.du. 

Bunu müteakip balon, Taimyr 

yarım adasına, daha sonra Dikson ae 

dasına teveccuh etti. Burada Ouch
kov·e ait oı.ı.n paketler paraşutlarla 
aşağı indirildi. 

29 temınuzta Zeppelin yeni Zem
bb'e vasıl oldu ve orada filimler çev 
rildi. 

Şimdi Kanine burnundan Askan 
gel ve Leningrad'a doğru yol aliyo
ruz, bu son mahalle 30 temmuzta 5 
ile 6 arasında vasıl olacağımızı ü~ 

mit ediyoruz. 

Bir kaşifin notları bulundu 
ERLİN, 30 A.A. - Grocnland'da 

bulunmakta oı.o Alman kutup h.oy' 
etinden gelen bir habere göremem
leketin garp tarafında kıslık istasi
yon yakinindc kaşif Wegnere ait 

yolunda olan ve mumaiJeyhin ı~ ~ylül _ı9~0 
tarihine kadar laıydetmış oldugu ıl-

BATA VİA. 30 A.A. - Avustu· • 1 ht · b l b' -. . . mı not arı mu cvı u unan ı r -..-
ralya:lı tayyarecı Mollıson, Sıngapu ı .. dan b 

1 ra hareket etmiştir. yahat cuz ı u urunu~tur. 

Turnuvamız bitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

Tek kadınlarda Miu WitWl rakibi 
Miıı Armitage i mağlup etti. Kü
çükler arasında tek erkekler maçını 
geçenlerde 1azdığımız gibi 5-ıih 
Süreyya Bey kazandı. Çift erkekler 
de Mehmet Kanıkat - Gonuway "' 
kibi Suat - Sedat ekibine yenildi. 
Maçları gayet elit bir tabalca takip 
etti. 

Sabahleyin ilk maç oalrak küçük 
tek erkekler maçı yapddı. Bunun 
finalistleri çuk küçük ve yeni tenn 
çi olan Mahmut Şerifle rakibine nis 
beten eoki ve tecrübeli olan Semih 
Süreyya arasında idi. 

111< seti Semih Süreyya 4-6 kazan 
dı. Ikinci sırasını 6-1 kaybetti, üçün 
cüıünü 3-6 kazandı. Bu suretle 
1931 senesi Milliyet teniı turnuva 
smm gençler tel< f'Ullpiyonu oldu. 

ikinci maç muhtelit büyükler ma 
çı idi. Bu maça da Miu Patsikokis
Chirinyan, Miu Armitage - Sedat 
girdiler ve Miu Patsikakis ve Parte 
neri iyi ve teknik bir oyunla rakip
leri olan Miu Arınitage ve Partene 
rini 6-2 6-2 yendiler •. 

Bunlan müteakıp sençler dabl 
fampİyona11 yapıldı. Bu~ . da Se
mih Süreyya - Orhan Fılaı ve Ha
dil Nuri • C. Freoco girdiler. Maç 
Semih Süreyya ve Partenerinin le
hine olarak 6-4, 2-6, 6-3 şeklinde 
bitti ve bu ııift turnuvamızın dabl 
küçükler flUDpiyonu oldu. 

Bu maçtan sonra müsabakalar ye 
mek yemek için tatil edildi. 

Saat 2,6 de tekrar baılandı ve 
bunun sünün ve senenin en mühim 
maçı tam saat 2,5 da bafladı. 

Sedat - Şrinyan · 
Bu maç çok mulıim olduğu için 

kanlardan istifade etmek lıizumwıa 
lı:ail bulunmaktadır. Komisyon icap 
ettiği takdirde iakonto fiyatının tez 
yit edilmesi ve fakat bu husuata mü 
balağa ve ifrata kapılmamak Jaznn
geldiği mütaleasmda<hr. Mevcur dö 
viz stoklarını ihtiyatla kullanmalı; 
ve Rayhişbanlt kaimelerinin ihracı
na mini olmak iktıza eder. Komis
yon seyahat resmi hakkındaki emir 
nameyi tenkit etmi~tir. 
Bankalar müşkülat içinde 
BERLİN, 30 A.A. - İmperator

luk kabine&i dün akşam müşkül.it i
çinde bulunan bazı bankalara ve 
müesseselere para veri"'1ek suretile 
yardım edilmesi projesini tetk.ik et 
miştir. Bu meyanda Almanya-Cenu 
bi Amerika bankası vardır. Hemen 
hemen bir asırlık bir müeesesc olan 
Meyersfeld ek Brunswick hususi 
bankası rediyatını tadil ve bir kon
kordato talep etmiştir. 

karilerime set!eı-in seymlerile bera 
ber anlatacağım. 

Oyuncular sahaya Ç•ktığı zaman 
Şirinyan asabi ırözültüyor, buna mu 
kabil Sedat çok sakindi. Oyun baı
ladı. ilk ser.is Sedatta .. Oyun o ka 
dar mütevazin sidiyor ki, bir sayı 
Sedat alırsa bir sayı da Şirinyan a
lıyor. Böylelikle devam ederken ni
hayet ıreymi Sedat aldı. ikincisi ba§ 
ladı oyunda aynı intizam var. Gey
mi de Sedat aldı. Bunndao sonra 
seymileri -Sedadın faik olmasına 
mğmen- seti Şirinyan 6-2 bitirdi. 
Bu seti müteakıp her iki oyuncu da 
aalıadan çıkblar ve bet dakika ka
dar stirahat ettiler. 

Tkerar oyun baıladı. ilk geymi 
Sedat aldı, ikinciyi Şirinyan üçüncü 
yü Sedat, dördüncü Şirinyan, beşin 
ci Şirinyan altıncıyı Sedat, yedinci
yi Sedat, sekizinciyi Şirinyan, doku 
zuncuyu Şirinyan, onuncuyu Sedat, 
on birinciyi Şirinyan ve oft ikinciyi 
de Şirinyan alarak 7-5 geym le ikin
ci seti de kazanmıı oldu. 

Üçüncü set ba,lar baılaınaz Se
dat hakimiyeti ele aldı ve 6-0 sayı 
ile ııeti bitirdi. 

Bu ıekle ıröre vaziyet iki sete kv 
ıı bir set idi. 
dördüncü set batladı: 

Birinci ıreymi Şirinyan, ikinciyi 
Sedat, üçüncüyü Şirinyan dördüncü 
yü Sedat, betnciyi Şirinyan, altıncı 
yı Sedat, yedinciyi Şirinyan, sekizin 
ciyi Şirinyan, dokuzucuyu Sedat ve 
onuncuyu Şirinyan aldı, neticede 
4 e karıı 6 geym ile Şirinyan bu se
ti ve şampiyonluğu almış oldu.. 

Maçı mütealup müsabıklann fikir 
lerini sordum. Şirinyan şöyle söyle
di: 

- Sedat çok kafalı daha doğru
su taknildi bir oyun oynadı. Daima 

, atak yaptığı ve fileye çıktığı zaman 
avantage kendisinde idi. 

Fakat fileye çıkmak ekseriyetle 
yorucu olduğu içn gerilere yetiıemi 
yordu. işte bu sebepledir ki mağlup 
oldu. 

Sabahleyin Shisete oynadım.. Da 
ha seri oynadığım ve rakibimin çü
rük noktasını daha iyi ırördüğüm 
için kazandnn. Sedat bu kadar ça
buk oynamıyor ve çürük noktaları 
iyi cönnüyordu. Bunun için orada 
ela mağlup oldu. 

Sedada karıı yaptığım oyunlar
dan memnun ,değilim. Eğer hariç
ten bir oyuncu olsa da onu mağlup 
etsem tabiidir ki çok sevinirdim. 

Maamafih Sedat bu sene mağlup 
olmasına rağmen çok iyi oynuyor. 

. Sedadm fikri: . 
- Birinci setin baıJan ve üçün .. 

cü ve döt"düncü setin sonu müıtes· 

lslanhul Sporla lzmir ''Karşı 
qaka berabere kaldılar 

-
-c 

İZMİR, 31 {A.A) - Şehrimizde bulunan htanbulspor ıa• h 
lamı bugün üçüncü ve sonuncu maçını Kaı-şı)aka Spor klübil 
\le yaptı. . 

Oyunun 25 İnci dakikasında Karşıyaka Spor klübü sol açı, 
İstanbulspora bir gol yapmışsa da hakem ofsayt olduğunu sof 
liyerek oyun" devam ettirmi§tİı. Birinci devrenin hitamına b·r 
dakika kala lstanLulsporlular çekilen bir kemerden istifad<!I e· 
derek bir gol yaptılar ve ia;<at bunun dahi oofsayt olduğu ha· }; 
kem tarafından ilan edildi ve devre 0--0 berabere bitti. 

İkinci devı·enin ! 7 inci dakikasında Karşıyaka Spor aleyhi· !I 
ne bir frikik ce:ı:ası verildi. t~tanbulsporlular bunu kolaylık!• l ( 
gole tahvil ettiler. 

Oyunun hitamına 5 dakika kala lstanbulspor aleyhine b'.' hn 
serbest vunış cezası verildi. Karşıyaka Spor sağ açığı İınıaıl 
bunu gole tJhvil ederek beraberliği temin etti. Ve bu golün te
sirile açılan lzmiılile• beş dakika sonra ikinci gollerini de yap· 
tılaı·. Fakat lstanbulsµo.- lıakimiyeti ele almakta gecikmedi ve B 
pek az bir zaman ~on•a beraberlik sayılarını yaptılar, bu sure!· I 
le oyun 2-2 berabere neticelenmiş oldu. 1 

Gazetelerin neşriyah takip r,dilecek 
ANKARA, 31 - Yeni Matbuat Kanununun tatbik saha•' ı i 

na girmesile beraber, Adliye Vekaleti gazetelerin neıriyatmı •· 
0 

dım adım takip edecektir. 
Tetkikatın sıkı bir •urette terasını temin için İstanbul Mud 

deiumumiliğinc merbut hususi bir büro teşkil ve gazetelerİI' 
neşriyatı burada kontrol edilecektir. Bu büroya dört müddeiu· l(i 

mumi muavini memur edilecektir. 

Diğer taraftan Vekalet Ceza İşleri Müdürlüğüne merbut o
larak yeni bir Matbuat tetkik bürosu ibdaı edilmesi de düşünıil· Iİ 
mekt.,.dir. Bu büı-onun amiri Ceza l,leri Müdür Muavini UDV ' 

nile çalışacaktır. 

na olmak Uzere oynaJıgımız oyuna 

1

1 Jüri heyeti bunun Ü.zerine vuiyt 
tenis denmez. Şirinyanın bir kaç se ti tetkik etti ise d<> bir karar veıro
neden beri galbiyetleri ara.mda ara medi. 
sıra mağlup olan yegane benimdir. 1 Bir çifte Hanımlar: Meufe 8'1' t 

Maçlardan evvelki yapılan ltritik l - eykozlu Nevin Hannn 4,43 
leo-de benim lt.auınmamın lazım sel- 2 5 2 - Beylerbeyi 
diği söyleniyordu. Büyük ümitlerle Kdemaiz iki çifte: 
sahaya çıktnn. Kendimden çok e- 1 - Beykoz 5,40 1 5 2 - GaJ,.tl 
mindim ve batlangıçta fevkalılde oy saray ( 
nadun. Son giinJ.,de ahvali sıhhiye Üç çifte Hanımlar: 
min bozukluğu ii~üncü geymden 1 - Beylerbeyi 8,21,6 2 - Gal • 
sonra birden bire durıun oynama. taaaray 
ma sebep oldu ve hasmim ilk seti Kıdemsiz iki çifte dirsekli 
kolaylıkla aldı. Bet dakika istirahat 1 - Beykoz 7,19 1/5 
beni biraz düzeltti. Tekrar sahaya Tek çifte ludemaiı; 
çıktığım zaman azami ıayretle ça- 1 - Fenerbahçe 5,39 1/5 .a -
lışt:m. Fakat maalesef bu seti de ka Be,ıu.z 
zanamadım. Üçüncü sette galibiyet llti çifte H•0mıhı•: 
kazanmaktan ziyade o seti almak 1 - Beykoz 6,5 2 - Galata.a· 
için çalııtım n muvaffak oldum. ray 
Dördüncü sete baıladığım zaman Üç çifte kıd-siz. 
gaye setlerin müsavatı idi. 4-4 de 1 - Galatasaray 8,21 1/2 2 -
kadar herkes servis kaybederek Be1lerbeyi 
geym aldılar. Son iki geymi de ken- lki çifte dirsekli Hanımlar: 
di hatalı oyunum yÜzünden kaybet- 1 - F enerbahçe 5,22 2 - Ber· 
tim. Uınumiyetle maçtan memnun koz 
değilim. iyi oynadım fakat p.nHız- Padil bot musabakalanada tdı 
lıktan kaybettim. çiftede Anadolu iki çiftede de dii"' 

Bu· maçlar yalnız bir hatamı istik leri diskalifye oldu 
balde tashh etmeme yardım etti. O Hanımlar arasında padl botı 
da atak oyunumu ıslah etmdı;... 1 Beykoz · 

u oyundan sonra tek kaciınlar ma Bu neticelere &Öre İstanbul. lcürel< 
ÇI yapıldı. Bu maçın finalistleriMias f'UDpiyonası bitmit oldu. 13 puyaıı• 
H. Whittall ile Misa K. Annitage la Beykoz birinci il puvanla Gala· 
idi. Miu Armitaıe raltib<>sine naza taaaray ikinci 7 puvanla FenerbAh· 
ran çok yeni bir oyuncudur. Halbu çe üçüncü oldu. 
ki Misa Wbittall eski ve çok tecrü- M. O. 
belidir. Neteltim küçük oyuncu bü- Darülfünun - İlerİ.ipor 
tün ırayretine rağmen bu tecrübeli 
oyuncunun önünde dayanamadı ve Rusyaya gidecek Darütfü· 
neticede Miu Whittall 6-4, 3-6, 6-2 nun takımı dün de antrenman
olarak kazandı. !arına devam etmiı ve Kadıköy 

Bu maçtan tonra da turnuvamı- Fener stadında tlerispor klübi· 
zın son maçı yapıldı 

Bu Sedat _ Suat çifti ile M. Ka- le kar,ılaşmııtır. 
rakat - Gannuway arasında idi. Saat 18,5 ta sabaya çıkaaıD• 

Maç çok heyeı:anh oldu. Çünkü rülfünun takımı fU tekilde t .. 
rakiplerden biri l stanbul ıampiyo- şekkül etmişti: 
nu, diğeri de Ank>ra ıampiyonu idi. R 

d S 
ıza, 

Uzun br çekqmc co sonra uat - S • H 
Sedat ekibi 6-2 6-0, 3-6, 6-3 geym aım, üınü, 
yaparak gazetemizn 1931 seneoi tur Suphi, Sadi, Rept, 
nuvasmın dabl _ampiyonu oldular. Niyazi, Hakla Ali., Musaf• 

Mu .. ••hakalardan sonra ln~iliz so- fer Reı"bı· - . . . 
firi Sir Corc KJark Cenaptan ve ga tleriıpor takımı da f11 OfUI"' 
zetemiz namına atletzm fed...-..s10- culardan terekküp etmekte idi. 
nu reisi Bürhaneddin Bey kupaları 
galiplere verdiler ve ayrı ayrı hep- Adnan, 
sini tebrik ettiler .. Bu suretle saze- Memi, Hayrullah. 
temizin tertip etmiş olduğu 1931 te Cemil, Me.alim, Ziya, 
nis turnuvası bitınit oldu. Galpleri Şükrü, Ihsan, Zeki, Hüıall, 
tekrar telaar tebrik ederiz. Rasim. 

