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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Sulhun 
Müdafaası 

1M. Venizelos bugün şehrimi • ege ı or 
'eli S~lhun müdafaası; her fer· 

n ınsani medeni ve hatta va· 
lani bir ;azifeıidir. Müdafaa 
~tiği aulhün netice Ye teairleri 

endi va tanını alikadar etsin 
h~Ya etnıeıin, bu vazifenin ma· 
MYet ve ehemmiyeti detitme~. 

.. uhakkak ki, yaıadığımız 

Yunan başvekili bu- 1 

gün öğle üzeri geliyor 
Başvekilimiz 

Bu akşam Y alovaya 
avdet edecekler 

1 ~n ~e~ 1~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~:ny!::':.. ... ·· =_ı BU G u·. e:= 
mecmua sahipleri 

beyanname verdiler 5 = 
~~erde olduAu kadar tarihin 

•ç bir devrinde sulhün bir ni
lllet, bir zaruret olduğu anlaşd 
b''' değildir. Zamanımızda 
~t'p; yalnız bir veya bir kaç 

tııılletin faaliyet sükun ve sa
adetini ihlal ed~n tesiri mah· 
dut bir amil olmaktan çıkmıt· 
tı_r. Zira dünyanın her hangi 
tr köşesinde beliren bu musİ· 
l tin zararı, en uzak nokta· 
arda bile tesirini göıtermek.. 

ten hali kalmaz. Onun içindir 
ki, bugün ıulhün müdafaası, 
~oğrudan doğruya medeniye
tı" müdafaasıdır. 

Acaba milletlerin mukadde· 
ratını ellerinde tutan bütün 
devlet adamları bu hakikati ol· 
:~ğu gibi görüyorlar mı; gör· 

ükten sonra da icaplarını ya· 
Pıyorlar mı? .. Her halde haki· 
kati görmediklerine ihtimal 
v ·ı t hl emez; fakat icaplarını yap-
ı darı da söylenemez. Vaziyet 

tu. ur ki, her millet ıulhiin te-
mın "d · larm ve 1 aınesi namına baıka-
Halb~: :ed~ka~lık bekliyor. 

· ind u zıhnıyet · sulh me
ıaı~ e müspet bir ' netice al· 
ınaga m· "d· h anı ır. Bunca siyasi 

a.reketlerin ,konfe.-.... ve kon 
ıre neticelerinin vaziyetinde 
esa.a)ı bir salah yapmamasırun 
kebebi, bu zihniyete saplanıp 
alnı.aktır. 

Görüyor ve işitiyoruz: Her 
llleoılekette mes'ul ve gayn 
llles'ul politikacılar tarafından 
lıoı bol sulh edebiyatı yapılı· 
Yor Herkes hüsnü niyetinden,. 
•ulhc olan muhabbetinden bah
•ediyor. Ancak tatbikat saha· 
•ında alınan mesafe pek azdır. 
f.tilletlerin teslihat yanımda 
'•rfettikleri faaliyet; bu me
İafenin en doğru bir ölçüsü 0-

11.bilir. Geçen ay zarfında bey
d tıelı:nilel sulh cemiyeti Bürük-' 

~ 
ır '~ide on sekizinci sulh kongre

•ıııj aktetmi§ti. Kongrede sulh 
llleae)elerlnden milletler ara-

dı~ •ıııd ' t a. sıkı bir vahdet ve tesanüt 

Istanbulda bulunduğu müddetçe 
Y eniköyde Yunan 

sefirine misafir olması muhtemel 
Başvekil şehrimizde bir gece kalacak 

ve ayni vapurla Pireye gidecektir 
Yunan Baf"ekili M. VeniıEO 

los bugün Romanya Seyrisefa 
in idaesinin Recele Carole va· 
pul'u ile tehrimize gelecektir. 

Vapur tarifesine göre saat 
iki buçuk raddelerinde Galata 
nhtmma yanaşacaktır. Maa· 
uıafih M. Venizelos'uıı Büyülı 
derede karaya çıkarak doğruca 
yazlık Yunan sefaret konağına 
gelmesi ihtimali vardır. 

Vali ve belediye reiıi Mu
hiddin Bey M. Venizeloı'u Bü 
yiikdereye ~ılcmak isterse Bü
yükderede, ve Galatada çıkmak 
isterse rıhtımda karıılayacak 
ve beyuır hotamedi edecektir. 
Y1tınan ıefaretlerklnı Baıvekill 
Büyükdeırede istikbal ed~k
lerdir. M. V enizeloı huıusı su· 
rette seyahat ettiği için, geliş 
ve gidqine merasim yapılmıya 
caktır , . . r 

Yunan Sqvekili ,elınmızde 
yalnız bir ıece kalacak v-: ya
nn geldiği v~urla Ytı?aı_ı11ta
na mUteveccıbea ,dınmızden 
müfarakat edecektir. 

JSTANBUL 22 (A.A.) -
Yunan Batvekili M. Venizeloı 
Cenapları yarın sut on dört 

! 

buçukla on bet arasında Ro· 
manya vapuru ile §ehrimize ge 
lerek pazarteai giinü ayni va
purla aaat dokuz buçukta Pire 
ye hareket edecektir . 

latanbulda bulunduğu müd· 
detçe Y eniköyde Yunan sefiri 
M. Pollchroniades'in nezdinde 
miaafir kalacaktır. 

rd 1 esisi lüzumundan ebemm\,vet
v e bahsedildi. Bilhassa teslihat Wı·tJ."ı;.;;r 

d ~tahdidi teslihat davası üze- ., .t~~;.;;..::~~·~~~~~~w 
b·· de çok duruldu. Kongrede ' -· 1 b 1 • •• 
td~iin Avrupa milletleri temsil stan U yenJ UÇ 

1lınitti. Bu münasebetle 
~telif memleket murabbaı· 1 d 
b'l"ıııın verdikleri iazhate göre tayyare a 1 -:run galip 1 mağl6p biitün •• 

~
1 !etler tar~fından sarfedilen 
'tah.- d • • - .... mikdarı sene e yırmı 
~ t bıilyar altın franga baliğ Q

~or. Halbuki harpten evvel 

11 
lllikdar ancak onbir milyo

) 11 hulmak~a idi. Dünya, nere
'

11 doğru gidiyor? Milletler 

1 
ra.aındaki bu silahlanma yarı· 
~'da her memleket, tehdide 
~~z kaldığı enditesile müte· 
,.. dıyen silahlarını bilemekte 
• e dolayısile iktısadi hayatını 
'rıı:n k d ·d· bö 1 \it\> a ta ır. Bu gı ış, Y e 

iti ·ıılltn edemez. Bu politika 
1'111 etleri iflasa götürebilir, Av 
ıı-!a milletlerini ykabilir. B~-

tı la beraber insanların endı-e .• 
l'lnı tahfif edecek alamet· 

er de yok değildir. 
m iıı. Büyük devlet adamlarının, 

dit llniyeti ve medeniyeti teh· 
ı_lll eden bu vaziyeti görüp an
hid:l~rı, ondan kaçınacak ted
l)i ~ aluıağa çalı§malan bu 
ltaı'lanıetlerden biridir. 1,te, 
tak~aıı Başvekili Mussolini, 

Lat l tet) re §ayan medeni bir cesa
l'ıllde, açık bir kalp ile nutukla· 

:ins lik 8. ve makalelerinde bu te1ı
ıattf edj eyyı bütün milletlere ihtar 

or. 

hi~·~~deniyet daimi bir mev
.bul beşe .1r, ve cihanın tekamülü, 
he! tihierın1• mukadderatında biza
mi lıa,, 'ıa ah vücude getirir diye 

Ja ata k 1 na Jı 
8 

apı mayalım . 
~ela h§ka medeniyetler de ev
l'e11 eı:nen hemen hiç işidilmi· 

~ bir i!h~rrdılarla, sonra toptan 
'8# r;ıp lddauı ile inhilal edip ha-

0 ular. '8ize • a kalan 

30 Ağustos zafer bayramımızda 
bu tayyarelere isimleri verilecek .. 

Iatanbul tayyare filosuna yeni- , Bu suretle lstanbul "lotanbul, 

d 
·• ta are ilav~ edildiğini yaz- Fatih, Beyazıt, lstanbul balıkçılan, 

en uç YY B ·ı Adal U k"d · · 1 • 
k. 

30 8mıstos Zafer bayramı eyog u, ar s u ar,, ısım en-
mıtb o- . • l'k b" filo 
ayni zamanda tayyare bayramına da nı t'.'!ıyan yedı tayyare ı ır ya 

Merasimin nihayetinde bu yeni 
üç tayyaremiz uçacak ve latanbul 
halkına tebriknameler atacaktır. 

müsadiftir. O gün filomuzun bu malik olmuş bulunacaktn. 

üç yeni tayyaresine isim konma 

merasimi yapılacakbr. 
Merasime saat 16 da Y eıilköy 

tayyare meydanında herkes İ§tİnık Tayyare cemiyeti tayyare kuv
edebilecektir. Bütün lstanbul halkı vetlerimize şimcllye kadar . ' ilı:i yli
merasime davetlidir. Yeşilköy tay- zü mütecaviz tayyare ilave etmiye 
yare meydanında merasime iş~~ muvaffak olmuttur. Cemiyetin bu 
edecek davetlilere limonata, pıskü- feyizli mesaiıini takdir ve bu miina
vi, pasla ikram olunacak~ır. ıebetle bir kere daha takdir etmek 

isim koruna merasimınde villl· Uizunclır. 
yet ve kolordu erkanı, meb'uslar, 
ıehir halkı be.zır bulunacak, Tay;a

cemiyeti ile Osküdar, Beyoglu, 
::dalar halkı namına birer hitabe I· 

decl·ıdikten ıonra tayyarelere ra ı .. 1 . 
Osküdar, Beyoğlu, Adalar Hun en 

verilecektir· 

bu uıedeniyeti mubaf~zaya .1~-
k olmadığımızı goıterdığı· 

~ · Jb"I"" nıiz ~akikada, emın o a ı ırız 
ki kaderin amansız kanunu, bu 
mlrası gözlerimizin önünde 
mahvedecektir. Dünya~ın her 
tarafı büyük ve kud~tlı mede-

iyetlerin harabelerde dolu
dur. Mısır, Babil, lran, Yunan, 
Ronıa medeniyetleri ne oldu? 
Çakıl taşlarının' yol silin.diri 
alunda ezilmesi gibi, bunlar da 

Tayyare bayramı ııünü Tayyare 
Cemiyeti ıehrin muhtelif mahalle
rinde eğlenceler tertip etmiıtir. 
Program için tayyare ıubeleri reis
leri pazarteıi ııünü tayyare amıiye
ıinde toplanıp kanır vereceklerdir. 

muhalif kuvvetlerin tazyiki aJ.. 
tında paramparça oldular. E
ğer son garp medeniyetinin 
sukutundan ve beyaz insan ır
kının mahkumiyetinden içti
nap etmek istiyorsak, muhafa• 
zası bize emanet edilen eseri 
kurtarmak ve devam ettirmek 
için ne kadar müteyakkız dav
ransak azdır.,, 

Siirt meb'uau 
MAHMUT 

Yeni matbuat kanunu mucibince _§ 2 nci sahifede ~ 
mevcut aazete ve mecmuaların va- = 

Başvelıil I Sm<lt Paıa dün 
Heybeli adada i'1tirabat etmiş

tir. Bu .1kşam Yalov~ya avdet 
edecektır. 

=- • •• = 
ziyetlerini teıbit için on he§ gün- KAR ı-

K A p lük müracaat müddeti du"n ak~~ 5_ A 81 R G S 
azım ş. Hz. Ya- ·-l d bitmiıtir. Dün bilJ.aıaa türkçe ve sa 5 ~ 
ova an geldiler İr liaanlarla çıkan haftalık aylık ri- = = 

Büyülr MiJlet Meclisi Reisi ·~~e ıah~~~eri .'."üracaat ' etmiıtir. § /stanbul i-fi::galinden hatıralar e 
KSııım Pş. dün Yalovadan şeh- Soylendıgıne gore, gazete ve mec· - Y. = 

t'-•rı,.·1111 ... ·;;.E•;.;.•v;.;d;.;;e.;.t ,;;,";,;tnıı:,:'"1:,:•::,;rd~i:,;r·--..J j mua ıahipleri~i~ hem~n ~epıi de 5 Aziz Hüdayi § ı · beyannamelerını vennışlerdır. Fran~ = = 
11zca olarak intiıar eden ve sahibi §' E Şark 

Vilayetleri 

İbrahim Tali Beyin 
teftiş seyahati 

VAN 21 (Hususi) - Umu· 
mi müfettiş lbrahim Tali B. 
bu sabah Çölemerikten hare· 
keahti~den evvel, vilayetin kaza, 
n ıye ve köylerinden gelen 
yüzlerce halk ve memurla te
mas etmiı, müteakıben umuma 
hitaben veciz bir nutuk söyle
yerek halka ve memurlara de
ruhte edilen yüksek vatani va
zifelerinden bahaetmit ve hazi
runuıı selamlan arasında re
fakatlerindeki zevat ile ha;eket 
etmitler ve yollarda kendisini 
~el~mlamağa çıkan köylüler ve 
ıhtıy~rla~la görü§e ıörüşe ak
şam uzerı otomobillerile Vana 
visıl olmuılardır. iki sün son· 
ra Muşa gideceklerdir • 

Hapisaneden 
Firar! --
Üç mahkum ve idamı 
istenen Ömer kaçblar --Ömer hallı tutulamadı 

Evvelki gün Bakırköy emra
zı akliye hastanesinden ıayanı 
dikkat bir firar hadiıesi olmuı, 
hapishaneden baataneye nakle 
dilmiş olan 4 kiti gardiyanla
rın dalgınlığından bilistifade 
kaçmaya muvaffak olmuılar
.lır. 

