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Moratoryom 
Dünya para sıkıntısı içinde

dir. Borç tediyesi imkanları a
l~lrıuştıı-. Almanyanın ıon va
lıyeti, bu hakikati - bütün vu• 
luhile göstermeğe yaramıştır. 

Mr. Hoover'in Almanı borç
larının bir sene tecili hakkında 
ki meşhur teklifi nihayet mad
di bi., Jekil aldı. ·Almanya, bu 
a~ustostan gelecek ağustosa 
kadar tam bir sene 1593 mil-' . 

Yon mark (takriben 800 mil-
Yon türk lirası) tediyesinden 
filen kurtulmu~ oldu . 

Yanlıs -
iade edilecek emlake 1 

dair neşriyat yalandır 
Kanunun tatbikatı kat'iyyen 

durdurulmuş değildir 

.. --~---·- - -- ... . 
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat 

ETEM 
ve Yazı Müc!\irü 

İZZET 
uıı 

• • 

ınanmayınız 1. 
Köprülü 
Zade Fuat 
Bey 
B~rem~en sayinin mu

kabilini alamadı 

! lsmef. Paşa · i 
Bugün geliyor 
Heyeti vekilede görü

şülen meseleler 
'ANKARA, 19 (Telefon) -

iki gündür devamlı ve uzun iç-
._ timalar skteden Heyeti Vekile-

Dariil/ünunda maaş mese• de baZT harici politika mesaili 
lesi niİraget dün bitti de mevzuu müzakere olduğu 
Darülfünun divanı dün sabah tahmin edilmektedir. 

saat 10 da emin Muammer Raşit Başvekil ismet Paşa bu ak
Beyln riyasetinde içtima ederek ede şam konvansiyonele raptedi-
biyat fakült~ıinin 

1 
len hususi bir vagonla ve yanın 

bütçeıini tetkike da husus? kalem müdürü Ve-
devam etmiş ve dit Bey olduğu halde fstan-
akşam saat 18 e bula hareket etmiştir. Ba:şvekil 
kadar içtimadan istasyonda Heyeti Vekile aza-
sonra nihayet /arı, ordu erkanı, mebuslar ve 
bütçe tetkiki it- devair rüesası tarafından sami 
manı edilıniıtir. mi surette teşyi edilmiştir. 

Oşman Hamit Beg muhakeme ediliyor 

Matbuat davaları 

Evvelce teklifi esas itibarile 
kabul eden alacaklı ınilletler· 
den ehemmiyetlileri, üç hafta· 
dan beri Londrada toplanarak, 
leklifin tatbikat teknikini tel· 
~.lk ile meşgul oluyorlarcb. Tel 
kık nihayet bitmiş ve 11 ağus· 
10sta bir itilafnameye raptedil· 
ltıiştir. Bu itilafname beynel
llıilel iktısat dünyasına geniş 
hir :nefea aldırıyor. Çünkü önü
lııüzdeki fevkalade senenin güç 
ilikleri bu surette bir derece 
hafifliyor. Bu itibarladır ki, iti· 
l~fnamenin geı·ek müsbet m~
hıyeli ve gerek ınu'htemel tesır 
11~ri yaknıdan tetkik edilmeğc 

Etabli olduğu bilahare an
laşılan Rumlara ait emlakin i~
desi hakkında kanunun tatbık 
katının durdurulduğu~da dü~
kü Son Posta gene ısrar edı
yordu. Fdvaki evyı:lce d~ yaz
dığımız gibi, bu gıbı eml~k al
mış olan mübadil ve gayrı mu• 
badiller bazı makarnalı iliye
ye telğrafla müracaat etmişler
di. Bununla beraber mezk~r 
müracaat son Türk - Yunan ı
tilafnamesinin tatbikına müte
dair ve sırf İstanbul belediye 
hududu dahilindeki mahdut em 
lake aittir. 

Dün bir muharririmiz bu 
neşriyat hakkında Vali M?avi
ni Fazlı Beyin tekrar maluma
tına müracaat etmiştir. 

Dünkü içtima. 
da edebiyat fakül
teıl müderrislerin 1 ~~ı§ı,:;;Ull!."rıllll 
den Köprülü zade ,· uat Bey 
Fuat, Şerif, Behçet ve Macit Beyle 
rin men§eleri ... ali tahsil gördiikle
rine dair ibraz ettikleri veoikalar 
tetkik edilmiı ve hu esnada uzun 
milnakB§alar olmuıtur. 

Şükrü 
Kaya Bey 

--·-

Va-Nu ve 1. Fahreddin 
B.ler mahkum oldular 

ayık görülür. 
8 ınadde ve 2 lahikadan iba

tet bulunan itilafname, her şey 
~en evvel birkere şarta muallak 
/tonditionnel) borçları tatil ey 
delllektedir. 15 temmuz 1931 
en 15 haziran 1932 ye kadar 

~ediye edilmiyecek olan bu 
0tçlar, istikbale atılmakta ve 

~ediyeleri yüzde 3 faizle 1933 
ıle 1943 arasındaki on seneye 
llıiisavi miktarda taksim edil
ltıiş bulunmaktadır. Bu müsa· 
\>j taksitler şimdiden 117 mi~-
l'oı; 831 bin mark olarak tesbıt 
'<lilıniştir. 

Bundan başka şarta muallak 
olnıayan ( incondit.ionnel_) 

Fazlı Bey diyor ki: 
_ Kanunun tatbikınm geri 
(Devamı beşinci sahifede) Vali 1J1uavi11i Fazlı Bey 

Sarraflardaki cüzdan
lar ne olacak ? 

•••••••• 
Eytam ve eramil. maaşları 

1 eyliilde veriliyor 
Eytam, eramil ve mütekaidin ma

aşlaırının yoklamalarına devam edil· 
mektedir. Yoklama mahalleri gerek 
maliye müfettişleri, gerek Defter
dar Şefik Bey ve g•rekse malmildiir 
leri tarafından teftit ve mürakabe 

hoı·çlar bir hesap nakh sur.etıle 
\eklen değilse de filen tecıl e
dilıniş bulunuyor. Almanya, 
b;.ı nevi borç için beynelmilel 
bankaya bir sene müddetle her 
a; 51 milyon mark tediye edi
Yor. Banka bu meblağdan AJ. edilerek yoklamanın muntazam ya

e llıanyanm İ 930 da aldığı yüz- pılması temin edilmektedir. 

Yoklamalar hakkında malmüdiirl{lk 
lerine yapılan tebligata nazaran, 26 
Ağuıtoı 931 akşamı yoklamaya ni
hQyet verilıniyerek yoklama yeı·lnde 
ma&f aahipleri mevcut olduğu tek
dirde bütün müracaatlar kabul ve 
yoklaması yapılıncaya kadar memu 
rln fevkalade olarak vazife batııtda 
kalacaklardır. Bu muamele uaıni 

gece yansına. kadar devam edebilir. de 5,5 faizli borcuna mukabil 6 Yoklama yerleri 
llıilyon marka kadar tevkif edi- Son günlerde yoklama mahalle-
Yor. Kalan 45 milyon mark ka- rinde hiç tehacüm kalmamı§tır. (Devamı beşinci sahifede) 
dar meblağı tekrar Almanya- ========================== 
h, fakat Alınan hükfunetine - .- - -,- .,.....,...,...,.....~~-~~ -~ 
~~ği) Alman şimendiferlerine, 

e ~kuınetin garantisi altında, 
~\l.ı:de 3 faiz ile ikraz ediyor. 
k.. ayrıca da alacaklı hükumet 
t • . Alınan şimendiferlerin~n 
iltnırat borcu namile vermege 
llıecbur olduğu ayda 55 milyon 

• lllarktan, bu şimendiferleri kur 
ta.rıyorlar. 

Ve nihayet, Alman borçlan 
tlllız nakitten ibaret değil, bu 
l .rçlarda ayniyat da dahildir. 
lılafnanie lihikalarından birir teşkil eden bu· kuım tediye
er, Alınan milli iktısadmın 

utl tahnedar olmaması ve Alman 

Tetkikat neticesinde nihayet Şe
rif, Behçet, Maclt Beylerin vesilm· 
ları ali tahsil şahadetnomeai mahi
yetinde görülerek haremde derece
leri ona göre tayin edilml,tir. Fa
kat urıı Fuat Beyin menşe ves.aiki
ne gelince, tetkikat uzanınıf, edebi· 
yat fakültesi müderrisleri müdafaa 
etmi,ler, bir çok münakatala• ol
muıtur. 

Köprülü zadenin ibraz ettiği ve
saik arasında ili tahsil görmüt oldu 
ğunu İ•pat mahiyetinde bir vesika
ya tesadüf edilmemiıtir. 

Fuat Beye Haydelberg darülfü
nununda fahri iniiderrislik ünvani· 
nin tevcih edilmiş olması, ali t•lisili 

(Devamı beşinci sahifede) 

"Yarın,, kapandı 
Alacaklılar eşyasına 
haciz koydurdular 
''Yarın,, 1azeteıi dünkü nüsliaıı 

ile tatili neşriyat ettiğini ilan et· 
miştir. Gazetede hu haberi okuyan 
ve idareden külliyetli miktarda ala
cağı olanlar derhal icra daire.tliİne 
müracaatla gazetenin eıya ve tesi
sabn~ makinasına hacız konulması 
nı iıtemiılerdir. J cra manuıdarı yan 
lanna polia meınuru da almıılar, 
y ann ldarebaneılne haciz koymağa 
ll'ihniıler, fakat orada ll'azete men· 
ıubininin mümaneatına maruz kal
mıılardır. Fakat poliılerln müdaha- , 
lesi üzerine icra memurları va7İfele
rini yapmışlar ve Y ann .gazetesinin 
eıyaların1 haczetmişlerdir. 

Torpido ile Boz.caada ve 
İmroza gidecek 

BiGA, 18 (A.A.) - Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya Bey, ko· 
lordu kumandanı ve umum jan 
darına kumandanı motörle Ça
nakkale' den Karabigaya ve ora 
dan Biga'ya gelmişlerdir. 

ÇANAKKALE 19 - Dahi
liye Vekili Bigadan sonra Ezi
neye gidecektir. Peykişevket 
torpidosu buradadır. Vekil Be
yi ;ılarak lınroza ve Bozcaada
ya götürecektir. Ayın yirmi be-
tinde buraya dönerek şehit 
Mehmetçik abidesine çelenk ko 
yacaktır. 

Gayrimübadiller 
Kongresi 
Dünkü içtimada kongr•nin 

davetine k•rar tlerildi 
Gayri mübadiller cemiyeti 

dün öğleden evvel içtima ede
rek gayri mübadillerin kongre 
halinde içtimaı etrafmıcla milza 
keratta bulunmuş ve on güne 
kadar kongrenin içtimaa dave
tine karar vermittir. Evvelce 
yazdığımız veçhile kongrede 
gayri mübadillerin teşkil etme
leri mevzuu bahia şirket mese
lesi münakata edilecektir. 

1 •••••• 

Müskirat 
Fabrikası 
Diyarıbekir'de de bir 

fabrika yapılıyor 

A.nm Beg bugüu teftiş 
şegahatine çıkıyor 

!'1"liyesinin sarsılmaması şart· 
Jı' 1arı'!- talik edilmiş bulunuyor. 
fa nhınaya müsait olan bu kı· 
,ce :•il\, itilafnameyi ayrıca dikka
ıa' e tayan bir şekle koymaktadır. 
~~l 'f elhis ederek denilebilir ki, 

. al' ~lrııanyanın bu ağustostan ge
,,,ır d~k ağustosa kadar devam e-

Fikret ihtifali 
Abdülkerim 
Kaçtı mı? 

Bura Fransız moluıfili 
thtimal vermiyor 

Müakirat inhisarı Umumi Mii
buna dürü Aaım By, Diyarbekir. de inşa 

edilmekte olan müskirat fabrikası:u 

t en bir sene zarfında ne ıartlı, 
y llıı farhız ve ne de ayniyat ola, 
!~ ;•k borç tediye etmiyeceği aşa-

"'" l 1 ~k.arı anlaşılmaktadır. Bu 
"' ~ıl, beynelmilel ticaret ale
~I llı.ınde alıcı ve satıcı sıfatile 
t ~lıerıımiyetli rol oynayan Al

of ~~nyanıri bir taraftan İ§tira ka 
ı' ılı yetini arttıracak, diğer ta

c? ~ftan iat~~il imkanlarına İn· 
ıf'' '~;ıf vereçektir. Bugün bet 

~ılYona varan Alman ltaizle
~ilin vaziyeti, bu münasebetle 
'lırlana hiJir. 

·1Y ,. , lti!afnamenin tarihçesine 
f İlr'atli bir nazar atılacak olur
;. ~· formül-haline konulması üç 

ı •fta süren bu vesikanın hazır
~~llınası esnasında aksi iki fi. 

a;. l~r cereyanının biribirile şidd~t 
Çarpışmış olduğunu tesbıt 

f as'm Jlif havaliıinde uzun müd-
' k• k b • • t det lspanyollarla mücadele ettikten 

Dün şairin Eyüp te ı a rı zıyare sonra, bilahare müıterek Fransız • 

edı•]dı• ye mersiyeler okundu J.panyol taarruzu karııaında Fran-
sızlara ilticaya mecbur olan abdül-

F 'k ve dı'g'er b·~ı zevat ile zabıta k · •· Franı·~laı· tarafınd .L 

'Du··n merhum Tevfik ı .. r.e-. - enm ın ~ an n.,.. 
d memurları bul.unmakta idiler. ed'ld'-· Bah "m h'tı· Atı· . "!" u" nün 16 ıncı yıl onu· Y ı ıgı rı u ' ası orta· 

tın O um . 'h · İhtifale saat 15,5 te başlandı. sındaki adadan firara muvaffak ol· 
mu .. mu··nasebetile Eyıpte ı tı· N B 1· 

Fi!orinalı iizım ey evve a duğu hakkında bir lngiliz gazetesi-
fal yapılmıştır. · f d' hazırunu merhuma hürmeten nin neırettiği haber baklanda şehri-

ıhtı.falde Fikretin yetış ır ı- k k b . .. .. d "k" · 1 le bir daki a a nn onun e su U· miz ecnebi mabafilinde ademi mahi· 
g"ı talebeler, Fikretı seven er · B'l·h F"k 

1 1 nsup ta davet ettı. ı a ara ı re· mat beyan edilmektedir. Maaınafib 
b·ır rok kibar ai e ere me . d b h · " f k e dı tin faziletlerin en a settı ve Bahrimuhitin ortasında malum d·· 
H 1 Darüoa a a v • ~ 
anım ar, J bes' dedi ki: niz miinakale yollanndan uzak ve 

"er bir kısım mektep ta e. 1
' ) ı ; . h' e müdürü Nadır B. (Devamı beşinci sahifede Franıız zabıta11run nezareti altında 

ı:;~y:ı~p~n:a:ı~y:.:::~;.......,..,~,,....,..,,~:"'::::::::--:::::""'.::::~ ı yaııyan bir adamın firar etmesine 
"' de olmadığını teabit etmiıler de imkiin görülememektedir. 
gebnittir • ..• 

Bundan başka, ıtılafname 
tiıüzakereleı·inde ortaya atıl.azı 
bir diğer. mesele de haylı. dık

' kati celbedecek ehemmıyette 
.. ··nu"r O mesele Almanya-goru . • .. 

ve meseleyi fazlaca karıştırma-
mışlardır . 

Bugün 

On dört asır sonra 

Hz. Muhammet 
ikinci .. hifede 

tetkik için cumar· 
tesi günü Diyar
hekir' e hareket e· 
decektir. Asım 

Bey<> mezkilr ida
re mühendiai Muı 
tafa Bey de re
fakat edecektir. 

Avdette Asım 

Beyin Gaziayın· 

tap, Mersin ve 

Adana idarelerini Asım Bey . 
teftiı etmeıi ih- Müskirat U.mlidlirü 
tiınali vardır. Asım Beyin teftlt se
yahah on heı gün kadar sürecektir. 

Müskirat inhiıarında yeni kadro 
dolayısile açığa çıkan memurla
ra tazminatları ile beraber geçen 
seneki ikramiyeleri de tevzi edil
mittir. 

Diğer memurlara da geçen ıe

neki ikramiyeleri verilmittir. 

Prens dö Gal Fransada 
üç hafta oturacak 
LONDRA, 18 A.A. - Prens dö 

Gal bugün husuıi Widıor tayya: e 
Yazanı 1 karargahından havalanarak cenubi 

Osman Hamit Beyin davası 
digerlerile tevhit edildi 

1- Va - Nu davası f!:" 
Rahip ve rahibeler tefrikasın- ' 

dan dolayı "Alqam,, -.'uJ mildi!· 
rü J skender Fahreddin ve muharrir 
)erinden Va-Nô Beyler aleyhine ,.. 
çılan müıtehcen neıriyat davaoına , 
ait muhakeme dün 2 inci cezada in- }, 
taç edilmiıtir. ı /J 

Maznunlar aleyhine "cildin cilde , :..:ı; 
tetabuku,, isimli bir hikaye yilzün- a{ ~ 
den açılan ikinci davaya ait kanıma , , 
me okunduktan sonra, hu hikayenin \ 
de ayni suretle müstehcen olduğu 

kaydedilerek Va-Nu ve 1. Fahred
din B. Je,.;n mücrinıiyetleri talep o
lunuyordu Vlliı Nureddin Bey, 
"cildin cilde tetabuku,, ismi altnı.da 

nqrettiğl hikayeyi müdafaa ederek 
demlttir ki : 

- Bu, benim için bir tabaııüsün' 
ifadealdir. Meoela bazı arkadatların 
ellerini onu:una koymalarına taham 
mü) edemem. Hikayede lıte bu ta- "-· -~ - ' ' 
ha11üıümü ifadeye çalııtım. Bir al- 'Va-Nu ve /. Fahreddin 
le meclisinde bu bahlı lberlnde ko- Begler tevkifluınege 

(Devamı beiiinci sahifede) götilri1lü9orlar 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i KA ABİRGÜ 
~ = 

1 = = ---------------3 
5 ---= --= -= 
i ------

lstanbul nasıl 
işgal edildi? 

fstanbulu ifgali faciasını mühim tarihi vuifelerl = 
itibarile pek yakından müıahede YO takip fırsabnı i 
bulmuş olan Aziz Hildal Beyin bu unvand•ki habrabnı · -ı;ıelı: yakmda neşre başlıyacağız. iJ 

i Kara Bir Giln .. 
Tarihe kapkara bir yüzle girecek ol~n bu elim faci

aya ait pek müheyyiç ve mııhrem kalmış sahneleri 
ihtiva eden yegane eserdir. 

= ----i -= -5 
5 -=· 

Merak ve heyecanla 
bekleyiniz. = 

~ -------------------
= --§ -----

Başı Dönükler 
---- lbrabim Necmi Beyin MiiıfYET 

romanı da pek yakında neşredeceğiz. 

-için yazdığı bu 5: --------... .. .. 
-----= ------E BAŞI DONUKLER Eski ve yeni ruhlardaki 

E çarpışışın ifadesi, lstanbul salonlarının içine alıp tezahür E 
E ettirdiği tinlerin. blitün başı dönüklerin romanıdır. ----= P2K YAKINDA MiLLiYETTE 

------- -
~llllek kabildir. Bunlardan biri, 
~!filizlerin bu seneki borcun 
ı;- •hütün affı tezi, ~iŞeri d.e 
ı/ansızlarxn tecil tezıdır. 1tı
~Fııarııenin son metni ~öste;-

nın gelecek seneden ı tıba.ren 
borçları tesvite edip edeınıye
ceği meselesidir. Murahh~•lar! 
konferansta, bu ehemmıyetlı 
mevzuu ortaya atmışlardır. F~ 
kat çok nazikliğinden olacak, 
ine~ hukuki bi.- münaka~a~~n 

Bu itilafname ile, Almanya· 
nın alacaklı Avrupa devletleri
ne olan borcu bir şekle konul
muş oluyor. Şimdi, ikinci bir 
itilafname ile Avrupa devletle
rinin Amerikaya olan borçları
nın tecili için bir ikinci konfe
rans aktedilecektir. Fakat ko
layca anlaşılabilir ki, bu iş bi
rinciden çok kolay olacaktır. 

Edirne Meb'usu Şeref / Fı·ansaya gidecek ve üç hafta orada - -
1>ktedh- ki, Fı·ansız tezı galıp 

n. a bu mevzuun tetkık:mn 
so r ' , . d h' 1· 
konferansın salahıyetı a t m· 

Müderris 
Nizamettin Ali . L------------ıı oturacakttr. §iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııı~ 
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Tarih tatkikleri 

n dört asır sonra 
Hazreti Muhammet 

Musa, lsa, Muhammet, itte 
henüz tarihe tenvir edilmemit 
bu üç din ulusunun tahıiyet ve 
mahiyetleri hakkında bugüne 
kadar yazılmı' aayraız eaerler 
vardır. Bunların hepsini topla 
yıp okumak ,bir ilim süzgecin
den geçirip elemek faniler için 
mümkün olamayacak kadar 
güç ve karışık bir itti. Çünkü 
bu eserler o kadar çoktur, o 
kadar karıııktır ve nihayet bir 
birini nakzeden hikayelerle 
dopdoludur. 

Hemen en çoğu o din men
suplarının taasauba boğdukları 
mucizevi, fevkalbeter vak'alar 
içinde bu ıah11ları guya bu su
retle diğer insanlar seviyesin
den yükselttiklerine inanarak 
)'anlış bir yol gütmütlerdir. 
Bunlar din zaviyesinden baka
rak bu tahısları kutsi ve lihuti 
vasıflarla izah etmek hatasına 
nasıl düşmüşler ise onlara inan 
nayanlar da daha berbat bir 
taassupla hakikatten daima U• 

zaklaşarak bin bir isnat dolu, 
gayri vaki yazılar yazmıtlar
dır. 

Hulıisa: Muhammet, bugü
,a_, kadar mucizevi ve dini, ya
hut, dinsizlik taassubile bulaş· 
tırılmı! yazılar ortasında meç
hul kalmı~tı. 

Muhammedi anladıklarını 
zannedenlerlerin onu asla an
lamadan yalnız harikalar, mu
ciz !er içinde bir "Peygamber., 
yaratmak için uğratmakta ol
duklarına akılları erememişti. 
Halbuki Muhammet bütün bu 
la: uti sanılan dütüncelerin fev 
kinde daima yüksek tahsiyeti, 
büyük fikri ve kırılmaz azmile, 
be_eriyet tarihinin zaptettiği 
en büyük yaratıcılardan biri ol 
mak üzere kendi kendine yük
selip gidiyordu. "Muhammet.,i 
yatadığı ve yetittiği muhit ve 
millet ortaaında derin ve sami
mi bir görüıle bugüne kadar 
hiç kimse ııörmenıittir. 