Deniz yarışları Yeni antrenör Mr. Fred de 
bu oyun esnasında hazır bulUJJ 

Dün Beykozcla lstanbul kürek makta idi. 
ıampiyonluğu müsabakası yapıldı. Darülfünun takımmm biki• 
Yanşiarda C. H. Fırkası lstanbul ba b" 
reisi Cevdet Kerim Beyle Türkiye miyetile §lıyan oyun ıras 
idman cemiyetleri ittifakları merkez sonra tevazün kesbetti. Ve bıı 
umumisi reisi Samsun meb'usu Ali esnada Niyazi bir kafa vuruşile 
Rıza Bey ve daha bir çok zevat var takımın hesabına ilk golü kay• 
dı. Müsabakalar çok heyecanlı idi. detti. 
Çünkü dört bet seneden beri §'UTI· 
piyonluğu muhafaza eden Galatasa- tlerispor takımı genç oyuıt 
raylılar bu sene karıılarmcla pek culardan terekküp etmesi~ 
kuvvetli rakip buldular ve neticede rağmen mukabil tarafın hakill1 
..,mpiyonluğu Beykodulara bırak- kuvveti altında gene akın fır· 
lara bıraktılar. satları buluyordu. 

Tek çifte müptediler: Mesafe tleriıpor aleyhine ikinci ve 
1200 metre 

1 Gal ta 6 16 4 2 Ga müteakıben üçüncü ve dördiırt· - a saray , , : -
latasaray cü goller olduktan sonra, Heri• 

iki çifte müptedi erkekler: Mesa- spor da bir gayret görüldıi ve 
fe 1600 oyun canlanmağa başladı. 

1 - Beykoz 8,35,3 5 2 - Galata Birinci haftayimin sonlarıl)ll 

sa'iZ çifte dirselcli erkekler: yakın antrenörün tensibile lle-
1 _ Galata.aray 7,38 2 - Bey- rispor bekler ve kalecisi muka· 

koz. bil taraftaki arkadatlarile ytJr• 
Üç çifte müptedi erlıekler de bü terini dğiştirdiler. Bundan son· 

tün müsabıklar yanlışlıkla f8RUUldı- ra daha heyecanlı bir tekil ala1' 
ra barici ıreçtikleı·inden jüri heyeti oyun eanaımda Darülfünun I<• 
müsabakayı tckrarlatb ve bu defa b 
gene ihtilaflı olduğu hakem heyeti lecisi iki gol yedi. ve oyun ~ 
Galataaarayın çapariz verdiğini id. sureUe samimi bir tekilde net•· 
di~ etti celendi. 



Bele iye mali 
Ekononıi -------- • • 
alkan konferansı ıçın 

,. hazırlıklara başlandı 
,gı .,. 
e- ~nıisyon, Balkan meml~k~t~~rini 
a· lakadar eden mesaili goruşuyor 

a .. lk . . . 1 . d mürekkep bir grubun 
Üdiln konferansı ıçın Tıca· lerm ekn . . . ·yaret edeceği 

. asında bi;· komisyon teş meoıle e_tı'"?ızı zı 
e-''l · b"ld" ·ı ıştır "'mışti. Komisyon mesa· ı ın m · · d.d ha-

ne başlamıstll' Balkan Tica· Ticaret Oda&ı şım ı eOnd bu 
ko f · · ı ki a başlamıştır. a 

n eransında Balkan mem zır 1 ar b 1 ihracat 
etler· · 1 ed ·· ünasebetle aş ıca ek ının a akadar . en muş m dd I . . · in İngilizce bir 

meseleler görüşülecek- ma e erımız kıç 
· kitap çıkaraca tır. 
llu 

1 lk meselelerin başlıcasını 
<in Ticaret Odası Sa.ikan 

•s • 1\ ası teşkil edecektir. 
. 0 misyon Balkan memleket 
'ilde Yetişen tütün, halı, af. 
t~ <kri m'lddeleri üzerinde 

8 kata başlamıştır. . 
~r •ikan mmleketlerine daır 

· .. 11•di bir eser yazılması için 
U&abaka açılmıştır. Bu müsa 

6 li Ya Ticaret Odası raportö-
• ı' .•kkı liezihi 8.de iştirak et 
. '!tı~. 

8 
~uğday fiatleri 

lk llgday fiatlarındaki dütük
fll deva mediyor. Dün borsada 
llşak buğdaylar 5 buçuk 

r,''kşt11n muamele görmüştür. y Yad"" gelen haberlere gö-
l b Unanistana buğday ihraca-

11.tlamıştır. Yunanistan da
zıyade sert buğday satın alı 

r. 

ltı ·ı· - b gı ız mensucat ta -
tikatörleri gelecek 
ı. ·ı· f b "k ı·· · !!• ız mensucat ;ı rı a or· 

Fransanın harici 
ticareti 

PARİS, 30 (A.A) - Fra~· 
sanın 1931 seneıi ilk sömestrı
ne ait olan harici ticareti ıu· 
dur: İthalat 23,201,136:4,000 
frank. Geçen senenin aynı dev· 
resinde ithalat miktarı 26 mil
yar 831,721,000 frank idi. İh· 
racat 16,324,583,000 fran~, ge 
çen seneki miktar 22 mılyar 
627,623,000 frank idi. 

Fransada buğdayın 
A • 

temevvücüne manı 
olmak için 

PARİS, 30 (A.A) - Zira~t 
nezareti buğday fiatmda go· 
rülen sebepsiz ve hadsiz temev 
vüçler karşısında bir tebl~ğ ne, 
rederek bu vaziyete nıhayet 
vermek için kanunda. mu.~y!.en 
müeyyideleri ve cezaı h~kum· 
)eri kat'i bir surette tatbık ede 
ceğini bildirmittir. 

Bir adam evin üst 
katından düştü 

uhtelif yerlerinden yaralan~~ ~~vallı 
nakledildiği hastanede oldu 

I l'ıtngaltıda Meşrutiyet cad
ı~'İnde 152 numaralı evde 
~~llıetkar Ahmet Efendi evvel 

ti gün evin üşt katındaki pen· 
eye. perde takarken ayağı 
Ynıı ve 3 metreden yere dü 
tek ~uht ,lif yerlerinden ya· 

1 l~nnıış, nı.kledildiği hastane
~ 01nıüştür. 

Kaçak 5.İgaralar 
•
1
l ahtakalede bir kahvede 4 

•0 kıyılmıs tütün bulunmuş· 
• ı·. Bundan· baska Yağkapanm 
t' Aslan. ır.otö;ünde 18 p~ket 
lll;:aı- sıgarası, 70 defter sıga· 

a. kağıdı yakalanmıştır. 
!"ütün muhafaza müdürü 11-

&.s B. Şile ve civarından tütün 
ilçakçılıö-1 takıbatına çıkını§· 
lt, :> 

Sustalı çakı ile .. 
Valide Hanında oturan çu

illcı Mehmet ile akrabası İs-
111il arasında ailevi bir mese
!den kavga çıkmış, neticede 
~ehrı"d sustalı çakı ile lama
ı •uol böğründen tehlikeli su· 
!lte Yaralamıştır. Mecruh Cer 
ıhpaşa hastanesine kaldırıl
•tt, Mehmet yakalanmıştır. 

ki intihar teşebbüsü 
Dün bir erekek, bir kadın 

!ndilerini denize atarak inti-
lta teşebbüs etmitler, fakat 
tisilerek her ikisi de kurta

lrn;sl ' 
1 

• araır. d .. 
ntiha.-a teaebbüı e en Us

idarda otur~n ve Halk tram
'Ylarında makasçılık eden Os 
ôlnın karısı Fikriye Hanı';11· 
• Fikriye Hanım kocasıle 
·~&il etnıı~, sonra da bu ka~-Ü: ~ütecssir olarak ~endı-
n. kudar vapur iskelesınden 
'"'e tik . a.tınıştıı·. 

1ın,rı~e Hanımın denize atıl 
n .ı !Joı·enler derhal arkasın· 

"en· 
tl11td ıze atlam,slar ve kurtar 
1 it • 
l"ıtih . 

ar,. teşebbüs eden erkek 

te Mahmutpqada Kemerli so· 
kakla oturan 2044 n~aralı 0 : 

tomobilin şoförü Eğinlı F ehmı 
Ahmettir. "' 

F ebmi Efendi sarhoşlukl11 
intihara tetebbüs etmit ve ~en 
diaini Saraybumundan denıze 
atmıştır. 

Fehmi kurtarıldıktan sonra 
ayılmış, bir daha ken~i?i deni
ze atmağa tövbe etmıştır. 

Ustura ile cerh 
Seyyar karpuzculukla müşta 

gil Arap Hüaeyin dün Zürefa 
sookağında 4 numaralı umum
hanede oturan Katinayı ustura 
ile yüzünden yaralamış, kaç
mıştır. 

Kıskanç nişanlı 
Şehzade başında Ceı_nalpaşa 

caddesinde oturan Raşıt Efen
di dün Melahat isminde bir kı
zın yanağını kesmi9tir. Mela· 
hat Hanım Raşit Efendinin ni
pnlısıdır. Ratit Efendi nişan· 
lısını yanına alarak gezmeğe 
çıkmış ve bu gezme esnasında 
her nedense Melahat Hanımın 
kıskanarak sol yanağını kes
miştir. Melahat Hanım hasta
neye yatırılmı~, Raşit Efendi 
yakalanmıştır. 

Araba altında .. 
Kasımpaşada vapur iskelesi 

civarında otuı·an Bitlisli Abdul 
lah Ağanın 9 yaşındaki kızı 
Fikriye evvelki gece uzun yol
dan geçerken Kadri isminde 
l>ir sürücünün idaresinde, odun 
cu Fahri Efendiye ait bulunan 
4391 numaralı arabanın altın· 
da kalmış, ağır surette yarala~ 
ınış, Etfal hastanesinde tedavı 
altına alınmıttır. 

Polise tecavüz 
Belediye işlerini te~vir eden 

1. Muhtar ve Zıya Efen-
po ıs h 
diler evvelki gün Ma mutpaşa 
da belediye nizamlarına muha· 

MILi:I Y l'.. 1 l-U 
-----

bütçenin martta başlamasını isteyor 
Belediyede 

Kaymakamlar 
İçin .. -----

Kazalar dahilinde 
konaklar yapılacak 
Bu sene belediye bütçesine 

kaymakam konakları için 9 bi.n 
lira tahsisat konulmuttur. Bu 
para ile bu sene yalııız Yalova
da kaymakam için bir konak 
yaptırılacaktır. Buna mukabil 
kaymakamdan mutedil bir kira 
alınacaktır. Gelecek seneler, 
diğer kazalarda kaymakam~a
rın ikametleri için konaklar ın
şa edilecektir. 

Bütçe 
Belediye ve idarei hususiye 

bütçelerinin bir haftaya kadar 
geleceğine dair malumat . gel
miştir. Yeni bütçe muhtevıyatı 
üzerine derhal bir mesai prog
ramı yapılacak ve derhal tatbi
kata başlanacaktır. 

Bütçenin daha ev~el ~el"".'e
ği tahmin edilerek hıç bır.. ıte 
başlanmamıştı. Fakat.' butçe
nin geciktiği nazarı ~tkk~te a
lınmış bazı müstacel ıtlerın le· 
ehhürÜne ıneydan verilpıemek • ı· üzere daimi encümen mes u ıye 
ti deruhte ederek bütçede bulu 
nan bazı işleri yapmıştır. Büt
çenin bu kadar gecikmesinden 
inşaatın son bahara kalacağı 
muhakkaktır. 

Belediye ve idarei hususiye 
bütçelerinin en mühim kısmı 
intaata taallu~ ettiiti .içi? bu 
faaliyetin en zıya~e mu~~ıt b~
lunan yaz günlerınde gosterıl
mesi lazım geliyor. 

Bunu nazarı dikkate alan be 
lediye, belediye mali sen.esinin 
inşaat mevsimi nazarı . dı~ka~e 
alınarak mesela mart bıdayetın 
de başlaması için hükô~ete mü 
racaat etmek üzere şehır mec
lisinden bir karar alınması dü
şünülüyor. 

· Meccanen tedavi 
Belediye bütçeei gelir gel

mez tayin edilecek yeni hekim 
ler fakirlerin tedavisine başlıya 
caklardır. 

Belediye alacağı bu yeni ve 
hayırlı tedbir ile İstanbulda le· 
daviıiz, bakımsız fehirli kalma 
muma dikkat edilecektir. 

500 lamba daha .. 
Belediye, sokaklara 500 lam 

ba daha ili.vesi için elektrik tir 
ketile temaaa giritmittir. Bu te 
sisatın maaarifi, aenelere tak· 
ıim edilerek belediye tarafın
dan taksitle tirkete tesviye edi 
lecektir. Bu sene belediye büt
çesinden tenviratı umumiye 
için 220 bin lira tahsis edilmit
tir. 
_. ........................... ,,. .............. .. 
lif hareket eden seyyar çorapçı 
çr Mustafa Efendiyi karakola 
götürürlerken, seyyar esnaftan 
lımail, Aram ve İbrahim Efen 
dilerin tecavüzüne maruz kal
mışlardır. 

Muhtar ve Ziya Efendiler bu 
üç mütecaviz ile uğraşırlarken, 
çorapçı Mustafa kaçmıttır. 

Polisler Mustafanın firarına 
sebebiyet verdiklerinden dola
yı üç mütecaviz aleyh~~de k~
nuni muameleye teveuul etmıt 
!erdir. 

Paylaşılamıyan kadın 
E YVelki gün 8.ıyazıtta med· 

reııe sokağmda kadın yüzün
den bir cerh vak'ası olmuf, Da 
vutpaşada oturan Ahmet ile 
Kırkçetmede oturan arap M_u: 
aa bir kadını paylaşmayınca ıtı 
bıçağa havale etmitlerdir. 

Kavga neticesinde Musa Ah 
medi ayağından tehlikeli suret 
te yaralamıştır. 

Ahmet hastaneye kaldırıl
mış, Muaa yakalanmıştır. 

Akıntı burnundan 
denize .. 

Arnavut köyünde oturan ve 
hizmetçilikle geçinen Kirkor kı 
zı Asrebet dün Akıntı burnun
dan denize düşmüş, fakat etraf 
tan yetişen sandalcılar tarafın
dan boğulmak üzere iken kur
tarılmıştır. 

Aarebet fazla deniz suyu yut 
tuğundan haataneJ'e kaldml

mıttır. 