Firarilerden üçü mabkUm, 
birisi de hakkında idam kara
n talep edilmiş bir mevkuftur. 
Bu mevkuf Validei hidivinin 
sarayını soyan ve derdesti es
nasırula polialerle müsademe e 
derek bir yolcunun ölümüne, 
diğerinin de ~ruhiyetine se-

r bebiyet veren Ömerdir. Diğe 

:: ~~:~ı~:ru:~~;::a::tete: ; BAŞI DÖNu·· KLER § denıerın ınıkdarı eııı kadardır. a E 
Dün bu huıuıta Vali Muavini = S 

Failı Bey bir muharririmize §U be- = lbrahim Necmi = 
yanalla bulunmu9tur: B § 

- Bu akıam (dün akıam) mü- 5 4 .. .. h :./. d = 
racaat müddeti bitmiştiı-. imtiyaz a uncu sa lJ e e.. '= 
sahibi olup ta halen intiıar etmiyen = = 
gazete ve mecmua sahipl.,..i de be- 5'11111llllflllllllllll11Dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnntlmlllffi 
yanname vet"memiılerse imtiyaz. A k J hakları aaklt olmaktadır. Matbaa ve n arauan mektup 
gazetelerin teftiı edileceği doğru -

değildir. Böyle bir ıeyc lüzum yok- T k • • ti •• k _ 
~:~!~~:an~::~:;ya:::u~:: e au u yerıne 
alara mutabık olup olmadığını tet- • t 
kik edi~~ruz. Vaziyetleri kanunen sıgor a 
gazdecılık yapmağa müsait olmı- •• 
yanlar varsa, bu gibiler menoluna
caktD'. 

Hariciye Vekili 
Cenevreye 
Gidiyor 

.... 

Tevfik Rüştü Bey 
'.Ankara, 22. (Tele/onla). -

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
B. ekspresle lstanbula hareket 
etmiştir. Tevfik Rüştü B. ls
tanbulda bir kaç gün kaldık
tan sonra Cenevreye hareket 
edecektir. ---'------
lzmirde zafer bayramı 

hazırlığı 
lZMlR 22 (Hususi) - Za

fer bayramı için burada büyük 
hazırlıklar var. O gün yeni mü 
bayaa edilen Seferihisar, Soma 
Germencik, Fethiye, Bodrum 
Demirci, Milas, Sındırğı, Di
nar tayyarelerine 30 ağustos 
zafer bayramı günü isim kon

: ma merasimi yapılacaktır. Me
l rasimden sonra tayyareler te-

Memurların sigorta meselesi nasıl 
hal ve intaç edilebilir? _ .. 

Memurlar için tekaüt uau
lünün ilgası ile yerine sigorta 
usulünün ikamesi hakkındaki 
cazip cereyan mesafe almış bu
lunuyor. Bu usulün kabulü ile 
Cümburiyet hükômeti yarınki 

1 nesle hediye edeceği büyük e
' serlere bir tane daha ilave et
miş olacaktır. Yeni Türkiye 
ye Osmanlı devletinden binler
ce bela ve milyonlarca borç in
tikal etmişti. Cümhuriyet bun
lan birer tasfiyeye uğraıtı ve 
ekserisinde muvaffak oldu. Te 
kaiit meselesi de bu dertlerden 
biridir. Y annki nesil borçsuz 
inıa edilmiş ve memleketin 
dört bir tarafını kaplamıt bir 
timendifere sahip olurken eli
n~ .b~tçeni_n hemen de on üçte 
bınnı kemıren tekaüt ve eytam 
maaşlarnıdan tecrit edilmiş bir 
de bütçeye geçecek olursa 
Cümhuriyetin banilerini ne de 
rece yerinde olarak sitayitle 

(Devamı 4 üncü salıifede) 

Politika 
İKİ TENKiT 

" Son Posta'nın eski başma
kale sütununda "lhkimiypti 
Milliye" gazetesinden alınmış. 
iki ilkra okudum. Biri Aka 
Gündüzün, öteki benim! 

Aka Gündüz bir köye git
miş; köyün bir camisi varmış; 
pencere parmaklığı tahta imiş; 
sıhhat kanununu tatbiyk eden 
memurlar, bu parmaklığı kır
mışlar, fakat: 

- Yeni kanun çıktı; camile
ri yikacağız,. diye propaganda 
yapmışlar. 

t 

Yoklamalarda egtam ve 
eramil .. 

Falih RIFKI 

tir; çünkü sivil tayyarecilijte 
başlamadık. Tayyare gibi bir 
vasıta varken Erzuruma on 
beş günde posta gönderebili
yoruz ve Ankara ile lstanbul 
aras.rnda bir çalışma günü kay
bediyoruz." 

" Son Posta" mn bu Jstin
sahlardan ne demek istediğini 
anlıyamadım. iki şey söyle
mek iste/llJİş olabilir: 

1 - "Hakimiyeti Milliye" 
nin küçük memurların kötü 
lıareketleırini menetmek ve si
vil tayyare bilgisini inklşal et
tirmek hususundaki fikirleri-

l 
hir üzerinde bir cevelan yap 

firariler mahkômlardan bok- caklardır • a-
Ben demişim: "Türk hava

cılığı Jıenüz inkişaf etmemiş- (Devamı 4 üncü sahifede) 
sör Kemal, Demircili Hu 
seyin ve Alidir. Tedavi 
edilmek üzere emrazı akliye 
hastanesine nakledilmit olan 
bu mahkômlar, firar için terti 
bat almışlar ve bir aralık gar
diyanların dalgınlığındanı bilis
tifade pencerelerden ip sarkı
tıp kaçmağa muvaffak olmuı
lardır. Firar hadisesi ititilir işi 
tilmez, takibata başlanılmış, fi 
rarilerden Kamil, Hüseyin Ali 
teker teker yakalanmışlardır. 
Ömer henüz hali firardadır. 
Maamafih zabıta izi üzerinde
dir 

ispanyada papazlarla 
mücadele 

MADR1D, 21 A.A. - Pa
pasların bilhassa Biscaya ve 
Navarre eyletlerinde yapmak
t~. oldukları mücadeleye karşı 
~~kôme~. bazı tedbirler almağa 
luzu~ gormüt ve bu yerlere 
takviye kıtaatı göndermiştir. 
Bu kuvvetler muhtelif silah 
fabrikalarını nezaret altında bu 
lunduracak ve yukarda iımi ge
çen eyaletlerde çıkmakta olan 
katolik gazetelerini yarından i
tibaren kapatacaktır. 

cemigeti dün hegeti idare intihabı yaptı 
Yazısı kısmı mabsuıumuzda.. 



~mw.--

Siyasi tefrika : 1 • 

-RA BİR GÜN HARİCİ HABERLER •• 
lngilterede mali vaziyet nihayet 
kabineyi istif aya sürükleyecek mi 

lstanbul nasıl işgal edildi? 

"Kara bir gün., başlığım 
merhum Süleyman Nazifin 9 
tubat 1919 tarihli "hadisat,, 
gazetesindeki fıkrasından alı
yorum. Onun kara dediği gün 
Fransızların şark ordusu ku
mandanı Franae Despereyin 
lstanbula ginliği tarihtir. Hal· 
buki o günden itibaren 922 
tarihine k~dar htanbulun ge
çirdiği günlerin hepsi biri bi
rinden karadır. Hele ikinci lC§ 

rin 920 den ıonra geçen 700 
günün hepsine birden zifiri bir 
gece demek yanlıt olmaz. Bü
yük harbin ilk gününden 19 
mayıs 920 de Samsunda par
lıyan müjdeci sabaha kadar 
matemsiz bir 11ünümiiz ve ra
hat uyunmuş bir gecemiz var 
mıdır? İtte bunun içindir ki 
Süleyman Nazifin serlivhasını 
bu uzun ıecelerin batına bir 
külah olarak geçiriyorum • 

Muhterem okuyucu, ben bir 
roman yazmıyorum bir haki
kati değittirerek ıize bir ro· 
man gibi okutmak fikrinde de 
değilim. Bu yazılar tarih ara
basının tekerlekleri altında ses 
!eri duyulmıyan ezilen zerreler 
den birinin hikayesidir. Ro
mana çok benzer. Burada tesa
düf tannıının o kadar garip 
cilvelerini göreceksiniz ki bir 
hakikati okuduğunuza fÜphe 
edeceksiniz. Romanlarda ha
yal, hakikat koıtiimü ~inde
dir. Burada bunun aksi görü
lecektir • 

Bu hikaye benimdir. Fakat 

kendim için yazıl mı§ değildir. 
Bir memlekete dü9man ayağı

nın girmesi ne demektir? Bir 
milletin iıtiklllini kaybetmesi 

ne demektir? Bunu yurdunun 

gençlerine anlatmak, itgal fe

laketlerini yakından göreme
miş ve istiklalimizi kurtarmak 

azmile kendilerini aletlere at

mıt büyüklerimizin cayelerini 
henüz tetkik edememit olanla

n uyandırmak için yazılmıştır. 

Kendimden bahsetmek ve bir 

"hatıra,, yazmak hatırımdan 

hiç geçmiyen bir şeydir. Esa

sen ifgal günlerinin her biri 
bir felaket tarihidir ve her tür
kün yazılacak bir hatırası var
dır. İatanbulun o zamana ait 
iç yüzü mühim ve meraklı bir 
tarih faslı teşkil eder. Bunun 
vücuda gelebilmesi için birçok 
hatıı-&lann toplanması lazım
dır, fakat işte seneler geçti 
ve hatıralar ıilinmeğe batladı; 
hala bir iki hayali yazıdan baş
ka tarihe yarryacak bir §ey çık
madı, bir iki genç muharrir 
İstanbulun i§gal tarihini yaz
mağa yeltendiler; bu lüzumu 
duymak ve bu güç ite batla
mak tebrike değer bir meziyet
tir; ne yazık ki bu gençler an
cak bir roman yazabildiler ve 
tarihin aradığı hakikatlere pek 
aztemas ettiler,bunlardan daha 
fazla bir fey beklenemezdi, 
çünkü o zamanın gizli itlerini 
bu ıı-ençler bilemezdi ve elle -
rinde doğru yazılmıt bir kayıt 
ta yoktu;onlar ancak görebil
diklerini ve itittikleriniyazddar 
yazılanlar doğru olsaydı yine 
bir hizmet yapabilirlerdi; hal
buki en mühim vak'alar o ka
dar uydurulmuş ve teklini de
ğiştirmişti ki bunlan.ıeşreden 
gazeteye bir mektup yazarak 
bir kaç misal ile bu yazı
ların tamamen yanht olduğu
nu izah lüzumunu duydum; 
bu mesele matbuat umum mü
ılürü Ercüment Ekrem Beyfen 
dinin de dikkatini ceibetti ve 
o zaman "İkdam,, gaze~esine 
yolladığı şu mektupla izahatta 
bulundu: 

Erciinıent Ekrem Bf. nin 
mektubu 

Muhterem müdür beyfen· 
di; 

Kemalettin Şükrü Bey ar
kadaşımızın güzel bir üslupla 
gazek.nize yazdığı "İşgal faci
alarını., bende birçok acı batı
ra uyandırdığı halde alaka ile 
takip ediyorum, üstadım Na
ıif merhı:mun "hadisat,, gaze
tesinde çıkan "Kara gün., bat
Wdı bendine ait kısmı da bu 

Aziz Hüdagi 

meyanda okumuş ve tashihe 
muhtaç olan yerleri olduğuna 
dikkat etmittimı ıon zaman
larda sade bizde değil, birçok 
memleketlerde moda olan ro
man tarzında yazılmış tarih 
(Hiatoire romancee) eserlerin
den hakikate tam bir uygun
luk beklemek fazla kıl yarıcılık 
(muşikaflık) sayılacağından 
aldırmamıttım. Aziz Hüdai 
beyfendinin 14 - 2 - 929 tarihli 
sayınızde çıkan mektubunda is 
mimin geçmit olmasını, doğru 
bildiğimi ıöylemeğe bir davet 
saydığımdan, izin verirseniz 
ben de hatırımda. kalan nok
taları meydana atacağım. 

---~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 

Gelen telgraflara bakılırsa, son dakikada bu 
ihtimal daha kuvvet peyda etmiştir 

Kabine, fırkalar, tre- Çindeki 
dünyonlar mütemadi· Feyezan/ar 
yen içtima halindedir 
Baldvin alelacele Londraya çağrıldı 

Cenıeral "F ranşe Despere., 
nin at üstünde, ve bir kısım 
vatandaşlarmıızın çılgın alkıt
ları arasında Voyvoda cadde
sinden alayla geçi,ine bizzat 
şahit olduğumun ertesi günü, 
Nazifin o meşhur belağatile 
yazılmıt "Kara gün,, fıkraaı 
çıktı. Üç gün sanra da ben 
matbuat müdürlüğüne tayin 
edildim. lıtanbul matbuatı 
hercümerç içinde idi. Batta 
"Mişel Payares,, adlı bir seree 
ri olduğu halde, bütün Bey
oğlu gazeteleri Türkiye ve 
Türkler aleyhinde çirkef ku
şuyordu. Hükilmet bunlara 

karşı aciz mevkide, kanunu 

tatbik edemiyor, takibat yapa 
mıyordu. Alemdarcılar, Sait 

Mollalar, Peyamcdar da İngi
liz teşkilatı mahsusasma me
mur ceneral Dita (Deeds) ten 
ve onun en faal hizmetkarı Pa
pas Fru (Frew), ile yüzbatı 

(Benett) tan aldıklan direktif 

içinde, Payares ve hempaları
na yardakçılık ediyorlardı. 

Mondros mütarekenamesin
de, Matbuatm mürakabesi 

meskilt geçildiği halde, işgal 
çenberini aıkıttırmak için fır
sat kollıyan müttefikler "Kara 

gün., bendini vesile sayarak 

bir "Beynıelmüttefikin matbu
at mürakabe heyeti., tesis et

mişler ve o vakite kadar bizim 
zabitlerimiz tarafından yapıl

mıt olan gazeteler sansör işi

ni kendi ellerine almıtlardı. 

Öbür yandan, Nazifin bendi

nin geçtiği gün sansörde nö
betçi bulun.an Aziz Hüdai be

yi de tevkif etmişlerdi. Bu 
şartlarla, bittabi, bizim aske

ri sansör heyetimiz de aı-tık 

çalışamıyacağını beyanla çekil 

miş bulunuyordu . 