Or.un bir cihan ve bir inkı
lilp yaratan fikir ve azmini" an
ladnn sanatlar bile bütün bu bü 
yuk hadiselerin mantıklarını, 
semavi, hurafevi, mucizevi se
beplere bağlamak hatasına düt 
muşlerdi ve bir gün için bu bü
yük adamın samimiyetine, ru
hum., ef' al ve akvalinin hedef
lerine girememişler, eriteme
mi~lcrdi. Arabistanın beyin ka
vuran cehennemi çölleri orta
aında topraktan mamul bir kü
çük ~ehrin içinde hemen he
men babasız anasız bir öksüz 
çocuğun durup dururken bü
tün dünyaların siyasi haritası
nı değiştirecek kadar azim bir 
inkılap meydana getirmesi bir 
türlü insani sebeplerle izah et
meği muvafık göremediler, o
nu mutlaka semavi ve ilahi bir 
kudrete bağlamakla sanki şan 
ve şerefini yükselttiklerine ka
ni oldular. Halbuki Muham
met bütün bunlardan nezih 
ve müteali bir beşeri varlıkla, 
yüksek bir kabiliyet ve istida
dın feyizli kudreti!;, İnsanları 
idare etmek hamiyyetini nef
sinde bulmuş bir kuvvetten 
ba§ka bir şey değildi. 

Medeni alemle alakası olma
yan ve yalnız çadır hayatı ya
tamaktan başka türlü olması
nın ihtimali bulunmayan bir 
muhit içinde çıkmış bir öksüz 
çocuk senelerin ve muhitinin 
ona verdiği derin tecrübe ile 
ilerisini çok iyi görmüş ve için
de yaşadığı milletin ne oldu
ğunu anlamı§tı. İşte bu görüt 
kadar şeydir ki onu batlı batı
na bir kuvvet olarak meydana 
çıkarmıttır.Muhammedin sözle 
rini, yaptıklarını, mücadelele
rini, muharebelerini, kurduğu 
devleti semavi emirlerle muci
zelerle izah etmek hatalı gÖ
rüşlür ki bu yüksek ve tarihi 
tahsiyetin hakiki sebebi ve hü
viyetini bugüne kadar insan
ların nazarından gizlemiştir. 

Şimdi bu muammayı bugün 
Türkün büyük dahisi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin irşadile 
tarih tetkik heyeti iza.b edi
yor. 

Bu eseri, onun terefli huzur
larında dinledim. 

Bana benliğimi, hür vata
nımla veren o eararlı sözlerin 
ta ruhumun derinliklerine gi
rerek ebedi bir hal&vet ve iman 
uyandıran nurlu bakıtlarına da 
larak timdi "Muhammet., i 
olduğu ve yaıadığı ııibi anla
dım. 

Tam kırk yıldır ırkım.ın ta
rmine bağlı bir ıeyda gibi beıt 
de guya bu güzel diyarın tarih 
ile uğratan ve tozlu topraklı 
kütüphane raflanndaki tarih 
kitaplannı karıttırmıt bir me
raklı tarihçisi idim. Büyük, 
ve dürüst görütün karıııında 
ne kadar aciz, ne kadar biçare 
olduğumu anlayarak yükseldi
ğimi hiuettim. Ömrüm olduk
ça bunun manevi tevk ve zev
kile bugüne kadar tarih bilgi
lerimi o süzgeçten geçirmeğe 
çalıtacağım. Ne büyük ders al
dım. 

Muhammedin seciyesini bu
rada tahlil eden satırları din
lerken benim her dilde yazıl
mış olan Siyerler içinde ıezipte 
bir türlü kavrayamadığım in
celikleri timdi baştan bata 
(.ehli mümteni) in bir şahese
ri olan bu yazılarda anladım. 

Muhammet hayatındaki ni
çinlere bu kadar maddi ve müs 
pet cevap veren bir eser ola
maz. 

Onu ümmi göstermekle san
ki bir marifet yaptıklarını zan
nedenler bunun en kuvvetli 
hallini bu eserde görecekler
dir. Hele Muhammedin kurdu
ğu büyük tetekkülün başında, 
en batta çalışan Ebubekirle 
Ömer hakkındaki en doğru 
hükmü bugüne kadar adedi 
yüz binlere baliğ olan vesika
lu içinden bulup çıkarabilmi§ 
böyle bir eser yoktur. O, bu 
iki büyük tahıiyetin tarihi kıy 
met hükmünü tam ve kat'i o
larak vermittir. Bedir gazasını 
bir çok liaanlarda yazılmıt 
muhtelif kitaplarda okumut· 
tum. Bunların adedi epeycedir. 
Bu harbin bu kadar açık ve as 
kerlik fenninin en ince yerleri
ni ııösteren bir tarzda yazıldığı 
nı burada görmekle göğsüm ka 
bardı, fikrim nurlandı. 

Uhut gazasının hezimet se
beplerini hep biliriz değil mi? 
Bir kere de bu eıerde çizilen 
krokiler üzerind~ tetkik ve ta
kip edince (ilim) namına sec
de edeceğim geldi. Ve İste Mu
hammedi ilk ve son def~ olarak 
artık insanlar anlayacaktır. 
Muhammedin irtihalile hadis 
olan vaziyeti hemen bilmeyen 
yoktur değil mi? Lakin iş hiç 
te öyle değilmif. Bir kere bu
ı·ada o 'hadisenin Muhamme
din kurduğu varlık için nasıl 
tesir yaptığını görmelidir ve 
İfte Ebu Bekir ile Ömerin, Mu 
hammet mefkuresine bağlı bu 
iki büyük fikir ve kalp sahibi 
devlet adamının ruhlarındaki 
azameti, tehlike dakikalarında 
bir ölünün karşısında göz ya,ı 
dökmekten ziyade onun eseri
nin yıkılmaması için neler yap 
tıklıorını burada gorursunuz ... 
Tarihin en büyük lnımandanın 
da, en büyük ir.kılapçısında u

zak mazilerin enkazı altında 

gömülü kalmış hakikatbri kud 
retli elile nasıl tutup bire.- birer 

hayat ve fikir sahasına çıkardı 

ğını görerek en büyük tarihçiyi 
bulursunuz. 

Bilir misiniz bunu Gazi Hz. 
kimin için hazırlatmıştır? O, 
zaten yalnız bir varlık için ya

ıamayor mu, yalnu: onu, bir 

tek şeyi dütünmüyor mu? Türk 

çocukları! Bu büyük eserler, bu 

tarih eserleri yalnız, yalnız si
zin için haı:ırlanıyor. Cümhuri
yet çocukları şimdi artık mek

teplerinde Türkün tarihini, ci
han tarihini tam ve hakiki mef 

hum ve hayatiyetile okuyacak

lardır. Hem kimin tarihini?: 

Türk vatanını kuran ve kur

tarım Büyük Gazinin ..• 

Edirne Meb'usu 
'tehmet ŞEREF 

HARİC HABERLER •• . r:-: .C"- : • 
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D 
Harice kaçan Alman sermayesi 

on milyon tahmin ediliyor 
Devlet 

• • 
nızamnamesı 

·~~~~~~~~~~~~ 

Tamirat bedellerini mi, vadeli kredileri mi ödemeli? 
Banka teşrinisanide faaliyete 
geçecek, şu beler de açacakbr Bale' deki Zeppelin lngiliz 

Müzakereler Londrada Maligest. ANKARA, 19 (Telefonla) - Devlet Bankası nizanınameıİ 
Heyeti Vekilede müzakere ve intaç olunmuıtur. Bu nizamnaıııı 
tatbikten bir ay sonra meriyete girecektir. Meriyete girer ginnel 
bankıt heyeti umumiyesi ictimaa davet olunacaktır. 

Layton'un hazırladığı 
rapor imzalandı 

BERLIN, 19 A.A. - Kua va
deli kredilerin utilrnn için Bile' ele 
aktedilmit olan itilif, ikbaacli Ye 

mali mehafilde kifi rörülmemek· 
tedlr. 

Yapılan tenkitler, bilhassa itila
fın pek kısa telakki edilen devam 
müddeti ile ecnebilerin .....k mev
duatına tatbik edilmemesi keyfly~ 

tine müteallik bulunmaktadır. ~1-

manya için altı ay sonra milyarlarca 
mark kredinin iadesi kabil olamıya
cağını ecnebilerin anlamaları !hım 
geldiği beyan olunmaktadır. Hali 
hazırda Almanya' da yatınlmıı o
lan kısa vadeli ecnebi kredilerinin 

yekunu 7 ila 8 milyar mark tahmin 
edilmekte olup bunun beş milyaı·ı 

bankalar iade edilmit, bir buçuk 
milyarı sanayie de bir buçuk milya
rı da devlete ve communlere veriı.. 

miştir. Bu yekunun takriben iki mil· 
yara baliğ olan kabul kredilerini de 
ihtiva eylediği söylenmektedir. 

Böyle bir meblağın itfıısına ~it< 

planın müddeti ti.aka! üç sene ol
mak ve bunun için kabul kredileri 
Almanya' dan çekilmemek lazım gol· 
diği söylenmektedir. Almanya bu 
suretle senede 1,5 milyar yani Y o
ung planının derpif eylediği takilt
lere muadil bir miktar tediye edebi
lecektir. 

Bu mütalea ve muhakemenin ne

ticesi tudur ki: ecnebi dayinler, ta· 
mirat bedellerinin tesviyesi veya kı
sa vadeli hususi kredilerin taofiyesi 
şıklarından birini tercih ve ihtiyar 
etmek mecburiyetinde kalacaklar-
dır. . 

Ecnebilerin Almanya'claki marlı: 
mevduatına gelince bu mesele Bale 
itilafı haricinde bınlolmakla mark 
büyilk bir tehlikeye maruz bırakd
mlf olduğu mütaleası serdedilmek
tedir. Bu mevduat, takriben 500 
milyon marka baliğ olmaktadır. 

Bunlann dövize tahvili icap etse 
Reichsbank tamamen moratorium• 
dan evvelki müşkllllere müıablh 

müıkülit kartuında kalacaktır. Bi
naenaleyh Alınan hükumetinin Ba
le itilafında derpiş edilmemiı olan 
ecnebilere ait tediyat hakkında en 
nihayet bir moratorium ili.nına mec

bur ltalacağı veyahut Reichsbank'ın 
Almanya'ya mark olarak yatırılmış 

olan ecnebi sennayelerin firarına 

filen mukavemet etmesine medar o
lacak surette bir döviz ticareti tali
matnamesini mer'iyet mevkiinde bı· 
rakmak auretile bunun önüne geçe
ceği mütaleası serdedilmektedir. 

Esasen hükumetin, Reichsbank'a 
mühim miktarda döviz taleplerine 

kartı koymak çare ve imk&nmı J>ah 
ıetmek için ithalatı mümkün oldu
ğu kadar &§ağı bir rakama indirme
~e çahımakta olduğu ve sanayii ih
racatını azanıi hadde çıkarmağa İc .. 
bar ettiği halde azotlu gübreler it
halatını ruhsatiye rejimine tabi tut
maırnm bunu iıbat eylediği beyan 
olunmaktadır. 

Filvaki ecnebi memleketlere kaç· 
ınıı veya bu memleketlerde yatırıl
mıt olan sermayelerin geri getiril

mesinden ameli surette vazgeçilmit 
olduğu görülmektedir. Son hafta
lar zarfında faiz miktarının yüksek 
0Jmasın1n ve kredilerin de tahdit o~ 

lunmasının iktısadiyat üzerinde "ic
raımdan hali kalmadığı tesire rağ· 

men bu nevi sermayelerden ancak 
pek ehemmiyetsiz bir miktarının 

memlekete avdet ettiği görülmüş

tür. Ecnebi memleke:lerdeki Alman 
sermayelerinin yekU.nu 5 milyar 
markla 10 milyar mark arasındadır. 
Bu sermayeler memlekete avdet ~

debilmiı olsaydı Almanya'ya yatı

rılmıı olan kısa vadeli ecnebi kredi
leri meıelesi halledilmit olacaktı. 

Fakat bu hususa dair ittihaz edil. 
mit olan bütün tedbirlerin akim kal 
dığı da iddia olunabilir. 

Bale müzakeratı 
BALE:, 18 A.A. - Almanya'da 

kredi meseleıini tetkike memur ko-
mite, Almanyatya açılacak yeni kre

dilere müteallik Li.ytoıı raporunu 

Bu son seyahatini 
nasıl yapb? 

FREORICHSHAFEN, 18 A.A. 
- Graf Zeppelin, saat 7 de lngilte
re'ye hareket etınittir. Hareketi es
naamda balon kumandanı, Fransız 
hava itleri nazırına bir telsiz gönder 

mlıtir. 
Balonda 22 yolcu vardır. Gece 

Londra'da karaya inecektir. Balon, 
bundan sonra lngiltere üzerinde 24 

saatlik bir turne yapmak üzere he
men hareket edecektir. lngiltere 
krallığı hava kuvvetleri, bu tayaran 
için yolcu venniıtir. Balon, bundan 
sonra menslY,I olduğu limana avdet 
edecektir. Balonun cenubi Amerika 
ya doğru yapacağı seyahatin tarihi 
29 ağustos olarak tesbit edilmi,tir. 
Bir Alman mühendisi, balonun mu
vaaali.tında lazon olan şeyleri hazır 
lamak üzere Perno.,bouc'a gönde. 
rilmiıtir. Balon, 1 eylulde Pernan
bouc'a vasıl olacak ve 3 eylulde Fri 
edricbshafen arasında hususi bir ıer 
viı tanzim edecek ve bu ıerviıle 
nakledilecek olan posta, hususi •, 'r 
tayyare ile Pernanbouc'dan Rio'ya 

götürülecektir. 

/ngiltere ufuklarında 
t.ONDRA, 18 A.A. - Graf zep· 

pelin balonu Hanworth tayyare ka
rarg&luna doğru yoluna devam et
mektedir. Balonun saat 19 da kanıı· 
gaha gelmesi beklenmektedir. Ba
lon karargaha gelince Alman yolcu
lan çıkaracak, lngiliz yolcuları ala· 
cak, biraz sonra tekrar havalanarak 
lngiltere ufuklannda 24 saatlik bir 
uçuı yapacaktır. 

Doktor Eckner ile beraberinde 
bulunanlan kartılamak n aiırla
mak için büyük hazu-hklar yapıl

maktadır. Zeppelin saat 17 yi bir 
kaç dakika geçe Brighton üurin· 
den uçup reçmiıtir. 

Londra üstiinde 
LONDRA, 18 A.A. - Graf Zcp

pelin saat 18,15 de ıehir üzerinde 
uqınutlur. 

Muflas'tlat 
LONDRA, 18 A.A. - Croydan 

tayyare kararrabı zeplin balonun· 
dan seyahatine devamı müddetince 
telsiz telgraf almaktadır. Balo; 
Portsmoutb'a ııiderken Bongnor Ü· 

zerinde uçmuttur. 
Zeplin saat 18 te Londra üzerin· 

de dolaşmıf, saat 19,50 de Hıın

worth tayyare karargahında yeı·e 

inmittir. 

imzalamak üzere &aat 15 te toplan

mıttır. Raporda Almanya tarafın
dan mali itleri islah siyaseti takibi
ne karar verilmi§ olmasının tevlit 

etmit olduğu iyi intiba batırtatıl

maktadır. Beynelmilel konaorsiom• 
da dünkü ve bu sabahki müzakerele 
rine denm etmek Üzere toplanmıt
tır. Konsoraiom pe§in kredilerden 
bir kısmını kabul kredilerine tahvi
lini teklif vehusuıi medy•nlann elle 
rinde bulunan bu kredilere ait es· 
ham ve •enedatı teminat olarak ban 
kalara tevdi etmelerini iltizam eyle
mektedir. Ecnebilerin mark ve çele 
matlubatı hakkında henüz bir hal 
sureti bulunamamııtır. 

Reichsbank'ın bir teklifi 
BERLIN, 18 A.A. - Ecnebilc

ı·in Alman bankalarındaki mark 
mevduatı hakkında Bale' de bir iti
laf elde edilememiı olduğundan 
Reichsbank muvakkat bir teklifde 
bulunmuıtur. Ecnebi dayinler teşri· 
nisaniye doğru mevduatlarında ser

bestçe tasarruf edeceklerdir. Fakat 
bu tedrici olacak ve blok halinde ol
mıyacaktır. 

iktisadiyat komitesi 
teşkil edildi 

BERLIN, 18 A.A. - HükUınet 

bir iktıaadiyat komitesi teşkil et
miştir. Bu komite bilhassa Alman 
hükumetinin yardunile kurtulan 
ır.ali müeıseselerin varlığını temin 

için lüzum görülen tedbirleri alma
ğa, mali felaketin avdetine mi.ni ol. 
mak için müdahalede bulunmaJa ve 
bankaların teftiş ve mürakabesini 
temine memur edilınistiı 

Hangi noktalarda 
tasarruf yapılacak? 
LONDRA, 18 A.A. - Evening 

Standard gazetesi, tali komitenin 
mesaisinden bahsederken, tenzilat 
yapılabilecek olan fasılları tadat et
mektedir: 

1 - idari masraflar. Buna donan 
ma, ordu ve hava i§leri masrafları 
dahildir. 

2 - Maarif masrafları bilbassa 
muallimler maatatı. 

3 - lısizlere tazminat, fakir 
hastalara yardım gibi içtimai mas
raflar. 

4 - Yol tebekesinin tevsine ait 
masraflar. 

5 - Nazırların ve parlamento 
azruunnı tahıisatları. 

6 - Posta, telrraf ve telefon 
bütçesi. 

Nazırlar meclisi toplandı 
LONDRA, 19. A.A.- Nazırlar 

meclisi, ti.li tasa1Tuf, komisyonu
nun verdiği kararlara ittila hasıl et
mek üzre öğleye doğru başveki.lel 
dairesinde fevkalade surette toplan
mııtır. Tasarruf komitesinin verdi
ği kararlar ve bilhassa ecnebi rı il· 
mulatından lngiltereye ithal edile
cek eıyadan % 10 nisbetinde ver
gi alınacağı hakkında neşredilen 

tahminlerin bir takım indi mütalc
lardan ibaret olduğu batvek~let ma· 
hafilinde beyan edilmektedir. 

Mali flaziget ne halde? 
LONDRA, 18 . A.A.- Nazırlaı· 

mecfü: yann saat 11 de toplana
caktır. Gelecek perşembe gününün 
çok ehemmiyetli olacağı zannolun
maktadır. O rün M. Mac Donald 
ile kahine basından hazdan bu

günkü vaziyete bir çare bulmaii'a 
matuf teklifler hakkında amele fır

kasının milli İC!'& heyeti ve tredü
nyonlar kongresinin umumi meclisi 

ile müzakerede bulunacaklardır. 

Hükumetin mali vaziyet hakkında 
tertip ettiği planlar da Perşembe 
günü liberal ve konservatör flTk;ıl

ları liderlerine bildirilecektir. Bu 
liderlerin ileride alacakları vaziyet 
hükumetin tekliflerine karıı ittihaz 
edecekleri hareket tarzına tabi ve 
bağlı olacaktır. 

M. Snoflflden'in beyanatı 
LONDRA, 18 A.A.- Maliye na

zın M. Snovden, Daily Herald ga
zeteıinin bir muhabirine vaki be
yanatında vaziyetin ciddi ve mü .. 
blın olduğunu, bununla b<-raber mı;. 
fi bir iflastan bahse mahal olmadı~ı
nı söylemitrlr• M. Snovden beyana

, tına devamla demittir ki: " Telat ve 
korkuya kapılmak için hiçbir ciddi 
sebep yoktur. Memlek.,timiz claha• 
evvelce timdikinden daha vahim bir 
buhran geçirmiştir. Azim ve gayret 
gösterecek oluraak şimdi içinde bu
lunduğumuz çıkmazdan evvelce ol
duğundan daha kuvvetli bir halde 
kurtulacağunıza eminiın. 

" Milli bir hükumet tetkili bu
günkü terait içinde parlamentoya 
dahil fırkaların hepsinin elbirliğile 

çalışmaları elzemdir_,. 

Yeni flergiler 
LONDRA, 18 A.A. --Gümrük n 

simlerinin tesirine kartı dermeyan 
edilen baılıca itiraz, hayat babalılı
ğmı arttırmak korkusu idi. Mama
fih, bütçe muvazenesinin tahakku· 

kuna medar olmak üzere amele 11· 

nıfının tahammül etmek mecburiye
tinde kalacağı yüklerin bilançosunu 
yaparken sol cenah unsurlarının 
gümrük resimlerinin tezyidi keyfiı-e 
tinin milletin omuzları üzerine çök 

mekte olan yükü diğer ber türlü 
tetbirlerden daha ziyade tahfif ede-

Bankanın teşrinisanide -faaliyete geçebileceği anlatılmaktadır 
Lüzum görülen yerlerde de şubeler açılacaktır. 

V anda telsiz 
Yeni istasyonun küşat resmi yapıldı 
ÇÖLEMERİK 19 (Hususi) - Umumi müfettit lbrahim Tıl1 

Bey Tutakta bir gc.ce kaldıktan sonra Beyazıt valisi ile vedalaf1 

rak Patnos tarikile F.rcite gitmiştir. Orada da bir gece kalar•~ 
oradan Van'a vasıl olmuşlardır. Devairi teftit ettiler. Ziyaretler' 
kabul ederek, şikayetleri dinlediler. Bilhasaa iskan itleri le met'. 
gul oldulaı-. Burada telsiz telgraf istasyonunun kü9at resmiJll 
yaptılar. Ondan ımnra Saray kazasına gidip geldiler. Van valiıl 
Mitlıat, Adliye ve Mülkiye müfettiıleri refakatinde olduğu baldı 
köylülerle temas ettiler. Çok samimi tezahüratla geç vakit Çöl" 
meriğe avdet ettiler. 

Hariciye vekili yarın geliyor 
ANKARA, 19 (A.A.) - Hariciye vekili yarın aktam tehı' 

mizden müfarakat edecektir. 

Türk ticaret ve sanayicileri Yuna 
nistandan avdet ettiler 

AT1NA, 18 (A.A.) - İstanbul ve İzmir Türk ticaret ve s 
yicileri Pirede kısa tevakkufları esnasında belediye reisi M. fi 
nayotopulos tarafından kabul edilmitler ve çok samimi bir mülİ 
katta bult.:nmuşlardır. Seyyahlar müteakıben Pire ticaret borsr 
sını gezmişlerdir. Bu ziyaret esnasında Borsa komiseri Melno" 
Lutfi Bey arasında nutuklar teati edilmiı ve iki dost millet arı 
sında iktısadi münasebalın inkişafı temennisinde bulunmuıtıır 
Misafirler Bursa vapuru ile akşam üzeri Y unanistanı terketmi 
!erdir. 

lzmirde Zafer bayramına hazırlıklar 
lZMlR, 19 (A.A.) - 30 ağustos zafer bayramı ıehrimiz 

fevkalade merasimle tes'it edilecektir. Halkımızın himmetler• 
alınmış olan dokuz tayyaı·enin isimleri aynı günde konacakt 
Bu tayyaı·elerin isimlerini hamiyetlerini izhar eden balkın m 
sup oldukları mahallere izafeten Demirci, Soma, Germencik, V 
nar, Milas, Fethiye Bordum, Seferihisar, Sındırgı tevaim edil 
cektir. Tayyarelerin isim konma merasimi parlak bir surette i 
edilecektir. Merasimden ~onra tayyareler lzmir ifakı11.da u~ 
yapacakalardır, 

Ordu terfi listesi hazırlandı 
ANKARA, 19 ("f elefonla) - Ordu terfi listesi hazU'Jamnı 

tır. Milli irndeye arzedilroek üzeredir. 