Etıbba 
Odası 

Dün altı aylık içti
maını aktctti 

Etibba odası mutat altı 

aylık içtimaını dün saat on 
dlSrt buçukta eıki Tllrk oca· 
ğı binası salonunda ve reis 
tevfik Sal:m Paşanın riyase
tinde aktetmiş tir. 

Tevfik Salim Paşa içtimaı 
açar açmaz altı aylık devrei 
faaliydin kısa bir hüllsasını 
yaptı ve kazanç vergisi la· 
yıhaaının doktorlara müteal
lik ahkamı hakkıııda yapılan 
teşebbüsleri izah etti. 

Tevfik Salim Paşa Ankara 
ya gidilerek hüaumete bu 
vergi hakkındaki noktai na· 
zarlarının anlatıldığını, diğer 

odaların ve tıp cemiyetlerinin 
mutalaaları alındığını, İzmir 
ve konya odalarının da ken
di noktai nazarlarıne iştirak 
ettiklerini anlattıktan sonra 
liyihaya konulan yeni mad
delerin doktorlarla tahakkuk 
memurları ara,ındaki daimi 
anlaşanıamazlığın önüne ge· 
çilmesi emelile vazedildiğini 
söyliyerek hükumetin noktai 
nazarlarını nazarı dikkate 
aldığını, layiha yi tadil etti
ğini bildirmiştir. 

Tevfik Salim Paşanın içti
maa gelenlere verdiği izahata 
nazaran, yeni yapılan tadilat 
mucibince doktorlar isterlerse 
mesken bedeli icarının ve 
kabineleri bedeli icarının nısfı 
yekünundaki sabit kazanç 
ve rgısıııı kal ul, isterlerse 
beyanı ame usu:ünu tercih 
edeceklerdir. Fakat bunlar· 
dan hangi~iııin kabul edildiği 
bildirilmiş ıse o , kil beş 
sene devam edecek, beş 
seneden evvel vergiye itiraz 
olunamıyacaktır. • 

Etıbba odası bu şasta da 
itiraz etmiş ve bet sene 
müddetin :ki seueye indiril
mesini, bir şehirden diger 
bir şehre nakleden bir dok
torun ilk kabul ettiği vergi· 
den feragat edebilmesi kay
dının, yani fıtanbulda~ başka 
bir şehre nakleden bır dok· 
torun İstanbulda kabul ettiği 
tekilde vergi f vermekle mü
kellef tutulması mecburiyeti 
olmadığııun ka_nu.na il&ve 
edilmesini istemıştir. Fakat 
henüz bu ikinci te9ebbüs 
neticelenmemittir. 

Tevfik Salim paıanın bu 
izahatından sonra celse altı 
ay zarfında vefat eden oda 
azasının hatırasını taziz için 
beı dakika tatil edilmiş, mü
teakiben doktorların ihtisaa 
m~selesi mevzuu babı olmuş, 
Tsvfik Salim paşa kimlere 
mütehassis denileceğinin ka
nunda müserrah bulunduğu· 
nu mütehassıslıkların tasdiki 
içha etıbbanın vesikalarının 
vekalete gönderildiğini, tesa
düf edilmeyeceğini izah etti. 

Bundan sonra bazı azanın 
taksitlerini vermedikleri mev
zubahs olmus, Tevfik Salim 
paşa bunların cezalandırıl
ması cihetine gidileceğini bil
dirmiş ve hifzissıhha kanu
nunun bir maddesi hakkında 
azanın nazarı dikkatini celp 
edilmiştir. Bu madd~ muci
bicince doktorlar bır takım 
hastalıkları htıkiimete ihbar 
mecburiyetindedirler. Halbuki 
bir takım dokto tarın bu 
maddeee riayet etmedikleri 
görüldüğünden oda doktor
lara bu şarta riayet edilme
sini tavsiye etmiştir. 

Bütün bunları müteakip 
azaya beynelmilel mesleki 
tababet cemiyetine Türk 
etibbasının duhulü için tet
kikat ve teşrini evvel icti
maında oca intihabı için 
istihzarat yapıldığı tebliğ 
edilmiş, altı aylık hesap ra
poru da okunarak iç'imaa 
nihayet verildi. 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Büyükadanın ·tur yolunda •. 
-----------. ------------

Ada, iyi hoş amma, tenhalık ona hiç yaraşmıyor 
-----------·------------

s~.bah doktoru .. sabah doktoru .. -Adalardan bir yar gelir .. -Sayfiycler 
bomboş ... - Zendost papas - Eşeğin zekası ... 

Adalar ve merkep gezintisi 

- Sabah doktoru. . Sabah ı için adaya sadece bir müşahit 
dokforu?.. sıfatile gittim. Nizam yolun-

- Hay gidi doktor hay ... • dan, Yörükili'ye kadar eşek üs 
Eğe; bugünlerde, erkenden tünde geçen küçük bir seyahat 

sokağa çıkmak itiyadında değil ten sonra iskeleye döndüm. 
seniz, mümkiln değil ''sabah Büyükada bilmem neden bu 
doktoru., nun kim olduğunu bi sefer bana olodukça tenha gö
lem<"Zsiniz. Ben de daha bu sa- ründü. 
bah, öğrendim. Ya, ziyaretçiler, benim göre 

Bakınız nasıl: Saat 6,5 la 7 miyeceğim yerlere gizlenmiş. 
arası. . Bayazıt meydanında !erdi . yahut ta, vakit erken ol
tram,,ay bekliyordum. Dükkan duğu için ortada kimaeler yok
ların çoğu henüz açılmamış. tu. Eşeğini kiraladığım Rum 
Tramvaylar, tek tük fasıla ile çocuğu, çetrefil dilile anlatı
işliyor. Sokaklar, nisbeten ten- yordu: 
ha ... 

Sıra kahvelerin önüne geldi
ğim zaman bir vaveyladır kop
tu: 

- Sabah doktonı... Sabah 
doktoru! 

- Doktoıa para verme e
fendi .. Sabah doktoruna gel! 

İçi tepelem~ karpuz dolu bir 
muhacir arabası .. Etrafma bir 
sürü adam toplanmış sokak or
tasında hatırhatır karpuz yiyor 
lar. 

Meğer. bu sabah doktoru, 
karpuz değil mi imiş? 

Aç karnına yenilen karpuz, 
guya mideyi,böbrekleri filin te 
mizlermit te, inaanı doktora 
muhtaç etmezmİf... Siz buna 
inanmazıanız da İnananlar pek 
çook. Karpuz arabasına yapı
lan hücumu, içindekilerin ade
ta yağmaya uğrarcaaına nasıl 
kapıtıldığını göraeniz, halkın 
böyle reklamlara kartı olan za
fına hayret edersiniz ... 

- Bu sene, aniya, kalebalik 
yok.. Bekliyorduk ki, safiye
ler ... 

Sordum: 
- Hangi Safiyeler? 
- Ne diyorsunuz siz .. Hani 

yazlik ... 
- Ha sayfiye ... 

- Evet, bu sene hepisi boş .. 
Buyukada, ne ise .. Amma, Hey 
beli, butun butun fena ..• 

Nizam caddesinde, deh ÇÜf 

giderken iri yarı bir papaala 
karşılattım. Cübbesini topla
mıf, eteğin üstünde tin tin gi
diyordu. Çocuk, tanıyormut: 

- Görüyorsunuz bu papazı .. 
Amma, ne kadar zam?ara a
dam. 

- Ya? .. Ne yapıyor? 

-Çok kizlar tanıyor .. Pazar 
Cuma çamlıkta geziyor bara
bar ... 

Papaz efndi, nedense bugün 
yalnızdı. Fakat sakın, bu tariki 
dünya efendiyi altmıtlık bir ih 
tiyar 7annetmeyiniz. Bilakis, 
daha sakal başlaı-ı bile yeni çı-

Bana bu bakıtlarda biraz da 
atinalık var gibi geldi. Dalı,ı 

ilerde, eşek bir aralık durdu. 
Baktım birden bire başını al. 
mış, çamlığa doğru gidiyor. 

Çocuk, gülmeğe batllldı: 
- Her Pazar, burada biı 

müşteri bırakınm da ... 
Siz de oraya çıkacaksınız 

zannetti. 
Bir de şu açık göz hayvanı 

"eıek,. diye tahkir ederiz. Balı 
sanıza, gittiği yeri, bir daha u
nutuyor mu? 

Yörükali gazinosu, o kadar 
tenha ki, beş dakika oturama
dım. 

Çocuğa: 
- Haydi, gidelim! Dediğım 

zaman tuhafına gitti~ 
- Y org olu, zamanı bundan 

sonra ... Ne vakit ki ak~am olu
yor, hoples, hoples ... Ne kadaı 
gayduraki var, hepsi tura çıkı
yor .. 

Aldırmadım. E~eğe atlayıp 

yürüd\Un. İyi ki, yürümüşüm. 

Biraz daha gecikeymitim, va
puru kaçırdığımın ı-esmi imit··• 

Gazinoda bir dondurma ye
meğe ancak va.kit bulabildim. 
Vapur, düüüt diye düdüğünü 

öttürüp Heybeliden kalktı. 
Ada, iyi hoş amma tenhalık 

ona hiç yaraşmıyor •.. 
M. S 

Tahsil şubeleri 
Bugünden itibaren, şimdiye 

kadar defterdarlığa merbut o
lan maliye tahsil şubeleri mal 
dürlüklerine raptedilmişlerdir 

Bence bu iş, doktorlarırruzı 
alakadar etse yeridir. Öyle ya! 
Karlarına kesat, kendilerine ye 
n ibir rakip çıkıyor: Karpuz! 

Maamafih,buııa biraz da keo 
dileri sebep oldular. Filin mey 
vada vitamin (A) var. Filanca 
meyvada vitamin (B) var, der
ken it çığırından çıktı. Kimi 
kavun karpuza, kimi elma ar
muda, kimi şeftaliye kayısıya 
sarıldı. Bu gidişle mesela gü
nün birinde, bir sürü rakı ,;şe
si ile, akşam evimize dönerken 

kıyor. Hem genç, hem de yakı- Varidat müdürü 
şıklı. 

karşımıza çıkıp: 
- Haniya, aktam doktoru! 
- Doktora para veı-me efen-

di .. Akşam doktoru bu ... 
Diye haykıranlar oluraa ben 

hiç şaşmıyacağım!. ,,. ,,. ,,. 
Adalardan bir yar gelir biz

lere ... 
Mahut şarkı, çoktan unutul

du amma, adalar unutulmadı, 
adalardan yar bekliyenler, yar 
gelmeyince yarı görmek için o
raya gidenler eksik değil.. 

Hele neydi o: 
Yadet ki sevişmiştik ilahi a

dalarda .. 
Sevişmek için adalardan mü 

nasip yer olmadığına ben de 
inanırım. Yalnız sevisirken ha
rarel basarsa İş fena ... Bir dam 
la su bulamaz, cayır cayır ya
nansınız ... 

Zamane aşıklarına, akar sula 
rı bol olan yerleri tavsiye eder
sem bana gücenmesinler ... 

1 
Neyse uzatmıyalım, benim 

ne yardan hatta ne de ağyar
dan bir bekliyenim olmadığı 

O sırada yanımızdan geçen Maliye Vekaleti varidat U· 

iki kadın. papaza dik dik bak- mumt müdttrit Cermi ~ dilll 
tılar. , A.nkaray avdet etmiştir. 

i1 

" 

Yahu şu terkos şirketi olur şey değil, boruların• 
da bir damla su bulunmayan musluklar açıldığı zaman 
saati arı gene tıkır tıkır işl~f, ormuş! •.. 

- Sende amma insafsızlık ediyorsun be birader •. 
Her vakit (sudan) para olacak delil ya, biraz da 
(havadan) para alsı 
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ai No: 100 Telııraf adre•İ: Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kııruf 800 kıınat 
8 o 750 ,, l 4ııl'O ., 

12 " 1400 tt 2700 tt 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuahalar 10 kunıt 

tur. Cuete ve matbaaya ait iti• 
için müdiriyete müraeaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mea'ullyethai 
bbul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26, 

asgari 17 dere:ce idi. Bu
güiı ruzgAr mutedil lo
Jcs, hava açıkbr. 

Haftanın yazıaı 

Ne bakıyordun?! 
Malüma 1-ürriyet var .. Her

kes J;anun dairesinde iıtedi ğini 
aöyle!, iıtediğini yer, içer, iıte· 
diği yere gider, istedili tarafa 
bakar •• Lakin bu hürriyette he 
aaba katmadığımız bir unıur 
vardır: Başkalarııun hürri
yeti ... Başkaları da sizin gibi 
hür olduğu için iki hürriyet ge 
lfr orta yerde çatıtır; bu çatı§· 
r.ıadan çıakacPk olan fey her
halde (hrik~ halcilrat) değil
dir. 

.y. "' "' 
İn~a.k lazımdır ki, söyle

mek için insanların yalmz •Azı 
'M dili çalı,maz ... 

Eli ve gözü de söyler.. Bil· 
bana gözü. Öyleleri vardır ki; 
yüzüne bakılmasını iıte1ne2 .• 
Siz istediğiniz kadar: 

- Göze de yasak mı var?. 
Diyiniz. Geçende bir arkada

f& birisi gelmiı demit ki: 
- Baksana buraya! Sen ba-

• na bir yankeıiciye bakar gibi 
bakıyonıur. sonra ben adamı te 
peleıı ,; . 

Gelin de bu söze cevap bulu
nwı ! Vakıa bakışta mana var
dır amma böyle yankesiciye ba 
ıu, zengine bakış, fukaraya ba 
kış : doktora bakı§ diye tefrik e 
decek kadar göz belagati he
nüz görülmüş değildir. 

Buna rı.ğmen bakı§tan ma
ııı.a ç•karanla~ çoktur. Ha~tl 
yüzüne dik dik bakılmasını ıs
temiyenler, çenelerini sıkarak 
ya.nak adeld.,rini ooynatır ve 
bu $Uretle ''hiddetli bir adam,. 
teairi yapıp elilemin kendisini 
"dikiz,, etmesine meydan ver
mezler .. 

Ara sıra işitirsiniz: 
-Galiba, tanıyamadın? Pek 

dik dik bakıyorsun? 
Böyle sual sorana sert ce

vap vermek batına beli almak
br. Onun için işi tatlılığa vur
malı: 

- Evet, gözüm ısırıyor am
ma bir türlü nerde gördüğümü 

c derhatır edemiyorum ... 
1 Ondan sonra ister bak, ister 

bakma isin kuvveti kaçar. 
Bu "yüze bakma,. yüzünden 

benim ba,ımdan nlhot bir 
1 vak'a geçti size anlatayım: 

l 

1 
1 

1 
1 
1 

İstanbul - Ankara yolculu
iu yaptınız mı hiç? .. Şimdi bu 
yol çok kısaldı .. Yol kısalmadı 
yoolculuk kısaldı .. İki üç sene 
evvel daha fazla sürererdi .. Si
ze iyice tarihini tayin edemiye 
ceğim amma, zannederim üç 
sene evvel sonbaharda İstanbul 
dan Ankaraya gidiyordum, i-

1 kinci mevki bir kompartiman· 
< da. • . İstanbul - Ankara se· 
t yahati sonbaharda İstanbuldan 

Ankaraya doğru bir sel halin
de akar, yaz başında bu cere
yan Ankaradan İstanbula doğ
rudur .. J 

~ Kalabalık bir trende yer bul
' mak ve yer bulamayıp ayakta 
~ alanları oturduğunuz yerde 

seyr rnek bir nevi zevktir. 
A akta kimse olmasa, tren 

tenha oisa ve siz istediğiniz za
man bir yer bulabilmek imka

r mm herzaman elde etseniz bu 
~ oturmanın hiç bir zevki yok
~ tur. Onun kıymeti ayakta ka-

lanları görüp kendi halinize 
r m mnun olmaktadır. Yoksa bir 

trende on sekiz saat oturmak, 
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ve bir iıtikıımete gitmek için o
turmak kadar tahammülfersa 
bir tey olamaz. 