İtte başladığım gün, bu 

Kabinesinin istifası beklenen 
M. Macdonald 

LONDRA, 21 A.A. - iyi bir 
membadan alınan ınaliimata göre 
lıali hazırda içtima halinde bulunan 
kabineye tredünyonlar umumi mec
lisinin hükumetin taıarruf progra
mına tamamen muhalif ve muarız 

olduğuna dair maliı.mat gelmiştir. 
Bu hal, vaziyetin vehametini ar

tomakta ve tebarüz ettirmektedir. 
M. Mac Donald'in kar4111na çı

kan en yola ırelmez rakipleri kendi 
fırka11 menıupları ara11nda bulun
maktadır. Ve hükumetin sendikaliıt 
lerin muvaffakatini iıtihsal etmek 
huıuıunda pek fazla ileri gitmiye
rek harekete geçeceği haberi, mu
kaddema haber verilıniı olan buhra
nın mahiyetindeki garabeti arttır

maktadır. O suretle ki artık müıtak 
bele ait hiçbir tahminde bulunma
nın imkanı kalmamııtır. 

Eğer kabine ile tı-edÜnyonlar'ın 
hali hazırda noktai nazar teatilerine 
devam edilmesinin faidesiz olduğu 

mütaleasında bulunmakta oldukları 
doğru ise de eğer her iki taraf ta 
fikirlerini müdafaa huıuıunda so

nuna kadar gitmeğe karar verecek 
olursa böyle derin bir ihtilafın ame 
le fırka11nda neticeleri fevkalade 
mühim olacak bir tefrika husulüne 

mektedir. 
Bilbaua M. Alexender'in böyle 

bir hal vukuunda iıtifa edeceğini 

söylemif olduğu rivayet edilmekte
dir. 

Akşam gazeteleri, vukuatt hem 
1 haber vermekte, hem de bu bapta 

mütalealar dermeyan etmektedir. 
Büyük gazete ba,lıklan, siyasi buh 
rarun kabine buhranına tahavvül et
mesi ihtinllllinden açıktan açığa 

bahseylemektedir. 
Maamafih, akıamları hiçbir ame

le ırazetesi çıkmamakta olduğunu 

nazarı dikkate almak İcap eder. 
LONDRA, 21 A. A. - Kabine-

! 
nin içtimaı, saat 16,46 de hitam bul 
muıtur. Kabinenin yarın veya pazar 
teıi günü içtima edeceği zannolun
maktadır. Şurasını kaydetmek İcap 
eder ki lngiliz ananesi mucibince 
tatillerde vukuat ile iıtigal edilme
mektedir ve hafta tatillerin ekse
riya buhranların 4iddetini tahfif et
mit olduğu görülegelmiıtir. Bu hal 
belki de M. Mac Donald ile Tredün 
yonlar arasında bir uzlaıma ha11l ol 
ma11 im kanma delalet etmektedir. 

Fırka reislerile müzakere 
LONDRA, 22 A.A. - Muhafa

zakar ve Liberal fırkaları müıneasİ· 

!eri ıaat yirmi birde başvekalet dai
reıine gelmitler ve M. Makdonald 
ile tekrar göriitülmütlerdir. içtimai 
hizmetler Ye iııizlik 1İgorta11 faoıl

larında ehemmiyetli tenzilat yapıl

ması hakkındaki proje kabine tara
fından kabul edildiği takdir de bazı 
nazırların, bilhassa M. Johnıton ve 
M. Lanıbury'nin istifa etmeleri 
muhtemel olduğu aöylanmektedlr. 

1< abinenin t1azigeU 
LONDRA, 21 A.A. - Siyasi 

mebafil hükumetin Tredünyonlar 
kongresi ile yeni müzakerelere girit 
meksizin programını tatbikte devam 
edeceği mütaleasında bulunmakta
dır. Ba~ı mebafil kabinenin bugün
kü vaziyetini HükUmetin iıtifaıi ih
timalini göıtcrir bir surette tebsir 
etmektedir. Çünkü M. Makdonald 
ileri sünnü' olduğu tekliflere kaqı 
Tredioüyonlar konl'reıinin takın .. 
mq olduğu alehtar vaziyetle karfı
latmı,tır. Ve bu yüzden çok müş

kül bir vaziyete düımüştür. Tan
zim ettiği planı parliimentoya maha 
lif fırkalartn yardımile kabul ettir
mek mecburiyetinde kalması muh
temeldir. Hal böyle iken kendi fır-

kantık vaziyeti az çok nasıl 

düzelteceğimi ve yad ellere kap 

tırılan haklarımızın bir kısmı

nı olsun nud geri alabileceği

mi dütünmeğe vakit bulmadan, 
kapı yoldaşlarım bana kara bir 
haber verdiler: "Aziz Hüdai 

sebebiyet vereceğine muhakkak na
zarile bakılabilir. 

kasının bir luADI kendiıioe aleyhtar 
Kabine ekseriyetinin ve belki ele 

bulunmaktadır. Bununla beraber M. 

bey, Fransız divanı harhi tara~ 
fmdan muhakeme edilerek ida-

ma mahkilm olmut ve (gali-

M. Snowden'in müzaheret.İne istinat 
eden M. Mac Donald, n>ali itlerin 
salim ve devamlı bir esas üzerinde 
ııli.hı için zaruri addeylediğ.i pro
grammrn muvaffak.iyetini temin için 

ba) Ahırkapı zindanlarında a- mücadelesine devam etıneğc karar 
kibetini bekliyormuş!,, vermit görünmektedir. 

Büyük ve vatanperver bir M. Mac Donald'ın böyle bir hat-
T ürk edibinin, cotkun kale- tı hareketin ittihazı lüzumuna bir 
minden çıkan kuvvetli bir ya- kabine buhranına mani olnıak için 
zıyı, öz duygulanna uygun kail olduğu söylenmekte ve böyle 
bulduğu için çizmeğe kıyamı- bir buhranın, bütçenin vaziyetini 
yan sütü temiz bir Türk zabi- ortaya atmak suretile, lngiliz kredi
tinin, eli kolu bağlı, yabancı , sinin haleldar olması tehlikesini tev 
kurşunlara hedef olmasına kim ı lit edece~i beyan olunm~ta~ır-
likayt kalabilirdi , Muhalif fırkaları, vazıyetin M. 

D 
Baldwin'in Londra'ya avdetinin de 

( evamı var) d_,,1 t 1 d... h . . . 1 eı.a e ey e ıgı ve ametını gız eme 

Yeni Macar 
Kabinesi 

mektedir. 
Gerek muhafazakarlar ve gerek 

liberaller, buhranın inkitafını takip 
etmek için liderlerinin riyaıeti al-

H ar ici siyasette bir tında mütemadiyen içtima halinde 
tebeddül olmıgacak bulunmaktadırlar . Muhafazakô.rlar-

BUDAPEŞTE, 22 A.A. - Resmi la liberallerin mutabık kalmıı ol
bir tebliğ, Kont Karolyi'nin timdi- dukları muayyen bir nokta vardır: 
ki harici siyasetinin istikametini 1 Masraflarda yapılması zıuuri olan 
tebdil edeceiine ve hanedan mesele tahdidatın ehemmiyeti; fakat "Hi
ıinde kont Bethlen'in hattı hareL:e- maye tarifeıi,, meselesi ortaya abl
tinden tr•Yrİ bir battı hareket takip dığı taktirde, aralarında ihtimal 
edebileceğine dair ecnebi membalar mutlak bir mania yükselecektir. 
dan terenüb eden haberleri tekzip M. Snowden ile M. Alexander'in 
etmektedir. Salibiyettar mehafil, evvelce oldu~ gibi kabinenin böyle 
bütün bu ıayialar a.sıl ve esastan ı bir teıebbüste bulunınas:na muha-
i.ri olduğunu beyan ediyor. j lefete karar verıniı oldukları sövlen 

Makdonald'ın istifa etmeği muvafık 
aörmiyeceği Z&rutolunmaktadır . 
Çünkü M. Makdonald bugÜnkü ~ 
rait içinde Hiikiı.met mOYkünde bir 
deiiifiklik olmasının memlekete za. 
rar vereceği fikrinde bulunmakta
dır. 

M. Baldvuin Londraga 
çağrıldı 

AIX-LE - BAINE, 21 A.A. _ 
Baldwin hemen Londraya gelmeğe 
davet edilmit ve yola çıknuıtır. 

Mali oazigetin ıslahı 
hakkındaki proje 

LONDRA, 21 A. A. - Hüku
met mali vaziyetin düzeltilmesi hak
kında tanzim ettiği projeyi muhafa
zakar ve liberal fırkalarının liderle
rine tebliğ etmittir. Bu proje ayni 

zamanda amele fırkaaın1n parlimen 
todaki grupuna, tredünyonlar umu
mi meclisine ve amele fırkasının ic
ra bey'etine de gönderilmi~tir. 

Amele fırkasının İcra hey'eti bu 
hususta hükUmetin vereceği kararla 
ra İntizar edeceğini biJdirmİftir Bu
na mukabil tredünyonlar ile liberal
ler ve muhafazakarlar henüz bir 
karar vermemiılerdir 

Siyasi mehafilde hüküm 
süren kanaat 

LONDRA, 21 A.A. - Siy3si 
mabfeJlerde hüküm JlÜreo umuıni 

Açıkta kalanlara 
Amerika para 

ve buğday gönderiyor 
HANKEOU, 21 A.A. - Y oung 

Tse vadi;indeki feyezanların şiddet 

devresinin artık geçmiı olduiu zan
nedilmektedir. Yang Tse nehrinin 
suları 5 parmak kadar alçalmııtır. 

Maamafih setler suların tazyikine 
dayanam..,.arak yıkılmakta devam 
etmektedir. Sular timdi de birçok 
mültecilerle dolu olan civardaki 
Wuchang tehrini kaplamağa baıla
mııtır. 

Ecnebi memleketlerdeki teşkilat 
tan birçoğu yardım teklifinde bu
lunmuşlardır. Cemiyeti Akvamın 

sıhhatı koruma ıubesj feyezana uğ
rayan havalide salgın haotahklar 
batıröstermesi tehlikesine karşı bir 
çare olmak üzre bu türlü hastalıklar 
da ibtioas sahibi olarak tanmmıı 

doktorlar göndermeği teklif etmİf

tir. Milli yardım komisyonu bu tek
lifi kabul etmittir. 

Japon imperatorunun 
bir teberrııİi 

TOKIO, 21 A.A. - lmperator 
Çin de Yang T se vadiıinde vuku 
bulan feyezanlar yüzünden muave
nete muhtaç vaziyete düşen çinliler 
İçin 100 bin ve feyezanlardan zarar 
gören Japonlara yardım için 10,000 
yen vermittir. 

Çinliler ile Japonlar arasında 

mevcut olan ihtili.f ali.metleri ve 
Çinde Japonlar aleyhinde yapdan 
boykotaj nazara alındığı takdirde 
Japon İmperatorunun bu hareketi

nin huıusi bir ehemmiyeti haiz oldu 
ğunda ıüpbe edilemez. 

fikir ve kanaat hükiımetin dün ı..,. 
lıyan ve çok ağır bir surette ilerle
mekte olan müı:akerelet'e girittiği 

sırada ileri sürdüğü tasarruf teklif
leri hakkında ümit ettiği derecede 
muzaheret elde edemediği merkezin 
dedir. Muhafazakarlar fırkasının 

mümeaaillerile hakiki surette müna
sebatta bulunan mehafil yeni bir 
vergi koymaktan daha esaslı tedbir
ler alınmasında rsrar etmektedir. 

Diğer taraftan alınan baıka bir 
habere göre liberaller fırkasının mü 
meıilleri bir ithalat tarifesi yapılma 
ıı fikrine muarız bulunmaktadır. 

Tredünyonlar hongresi 
LONDRA, 21 A.A. - Tredün

yonlar kongresinin umumi meclisi 
allt saate yakın bir müddet süren 
bir içtimadan sonra saat 20 de da
ğtlınııttr. içtima bittikten sonra 
nqre.filen bir tebliğde mecfuin hü
kumet tarafından vaki olan beyanat 
hakkında tetkikatta bulunduğu ve 
kabinenin saat 20,30 da aktedeceği 
içtim:ıda meclisin fikir ve ınütalea
larını izah etmek üzere bil·kaç mu· 

rahhas zönderileceği beyan edilmiı
tir. 

Umumi meclisin yarın diğer me· 
seleleri müzakere etmek ü2ere tek
rar toplanacağı da bu tebliğe ilave 
olunmuıtur. 

Bununla beraber umumi mecli
sin hükiımet tarafından yapılan tek
liflercien memnun kalmadığı ve ka
bine tarafından teıkil edilmiı olan 
tasarruf komisyonu ile yeni bir te
mas ve müzakerede bulunmağı iste
miyeceği hakkında bir 4ayia dolaı
maktadır. 

M. Mac Danald beyanatta 
bulunmak istemiyor 

LONDRA, 21 A.A. - M. Mac 
Donald Trades-Union kongreıile a· 
mele fırkası arasında yapılan müza
kere bittikten sonra gawteciler ta
rafından sorulan muhtelif suallere 
verdiği cevapta hiçbir beyalt.lltta bu
lunanuyacağı için teessüf duyduğu. 
nu söylemiıtir. 

Kabine düşecek mi? 
LONDRA, 22 A.A. - ~Havas,, 

vaziyetin fevka1ide mü1kil olmasın .. 
dan dolayı salahiyettar mehafil ln
giti::: k:ıbine:ıinin İstifaya mecbur o -
laua~ını zannet1·nektedirı~r. 