Yeni kaymakamlar listesi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Milli iradeye iktiran eden y 

kaymakamlar listesi yarm alikadarlarına tebliğ olunacaktır. 

Akdağ maderti adliye dairesi yandı 
YOZGAT, 19 (A.A.) -Akdağ madeni adliye dairesi dün S 

ce tamamen yanmıı, kuyudatın bir kısmı kurtarılmıttır. 

Y ozgatta yumurta büyüklüğünde doltJ 
YOZGAT, 19 (A.A.) -Yumurta büyüklüğünde düt- d 

Karanlıkclere bağlarını mühim surette hasara uğratmıftır. 

Ankarada bir otobüs yandı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Bu akıam Tathan önünde 

ran Saruanpazarı otobüslerinden biri Benzin deposundan tutuf1 

ra.k yanmaga başlamış ve itfaiyenin yetişmesi üzerine otobüı 
ancak molör aksamı tahribata uğradlktan sonra söndüriilın" 
tür. 

nı; salisen ln~iJi.z senayiini yeni bot) 1 yia dolayııile, bilhassa yeni bir " 
tan canlandıracağimj rabian iısizli~ 

ği tenkis eyliyeceğini ilave eyl~1ck 
tedir. lı adamları, bu takdirde hasıl 
olacak olan refah!n hayat bahalılı· 
ğının artmasını tlafi edeceğini söy
lemelcte ve bu bahalılığıo artması 

muhalıkak olduğunu ayrıca ili.ve ey 
lemektedirler. Bu temayüller ihti
mal Cite'de meşrut olan inhitata 
yabancı değildir. ilk defa olarak 
bazı maliyeciler 24 saattenberi ln
giliz devlet eıhamı piyasalarında 

görülen salıtın Fransa müstesna ol 

gi karıısında bulunmak kadro 
dnn ileri gelmektedir. 

Yüzde 5 faizli harp iatikra% 
tahlili projesi de bu eshamın el 
çıkarılmasına sebebiyet vermiıti< 

bileceğini nazarı itibare almaları 
mak üzere ecnebi memleketlerden gayrimümkün değildir. Bazı kimse-
alınan emirlerden ileri relm~kte oller, himayenin temdidi keyfiyetinin 

Maliyeciler miUi mali itleri İ 
zama sokmak, icap eden tedbiri 
acilen ittihazı lazmı reldiğioİ 

imkan baaıl olur olmaz bu 
hükUınetçe bir takım ahkün v-1 
ve tertibat alınması iktiza eyled>' 
ni emniyetle kaydetmektedili 
Fakat bu evvelbe evvel mese~ 
parlamentoyu haberdar etmek i 
ettiğini dün söylemiı olan sol 
nah mehafilinin mütalea\arına /i 

fedakarlıkların müsavatını 
temin dJijunun doğru olduğunu bu sabah 

fi- emniyetle beyan etmekte idiler. için en İyi ve sade çare olduğu 

krindedirler. 
Bu fikirde bulunan zevat, bu hal 

suretinin evveli mühim miktard1:t 

hazineye girecek olan paralarla büt-
çc muvazeneıinin vücude gelmesini 
leşhil edeceğini saniyen kiymetli 
maden muhaceretin<:_ mani olacaK"ı-

24 saattenberi ayni esham üze
rinde yapılan muamelelerin lngiliz 
vmillere tarafından yapılmakta oldu 
ğu müşahede edilnıi,tir . Bu hare
ket son zamanlarda deveran etmiı 

olan ve sabit varidatlı eshama ver

gi vazolunacaiına dair bulunan ıa-

gayirdir. 

Zaruri olan teskin tedbirleri 
sür'atle ahmna,ının muvafık ol• 

ğı mütaleaıında bulunan siya,i 

hafit ile it adamları, hükumeti" 
li.mento ananeleri.le milli vazif 

ilcaatını telif için bir foı·mül bu 
ğı kanaatındadırlar, 

' 

' 
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birliği 
inhisarlar 

, Ekonomi Stok tütünler 

' 

Afyon fiatleri bu 
sene yükselecek 

__ ,. ...... 
idare mübayaata 

devam ediyor 
Tütün inhisar idaresi tarafın 

dan mübayaa edilecek olan tü
tün tacirlerine ait stok tütünle 
rin mübayaa muamelesine mun 
tazaman devam edilmektedir. 
Tütün mübayaasında halli müş 
ldilata sebep olan tütünlerin İs 
tanbul ve ıair ihraç ıehirlerine 
kadar nakli, ve sigoTtası gibi u 
mumi masraf fasılları tütün in
hisar idaresinin umumi formü
lü dahilinde tediye edilecektir. 
Tütün fiyatlarında ise bugünkü 
piyasa esas ittihaz edilmiıtir. 

ıeıl 
ıIJJI 

'" k" d iki misli az ! ıvıahsul geçen sene ın en 
ne' h İhracat ofisinin mevsuk mem 

1
.alardan istihsal ettiği son ma 

dıt Uına.ta nazaran l 931 senesi af 
)on llıahsulümÜz 3500 sandık 
olarak tahmin edilmittir. 

Hiabuki geçen senenin afyon 
illı.ahsulü 7,400 sandık idi ki, bu 
·•denekinin iki mislinden fazla

ıt . 
1 Bu vaziyete nazaran bu sene 

, tfyon fiyatları yüksek olacak-
,lı ~ır. Yalnız müstahsilin teenni 

f•t' ıle hareketi lazımdır. 
r~ Bulğaristan tütüne 
. . inhisar yazediyor 
~ il Ofisin istihabratına nazara~ 
dı 1dııaristan Ziraat Nez~~etı 

•. 
1 

ltneie partisinin de tensııble 
0 e- ~ıılgaristanda bir devlet tütün 

'11hisarı vücude getirmek iiz~
te bir proje hazırlamıştır. ProJe 
).~kında Sobranyaya verilecek
lıt -

" . Projeye göre, inhisar B~lga 
tı&tanda yetişen tiltünlerı al
~ak, satmak ve ihraç etmek 

8 11kkını haizdir. 
. :ıs.3 milyon leva olacak olan 
ııı~· . . B l . ısar sermayesmı u garıs· 
lan bir istikraz akdi suretile te

ıaJ! llıırı edecektir . 

rı: Bir haftalık ihracat 
rsı 

1
. Son bir hafta zarfında muhte 

1 
•f iktısadi mıııtııkalardan yapı

arı 1111 ihracat şudur: 
tııı htanbul mıntakasıntlan: 195 

• 1 t;ıı\'al iç fındık, 1037 çuval ku, 
1 )eıni 155 balya tiftik, 54 san· 
dık afyon, 190 balya yapağı ih
raç edilmiştir. 

r İzmirden: 1427 kilo afyon, 
~~bin kilo palamut, 1,188,000 
· .ilo zeytinyağı ihraç edilmiş
-~~~t. Afyonun İzmir borsasında
d""1 ""5ati fiatı 850 kuru9tur. 
V 'frabzon mıntakasından: 25 
aıhi? Yüz kilo iç fındık ihraç edil 
icl~ ıştir. Kabuklu fındık stoku 
~ıı-O,OQo kilodur. 

b' Mersin mmtakasından: 668 
•ıı 230 kilo arpa 40000 kilo da 

tı ihr d'l . .' aç e ı mıştır. 

Mersinde pamuk stoku 4 mil 
'!0 n 786 bin kilo fiatı 34 kuruş 
~~ ' 
Saınsundan · Marsilyaya 640 

ıa d · · 
lll ~. ık_ Yumurta, 225,906 _Jdlo 

yelıt tun ıhraç edilmiş~lr. Tütün 
oku 6,985,000 kilodur. 

k Antalyadan~ 1960 metre mil 
l(abı kereste ihraç edilmiştir. 
k•te•te stoku 4000 metre mil· 

g• a ıdır. 

~lnıan l;aşvekilinin tek 
hı lifi nasıl karşılandı? 

_ı.l Alınan Başvekili M. Brürung 
dcr>'l'rupayı şiddetle tehdit eden 

te sarsan iktısadi buhrana kar
:1 llnıuını ve çok mühim bir ça 
e Ortaya attı: Aynı cinsten eş 

Jaya. beynelmilel narh vaz'ı. 
t' M. Brüning'in milletler ara· 
·~:~~ ~örülen şiddetli reka~e
il\iıt Ol'ıune geçecek ve belkı .d~ 

ltı 18&..dt buhranın tevlit ettıği 
ezbuhane cidalin önüne geçe

''lı k olan bu teklifi Avrupanın 
..ıı;_"'r .tarafında olduğu gibi, şeh

d lllızde de büyük bir alka uyan 
ır •tınıştır. 

el.ıı.,.. liulas:, tı;1 : _ ! e.!' piyasa .:!:;, 
· t;; I<a.:ıbi;; 

0

Borsası 
nt~ı~a l~,92, 

Şlllnı 3,35,50 

Pezeta !1,43,25 ""~ V-1~ 
e4' ~•t 9,01 .50 
cııı"~r11~-

R. mark t ,99,215 

ıi~ 
;ti~ 
]~ 

Zloti 

Pengil 
Ley 

Dinar 

4,20, 

2,70,9 

79,30, 

26,67,50 ~~a 65, ' 
~·ı ... ~ 
'Otin l 17 

'f ' • Çe!_v~nei, !088_ 

I•' f••rsa f Altın 
; 1 ·ıı ıcj I Mecidiye 
nı 

Banknot ---.,, J' 
'~I "'hanı ve Talıvilatın 
.. 'lik 

tııı razı dalılll 
!~ ~Unu ıııuvahhide 

t 111lıiycli Demiryolları 

915,00 
52,50 

265, 

nevı 

92,00 
68,00 
3,50 

ek lan bu teklif etrafında 
mb. ~ fikirler serdedilmekte-
ır ç 1 Al Ba&ve d" Umumiyet e man ~ 

k~~lnin teklifi İktısad~ . buhran 
hastalığına kartı çok ıyı konul-

b. te&rih olarak bulunmak 
muş ır ~ 

tadır. . d l'k 
Bu hususta en zıya e. ~ a ~-

dar zevattan ihracat .of~sı '!'u· 
dü .. Cemal Bey demıştır kı: . 
~lmanya Başvekilinin teklı· 

finin istihdaf ettiği gaye rekaİ 
beti ortadan kaldırarak be~e 
milel bir piyasa vücude getır
mek demektir. . . 

Bu fikri ilmen doğru gıbı, 
biz de bu fikrin tahak~~a 
taraftarız. Beynelmilel bır pıya 
sanın teessüsü hakikaten §aya
nı temennidir. 

Kuş yemi fiatları da 
yükseliyor 

Kuş yemi. fiatlarındak~ ufak 
salah devam etmektedır. ~
manyadaki buhran kuş yemı .~ 
atlarının dütmesinde en mu· 
him amil olmuştur. Ma.16~ ol
duğu üzere, Almanya ıhtıyacr 
olan kut yemini biz~en ve fas
tan temin etmektedır. 

1930 da AJnmanya memlek~ 
timizden 874000 kilo kut yemı 
almıştır. 

•• 
Ticaret umum mu-

dürü geldi 
Ticaret umum müdürü Naki 

Bey şehrimize gelrnittir. Naki 
Bey mezunen şehrimize gel
miş olmakla beraber, gene ma
hallinde görülmesi icap eden ha 
zr iktısadi itlerle meşgul olmak 
tadır. 

Sigara tevzi eden oto~ 
matik makinalar 

Tütün inhisar idaresi tarafın 
dan verilen müsaade üzerine 
bir ticarethanenin getiritmit ol 
duğunu yazdığımız otomatik 
sigara tevzi makinelerinin ya
kıncla muhtelif semtlere vaz'ı
na ba§lanacaktır. İdare tarafın 
dan tayin edilecek olan makine 
leı·in konulacağı yerler bilhas
sa bayilerden uzakta intihap e
dilerek, bayilerin zarardan vika 
yesine çalışılacaktır. idare Ba
sat ticarethaneelrine diğer ba
yilere verdiği gibi komisyon ve 
recektir. Bu makinelerin bilhas 
sa gece geç vakit sigara almak 
isteyenlere büyük bir kolaylık 
göstereceği ümit olunmaktadır 

Moskovadaki 
Maç 
Mağlubiyetimizle değil, 
beraberlikle neticelendi 

MOSKOVA, 19, A.A. - Bugün 
kü gazeteler Moskova terbiye! be
deniye jürisinin 17 aAulloı tan'lilıı· 
de oynanmış olan Moskova ve Tiir· 
kiye takımları maçına dair ittiha-z 
ettiği kararı neıretmektedir. 

Bu karar birinci ~Aftaylm müd
detinin 4 dakika fazla yllrütüldüğü 

Naki Bey dün ticaret müdirl 
yetine gelerek bir müddet MC! 
gııl olınuş, bundan sonra 1hra- ve bunun kronometre halasından 
c; • ofisini ziyaret etmittir. Na neşet eylediğini esbabı mucibe su
ki Beyin bu meşguliyeti akşam 
geç vakte kadar devam etmiş-

retinde zikrederek Moskova tara· 
fından yapılmıt olan ikinci golU 
gayri varit addetmektedir. 

tir . d . • 
Naki Beyin Japon ampıngı Bu karar netieeıi olarak maç ta-

ile meşgul bulunduğu anlatıl- rafeynln beraberliifi yani 3--3 hl-
maktadrr. tam bulmuştur. -------1 z mirde ihracabmız 

artıyor 

IZMIR l9 A.A. - ihracat em-
' • • • 1 

t
. elan muamele vergunmn a tn .. 
ıasıııı 

--" hakkındaki muaddel mua 
maya...,.ı il da 
mele vergisi kanunu, . mıumnız • 
mühim bir faaliyet tevlit ebnlş~ır • 

B• k tüccarlarımız ihracat emtıa-
ırço I .. k 

mızdan birçojunu vapur ara yu -
. I d" Birinci kordon hum

letınıı er ır. 

malı bir faaliyete sahte olmu,tur. 

Çorluya inen Macar 
tayyaresi 

Çorluda karaya inmeğ mec
bur kalan Macar tayyareııinln 
tamiri imkan11ıı görtilmektedir, 
Tayyare deniz tarikile Macariı 
tana ııevkedilmek üzere lıtan
bula getirilecektir. 

Gelecek mevsimin fi
limleri -sipariş ediliyor 

Bundan sonra ihracatın daha fazla 
d Gelecek mevsim uırfında GL0-

018--""' tahmin olunmakta ır. 
.,..... RY A sinemasın.da gösterUecek son 
Muğla tütünleri filmleri'~ angaje ebnek il•ere Avru-

GLA 
19 

A.A. _ Vilayet paya gitmiş olan GLORYA slne-
MU ' . . 1 . Ağuoto• ni- ınası dire ktörU Mösyö Femando 

dahilindeki tütün erın lmmuı · Franlro seyahatinden avdet etmiı-
b etin kadar arkaımm a . 
ay G ene pıyaıa tir. 

umulmaktadır. eçen ı 
" t 27 de açılmıtbr. Bu sene 

BgUf OS h ·· bir 
ne vakit açılacağına dair enuz 

emare yoktur. 

Çeşme anaso~l8:rı . 
IZMIR, 19 A.A. _ Muskirat ın-

. af dan Çeşme ve 
hiıar i dareaı tar ın 

1 .. d •imdiye kadar 16,000 bava uun e 'f 
··bayaa olunınuttur. k ·ı anason mu 

ı .. o rl r da mübayaata ittirak et• 
Tucca a k d anason 
tiklerinden bu mınta a a 
kalmamış gibldlr. 

Tayyare ile gezen 
satış memuru 

Y eşilköy tayyare meydanın
da bulunan hususi lngiliz tay
yaresi daha bir kaç gün ,ehri
mizde kalacaktır. MezkOr tay
yare bir mürekkepli kalem tica 
retbanesinin seyyar satı§ me
muruna aittir. Bu zat memleke 
tine avdet etmeden bir çok §ark 
memleketlerini tayyare ile ziya 
ret edecektir. Reichsbank'ın es~a.m 

üzerine avans faı~ı Gümrükler umum 
RLJN 18 A.A. - Reıch•- mÜdÜrÜ geldi BE • -

d . "ba eıbam uze-
, bank yarın an ıtı ren ·· Gümrukler umum müdürü lh 

. faizini yüzde 15 den y~z 
rıne aıran•. d" eae bu sabah karar san Refik Bey şehrimize gelmiş 
de 12 ye ın ırm o • 

tır. 
veımiştir. 

'k harici ti-" istanbul-Sofya telefonu 
Amerı anın ıi . k ar Dün lstanbul - Sofya telefo-
caretınde tena us v nunun tecrübelerine devam edil 
VAŞiNGTON, 18 A. A. --: Bu miştir. 

. "k" ci altı ayı :zarfında ıhra-
senenın ı ın O •• • l 
cat 66 milyon dolara, ithalat ta ~ fzmirdeki komunıst er 
milyon dolara baliğ olmuıtu~. ~ (ZMlR 19- Komünist maz 

en senenın aynı . 
hale nazaran geç .. d nunlardan bir kısmı gayrı mev-

. . bet ihracatta yuz e k d" I ek devresıne nıs en.. ku kuf olarak muha eme e ı m 
35,9 ve ithal!_ıta yuzde 36 t~na s "üzere tahli)'e edilmiılerdiı·. 
vardfl"' 

teskilitı yapıyor .. 
Ankarada toplanacak 

olan tıp kongresi 
Mesai programı tesbit edildi 

22 eylôlde Ankarada topla- ! ~e y~rli al~t ve ede_vat. tıbbiye 1 
narak üç gün devam edecek o- ıle ıspençıyari mustahzeratı, 
lan dördüncü tıp kongresi ha- tıbbi eserler, grafikler teşhir 
zırlrkları ikmal edilmek üzere- edilecek ve tethir için ücret ve
dir. rilmeyecektir. Yalnız seı·giye 

Kongreye iştirak edeceklerin iştirak edeceklerden muayyen 
ikişer lira kayıt ücreti ile ikişer bir ücret alınacaktır. Sergiye iş 
kıt'a fotograflannı kongre vez- tirak edeceklere müracaat sıra 
nedarı Niyazi İsmet Beye gön- sına göre yer verilecektir. 
dermeleri icap etmektedir. Bu- Sergide dağıtılacak olan i
nun mukabilinde kendilerine Iamlarla broşürler için evvelce 
birer karne verilecek ve bu kar- ıergi komiserliğinden izin alı
neyi hamil olanlara Devlet De- nacaktır. 
miryollarında yüzde elli tenzi- Kongrenin açılacağı gün ser 
)at yapılacaktır. gi ihzar edilmiş bulunacak ve 

Kongrenin açılma merasimi bundan sonra sergiye iıtirak i-
22 eylfil salı günü öğleden ev- çin vuku bulacak müracaatlar 
ve! yapılacak, aynı gün öğle- kabul olunamayacaktır. Sergi 
den sonre müderris Server Ka- kongrenin açık bulunduğu müd 
mil ve Dr. Zeki Nasır Beyle· detçe devam edecektir. 
rin "Şehirde ve köylerde tağdi- Kongreye vuku bulacak tebll 
ye,. meselesi. hakkındaki, mü- gat için nihayet ağustosun son 
derris Kadri Raşit Pıışa ile Dr. gününe kadar kongre umumi 
Hamit Osman Beyin "Çocuk- katibi Fahreddin Kerim Beye 
!arda gıda meselesi,. hakkında- müracaat edilecektir. Kongre 
ki raporları okunacaktır. 23 ey idare heyeti ,öyle teşekkül et
lfil çarşamba günü öğleden ev- mektedir. 
ve! doktor Murat lbrahim ve Reis: Sıhhat ve İtçimai mua-
Ali Şükrü Beylerin "Raşitizm,. venet vekili Dr. Refik Bey. 
hakkındaki raporları okunacak İkinci reisler: Müderris Zi
münakaşalar yapılacak, öğle- ya Nuri, Muallim Refik Münir 
den sonn. serbest mevzulaı-a Beyler. 
tahsis edilecektir. Umumi katip: Müderris mu 

24 eylul perşembe günü öğ- avini Dr. Fahreddin Kerim B. 
leden evvel ve öğleden sonra Veznedar: Muallim Niyazi 
serbest mevzular konuşulacak lımet Bey, 
ve kapanma merasimi yapıla- Husud katip: Dr. Hasan Va 
caktır. 11f Bey, 

Kongrede rapor mevzuları 1- Aza: Muallim Salahaddin 
çin 45 dakika, serbest mevzu. Mehmet Bey. 
lar için 15 dakika, münakaıa- Kongreye arzedilecek rapor
lar için beş dakika tahsis edil- lann henüz basrlmasr ikmal o
miıtir. Kongre müna1ebetlle dilmemlıtlr. Tabı iti ikmal edi 
Ankarada Halk evi binasında lir edilmez bu raporlar azaya 
bir de sergi açrilacaktır. Sergi- teni edilecektir . 

Barut ve av fişekleri 
inhisarları birleşti 

Barut ve mevaddı müştaile 
inhisarı ile av fitekleri inhisarı 
heyeti umumiyeleri dün bir içti 
ma yapmı9lar ve bu iki inhisa
rın birleJmesine karar vermit
lerdir. 

1926 seneainde tetekkül eden 
bu iki şirket inhisar müaaadele 
ri ayrı ayrı alındıjtı için şimdi
ye kadar yekdiğerlerinden ayrı 

bulunmakta idi. Halbuki her i
ki şirkette bir Fransız sennaye 
dar grupu ile Maliye vekaleti 
aynı mikdar hiaseye sahiptir
ler. 

Dünkü içtima ile bu iki tir
ketin birleşmesi kabul edilerek 
esasen biribirinin mütemmimi 
olan bu iki inbiaar daha faideli 
bir §ekle sokulmuştur. 

Kadın birliği teşkili -
tını tevsi ediyor 

Bir de gençlik teşkilatı yapacak 
Kadınlar biı·liği bir gençlik 

teşkilatı vücude getirerek faa
liyet sahasını genişletmeğe ka 
rar vermiştir. Bu tetkilata Da
rülfünun ve yüksek mektepleı· 
talebesi alınacaktır. Bu husus
ta alkadarlarla temasa başlan
mı§tır. Mektepler henüz tatil 
devresinde olduğu için bu hu
susta daha ciddi teşebbüsata 
teşrinievvelden sonra giri,ile
cektir. 

Bu te§kilat sayesinde birlik 
konferanslarını artıracak, sık 
sık toplantılar yapılacaktır. 

irşat heyetleri 

ti yakında Şileye giderek köy
leri dolaşacaktır. 