İtte böyle kalabalık bir tren
de güçlükle bir yer bularak o
turmuttum ... Galiba aktam üze 
ri kalktık ... Gittik, gittik, git
tik... İnsan böyle yerlerde va
kit geçirecek, kendini avutacak 
teyler arar. Ben de etrafa göz 
ııezdlrirken, kartımdaki zatın 
yakuında bir kehle gördüm. 
Diyeceksiniz ki; ne keskin gö
züm var? .. Vardır. Dehtetli gö 
rü.-üm. Allaha tükür en hurda 
feyleri de seçerim. Buna rağ
men hazan akla karayı seçeme
ditlm de olur. O zmanlar gözü 
müze gaflet perdeai iner .. Ney 
ae, bir kere o mübarek hayvanı 
gördtinü:ı: mü artık gözünüzü 
oradan zor ayırırsınız... Kifir 
teY de muttaaıl adamın yakalı
lmda dol&§ıyor kıravata kadar 
bir ııezinti yapıyor, katı ve ıi
yab sun'I ipekten mamul kra
vat galiba botuna gitmiyor, ge 
ri dönüyor .. Yaka.lığın üst kena 
nna kadar çılayor , tekrar •t• 
fı iniyor ... Amma bütün bu se
yahatleri benim söylediğim ka 
dar çabuk yaptığını zannetme 
yiniz!.Merkumun nekadar tem 
kinli yürüdüğünü harbi umu 
mide yatamış olanlarımız pek 

. 

. 

. 

rana bilirler .. 
-

Çapras kelimeler. 
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Yeni şelcil 

Soldan sağa 

1 - Vahit (5). Kan dolu (5) . 
2 .- İ• (4). Saçsız (3). Açlık (2) Saatlerce bu küçük canava 

nn ceıvelanını seyrettim .. Bir 
ralık dikkat ettim. Bu cevelan 
•ahne olan yolcu benim kendi 
sine ısrar ile bakışımın farkın 
varmış görünüyordu. Çehresin 
den biraz da hiddetlendiğini an 
!adım .. Acaba söylesem mi d 
ye dütündiim, doğrusu cesare 
edemedim. Bu cesaretsizlik m 
deni cesaretsizlik midir, beden 
cesaretsizlik midir; yoksa sıh 
hi cesaretsizlik midir kestirem 

a 1 3 _ Çiçek (4). Notadr. faııla (2) 
a Seda (3). 

verilen 4 - Geri alınmak üzere 

a teY (6) · 
5 - Yuva (4). 
6 - Şehir harici (3). Yazı yazı· 

i- lan yer (4). 

t 7 - Saçı düzelten (5). Şık (S). 

e l 8 - Bal (4). Musevilerin peygam 
• beri (4). 1 1 

9 _ Uzun (5). Mektuba yapıştı--
rılır (3) . 

1 
10 - Elektrik menbaı (3). Çocu-

I · 
ğun gıdaaı (3 ). Edat (7). 

yorum. 
Vakıa eskiıi gibi adamcağ 

zın boynuna bakmıyordum em 
ma gözümün arasıra kayıtla 
oluyordu ki; kom.um de-rh 

11 - Çehre (4). • 
' 

n Yukardan aşağı 
al 1 - Zulmeden (5). Lezzet (3). 

2 - Kör (3). Et satan (il). farkediyordu. 
Galiba sekiz kişiydik. .. Ben 

ve kehleli komşum kapı tar a-
3 - Şeytarun tersi (6). Askeri j 

hastahane (6). 
fından ikinci oturuyorduk .. Be 4 _ Dünya (4). Az (6). 
nim ıolumdıı yani kapı tarafın- 5 - Budala (4). 
da kim vardı pek hatırımda de- 6 - Kıyı (5). Nota (2). 
lil.. Kom!umun kapı tarafın- 7 - Reıim (5) . l~kence (6). 
da muttasıl uyuyan kara kuru s _ R nk (2) . Dokunmal< (S). 
birisi vardı. . . Uıaga iıaret (2). 

Gece oldu. Lambalar yandı 9 - Bir kavım ( 4). 
ve biz Karaköy havalisindeki 10 - Bir mlllet (4). Nota (2). 
tünelli kısma geldik.. Bir tü- Büyük (3). 

nel geçtik, bir daha geçtik, bir ıı _ Bir millet (3). On, on bet 
daba geçtik ... Dördüncü tüneli ki,i bir arada (6) . 
geçerken birdenbire bizim kom 
partiman karardı... Karanlık d d .. 
haylı sürdü, nihayet birisi bir \ ~ildiğİI' pis a?~~lar an . . egı
kibrit çaktı . Elektrik düğmesi- . lım! Kabahatını ortıı;ı;ın ıçı~. ·: 

· b ld k kt k Aydınlık - Uzatma efendı... Şımdı nı u u ve ya ı .. 1 bu · · h il 
olur olmaz ben komşumun ya- şeftreni çağ ıralım ıtı a et. 
kasına bila ihtiyar baktım, ca-

1 
sin!.. . 

navar kaybolmuştu.. Mutlaka Bin müşkül~t ile şeftrenı bul 
arka tarafa geçmi~tir diye mü- 1 duk.. Mesel~yı anlattık. llkö~
lahaza ederken nasıl olduğunu cc ben kendıml arattım. .. Henf 
kestiremediğim tarzda suı·atı- bir türlü benim masumlyetime 
ma bir tokat indi, kendime gel- inanmıyordu ... Ondan sonra 11 

diğim zaman komoşumun yaka ra diğerlerine geldi. Bu sırada 
ma yapı,mrı olduğunu gör- dikkat ettik ki; komtumun sa
düm: ğmda uyuklıyan herif meydan-

- Hınız herif seni.. Diye da yoktu. Derhal onu aramağa 
bağırıyordu .. Rezalet! Mutia- çıktık.. Ve bulduk. nerede? .. 
ka birine benzettiğine hükmet- Nerede aklmıza aeldiıe! .. Kapı 
tim. - dan çıkarken yakaladık. Hüvi-

Soğuk kanlılığı muhafaza et yeli bize pek vazıh ııelmedi .. 
mek lizım idi. Elini yakamdan Lakin üstünde de bir §ey bula
kopardım ve sert bir dil ile: madık.. Bütün bu gidit geli§ler 

- Efendi, kendine gel! Kar bir çok yolcuları ayaklandır, 
ıındaki adamın kim olduğunu l 

mıttı.. Bu meyanda ıtanbul biliyor musun?. 
- Biliyorum ... Yankesicinin polisinden sivil birisi de var. 

biri... mış, uyuklıyan komıuyu tanı-
- Ağzını topla, şimdi seni dı ... Me,hur yankesici esnafın. 

tepelerim .. Ayağa kalktım ve dan (Tav,an Hüııeyin) İmİ§ ..• 
herifi ıslatmak niyetim kuvvet Herifi tuttular ve ilk istuyon
bulmağa başladı. Tabii etrafı- da indirdiler .. Tren bekledi .•. 
mızdakiler müdahale ettiler •· Ben ve komşum ve bizim kom· 
dam cağız ıöylece hikaye etti: partiman hep indik.. Lakin bizi 

- Efendim, şu adam trene yanlarına almadılar, işi istu
bindik bineli yakamdaki kıra- yon müdürünün odasında hal
vat ij!nesine g6zünü dikti... !ettiler ... Bir çeyrek so.nra şef 

Demincek hani karanlık ol- tren, polis ve komşum hep bir
du idi .. Işık yandığı zaman bak den kompartimana girdiler. Ka 
tım ki iğne yerinde yok!. Göz ra kuru herif o-.1da kaldı. Polis 
göre gere iğnemi çaldı. (Bana yan yastığı kaldırdı ve arkasın 
hitaben) ilk İstasyonda seni po da saplı olarak bir ufak inci iğ 
lise vereyim de drdini ona an- ne çıkardı. . . Komşuma ver-

lat !. di .. İşte o zaman adamın hali-
Ben protesto ettim : ne acıdım. Bir taraftan iğnenin 
_ Efendi, sonra seni dava e bulunduğuna seviniyor, bir ta

derim. Mahkum olursun. Ben raftan da benim dava edecejtim 
senin iğneni ne gördüm (ama den korkuyordu. Elime sarıl
hakikat dikkat etmemittim) ne dı, özür diledi bana muttasıl: 
de aldım.. _ İyi beyim amma, neden 

- Ya!. Öyle ise ııözünü ya- yakama bakıyordun! diye so
kama dikip nereye bakıyor- rup duruyordu. . Doğrusu ben 

dun? den ıüphe tmekte de hakaız de 
- A kuzum! Yakanda bir 

b k ğildi ... kehle vardı ona a tım. 
- Ağzını topla! Ben se.nin FELEK 

Matbuat celsesi 
ti 

(Batı Birinci sahifede) karile tanınmış Türk milletinin li
sanına hiç benziyor mu? ibareleri 

Şımdi bu adamlar matbuat serbeı türkçe olmasa bunlara insanın Tüı-k • lı/O: 77 ı-·aun: M. Ys 

1 

•İni suiistimal mücrimi değildirler, ııazeteıi değildir diyeceii gelir ,iru 
bu adamlar doğrudan doğruya mil- diye kdar ititmecliğimiz, hiç bir yer 
etin ve memleketin i<tiklaline kar- de tesadüf ederek okumadığımız 
ı cephe aJmıftır. müıtehcen elfa:z.m lôgatçeıini me

Arkadaılar; vatanımızın cenup rak edenler ancak burada bulurlar. 
' 
v e cenubu garbi sahillerinde bulu- Hürriyeti matbuat vardır diye ya

an hemıerilerimiz biraz fazla has- pılan ve adına tenkit denilen ~eyi 
astır1ar, mevzuda biraz acı ıöyler- alabildiğine hadıiz hudutsuz bir su 

em beni mazur görünüz. lıtiklil rette ıun"n bunun hayıyet ve §eıe

n 

• 

Kaçınız, asaletmeap 
Sefiller nöbetçilerin hepsini par 
çaladılar, sizi de parçalamasınls 

s 

t 
d 
t 
r 
c 

mücadelesinin devamında, işıal al- fine tecavüz etme&ıı ve bir gün son
mda bulunan yerler n~d kurtan1- ı ra tekıibe uğrayan ... asılıız, .. eıasıı_z 
ı. Ne kadar acı fedakarlıkla kur- ıeyer ile halkın efkarını mutemadı
arıldı? bunu çok İyi takdir buyu- yen t<>tviı eylemek midir. içinde 
ursunuz ve hepiniz böyle düıüne- yaıadığımız iktı .. di buhrandan nıü
ek olursanız ıuna kanaat edersiniz tevellit aılnntıh olan i .. betli, ilmi 

ki; 0 mücadele günlerinde duıman vatanperverane mutalealal" bunlar 
arın yanında demin bir arkadaım mı olacaktır. 1 

r 
söylediği ııibi bu mavi bayrak du- Hükümeti tenkit eden bazı mat
urkn buraya kırmızı bayrak neye buata hitap ediyorum tarzı tenkit

ııelsin diye söylemek cür'etini ııöı· )erinden millet jçin bir faide yokoa 
eren bir herif gazete çıkarıın ı,.,ı. ikrbeti ahvalde zararlar mı huıule 

ki okumuısunuzdur. lzmir ıazete- ıreleceğine kanidirler. Bir dakika 
eri mevzuubah•ediyor. lıtanbul ga için iyi düıünülürse feide bekleme

zeteleri d onlardan iktibas ediyor. mek zaruretini kabul etmek mevki
r baba kızım 1atabilir mi diye bir inde kalmazlar mı? 

t 

1 

i 
ıey var. Mevzuu bahsoan yine o 
kirye Sırrı idi. Hayır satmadım yal 
nız 18 yafını ikınaJ ettiğinden oku 
mak için Amerikalı misyonerlere 
verdim. Okutuyorlar diyor evet °"" 
kutacaklar. Sonra ııelecek babaaı gi 
bi olacak. Efendiler; bu kadar elim 
vaziyetler, bu kadar acı günleri ya
ıayan bugünkü nsil zannederim kiı 
bu adamlann mazilerini çok iyi bi
lir. Bugünkü nesil bunların paytık
larını matbuat büı-riyetidir, matbu
•! münakaşuıdır ,eklinde kabul e
deınu. Bu adamlar dolrudan doğ
ruya bu milletin, bu uıemleketin a
leyhinde cephe almq adamlardır. 

Fır .. t gözetiyorlar. Fırsat bulduk· 
lan ııün batlarını kaldırıyorlar. 

Efendiler; Menemen vak'aıın1 

bir kere gözünüzün önüne adeta 
çıld ıı- ınıt dereceye gelen köylüyü 
o derecelere ııetiren kimdir, bunla
rm neşriyatı değil midir? Bunlar 
bakında niçin tahkikat yapılmadı, 

niçin tahkikat tamik edilmedi? 
Muhterem arkadatlar; çok rica e 

dorim, bir defa, Balkan harbini, bir 
defa da ona ttkaddüm eden günle
ri gözünüzün önüne getirin mem
leketi idare eden fırkanın ulak bir 
zaaf ı balkan harbi felaketini do~ur 
du, Bu onalrtn ba,ına ne felaketler 
eetirdi. Onun için mrleketi idare e 
den fırka, bu millete kartı büyük 
bir vazife karşısındadır. Çünkü bu 
aefilerin vaziyeti tamamen bu miJ.. 
lete öğretmek ve ııöstermek boccu
muzdur. Bunlar bu memlekete bu 
millete hitap edecek vaziyette bu
lunmamalıclırlar. Hakları yoktur, 
çünkü millete hiyanet etmiı adam
lardır. Onun için çok acll olarak 
bunlar hakkında tedbir alınma11nı 

teklif ediyorum ve hükumetin ııe ııi 

bi tedbirler aldığını öğre-.elı i•ti-
yorum. 

Millet ve memleket i,Ierinin tan
zim ve 11lahı için büyük meclis ve 
hükumet tarafından bin bir çareye 
baş vurulmak çalıttığı bu heng5me 
de muhalif dahi ol .. matbuatımıza 
düten vazife böyle mi o1ma1ı Vf" 

yapılmalıdn;.? 