Adliyede tebeddü ler ve tayinler 
ANKARA, 22 (Telefonla) - "lÜddei umumiliğ'ine hukuk med 

Van ceza azalığına Siverek müddeı' !arından Mehmet, Eskişehir ua 1 

umumisi Lütfullah, Siyer;,k hukuk lazimliğine hukuk ceza iıleri ' 
hakimliğine Siirt azasın- meyyizi Fuat, Tavşanlı müddei 
dan Ali Rıza, Cennih mu 'li • · h k k · ı · '-"t'bı· " mı gıne u u lf erı KA ı <f 

müddei ıımumiliiine, Derik müddei rafettin, Akoaray hikimliğine çı, 
umumini Baykara, Derik müddei- me bakimi Seyfi, Çeşme hakimlii 
umwniliğine Siverek aza mülizimi ne Niğde müddei wnumi nıuıfl 
Hasan, Sürt ceza azalığına Siverek Cafer, Erdek müddei unnımiliiİ' 
az.aomdan Mehmet Fehim, Çorum h k k ---•---d M taf > u u mezunuu-ıu an Ui a, 
hukuk hakimliğine Siverek reisi namor müddei umumilliiine huV 
Halil Hilmi, Melizkert sulh hakim- mezunu Necati, Kurur,ay mücld' 
tiiine Eliziı: sulh hİlkİmi Mehmet umumiliğine hukuk mezunlarınl' 
Nuri, Fethiye ceza hakimliğine as- Feridun Ekrem, Kemah müddeiıı" 
tiye aza11nclan Hilmi, Fethiye müd- miliğe hukuk m~zunlarıııdan 11 
dei umumiliğine Fethiye müddei u fik, Muı müddei umumiliğine J<ı' 
mumi muavini Sadık, Geban sulh köy mahkeme reisi Cemal, Karsl' 
hakimliğine asliye hakimi Hulusi, mahkeme reisliğine Erzurum atJf. 
Pazarcık sulh hakimliğine Pazarcık dan Ferit Ayni,, Erzurum ualıİ 
asliye bikimi Hüseyin Beyler tayin Geyerek azaoından Ahmet Mulıll 
edilmiılerdir. Karahan'lı müddei umumiliğiııe 1 

Ayaı münferit hakimliğine hu- elime azasından Cemalettin Kerİ' 
kuk hakimi Hüseyin Demir, Bula- Ba, hikimliğine Ayaı ceza biı1' 
nık hakimliğine Genç hakimi Hiise- Ahmet, Antalya sulh bikimliiİ' 
yin, Bulanık müddei umumiliitine F • d' .J< etbiye aza miiLizimi Ziya, E ıtr 
Genç müdd<:i umumisi Ahmet Sa- sulh bikimliğine Emirköy eulh Jı1 
dık, Bulamk müstantikliğine Genç kimi Mahmut Esat, Samıun aza' 
müstantiğ'i lsmail Edip, Erbea hu- lizimliğine hukuk itleri mllmerf 
kuk hakimliğine münferit hakim E- .r; 

Refik, Denizli müddei umumiıi "' min Feridun, Ezine hukuk hakimli 
ğine Ordu hukuk hakimi Şevket, mil Beyle Ufak müddei umwnilİ 
Ezine ceza hwmliğine azadan Saf- Becayit, Ordu hukuk hlkimlitif 

Ahta sulh bikimj Mazhar, Kara.it fet, Alaiye müddei umumiliğine E
zine müddei umumisi Osman Nuri 
Haymana hakimliğine ceza hakimi 

niz Ereğli müddei umumiliğlne 1) 

yarbekir müddei umumi muavioİ 
Mustafa R•hmi, Viran şehir müd- Mehmet Kamil, Düzce sulh bakiıf 
dei umumiliğine Geban müddei u- liğine hukuk mezunlarından Şevki 
mumisi Hüseyin Necati, Darende Biga aza müJizimJiğine Olti k"d' 
müddei umumiliğine Pazarcık müd- tro hakimi Halit, Emirdağ ceza it 
dei umumisi Has.an Cemil, Karaba· kimliğine Dinar hi.kimi Seyfi, Cih' 
ı-un müstantiklir!ine Konya müstan 
tiği Muhiddin Edip, Urfa müstan
tikliğine Çemisgezek müstantiği 

Mehmet Sabri, Süleymanlar mils
tantikliğine Mardin ikinci müstanti 
ği Refik, Mardin ikinci müıtantikli 
ğine Süleymanlar müıtantiği Yusuf 
Çemişgezek müıtantikliğine Pazar
cık müstantiği Ali Rıza, Kavak ce

za hakimliğine sulh hakimlerinden 
Tevfik, Diizce müddei umumiJiğine 
Muf müddei umumisi Tahir, Erbea 
ceza hakimliğine, Havza müddei u
mumisi Selimi, Kanıra! müddei umu 
militi- hukuk mezunlanndan Or
han, Mazkert müddei umumlliğine 
Kemah müddei umumisi Sami Bey
ler tayin adilmiılerclir. 

Çeınifgezek müddei umumiliği

ne hukuk mezunlarmdan Hilaeyİn, 

Hekimhan müddei umumiliğine hu
kuk mezunlarından Fethi, Tekirda
ğı müddei umumiliğine hukuk me
zunlarından Yunuı Muammer, An
talya aza mülazimliğine hukuk me
zunlarından Muammer Lôtfi, lzmir 
sulh hakimliğine Talaı sulh hakimi 
Mehmet, Talas hukuk hikimliğine 

lzmir sulh bakimi Ahmet Eoat, 
Trabzon aza mülizimliğine lstan

bul müddei umumi muavini Nec
mettin, Keıan hukuk hakimliğine 

lstanbul sulh hakimi Abdülkerim, 
Konya münferit hakimliğine lıtan
bul sulh hakimi Abdülkadir. Ayaı 

beyler müddei umumiliğine huk' 
mezu.nlanndan Mu!litafa f..fecmettİl' 
Meriç müddei umumiliğine huk# 

mezunlarından Adnan Sezai, Diy• 
bekir müddei umumi mt.1avinli~f 
hukuk mezunlarından Ahmet Ası1 
Kars müddei umumiliğine Meh,..ı 

Fuat, Adana azalığına Ankara •" 
aından Avni, Nusaybin hakimliğiıt 
Zile ceza bakimi Lutfullıh, Eiioıl 
müddei umumi muavinli•~ine 0İ)._ 
bekir müddei umumi mu"v~ni Met 
met, Bursa hukuk hakimliğine '\ft 

zirköprü müddei umunUsi Mu,t 
Asm>, Aluaray azahjftna BürhanÔf 
sabık müddei umumiıi Şükrü D' . . 
yariıekir müddei umumi muavi..Jİi" 
ne hukuk noezunlarından Abdüııo' 
fi, lıtanbul müdJei umumiliğine 1' 
kara sulh bikiıni Nurettin, P<>I•~ 
hakimliğine Cihanbeyil hakimi W 
fız Ahmet, Cihanbeyli mi.İıtantilı~ 
ğine Talat, Ankara müstantikliğiıı' 
Karadeniz Ereğli'ıi müddei umuııı' 
ıi Ahmet Necati, Nusaybin müııl 
tikliğine ıabık Havza mÜ•tantiği f~ 
san Lutfi, Bilecik müstantikliği/. 
Adliye meslek mektebi vıezunlardİ 
dan Ahmet Cemal, Bo >abat müı 
tikliğine Adliye meslek mektebi ıl 

zunlarından Ahmet Seyfi, Kiliı J. 
tantikliğine Adliye meslek mektoi' 

mezunlarmdan Bürt.anettin Beyli 

tayin edilmiJlerdir 

Futbolcularımız Leningrafftt 
bir n-:aç yapacaklar 

MOSKOVA, 22 (A.A.) - Türk Darülfünunu futbol ti 
kımı iki maç yaptıktan sonra bu gece Leningrad'a hakeret el' 
mişlrdir. Sporculaı· iıtaıyonda Sovyet sporcuları taraftnb' 
merasimle, büyük bir samimiyet ve hararetle tetyi edilmitlet' 
dir. 

Türk futbolcuları Leningratta. bir maç payacaklar ve lıİ' 
IS.hare Harkofa gideceklerdir • 

Sovyet sporcuları ve bütün halle Türk futbolculara kart1 

fevkalade samimiyet ve muhabbet göstermektedirler • 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - Hariciye Nazır muavini Kar•· 

han yoldaş 1 ü,·k futbolcuları mümeuilerini kabul etmiıtir. 

Dahiliye vekilinin tetkik seyahati 
BOZCAADA, 22 (A.A.) - Dahiliye Vekili Beyefendi ,,. 

at 12 de Peykişevket kruvazörü ile Bozcaadaya geldiler f/1 

ada halkının hararetli tezahüratı araımda karaya çıktılar. öt· 
le yemeğini burada yedikten ıonra İmroza gideceklerdir. 

Vekil Beyefendi Hiikilmet dairelerini tefti§ etmitler ff 
kasabayı gezmişleı·dir. 

Bir Yugoslav askeri tayyaresi 
Macar toprağında tevkif olundıı 

PEŞTE, 22 (A.A.) - Perşembe günü öğleJen sor.'' 
520 beygir kuvvetinde üç kitilik bi~ Yugoslav askeri bomb•ı" 
dıman tayyaresi Szeged civarında tayyare karargihına iıı' 
mittir. İçinde bulunan üç tayyareci ancak yere indikten so~· 
ra Macar topraklarında bulunduklarını anlamıtlar ve derh~1 

tekrar uçmağa hazırlanmıtlarsa da buna meydan verilmentİI 
ve tayyareciler tevkif olunmuştur • 

Devlet Demiryolları İnşaat reisi 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Devlet demiryolları inr•1 

reisi izzet B. ahvali 11hhiy~ıine mebni istifa etmi,tir. 

Ankaradan hareket edenler 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Rus sefirile Tokyo nı.ı 1 ' 1ıı 

lahat güzan Nebil B. Istanb\ıla hareket etroitleuı; •. 

.. 
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Mütekaitler ve azanç 
Ekononıi Maaş 

Yoklamaları 

Koridorda bir hadise 

IS! verg ı .. 
Maarifte -

Köprülü zade 
Fuat Bey 

Belediyede 

Hizmetçi ve 
Ahçılar 

j 

if 
~ 

Sanayi mıntakası için 
neler düşünülüyor? 

Müddet 26 ağustos 
akşamına 

kadar temdit edildi 
Eytaın, Eramil ve mütekaidinin 

eylül yoklamaları mal müdürlükleri· 
ne merbut 10 şubeden yapılmakta· 
dır. Yoklamalar sükunetle devam e
diyor. Müddet bu akşam nihayet bu 
Jacakb, fakat bazı maaş sahiplerinin 
yoklamalarını yaptıramadıkları naza 
n dikkate alınarak müddet 26 ağus
tos akşamına kadar temdit edilmiı

tir. 

1 •••••• 1 

Jandarmanın elinden kurtularak 
tokatı atmış! 

Hakkındaki karara 
nasıl itiraz etti ? 

Darülfünun divanı edebiyat fa
kiiltesi müderrislel'İrÜn ma3'larmı 

bareme ııöre teıbit ederken, KÖprü
lü zade Fuat Beyin metı1eini tetkik 
etın.iı ve ali tahıil görclülü kanaab 
b&oıl olmadığmdan baremde derece
sini bqinciye indirmi~ti.. 

Ayın 26 sına kadar 
cüzdan almağa 
mecburdur]ar ., 

! 
Fabrikaların merkezileştirilme
sinden bir çok faydalar bekleniy~r 

. . uahedesi yakında hitam bulacagı 
Şehı·imizde bır sanayı mıntaka- m . h d ktedilirken bu 

ııt ·· · ·· yenımuaeea esısı için yapı]an teşebbüsler gıt ıçın k 
tik . • b' ihet nazarı dikkate alınaca tır. çe ilerlemektedır. 1 stanbı.ıl me - c 

"•larından sanayici Vasıf Bey bu Son haftanın piyasası 
mesele ile bizzat meşgul olmakta- Ofisin hazırladığı haftalık hari-
dır. Bu te•ebb" k · t' lstan-b :ı us e serıye ı ci ve dahili piyasa raporuna naza· 
tıl'da toplanan ve henüz pek genç hafta lngiliz mali buhranı, 

ı>lan s . u"esseselerimizi merke ran, son .b. h" d' anayı m pamuk fiatlerinio ıukutu ııı ı a ı-
ıileştirebilmek itibarile çok mühim selerin tesiri altında, fakat oldukça 
~İr adıındır. Bilhassa bu teşebbüste mü$8İt ve ümitli bir hava içinde 
~...,Pa'da olduğu gibi, fabrikaları 
b' geçmiştir. . 
ır araya toplamak gayeti mevcut Buğday piyasası: Bulganstan 

olmakla beraber, Türk işçitini daha hükumeti buğday fiatlerinin düşme
"'Ükeınmel sıhhi şeraiti haiz fahri- sinden dolayı 700 milyon lira kadar 
ka binalarında çalıştırabilmek de bir zarar karşısında kalmıştır. Ka· 
göz Öniinde tutulmaktadır. Sanayi nada'da hükumet bankalarla aktet
"'.'ntaka., için Fatih veya Haliç sa- iii itilaf mucibince buğday fiatl':"'.
lıilıer; münasip görülmektedir. ni muayYen bir hatte tutınak ıçın 
Toptan eşya endeksi husuıe gelecek zararları deruhte •t-

Ticaret odası 930--931 toptan miştir. Üzüm piyasası tereffüe me-

eşya enJekslerini hazırlamaktadır. yaldir. 
Bu endeksi d Pamuk . Fiatler düşmekte d_e-er de yakın a neşre-

dHecektir. vam eb11ektedir. Amerikanın cbn-

de bu sene 25 milyon balya pamuk 
Ofiste dünkü içtima 

ihracat ofi1Ji idare komite5İ dün 
bir içtima YiOPmıştır. Bu içtimada 
Bradfort tiftik tacirlerinin 7 t"§ri
nievvelde ıneınleketianiz dahilinde 

YapacalcJarı tetkik seyahati, proııra
lns ile kuı yemi, fındık piyasaları 
İizerinde görütülmüıtür. 

Adanada ilk pamuk 

bulunacaktır. 

ltalya buğday ithalat 
resmini artırdı 

ROMA, 21 A.A. _ Gazetel:r ec

nebi buğdaylarından ve bugday 
müstahsili.tından alınan jthalit res-

. . tır iması bakkınd8ki karar-
mımn ar J 

ihracat ofisine Adanadan gelen 
IOalüınata naz .. ran, Adana'da ilk 
P<ıınuk ınahsulü piya.aay~ ar.•edil· 

.ı. IOi . 
"' ftıt. Bu ilk mahıulün batmanı 

' ~18 kuruftan muamele görmüıtür. 
I' Ol ıı1üna•ebetle toplanan tüccar 
·r )eıı; lnahsulün hayırlı olması te· 
11' "'•n .. 

nameden uzun uzadıya bahsetmek
te ve bu tedbirin ltalyan çiftçileri 
ve köylüleri tarafından büyük bir 
memnuniyetle kartdanacağını yaz

.maktadır. 