Müsamere 

Kadınlar birliği bu ıene de
niz tenezzühü tertip etmemi§
tir. Bu ay İçinde buna imkan ol 
madığı takdirde deniz tenezzü. 
hünden sarfınazar edilerek son 
baharda Beyoğlunda bir ııar
denparti verilecektir. 

idare heyeti 

Birlik idare heyeti dün hafta 
lık içtimaını ııktecl.,rek irtat be 
yetlerinin raporlarını tetkik et-

Birlikten yeni bir İrJat heye: mitlerdir. 

Belediyede 

Müstahdimin 
Vesika alıyor 
Hırsızlık edenlerle sari 

hasta'ığı olanlara 
vesika verilmeyor 
Müstahdemin talimatname-

sinin neşrinden sonra belediye 
ce sıhhi muayeneleri yapılan ve 
vesika alanların adedi şimdiye 
kadar epeyce bir yekuna baliğ 
olmuştur. Şimdiye kadar 40 
mürebbiye, 110 hizmetçi, 50 
çamaşırcı, 60 uşak, 60 bahçe
van, 30 husuai şoför ve 80 atçı 
muayene edilerek vesika almış 
!ardır. Bundan başka dört bin 
müstahdeminin de muamelesi 
derdesti tanzimdir. Bunlar me
yanında bazılarının hırsızlığı 
ve bir kıaı:nının da aari hasta
lıklara müptela olmaları dolayı 
sile muameleleri yapılmayarak 
vesika verilmemiştir. 

T esci) için belediyeye müra
caat etmeyenler kaymakamlık
lar vasıtasile 3 liradan 50 lira
ya akdar cezayı nakdi ile teczi· 
ye edileceklerdir. 

Vreilen mühlet bu ayın yir
mi yedisinde bitmektedir. 

Mezarlıklar talimat-
• 

namesı 

Mezarlıklar talimatnamesi 
bir kaç güne kadar belediyeye 
tebliğ edilecektir. Hilen evka
fın elinde bulunan ve ölü gömü 
len büyül-- küçük 150 mezarlık 
bulunmaktadır. Talimatname 
gelir gelmez bunlann da beledi 
yeye devri muamelesi yapıla
cek ve ölü gömülmeite beledi
ye nezareti altında devam olu
nacaktır . =--------

Maari/tB 
Rıdya7 Nafiz B. 

Maarif vekaleti müıt41tarma 
vekAlet etmekte olan Rıdvan 
Nafiz Bey yakında mezunen 
ıebrimize gelecektir. 

Bu müddet zarfında müıte
tarlık vekaletini vekilet baımü 
fettitlerinden Salih Zeki Bey 
yapacaktır • 
Kıbrıs muallim isteyor 

Kıbrıs valii umumlıi Harici 
ye vekdletimiz vasıtasile Maa
rif vekaletine müracaat ederek 
Kıbnstaki Türk lisesi için üç 
muallim ve bir hanım müdüı· 
istemi, ve teraiti bildirmiıtlr. 

Maarif vekaleti bu müracah 
İstanbul maarif müdürlülüne 
bildirmiştir. 

Maarif müdürlüğü talip olan 
muallimleri tesbit etmektedir. 
Vekalet bunlar arasında dört 
ntı tercih edecektir. 

Tedrisat ne zaman 
başlıyor? 

Bu sene ilk mektepler bir 
teşrinievvelde tedrisata batla
yacaklardır. 

Hususi talimatı olan ecnebi 
ve ekalliyet mektepleri de ey
lülün 15 inden ıonra istedikle
ri zarn~n derslere batlayabile
ceklerdir. 

Lise ve orta mektepler l S teş 
rinievvelde tedrisata başlaya. 
caklardll". 

Sergi 
Dedikodusu 

Sergi komseri tenkit
lere bir daha cevap . 

verıyor 

Üçüncü yerli mallar sergisi 
etrafındaki tenkit ve dedikodu 
lar devam etmektedir. Denebi
lir ki sergi İstanbulluları bu 
günlerde meJgul eden yegane 
mevzudur. Bilhassa üçüncü yer 
li mallar sergisine sergi denil
mesinin doğru olmadığını, bu
nun bir ıergi değil, panayır ol
duğunu söyleyenler de bulun
maktadır. 

Bu husustaki fikrini seı·gi ko 
miıerinden sorduk. Komiser 
Nazmi Nuri Bey diyor ki: 

- Hareketsiz muhit ölii bir 
viicut gibidir. Dünyanın bozul
mU§ iktısadiyatr içinde memle
ketimizin de mütehayyir ve mü 
tereddit durma11 iktısadiyatr
mız itibarile fena bir neticeye 
ve fabrikalarımızın da tatili fa. 
aliyet etmesini badi olabilir. 
Sergi fabrikalarımızda çalışan 
unsurun teselli duyduğu bir yer 
dir. Sanayi birliğinin açtığı ser 
gi alelhusus latanbulumus için 
milli bir heyecan membaı ol
mu§tur. Serai obun, ismini de
ğiştiren panayıı· olaım. En kü
çük bir \>atanda.ttan en büyük 
bir Tiirke kadar sergiyi gezen
ler yüzlerinde beliren bir İnşi
rah hissile avdet ediyorlar. 

Eğer biz nazariyatçıların söz 
)erine bakarak, bu eseri vücu
de getirmemi! olsaydık, 931 se 
nesini iktıaadf heyecandan mah 
ı-um bırakmış olacaktık. Yedi 
gün içinde 150,000 kitiye ya
kın vatandaım ziyaretine maz
har olan bir sergi 160000 kalp 
kazanm19tır. Hayata muvaffak 
olanlar kalplere hS.klm olanlar
dır. Bizi bu yolda yürümeğe 
tetvik ve te§ci edenler diğerle
rinden daha çoktur. 

Fabrikol•r mal 
yetiştiremiyor 

Üçüncü yerli mallar sergisi 
dün alqama kadar 148,000 ki
şi tarafından ziyaret edilmit
tir. Sergideki satrılar günden 
güne ziyadeletmekte ve fabrika 
törler ihtiyaca tekabül edecek 
etyayı temin için fabrikalarını 
azami mesaiye sevketmiı bulun ' 
maktadırlar. Dün sergiyi iktı· 
sat encümeni reisi lsmir meb
usu Mustafa Rahmi Bey ziya
ret etmiı ve bası müba.yaatta 
bulımmuşutr. 

Yarın alqam cümhuriyet 
aençler mahfili tarafından aer
ai müıamereierlnin lkhı~l•i ve
rilecektir. Proııramda birer per 
delik iki komedi vardır. 

Bu seneki 1erııinhı ea göze 
çarpan kıamı ıtrıyat krımrdır. 
ltnyat pavyonu bizde bu san'a 
tın artık ecnebi rekabetine kar• 
t• koyabilecek ve hatta onu a
ratmayacak bir hale aeldiğinf, 
göatermektedlr • : 

Macar darülfilnunlulan 
Şdırimi:r.de buluıım.kta o· 

lan Macar Darülfünupn talebe 
si ve profesörleri dün ak9am iz 
mire hareket etmitlerdir. 

- Azizim memlekete benim de bır hizmetim bulu .. -
sun; öyle bir alet icat ettim ki, düğmesine basınca bir 
saniyede ... 

- Sözünü kestim dur.. Memlekete hizmet etmek is
tegorsan, bu aleti Galata kulesine koy da iki senediı 
llrBmcekler büriJgen meşhur saat a.uorını Jüşiirüverf .. 
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~l~Q'7jOJ 
ACUSTOS 193! 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

20 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
hı an bul. 

Başkatip kıza dursun .. 

3 
6 

12 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kurut .. 750 .. 1400 

" .. 1400 
" 

2700 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nusbalar 10 kurut 

1 

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

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 27, 

a Egari 21 ı!erece idi. Bu
gün ruzgar poyraz hava 
açık. 

Memurların 
Sigortası 
İşitiyoruz ki; tekaüt yerine 

<nemurları sigorta edecekler
:niş .. iyi fikir, lakin bu sigorta 
neye karşı olacak.. Malümya! 
Bin türlü sigorta var.. yangın 
aigortası, hayat sigortası, ka
za sigortası, sirkat sigortası gi 
bi.Memurların yangına karşı si 
g<İrtaH fena olmaz. Çünkü doğ 
ruıu çoğunun canı yanıktır ... 
Hiç olmazsa bunu telafi etmit 
olurlar ... 

Kazaya karşı sigorta .. Ba
ıı:an memaırlar kazaya uğrar, 
memuriyetler kazaya uğrar, 
bütçeden çıkarılır, tenzil olu
nur .. Buna kartı da sigorta e
yi bir feydir .. 

Hyaat sigortası... Fena de
ğil ! .. Agop ağaya sormuşlar: 

- Ağop ağa! Hiç ihtiyarla
mazsın! 

-Yaşamıyoruz ki;ihtiya rlaya 
lım paşam .. demiş .. Memurlar 
yaşadıkça ihtiyarlarlar .. Onun 
için buna bir çare bulmak bu 
nevi s igortanın itidir. 

Sirkat sigortası ... Buna ha
cet yok! çalınacak gibi malı 
m ülkü olan memurluk etmiyor 
ki ..... 

Mukbil, genç, zeki, atılgan 
bir çocuktu. Fakat evvelce ki
tipliğini yaptığı bir tüccar, ik 
tısadi buhrandan bahsederek, 
zavallıya yol verince, sip sivri 
açıklarda kaldı. Sağa bat vur
du, it yok! Sola bat vurdu, iş 
yok! 

Çıldıracak hale geldi. Acaba 
bir memuriyet arasa nuıl olur 
diye dütündü. Kadroların a
dam akıllı daraltıldığı, hatta 
bir çok memurların itten çıka
rıldıkları sırada bir memuriyet 
bulmak, kolay itlerden mi ya? 

Lakin bot durmakdansa, he 
le bir tetebbüs etmeli. Oldu, 
oldu. Olmadı, olmadı neyapa
lım? 

Tanıdığı bir çok memur ar
kadatlarından dairelerdeki va
ziyeti sordu. Hepsi de endiıeli 
endişeli kafalarını aallayorlar
dı. Hallerinden a.nJaşılıyordu 
ki değil hariçten birini kayır
mak, dahildekile.r bile vaziyet
lerinden emin değiller .. Fakat 
bir gün Mukbile bir dairede 
otuz lira ücretli bir iş olduğu
nu, bir sır gibi, fıslamışlardı: 

- Hiç kaçırma, bu işi paya
bilirsin ! Hem durmağa da 
gelmez, yalnız müdür beyi ya
kından tanıyan birisi varsa, o
na söyleki şefaat etsin. Şöyle 
çalıtkandır, böyle işten anlar 
desin, bu it olur . 

Mukbil durmadı, ne yaptı, 
ne yaptı, her daireden memur 
çıkarıldığı bir sırada, mutavazı 
da olsa bu katipliği ele geçir
di. 

Kodrolarm harıl harıl tatbi
katına keçildiği sırada, Mukbil 
de masasına oturdu. tik gün
lerde bat katibin ve diğer ma
sa arkadaşlarının derhal hotla
rına gitmek yolunu buldu. O 
kadar ki bir hafta sonra, can 
ciğer olmuşlardı. 

Lalnız başkatip başlıca, mev 
kiinden korkan ve bu endişe i
le çok ciddi bir adamdı. Böyle 
nazik zamanlarda, vazifeyi her 
şeyden üstün tuttuğu için, da
irede bir nevi kışla nizamı kur 
muştu. 

Halbuki Mukbilin mizacına 
uymayan bir şey varsa, o da 
kışla nizamıdır. Onun için baş 
katibi hiç beğenmedi. Zat en 
bu nevi hisler mukabil olur. 
Sanki başkatip de onu beğen
medi mi? Kat'iyyen .. 

Bir sual Mukbil vaziyeti düşündü ve 
İ ntihar vak'alan, mahallin- bir çare aramağa başladı . Baş

en yüksek p r>lis amiri tara- katibin değil, fakat müdür be
fından müraade verilmedikçe yin gözüne girmek .. Biliyordu 

1 ı t Bunu anla- ki, bir s ırası gelirse, onu başka ya-ı:ı mıyaca.< ı r .. 
dık. . Yalnız mesela her gün bir tip değil, kurtarsa kurtarsa mü 
gazete: I dür bey kurtarır;lı . 

'' Bugün l stanbulda bir guna B ütün zekasını topladı , ne 
intihar val-'a.ları olmamıştır,, yaptı, ne yaptı, zaten daireye 
diye yazıp <luru•l<en bi r intihar gi rerken odasınd-. arzı endam 
vak' ası olunc 'l : ettiği mudüı i, beye kendini da-

" Bugür. - mesela- Kadıkö ha iyi ta.nıttı. A r tık müdür b~
yunden başka h iç bir semtta yin hususi bir işi mi, ç ıkt ı? 
intihar ed .!n olmamışt ı r,. yazar Mukbil derhal hissedar ve işi 
sa ne li.zıın gelir? .. · uhdesine alırdı. lstikamet, sa-

FELEK dak:..t, süı:'at ve muvaffakiyet-
-------------- le de bitirirdi. Bir, iki, üç .. Ni-

Yeni neşriyal hayet müdür bey Mukbi ldeki 
cevheri sezdi. Artık bir i şi olur 

Gol çıktı sa, hemen Mukbili çağırırdı. 
Maruf sporcu Refik O•man Re- Başkatip vaziyetin farkın-

yin Moıkova seyahat• münasebetile 
cüzel bir yazısı, Anadolu Avrupa 
l.~berlerile renkli olarak intitar et· 
mi, tir. 

ZAYİ - Hasköy askerlik şube
.ınden aldığını askeri terhis tezke
rem il<: şoför vesikamı gaip ettim. 
Yenileri çıkarılacağından hükümle

daydı ve Mukbile gittikçe sinir 
leniyordu. O kadar ki, bazı za
manlar Mukbil guya hastalan
mış diye haber gönderip, iki 
üç gün daireye uğramaymca, 
çileden çıkıyoı du. Mukhil, uğ
radığı zamanlarda ilk defa mü 
dür beye görünüyordu. 

Bu suretle Mukbil dışarıda 
bir iş bulmuıtu. Son zamanlar ri yoktur. 

Tepeba~<nda Büyitlc: 
ındc Ali oğlu İhsan 

Lot>dra ote- da daireyi büsütün atlatarak, 
dışarıdaki işlerine bakıyordu. 
Yalnız arada bir müdür beyin 
evine uğrayor, bir emirleri o
lup olmadığını anlamak iste
yordu. Müdür b~yin a\lesi de 
bu becerikli çocuğun hizmetin
den çok memnun idiler. 

Eyüp Sulh Ct!za Hakimliğinden: 
Merhum Yusuf İzzettin efendinin 

baremi Müteveffiye Cavi<!an hanı
ma ait mücevheratın Eyüp Sulh 
mahkemesi Ahkamı Şahsiye hakim
liğince terekesine vaziyet edıldi

ğinden müteveffiyeyi mezburenin 
tnUcevher:ıtı mahı halın 27 in ci per· 
şembe günü saat 2 de Şehremane t i 

San.Jal Bedesteninde bilmüzayede 
paraya çevri lmesine karar verildi
ğindon be rmucibi karar talı p olan· 

Son zamanlarda Mukbil tam 
yirmi beş gün daireye uğrama 
dı. Başkatibi sormayın! Her 
gün küplere biner, kendi kendi 
ne söylenirdi. Odadaki diğer 
memurlar da, Mukbilin bu im
tiya~ına için için isya~ etm?
ğe başlamışlardı. Bunu hisse

larrn ve vere-se nin 
me1;kflrda me,klır 

yevm ve sa•t ı den başkatip: 
Beuestende ha- - Bu ne bi~im adam, diye 

zır buluonm~l . ırı i lan o ~ unur. sby endi. dairey~ hiç l;!ğrad .ğl 

yok Vallahi gidip müdür beye 
tiki.yet edeceğim. Ben böyle a 
dam istemem ... 

Filhakika tehdidini de tat
bik etti. Hiddetle odadan çık
tı. Müdür beyin kapısı önüne 
gelince düğmelerini ilikledi ve 
kapıyı vurarak içeri girdi. 

- Ne var, başkatip bey? 
- Efendim, hiç istemezdim 

amma, maalesef size kadar ti
kayete mecbur oldum. Bizde 
bir ki.tip var. Var mı, yok mu, 
orasını da bilmiyorum ya, dai
reye uğradığı yok. Bu adam
dan hiç istif..'de edemiyoruz. 

- Kim bu ki.tip? 
- Mukbil efendi isminde bi 

risi .. 
Müdür bey başkatibi şöyle 

bir süzdü: 
- Hımmm .. dedi, Mukbil e 

fendi mi? 
- Evet . . 
- Paki, ne yapalım, ne ıs-

tiyorsunuz ? 
- Onun yerine bana i ş gö

recak bir başka birisini veri
ntz .. 

- Öyle amma, başkatip e
fendi, sizin istedi ğiniz yapılma 
sı imkanı olmayan bir şey .. 

- Siz istedikten sonra efen 
dim.7 

- Peki, bu çocuk hiç mi da
ireye gelmiyor .. 

- Hiç gelmiyor efendim, a 
yağım bastığı yok.. 

Müdür biraz düşündü ve en 
nihayet dedi ki: 

- İyi amma, daireye hiç gel 
meyen birisini, ben nasıl kapı 
dıtan ederim a batkitip efen
di? 
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Soldan sağa 

1 - Zaman (5) . Uzağa işaret 

(2). Nida (2) . 
2 - Cet (3). Oteberi satan (5). 
3 - Kıyı (5). Boy değil (2). 
4 - Halk (5). Sivil değil (5). 
5 - Şeffaf madde (3) . 
6 - Budala (5 ). 
7 - Deva, bir iti halle medar o

lan şey (4). Tarihte bir kahraman 
(6). 

8 - Sinirli (5). 
9 - Aguı (4). Mısır tarihinde 

bir isim (4). 

10 - Kaim ur~an (5). lngiliz a· 
ğı:ılığı (4). 

11 - Yemek (3). "IJ ~ 
Yukardan aşalı 

1 - Gurur, ciddiyet (5) Kampa
na (3) 

2 - Bunaklık ( 4) Su kabı (3) 
Nida (2) 

3 - Uçmağa yarar (5) Gözetle. 
leme (5) 

4 - Kırmızı (2) Bedava ev (5) 
5 - Yalvarmak (4) Fikrinden 

caymamak (4) 
6 - iyi (3) Lihim (2) 
7 - Uzağa iıaret (2) Feryat (4) 
8 - Beyaz (2) Okunacak ıey(S) 
9 - Erkek keçi (4) ihtiyar (3) 
10 - Ev (4) Mala tasarruf eden 

(5) 
il - Haya (21 R A (2) Sa~ 

değil (3) 

Yüzme yarışları için 
yapılan tenkitler 

Hakem Ahmet F etkeri Bey gazeteler
deki son neşriyata cevap veriyor 
Mıntakanın tertip etmiş ol

duğu yüzme yarışlarının baş 
hakemi Ahmet F etkeri B. gaze 
telerde çıkan bazı noktaları tav 
zih etmek istemiş ve gazetemi
ze denizcilik heyeti vasıtasile 
atağıya dercettiğimiz yazıyı 

yollamıştır . 
1 - Amerika sefiri Mr. 

Grew Cenapları bir cemile ve 
teşvik vesilesi olmak üzere, 
14-8-31 günü en çok puvan ala 
cak kulübe verilmek üzere bir 
kupa hediye etmişti. Müsaba,ka 
!arın neticesinde o gün yapılan 
yüzme, atlama ve su topu mü
sabakalarının heyeti umumiye
sinde Galatasaray kulübü en 
fazla puvan almış olduğundan 
sefir cenaplarının hediyeleri bu 
kulübe verilmiştir. Yoksa zan
nedildiği gibi Galatasaray ku
lübü birinci olmuş değildir. 
Mevsim programının ikmalin
den evvel mıntaka deniz birir 
ciliği kimseye verilmez ve veri l 
memiştir. 

2 - 50 m. su altında yüzme: 
Programın 11 inci numarasını 

teşkil eden bu müsabakanın is
minden de anlaşılacağı veçhile 
50 metrelik mesafeyi su altın
dan yözerek biribirindzn evvel 
gelmek şarttır. Halbuki müsa
bakalardan hiç birisi bu mesafe 
yi ikmal edememiş olduğundan 
gayet tabii olarak bu müsabaka 
neticesiz kabul edilmiştir. Aynı 
mesafe ilk teşvik müsabakasın
da da ikmal edilememiı olduğu 
halde mükafat verilmiş olması
na gelince: isminden de anlaşı
lacağı veçhile o teşvik müsaba 
kası idi, bu seferki ise resmi 
mıntaka şaa,piyonasıdır. Mesa 
fenin uzun l'~ ·fazla olduğunu 
iddia edenler pe jkinci müsaba
kada 4 müsalnktan ikisinin ay
nı mesafeyi ikmal ettiğini ha
tırlamalıdırla~. Esasen prog
ramda tesbit edifmiş olan esas
ları değiştirmek hakem 'heyeti
nin vazife ve salahiyeti dahilin. 
de değildir. 

3 - Atlama müsabakaların
da Hakem olarak intihap edil
mit olan zevattan bazılarının 
teşrif etmemiş olduklarınclan 
Denizcilik heyetince En liyakat 
li görülenler bu vazifeye davel 

4 - 4 X 50 metrelik yüzme
de Beylerbeyi kulübünün hakkı 
gasbedilmemiştir. Galatasara
yın o sabah yaptığı bir itiraza 
aynen mukabele etmit olmak 
için sakatlanan bir yüzücünün 
tebdiline hakem heyeti müsaa
de etmemiş olduğundan Galata 
saray takımı kendi aleyhine ola 
rak dört taz• yüzücü yerine üç 
yüzücüden biri iki defa yüzmek 
mecburiyetinde kalmış ve eski 
rekorundan beş saniye k c,ybet
miştir. Aynı hareketi Beylerbe 
yinin bayrak takımı da yapmış 
olduğu halde bunun me~kut ge 
çilmesi calibi dikkattir. 

5 - Sporcularrmız ve kulüp 
!erimiz hakem heyetine itimat 
ederek onların hiç bir haksızlı
ğa boyun eğmeyeceklerine iti
mat edeblirler. Eğer bunda şüp 
heleri varsa onları vazifeden af 
federek başkalarını intihap ede 
bilirler. Fakat onları hem sa
bahtan akşama kadar nefes al
madan çalıştırmağa hem de 
böyle varit olmayan suizan al
tında bulundurmağa kimsenin 
hakkı yoktur. 

6 - 14-8-1931 müsabakaları 
nın resmi neticeleri berveçhi i
tidir: 

1931 İstanbul yüzme şampi
yonu Beylerbeyi kulübü 

1931 İstanbul atlama şampi
yonu Suat Bey (G.S.) 

1931 İstanbul su topu şampi 
yonu Galatasaray takımı 

Ahmet Beyin bu tavzihine na 
zaran bazı neşriyattan mütees 
sir olduğu anlaşılıyor. 

Gazeteler Ahmet Beyin şah
sına hiç bir suiniyet besleye
mezler. Çünkü her spor muhar 
riri gibi efkarı umumiyede mu
maileyhin bitaraf ve bu işten 
bihakkin anlar olduğunu bilir. 