Yoksa ıiddetle arzu edilmeeine 
rağmen tamamen zamana ve imka
na ihtiyaç gösteren mali ve iktısadi 
11lahat teıebbüılei hakkında halkı 

tenvir ve irşat edecek makaleler ile 
yanlış zehap ve anantlein ta•hihine 
mi çalıtmalıdır. 

Zamanın zemini tahrir ve me .. iai 
bunla olmak laznn ııelirken tabah 
olup elinize bir ııazete ahımız ba
karsımz ki apartımanlar lisana geti 
rilmi, beheinde kaç daire vaclır? her 
dairenin odalarının adedi nedir ve 
kiraaı neden ibarettir. Ve kimin ta
rafından İ"F' ettirilmi~tir yolunda 
gayet mühim ve millet için g;,ya 

çok faideli malômat verilmektedi. 

Bu ne demektir. Acaba ey ahali 
görüyor musunuz millet jktısadi 

buhran içinde yaşar iken öte tarafta 
•emalara kadar yükselen apartıman 
lar yapılıyor. Ne duruyorsunuz itte 
size semtlerini cöıteriyor ve resim. 
eini de yapıyoruz ııdiniz h"pıinl 

hak ile yeksan ediniz demek mi iste 
niyor. Y okıa biıe böyle aıri ve aza 
metli aparbmanlar.n ne lü:ıu.mu var 

dır memlekette bett•n bata yapıl

mı~ kulübeler içinde yaıamak bi
zim nemİ%e yetm.u mi demek arzu. 
ecllliyor, Apartımanları llHna ııetiı~ 
mek bu mu imif. Tenkiterle millet 
lıleini düzeltmek i~ bulunan çare 
ler kala kala bunlardan mı ibaret 
kallnlf. 

Efediler buıün i9İn ve yanıı İ~n 
yazılacak ve yapılacak "'}'fer bun
lar değildir. 

Sus , korkak! Seni 
adam zannettim de hapishane 
ye gönderdim ... 

Ve yumruklarını sıkarak o
danın çinde dolaşmağa batla
dı: 

_ İnsan sefillerin araıında 
T eofilosu yakalayamaz mıydı? 
Suratıma kadehle şarap savu
ran bu küstahı zindan nöbetçi-

edil 
., 

leri gebertm er mı. 
Zabit son nefesinde gözünti 

açtı: . . 
- Sefiller, nöbetçılenn hep 

aini parçaladılar .. Kaçı ruz Asa· 
letmeap ..• Kaçınız! Sizi de par
çalayacaklar ... 
Yaralı zabitin başı om\Uunun 

yanına düttü. Dili dıprıya 
sarktı .. Ağzından yeşil köpük
ler geldi. 

Andronikoa: 
- Pedimu? 
Diye bağırdı. 
Zabit ölmü§tÜ. 
"Kaçıruz ... Sizi de paraçala· 

yacaklar !., . 
Bu söz Prensın kulağında 

çınlıyordu. 
_ Demek beni de öldürecek 

ler? . 
Meydandan acı bır kadın 5&-

ai yi!kaeldi: . . 
_ Kızgın bir demır parçaaı-

le gözümün birini oydu~an 
Prensten intikam almak lstıyo 
rum arkad&§lar! Bana müsaa
de ediniz, saraya ııldip, evvel& 
Prensin bir gözünü kendi par-
mağımla çıkarayım!... . 

Sekiz on bin ağızdan tek bir 
kelimenin ihengi it idildi: 

- M\lvafık ... 
Arkadan, saçı sakalına karıt 

mış kumral bir adam haykır· 
dı: 
-"Soofi! Ben de seninle bera 

ber gelmek isterim.Ailemi mah 
veden bu herife ilk hançet"İ VUt' 

mak benim hakkımdır.,, 
Myedanda müthif bir uğul

tu halinde ayni kelimenin ihon 
gi dalgalandı: · 

- Muvafık ..• 
Sofi ön<len sarayın kapısına 

daldı. 
Kumral sakallı adam, tek 

gözlü kadını takip etti. 
Saray kapılan kapanmıttı. 
Dıt kapıdan içeriye ııiren ~· 

filler, iç kapıda kaldıl~r · ~.em.~r 
kapının arkasına demır surgu
ler sUriilmö., meydanda 1aray 
halkından klmseler kalmamıt· Reiı - Söz isteyen bir zat kal

mıştır. Ondan sonra hülcu.n.te oö:ıı 
verecelim, söz isteyen al'lraclqlar
dan Fazıl >bmet Bey vardır. Hükô 
metten sonra o •Öyleyecelrtir. Son 
söz meb'uaundur. 

Eflrln umunıiyeyi bir takıuı iğ- tı. Andronikoa akıl hocasının 
falkar yazılar iıe mütemadiyen teı-

yüzüne baktı. 
viı ve tailitten ve tah•i münakaşa _ Şimdi ne yapacağız! Beni 
ve sölütmelerden görecetfmiz za- öldiirmeğe geliyorlar ... 
rarların vehametinden ürküp tit•e- İhtiyar katip, alelide bir hl 
yerek el birliğinin teşkil edeceği da efelek" d Galip Bey (Nifde) - Muhte- dite ka11ısın t ure •-
kuvvetle vatani vazifelerimizi b •ter bi d ) t d rem arkadaılaron, en son sözü ben lan tocrllbeli 'r ev e a unı 
mak çarelerini arayıp bulmaktır. ki L-- 1 · ı __ deniz söyleyecqim. Yoruldunuıı: aıfatile ~mı avuç arının ıç...., 
ancak bizi ıahil ıelimete 91karaoalı: ddet dü "-dü binaenaleyh ıayet kııa ve muhta- aldı.. Bir mü 1 ,... • 

.. r maruzatta bulunacalnn. tır. Prens pencereden bakamı-
y ok .. hia ve ihtiraslara mağlup yordu. 

Bazı matbuat n&fl'İY•bnuı ııictiti Bu""yu"'k meydan, mahterden .. : • .ıı L.L olarak yilriimenin akıbetinin çok 
filhakika İ•tiklıll için en..;,,... - mal bı"r nümune ı·dı·. ı eltm olacafı hepimizin Unıu o-
manzara ıöıternoekte 0 duiunclaıa Sefillerı"n u"-·ıtusu aöklere 
bu huau.. dair bend....ı. de bir lan ve tarihi de o kadar eakimiyen .... • 

· acı teerilbeler ile defatle Hblt o>l- çıkıyordu: ~ · ·~ 
kaç söz oôylemtık ıstey0111m. _ Kahrolsun Prens! mut tur. 
Bilmem nedeadir. Bi:ıde matbuat _ yaşasın hürriyet! ' 
hürriyeti hemen daiına suiistimal 

1--------------l Andronikos kulaklarını tıka
edilmiyere.k bundan maksut olan fa T. Tayyare C. dı vekatibine yaıvarmağ• ba,ı. 
ideli gayeden uzaklaşırlır ıahıi te- dı: 

cavüzleıo ve tenkitler bat ııö•terlr. Umumi merkezinden _ Beni bunların elinden kur 
Memleket Bfakını bulandıncı karar- ihale linin 1-8-931 de yapı· tar! Beni, şu intikam almağa 
tıcı ya:ıılar bili teemmül yazılmağa lacağı ilan edilen Ankarada ııelen kadının elinden kurtar! 
batlar. işte bugünkü vaziyet ve Yenişehirde havuz batında İhtiyar saray katibi, prenai 
manzara da bundan ~ka bir fey Türk Tayyare Cemiyetinin kurtaracaktı: 
deiildir. b - Merak eteyiniz, asalet. şehitler abidesinin inşaatı ir k' ed. · ı Buna dair miıaller mi [İlzundır. maap ! dedi, beni ta ıp ınız 
Arzedeyim: Milletin lisanı olduğu yer ihtilafından dolayı az bir Zabiti yerde bıraktılar ve o-
iddia edilen ve fakat hakikatte tez- müddet için teahhura ugra· dadan çıktılar . 
virden batka bir maharetileri görül mışhr. İhtilifın hallinden ıon· Sarayın gizli yollannı ihti
miyen bazı 11azatelere bir bakın! [j. ra keyfiyet tekrar ilin edi- yar katipten başka bilen kimse 
ıanlan acaba temkin, itidali ve ve- lecektir. yoktu. Bundan on bet sene ev 

İhtiyar katip, aizli kaP 
anahtarını buldu .. kapıyı •. 
ııirdiler.. kapıyı tekrar kilı1 

diler. 
Lot bir yolun ımothalinık 

diler. 
Andronikos : 
- Nereye gidiyoruz? 
Diye sordu ve bir kaç a 

attı . 
Saray katibi: . 
- Epeyce yol yürüyecelu 

sonra sahile çıkacağız.. deıli
llerilemeğe ~!adılar. 
Yürürken hazan ba9ları tt 

na vuruyor, tekrar eğilerek 
la,rma devam ediyorlardı . 

Prens yürürken sordu: 
- Sahile çıkınca bizi gö 

lene ... 
- Sahilde Venedikliler" 

dır , asaletrnaap! hiç kork 
yınız .. Bir ecnebi gemisine 
lar, kaçarız. 

- Mel'un herif, bütün tef 
leri ayaklandırmı, .. 

- T eofiloı'u ilk fırsatta 
dürmeliyiz, asaletmaap! 

- Ayağıle aelmitken 11" 
bunu ihmal ettiğime ha~ ret 
diyorum .. 

- Bahuıuı ki efendimize 
karet etmişti.. bundan giı 
bir vesile olamazdı. 

- Artık oou ele geçireııl' 
yız ... 

- Ümidini kesmeyiniz! 
- Alubetiml:ıı meçh61.. 
- ~ahil emindir.. tehlil 

bertaraf edildi. I 
- Tehlike bertaraf edil 

de llf mı? yer altında, gizli lı< 
yoldan tansar gibi sürün 
meçhOI bir ikıbete dotru 
diyoruz. Saray, ıeref, deb 
ealtane.t.. hepsini terkettilı
hepsl arkada kaldı. 

.. .y. "' 

Şair T eofilos. aailerin batııı' 
ıeçmiftl. 

Sefillere iltihak edenlerin 1 

dedi gittikçe artıyordu. Jıy•1 

büyümüttü. 
Saray kapısından içeriye lı 

kesten evvel girmek isteye' 
tek gözlü kadın: 

- Kapıyı kapamıelar ... kıt'. 
mayınca ginnek kabil değll. 

Diye ba~rdı . 
Önde duran kafile, ıalrio ,t 

ztine baktı. 
- Kıralım mı? 
- Ne duruyorıumız? 
Ve kıpıyı kırmala baıJadr 

lar. 
Herkes elindeki baltalı~ 

mızrakları, ıopalan vurarak lı' 
pının kanatlannı parçaladrl•1' 

- Y a,uın Soll ! -
Sadalan 1Ukıeldi. 
Tek gözlü kadın, kapmuı Jıl' 

rık tarafurda;o içerlf e İiNi.51' 
fi, s-arayın dahllf tablmatıd
prenıln yatak ve -al od•I•· 
rını, mulıafıslann oturdukl~ 
dair&yl, cariyelerin ya.tak od'' 
)arını biliyordu . 

Genç kacbo ralrıas batııı' 
ııitmenin tehlikeli oldufo11~ 
ıördü. iti' 

- Peeimd01J ıelini:a.. i" 
cl ıösümü de burada kayı,.ı· 
mek iıt-.n . 

Diye bağırdı. . 
Meydandaki sefiller preni1~ 

cesedi.ni görmek iıtiyorlarclı· 
T eofilos halkı tahrik ediyor 
- Andronik06 hepinizi öl"' 

me mahküm etmitti. Onu ve O' 

nun etrafındaki adamlan pır 
çalaymız! Bu saraya, bu ihtif 
ma ıiz tabip ve varis olunuı· 

Diyordu . . ~ 
Kafile içinden cesur dehi<• 

lılar kapıya atıldılar. 1~ 

-It:t:ihaclı 1".illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik 11e hayat üzerin';) sigorltı mııamelttsi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait ..ı_eraiti havidir. 

İkiyüz ki§iden fazla bir ha. 1, kitlesi (Sofi) nin J»e!İne talıI 
dı .. saraya girdiler. . 

Saray muhafızları tehlikel'
1 

aörünce, çoktan kaçmı,alrdıi r 
Sarayda hademeler, katıp et 

ve cariyelerden ba,ka kitfl5 

kalmamıştı. fel 
Asilere sarayda muhalef 1 

a&a· ve mumanaat edecek bir e _ 

velki isyanda da kendisi eski 
kumandan!& birlikte gene bu 
gizli yollardan kaçmııtı . 

Dar bir koridordan geçerek 
sarayın zemin katına indiler. 

Saray katibi ufak bir demir 
kapının önünde durdu: 

- Buradan kaçacağız, 
'tr• yoktu. Herkes korkudan tı iv Merkezi idaresiı Calatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

letmaap! 
Prens, timdiye kadar, hiç 

bir hadise k&rJ11ında bu derece 
şiyor, yataklarının altına s• 
lanı yordu 



ffediy8 müsabakamız: n u 
ektik, hediye k~zana!J· 

1 ç aralarını neşredıyoruz arın n um . "z 1166 Kadıköy Caferağa mahallesi Hacı Şükrii sokak 7 No. Hayriye H. 
lfedi •• • t" ak eden karilerımı 937 M. Kemal P"fll kaoaba11nda belediye kar,ısında Doktor zade Sab-

ye musabakamaza 11 ır ~- Rıfat Bey 

Teşrih imtihanında 
T e~rih imtihanında İrfana 

sordular : 
- Kafa tasındaki kemikleri 

sayınız •. 
İrfan durakladı: 
- Tuhaf, dedi, aklıma 

miyor. Amma biliyorum 
hepsi de kafamın içinde ... 

gel
ki, 

taııında dün kur'a çektik. , müsa• l363 Unkapam değirmen sokak 7 No. Ihsan Bey 
\'eni nıatbuat kanunu gazetelerın ~~diye ttiği 1328 Boyabat mfti zade Remzi Bey Bu da sebep mi? 
•k la • tmeleruu mene Ce b 1 ı r 'lı il n ve piyango tertıp e i tlrak edenlerin Birer kolonya kazananlar mil ey ev endi ev ene ı 
, eUe, karUerimizin, kur'aya 1 kmİI olma• kanar ile bir türlü geçinemiyor 
'llllerini ne§retmed-.. evvel ku_r'a. yı çe 68 Eskiıehir birinci tayyare taburu .21i!'ci bölük gedikli plot Adnan B. ' du. Seneler hep böyle kavga, 

~ 113 Jstanbul poıtahanesi mersule daareıınde Hayret Bey ·· ··ıt·· · · d t• 9· ·· 
Ilı. - ki • d emuuz. . . d Mukbil ., _ guru u ıçın e geç ı. ır gun 

... azur görece eraa en . , nan karlle· 31 Şark ıimendiferleri hare.ket daıresın e oey F . b C .1 b . 
• l>ii. 'nkü kur'a kecideslnde 0hedıye ~::'ılıkları bedi· 25 BüyÜkada Nizam caddesi Salahaddin Bey eczk acı e1~ıt ledy emı eym 

" k -- 176 Şehzadebqı Kırık tulumba ıok~ 2 No. Mahmut Be, ızrna .ta ıp o u. 
ızin numaraları adresler• ve • 499 Üsküdar Gündoğdu caddesi Ha.iade Hanım Cemıl bey o akşam kızma de 

tler 'unlardır. 422 Pulatlı kaymakam NuruHah Bey kızı Belkıs Hanıır di ki: 
k nanlar 568 Adana Y eniotel civo.nnda perukar Hamdi Bey - Yıavrum, seni eczacı F e-

• Bisiklet aza · ~- 80 No. Vedat 8 • 387 Ahmet Halı'dun Bey · b • d' B d f •61 ı mıf talebesin"""" B rıt ey ıste ı. en e muva a-
IQs •lanbul betinci mektep 3 ncü • imda T1 No Mehmet ey l053 Samsun avukat Halil Vehbi Bey oğlu Ertuğrol B<!) kat ettim .. 

htanbul Kadıköyünde Ekrem Bey soka 1276 Afyon poıta kutuıu 26 Bedreddin Bey 
Gramofon kazananlar 'Edip B. 1221 Diyarbekir 17 inci liva kumandanı Miralay Muhiddin Bey mahdu - Hayır, babacığnn , ben 

IS10 Beşiktaş Mısırlıoğlu sokak 9 No mu Osman Bey . annemden aynlamam .. 

k nlar 832 Göztepe Kayııdağı caddesinde 264 No. lbrahım Bey - Bunun için merak etme 
, Vazo azana k · ı Hanmıefen· 813 Kadı'raa ş-hıuvar Bey mahallesi cömertler sokak 6 N .. S...W. H. · d 1 .. •18 A • • d"-'' Memduh Bey enme• 0 -, ,. yavrum, annem e a , gotür . 