Ayni gazeteler bu tedbirin hal"! 

yan zürnunı, hububat isb'hsalinin 

artırılması için milli hükôrnet tara
fından verilen emir ve direktiflere 
daha fazla riayet göstermeğe sevk 
ve teşvik edeceğini de mütalealarına 

ilave etınektedirler. 

l\ıııııde bulunmutlardır. 
'i' Ada.na havalisinin her tarafında 

?ts,; ı,._ lllahsulün toplanmasına ba§-
/J .......,1§tır. 
ı~ y 

aş ırıeyva ihracında 
rekabet 

'tı' 
...; 'i ıırıanhfarla Bulgarlar arasıııda w ,,, 

• ttley-va ihracı için dehşetii bir 
il' ··ı..ıbe JI t batlamı5tsr. 

.,,. "Yunanlılar bu işte tefevvuk le
,,.•ıı •debilmek için kilo batına bir 
q'ah-· 

'~ 11 prim vermektedirler. 

Deri isteniyor 
l>ıeı~"l>eııhağ' da deri üzerine mua
' Yapan bir müessese memleke
ı.,.1 den mühim deri miibayaatmda 
lıııı "11trıak için Ofise müracaatla hu-

>ııuitur. 

Japon dampingi 
~ Ş•hrimizdeki ince mensucat bil· 
'•ı.a ~tı ' ditni, patis ve envai fabrika-

,. hı, •o tacirleri günden gilne büyö-
• Jan- 'k lı t ~ıı dampingi tehlikesıne ar 

•ı.,,•t•bbüıatta bulunmaia devam 
.. ı. • tedirler. Sanayi erbabı Japon 
~betinden yakından müteessir 

tlJıaktadırlar. 
tı-~~ee mensucat sanayi ve ticaret 
ıı,,. 1 hıın Ticaret müdüriyeti vaıı

ı. lk 
~l.l hsat vekiıleti nezdiııde yap-

al"-ı t b ap t.ı eşe büse bugünlerde cev 
~te"· ,., 

la ırı ümit edilmektedir. Diğer 
1 taftan T' , o ·ı •caret Odası da bu mese-

'• J Yakından m-gul olmaktadır. 
Jap -· 

' 0nılarla aramızdaki ticaret 

.. '-. ·-
ğ'. l\anıbi~o ... ;orsası 

1'1 •rı· - - ===--~ 
;:----.:•n 1030. Kuron 15,93, 
001-~ 
~r0,47.2l.!IO Şlllng 3,35,1 O 

Sergide 
Son günler 
Sergi çarşamba gecesi 

kapanacak 
Uçiincii yerli mallar sergisini dün 

aktama kadar 199,000 kişi ziyaret 

etmiıtir. Dün bir çok meb'uılarımız 

da sergiyi gezmiıler ve bir çok mü
bayaatta bulunmuşlardır. 

Sergi günden güne artarı bir halk 

kitlesi tarafından ziyaret edilmekte

dir. Sergi bu çarşamba aktamı saat. 

22 de kapanacaktır. Milli sanayı 

birliği her ne §erait altında olursa 

1 1. mallar sergilerinin her 
0 sun, yer ı 

tekrarına karar vermiştir. Ser
sene 
.giden bilhassa şehriıni:ıe gelen ecne 

bi seyyahlar mühim miktarda muba 

yaatta bulunmaktadırla.r. ~irkaç ec· 

11ebi firma da toptan sJparıtler ver-

miıleı-d:_ir_. ___ ..... ___ _ 

Üsküdar hastanesi 
Vali Muhiddin, Belediye sıhhat 

. 1 . mu" dürü Neıet Osman, Fen 
ış erı O k .. 

"d" .. Yusuf Ziya Beyler s u• 
mu uru K. ·ı 
dar'a giderek eski Zeynep ~'. 

.. gezmitlerdir. Halen tu· 
hastanesınJ b. 

1 bu binanın 30 ın 
tün deposu o an . . . 
. f" ·ı 70 yataklı ıyı bır has-
)ıra sar ı ı e .. .. 

1 g"ı görülmu,tur. 
tane o aca . h 

Şehir bu suretle yeni bır aata-

ne kazanmJf olacaktır. 

MüesıMab huıusiye ve resmiye
de ücretle müstahdem bulunan ey
tam, ücret aldıldan takdirde, mllR§

Iannın nısfı katedilecek, maaşla 

müstahdem oldukları takdirde, ma· 

aşlarının tamamı katedilecektir. 
Mütekaidinden olup ta, huıusi veya 
resmi müesseselerde ücretle çalııan 
larm ma8§larmdan hiç tevkifat ya
pılmayacaktır. Eğer maaşla miistah 
dem oldukları takdirde, maa~larınrn 
tamamı katedilecektir. 

Eytam, eramil ve mütekai.din

(50) liraya kadar maaş alanlar, ye
ni kazanç kanunu mucibince, bu 
vergiden muaftırlar. 51 liradan yu
karı maaş alanların umumundan 
yüzde beş kazanç vergiıi kesilecek
tir. Yoklama müddeti 26 ağuatoı 

akşamı nihayet bulduktan sonra 27 
ağustostan sonra bu gibi maaş eıha 
hının kazanç vergileri yoklama me
murlannca tahakkuk ettirilecek ve 
vergi 1 eylülde verilecek 
aylık maaştan kesilecektir. 

olan üç 

Digarıbekir 
Fabrikası 

Muhakemesi mevkufen gö
rülen sirkatle maznun Sedat ia 
minde biri, dün aleyhine f&İla· 
dette bulunarak kendisinin sa
bıkalı olduğunu söyleyen bir 
phiye ikinci ceza mahkeme
sinden çıkarken nasılsa jandar 
malanır elinden kurtularak şa· 
bide dehşetli bir tokat atınıt-

1 civarında kazaen bir tramvay 
direğine çarparak yanında otu 
ran eni,tesi Hasan Ef. nin ö
lümüne sebep olan toför Sezai 
Ef. nin dün 2 inci cezada mu
hakemesine devam edildi. Dün 
kücelıede ehlivukuf olarak in
tihap edilen zevatın hadiseye 
dair verdikleri rapor okundu. 

tır • Rapor kısmen maznunun aley-
Tokat o kadar kuvvetli İn· hinde idi. Sezai Ef. rapora iti

miştir ki, şahidin yütü gözü raz ederek hadisenin sureti vu
kan içinde kalmıştır. Hadise- kuu hakkında mahallinde tah
nin derhal önüne geçen jandar kikat yapılnıasını istedi • 
malar Sedadın eline kelepçe Mahkeme bu talebi kabul e
takarak tevkifhaneye götür- derek mahallinde ke~if icrasına 
müşlerdir • karar verdi. Muhakemeye ağus 

Adliyede yeni tayinler tosun 31 inci günü devam edi-
lecektir . 

Antalya mahkemesi aza mü- A f o B 
lazımlığına hukuk mezunların- ri ruç ey davası 
dan Muammer Lutfi, Cihan· Kendi kendisine kapanan 
beyli müstantikliğine Nusay- Yarın gazetesi sahibi aleyhine 
bin mü.stantiği Hikmet, Serik Cumhuriyet Başmuharriri Yu
müddeiumumiliğine Hukuk me nus Nadi Beytarafından açılan 
zunlarından Adnan Sezai, Kon hakaret davasına dün ikinci ce 

Ya münferit hakimlig"ine Beşik zada başlamıştır. Muhakeme

Aldığımız malıimata göre, Fuat 
B. divanm bu kararma itiraz etmit
tir. 

Kendiai. Haydebelberg darülfünu 
nundan fahri müderris ünvanmı al
dığı gibi, bir kaç sene evvel de ma
arif velıaleti müstqarlığsru ifa etmiı 
ti. Fuat B. vekilete müracaat ede
rek, yazdığı istidada kendi derece
sinin he§inci olmadığını, kıdemi bu
lunduğunu, daha yüksek maaılı 

men•uriyet deruhte etmit olduğu i
çin divanın bu suretle hareketi doğ 
ru olmadrğ;.nı izah etn1iştir. Fuat 
B. divan aleyhinde şiddetle hareke
te geçmİ§ hulunmaktadrr. Fuat B. 
divanda hukuk azalarının 

le:ıllı.inde bir blok halinde 
ettikleri kanaatindedir. 

kendi a

hareket 

Yeki.Jet Fuat Beyin itiraz ve ia

tidasını tetkik edecektir. Eıa&en ve
kalet divanın yaptığı bütçeyi tetkik 
ettikten sonra, tasdik ve kabul ede-
cektir. 

Bütçede vekaletçe bazı tadiliit 
taş sulh hakimi Abdülkadir, de Ayancıkta bulunan Nadi Be 

d 
yapılacağı söylenmektedir. 

Trabzon aza mülzımhğına mü ye avukatı vekalet ediyordu. 
deiumumi muavinlerinden Nec Yarın sahibi Arif Oruç Be- Darülfünun Emini 
meddin, Kuruçay müddeiumu- yin rahatsızlığına dair rapor Ankaraya gidiyor 
miliğine Hukuk mezunu Feri- gönderildiği anlaşıldı. Yarın Darülfünun emini Muammer Ra-
dun Ekrem, Kilis müstantikli- mes'ul müdürü de gelmemi!- §İt B. bugÜn AnkaHya gidecektir. 
g-ine altıncı hukuk zabıt kati- ti. Kendisinin zorla getirilme- . Muammer B. divanca tanzim edi· 
bi Bürhaneddin, Boyabat müs si kararile muhakeme 7 eylüle len maaş bütçesini vekalete takdim 
tantikliğine Gebze zabıt katibi bırakıldı. edecektir. Mumaileyh Ankarada 

Şefik, Terme müddeiumumili- Bıldırcın top\athrıldı bir kaç gün kalarak bütçe hakkında 
ğine, hukuktan mezun Hah- Bıldırcın mecmuası aleyhin- izahat v•recelıtir. Bazı gazetelerde 
mut, Bilecik Do"rdu"ncü . hukuk ı "d · ı · d de Müddeiumumilikçe ikinçi Edebiyat fakü tcoi mu errıa erın en 

M •• k" • h" miistantiklig"ine zabıt katibi 'f M · B h B ı · ·ı· US ırat ın ısar bir dava açılmıştır. Davaya se Şel'I • acıt ve e çet ey erın a , . 
Ahmet Cemaleddin Beyler ta- d ki d · 'k b 

mu""du'"ru" hep müstehcen mahiyette gö- tahsil gör ü erine aır vesaı i raz 
yin edilmişlerdir. rülen bir fıkradır. Müddeiumu edemedikleri halde, divanın bunla-

Diyarıbekire gitti Evvelce itten el çektirilen milik, Bıldrrcının davaya esas rın ali ıahıil gördüklerine kanaat 
Fatih sulh hakimi Zeki Bey, 1 "shalarrnın toplattrrıl hasıl ettiği yazılmı•tı. 

Müskirat lnhioarı Umumi Mü- d ed"I · · o an nu • • Vazl.fe•ı"ne ia e 1 mı•tır. d k v · B 1 Muammeı· Ratı"t Bey du"'n bu"t~e 0 
' masma a arar ennı§ ve ı , 

dürü Asım Bey Toros ekspresi ile Otomobı"I kazasından dırcının son nüıhalan dün zıı- dolayıoile çıkan bu dedikodulara 
Diyarbekir'e hareket etmiştir. sonra... bıta marifetile toplattırılmış- 1 karı• bir muharririmize demiştir ki: 

Amn Bey orada İnşa edilmekte 1 b - Çtkarılan bu haberler yanlı•-
k. f br · d idare ettig." i otomo ili Bebek 1 lrr . , 

olan müs ırat a ikaunı teftis e e- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l j tır. Divan hukuki esaslara sadık ka 
cektir. k ]aya 1 her hocanın vazİyetİnİ &ayet 

I Kolera müdekkikane ve bitarafane tetkik Kaçak Bulgar sigaraları 
satanlar 

Tütün inhisarı lstanbul batmü
diriyeti takibat memurları son za
manlarda kaçak sigara satan birçok 
kimsel<;ri yakalamıtlardrr. Bunlar 
haklarında yapılan zabıta tahkikatı 

ile Adliyeye verileceklerdir. 

yakalananlar arasında tanlar da 

vardrr: 
Tahtakalede kaçakçılardan ve ıa· 

bıkai mükerrere eshabından Muzaf

ferin bir senedenberi kaçak Bulgar 
sigarası ve askere mahsuı sigarala
rı alenen ahaliye tattığı aolaşılmış, 
iki defa ve yapılan taharriyat netice 

sinde birjnci defaınnda 41 p•ket as
ker ve Bulgar sigaraları, ikincide 

Tifo 
Ne halde? 

Son iki vak'cıdan başka 
geni vak'a gok 

Son 48 !llaat zarfında yeni iki tifo 

ba ka Yeni ""r vak'a 
vak1asından § T 

kaydedilmemittir. 

Bu vak'alar la§radan geleulerde • 

ve Aksaray taraflarındaki semtlerde 

oluran:larda görülınüttür. Diier 

mestlerde hiç bir vak'a yoktur. Dört 

atı mınt&.kası faali.yete devam etmel< 

te, aşı memurları arzu edenlere tifo 

a<m tatbik etmektedirler. Şimdiye 
' 

kadar pek çok kimselere atı yapıl-

mıttır. ------

v 8 r .• etmiş ve ona göre derecelerini tes .. 