Yazılan yazılar orada, fuzu
li yere ve hakları olmadığı hal 
de hakemin işine müdahale e
den ve onu sağlam bir kafa ile 
yaptığını düşünecek bir vaziyet 
le bırakmayanlara aittir.Yoksa 
Ahmet Bev:n şahsına değil.. ... 
Bina:!naley.'.1 kıymetli hakemi
mizin teessür duyma~ı doğru 
olamaz. 

Atlet!eri davet 
edilmişti. Bunların kısmen Ga- İstanbul a t let izm heyetin-
latasaraylı olması netice üzerin den: 
de hiç bir tesir yapmamıştır. Balkanyat olimpiyadı için at 
Bitaraf hakemler ile Galatasa- letizm federasyoru tarafından 
raylı hakemlerin reyleri a •·asın çalışmak üzere tefrik edilen at 
da netice itibarile hiç bir fa rk !etlerin 21-8-931 cuma günü 
yoktu. Binaenaleyh burada da ı sa;:: t 13 te Taksim stadyonıun-
bir haksızhk olmam,ş tır . d'.\ bulunmalar ı teb l iğ olunur. ............................................................................................................. 

Muhtelit mübadele 
komisyonunun tebliği 

ISTANBUL, 19 A.A. - Muh
telit mübadele komisyonu k;,tibi u
mumiliğindcn tebliğ edilmiştir: 

Muhtelit mübadele komisyonu· 
nun bit;uaf a«trı 10 Haziran 1930 
tarihli mukavelen::ımenin 32 İnci· 

madöe~inin kcndii~rjnc verd.iKi sa
lilı.iyele istinat t:!derek 4 Haztran 
931 taı:hinde !U kaJ?. rJ Vt>f".t.İt!ler

.:lir: 
"'Arnavutluk hükUmetinin idare

sine tabi a\·azi ;ı\he.liıinden ol 11p 10 
Haziran 19JO llrihli Ankan muka
velenameıinin mer'iyet mevkiine 
eirdiğl ~orihte İGtanbulda bulunan 
Ru~ ortodoks mezhebine mensup 

t 

Türk tebaası 30 Kinunuaani 923 te 
Lozand<t iınZ'ı. edilmi_ı olan 1nukave
lenameola 111,,vin ctıiği mubaclclc u
sulün~ hj,t,;, vakitte tabi tutulma
yıp 15 Kanunuevvel 1923 tarihinde 
Ankara' da aktedalen Türk - Arna
vut itilafnamesine tcbaM muamele 
göre gelmekte olduklarından 10 Ha 
ziran 1930 ~ihli mukaveletıin be-
ıinci faslında zikredilen ahkimın 

ıümulü daire.ine dahil olamazlar. 
Binaenaleyh bunlar bu ahkanıdan 

ve bu ahkima tcferrü eden diğer 
her hangi bir maddeden istifade et
tirilemezler." 

lstanb"I tali mübadele komisyo-
nu kendi.sine müracaat eden bir 

lWemlekette 

Amasrada maden 
kömürü 

Kömür havzaı1ndan sayılan /\

masran1n, tarJağzı mevkii '1 de çıkan 

kömürler, ham peirol maddesini de 

ihtiva ettiği ve bu suret1e bu kömür 

lerden ınazut, hatta benzin çıkarıla

bileceği anlaııldığı için, alınan nü

muneler tahlil için Londraya gönde 

rilmiıtir. (Bartin) refikml'zde oku
duğumuza göre, bu nümune1ere ait 

tahtil raporları gönderilmi _ ve lıı:ö

mürierin, zengin bir halde ham pet

rol maddesini ihtiva ettiği anlaşd

mıfhr. 

Londra ticaret odası, bu tahlil 
neticesile yakından alakadar olarak, 
bir de yerinde esaslı tetkikat yapıl
ma11 için Türkiyedeki İngiliz sefaret 
hanesine müracaat etmiıtir. Sefaret

hane bu İfe attaıe komeraiyal (Mi.

ter Robert) i memur etmiı ve mu .. 

ınaileyh bu madenlerde bir hafta 
kadar tetkikatı yapt ktan ıonra ra
poı·unu yazmıı ve bu rapor da--e;=

velki tahlil neticesini teyit etmiıtir. 
Amasrayı bir iki sene içinde mü .. 

him bir inkif8fa mazhar edecek nıa-
hiyette olan bu hadise, o muhitte 

kimsenin bu kararın şümulüne dahil ~ 
olduğundan dolayı etabli addedile- çok &evinçle karıılanmıı ve ocaklar 
ıniyeceğini ııörünce 0 şahsa bu hal da bu vesile ile en az bin bet yüz 
ve vaziyetini mi.ispit olmak üzre bir yeni ameleye it Ç 'k~cağr i.imüdi kuv 
v,.cika verecekti.., \et kazanmııtrr. 

No: 95 Yazııu: M. l"aı•11z 

Daııışıklı dövüş var! 
Hüsrev, Kontarinodan çekinmek lazım 

geldiğini bir daha anladı 

Sonra da bugünlerde pek 1 lunur • 
ortada görünmek istemiyo- - Peki .. bu gelenler kim·! 
rum doğrusu .. Malum ya, sa- Hüsrev ,telaşını gizlemeğ• 
ray peşimizde dolaşıyor.. çalışıyordu: 

Kontarino, kül yutmadığını - Onu daha ben de bilmiyo 
göstermek için : rum. 

- Hüsrevciğim! .. dedi, ya- Kapı, kuvvetli bir tekme ile 
lan söylemek sana ·hiç yaraş- kırılarak ardına kadar açıldı. 
mıyor! Eli sopalı üç adam, koşa koşa 

- Yalan mı? Niçin ya- merdivenlere tırmandılar. Hüs 
lan olsun... rav, elini kolları arasına alarak 

Venedik elçisi gülümsedi: merdivenin başında bekliyor· 
- Dur öyle ise .. Kaç gün- du . 

dür yaptığın işleri sana bir bir Gelenlere hu ne pahasına o 
haber vereyim. !ursa olsun karşı durmağa ka-

Evvelki akşam, Eleni ile be- rar vermişti. Yalnız yanın· 
raber, evden çıktınız. Beraber- da bir çakı bile yoktu. Eh .. ne 
ce bir sandala bindiniz.. . olur sanki, o da, sopaya yum· 

Hüsrev, şaşkın şaşkın bakı- rukla mukabele ederdi . 
yordu. tik kartısına çıkan adam, o-

Kontarino devam etti: nu göğsünden itmek isteyince 
- Ayvansaray iskelesinde Hüsrev, kafası ile karntna öyle 

sandaldan indiniz. Kiliyoma bir vuruş vurdu ki herif, az kal 
ni kapısının önüne kadar yü- sın teker meker merdivenler
rüdünüz. Orada, sen eline den aşağı yuvarlanacaktı. 
kazmayı alarak duvarı kazma Hüsrevden bu darbeyi ye· 
ğa başladın... dikten sonra bostancı durakla· 

Kontarino'nun bütün bun- dı. Hüsrev, bostancı ya bağırı
ları nasıl bildiğine Hüsrev, yordu: 
akıl erdiremiyordu.. Artık, - Y anaıma ! bir adrm ileri 
bu kadar srahat karşısında in atarsan yandığın gündür! 
kar edemedi: Bostancı, iki defa hamle et· 

- Farzet ki, dediğin gibi meğe cesaret edememişti. iki· 
oldu. Ne yapacaksın? si de ayrı ayrı soluk alıyorlar-

Kontarino : dı. Nihayet Hüsrev sordu: 
- Hiç! dedi, ne yapaca- - Benim devlete kartı to· 

ğım... Sadece paditaha ha- pum -tüfeğim yok.... Padita· 
ber vereceğim! Hüsrev, sap sa hm iradesine kartı gelecek de
rı kesildi: ğilim... Siz evveli. bana ıunıı 

- Padişaha haber mi vere- söyleyin: 
ceksin! Hayır Kontarino, 
sen bunu yapamazsın .. 

Kontari90 gülüyordu; 
- Hatta haber vermediği 

mi ve şu anda evin etrafı, 
bostancılarla sarılı olmadığını 
nerden biliyorsun ? 

Hüsrev, iki adım geri çe-
kilerek müdafaa vaziyeti al
dı . 

Hakikaten evin etrafında 
bostancılar olup olmadığını 
anlamak için pencereye koı
tu. Deniz cihetinden kimse
ler görünmüyordu. 

Fakat arkada, mutfağa ba
kan pencrenin altında iki ta
ne izbanclut gibi bostancı a
şağı yukarı dolaşıyorlardı. 

Hüsrev, bir az sonra bu 
bostancıların üçleştiklerini, 
dörtleştilderini , gördü.. E-

Buraya niçin geldiniz ? 

Bostancı, bu makul sual<21 
cevap vermeğe hazırlanırken 
öteki bostancılar yetişmitler· 
di. Hüsrev, bir saniye zarfında 
kendini her taraftan kıs kıv· 

rak yakalandığını gördü. 
Bostancılar, Hüsrevin kolla

rını iple arkasına bağlayarak 
sürümeğe batlamışlardı. Hüs
rev, bu sırada Eleninin acıklı 
acıklı feryadını duyarak başını 
çevirdi : 

- Üzülme Eleni .• dedi, beıı 
gene sağ salim sana di;>nece· 
ğim! 

- Ah, beni bot yere teselli 
etme! Öldürmeğe götürüyor· 
lar seni ... 

- Hayır! göreceksin ki ge
leceğim ... 

• 

vin d enize bakan tarafını 
da al'adan bir kaç dakika geç
med~n, eli sopalı, on ka
dar bos tar.cı kuşatmışlaı·dı. 

Hüsrev, böyle palas pandı- ~ 
ras, sahile götürüldükten son-
üç tifte bir kayığa• konulara~ 
Halice, oradan da , doğruca Be· 
yazıt sarayına sevkedilmişti . Hüs, cv, kendi kendine : 

j - Anlaşıld ı , dedi, danı-
şıklı dövüş... Kontarinodan 
çekinmekte hakkım varmış .. 

Bird~n r.e yapmak lazım ge
ecegını kestiremeyen Hüs
r;,v, ev •ela Kontariııo ile kozu 
nu paylaşmak istemişti. Fa-
kat nerede Kontarino? ... 

Korıtarino, sanki bir 
kayıplara karışmıştı. 

anda 

Hüsrev, merdivenleri dörder 
beşer atlayarak aşağıya indi. 
Kontarinoyu evin içinde ara 
madık köşe bırakltıadı. Yok, 
yok, yok! 

Herif, sanki yer açılmış ta . . . . 
ıçıne gı rmıt·· 

Bu sırada evin cümle kapısı 
kırılırcasına çalınıyordu.. Ele
ni gürültüden uyanarak oda
sından çıkmıştı. Hüsrevi gö
rünce teli.tla sordu: 

- Ne var, ne oluyor ? 
Hüsrev, aevgiliaini kucakla

yarak : 
- Sen üzülme yavrum .•. de

di, 
- Amma, ben ne olduğunu 

anlamak istiyorum. 
Sonra, heyecanla sordu: 
- Yoksa, basıldık mı? 

Eteni, mahalle içinde bu giz 
li yaşayıılarından kuşkulanan
lar olduğunu biliyordu. Baskı
nın bunlar tarafından yapıldı
ğını zannetmişti. Hüsrev, müt 
hit kakikati ona birdenbire ha 
ber vermek istemiyordu : 

- Dedim ya, sen telaı et
me .•. Her ıeyin bir ~aresi bu-

Dış kapıda nöbet bekeleyen 
yeniçeriler, Hüsreve müteessi
rane bakıyorlardı. Zavallı gen• 
cin çok geçmeden kellesi .f h 
bedeninden uçurtulacaktı. 

Hüsrev, elleri kolları bağlı 
olarak acemi oğlanlar koğuşun 
da bir saat kadar bekletildik· 
ten sonra, Hünkarın huzurunıı 
çıkarıldı. '

1 
ikinci Mehmet, vezirlerirı 

toplandığı kubbe altı kötkUn· 
de yaldızlı kafes arkasından 
emİT verdi: 

- Tiz getürün habisi! 
Hüsrevi, eli ayağı bağlı itı 

kaka divana çıkardılar . 
Paditah hiddetle bağırdı: 
- Meğer, biz koynumuzdıı 

yılan beslemişiz! Beri gel! 
Hüsrevi iki adım daha aUr· 

düler . 
Padişah sordu: 
- Bu ettiğin nedir? 

(Devamı var) 

lstanbul ikinci icra Memurla' 
tundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz .,ı 

furuhtu mükarrer bir adet Berliy' 
marka müstamel iki tonluk le.>' 

myonet ile ayrıca müstamel karoyu 
net eksamı 25-8-931 tarihine müsa~ 
dif Sah günü saat 11 de Beyoğ l~ 

Fcriköyfr.ıde Hamam caddcsinôl 
125 No. lu Berliye Garajında a~ı• 
arttırma ile satılacağından tali! 
olanların ycvm ve saati muayyeoAt 
931/75 Dosya numaraslle malılı•~ 
1 inde hazır bulunacak memurumıl' 

za müracaatları ilin olunur. 
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R\u··n~AJtJ 11/Y~r Güpe gündüz 
:V J U _ lVlatbuat davaları Sarraflardaki cüz- iade edilecek emla- evi soyacaktı 

F 
A ı • d b•r kaç yenı• ı•c· at (Başı birinci sahifede) danlar ne olacak? ke dair neşriyat Evvelki gün Vanik'lyde bir 

mın e 1 nuşulurken fransızçayı iyi bilen ak .. en a e - rabamdan bir zat, bu taha11üsün (Başı birinci sahifede) (Başı birinci sahifede) ~tio.~ykdate vbaı_rk'oats•ı_·ldoelmoutsu.tr~: KNecaraı·p· 
bana has bir şey olmadığını, hatli Ma!müdürleri yoklamanın so- kaldığı hakkındaki neşri;rat< -· 
buna dair "kadının cildi benim cil- nuncu gününde intizamı temin ve sureti kat'iyede tekz;p ed~rim. oğlu Salim Vaniköyüne geçmiş 

d süküneti tesis ve memurinin mesai- Oog"ru esasa ı· stı·nat etm1'yen Kandilli caddesinde sucu Mah-diıne uyınuyor,, tarzında bir e 
darbı meselleri bulunduğunu sÖy· sini tanzim ve yoklama yerinin ten· bu r..~şriyala, ortada ka .. ıun var- mut Efendinin evinin penceresi 
ledi. Ben de buna dair bir hikaye viri hu•u•unda şimdiden lazım ge- ken neden lüzum görülüyor? ni kaldırarak, içeri girmiş, yük-

• 
yazdım. 

len tedabiri ittihaz edeceklerdir. Eıtasa istinat etmiyen bu te hafif parada ag· ır ne kadar eş 
• 

Solda sııga kon
an Zeppelin, saJda fiıekl• miiteharrik taggar111 ·-

Bir sual 
Müddei umumi muavini Kamil 

B. sordu: 
- Fransızçada bu darbı meselle

rin mÜ•tehcen olduğunu ve külhan 
Beyler araHnda kullamldığını bili
yorlar mı? 

Vi-NU Bey1 cevap verdi: 
- Ailemde Külhan Bey yoktur. 

Bu darbı meıellerin müstehcen ma
hiyette olmadığına kat'iyen eminim. 

Müdafaa .. 
Müteakiben Va-Nii Bey, müda· 

Tevziat 1 eylülde 
Maaş tediyesinde sühulet teıınin 

edilec~k ve 1 eylulde tediyata b~~la 
nacak ve tediyata 15 eyliil akşamı 

saat 16 da nihayet verilecektir. Te
diye ilk günlerde dul ve yetimler•, 
müteakip günlet<de de mütekaitlere 

yapilac.nkttr. Tediye, zat ma:ı~Jarına 
ait tt?:diye ve yoklama mahaltea·indc 1 

yaı>ılacaktır. Maliye şubelerinde te
diyat ) apılmıyacaktn·. . l\1enıLn·l:tr, 

halka f<.vkalide sühulet göstererek· 
lerJir. 

Bir İngiliz mühendiıi geçen· 
lerde Hendon'da kuyrukıuz bir 
tayyare modelinin tecrübesini 
r•ı>mıttı. Bu tayyarenin kanat 
•rı diğer tayyareler gibi değil, 
llçları arkaya doğru kıvrıktır. 
a ... •uretle tayyare havada dura 
bilmektedir. Kanatların her U· 

cıına da dümen vazifesi gören 
kuyruklar takılmııtır. Sonra bu 
la.yyarenin tekerlekleri yanya· 
~il değil, arkaarkayadır. Yere 
•tıdiği zaman da sağlı sollu des 
tekler vaaıtasile durmaktadır. 

faasına devam edeı·ek ıunları söyle- Sarraf/ardaki cüzdanlar 
di: Mal müdürlüklerine, Deftt:ıda ;·. 

- Altı seneden beri gazetelerde lıktan li\mİm cıdilcn ve maa1 cUzdo.n 
yazılarım çıkıyor. Bundan evvel de hlrını sarraflara bırakmıf bulunanla 
yazardım. Şimdiye kadar hiç kimse ra ınütcallik ak~am çok mü~imdjr. 
beni mıtehcen neşriyat yapmakla Şöyle ki: 
itham etmedi. Acaba bu yakınlarda A • Maa! !tabibi sadece cuzdanı-
ahlaktmda bir tebeddül mii oldu? nın sarraf tarafından hiçbiı· vekalet 
Bunun iınkinı yoktur,,. nameye müstenit olmak!:Jzın zabpto 

e 
1 

Müddei umumi mütaleasında lunduğunu ifade ederek cüzdanının 

Motör ve pervane arka taraf 
la.dır • 

Bundan maada bir turi:ı:m 
tayyaresi modeli daha imal edil d " zeppelini,, , aşalı.da kagruksıı. z tayyare Yakar a rag 
bıiştir. Bu mini mini bir tayya· kamarasının altında bir sabiha mittır. Lokomotıf bazı nokta-
recıen ba•ka bı·r •ey de"ildir. b k ba !arda saatte 230 kilometre ıür' • 

•• 

her iki maznunun da ayni. madJe- istirdadını maaşının kendisine tedi

den cezalarının tayinin; istedi. yesini ba arzıhal talep eder. Bu gi
Maznunlara başka bir diyecekleri bilerin müracaatleri kabul edilecek 
olup olmadığı soruldu. Heyeti ha· ve tediye kişesine malumat ve<ile
kimenin vicdanlarına müracaat et- "'rek cüzdanının mübrizinden Noter

tiklerini söylediler. den musaddak veknetname iıtP,ne

S • • " konmut ve yalnız u, oca : 
ikleti 120 kilo gelmektedir. !onun ıu üzerine konmasına ka atle gitmittir. Karar 

Ceııitliği 8,60, uzunluğu 5,50 Bu lokomotifin 1000 beygir-
Ilı be · rk fi gelmiştir. d lı·k kuvvetle 100 ki•iyi hamilen 

Mahkeme hey' eti yarım saat 
kadar müzakereden sonra kararın1 

tebliğ etti. Mahkeme, ıo ağustos ta· 
rihine kadar olan rahip ve rahibe
ler tefrikaHnı halkın nezih hiuiya
tım rencide eder mahiyette görerek 

bu yuılann muharriri olan Vi-N U 

Beyle bunlann meı'uliycti altında 

intifarına mlisaade eden 1. Fahred
din Beyin birer ay beJer gün ağır 

hapislerine ve kendilerinden 17 ~er 
lira para cezası alınmasına ve bt'i

yet keopetmemit başb mahkıimi

yetleri bulunduğun""' cezalarının 

teciline mahal olmad'ıjına Cildin 
cilde tetabuku hikayr,i müstehcen 
ııöriilmemİf, Vi-Nii v~ 1. Fahred
cljn Beyler bundan ı.e~et etml,Ier· 

dir. 