"nkara Adliye levazım mu ,...u l031 Orhan Gazi kahveci Seyit Salim Bey 
d'ı ı---" Bey . Be &ı """"" 1166 Menemen hukuk bakimi Ounan Nun Y 
Bristol otelinde 1604 Kadıköy talimhane civannda Hayriye H. 

Birer saat kazananlar da Saiına H. 1341 Atıncı kolordu karargihında binbafı Osman Bey 
~!la S ·· p yokuıunda 20 Numara 1401 Belvü otelinde mukim Anjel Arif Hikmet H. 
ilo7 •• uleymaniye Mahmut ·~:...... Bey kerimesi Suzan Hannn 1616 Üsküdar 11 inci ilk mektep muallimi Zehra Kenan t 
1603 •noda caddesinde Hasan da Saima Hanmı 
ıs hınir Damlacık, Uzun yol 5 numar•t Be Birer saban kazananlar 
~ l8 Maltepe atı~ mektebinde Cev~~nde ~ numarada lhııan Bey 

1564 Koıkada Mımar Keınaleddln allimlerinden Rügbaıı Hanun 
!ili) latanbul birinci ilk m~ m;2 numarada R-1 Bey 
~aı Beşiktaş lhl~ur cad~eşınde müdürü Sadi Bey oflu Şahap Bey 
122_ Adapazarı lspırto lnhi-:1 t.:* reisi Hüoeyin Bey 

993:. Orhan Gazi t~yı:are ~yeti) mahallesinde Pembe f{anmı 
Bandırma Edıncil< (Kumbet 

Birer senelik abone kazant111lor 
~! Piyade müfettitliğinde binbafı ım:_~ 
• ..,, Çanakkale belediya baytan Kadri ""7 

~~34 l<ıt-kiareli F qrd acentaınıda Ali ~ ıt"' Bayraktar 7.&de Almıet B. 
S?~3 Trah-~on A~kliı:a• mahallesi .. 48düriı° Muhlddin Bey kızı Necil H. 

• Bursa elektrik ıirketi haf mu 

Altışar aglık abone :::=~a~ Belkıı H. 

Si79! Adana Osmanlı bankıuı .-_..ıann d ·re.ı j llncll ıubacle yllz. 
" Ankara Milli Müdafaa veldleti levazım 81 

& batı l ımall Hakla Bet . Ali Rıza 8q 
t 1 Bursa Ziraat ı.ankaaı s~csferiadeıı 0 _ 

61 l lzınit askeri hastahaneoiııde binbafı Meclt ""7 

150 Mudanya Jnegöl Saffet Bey hafidi Falih Bey 

Üçer aglık abone kazananlar aparmnanda 
Sil Pangaltı Feriköy tayyareci F.ı.mi sokak lZ-1 N ... 

47 Nimet Hannn _L_ıı.......: hllil sokak 10 -a Celll .A....a B., 
4 Eskişehir yedil8" ............... 

666 Sungurluda avukat Ahmet Medmıl. .Bey 
1065 Bolvadin tüccardan Telli ~de Huri 8"f 
854 Kayseri kaymakam ;1ade Ounan Bey 

11!~ Mardin .~lyk~~inhio.~ miidiirö Arif Bey ketW-1 fterin ff 
"'"' Bolu mu• ı.- - • , 

9:;.z Cibali tütün fabrikuında Sallllıadılia S.,. 
1329 Burhaniye Emrullah Ferit Bey • H 
135 Ankara. Sıvaı hattı bat hekimi Vehbi Bey hıu N8T1a ' 

ipekli mendil ka•ananlar 
31)8 Hocap&f& 13 numarada c.....ı Bey . 
U3 Rumeli hiıarı mütekait mlize muhasebeciıl Recep Bey lwahneof 

Fahriye H. . . . Bo 
160 K.,.,ya vilaynhet tabrı.rat ıe! =eli elbi:oci Hiııeyin Mtılımet Efendi 
S96 Adana Sağırk anek cıvandnanl•'" '"··hekimi bi.nbatı Ali Raa Bey ke-
41>0 Ankara me ez uman -· ......, 

rimeai Ayten Hanım . 
220 Şiıll d ~"' sokuk 36 n~E~a P';;ın !k 3 numara Naime Haaum 
'128 Süleymaniye maballesıncle ~ so din Bey 
409 Eınirgan Muvakkithane caddeu 6 ~o. ela Sadeci R Bey 
40 Tahriri müoakkafat komisyonu k8.tıbı Mehmet 'ııp Hamdi D-·· 
132 T 'ki Çiftebekkaller karakol sokak 57 No. z ya -v. 

qvı ye 907 Mithat B..-
916 Maltepe a•keri liseııl. onuncu ımıf 2 irfan Be 
994 Konya Anadolu perukir ~onu HMacı taf r...: 
1461 Erzurum tüccardan AnkaYl zade us • 
1485 Tediye nahiye müdürü KAmik•l ~f, wnarada Mahmut Bey 
1403 Yeldeğirnıcni Ekrem Bey so a n 
1344 Ankara Y eniıehir Sabiha Hanım M.. esser Haıum 
1391 Tah · Külhan sokak 3 Df.'m&rada uy 

tA111ınare .. dürü M Sabri Bey 
1336 Kadın han Kurt nahiye ınu ~ tralmda makinist Hll• 
1167 Eskitehir Demiryolları fabrlkuı ez san 

· Hilmi Bey 
lSOt :::::ra Adliye evazım müdürü Memduh Bey 

Birer çorap kazananlar 
dördü ·· ruf Necmocldin 8e"J 219 lstanbul altmeı mektep ne~ ~·Ih Bey 

24& Tayyare piya~au lı~bul ~~ No Liitfi Be) 
60 Aluaray Haseki caddeoı Bostan 2 N doktor Fahreddin Bey 
531 2 Ni§&ntqınnafada ~ Bz ~ 3: n..:.......ı. Mahmut Nedim Bey 
37 Ankara A n......- ca . E · B 

846 Darüşşefaka iıeoi ~unlannd";" Nam. mm 8Y. 
872 Bandırma belocliyeoınde O H~ ..t;:'ü: Be 
858 Akşehir Mııırçarımndıa ~ A ~ . y 
1048 Tokat k<ılordu illf&al reUi Bmbafı Fikri Bey• · muallimi M. 
1076 Diyarbekiı- kız orta mektebi ve 11...0ar yeni ny&21ye 

Necati Bey . 
975 Kad k.. Yeldeğirmen Oçler eczahanesı . . N 

K 
ı oyl . azan ticarethanesinde Cavit B. vuıta11le Rebıa il· 991 onya zmır p 

ri Hanun. ef Ef d. 903 ş h · · Saray meydaıu kasap Eşr en ı , 
1267 s:',y::;:;n:.kerlik ,ube reisi vekil yüzbatı Abdu•-rahman Bey refi· 

!tas, Lamia Hauun M. Vef'k Be -
1215 lzınir idhalat gümrüğü belediye o~h"Uva ~ ı 'Y 
1205 Bozöyük avukat Adil Kemal Bey oglu S~ Bey 
1437 Kasım a Kulaksız caddesi 10 numara ~ Bey . 
1 ,95 M . P'4Ç d b. ad.erler manifatura tıcarethaneoınde Mu•a B. 

.,. er sın om za e ır H "" · B 
1638 Edime Kıyıkta dere sokak ~8 Noda ;:::;; ş:Yket B tcarethaneai 
1560 l zınir Basmahane istasyon cıvarın .. v • 
299 Üsküdar lnadiye Selim Pqa sokak 46 No. Şukran H..._ 

Birer para çantası kazananlar 
233 Beşiktaş Hasfmn caddesi 131 No. ismet Kemal Bey. 
199 Beylerbeyi Küplüce Bayır sokak 6 numarada Fuat Arif BeJ 
932 Bursa Jb .. ahim Paşa mahal(.,.; gü.n görmez sokak 5 No. Iııi. 
1152 Gemlik tüccardan Aıık zade H~. ~~!'.'. , • F Cev· 
s;ıg Tekirdağı müskirat inhisarı haşmuduru imalat memuru uat 

det Bey H" . B 
1102 F 'k.. Kıbrıslı useym ey · ·· • ı··· kal · .ı_ erı oy D 1 t Demiryolları ınşaat mufetbf llJI emm-
917 Kayseri - Sıvas ev e 

Muvaffak ~e?' ois komiıer muavini Rasih Efendi 
1503 Eairne Yenı ıınaret P dd · Nigar Hanım 
l~3J Ni·anta1 Saip .B".Y ":dd:;: Hikmet Bey . 
lul Arr.arntköy Buyukc b il . de 124 No. bkka lzzeddın Efendi 
~ ı\dapazarı Aziziye ma al esın apartıman 3 No. Zeki Nilzım Bey 
2-10 Şi:li Ahmet Bey sokak span~:hit Halim Bey 
İl) Bebek icra ookak 46 numara. S t Be 

~~7 Adliye müfettişi _S~zai .Bey ~~·u ;:y ke~imesi Emine Hikmet H. 
ıi~ İnegiil ceza ı.;.ıu.?'~ ~ ıza~e :.';.dumu Mehmet Emin Bey 

2 Antalya evkaf mudırı Beyın m Bulwaı·istan · n a,.zar o 

530 y eniköy eczacı Ragıp Bey aileai Hanımefendi 
450 Eskitehir cümhuriyet mahıdleoi Bağlaryolu caddesi ZONo. TevflkB. 
z88 Kadıköy Vi§ne sokak 288 No. Zuhal Bey 
201 Gülhane hastahanesi dif doktoru Ubeyt Bey 
134 Sitli Yeni lıtaıyon dere sohk Refik Bey apartıman Seni,., Hanmı. 
400 Atınıet Gündüz Bey 
318 Türkiye B. M. Mecliıi bütçe encümeni memurlarmdan S. Zekai B. 
534 Kızdtoprak Ihlamur caddeal 134 numara Behçet Bey arka lıöşlriiıı-

de Julide Hanmı • 
128 Şehzadeb8fı Ferah sinemaaı arkasında 3-4 No. Mazhar Efendi 
725 Aksaray Horhor Hamam aokak 2 No Turgut B,,,. 
350 Buroa telgraf hök memunı Cemııleddin Bey 
1326 Adana polı memurlrmdan Adem Fehmi Bey 
1027 Milly Emek ticarethanesi oalıibi Emin Yuı~ ~ 
869 Alpallu tekeı: fabrllmoı betinci mıntaka mes'ul muhasibi Marat 

8:ı;, Çönan belediye katibi Sıtkr Bey refikası Şazi.ye Hanmı 
1144 Bitliı aahrl haatahaneei baş hekimi ve operatilrü ıc..ııaı Bey re-

fikaoı Hanımefendi 
1674 Kız muallim mektebi talebeııinden Müjgan Hanım 
1228 Nlfde 41 ind liva emir zabiti Yllzba§ı Hadi Bey 
ı 7 Çülcami vakıf mektep sokak 7 numarada Necati Beı 
146 Elhamra sinema11nda Osman Bey 

Birer kitap kazananlar 
1169 Daday mütekait binbatı Fikri Bey 
1238 Mudanya belediye kartısında M. Reıul Be, 
1085 Kasw-1 tayyare ıubesi ınemurlanndan Ata Bey • 
1026 Milb, ikmal orta mektebi riyaziye muallimi Ahmet Kemal Bey 
883 N~de avukat Yozgatlı Hasan Fehmi Bey 
842 Tamı• doktor Ali Rıza Bey oğlu Ertıığrol Bey 
S8IJ Ada.nazan Türk ticaret banka., merkez memudarından Ferhat 

Srrn Bey • • • Ayni B 
305 Eılôtehir Temyiz mahkemesi baş müddei umuıru muavlnı • 

refihoı R..,ia Ayni Hannn 
770 Kaymakam mütekaidi Ziya Bey 
417 lstanbul beledyesi oabık müfettiılerinden Seyfi Bey 
28Ô Osmanlı bankası Galata merkezi veznedarı Vitali Efmıdl 
89 Kuzguncuk Nakkaş tepe 62 No. lbsan Bey 
583 Aydın leyli orta mektep mlidürti Refik Y ddının Bey 
511 Nimet apartıman 3 No Lamih Bey 
604 Calata Y dmaz ticaret evinde Mustafa Bey , 
164 Upk jandarma takım kumandam Habip Bey kermeaı Nahide H. 
il4)8 Danca beediye kitibi 1. Kenan Bey H 
558 Ankara Hilll sokk 40 numarada Leyla lbrahiın • 
434 Ankara Çanı.a°ya lunet Pqa Hazretlerinin köıkünde Famr.ı H. 
382 Göztepe civarında Mamada sıra köşklerde 11 nıımaraca ermin 
Hanını 
769 Rumeli hiıan 55 Numarada ismet Hanım 
601 Baytar itleri müdürü Ali Rasim Bey 
311 Erıtııköy kız lisesi talebWnden lamet izzet ffaaum 
841 Mera§ orta mektep fransrzca muallimi M. Fazıl Be)! 
827 Salt Emin Bey Ertutiont o aection deo H. H. C de A Unlvenlt• 

Cuse Ville 3003 Lausamre ( Spiıııe) . 
1468 Akşehir istaoyon caddesi 1 numarada Bekir Sami Bey , 
1475 Kayaeri memleket hastahanesi bet tabibi Dr. Ahmet Rasim B.,-
1422 Buroa beeldiye ınuhaaebecisi Ahmet Mazhar Be_Y • 
1165 s. H. Kostantinidi Kofenion mili otinon odoı luuon No 2U AUıeae 

Grece .. dürü .. .,.,_,, B 
J140 Siirt tapu mu ""°"' ey 
197 Duınlupınar yatı mektebi. müdürü Hiisnü Bey 
264 Şişli Celal Pata sokak 1 numaralı apartnnan :ıltıncıı daire irfan B. 
108 Anadolu hioar Niıantaıı caddeıi 31 No. Mazhar B. hane.laden Ma· 

cide H. d ekili 1 --" Ef 1467 M. Kemal Pa§& kaoabaoında 26 No. hanede ava v ~ '"""' . , 
Hemfİreoi Naciye H. . · 
697 lotanbul erkek lioeoinde 796 Sadeddin Bey 
531 Edime imaret mahalleoiade 48 No. Mllnlr Bey 
463 Eskiıehir posta kutusu 17 Müfit Yekta Bey .. 
321 Ankara Riyaoeticümhur muoiki heyetinden Mlifıt Yekta B97 

621 Kuruçe§me liman şirketi memuru Mehmet Klzıın &y 
238 Göztepe birinci sokak 24 No. ":f ustafa B~y . 

69 M · Mes'udiye mahallesi Afıf Bey refikaor Saame Hanım 
12 ersın • allimi C b · "I O N rl B 1074 Bolu orta mektep riyaz•ye m~ e ccı og u sınan u ey 

1494 Ayvalık belediye katibi lbrahım Bey . 
Vefada Klise camii karıasında 13 No. Dr. Besım Bey 

988 s··h 1. H l 661 tzınir kordon boyu u ey a anım ikao • 
990 ı · Ziraat bankası müdürü Memduh Bey ref. ı Durumsar H. 