Basradan gelecek vapurlar hit etrniftir. Fuat Beyin ali tahsil 
için tedbirler gördiiğüne dair divanca bir vesika 

BASRA' da Kolera hastalığından bulunamamış ve kendisi hetinci de
bir çok vak'alar daha görüldüğü ha· receye tenzil edilmittir. ki, 256 lira 
her alındığından mzkı'.ir mıntakadan alacaktır. Difer iki müden·icle bir 
Deniz tarikile gelecek yolcuların muallimin, yani Şerif, Maci.t ve 
behemehal Tahaffuz hanelerimizden Behçet Beylerin "Diplome d'etude 
birisine ıevl[edilerek portör muaye- universitaire" i haiz oldukları anla
nesine tabi tutulması ve ancak yek- ıılarak dereceleri ona göre, tayin e

diğerini müteakip yapılan iki mua- dilmiştir.Vaziyet bundan ibarettir." 
A 

yene neticesinde menfi zuhur eden- Rasim Ali Bey 
lerin serbest bırakılması tensip kı- Tıp fakültesi meclisi müderrisini 
lınmı§ olduğundan, bu yolcuların müderri• Ragim Ali Beyi fakülteden 
Türkiye Sahillerinde yalnız lzmir 

ihraç etmiı, Ra•im Ali B. de şurayı 
ve fstanbul Limanlarına ihraç ol,.. 

devlete müracaatta bulunmuıtu. 
nabilecekleri ve gemi kaptanlarırun Şurayı devlet fakülteden bazı i-
ıahiJ sıhhiye memurlarına vermek 

de 15 paket Bulgar sigarası bulun· HilaJiahmerin teşekkürü 
mus. ve müsadere edilmittir. 

z.ahat istemiş ve bu izahat gönderi) .. 
mecburiyetinde bulundukları yolcu mişti. Şurayı devlet Ra<im Ali Be
ye taife listeleri ile beraber; gert'k ye bazı ıu~ller göndererek ondan 
doğrudan doğruya Basaa limanı ve da izahat istemiştir. 

' Hisar Hilali ahmer şubeainden: 
Haydarpaıada Musevi milletinden l 

Evvelki gece Anado u hisarında 
Kürim efendiden 900 paket asker 

· · Dö.-t kardetlerde Hayat korusunda sigarası müe.adere edilmıştır. 
Kaumpaşada bakkal lbrahim e- Hiıar nahiyesi Hilali ahnıer ,ubeıi 

fendinin dükkinı taharri edilerek tarafından tertip olunan sünnet dü-

28 paket asker ıigarası bulunmuı· ğününde (53) fakir yavrunun hüta

tur. nı icra kdınmıştır. Beylerbeyi muıi 

n:untakasından ve gerekse aktarma Mumaileyh cevabi Ji.yihaıını ha

suretile Akdeniz sahillerindeki ec- zırlamış ve Şurayı devlete gönder
nebi limanlarından gemilerine irkip ıniıtir. 
eylemi, oldukları mezkı'.iı· havali yol 
cuıarını ihbar eyıemeıeri ıü.umu .... Muallim mektebine bu 

Eyüpte bakkal Süleyman Efendi- ki hey'eti cazbant takımı terennüm Tapuda 
nin dükkanı aranmı§, 36 defter ka- )erile hokkabaz varyete numaraları 

hemmiyetle beyan olunur. sene talebe ahnmıyor 

Çak sigara kiilıdı bulunınuttur. yeni bina ve arazi • sabaha kadar devam etmiş ve teırif 
- Darıcadan Haydarpaşaya gelen vergilerı" 

buyuran ze\l'at nezih ve net'eli bir 
yolculardan Halil Efendide 400 pa· 
ket köylü siııarau, Darıcalı Osman gece yaşamııtır. Tapu müdüriyeti umumiye. 
Efendide bir çanta derunünde 10 Anadolu Hitan Rört kard4!Jletde ai yeni bina ve arazi vergileri 
kilo kryılmı§ tütün bulunmuş ve mü tertip olunan hüttan cerniyetinde kanunlarım tapu müdürlüğüne 

tebliğ etmiştir. Tapu müdüri-sadere edilmittir. • Şehir meclisi Bzaıından Mehmet A ... 
' ~·•ıını;----:--==12 Pezcta !i,24,5 O 

tt 
~ 9.02 .. M R. mark 1 ,99,!SO 

Kumkapı civarında Bulgarillan- .. d" . yeti bu kanuna göre tapu harç 

k tt 1 Om li ve Hiıar nahiye mu ırı Hü•eyin !arını hesap ve istifa edecektir. 
•"emle e e dan kömür hamulesile ge en er h' 
"'' k ki Beyle .. in yardım ve ızmetlerinden Yeni bina ve arazi kanunu tapu 

Bu sene 1 stanbul muallim mek
tebine talebe almmıyacaktır. Esaıen 
mektebin kadrosu dolmuı bulundu
ğundan bu zaruret hiıııl olmuştur. 

lıtanbul ilk mekteplerinden mezun 
olup da muallim mekteplerine gir
mek isti.yenlerin muıabakA imtihan
ları buradaki muallim mektebinde 
yapılacak ve kazananlar lstanbula 
yakın muallim mekteplerine gönde
rileceklerdir. 

•·•an~ 
~ Zloti 4,20, ' 
~ 3b,42 P_e_n_g_ll--2-,7-0-,9-0 
"t11 1 

~k 1. ~.42.r.o Ley 
t.evıı~ 
~Dinar 26,73,50 

79,30, 

Kaza kurşunu ve Mehmet reislerin ayı arı aran· h J R d N f" B 
b 1 dolayı kendilerine hassatan teşek. arç an01 yarı yarıya indirnıek l van a iZ ey mı§, 89 paket Bulgar sigaran u un 

ödemiş kazasına tabi Yerki nahi- kür ederiz. tedir. Tapu müdüriyetince yeni Maarif vekaleti hey'eti tefti,iye 
. ki Koca Ali oğlu 18 muıtur. bina ve arazi vergilei kanunu reisi ve müıteıar vekili Ridvan Na-

yesınde ınu m Kumkapıda kahveci Agop Efen- AJenAı teşekkür d" d 't'b b"k b d Ham tabancasını kurca- un en ı 1 aren tat ı e aşlan fiz B. Ankaı·adan gelmittir. Rıdvan 
yaşların a ' d dinin ahaliye kaçak sigara kağıdı, mr•tır. 
)arken ate§ aldırmış ve baıın an a- ''Son Nişantaşı yangınında ya... -:ı B. dün maarif müdüri.yetjne gel~ 

Ahçı, hizmetçi ve saire gibi mü& 

tahdemin bu ayın 26 sma "kadar va

:ziyet)erini tesbit ettireceklerdir. 

Müstahdemin ya belediye v•yn 
merbut oldukları hey'eti iht1yariye
lere müracaat edeceklerdir. Bunlal" 
alacakları beyannameleri doldura• 
rak ıs kuruşluk pul yapı,tıracak. 
!ardır. 

Bundan sonı·a bey'eti ihtiyariye· 
ye ve biliilıare polise tasdik ettire 
rek belediye rniUtahdemin şubesin 
müracaat edeceklerdir. 

Tescil muamelesi ve sıhhi nıua .. 

yene yapılacak ve muayene musbel 
çıkarsa 25 kuruş mukabilinde ke,... 
disine cüzdan verilecektir. 

Bu muameleyi ha ayın 26 rina 
kadar yaptımıayanlardan 5--~0 li. 

ra ceza alınacaktrr 

Mezarların 
İdaresi 

Talimatnamede bir ÇOK 

mühim maddeler var 
Mezarlıklar talimatnamesinin 

ehemmiyetle tatbikma lıa§lannuıbr; 
Talimatnameye göre, belediyeye 
devrolunan maarlıklar iki luırın-
dır: \ 

1 - V alda ait tapulu tapuıuz u• 

mumi mearlıldardır ki bütiin hu. 
kuk ve vecaibi ile belediyeye inti
kal etmittir. 

Bu valof mezarlıklara ait ne ka. 
dar mevkuf varidat ve akant ve 
tennıiyeıi meşrut nukut var İ&e ı,.,. 

lediyeye aittir. 

Bu varidat ve akarat ve nukut 
müstakil olmayıpta diğer vakıffar 

ile mem•uç i.., evkaftan ltelecliyey~ 
devrolunan sular hakkında 12 aju~ 
tos 929 tarihli nizamnamedeki uıul 
dairesinde evkllfça hiHe ayrılrr ve 
belediyeye verilir. 

Kanunen muayyen olan on sen~ 
müddet zarfında belediyeler ihtiya. 
ca cöre bir veya müteaddit mezar
lık te..is ederek idare edeceklerdir. 

Mezarlıklar hakkındaki yasakla, 
rın batlıcaları ıunlardır: 

A : Mezarlan çeviren duvar, par • 
maklık, öraü, çnçeve ve •aire ııibi 

manilere çıkmak ve brmanmak. 

B : Mcızarlarm üıtüne çıkmak ve. 
ya oturmak, her ne suretle olurs;t 

olıun bunlan tahrip etmek, çiçek, 
fidan, apç veya herhangi bir neba.. 
tı kopa"""k veya oökmelı, mezar
lar üzerine komnuı etY• ve İ§llreı, 
leri, kaldırmak, yerlerini defiştir
mek. 

C : Mevcut yollar haricinde gezlq 
mek ... 

Umumi mezarlıklar dahlllnde!J 
mezarlar üç sınıfa aynlrr: 

A - Birinci sıruf mezarlar. Aile 
metfenleridir. Bunlar, belediyec" 
tayin edilecek bir bedel lllQloabilin· 
de en çok (3ıc4) 12 metre mı.• 

rabbaı olmak iizere daimi ıureıt~ 
temin olunmuı malıallet'dir ki doi; 
rudan dojruya o aile efradına inti• 
kal eder. Jhtiyaç halinde bir aileyn. 
bunlardan birden fazla11 verilebilir. 

Bu gibi mahallerin sahipleri ay· 
rıla.n loıım etrafını muntaa:am ıu· 

rette çevinneje, yer albnda lahit 
yaptırmaia mecburdurlar. U'zerine 
taştan ve saireden tezyirıat -ve lesi .. 
sat yapbrabilirler. ' 

B - ikinci muf rr.ezaı lat, şahsa 
m hsuı metfenlerdir. Bunlar bele
diyece tayin olunacak bir bedel mu
kabilinde daimi surette temin olun
muı mahallerdir- Sahjpleri mezarın 
c' fında parmaklık yapmak, taş 

dikmek lahit yapbrmak hakkına 

malik olurlar. Bu gibi mahallerin 
ebadı (3x 1,50) 4,50 metre murab 
bardır. 

Her belediye meclisi satılacak al t sattığı anlaşılmış, dükkanı aranarak ·d Tapu kadrosu henu"z rek bı'r müddet meşaul olmu•tur. • . surette yar anmıJ ır. k" • d b nan vesikalarımın yenı en tedariki o l" 
gıı .. t 27 defter kaçak sigara agı 1 u- birinci ve ikinci sınıf mezarlara ait 

Mecruh aldığı yaradan mu eea- hususunda Beşiktaş kazası kayma- gelmedi ilahiyat fakültesi de bed ı 1
, '" l,16,90 Çervooeç ıo~ 
('''il J Altın 915,50 ' f l i•tİr lunmuştur e ler hakkında bir tarife tanzim . bır' az sonra ve at ey em s • • 1 "d" k f 1 k 

sıren ef d'd kamı Beyefendi ile ma mu urü ve M ı· k·ı · b b" on erans ar verece edece'~'-. 
d Eyüpte boyacı Mehmet en ı en a ıye ve a etme mer ut ır •ur 

Kurbağa yüzün en 19 defter sigara kağıdı, Eyüpte ka- arkadaşları, nüfus memuru, ve yok- kısım devairin kadroları ve ma Halke mahsus olmak Üzere da- c - Uçüncü sınıf tne2arTar. B .. 
1 I· i - d elektrik s· r • d 51 def lama yapan zatlara göstermit olduk aşları heniiz tebliğ edilmemiş rülfünun ilahiyat fakültesi de kon· mezarlar para.,zdır ve mezarlıl<ta~i 

1,r _, ıaın \e lalıviliitııı nevı Geçenlerde Ban ırmanın. .. sakçılardan a ım 1 alga ~n h ,- ları teshilat ve nezak~tten dolayı tir. Bu meyanda tapu miidüri~ feran•lar tertip etmi•tir. Konferans adacıklar içerisine evvelce tayin •-
tı llı.ra~ı dah'ı 92,00 1· baları bir ıece birden bıre son- ter, gene Eylipte s ô.m ey ma a. ' 

u, il am • bakk ı Al" ef diden 30 pa alenen teıekkürü bir borç .bilirim y.etil\İn de kadrosu gelmemit.. !ar fakülte dershanelerinde ı evllıl- dilen muat•zam bir ura dahilinde 1 , qlJU .. t"r Neticede bir kurbaganın lesinde a ı en ·~ . 
k t" . 

111 ıı v aı!ı~h~i~:e.ıı..-.-~7~0~,2~5;_t..:;;~ş'.:'.u~===~""'~~İık.l!!lill'!!',,Ll~...!!:.l!!:?:...:~· ~~~::,.'-~ ,-~-~~!:.....!.!!:·~· s~a~_;e~f!e~n~d!.'.im'.'.::;·••:...,.. ________ , _ _JL!'.V!;e_m~e:!m!!!!u!.!r:!.l!a!.rr~l!..!l!!~~,.:ŞJı 1 ;U.I "!..~ h .. ~'!!Iİl;Tı;,.J~di!,!e;!nW:itu_i!!ba!!irtıeıı:nuv.ıı·ı:ıı'iL1ıı'-~-'·J.,' ''iı: .. ·~.Kı v..w-r-o.ruı.J.Jaiı ........ bil ... ., . .;·._ı.aı••.ı·.....,,..-,.ıı:ı:-·:..JL-e....ı-·u· '.ıı"IM • ,_1111111..-, ~ttıı . . . . ı'nkı'-- r...t asker sıgarası ve K.a.V' ı mu - ... .; ·- YeJi Demir,,,n.ı n .. l<o " ~ 

"'l"tti I Mecidiye !12,50 
Banknot 265, 
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•illiy~t !Birinci sahifeden geçen yazılar 
Asrm umdesi "Milliyet" tir. 

23 AGUSTOS 1931 Ankaradan mektup Politika 
Altı kişi bıçaklarla 
biribirlerine girdiler 

iDAREHANE - Ankara cadde· 
ıi No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, 
latanbul. 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c 

3 aylıfı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 
6 

u 
.. .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuahalar 10 kurut 

tur. Gazete Ye matbaaya alt İfl• 
içiu müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann meı'uliyetinl 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30 , 

asgari 18 derece idi. Bu
gün ruzgir poyraz haTa 
açık. 

ff*Ü~ 
Canhazıli kestiği 

Koyun 
Bir rivayet vannıt ki -

yeni itiliyorum.- İp canbazı
nın kestiği koyunun kam çar
pıntıya iyi imiı .. 