. ~lredir. Motörü 14 ygır ı - Bundan maada Almanya a • 
lır. Maamafih bu tayyare saat· 1 · saatte 360 kilometre gibi muaz 

"Ray :ı:eppelin. i,, de?,İ en ~enı 
le doksan kilometre sür' at le gi bir lokomotifın tecrubelerı de zam bir sür' at le gidebileceği 
debilmektedir. Fiatı da ucuz! 1 erva anlaşılmaktadır. Lokomotif alü 
55() yapılmıştır. Motör e ve P • 

lira! ne ile müteharrik olan bu loko- minyomdan yapılmış oldutu 
Dı·ğer taraftan Graf Zeppelin k k d .. t · · 1 da k d d r 

b motif saatte bir saat ır or ıçın, ray an o a ar qın ı 
ıı.lonu su u··zen·ne konmak yolu k t t kt d 

dak.ıkada 27, kilometre a e • mama a ır. 
1111 bulmuftur. Balonun yolcu 

~~~~~~~~~~• 

0 

~-
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Deniz dibindeki servet 
Birkaç ay evvel Fnnoanın cenu

bu>ıda Şirketi Hayriye vapurların· 
dan küçük bir vapurla, bir adaya 
gezintiye gidenler, avdette fırtınaya 
tutulmuşlar ve vapur devrilip batın· 
ta, yolcularından yarumdan fazlaoı 

k boğulmuştu. Cesetlerden denizde 
bulunanlar toplaıtmlf gömülmüttü. 
Geçenlerde de Alma:lar' bu vapuru 

h denizden çılrardılar ve vapurda ay· 
mı rıca otuz bir ceset bulundu. Bu, nİ· 

ltavet büyük bir facia olmaoı ltiba· 
tile hazin bir iıt.i Halbuki halyan· 
lar, ne zamandan beri lllO metre de
rinlikte babrut Egypte isminde bir 
v~urun ihtiva ettljit bazineyİ kur· 
tarınaı. İstiyorlar. Bu Yllpur Londra· 

• ~11 Bonıbay'a giderken, 1922 Mft• 
e ıı ft\a • • ... • Yraının yinniıinde, ııı yuzun· 

den Seine iıınincle bir Franorz va· 
ilı· "."'." ile çarpıttı ve içindcıki 334 ki

~· ıle battı. Bu 334 kitiden anca.k 
rak I 30 11 kurtarılabildi. Ertesi sene bır 
~e· ksveç tirketi 1926 bir Fransız tir-

eti · . vapuru yoklamak ıste· 

n dıler. Muvaffak olamaddar. Ancak 
Sı· l!'eceıı s b ··var·ı . ~ ene, atan vapurun su .. 
n sı tar f d .. " h. 8 ın an verilen izahata gore, 

i .1 .•r ltalyan tirketi işe girişti. Bu 
Şırket iki vapuru ile ve Alman dal

ğh !ııçlar kullanarak çalışmaktadır. 
ıuıı ~&'Ypte 839,000 1 ngiliz lirası kayme-

~
• ~~e altın ~a ve altın ~ülçe il~ 
il ·ro·· '~ lngılız lirası kıymetınde ~ 

"' kulçeltt naklediyordu.. Yam 
fi 

1
•089,00() lngiliz lirası kıymetinde 

ıı •ervet 1930 · ·· l"'Jl• . ••• eyliilünde genu suva• 

r
afl t'tsiııin 200 kilo sıkletindeki kasa•• 

Ç•karılmııtı. Fakat içinde Hindista· 

flaı rönderilen ıiyaıi evraktan, anah 
•tı ta la 1 lqr •dan, çeldttden ve diğer vesı· 

lardan bafka bir ıey yoktu. Fa· 
kııt a ı -~d• 11 hazine vapurun orta yerın-
d• 1re •• ~--•-ta uç kat aıağıda buluıumoa • 
dır V .. k .ki '--lir- · "Purun üst taraftaki il ı ""' 
t, talı . 1 

rıp edilmit ve yol kıımen açı -:·! bulunmaktadır. En güç it, fena 
Bıv=\ların müsaadesizliğine rafnıen, 

') 1'•ı>ılnıış gibidir. Denizin dibindelri 
ha~;~ · ı ek __,; "en•n bu sene olmazıa, ge ec 

/U' '••ıe . · uh kkak rr . •çınde çıkarılacağı m a · 
'~tb(dir. 

vl ""~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!9 
:!iyi ı:ı.. • 

ka' 0ır içki ınemnuiyetı 
nyO' a.leyhtarının beyanab 
j53"' l 

, _ ONDRA, 18 A.A. - içki ın".'~ 
oğl'7 t\:.1ıy • • • reııı 
indi l'ıı etı aleyhtaı-bn cernıyetı el 

1 : G,.,.ran Amoı·'kadan buraya g • 
açı '"• t• ·· de-tiO ı. ' •r. Mumaileyh yapılan muca . 
~,vİ• i ;''.n kazandığı muvaffakiyetlerın 
.. Çıs;ı •nı . . . "k. e :wnı·a •- annuıyetının ı ı sen 
ılı3' ~•tad . d.d talı-

lt _ an l.::ılkacağını şım ı en 
un"' ~~t\ t:lrnege müsait olduiunu ,öyle .... ı,,t. • 

il'. 

40 gün içinde yapılan saray 

--
PARıs 17 (A.A.) - Müs· 

' b. "ddet temlekit sergisinde ır mu 
vvel yaomıt olan fele~enk pa 

e. nun yerine yemden ya· 
vıyonu 1 · bu 
pılan pavyonun açı ıt ~smı b t 

"n yapılmıttıı'. Bu munase e. 
gl u eteler 40 gün içinde yem 
e ga:ı: · • mu 

b. b·na vücude getırmege.. • 
ır 1 • goster 

vaffak olan Felemengın kd. 
diği gayret ve s~attan ta ır· 

1 b hsetmektedırler. e a H. d•f le-
yeni pavyonda • kın Ilı ke . 

. . t kıymeth o e sı
ınengıye at 

yonlar teşhir edilmektedir. Bun 
!arın arasında Kraliçe Wilhe
mine'in ,ahaına ait olan kollek 

siyon da vardır. 
(Pavyon 4000 metre murab

baı arsa ü:ı:eriode inıa edilmiş
tir. Cephesi dokuz metre uzun
luğundadır. Bu koca sarayın 

40 günde planının yapılması, 
inıaımın bitirilmesi, içinin dö

şenmesi herkeıin hayretini mu 
cip olmuıtur.) 

2- o. Hamit B. 
Franırıça "P'st,, mecmuaıı aley

hine açılan müıtehcen neşriyat d,.. 
vesına dün ikinci cezada, mecmua 
.-lıibi ve meı'ul müdürü Oıman 
Hlmit IJ. mevküfen hazır olduğu 

httlde baflanmıtbr. 
Davaya esaı olan "P'st,, cazete-

_. . .. teh~ ııörülen yazıları 
unın mus -·· 

h . .. hal••ı okunmuş ve Reis 
41.vı nuı _. 

Hiınlt Bey bunlar hakkında ne di-

yeceğini maznundan ıormu1tur. 

Oıman Himİt Bey, yazıların 

Franıız mecmua ve gaz.f"telerinden 

alındığını, hiç birinde müıtehcen 
mahiyet ııörmediğini ıöyledi. Mü

teakiben fotografçı 1. Vayınberg 
J;l:f. tarafından Osman Hamit B. a
lııyhine açdao hak'."'~t davaıının 
da aynı dava ile tevhıdıne karar ve

rilerek bu davanın da görülmeaine 

başlandı. 

Vayinberg Ef. neıir vasıtasile 

yapdan hakaretin mahiyeti hakkın· 

da izahat verdi. Maznun buna mu· 

kabelede bulundu.Mahkeme, "P'st,. 

aleyhinde açılan diğer davalaı- ol
duğundan bunların da tevhidi için 

muhakemeyi önümüzdeki pazartui 

gününe bıraktı. 

Macar kabinesi dün 
istifa etti 

Marsilya ticaret 
müme&sili 

ANKARA, 19 (Telefon) 
Marsilya ticaret mümesailliği. 
ne sabık ticareti bahriye müdü 

rü Fahri Bey tayin olunmu,tur 

BUDAPEŞTE, "Saat 13'.30" l~ 
A.A. _ Macar Ajansı teblıi edı-

yorD: .. k .. içtimaında hey' eti vükela 
un u kik 

. . bü't" teferrüatile tel et· 
vazıyetı un .. •. 

. ve bu vaziyette mu§"hede. etti 
mıt la • tif a karar •. tahavvülden do yı il ay 
gı · tır• Buna istinaden IJaıvekil 
venn•t • d k 
K t Bethlen buııüo saat 10 a il· 

bi::inin iıtifaıını naibi saltanata 

tevdi eylemittir. 
Amiral Horti istifayı kabul ~

mekle beraber bafvekilin tavslyetı 
.. · sabık maliye nazm Jan 1'e
uzerıne 

leoki'yi, hariciye nazırı Kont Jul 

Karolyi'yi saraya davet ederek ken· 1 !ll!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l~!!!!l!!!!!!!ll!! 
d ·ı ril ·· ·· ''ıt"r üzeri intjıar ctm.İf ve •iir'•tle bü
ı e e ııoruıınu u . 
BUDAPEŞTE, "Saat 14,30,, ·ıs tün ıehre dağılmııtır. Söylendiğine 

A.A. _ M. Karolyi yeni kabinenin nazaran 33 kitilik Parli\jllento fev

teıkilini kabul etmiıtir. kalade encümeninin mesaisine son 
BUDAPEŞTE, 19 A.A. - Ye- zamanlarda iıtar olunan mali emir

ni kabinenin teıekkülüne kadar ıa· nameler sayesinde Macariıtanın ilı
bık kabine muamelatı tedvir edecek yası itinin umumiyet itibarile neti. 
tir. yeni kabinenin teıkilini kahul 

celeruniı olduğ.ından son birkaç 
eclen Kont Karolyi hariciye nezare-

. hafta zarfındaki fevkalade mehisin 
tini de muhafaza eclecektır. 

BUDAPEŞTE, 19 A.A. - Siya· den dolayı temamen yorııun dütm 
• mahafllde Kont Bethlen'in istila- Kont Bethlen ihya itinin yeni km·· 

•• · • d vetlere tevdii Jü;.ı:un~unu kani olm&.lf 
ıına kat'iyyen intizar edilıruyor u. 
htifa hakkındaki reomi tebliğ oile tur. 

cektir. Mübriz bu vekaletnameyi 
hi.mil değilse cüzdan ve mühür iı· 

tirdat olunarak maaş sahibine verile 
cek ve maatı tediye olunacaktır. 

Cüzdan ve mühür istirdat edilP.mİ· 

yecek olur ise, maaş da hiç bir taroı· 
fa tediye edilmiyerek evvel emirde 
mal dairelerince cüzdanının 

terkin ve uıul ve meraıimi 

kaydı 

mahsu 
saıma tevdi ve ilin keyfiyetine ri~ 

ayet olunmak ıartile maaı sahibino 
yeniden cüzdan verilecektir. 

B • Noterden musaddak vekalet
name ile maatlarını almağa tevkil 
ettikleri kimıelerin yine Notttden 
musaddak azilname ile azlettiklerini 
bildirirler. Bu takdirde azilname a
lınarak vekile maaı verilmiyecelctir. 
Ve bilveıile ıu cihete alikadar ı:R-:· 
murinin bir kere daha nazarı alk
kati celbolunur. Noterlikçe tanzim 
edilmi.ı bir vekaletname ile tayin e

dilm.it bir vekil adi bir arzıhal ile 
azlolunamaz. Binaenaleyh her han· 
gi bir maaf sahibi muntazam bir 
surette tayin ettiği vekili azlettİ}ini 
beyan ettiii takdirde vekil vekitlet
nameyi hamil ve ibraz etmit olduk
ça maaı vekile verilecektir. Birde 
bu vekiletnameler ekseriyetle rnüd

detlidir. Altı ay, üç ay, bir sene gi
bi! Binaenaleyh her vekaletname 

ibraz edene li.lettayin maaş verilrni
yerek evvel emirde vekiletnamedc· 

ki müddetin iıbu tediye tarihine na
zaran munkazi olup olmadığı surea 

ti mahsu•ada tetkik olunduktan son 
ra, müddeti munkazi olmamı!} ise 

berveçhi ıabık maaş vekile verile
cek; munkazi olduğu ve sahibi ma
aıında müracaati resmiyesi bulundu 

ğu takdirde (A) fıkra11 mucibince 
hareket olunacaktır. 

C • Esbabı maaıdan bir kısmıda 

cüzdanlarım zayi etmiı oldukların

dan bahsederek rnaaılarının baıka

ıma verilmemesini istida edttler. 
Bu gibiler keyfiyeti ili.n ederek ziya, 

bi.diıesini usulü mevz.uaıı daireıin

de tekemmül ettirip yeni cüzdan a
lacaklar ve maatlanru olvakit iıti

fa edeceklerdir. Bu gibi zayi cüzdan 
lar ahar tarafından ibraz olununca 
istirdat edilecek ve ntaaf verilmiye
cektir. lstirdat eclllemediii takdir· 
de de kezalik maaı verilemez. Cüz
danını zayi ettiklerini beyan edenle 
rin cüzdanlarını ve mühürlerin! dl 
ğer birisi vekaletname ile ibraz el
tili takdirde maaı aahibine tl vel 
emirde uıulü daireıinde vekilini •z· 
!etmekte serbest olduğu bildirilerek 
maaş ( B) fıkraHndaki kayıt ve ıe· 

rait dairesinde vekaletname tetkik 
olunmak ıartile vekile verilecektir. 

Amerikada iflaslar 
NEVYORK, 18 A. A. - Linco

lin'de bir milyon 180 bin dolar ınik 
tarında mevduatları bulunan altı 
banka daha gitelerini kapaıruıtır. 

Sekiz tasarruf nndığının da te
diyallnı tatil edeceği haber verili
yor. 

Virjinya•da kain 250 bin dolar 
sermayeli Richmond bankası. tediya 
tını ta.til ctnlitliı. 

neşriyat, hatta hükumetçe de ya varsa hepsir.i istifa ederek 
muzur add?lunur. Çünkü söy- nakletmek üzere kapının önü
lediğim gibi, bu gibi zevatın ne yığmıf, fakat tam k-ıpıyı a- ' 
hakları kaybolmıyacağı mey- çıp ta sokağa çıkacağı zaman 
dandadır . karşısında polisleri gorunce, 

Bu gibi neşriyat ümit verici §aşırmış kalmıştır. Polisbr bu 
olduğundan bilahare alakadar- cür' etkir hıuızı yakalamışlar-
larm İr. kisarlarını mucip ola- dır. 
caktır, ki bu noktadan muzır- Bıçakla tehdit 
dır. Esasen Hükümet, bu gibi 
emlakte oturanlann mağduri
yetlerini mucip olmıyacak bil 
cümle tedbirleri de alm,.tır. 

Buı::dan başka kanun~n tat
biki geri lcalmış değildir. Ali
kadarbra tebli3at yapılmakta
dır. Ve bu tebliğat yapılırken 
de kendilerinin mağduriyetleri
ni mucip olmamak İçin muay
yen bir mühlet veriliyor. 

Bu mühlet bitince bu gibi 
emlak tahliye olunarak, Muh
telit mübadele komisyonu em
rine teslim olunacaktır. 

Hakikat budur ve aksi neşri
yata alakadarların inanmaması 
lazım gelir. 

Köprülüzade 
Fuat Bey 

. (Başı Birinci sahifede) 

olduğuna dair menıe ıahadetnantea 
si telakki edilip edilmiyeceği hayli 
münakaıayı mucip olmuştur. Net;ce 

de fahri müderriılik Ünvanı divanca 

bir mente ıahadetnamesi telakki e. 
dilmemiıtir. Neticede edebiyat fa
külteıinde menıeleri müna:ziunfih 

olan müderrislerden yalnız Fuat 
Beyin menıei müsait olmadıiı neti

ceıine varılmıtlır. Bunun için, Fu~ 

at Beyin derecesi, barem kanununa 
ııöre ali tahıili olmadığından betin
ci dereceye indirilıniıtir. Halbuki 
edebiyat fakültesi meclisi müde1Ti
ıini bütçeyi yaparken Fuat Beyi Üa 

çüncü dereceye koymuıtur. Yani 
400 lira maaı alacaktı. Şimdi iıe 

220 lira alacaktır. 

Bundan sonra mütekait addedil
mesi lizım eelen müderrialerin vui' 
yetleri tetkik edilmiıtir. Bunlardan 
yaılan dolayısile tekaüt edilmeleri 
li.zım gelen Betim Omer P I· ile E
sat, Sait, Müıtak ve Ferit Beylmn 
kl}'llleti ilmiyelerine binaen darüUü 
nunda kalmalan zaruri ııörülmiit· 

tür. Bunun için de bu zevata fahri 
müderris ilnvanı verilmit ve halen 
okuttuklan dttsler de vekaleten u!,. 
telerine bırakılmıtlır. 

Divanın içtimaa akpm saat 18 

de nihayet bulmuı ve bütçe iti de 
bu auretle bi.tirilmiıtir. Divanın mu 

karreratı taıdik edilmek üzre vek&
lete gönderilecektir. 

Fikret ihtifali 
. (Başı Birinci sahifede) 

"Dünya kurulalıdan beri in
san oğullannı yutan karatop
rak, Fikret gibi bütün mevcudi 
yeti kıymetli ıahalyetleri de a
ııutuna alıyor. Bu kadar lli 
cevherlere kavuıan toprak yı
~mlarına, ııökyüziinde ebedi 
bir şaıaa ile parlayan yıldızlar 
bile gıpta ediyorlar • ., 
Nazım Bey nutkundan aonra 

Cenabın Fikrete ait bazı yazı
larıoı okudu ve merhumun tim 
diye kadar meçhul kalan çocuk 
luk hltıratmı ve huauıiyetleri
ni uzun boylu anlattıktan ıon
ra, "Fikretin yükıek ruhuna,. 
ünvanlı yeni tiirini okudu. Mü
teakıbeo kızı Meliha Hanmı da 
bir tiir okudu ve alkışlandı. Bu
nu müteakıp ihtifale nihayet ve 
rildi. 

Suadiye plajı garsonlarından 
Ahmet Efendi dün plajda müs
teciri lbrahim Efendiyi bıçakla 
tehdit etmittir. 

İbrahim Efendi garson Ah
met Efendiyi işten çıkarmış, 

Ahmet Efendi de bundan 
muğber olmustur. 

Kav~a ve cerh 
Eyipte oJakç ı larda i°"'kçi S" 

lih Efendi ile Fethi Çelebi mtı
hallesinde kahveci Topal Sa. 
dettin arasında kavga çıkmıt, 
Neticed? Sadettin Efendi Salih 
Efendiyi ağır surette yarala
mıftır. 

Salih Efendi dükkanını dev
ren satmak ve Sadettin Efendi 
de bu dükkanı satın almak isti
yormuş, pazarlıkta uyuşama
mışlar, iş kavgaya, kavga da 
kanlı bir döği.işe müncer olmuı 
Sadettin bıçağını çekerek Sali
bi yaralamıştır. 

Salih Efendi Guraba hasta
hanesine yatırılmış, Sadettin 
Efendi yakalanmıştır. 

Adliyede 

Hapisanede kütüphane 
Umumi hapishanede açılan 

dershanede tedrisata muvaffa
kıyetle devam edilmektedir. 

Bilhassa yatlı mahkumlar, o-, 
lrumak için büyük bir ıırzu ve 
tehalük göstermektedirler. Ha 
piaane idaresi, müeaa<:sede mah 
kGmlar için güzel bir kitap:,,.. 
ne viicude getirmeğe karar ver 
mit ve hemen faaliyete geçmit 
tir. Hapiabane başhekimi İbrıı
hlm Zati B. kitaphaneyi 4Cı iclt 
kitap hediye ettiği gibi Sudi ki 
taphantl4i sahibi Sudi Bey de 
200 kadar eser temin etmeli va 
detmiıtir. 

Kitaplar abli.ki mal:iyette ya 
hut seyahat romanı tarzında 
ıeyler olacak, cinai ve atk r1>· 
manları bulundurulmayacak
tır. 

İngiltere de 
Pena havalar 
Feyezandan nıünakafiit 

durdu. Ölenler var 
LONDRA, 18 A.A.-- Mant 

denizinde hüküm süren fena MY&

lar yüzünden vukua gelen hasarlar• 
ait haberler vürut etmektedir. Fey.
zanlar, geoit araziyi istili. etmiıtir. 

Memleketin bir çok aksamında \i· 
mendifer münakalatı bu yüzden İn· 
krtaa uğramıftır. Tyne nehrinin ıu
larının yükselmesinden birçok kim
seler, meskensiz kalmıttır. Birçok 
yerlerde arazi çökmüştür. Birç9k 
hayvanat boğulmuştur. 

LONDRA, 18 A. A. - Gazete
ler lngiltere sahillerinde hüküm sür 

mekte olan fırtınanın 14 kişinin ölü 
müne ıebebiyet vennit 
yazmaktadırlar. 

olduğum• 

Silahsız muhalefet 
meselesi 

AHMETABAT, 18 A.A. -
Candhi kendisinden bir mulikat is
tiyen Reuter muhabirine vaki bey°'" 
natında konerenin tekrar ıilibsrJ 
muhalefete geçmeğe hazırlandığın~ 
dair ıayi olan haberleri tekıip et .. 

miıtir. 

Gandhi Delhi misakıltll riay~t 

Ziya Gevher Bey gösterilmesi ve hükumetin emirleri. 
ANKARA 19 (Telefon) _ ne, kongrenin müsaadesi olmadıkça, 

Çanakkale m'eb'uau Ziya Gev- / muhalefet edilmemesini temin için 
her Bey ve çocukları bu akşam memleketin her tarafına talimat 
konvanayonelle lstanhula hare gönderilmi~ olduğunu da si;>lerİni" 
ket ettiler. Bir felikat ve has- it :, •. ~ etmi~tir. 
talık geçirmit olan muh
terem meb'ua doktorların tavsi 
yesı uzcrine Pendikte ineı·ek 
tebdili hava için Burgaz ada11-
na geçecektir. 

Zayi -- Gelenbevi orta mek
tebinden aldığım şahadelrıo.me 
yi zayi ettim, hükmü yoktur. 

Orhan 
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lstanbul ithalat gümrüğü müdir~ Zonguldak Maden meslek mek

~ tehi müdiriyetinden: 
;4 Mektep için mübayaa olımacak (40) çift fotin ve (40) çift 
2 ocak çizmesi 9-8-931 tarihinden itibaren (30) gün müddetle 
1 açık münakasaya konulmuştur. 

liğinden: 
Adet Cinsi hp 

1 Parça 

Marka No. 

Bili Bila 
1 Kap Bili Bili 

r Taliplerin şartnameyi görmek üzere ehr gün mektep ve 
ıtı 7-9-931 Pazartesi günü saat 15 te Havzai Fahmiye Müdiriyeti 

Belediyeye müracaatları ve münakuaya iştirak edece4derin 
Umumiyesi binasında hazM" bulunmaları ilan olunur. 

Tahlisiye Umum mü -
dürlüğünden: 

3 Sandrk 

1 Sanrlrk 
13 Adet 

1 Paket 

5 P•ça 

2 Adet 

Rumeli Tahlisiye rnıntakasına merbut Ağaçlı mevkiindekl 
1 
tahlisiye kovuşunll'll enkazı 28 Ağustos 931 tarihine müsadif ( 2 

. ;ı;ma günü saat on dörtte bilmüzayede satılacaktır. ( 3 

" 

Parça 
Parça 

, Taliplerin müzayedeye iştirak etmek üzere 28 Ağustos 931 
ı ~uma giinü saat on dörtte Ağaçlı kovuşunda hazır buhınaıcaic 

olan satış heyetine müracaat lüzumu ilan olunur. 

Akyazı Kereste Fabrikaları Müdürlüğünden: 

1 Sandık 

1 Sandık 

4 Paket 

A c+c o ı6, 18 

s 
Bil{l 

Bila 

,, 

.. 

.. 
" 

TMC 

9415 
Bili 

B1Ia 

.. 

" 
.. 
" 

6973 

Adres 5 
17 / 20 2007 / 10 

Cinsi eşya 

Sım'i ipek şarpa 
Kesme §Cker 

Kilo 

0,380 
20 

'-
Parlak plak imaline mah-

sus bakır levha 535 
Aleıktırik eşya 8,185 
lpeddi pamuklu örtü ipek 

atıkı pamuk çorap 15,590 
Pamuk çorap tavus kuşu 

tüyü kağıt etik~t 
Sutu mermer heykel ve 

ipe>k mensucat 
Pamuklu ipekli karyola 

örtüsü ve şarpa 
Pamuk mensucat 
Pamuk mensucat yün 

mensucat 
Yumuşak kWpeme tıo

prak ·kavonozda ecza 
Adi yaldızlı çam eşya 
Y apışt:rnna ve işlemeH 

keten seccaıde ve yastık 

0,640 

2,430 

1,180 
) 
) 13 
) 

'iO 
6 

Nakliı!. 

.A~ .AI::>C> L "'LJ 
SİGORT ŞiRKETi 

Türkiye İt Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adreı: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü Vakıf Han lst. 531 İmtiyaz 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

185 ton demir, 21 ton İsveç demiri, 45 '<>n muht>elif saçlar 
ıkapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 28 Eylül 931 Pa.zaretsi günü saat 15 te Ankara
da Devlet Demiryolları Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif me>ktuplanru ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Komisyon 