1611 ı:::; Karantinada yalı boyunda Hüsnü Bey ogluBCemaı Bey 
901 Kuzguncuk Nakkat Aziz Bey sokak 8 No. RBflll ey 
831 Unkapanı Süleymaniye Mehmet Pa,a yokuşu 20 nunuarada SalA. 

haddin Bey · d K al B 752 Çalata Fenerler idaresinde rüsum kaemın e em ey 
115 imar benlı:asıncla Enver Bey 
312 Bursa zabitai belediye memuı·u Abdurrahman Bey. • 
92 Ankara Hakimiyeti Milliye matbaası arkası~da sog~k kuyu cadde

sinde bakkal Mehmet Efecli vasıtaaile sabık Muallıme Refıka H. 

Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Gureba hastanesine lüzumu olan iki yüz yetmİf beı kalem 

eczayı tıbbiye (1 ağustos 931) tarihinden itibaren kapalı zarf 
usulile mün&kasaya konmuştur. Talip olanların feraiti anla
mak ve ecza defterini g6rmek üzere her gün Levazım ida
resine ve ihale gilnü olan 22 ağustos 931. cumartesi günü 

t on altıda dokuz yüz elli üç lira temınatı muvakkate 
:~eli ve teklif mektu~u ile birlikte idare encümenine mü-

r.acaa tları-

Kof 
Şiıman bir zat otomatik tar

tı ile kendisini tartıyordu. Ma 
kine bozuk olmalı ki, kadran
daki ibre atmıta gelip duruyor 
du. Şitman zat hayretle ibre
ye bakarken, arkada tartılışı 
seyreden iki çocuktan biri, öte 
kinin kolunu dürttü ve kulağı· 
na eğilerek dedi ki : 

- Herifin içi nmına da kof 
ha! .. 

Zavallı katip 
Tüccar Ali bey, katibi Meh

met Efendiyi alacaklı olduğu 
Hüıeyin efendiye para tahıi· 
line gönderdi. Hüseyin efendi· 
nin o gün itleri pek ter& git
mişti. Tam hırslı hırslı dolaş tı
ğı sırada katip Mehmet efenidi 
para istemeğe geldi. Hüseyin e 
fendi kendini tutamadı ve ki.ti 
bi bir tekme ile kapı dışarı at-
tı . 

Katip efendi avdette hi.diıe
yi tüccar Ali Beye anlattı. Bu 
sefer tüccar Ali bey kızdı. ka
tibe dedi ki: 

-Hemen timdi git, o ada
ma de ki, bu palavrala.-i\e beni 
korkutamaz. 

Yüz bin 
Ankara caddesi .. Bir kahve- • 

de gazeteciler oturmuş, "yüz 
bin lira verseler ne yaparaı· 
nız?,, nıeaeleai karşısında mu· 
hayyelelerini şahlandırıyorlar. 
Her biri ne yapacağını söylü
yor. Bir aralık Salahaddin bey 
dedi ki: 

- Doğrusu ben, evvela saya 
b. . d -·ı . d. ., 

rım, yüz ın mı, egı mı ıye. 

Hayat bul 
Bir lokanta sahibi garsonlar 

dan birinin mahzun mahzun dü 
şündüğünü gördü ve yanına gi 
derek hafifçe omuzuna vurdu: 

- Ne dütünüyoraun? Dedi, 
ben de eskiden garsondum.Şim 
di lokanta sahibiyim. Hayat 
bu! 

Garson bu sefer daha mah
zun bir tavırla başını salladı: 

-Evet, dedi, ben de eskiden 
lokanta sahibiydim. Şimdi gar 
son oldum. Ne yapalım, hayat 
bu! 

3 üncü Kolordu 
il Anları 

200.000 kilo kuru ot aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
İhalesi 4-8-931 saat 16 da 
icra kıbnacağından taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iftirak etmek 
için de vakti muayyeniııde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatlan. (72) 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

3-10-931 tarilıinde kapalı 

zarf ile münakaıası icra edi· 
lecek olan 13 kalem tethin 
yağları ilinıııda Vakit ve 
Milliyet gazetelerinin ihale 
gününü yanlıt illin etmeııiıı

den dolayı yevmi ihale 10-10· 
931 tarihine tehir edilmiştir. 

Taliplerin şartnameaini almak 
ıçın her giln münakaBaya 
girmek için de o giln teminat 
ve teklif ile mOracatları. (3349) 

Balat atelyesi için lüzumu olan 1742 adet çideııe tahbs ı. 
100 ade t gürgen, 90 adet kol ağacı, 50 a c! e t taban ağacı, 
150 okka yerli i:oy:ı , 100 okka yerli çivi kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur . Taliplerin şartname a lmak için her gün 
levazım müdürlüğüne müracaatları münakasaya girmek için 
180 liralık teminat makbuzile şartname, teklif mektubunu 
ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü 
zarfa koyarak ihale günü olan 2·7-931 pazar günü saat on 
beş kadar encümeni daimiye vermeleri. 

lstanbul küçük sıhhat memurla .. 
rı mektebi müdürlüğünden: 

Pazar ve Salı günleri saat 9,30 tan 13 e kadar kız ve er· 
kek talebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti ağustos 931 ni
hayetine kadardır. Tahsil müddeti iki senedir.Nihari ve mec• 
canidir. Mekteptten mezun sıhhat mumurlarına ilk senelerde 
ayda 49 lira verilmekte ve sonraları kıdemine göre diğeT 

devlet memurları gibi maaşları artırılmaktadır. 
Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müracaat sıhhat vekliletine 

ve yahut sıhhat müdürlüklerine kendi el yazılarile yazılmıt 
bir istidaya aşağıdaki yazılı evrak ve vesaikin asılı veya mu
ııaddak sure tlerini bağlıyarak g6ndermek ile olur. Fazla iza
hat almak isteyenler Sirkeci'de Deınirkapı'dll mektep idare
resine müracaat edebilirler. Arzu edilirse taıraya matbu 
mufassal duhul şartları kağıtlarından g6nderilir. 

1 - Tllrkiye cümhuriyeti tebaaımdan olduğuna dair hli
viyet cüzdanı. 

2 - Mahalli hükumeti tarafından taıdik edilmlf hllaniihal 
ilmühaberi. 

3 - 4,5 X 6 eb' adında sekiz adet fotoğraf. 
4 - At• kağıdı. 
S - Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarıbekir nümune hasta

nelerile lstanbul çocuk hastanesi, lzınir, Bursa, Konya, Sam
sun hastanelerinin birinden alınacak rapor ( bu rapor bir 
zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı bir mühür mu
mile ve hastane başhekiınlikleriııin mühilrile miihürlenınlt 
olduğu halde istidalarına leffedilecektir. 

6 - Yaş itibarile 323, 324, 325, 326, 327, 328 doğum· 
fulardan askerlikle aliikaıı olmıyanlar (yani hizmeti askeriye
sini ifa etmiş veya henüz muayenei intihaiyesi icra edilıne
miş bulunanlar) alınabileceklerdir. 

7 - Tahsil itibarile orta mektep birinci sınıfı ikmal edip 
ikinci sınıfa geçenler imtihanıııı: ve daha az tahsil gllrenler 
imtihan ile alınır. 

Şahadetname veya tasdikname ibraz edeceklerdir. 

Istanbul 
deri: 

Evkaf müdürlüğün-

lıı-t·•A- cinli teminat akçell 
Lira 

.300 Ton Kok k6mlirfl 507 
500 " Krıple maden k6mürll 675 

Guraba hastahanesi için ltizumu olan balıtda muharrer iki 
kalem mahrukat 11 Temmuz 931 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulile münakasaya konulm~tur. Ağuıtotun d6rdllncii 
salı günü saat onalbda ihaleleri icra edllecıeğtnden talip 
olanların feraiti anlamak üzre her gün levazım idareline ve 
ihale günü de teminat akçesi ve teklif mektuplarım mıııtas
haben idare encümenine müracaatları. 

lstanbul evkaf mü· 
dürlüğünden: 

Mıkdarı Cinı. 
\0000 kilo ,mangal kömiirll 

800 çeki odwa 
Gureba hastanesi için liizumu olan ballda muharrer iki 

kalem mahrukat 11 temmuz 931 tarihinden itibaren alem 
münakasaya vazedilerek ağustosun dördllncii gllnll aaat on 
altıda ihaleleri licra edilecektir. Talip olanların ıeralti anla• 
mak üzere her glln levazım idaresine ve ihale gllnl de 
idare encümenine miiracaatları. 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Rumeli tahlisiye mıntakaınnm merkezi olan Kumk6y'Gnde 

(Kilyoa'ta) Tahlisiye kovuşu kartısındaki muallim baneainin 
tamirat ve İD§aatı kapalı zarf usulti ile ınllnakauya konul· 
muştur. Münakasa 22 ağustoı 931 tarihine l\lilladlf cumar
tesi günü saat on d6rtte icra edilecektir. lfbu İ11faat ve 
tamirata ait keşif ve şartname ve resim Galata rıhbmında 
Tahlisiye mlldiiriyeti umumiyesinden verilecektir. Teklif 
mektupları 20 ağustuos 931 pertembe günii saat on sekize 
kadar Tahlisiye umum mlldllrlilğüne teslim edilecek ve bu 
saatten sonra ve münakasa günü getirilecek teklif mektup
ları alınmıyacaktır. Münakasiya iştirak için teklif mektubu 
vermiş olanların z2 - 8 - 931 cumartesi gllnü saat on dörtte 
Galata rıhtımında Maritim hanında Tahlisiye umum müdür
lüğü milbayaa komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Balıkesir Evkaf mü
dürlüğünden: 
Bandırmada inşa edilecek 8 dükkan ile Evkaf dairesi ve 

altındaki iki dükklnın inşaatı görülen lüzuma mebni 12 - 7 • 
931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle yeniden kapal ı 
zarf uıulile münakasaya vazedilmittir. İhalesi 2-8-931 pazar 
güull saat on bette Balıkesir Evkaf Mildüriyetinde yapıla
cakbr. Talip olanların ~artname, proje ve mukavelename 
suretlerini görmek ve almak ve şeraiti münakasayi anlamak 
için Balıkesir Evkaf Mdüriyetine ve yıı.but İstartbul Evkaf 
bey' eti fenniyeıine müracaat eylemeleri. 
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...... Salt ..... -z.o .. 
lı&t.taile 
dıkeftttf 
falsri\nı.a 
•tiırıeU 

ıri'• Nfnr 

Eyi ve tam bit sihhat için 
muntazam bir haziuı tazimdir. 
TaUi mtileyyin ve taami litif 

1 
olan Eno's "Fnıit Salt" size 
bono temin, uıideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder, 

Kolec kısmı • Ali mühendis kısmı • Sanayi kurları 
Her per9embe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavsiye olunur. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi En
ümeninden: 
Tekirdağ· Malkara yolunun liçllnctı kilometrosu ile on 

yedinci kilometroları arasında yedi parça bozuk mahallere 
0000) metro mik'ap bam taı ihzan 21 glln mi\ddetle ve 
kapalı zarf uıulile mtlnakaıaya konulmuıtur. 

1 - Kqifname ve sair evrakı mliteferriaaını görmek 
isteyenler Villyet encUmen kalemiııe müracaat edecelrlerdir. 

2 - ihalei kat'iye 29-7-931 çar9amba gllnü saat on 
befte icra kılınacakbr. 

3 - Talipler (661) numaralı kanunun onuncu madde
ahıdeki iıahat dairesiııde tanzim edecekleri teklif mektup
larına teldifabn yüzde yedi buçuğu niıbetiıade teminatı mu
vakkate akçesine ait veaaikı lef ederek yevmi ihaleden 
evvel Makamı VllAyete pıadermeleri llzımdır. 

Eskişehir Vilayetin
den: 

Eakifahir • Seyitıul yolunun 13+000 • 20+000 nd kilo
metreleri aruında lata edilecek bir adet -4-, bir adet -3-, 
bir adet -1.00- ve b!r adet -0.60- metrelik kilfrll ve men· 
fezler • 5118.88- Jira. badeU keıifle 16-7-93 tarihinden 
6-8-931 perpmba Kfınö aaat 16 ya kadar kapalı zarf uaulile 
mfhı•k•Mya vuedilmiftlr. 

Talip olacaldann bedeli kqfhı '6 7,50 tu niıbetinde teml-
ut akçeai veya bank -ktubu vermeleri Ye ln ... bn deva
ım mllddetince bir miiJaeıadia veya feıa -mımı iıtibdam ede· 
eelderine dair teahhttt ıenecliııiıa teklihıameye rapb llzımdır. 

lııtaab mezktlı-enin mea'uliyeti fennlyesini deruhte edecek 
nvata alt ehliyet veıai.kalannın yevmi ihaleden !Aakal bir 
hafta mukaddem Nafia baı mllhendiıliğhıe kayt ettirilmesi 
l6zumu ilh olunur. 

Eskişehir vilayetinden 
Sarık6y - Mihalıççık tarikinin mebdeinden 6 + 105 inci 

kilometrolan ar111mda ihzar olunacak 6397,80 metro mik'ap 
tq 25695 lira iki kurut bedeli keşifle 16-7-931 tarihinden 
6-8-931 perıembe günll saat on altıya kadar kapalı zarf 
uıulile münakasaya vazolunm\l§tur. 