Feci şeylerden oğur ummak 
saflığı yalnız bize hi.ı delil
dir. Frenklr, aıdmıt adamın i
pinden bir parçayı en büyük 
oğur telakki ederler • 

Şu günlerde Kadıköy ve Üs 
küdar tarafların.da ibrazı hüner 
eden bir panayır canbazı var. 
Bir kaç gün evvel bu canbaa 
Osküdarda ip üstünde kurban 
keamiı, kadınlar "çarpıntıya i. 
yidir,, diye rahmet bekler gibi 
kan damlalarını, ellerinde tas
larla beklemiıler. Ertesi gün 
tekrar ipte koyun kesileceği 
zaman canbaz kandan istifade 
etmek isteyenlerden para iste
miş ... Zihniyet bu ,ekilde olun
ca siz artık Avrupada A
merikada hekimlik öğrenin!teç 
rübeler yapın ve mütehassıs o
lun! Beride canbazın kestiği 
kurbanın kanını kapıtan kapı
tanadır. 

Ben şimdi anlıyorum: Te
vekkeli değil, bazı doktorlar 
canbazlığa heves ettilerdi. Hat 
ti. iki canbaz bir ipte oynamaz 
meselini bile tekzip edecek de
recede maharet gösterenler ol
duydu. Demek, bunun için 
imiş! Çarpıntıya ilaç bulmak i
çin! 

"Nedim,, için heykel 
T ürklerin en ince ruhlu şairi 

" Nedim,, için "bir heykel dik
m eh,, diye birisi ortaya bir fi
kir atmış ... N asi olmuş bi lmi
yorum. Şimdi iş gazetelerde an 
ket şekline girmiş. Ben bugün 
!erde bize çöken anket m eralan 
dan yılmaya başladım .. Ölüler 
böyle vefatlarnıdan yüzlerce 
sene sonra gazete sütunlarında 
hırpalanırsa dirilerin ne olaca-

- (Başı Birinci sahifede) le keeileceğinden geriye kalan 
yadedeceğini izaha lüzum yok alakadarlarla hazine arasında
tur. ki ali.kanın peyderpey ve ni-

Sigorta itinde mütebas11sla- hayet kırk elli sene zarfında 
rın tavıiye ettikleri usul halen tasfiye edilebileceği kanaati 
Emlak ve Eytam bankasının vardır. Bu münasebetle zikret· 
memurları için tatbik ettirmek mele lizımdır ki hükUmet te
te olduğu "usurance de kaütlere, eytam ve eraınille 
groupe,, grup sigortalan uıu. her hımgi bir formül bulmak 
lüdür. suretile ve aleyhlerinde olarak 

Hüktlmet bu esası tatbike onlarla ceffelkalem alaka11m 
karar verdiği takdirde tatbika kesmek arzu ve niyetinde asla 
tına töyle geçileceği mütalea deifildir. Bu tasfiyeyi ancak za 
olunmaktadırı man tahaldcuk ettirecektir. 

1 - 930 ve hatti 925 sene- 111 - Bugün memur olarak 
ıinden itibaren memurlardan devlet hizmetinde çalıtanların 
keıilen tekaüt aidatına (yeni vaziyetine relince, bunlar her 
tekaüt kanununun tatbikinden ay maaılarmdan muayyen bir 
ıonrası için de muayyen bir niıpeti prim olarak tayin edile 
mikdar illi.vesi suretile) niza- cek bir sigorta tirketine tevdi 
mi faizi ili.ve olunarak memur edecekler ve buna mukabil ha
lara iadeei ve bu suretle me· zı imtiyazlar temin etmit bulu 
murların tekaütlük cephesin- nacaklardır. 
den hazine ile alakalarının ke- Emlak ve Eytam banka11-
silmeıi, nın sigorta usulünde ıu esas 

il - Bugüne kadar tekaüt vardır : 
ma8§ı alanlarla eytam ve era-- Memurlar verdikleri prim 
milin vaziyetine gelince; bun- mukabilinde: 
!ardan evlenecek kızlar, yirmi A - Vefatı takdirinde si
bet yaşını ikmal etmit kız ço- gorta tirketi veresesine son al
cuklar, tahsilini ilana! etmit dığı maaım bir senelik yekUnu
erkek çocukların kısa bir za- na muadil bir meblağı ve ayrı
man zarfında maatları tabiati- ca sigorta olduğu tarihten iti-

1!11!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1111 bar en vefatı anına kadar tes
viye ettiği primlerin yekununa 
muadil bir meblağı def'aten te
diye edecektir. 

ğını siz tahmin edebilirsiniz. 
Baki demit ki : 
"Kadrini sengi musilldda bilüp ey 

B ali 

Durup el ba&lıyalar karfına yarin 

sal sal,. 

Nedim onun kadar da talili 
olmamah ki: Gazetelede "Ne
dim,, in heykele liyakatsizli
jfinden bahsediliyor • 

Geçenlerde Fransada (Ka
mamber) iımindeki ~yniri ilk 
r:rmıı olan adam için de hey
k diktilerdi .... Amma anket
siz falan. o iti anlayanlar ale
me sormadılar .. Arala111ıda ka
rarlattırdılar. Eller mühendis
lere, avukatlara,hekimleresorsa 
lardı belki menfi cevap ahrlar 
dr! ... 

lzmirde göbek 
iki gün için lzmire gitmiş

tim .. Karıı yakanın genit sahi
lindeki açık l:ava gazinoların
da bir kaç inıcesaz çalıyor ve 
halk dikkatle dinliyordu. Çal -
gıcılar içinden bir kadın ayağa 
kalktı ve ıu meşhur "Çingene
ler,, tarlasını okumaya baıladı. 
Lakin aleme göbek attıran bu 
oynak tarkı, tarkıcı üzerinde 
hiç bir tesir yapmıyor, kadın 
put gibi durarak okuyordu. Ba 
na lzmiri gezdiren arkadaşa 
bunu gösterdim. Meğer sebebi 
varmtş , anlattı:. 

"- Burada bu şarkı ilk o
kunduğu zaman tabii okuyan 
kadın şarkının tesirine kapıla
rak bir az göbek atmıştı. La
kin polis müdahale etti ve bu 
ıarkıyı okurken en ufak bir ha 
reket yaparsa mened ileceğ ini 
ihtar eyledi. Şimdi, işte böyle 
put gibi duruyor.,, 

"Çingeneler,, şarkısının , 
Abdülhamit devri resmi küşat 
larında nutuk İradedenler gibi 
hareketsiz ve önü ilikli tavur
la okunuşu pek garip oluyor! 

FELEK 

B - MalQI olduğu takdirde, 
(yani bulunduğu vazifeyi ifaya 
gayrı muktedir bir hale geldi
fi) ıon almakta olduğu bir se
nelik maatının yekWıu 24 aya 
takıim edilerek kendisine üçer 
aylık pefin olarak tesviye edi
ltqk:tir • 

C - Tekaüt yaıına geldiJi 
zaman (bankada bu yat (60) 
olarak teabit edilmitti.) almıt 
oldu~u bilumum maaılar ye
kQnuııun yüzde ikisine muadil 
bir tekaüt maaıı keodiıine ö
lünceye kadar tesviye olunacak 
tır. Şayet mütekait menıur bu 
maaıtan veresesinin de istifade 
ıioi arzu ediyorsa tekaüt maa
fınm muayyen bir nispetini ıi
ş.orta tirketine terkeyliyecek
Hr. 

Emlak bankası sigorta tirke 
ti ile an:l8§ılmaıında formülü 
(50) memur İçin yaptırmıı
tır. Memurlar halen yüzde beş 
nisbetin.de bir prim vermekte
dirler. Fakat bu usul devlet teı 
killtında tatbik edilecek olursa 
bittabi ıerait ona göre, memur 
lehine tahavvül edecek ve prim 
nisbeti belki de yüzde ikiye 
kadar inebilecektir. Bı,ından 
baıka hükumet bu esası hazır
larken sigorta şirketini memu
run hastalığı, çocuklarının tah 
sili gibi hususlarla da ali.kadar 
edebilecektir ki, içtimai 
hayatımız için büyük bir nok
san teşkil eden bu gibi imtiyaz 
la r T ürk memurlarının refah 
ve saadetini takviye edebilecek 
hususlardır . 

Mecdi Sadrettin 

Manisa defterdarlığı 
Münhal bulunan Manisa Defter

darlığına müessesatı sıhhiye muha
sibi Şevki Bey tayin edilmiştir. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 1 zu çıkarırken, ellerinizde 
buhuların uçu~tuğunu duyuyor 
sunuz .. 

B~Ş~I. DÖNİİRLER 
/brahim Necmi 

Sevgili hayat arkadaşım Saibe Necmi'ye : 

Bu romanı yazarken gözümün önünde daima 
senin o lıer genilili en temiz ve lekesiz tara
fından sezen gQ/caek yüreğin vardı. K"'1/amın 
içinde canlanan hu illeme bir ruh, bir mana 
vermek için galnız stnin doğr"• ince ve nezigh 
varlılın bana gol gösterdi. Onun için bu eseri 
senin adına hedige ediyorum. i. N. 
-1-

"MAKStM BAR,, DA 

Dıtarda lapa lapa kar yatı
yor .. Sokaklar bembeyaz. İhti
yar kı§, bütün lstanbulun üs
tiine ak saçlarını dökmüş .. 

Bu soğuk şubat gecesinde 
"Maksim bar,, hınca hınç .• Lo
calar, kenarlar, parter, yığın 
halinde eğlenceye susamıtlar
la dopdolu .. 

Bulanık, yıldızsız gökyüzü 
nün karanlıklarını aklaştırao 
kar yağışlarının altında, iki 
arkadaş, Maksim bara doğru 
yürüyorlar: 

- Yahu, artık gidip yata
lım. Saat ikiye varıyor .. 

- Maksime de bir uğraya
lım, Cevat! .. 

- Sen bilirsin, ama, eve 
gitsek daha iyi .. 

Öteki hiç dinlemeden yürü
yor.. Beriki de, dudağı bü
kük, tereddütlü adımlarla o
nun yanından ayrılmıyor. 

Basık burunlu zencinin ka
im, yay ık dudakları açıhyor .. 
Hımhım ses: 

(Başı birinci sahifede) 
ne işmrak ediyoruz. 

2 - '(]örüyor musunuz, bize 
muhalif diyen " Hakimiyeti 
Milliye'' muzır tenkitler YJjP1-
yor 1 

İKİNCİ FiKiR 
Hay atta hareket ne ise, fi

kir ve işte tenkit ve kontrol 
odur. 

Biz ne hürriyetten, ne tenkit 
ten, ne de kontrolden çekini
yoruz. Biz hürriyet, tenkit ve 
kontr6Jün nıaske olarak kul
lanılmasının aleyhindeyiz. 

"Hakimiyeti Milliye" nin bu 
iki fıkrası, Ankara'nın tenkit 
ve kontrol kuvveti yanmda pek 
zail olduğunu hemen tasrih et
mek lazım gelir. Bütün vaziy
fe ve mesuliyet adamlarmm 
bizzat Başvekil tarafmdan na
sıl tenkit ve kontrol edildiğini 
görmiyenler, bu cümlemizi (pa 
radoks) zannedeceklerdir. 

Ve daha şiddetli tenkit ve 
kontrol, hepimize ve herkese 
karşı tenkit ve kontrol, en bü
yük reisin adetidir. 

Polis gelincey~ kadar biri yaralandı. 
Evvelki gece küçük Ayasof 

yada şiddetli bir kavga olmuş, 
6 kiti bıçakla, kama ile biribir
lerine hücum etmitlerdir. Po
lisler yetitinciye kadar içlerin
den birisi yaralanmıştır. Kav
ga edenler küçük Ayaıofyada 
oturan dondurmacı Hüseyin, 
cami sokağında oturan seyyar 
satıcı Ahmet, Gedikpatada o
turan Süleyman, Küçük Aya
ıofyada oturan Yusuf, Kadri 
ve Necatidir. Kavga eski bir 
münaferet yüzünden çıkmış
tır. Kavgada Hüseyin yaralan 
mıttır. Polisler kavgacıları tut 
muşlar, bıçak ve kamalarla bir 
kasatura müsadere etmişlerdir. 

Tramvaydan atlarken 
Karnaçı isminde bir müsevi 

nin zevcesi olduğu anlaşılan 
Ester ismin<le bir kadro dün Os 
manbeyde hali harekette olan 

Karaı· efi üzerine Şevket 
Bey emniyeti umumiye emrine 
alınmıştır. Münhal komiıerlik
lerden birisine tayin olunacak-
tır. 

Kurtuluş'ta yangın 
Dün saat üçte Kurtulutta 

Hacı Ahmet mahallesinde Ka
rakol sokağından yangın çık
mıf, yangın zuhur eden ev ta
mamen, ittisalindeki iki ev de 
kısmen yandıktan sonra söndü 
rülmüttür. Yanan evlerin Ame 
rika sefareti katiplerinden bir 
zata ait olduğu anlaşdmıttır. 

Yangının sebebi tahkik edil 
mektedir. 

Tayyara cemiyetinde 
içtima 

Biz hür fikir adaml~rıyız. bir tramvaydan atlamak iste
Ankaranm fikre kıymet verdi- miş, fakat düşerek başından ya 
ğini değil, "Ankara iktidarının ralanmıştır • 
bütün kendisine gelmiş olan- Madam Ester Etfal hastane 

Yarın (pazartesi) saat on yedi
de Tayyare Cemiyeti lıtanbul Vi
li.yet ıubeıi merkezinde, kaza ve 
nahiye şubeleri reislerinin iıtirakile 
bir İçtima aktedilecek ve bu İçtima
da 30 ağuıtoı aZfer ve Tayyare 
bayramı ihzaratı hakkında görüşüle 

cektir. 
lara hür fikre kıymet vermeği 1 sine kaldınlmıştır • 
t>~retmiş olduğunu görmüşüz- Bir kotra devrildi 
dür. 

* * * 
Ankara cürüm ve günah de-

ğil, devlet ve millet yaşıyor. 

Hiç bir maske istemiyor ve 
hiç bir sahtekarlık ve riyakAr
lıkla korunmak hevesinde bu-
lunmuyor. . 

Ankara iktidarı, kendisinin 
bu iktidara liyakat kazanması 
mücadelesinde değildir, o, or
taya atmıı oldutu bu asrın 
Tür:'kiyeııi tezinin hak kazan 
ması davasındadır. 