katipliğine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilir
leı'. 

*** 
Romörköriin tamiri kapalı .zarfla münakasaya konmuşrur 
Münakasa 7 EylQl 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryollan Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 üncü Kolordu 
il ini arı 

Ankara Merkez kıtaat n 
müessesatı için aşağıda yazılı 

eşya kapalı zarf usulile alına
caktır. Taliplerin şartnamele

rini gönnek için Ankara Mer
kez SA. AL. komisyonu
muza müracaatları ilan olunur. 
(175). 

8065 K. Yerli fabrika ınamfı· 
lfıtı çoraplık pamuk ipliği 

5-9-931 saat 15 te Ankara M•r

kez SA. AL. KO. 

"' "' + 
Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 

mücssesat ihtiyacı için 9000 
kilo Gaz aleni münakasa 
usuliyle 23-8-931 Ta. de saat 
15,30 da ihalesi icra kılınacak
tır. 

Akyazı askeri kereste fabrikasının bir şubesi olan Mudur
nu kazasına tabi Kapaklı ormanındaki imalatJ:ıanesile makta 
kurbundaki a<raba konağı mahallerinden takriben (1500) m. 
mik'ap muhtelifülcins nim mamul kereste ve tomrukların 

Akyazı'tlaki merkez fabrikasına nakliyesi kapalr zarf usulile 
mün.ıkasaya vazedilmiştir. Talip olanların ';iı 7,5 pey akçesi 

1 

1 

Sandık 

Parça 

TMC 6970 

SGC 58 

yüzil 18,200 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a 'kadar Münakasa 

39 Komisyonu Katipliğine venm:leri lazımdır. 
İspirtolu ağaç çeliği rayı-

hah esans 
Demir çember l8 Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An-

Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
münakaşaya iştirak etmek üze 
re de yevmi me.zkılrda · K. 
O. SA. AL. KO. müracaatları 
iian olunur. (109). 

. olan 562,5 liranın veyahut bu kıymette Banka mektubunu ha

. milen yevmi ihale olan 2 Eylfil 931 Çarşamba günii saat 14 te 
Adapazarı Maliye dairesinde komisyonu mahsusa ve şeraiti 
anlamak ve daha fazla tafsilata vakıf olmak arzu edenlerin 
Akyan'da fabrika müdiriyetile Adapazarı Belediye daicesine 

~ 

mürarnatları ilfın olunur. 

Istanbul Gümrükleri Başmüdir .. 
liğinden: 

80 formadan ibaret Gümrük ayhk istatistik mecmuası tab'et-
tir'ileceginden taliplerin şartnamesini ve nümunesini görmekle 
beraber 12-9-931 cumartesi günü saat 14 te yapılması mukarrer 
olan mlinal<asaya 0, 7,5 teminat akçesi olan 265 Ji.ra ile bir
likte iştirak etmek üzere Başmüdiriyetteki Komisyona mü
ra~aatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRAj~ .... ._.,_ .. ._ ... mm 
BERATI 1 SE YRİSEF AIN 

· tstıal mekanizmalarına mahsus 1 
Merkez aı.:enl o1:: ( :a/at J Küp ru ba ~ı 

R. 2362. Şube A. ~ ırkcci M ııhilrJ.r 

ı.ad e han 2. ! 740 

•mniyet tertiba tı" hakkındaki icat 

için Sinai Müdiriyeti umumiyesin- J 

dt ı •ti hsa edılmis olm l Trm- •---M-E_R_S_İ_N_P_O_S_T_A_S_I_ 
muz 1929 tarih ve 1142 numaralı ih-

JN EBOLU 21 Ağustos cutira berdtı bu kere fe rağ veyahu• 
ma 10 da Galata Rıhtıi~ ra verı!eceğ j nrfen nıezkOr ıhti-
mmdan kalkarlar. Tayı s1tı n al.,,a k vey Jh u t ist icar et-

m •k arzus , ınd.ı bu lunan zevatın fs
tanf.nl Bahç•klpı T a5 Han No•3-1!1 
de 'Tiükim vtkili H. W. İSTOK 
Efendıyp n1 fi racaatları. 

-----TRABZON POSTASI 
KARADENiZ 20 Ağustos 
Perşembe 17 de 

2 Teneke Bila Bili Tereyağı senayide müs-
tamel açı bozok 8 

1 Kap Mannalat 2,500 " ,, 
5 Kaıp ,, ,, Kuru üzüm 91 
2 Kap ,, ,, Süt hülasası 13,200 

Balfıda cins ve miktarı yazılı 18 kalem eşya 18-8-931 tari
hinde Tiransit suretile İstanbul İthalat Gümrüğü Müdiriyeti 
Satıs komisyonu tarafından bilmüzayede satılacağı ilan olu-
nur. 

Edirne San' atlar mektebi 
dirliğinden: 

1 - Tüt'k tabiiyetinde olmak. . 
2 - Beş sınıflı ilk mektep mezunu olmaıc· 
3 - On altı yaşından büyük olmamak. 

,. 

•• mu-

4 - San'ata kabıliyetli ve dersleri takip edebilecek bünyeye 
rr.alik olmak (mektep doktorunun raporu ile). 

5 - Müsabaka ile kabul olunur. 
6 - Müsabaka imtihanı Türkçe, hesap, hendese, resim ve el 

işlerinden icra edilir. 
7 - Usulü müracaat: Mektep, aşı şehadetnamelerile hü

viyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoğrafile birlikte. 
8 - Namzet kaydı: 1 Eyltll 931 salı gününden baslar ve 

20 Eylfı! 931 tarihinde hitam bulur. 
9 - Mü~abaka imtihanı 21 Eylfıl 931 pazartesi 

lacaktır. 

---- -
Gazi Muallim mektebi 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

21 kalem çamaşır yıka-

ma müteahhitliği münaka- ve Terbiye Enstitüsü müdirliğinden 
sa ile verilecektir. Teminat 1 
% 10 dur. İhale 28-8-931 
saat 16,30. 

·• Menhol kapakları ve milmasi
l:indrki ve bunlara müteallik isla
hat" hakkında olan bir ihtira beratı 
talebi için İstanbul Vilayeti Celile
aine 24 Teşrin ievvel 1929 tarihinde 
takdim olunup 19641 numara ile 
mukayyet müracaat üzerindeki hu
kuk bu kere fe rağ veyahut icara ve
ri.ltceğ inden nlt"zkfir ihtirayr satın 
almak veyahut isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın İstanbul 
Bahçelrapı Taş Han No 43-48 de 
mukim vekili H. W. !STOK Efen
diye müracaatları. 

8 inci icra dair~sind~n: 
Bir borcun temini için tahti ha

tza alınıp bu kere furuhtu milkarrer 
otuz adet kayık kerest«i ile numa
ra"z beş çifte balık kayıgı 25 A
l!ustos 931 Salı günü saat ondan iti
baren açık arttırma suretile Ana
dolu Hisarınd~ ki.icük , caddesin
de °''''.it 2-4-10-12 numa ralı kayık
hantdc bilmüzayede satılacağından 
taliplerin yevm ve saatt mezkurde 
mahalllnclc hazır bulımacak memu
runa müracnatJarı ilcin olunur. 

Türkiye İş Bankası Is
tanbul şubesinden: 

Trabzon tüccarlanndan Sa
gir Z. Hüseyin Avni bey namı
na muharrer 323945 No. lu 
Mülga İtibari Milli Bankası
nın hisse senedi zayi edilerek 
ikin<:i nushası ita edileceğin
den aslının hükmü olmadığı 

illin olunur. 

GAiP ARANIYOR 
Seferberlikte Hindistanda es.ir 

olarak bulunmakta olan Bulgariııta
nm Lofça kazasmm İ•toroc kari
yesinden 45 yaşında Ahmet oğlu 

Yusuf ve Fethi oğlu İsmail bir kaç 
dda melctu.plan gcldii!!i halde dört 
scned ir haber ..ıamadığımdan hayat 
ve mematını bil-enlerin iti-deki adre
se bildirmeleri rica olunur. 

Lofca kazasının İatiroç kariyesin 
den Ali oilu Muatafa. 

lst•nbııl asliye mahhme>i ilrincı 1.•t•nbul birinci iflls memurlu-
ticareı dairesinden: jtundan: 

1.ıanbulda Sultan Hamanunda Galatııda Abdullah Ef. Lokanta-
Hüda Verdi hanı altmda 108 numa- sı ittisa.lindc Kumaş tilccruı Müflis 
ralt ma ğazada kumaş ticaretLle müş Tayihhman biraderlerin mağazasm
tegi ~ l ... igor Alavropolos ve seriki daki elbiselik ve paltoluk ve pan
şirke tini'1 htan.bul icra riya~tince ta.Jonluk, ve pardeaüliik, gibi enva'i 
borçlu şirk.le verilen mühlet zar- renk ve çeşitlerdeki kumaşların ve 
fınd akit ettiği kongordato ve vitrin, tezgah, ve yazıhane ve kasa 
komsc r raporu berayı tıuıdik mah- ve raf ve buna mümaail eş:..ıya bi
kemcye tevdi edildiğinden alakadar rinci arttırma.da kıymeti muham
larm tayin kılınan 24 ağustoa ı;uı mene Ue talip zuhur etmediğinden 
Pa•ar tcsi tarihinde saat 13 buçukta ikinci arttırmanm lcresı tııkarrlir 
mahkemede hazır bulunmaları il2n etmi!. Bu ikinci twtttrınaya 34-8-931 
'>lunur. . Pazartesi günü Abah saat 10 dan 

itibaren başlanacaktu-. O gün Mtış 
Sinci icra memurluğundan: bitmediği takdirde arttırmaya onu 
Mahcuz gardroplar 24-8-931 tarı- v.:lyeden gilnl<mle dahi devam ede

binde saat 13 ten itibaren Sandal ceiinden talip olanların milracaat-
B<*stand<ı •atılacağı ilan olunur. ları ilin olunur. 

A - Mektetıimizin ikmal imtihanlarına Eylfilün on beşinde 
başlanacaktır. Talebenin o gün mektept., bulwımala-_ 

rı lazımdır. 

B - Enstitünün Mesleki şubelerine g.irmek aı-ımsunda bulunan 
Lise mezunları Eylfilün 28 ine kadar Enstitü Mü
düdüğüne müracaat etmelidirler. 

C - Enstitünün ihzari sınıflarma ginneğe talip olup Muallim 
mekteplerinde veya Orta mekteplenle müsabaka im
tihanına girmiş olan Muallim mektepleri mezunla
rından kimlerin müsabakayı kazanmış okluklen ay
rıca ilan edilecektir. 

Nafıa vekaletinden: 
Ulukışla Poz bölüğü için askeri elbise ve ayaıldcatıı kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 9-9-931 tarihinde çarşamba günü 15 te Ankarada 

Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır, 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mcıktupları ve mu

vakkat teminatlarını aynı günde saat on dört buçuğa kadar mü 
nakasa komisyonu riyasetine vermeleri liizımdııt. Taliple!"in 
Ticaret odalarında mukayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin 
munakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Nafıa 
Vekaleti inşaat dairesinde, İstanbulda Haydarpa§a Liman işle
ri müdürlüğünden de tedarik edebillırler. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 
1 

1525 numaralı şöse ve köprüler kanununun bazı maddele
rinin tadili ha.lclunda ahir9Il Biiyük Millet Meclisince kabul 
olunan 25-7-931 tarih ve 1882 mımaralı kanunun birinci mad
desine tevfikan 931 senesi için yol parası altı lira ve taıksit 
müddetleri Haziran, Teşrini.evvel ayları ola<rak kabul edilmiş
tir. Bedenen ifayı mükellefiyet edecek olanlar için çalışma za
manları Ey!Ql, Teşrinievvel ve Teşrinisani Nisan~ Mayıs ay
lan olarak tesblt edilmiştir. Mükellefiyetlerini bedenen ifa 
edeceklerin çalışacakları yollar ve hangi kafilenin neırelere mü
racaat etmeleri lazım geleceği bilatıara ayrıca ilan cdilcektir. 
Keyfiyet illin olunur. 

karada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. Çatalca Mst. Mv krtaat ve 
müessesat ihtiyacı için 11250 

• • • kilo benzin aleni münakaşa su· 
Haydarpaşa - Eskişehir hattmın 54 600 üncü kilometre- retile 23-8-931 Ta. de saat ıs 

sindeki Dil iskelesi ocağından çıkarılacak 1500 m3 Blok ve, ı te ih~esi . icra kılınacaktır: 
2000 m3 Balast kapalı zarfla münakasaya konmuştur. · .. Talıp~.erın şartn~el.~rını 

Münakasa 9 Eylfil 931 Çarşamba günü saat 16 da Ankara- gormek uzere .her gun oyle-
. . . den evvel komısyonumuza ve 

da Devlet Demıryolları Idaresınde yapılacaktır. .. k · t" ak tın k ·· 
. . muna aşaya ış ır e e uze 

Münakasaya iştirak edece!klerın teklıf mektuplarını ve mu- re de yevmi mezkfu-da • K. 
vakkat teminatlarını aynı günü saat 15,30 kadar münakasa ko- O. SA. AL. KO. müracaatları 
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. iian olunur. (110). 

Talipler münakasa şartnamelerini i:ki lira mukabilinde An- • • • 
karada ve :tlaydarpaş_ada İdare veznelerinclen teda.ri.k edebilir- Ankara ıneri<.ez kıtaat 
ler. 

ve 
müessesat ihtiyacı için 80,000 

' mette kaputluk kıunaş kapalı 
zari usulile 25-8-931 TA. de 

*** 
30 ton benzin kapalı zaırfla münakasaya konmuştur. 
Miinakasa 9-9-931 Çarşamba günü saat 15 te Ankarada Dev-· 

let :Qemiryolları isletme umum müdürlüğünde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım , ve 

muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14.30 a kadar müna
kasa komisyonu katipliğine veımeleri lfızrmdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An
karada ve Hayda-rpaşada idare veznelerinden tedarik e<lebilir

ler. 

saat 15 de ilıalesi icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamele
rini gönnek üzere her gün öy· 
leden evvel komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkiirda Ankara Mer
kez K. SA. AL, KO. müracaat
ları ilan olunur. (127) 

• Bakırköy - Veliefendi _iiil 

T Y A R 1 L A 1-111 Çatalca Mst. Mv. krtaat vt 
Ş müessesatı ihtiyacı için aşağı· 

21 Ağustos cuma günü saat 14,30 da da yazılı erzak aleni usulile alı 

1 1 
Halis kan Türk atlarının ilk yarışları. Büyük ikramiye I nacaktır. Taliplerin şartnaıııe· 
5000 lira. Zengin bahsi müşterek. Sirkeci' den hususi tren lerini gönne'k için her gün öğle 

llL_ 13,30 - 13,55 - gidip gelme 17,50 Kr. _ ı ı den evvel kıamisyonwnuza mü 
~ Dühuliye 30 kuruş racaatları iian olunur. (171) 
------------------------- 48000 kilo kuru ot 6-9-931 gii 

lstanbul Adliye dairesi eşyayi nü saat 16 da 3 K. o. ihale ye-

cürmiye tasfiye komisyonundan: 
341 senesine kadar mülga İstanbul ve Beyoğlu Emanet 

dairelerinde mevcut bulunan ve devren alınan hülliyata ait 
eşyanın sahipleri va'l'sa İstanbulda bulunanların bir ay sair ma
hallerde bulunanların iki ay müddet zaclında İstanbul Adliye 
Emanet dairesine müracaat edip istihkakı hakeylemeleri ve 
müddeti mezkure zarfında müracaat edilmediği takdirde ale
nen bilmüzayede furuht edileceği ve bedelleri tarihi satıştan 

itibaren altı ay müddetle emanete alınacağı ve bu müddet zar
frnd<: dahi müracaat edilmediği halde hazineye irat kayıt 

olunacağı ilan olunur. 

Istanbul Adliye dairesi eşyayi 
cürmiye tasfiye komisyonundan: 

Komisyonumuzca satılmasına karar verilen bazı mütefer
rik eşyanın 20-9-931 tarihine müsadif pazar günü saat ikide İs
tanbul Adliye bin.asında emanet dairesinde satılacağından ta
lip olanların yevm ve saati meııkfırda emanet dairesinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Jandarma imalat.lıanesi müdir
liğinden: 

Jandarma thtiyacı için (3500) adet battaniye kapalı zarfla 
satın almacaktliI'. Münakasa 9-9-931 çarşamba günü saat (15) 
te Gedikpaşada jandarma imaiathanesinde icra olunacaktır. 

Talip olanların komisyona müracaatla teklif ve teminatlarını 
ayn ayrı vermeleri Iazımdır. Şartname imalathaneden verilir. 

Deyin ilmühaberine raptedilen 
matlubat hak·kında 

Liseler muhasibi mes'ullüğünden: 
Liseler Muhasibi Mes'ullüğünden verilmiş olan deyin il

mühaberleri muhteviyatlarından kısmen veya tamamen mah
sup ettirilmiyen matlubat için tasfiyei düyun tahvili itası mu
karrer bulunduğundan eshabı matlubun Mayıs 32 gayesine 
kadar bulundukları mahallerin en büyük mal memuruna ba is
tida müracaatla m9saddak numara pusulası almaları ilfın ı:ılu

nur_ 

rinde. 

"'"' "' ' 
Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 

müessesatı ihtiyacı için 48.000 
kilo saman iteni münakasa 
usulile 6-9-931 saat 15 te ihale· 
si icra edileceıktir. Taliplerin 
şartnamesini gönnelı: üzere he! 
gün öğleden evvel komisyonu· 
muza ve münaıkasaya iştirak 

için de muayyen zamanda 3 
K. O. SA. AL. KO. müracaat· 
ları ilin olunur. (170). 

M. M. sabn alma 
komisyonu llAnı 

Denizli' deki aakeri kıtaat 
ihtiyacı olan aığır eti kapalı 
zarfla mlbıakaaaya konmut· 
tur. İhalesi 24 ağuıtoa 931 
pazarteııi gfioü saat 9 da 
İıparta'da Askei satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
(Şartname heyetimizde mev• 
cuttur.) Taliplerin tartname 
almak" münakasaya girmek 
üzre ihale saatinden evci te
minat ve teklifnamelerile bir· 
likte 1.parta'da mezkür ko· 
misyona lmüracaatarı. (469) 

* * * Ordu ihtiyacı için yerli Fab 
rikalar mamulatından 60,ooC 
metre boz renkte kaputluk kıl, 
maş kapalı zarfla münakasays, 
konmuştur. !halesi 23 ağusto! 
931 pazar günü saat 15 te All' 
karada merkez satın alma k<r j 

misyonunda yapılacaktır. T3· 
!iplerin şartname almak ve rrı~ 
nakasaya girmek üzere teırır 

nat ve teklifatnamelerile bit' 
likte Ankarada mezkQr komiS' 
yona müracaatları. (470) 
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Fosfatı .. 
Musiki Muallim Mektebi talebe 

kayıt şartları : . . 
. ktebi tam tahsil müddetını 

1 - Ankara Musiki Muallım. me 
1 

· orta mektep· 
b · · . . . Ilım mektep enne, 
ıtıren talebesını lıselere, mua . M "f Vekaleti ta-

l · · k gayesile aan 
ere musiki muallimi yetıştınne· • ._. m·u··essesedir. 
r • 1 11 nehan ı11ır 

ra ından tesis edilen meccam, ey ' .. t ilki devreye aynl-
Tahsil müddeti altı sene olup l:ıu mudde 

mıstır · ··ruı k • . ·. . . . • meli kısımlan go me • 
Bırınci devrede musvkının nazarı a . muallim mekteple-

le beraber ilim derslerinden orta m~kt~pl~ 
riııin müfredat proğramlarr kabul edılmı§tır. d 1 ·ı be-

t . . . l inin meslek ers en e 
kıncı devrede muallım mektep er ·ı Avrupada 

raber musikide de birinci devrenin deva~ı sııc~tı e iki tahaill 
''Ecole Normal de Musique" !er derecesınde bır muıs - . 
temin eder. 

Sınıflarda okunan ders zümreleri şunlaırd .. : 
B1RiNCİ DEVRE: . . . i!haıp edilen her-. 

Birinci sınıf Enstrüman, (Talebe ıçm. ınt lf · musiki 
h . . . t musvki imlası, so e], 
angı bır saz) musiıki na:ıanya ı, · azı"ue resim ta-,_. . ·h • fya rıv J ' ' 

"' 1raatı Türkçe Fransızça, tarr ' cogra ' d ) 
b"• · · ' ' müfredatının aym ır. 

tı ılımler. (Bu dersler orta mektep . . ilı:" imlası 
I·k. . .. i!ki nazarıyatI, mus 1 • 

ıncı sınıf: Enstruman, mus .. rd.. ü i2lgideki Fa; ve 
~o~~ej, musiki kıraati (sol anahta"'. do un~ Tçür.kçe Franswça 
ııçu_ncü çizgideki Do anaht~) ~em~ tag~ ve tabii ilimler. 
tarıh, Coğrafya, Yurt bilgısı, nyazıye, z 

(Bu dersler orta mektep müfiredatın~n ayn_ık~ır: lası ve kıraati 
Ü .. .. f En t..;;...,an, armom, musı ı, ım 
çııncu sı.ıu . s • ..... . be lilı: Tur·· kçe Fran-

(b .. ·· · tagannı bera r , • utun anahtarlarla) oemı ' b"' ·ı:-' . · · · · f' iki ve ta ıı ıı.uu· sızça tarih, Coğrafya, Yurt bılgısı, rıyazıye, ız 
ler (b d 1 t m~kten müfoedatınııı aynıdır). · u erserora ~ ı:- •• 

· 'ıki imliisı ( ~kı ses-D .. d "' .. f· Enstrüman, armonı, musı 
. oıı uncu sıru · . . ., interpretasyon, 

lı) solfej, taganni, cemi.tagan~ı, bera~erlı~, Fiziki ve taıbi1 
edebiyat Fransızça, tanh, Cogııafya nyazıye, 1 ·orta · . • · ı· ktep en ve 1lın-.Ier (Bu derslerin müfredatı mual ım me - ·· - -
:tlektep müfredatından muktebestir.) 

İKİNCİ DEVRE 

l .. i kontrpuvan; cemi tagan
. Be~inci srruf: Enstruman, armon ' iki imliisı (üç ses

nı, taganni, beraberlik, enterpretasy~n'. m~ . 
e lı) ruhiyat edebiyat, Fransızça, musLkı tarıhı. 

Po ' · k trpuvan akompanye-
Altmcı sınıf: enstrüman, armonı, on , .. 

. . ·ki imlası ( dort ses-
ıtıan dö piyano cemi tagannı, tagannı, musı . . 

ae li) enterpretas~oıı, beraberlr~, ~hiya~, usulü tedns, terbıy.e ve 
ı 

~
- tarihi musiki terbiyesi ve tarihı, edebıyat, Fransızça. 

e- A f talebesi bak,alorya verdiği derslerden maada 
ltrncı sını . . 

ıv- dı' - l den mezuniyet imtihanı venr. Şehadetname alır. r ger ders er 
f.a 1931-1932 senesi talebe kaydı kabul şaırtları: . . 
ae 2 _ Birinci sınıfa bu sene iyi sesli olmakla beraber musıkı 
r- de istidatlı, orta mektep müdavimi veya ilk mektep mezunu 
t- alınır. Maarif Vekaletinin olbapta emri mııciıbince bu sene bi-

rin(.i sınıfa 30 leyli erkek o kadar da kız nehari alrnaca:ktrr. 