Talip olacakların bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde te
minat akçası veya bank mektubu vermekle beraber teklif. 
namelerin Münakasa ve müzayede kanunu mucibince ihzar 
ve itaaı lazımdır. 

Ta, ihzaratı hakkında fazla maltimat almak isteyenlerin 
Nafia Bat mühendisliğine müracaat eylemeleri lüzumu illn 
o!unur. 

Devlet Demiryolları i· aresi ilanları 

300 ton Rezidli yağı kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 31 ağustoı 931 pazartesi gllnü sad 15 de An

mada devlet demiryolları idarelinde yapılacakbr. 
MilnakaMya iştirak edeceklerİll teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar milnakaaa 
komiıyonu kitibine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beıer lira mukabilinde 
Ankarada ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik edebi
lil'ler. 

.. ff ff 

Ankııra - İımiz - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa - Ankara 
arasında muhtelit katarlarda haftada iki defa işleyen doğru 
yataklı vagon servisi 1 Agustos1931 tarihinden itibaren ve iı'an 
ahire kadar haftada bir defaya iııdirilmiş olup berve~ ati 
hareket edecektir: 

Ankara dan 
iz mirden 
Haydarpaşa dan 
Ankara dan 

İzmire 
Anka ray• 
Ankara ya 
Haydarpapya 

* * * 
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Pazar, 
Sah 
Cuma 
Perıembe 

Font boru ve teferruatı kapalı zarfla münakasaya konmuş-
tur. 

Münakasa 14 eylül 931 pazartesi günü saat 15 te Ankaratla 
Devlet Demiryollar idaresinde yapılacaktır. Münakasaya işii.
rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlannı 
ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 
lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira muka· 
5ilinde Ankara ve Istanbulda idare veznelerinden tedarik ede
bilirJ,.r 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, nahot tesirile 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyeıa 
(ter) ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

1 ü - ~ o R O N ~ P ~ 8 T E Y' in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğindeıa haberdar 
değilseniz lütfen arkadaşlarınıza bir ıorunuz. Al
dığımız teşckkümameler bize, bu müstahzarı, ıize 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

Gazi muailim mektebi 
ve Terbiye Enstitüsü 

Teşkilatı ve kabul şartları 
Gazi terbiye enstitüsü yüksek dereceli ve leyli bir mual· 

lim mektebidir. Orta mekteplerle muallim mekteplerine mu· 
allim ve ilk tedrisat müfettiti yetiştirir. Biri mealeki, diğeri 
ihzari olmak üzre iki kısıma ayrıhr. 

A. meslek kısmı: 
Mesleki kıımın tahsil müddeti üç sömestrdir. :Bu kıaım be' 

9ubeye aynlır. 
1) Riyaziye, 2) Tabiiye, 3) Tarih. Coğrafya, 4) Edebiyat, 

5) Pedagoji. 
Mesleki kısım me:z\lllları Maarif vekaleti celilosinin müsa

adeaile Darülflinuna üç sömestr daha devam ederek Darlll
fünun mezuniyet imtihanına girebilirler. Bu şubelere ırirmek 
istiyenlerde aranın vasıflar şunlardır: 

1) Bir erkek veya kız lisesinden mezwı olmak. 
2) Y a~ı 25 ten fazla olmamak 
t) Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
Pedegoji şubesine girmek iatiyen lise mezunlan, enstitüde 

tahsilini bitirdikten aımra hakkı müktesepleri baki kalmak 
üzre bir sene müddetle bir ilk mektepte muallimlik etmeği 
teahhllt edeceklerdir. Bu ıubelerden her hangi birine gir
mek istiyen lise mezunları 20 Eylül 1931 tarihine kadar ens· 
titıı müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

B. ihzari kısım 
ihzari kı11m ilk muallim mektebi mezunlarını mesleki kı

aım tedriııabna buırlar ve liııe derecesinde umumi kültlir 
verir. Burada tabail müddeti iki senedir. lkiııci ııenede talebe 
edebiyat ve fen kıaımlarııadan birine ayrıhr. 

ihzari kıııma girmek istiyenlerde aranan vasıflar 9uıalardır: 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu olmak. 
2) Y qı 23 yirmi üçten fazla olmamak. 
3) Vtıcudu sağlam ve kusurauz olmak. 
4) Enstitüye kabul için yapılacak duhul müsabaka imtlha· 

ııını kazanmak. 
Enıtitlbılln ihzari kı11D1111n mtısabaka imtibaıaına girmek 

iatiyeıa muallim mektebi mezunlan Ağuatosuıa altıama kadar 
Dk muallim mektepleri müdürlllklerine Y'e · muallim mek· 
tebt bulunmıyan yerlerde orta mektep miidbrlUklerine müra
caatla isimlerini kaydettfrmelidirler. Mtısabaka lmtihanlan 
8Afuıtoa cumartesi ve10Ağıııtos pazarteıi allnleri yapılacak
tır. imtihanlar muallim mektepleriıade ve muallim mektebi 
bulunmıyan yerlerde orta mekteplerde tahriri olarak yapılır 
ve sabahleyin aaat 9 da baılar, ilerde pedagoji kısmına gir
mek iatiyecek olanlann bir sene ilk mektep muallimliği et
miı olmaları prttır. Etmeıııif olaıılar tahsillerini bitirdikten 
.sonra hakkı müktesepleri baki kalmak üzre bir 1ene ilk 
mektepte muallimlik yapmağı teahhüt edeceklerdir. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 
5670 Ton Lavamarin madeıa kömllrü. 8 ağustos 931 cumar· 

tesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihala 
edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yokarda yazılı 5670 ton la
vamarin maden kömürü kapa!ı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. Münakasa zamanı olmak üzre tayin edilen 931 
senesi ağustos ayının sekizinci cumartesi günü saat 11 de 
verilecek mektuplarla teklif edılecek fiatlar muvafık görül
düğü takdirde ihale edileceğinden şartname almak isteyen· 
lerin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saa
tinde Kasımpaşada deniz müzesi binasının umum kapısı üs· 
tündeki deniz levazım sahnalma komisyonuna müracaatları. 

Trabzon P. T. 8. Müdürlüğünden: 
Haftada karşılıklı üç sefer olmak yazm otomobil kışın 

icabına göre diğer vasıtalarla nBkliyat yapmak şartile Trab
zon Bayburt arası postası Temmuzun on altısından itibaren 
yirmi gün m'iddefe münakasaya konulmuştur. Bedeli mutedil 
görülürse Ağuslosurı dördüncü Salı günll saat on altıda 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin Trabzon veya İstanbul Poıta 
ea, müdürlüklerine müracaatları illn olunur. 

Deniz Levazım Satın Alma Ko
misyonundan: 

8,000 ton rekompoze kömür 1 ağuıtos 931 cumartelİ 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Deniz kuvvetleri 
ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile münakasaya konulan yu· 
karıda yazılı sekiz biıa ton rekompoze kömüre 20 temmuz 931 
tarihinde kapalı zarf usulile teklif edilen fiatı gali gilrilldii
Künden işbu mıkdar kömür müzayede, münakasa, ihallt ka
nununun on sekizinci maddesinin (C) fıkrasına tevfikan 
1 ağustos 931 tarihine mUsadif cumartesi günü saat on dilrtte 
pazarlıkla ihale edileceğinden fartnamesini almak iıteyen· 
lerin her gün ve vermek isteyenlerin ihale günü ve saatinde 
Kasımpaşada deniz müzesinin umum kapıaı üstündeki Deniz 
Levaıım Satın alma komisyonuna müracaatları. 

Yalnız 15 gün için 
Beyoğlu'nda 

BAK ER 
Maiazalannda 

Fevkalade satış 
Lütfen vitrinlerimizi bir defa görünüz 

Yazlık ıtoklarımızı ağustos nihayetinden evvel tamamen 
elden çıkarmağa karar verdiğimizden bütün mallarımızın 
fiatlarmda büyük tenzilat yapılmışhr. 

Kadın ve çocuk elbiselerile hanımlar için elbiselik pa· 
muklu kumaşlarda da büyük tendat ic 'a edilmiştir. 

Cidden şayanı istifade olan bazı mallarımızın fiatlarını 
berveçhizir halkın enzarı takdirine arz ediyoruz Muhterem 
müşterilerimizin bir daha bulamıyacakları gibi bu fırsat
lardan müstefit olmağa koşmaJarını tavsiye ederiz: 

Çocuk elbiseleri 
Erkek gömlekleri 
Erkek hasır f&pkaları 
Erkek fötr fapkaları 
Holeprof ıapkaları 
Banyo kostümleri 
Kadın kaşkorseleri 
Kadın ropları 

Kurut Kuruş 
295 )Kadın külotlan 100 
220 j Kadın çorapları 55 

95 ) Yatak çarşaflan 33 :ı 
650 El havluları 33 

90 Vual fantezi (m.ıtrosu) 53 
150 Brokard ipekli " 60 
125 Standart karyo'aları 995 
385 Kadın ayakkapları nısıf fiabna 

BAKER 
MAGAZALARINDA 

Beyoğlu - lstanbul 

~ Büyüh : ir -.k""~'"iyet 

Gillette 

umumiye, iştehaıuzlık ve kuvvetıizlik balitıDda 
büylk falde ve teıiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

I Tayyare Piyangosunun• 

Büyük ikramiyesini 
kazanmak için alacağınız biletin her halde İstanbul' da 
Emintinü'nde Valde hanı kapısı ittiaalinde 4 numaralı 

serbayi 

KADER 
(VENTURA) Gişesinin 

mühürünü tatımasına ciiklrat etmeniz menfaatiniz icabı· 
dır. Mezkür g'şe tarııfınaan satılan biletlerin heman 
hepsine ikramiye isabet etmek taliine mazhar olmaktadır. 

Siz de KADER (Ventura) gifesinin mühürünü taşıyan 
bir bilet almakla taliinizi tecrübe etmif ve büyllk ikra
miyeyi kazanmak bahtiyarlığına nail olmuş olursunuz. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

jandarma ihtiyacı için kumatı lmalathaıaeden verilmek 
üzre 7500 - 8000 kıtlık elbise (Caket ve pantoloıa) ile 3300 
serpuş ve 4450 tozluğun biçki imaliyeıi kapalı zarfla 11 ·8-
931 salı günü saat 15 te yapılacaktır. Talip olanlann temi
nat akçelerile birlikte Gedikpaıa'da Jandarma imelithane
ıine müracaatla ıartnameyi a6rmeleri ilin olunur. 

lmroz kazası kayma
kamlığından: 

İmroz kazaaında muba1ebel busuaiye namına mllceddeden 
lllfa edilecek olaıa hlikümet konaiı kapalı zarf uaulile mli
nakasaya vazedilmiştir. haddi layik aörWmediğinden milna· 
kasa feıhedilmiştir. Şeraiti fenniye tadil edilerek bu kerre 
tekrar kapalı zarf usulile mlinakasaya konulmuştur. Bedeli 
muhammiıı yirmi bin liradır. 10 ağustos 931 pazartesi günü 
saat 16 da İhaleııi fmroz kaymakamlık makamında icra kılı
nacakbr. Talipler ıeraiti fenniyeyi anlamak üzre İstanbul 
Ankara nafia baı mühendiaİerine ve dahıa ziyade tafsilat 
almak isteyenlerin lmroz mühaaebei hususiye memurluğ1ma 
müracaatları illıa olunur 

M. M. satın al 
komisyonu il 

Konya garnizoaundak 
at ihtiyacı için meşe 
kapalı zarfla münaka:;;;. 
muştur, İhalesi 12 
931 çarşamba günü 
te Konya'da Askeri 
ma komisyonunda yap; 
tır. Taliplerin şarbıame 
ve münakasaya girme 
teminat ve teklifname! 
Konya'da mezkür kom 
müracaatları. ( 

*** 
Kınıktaki askeri bay 

' im ihtiyacı olan arpa "e 
ot ayrı ayrı şartnamele 
kapa:ı zarfla münak 
konmuştur. İhaleleri 

' 15-8-931 cumartesi saa 
kuru ot 16-8-931 pazar 
15 de Kınıkta askeri 
alma komisyonunda y 
caktır. (Şartname ~ureti 
etimizde mevcuttur.) 
!erin şartname almak v 
nakasaya girmek üzere 
saatinden evvel temina 
teklifnamelerile birlikte 
kür komiı;yona müracaa 

(45 

* * • 
Merkez ihtiyacı için 

ton lave marin kömürile 
ton kriple kömürü Hay 
paşada vagonda vagon 
telesi üzerinden teslim 
ille~ prtile ve ayrı ayrı 
nıımelerile kapalı zarf s 
tile münakasaya konmuı 
ihaleleri 3 Ağuıtos 931 
rihine müsa-:lif pazartesi 
ıaü saat 15 de lave mariu 
15,30 da kriple icra ol 
cakbr. Taliplerin tarlnaın 
nin Ankarada Milli müda 
ıabnalma komisyonunda 
meleri ve münakasaya işf 
için de temiııatlarile te 
mektuplarını yevm ve s 
ihaleden evvel makbuz 
kabilinde mezkür komisy 
vermeleri. 

• * * 
25-7-931 trihinde ihale 

ceği UAn edilen ondört ili 
kizbin kilo beyaz ve haki 
kıı:ıpmtılarına verilen fia 
haddi itidalde görülmedi 
den müzayedc.ııi 2 ağustos 
pazar günü saat 14 de talik 
mi.ştir. TaU.plerln şartnames 
Fmdr.klıda heyetimizde gö 
leri ve ihale saatinden ev 
teminatlarile birlikte hazır 
hm.malan. (4 

SEYRISEF AİN 
Merte7. ıt:enta : C~atata Köprü b~ 

B. 2362. Şube A. Sirkeci MıihUrdl 
7.ade han 2. 2740 

Trabzon postası 
(ANTALYA) 4 Ağust!I! 

salı 17 de Sirkeci rıhtı

mından hareketle Zongul· 
dak , İnebolu , Ayancık • 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi· 
reson , Trabzon, Rize ve 
Mapavri'ye gidecek dönilf• 
te Of, Sürmene ve Tire· 
bolu'ya da uğrayacakbr. 

PiRE - İSKENDERIYE f, 
( İzmir ) 4 Ağustos salı 

10 da Galata rıhtımındaJl 

kalkacakt!!'. , _____ .-;ı ... 1111"1 

TAVİL ZADE V APURLAJV 
AYVALIK-IZMIR POSTA)! 

Ja.._va~!3h~~~-F - . _ zartelİ akfaoı' 
saat 17 de Sirkeciden harf' 
ketle Gelibolu, Çanakkııl" 
Ayvalık ve İzmire azimet "' 
Çanakkaleye uğrayarak .~· 
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda d• 
verilir. 

Adres: Yemifte Tavilzaıl~ 
biraderler telefon İstaub 
2210 

-----····-··---.......... / 
.ı.:ıı 

~.1es'ul ınüdür: Bürhapecl•" 