Aşağıdaki evraıkı müsbitesi ve. ~erajti haiz olanlar mektebe 

t kabul edilecektir: 
rı- A.- Yaşı 13-17 olmak. . _ _ . , 

B .. k . 'lk mektep şelladetnamesı veya orta 
Jı .- Nufus tez· e:resı, 1 f • f 
e- lnektep tasdiknamesi, aşı ve sıhlıat raporu, 6 adet oto~~ . ab" 
e . C.- Yapılacak tetk<ik ve tefrik imtihanında musıkı k t-

ii lıyetini isp:ıt etmesi laznndrr. edil kt. Bu 
I d leb kabul ece ır. kinciden altıncı sınıfa kadar a ta e d . 

s -·•- · .. t rilen dersler en ım-ü tnıflara n-irmek isteyenler yukard-1 gos e fl 
tihan ve;nesi şarttır Dördüncü sınıfa kadar olan ~mı ~kın 

e- ı·1 · · k d ki rına daır vesı a 
. ını dersltti için diğer mekteplerde o u u . a . 
tbra? d .. d 1 ·nden imtıhan verır. ·· e enler yalnız musıkı ers en . .. 

B l b vechiatı gunlerde saat 
u şartları haiz olan talebe eır er "k" mual 

15 ten 18 k d B 'k~aş 19 uncu Hk Mektepte musı ı. .
r e ' a ar eşı . h M siki hevetı şeflı
,1'.11 mektebi müdürü ve Riyaseti Cum ur u 
"lne müracaat edebilirler: 

20 Ağustos 931 Perşembe 
22 Cumartesi .. 
23 
25 
28 

.. 
" 

Pazartesi 
Çarşamba 
Cumartesi 

30 Pazartesi ı ı 
t· . " " . 1 E Iülden 15 Ey Ü e 

,_ Bu tanhlC{'de müracaat edemıyenleı- . Y .. d .. i"iüne müra-
«adar Ankarada Musvki Muallim cnektebı mu ur u ., 
caat edilebilir. 

t lstanbul Sıhhat ve içtimai Muave-
net Müdürlü" ünden . 

1 g . alınacak 944 !ıra 38 
Co M h si eczanesın . ,_ • rurn emleket a.stane . t bbiye 6-8-931 tarı-

«urus bed . l" 85 kalem eczayı r 
h. . . elı muhammen ı .. konulmuştur. Ta· 

a - ınaen - ·b ·'dd tle munakasaya 
l. ıtı aren bif' ay mu e d ha ziyade malii-
ıpterin - .. k ve bu hususta a 

şartnameyı gorme . t ve İçtimai Muave-
ltlat edinmeleri için Corum Istanbul Srhha 

e net Müdürlüklerine ~üracaatları ilan olunur. 

-----·--~~~----~~~--
Zonguldak Maden meslek mek-

ı tehi müdiriyetinden: 
b t kım işçi elbisesi ve ( 40) takım 
0 it Mektep ihtiyacı için ( 40) ~ r . g..13-931 tarihinden iti-
ıı. ıı~stum ve (20) adet kaputun 1m:n~1cı:~aya konulmuştur. 
~ ren (30) gün müddetle açı.1< m .. h gıın·· mektep ve 
· 1' ,. . .. rmek uzere er 

~ :e anplenn şartnameyı go .. a i tiraık edeceklerin 
' 

7 
elediyeye müracaatları ve munakHasa:y . iehmiye Müdiriyetl 

O' -9-931 P · .. ·· saat 15 te avl'!ltl 
a· lı - azartesı gunu 1 ilin olunır 
~ l'tlumiyesi binasında hazıır bulunma an 

ar u asası uHanınız. ~utunuzu arrttır_ır. <;o
cukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

Çanakkale 1 Numaralı Jandarma Efrat j 
mektebi müdürlüğünden: Yüksek Orman ektebi 
Kilosu Erzakın cin'' 
165000 Ekmek 
20000 Sığır eti 

2000 Koyun et 
2000 Kuzu eti 

' } ~ 

4000 Bulgur 
4000 Kuru fasulya 

2000 Börülce 
2000 Bezelye 
300 Kuru üzüm 

4000 Nohut 
1500 Mercimek 
4000 Patatis 
500 Kuru bakla 

4000 Sade 
3200 Pirinç 

1500 Maıkanuı 

400 Şehriye 

500 trnıiık 

500 Un 
1200 Sabun 
1500 Gaz 
1500 Şeker 

3000 Tuz 

' 600 Zeytin yağı' 

50 Kuru bamya 
500 Zeytin tanesi 

"Cilosu 
100 

5000 
400 
400 
150 
300 
100 

· ,-,.detl 000 
5 

500 
Adet500 

5000 
4000 
3000 
1500 
4000 

100 
3000 
5000 
5000 
3000 
200 

2000 
;2000 
6000 
7000 

Erzakın cinsi , 
Süt 
Kuru soğan 
Salça 
Beyaz peı-niı 
Sirke 
Reçel 
Kuru kayısı 
Limon 
Limon tuzu 
Yoğurt 

Yumurta 
Patllcan 
Kabak 
Ta:ı;e bamya 
Taze domatis 
Taze fasulya 
Kmıuzı biıbor. 

Semizotu 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Yeşil bibeı 

Taze bakla 
Aı-pa 

Saman 
Kuru ot 

150000 Meşe odunu 
Çanakkale'de. ı Numaralı Jand'anna yeni ef;;t mektebi için 

yukarıda cins ve miıktarları yazılı bir senelik erzakı mütenevvia 
ihtiyacı 2-8-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı 
ve aleni suretile münakasaya konulmuştur. Kapalı zarf suretile 
münakaşaya iştirak edeceklerin me2lkiir tarihten itibaren ko
misyondan alacakları musaddak şartnamelere nazaran bedeli 
muhammeninin % 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçesi 
veya borsa aidatından % 10 noksanile diğer milli eshamve tah
vilatın Malsandıklanna teslimini havi mal©uz senedini veya 
banka kefaJ.etnamesini hamilen ve aleni münakasası icra edi
leceklerinden aşağıda gösterilen tarih1erde ihalei katiyesi icra 
kılınacağından taliplerin Çanakkale de 1 N. 1r Jandarma mek
tebi ıkumandanlığındaki komisyona müracaat eylemeleri 18.
zundır. 

Bu hususta izahat a'1mak istiy-enlerin ihal~t,ı;,,:1.<:~r~~ ?..,,i!-°le-
rine kadat: müracaatları ilan olunur. ,. 

Münakasaya vaz'ı tarihi 
Eyyam Tarih{ 

24 2-8-931 
24 3-8-931 
24 4-8-931 
24 6-8-931 
24 8-8-931 

İhale tarihi 

25-8-931 Salı günü Ekmek . 
Z6-8-931 ~arşamba Makama siitS 
27-8-931 Perşeınlbe Etler . 
29-8-931 Cumartesi Bulgur, sade 
31-8-931 Pazartesi Aııpa, saman, ot. 

Mülkiye mektebi 
Kayt ve kabul şeraiti 
Mülkiye mektebi müdirliğinden: 

Mülkiye Mektebine kayıt ve kabul şeraiti atide gösteril
miştir. 
A.- Yaşı 18 den .lciiçük ve 25 ten büyük olmamaık, tam de
vreli lise mezunu bulunmak, tahsile mani bir hastalığı bulun
maımıık (ağır ceza veya haysiyet ve şerefi muhil bir cürümle 
mahkfrm olanlar mektebe kabul olunmaz). 

B.- Talipl<er hüviyet cüroaru, taıhsil de~ecesini gösterir 
şehadetname veya tasdilmame, altı adet 4,5 X .6 _bü~klüğılin
de fotoğraf sıhhat raporu, çiçek aşısı ilıniihabennı ıbır ıstid~a 
iliştirerek cumartesi pazaırtesi perşembe günleri Yıldızda 
kain mektep müdürlüğüne saat ondan dörde kadar müracaat 
etmelidirler. 
M·üra.:aatın nihai müddeti ve taşrada bulunanlar için filen 

ispatı vücut zamanı 30-9-931 dir. (Evrak~ mü~iteınıin aıstllan 
tevdi olunmak icap eder. Ve mektep mdaresınce yaptrrda
cak muayene nıeticesi esastır.) 

c.- Taliplerin adedimürettep miktardan fazla ıolursa ara
larında Türkçe, felsefe, içtimaiyat, riyaziyat, tabiiyat, tari'lı 
coğrafya lisanı ecnebi derslerinden müsaıbakıa imtihanı yapılır. 
Derslere başlanıldığı tarihten itibaren iki hafta müddetle mek
tebe devam etmiyenlerin .kayıtlan tıerıkin edilir. 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
hastanesi baştabipliğinden : 

Müessesemiz Kalöriferi için lüzumu ola.n 180 ton lkriple ma 
den kömürü alem mürııaıkasa suretile satın alınacaktır. 

Talipler mezkiir kömüre ait şartnameyi almak üzere her 
,gün Müessesemiz İdare Mmnurluğuna v~ münakasaya iştiraık 
etmek üzere yevmi münakasa olaırak tesbit edilen 31 Ağustos 
931 tarihine müsa.dif pazartesi günÜ saat on tiörtte teminatı 
muva~kate ve Ticaret Odası vesikalaırı ile birlikte Galata.da 
Karamustafapaşa sokağında kain Istanbul Limaıııı Sahil Sıh
hiye Merkezinde müteşckk:i.I komisyona müracaatları ilan olu-

nur, 

lstanbul'da Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti iiç sene 
" Altı sömester ,. clir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunnr. 
Mektebi ikmal edenler Orman miihendisi dip!oması alırlar. 

ORMAN MÜHENDiSi OLMAK iÇiN 
Yüksek Orman Mektebine yazllma ve ahnma şartları 

1 Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tabaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve; 25 ten yukarı olm1ması, 
3 - Tam devreli liae mezunu, yahut o derece tahıilde bulundukları Maarif veka

letince tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiç bir güna cezaya çarpılacak q ve hareketlerde bu

lunmadığını beyan edeo ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan lhtiyar heyeti mazbata
sına malik olmaları, 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve !Öyleme uzuvları 
tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yllrüm~ğe, binicilığe dayanıklı olduğunu eçıkça 
tasdik eden doktor raporu almaları lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetnamesini hüviyet 
cüzdanı, aıı kağıdını İstanbul' da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine ve 
yahut en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teırlnievvel 1931 tarihine kadar 
verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek İçin usulü dairesinde ve nümu
neri gibi Noterliktt.n musadda.k taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektepçe yazılıp alındıktan sonra 
mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları melrtepçe temin 
edilecektir. 

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

Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında 

Kız L:y~~k~k Hayriye Liseleri a~~~i!k 
ve Neharı lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlanmıştır, Talebe sabah evlerinden mektebin oto· 
akşam aynı vasıta ile evlerine gönderilir. Her gÜ'> 1 O dan 16 ya 

kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

......................................... 
RE~MI lLlNLlR T~BK LİMTEB ~İBK~Ti 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

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

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ..................................... 

ıTebessiim Ettiginiz Vakit' Paı:111111 , Sah, Çı,.,..U 
llRBlllNDEN .. YAZ t LEWlf 

de Güzel ve Cazibedarnusınız ? 

M UN TAZAM hulul n culp bir ' ıinı .,..clp alın mO•llk ıOtı oılk..,. 
ondım, hıklkı!on s.,lmli t•r· lorını ıu" odocolc ııı n .,hlıl bit 

•vdir. Fallaı tıu muhı.ııtınat, ltbtl· dif macununun istimaUdfr. ı 
sümDnflıle do§an CAZiBE ..• FlliR... l aıııur tıMIM l9dleıtll aoı ''' ·.._ 
CEVVALIYET ... gibi hın•dıo mllı· ,..,., 0111 .. 1,1111. u.vo --./ 
rv• kadınlara 9'1~ •ır faldı •umez. • f*WP• ttarttt 1ttuQ1 turtn l•lrt ..,.. 

ılnııle llılı•"'" •Mllı " llHa .. ,..,.... 
TebesıUndlnüı güıeUiğl •••aftı· . ıar _ ÇGnU. ııı, .... flflert ""' ~ 

ran inci gibi ıld sıra beıu dı,ıer ıau11rı tc .. eder urttt. ıı,.111w. Udf • 
iıhar eımılldlr. Sar1.rntıf diıler fıı:trl, 19ıanııh t•affl• lıtpait ••Hl• .. 

•,....rlllartıı,a .Wf'llz ıdttr l&n tUM• 
gOzıHlk, sıhhatın we 111detin düt- ıııit ,.. hına ltlr 1ı .. 1ıı1 hHlfll'M• .. ,,,. 
mınıdırlar. Beyaz .,e parlak di'lere fert• c:ıt1.1mtılı111 ..... , ot•• .,.,_ ... 
malik olmak için en güzel we en n.tlırvp,lan lı:al• MIN' . 
makul çare ; anlan kaptıran s•n Slıhı dı t11,ıerınıı.ı. •lh• ..,., 

• . "' •aha patlall: ırnıaııaı ltllJcır'IMW 
ı tllbaka)'ı ııale wı onlırın çürüme- lOl.YJIOC ııunuuuı . 

Umumi 41001• : R. FARACI Yem Yolto han, !slanbııf 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 

60 Ton makine yağı: Kapalı 2Ja:rf usulile ihalei kat'iyesi 12 
Eyliil 931 cumartesi günü saat 11 de icra edile
oektir. 

50 Ton Benzin: Kapalı zarf usulile Lhalei kat'iyesi 12 Ey!Ql 

VİZE 
Hayvan ve 
Emtia panayırı 

Vize Belediyesinden: 
Her sene olduğu gibi 24 

Ağustosta açılacak ve bir 
hafta devam edecektir. Ge. 
lecek tüccar ve esnafa her 
tilrlü teshilatın göıterlle
ceVi ilin olunur. 

Kapelli 
Cappelll 

Film ve plakları 
Kullanarak mükemmel ve 
muvaffak olmuı fotoğraf

lara malik olacaksınız. 
Her yerde sabhr. 

Devlet matbaası 
Müdürlü~ünden: 

Adun (Kesilmiş) 30,000 kilo 
Kcık kömürü 25,000 ,, 
Mangal kömürü 3,000 .. 
Antrasit (İngiliz) 2,000 ,, 
Kriple 2,000 .. 
Yukarıda cinsi ve miktarları 

yazılı mahrukat şartnamesine 

tevfikan 21-8-931 Pazar günü 
münakasa suretile mübayaa 
edilecektir. Taliplerin yevınü 

me2ik0rda saat 14 te yüzde ye
di buçuk nispetindeki pey a•,. 
çelenle matbaa' komisyonuna 
müracaatları. 

1Q31 cumartesi .günü saat 14 te i<:ra edilecektior. 11 Dr. İhsan Sami ~-
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yaz~ı made~ yağı Öksürük şurubu 1 

ve benzin hizalarında mulıarrer gün ve saatte ıhale1eri ıcra öı .. ük f d 1 • . . . .. , ıcııur ve ne es ar ıgı 
edilece°'inden şartnamesini gömıek ıstıyenlenn her gun ve ı · · k t . 1. ., . ıçın pe esır ı i!açtır. Di· 
vcnnek istiyenlerin ihale gün ve saatınde Kasımpaşada Deniz. l S it 1 . . . . . . _ vanyo u u an Mahmut 
Levazım Satm Alma komısyonuna temuıatlanlc bırlıkte mü- türbesi No. 189 

racaatlarr 1 .. Her eczanede bulunur. -



~pan 

Galata 

, 
Erkekler için 
................................ 
İngiliz 

Muşamba) an 
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Cihanşümul Marka an e erg Empermeabilize Pardesüler 27 112 Lira 
Erkeklere mahsus pardesüler, paltolar, kostümler ve muşambalarla hanım

ef en dil ere mahsus ipekli mantolar ve muşambaların müntehap çeşitleri 

Ankara Nümune Hastanesi ~aŞ:_ 1 

tabipliğinden 
Hastaneye lüzumu olan 214 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 

ve bes kalem malzemei tımariyenin kapalı zarf usulile ve on 
iki k;lem Röngen malzemesile 800 metro yerli amerikan be
zinden kefenlik bezin aleni suretle (8 Ağustos 931) tarihinden 
(29 Ağustos 931) cumartesi gününe kadar yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar listesini görmek 
ve şeraitini öğrenmek için her gün ikiden dörde kadar Hasta
nede idare Memurluğuna ve İstanbulda İstanbul Sıhhat ve 
İ<;timai Muavenet Müdürlüğüne ve ihalesi için (29 Ağustos 
931) cumartesi günü saat 14 te teminatlarile birlikte Hastane
ne mc;teı;ekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

iiabah uykudan uyamııca dilin 
paslanmış bahmması, mJdeuıu 

rahatsızh&ıııa ııllmcttir. Tabii 
bumi temin Ye iDlı:ibudau mtlte• 
nllit a·nrızdaıı aiı:I vikaye 
edecdı: olan Eııo's "Fnılt Salt" ~ 
m65tahzarıııı aJmalt için mlhlit 
halltın hudııaıuııı beklcmcyiııiz. 

~ Praıt SaH. • 
•• "Eno'" 
wmlf'rU~ 
diketkrt 
tıbrilıaaı• 
ıtirmtl 

tardı•SKiı.r. 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 
15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük

sek Müheildis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
cıvarın<la Gümüssuyuclaki mektep binası dahilinde hor gün sa
bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 EylUl 931 
akşamına 'rnılnr devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
sera iti bi z; at mektepten alabilecekleri g-ibi posta ile de istiye
bilirl er 

Irak Sef are- l 
. d 1 

t!~k H~~etinin resmi ga- ' 
zetesinin· 9 Haziran 931 tarihli ı 
ve 992 numaralı nüshasında 

nesrolunan 1931 senesinin 81 
n~aralı kanununun birinci 1 

maddesinin (A) frkrası muci- ı 
hince Iraklıların tekaüt maaş
ları için vuku bulacak müra
caatları müddetinin mezkur 
kanunun tatbik tarihi olan 24 
Haziran 1931 re kadar temdidi 
İrak Hükumeti tarafından ka- ı 
ıarlaştrrılmıştır. Binaenaleyh 
İrak hükfuneti tarafından ev- 1 

velce nihai tarih olarak ittihaz I 
olunan 6 Nisan 1925 den sonra . 
vukua zeldikleri için reddolun
muş olan müracaatların kava
nini meriye mucibince tekrar 
nazarı itibara alınacakları ilan 
olunur. 

Kanunu mezkurun birinci 
maddesinin (B) fıkrası ahka
mınca İrakta doğmuş müte
kaitlerin 24 Haziran 1931 tari
hinden evvel İrak tabiiyetini 
haiz oldukları takdirde 24 Ha
ziran 1931 tarihinden itibaren 
altı :ıy zarfında vuku bulacak 
müracaatlarının kabulü de ta
karrür etmiştir. İşbu m'Jddet
ten, yani 24 Kanunevvcl 1931 
tarihinden sonra vaki olacak 
müracaatlar kabul oluıımıya

caktır. 

~ -

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•• Yaylarda ve yaylara dair islA
hat" hakkında onbeı sene müddetle 
Sanayi IMüdiriyetindcn 8 Ey.ıru 1927 
tarih ve 600 numara tahtında bir 
kıt'a ihtira beratı i&tıihsa.l kılınmıg

tır. Bu kere mezkur berat fruht ve
ya icara verileceğinden İ§tİrasına 

veya ;,.ticarına talip olan zevatın İ6-
tanbul Bahçckapısında Taş Han No 
43-48 de mukim vekili H. W. 1 S
TOK EFENDİYE miiracaatları. 

Fenni Boya ve Döşeme Müessesesi .. 
# • 

OTOMOBil sahiplerinln nazarı dikkatine 
Asrımızın en mütekamil boyacılık san'at \e vesaitine malik olan müessesemizi bir defa ziyaret etmek menfaatiniz icabıdır 

LÜKSE EHEMMİYET VEREN ŞÔFÔRLER 
Şunu biç unutmayınız ki; bir otomobilin fevkaladeliği ve zarafeti onun iyi bir surette boyanmış olmasına bağlıdıı 
işte bu zarafet ve fevkalade lüksü temin edecek yegane müessese Avrupa'nın en maruf otomobil fabrikalarmd 
madut olan SAMSON, LORE, BALO ve SITROEN Fabrikalarının boya işleri ustabaşılığını deruhte etmiş olan v 

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

FENNi BOYA Müessesesidir. 

Bunı1an ba~ka müessesemiz her nevi karoseri ve döşeme işleri:ıi de fenni bir surette ve fevka1Ade 
metin olarak imali deruhte eder. 

~ Taksim Kışla Geçidi No. 9 

Pencijk Serom Darülistihzarı Müdürlüğünden: 

Arpa, saman, ot 
münakasası: 

Kilo 
200,000 
150,COO 
100,000 

Kilo 

arpa 
saman 
ot 

Pendik serom darülistihzarı için 

.. .. .. 
.. " .. 

75,000 arpa Pendik bakteriyoloji enstitüsü için 
60,000 saman " ,, ,. 

Pendik bakteriyolojibanei baytariai ve serom darülistihza.
ri için ınübayaasına lüzum görülen yukarda cins ve mıktarla
n göaterilen Arpa, Saman ve ot kapalı zarf uıulile müna
kuaya konulmuıtur, 22 ağustas 931 tarihine müııadif cumar
tesi günü aaat 14 te ihalesi icra kılınacakbr. Şartnamelen
ni ğilrmek iateyenlerin her gün fındıklıda gtııel ıan'atlar 
akademisinde yüksek mektepler mubaaebeciliğine ve Pen
dikte mlies.tese müdüriyetine ve vermeğe talip olanların 
yevm ve saati mezk6rda Fındıklıda yüksek mektepler mu· 
huebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

lstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlllğilnden: 
1 - Bu sene mektebimize yeniden talebe almmryacaktır. 

2.- İstanbulda bulunup Edirne ve Bursa Kız Muallim M~ktep 
terine girmek isteyenlerin imtihanları 1-9-931 taırilıinde mües

Nipntaıı'nda Karakol karıı•mcla 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
"Türkly enin en eski hususi mekteb 

Te•İ• tarihlr 1885 
Yuva, İlk, orta ve Lise kısımlarını havi · 

her gün 9 - 16 ya kadar müracaat edilebi' 
Telefon: B. O. 4039 

Deniz levazım ~a:tınalma kom' 
yon undan: 

Metro 
Efrat elbiseliği şayak kumaş 4650 Pazarlrkla ihalesi 
Efrat kaputluğu şayak lmmaş 1250 23-8-931 Pazar saat l 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zaııf usulile müna 
ya vazedilip fiatmın gali görülmesi hasebile yukarda cins 
mikta.rı muharrer kumaşlar hizasında yazılı gün ve saatt 
zarlıkla ihalesi icra edilecektir. 

İhaleden sonra vaki olacak itiraz ve teklifler kabul 
lemiyeceği cihetle şartnamesini görmek istiyenlerin he 
ve vermek istiyenlerin yukarıda yazılı gün ve saatte temi 
rile birlikte Kasrmpaşada Deniz Levazımı Satın Alma 
syonuna müracaatları. 
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ne kadar her gün müracaatta bulunulabilir. MlLL1YET MATBA 