Va tenkitte, ve kontra/da, ve 
muhalefette, ancak bu arzunun 
ve bu ibtiasm hakim olması
nı istiyor. 

lşte Ankara'ya nasip olmı
yan. 
Ve bugünkü Türkiyenin şart

lan içinde nasip olması müm
kün olmıyan muhalefet budur. 

Biz muhalefeti Ankara ile 
mücadele için mücadele ede
cek bir kaırşı kuvvet değil, biz 
muhalefeti bir yan-kuvvet oia
rak kabul ediyoruz. 

Falih RIFKI 

Rus amele talebesi 
eylülde geliyor 

Eylı1lün beıinde şehrimize gele
cek olan Rua amele talebesinin bu
rada bulunduklar ı müddetçe yapa
cakları ziyaret programı ihzar olun· 
maktadır. Misafirlere teshilat gÖs· 
terilmeıi, şehrimizde bulunacakları 
müddet zarfında muntazam bir pro
gram dahilinde bütün şayanı tema
şa yerleri gezebilmeleri esası nazarı 
dikkate alınarak program ona göre 
ihzar olunmaktadır. Bu seyahat, 
Rus talebesinin harice yaptıkları 

ilk tetkik ıeyabatıd ır. 

artık yorulmuş gibi, p ek te ge
lene, gidene bakamıyorlar .. 

- Hadi dönelim, bak, otu 
racak yer de yok .. 

- Yer buluruz. Hişt, An-
dirya ! 

- Buyurun, pasam ! 
- Bize bir masa! 
- Simdi, efendim! 
iki masanın arasındaki kü

çük bir boşluğa bir masa ile iki 
sandalye yerleşince, bir yer 
daha açılmış oldu. Cazbant bü 
tün gürültüyü örtüyor. 

- iki viski soda .. 
- Çok olmıyor mu, Reşit? 

. 
- Ne oldun, yahu? ses te 

çıkarmıyorsun .. 
- Dur, allahaıkma, dur! 
- Ne o? Nereye bakıyor-

sun öyle? •• 

• 
Reşidin gözlerinden fırlryan 

bakışların çizgisi, ileride loca
ların birindeki kalabalık bir ta-

Dün Bebek koyunda bir de 
niz kazası olmuş, Sait ve Ha
san isminde iki genç yanların
da iki kadm da olduğu halde 
kotra ile gezerlerken, kotra 
devrilmit, hepsi denize dökül
mütler, fakat etraftan yetişen 
sandalcılar tarafından kurtarıl
mıılardır. 

Bir hasta vapurdan 
çıkarken öldü 

Çanakkaleden tedav'i edil
mek üzere Saadet vapuru ile 
lstanbula getirilen 28 yatında 
Atıf Haydar Efendi dün va
purdan çıkarılırken ölmüt, be
lediye doktoru tarafoıdan yapı 
lan muayenesinde fücceten öl
düğü anlaşılarak defnine ruh
sat verilmiştir . 

Refedilen bir tasfiye 
karan 

Bir müddet evvel tasfiye ka
rarile polisten açığa çıkardan 
se~komiser Şevket Bey, hakkın 
daki kararın haksız ve usulsüz 
olduğunu ileri sürerek Devlet 
turasına müracaat etmiştir. 

Devlet şurası yaptığı tetki
kat neticesinde tasfiye kararı
nı refetmiştir. 

Glarıdge 
OTELi 

(Sabık İstanbul Palas Oteli) 
Beyoğlu İstiklal cadıksi 257 

Bütün Şarkın 
en lüks otelidir 
Zengin ve lüks odalar ve dai· 

reler. Muhteşem banyo salonla
rı.- 8 liradan itibaren banyo 
salonu ile odalar. Komple pan
siyon 12 liTa<lan itibaren: 

Glarıdge 
Lokantası 

açılmıştır 
Şark ve Fransız u11ulü nefis 

mutbah, öğle yemeği 150 kuruş 

tur. 
Akşam yemeği 175 kuruştur. 

Gündüz yemek tabakları 

65 kuruş 

24 EylQI Pazartesi 

Büyiik Dine 
Dan san 

125 kuruş yüzü ile kuştüyii yastık 
lstanbul'da Çakmakçılar sandalıacılarda kuştiıyiı fabıikası yüzilc ~ilte 12, 

yüzile yorgan IS, yağlı boya yasuk 5 liraya. Ku~ttiyiinun kilosu l 2:i kuru~

tan başlar. l\uştü~·ü kuma~\arım vardır Ucuz ucuı 53~ 1r '!'el. lst 3027 

İstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Bu\ene mektebimize yeniden talebe alın:nıyacaktır.2-

İstanbulda bulunup Edirne ve Bursa Kız Muallim Mektepleri
ne girmek isteyenlerin imtihanları 1-9-931 tarihinde müessese
mizde yapılacaktır. 3 - Namzet kaydı için 25-8-931 tarihine 
kadar her gün müracaatta bulunulabil ir. 

hat Hanımefendi mübalağalı 
dekoltesinin parıltılari l a göze 
çarpıyor. Sağında kadın çizgi 
li yüzünün üstünden bön bön 
bakan fırlak gözlerile bas-
teki.r Şeyda Ki.mil Bey .. 
Solunda zayıf yuzwıu ör-
ten irice burnunun üzerindeki 
kulaktan geçme gözlüklerin al 
tında gözlerini dön.düren koca
sı, Nihat İlhami Bey .. 

Sonra masanın etrafında da 
ha birçok kadın, erkek ... 

Kadınların hepsi de en açık 
dekolteleri içinde parlıyorlar .. 
Erkekler aksine sımsıkı simo
kinlere sarınmışlar .. 

- Muhteşem Nihat Hamın 
efendiye bakıyorsun, galiba? 
Bak, o da sana göz süzerek gü 
lümsiyor. 

- Evet! 
- "Evet,, diyorsun, ama 

kini iç .. 
Dışarının karlarile alay e

dermiş gibi içinde buz parça
ları yüzen viski kadehleri kal. 
kıyor , iniyor .. 

- Bir dalgınlığın var gibi 
senin Reşit? .. 

- Çok içtik, yoruldum. 
- Ben sana demedim mi 

eve gidelim diye? Sözümü din 
lemedin. Saat ikiden sonra 
buraya gelmenin alemi var 
mıydı? 

- Niçin? Fena mı? Bir et
rafına baksana! Her yer parıl 
parıl.. . 

- Öyle ama .. 
- Aması ne? 
- Aması ne mi? Yarın sa-

bah .. 
- Yarın sabahı yarın düıü

nürüz. 

Gürültülü bir fokstrot ha
va11 ... lçerde hararet arttıkça ar

tıyor .. Kaloriferin saçtığı 11-

caklığ a, viskilerin, faraplann, 
verdiği iç sıcaklığı da katıl
mış .. Cazbant durmayıp çalı
yor .• Halk durmayıp oyrwyor .. 

Kapının önünde, ıimsiyah 
bir zenci .. Kısa boyu, basık 
burnu, yayvan ağzı ile bir da
vetçi gibi .. Formalı esvabının 
üstüne parlak düğm'eli bir kürk 
palto geçirmit, ellerini kayıt 
eldivenlerle örtmüf.. Sanki 
soğuk meydanla 8'Cak barın 
arasmda bir nöbetçi, bir hudut 
bekçisi .. - Bonjur, Müsyü.. kıma doğru uzanıyor : 

söz ağzından dökülüyor. Yok
sa gözün onların yanındaki Sü 
heyli Hammda mı? Bak, o da 
sana bakıyor! 

- Reşit, bak, sana işaret 
ediyorlar! 

Daha merdivenleri İnerken 
İçerinin sıcak havası yüzünüzü 
okşuyor .. Vestiyerde paltonu-

Diyor .. giriyorlar. Yan yana getirilmiş üç ma-
Nereye oturmah? Her taraf J sanın etrafını dolduran bu ta-

dolu.. dopdolu.. Garsonlar, kımın ortasmda, muhteşem Ni 

- Evet! 
- O! Ne desem, "evet,, di-

yorsun, yahu? Hadi bari vis-

- Neme lazım? O tarafa 
bakma! Görmemezliğe gel! 

- Yahu, ne acaip adam-

Cemiyetler: 

Ayakl.:abıcılar heyeti 
idareyi seçtiler 

Gççen hafta mevcut azadan 
bazılarının reyleri istimal et
medikleri nazarı it;bara alına
rak tehi r edilen İstanbul u
mum ayakkabıcılar cemiyeti
nin hey'eti idare intihabı dun 
yapılmıştıl' . 

İntihabatta İstanbul meb'u
su Hayrullah Bey de bulunmuş 
tur . 

Neticede Derviş Fazlı , İs
mail Kemal, Fahri Beylerle 
Hüseyin Hüsnü, Abdullah 
Vahdi, Osman Nuri, Rıza Nur, 
Halil Sıtkı, Mehmet Ali Efen
dilerle Ömer usta ve Sinoplu 
Mehmet kalfa a:zayi asliye inti 
hap edilmitlerdir . 

Makineci Hüsnü, Muhiddin, 
Emin, Fuat, Hasan F ebmi Mu 
rat, Hüınü Onnik, Havanyan 
Efendilerle Avni kalfa da ihti
yat azalıklara seçilmitlerdir. 
Bir iki gün sonra aralarında 
bir reis intihap edeceklerdir . 

TütiiJl mubayaasında 
ihtilaf yoktur 

Tütün inhiıar idareıi müdürler 
encümeni dün içtima ederek kadre 
vaziyetinin ıon k'ımı ile miıbayaa. 

edilecek muhtelif malzeme hakkın

dı müzakeratta bulunmuıtur. Stok 
tütünlerin mU\layaasında yeni muf" 
kilit çıktığı ve tüccarın yine ıika

yette bulunduğu hakkındaki haber
ler doğru değildir. Tüccar tarafın

dan evvelce yapılan itiraz üzerine 
vekilet bunların ıikiyetlerinde bak, 
lı oldukları noktalar (!zerinde tetki· 
kat yaptıktan sonra birinci mübayaa 
talimatnameıini kısmen !adil ebnit 
olduğundan, bu huıuıte yeni ,ika
yetlere meydan kalınamıttll'. Yapı· 

lan mübayaatta eaaı piyaaanın bu
günkü fiyatleridir ve bu fiyatler de 
gerek idare, gerek tüccarca malüm-

1 dur. Meamalilı mübayaa eınaımda 
tütünün kallteıl etrafında yapılması 
tabii olan bazı münakataları bir ih 
tilaf telakki etmek tabii doiru ola 
maz. 

Spor 

Kasımı taltif 
Cuma ııünü fevkelbeter bir re

kor yapmağa muvaffak olan Ka
ıımpaıa idman klübii azalarmdan 
Kasım klüp heyeti idaresi tarafın· 

dan resmen tebrik Ye bir madalya 
ile taltif edilecektir. 

Pezarlaoi ııünü aktamı Kaıımpa
şada klüp binasında büyük bir me
rasun yapılacak ve bu kıymetli yü
zücuyu bizzat reiı Ettem izzet Bey 
resmen tebrik ederek bu rekor• 
yaptığı tarihi havi madalyayı kendi 
sine verecektir. 

Davet 
lstanbul Futbol hey'etinden: 
Müttefik, klüpler murahhasları

nın ıalihiyetnamelerile ağuatoıun 

yirmi dördüncü Pazarteıi günü ak. 
şamı saat lam 18 de mıntaka merl< 
zini teşrifleri rica olunur. 

Gelen fransız tayyare
cilik muharriri 

Fransız hava:ıhk muharrirlerin 
den M Jacque Mortade dün sabaı 
ve öğleden ıonra şehri gezmit V( 

türk tayyareciliği hakkında baz• 
tetkikatta bulunmuştur. Mumailey· 
hin yarın r.t.hrimizden müfarakat 
ınuhtemeltiır. 

sm? Dünyanın hasret çektiği 
bir hanımefendi gözlerile seni 
davet ediyor da ... 

- Dünyanın hasret çektiği 
mi? Adam sen de! 

- Öyle değil mi ya? Muh
teşem Nihat Hanımefendi! 

- Ha! Muhteşem Nihal 
Hanımefendi! Şitlinin en kibar 
salonuna sahip olan, günün bi 
tün büyük adamlarını tanıyan , 
gençleri etrafında pervane gibi 
döndüren, • zevk, safa, eğlen 
ce alemlerinin en büyük kahra 
manı sayılan hanımfendi, de
ğil mi? Sen onun mahiyetini 
bana sor, bana! .. 

-Camm!.. 
- Evet, onun elmaslarının 

foyasmı ben bilirim. Onun le· 
bessümlerinin altında sırıta~ 
adiliği ben bilirim .. Bırak allat• 
aşkına söyletme beni! .. 

- Bak, dansa kalkıyor. 
Kavalyesi kim? 

- Dur bakayım: A, Ke 
mal Reha Bey, değil mi o? 

- Paristen ne vakit gelmi 
acaba? 

"Devan:• v~~ 1 
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.-• lzmir • Göztepe: Leyli • Nehari -111!1! 

~j~ h. 
AMERİKAN KIZ MEKTEBİ 

I:zmir'in Göı.tepc semtinde, nezareti, havasl en güzel, müstesna bir 
mevkide muhtelif spor sahalarını muhtevi, bir koruluk için.de kain

ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

iJll 1 Modern san'atnedir? SAJ\T'A 
~eminde 

dir. 
Sınıflar 6-11 e kadardır. İngilizceye yeni başlayacaklar için ih

zari sınıflar vardır, bu sınıflarda talebe az bir müddet zarfında 

büyük sınıflara yetiştirilmektedir. Türkçe dersleri büyük bir ehem-

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON .,,. 
Resimde yenilik 

Türkiyede elli bu kadar sen•lik 
bir maziye sahip olan resim san'atı 
ıon birkaç sene zarfında telikki ve 
ınahiyetini tamamen değiştirmittir. 

Reaim ıan'atının Türki.yede ge
çirdiği tahavvüllenn belki bir neti
cei tabiiye ve zaruriyeıi olmaıı icap 
eden son ıekil ve inkılap ne de oloa 
mühim bir devrin batlangıcı olmak 
itibarile ehemmiyetini daima muha
fa~ edecektir. Reıim san'atının ge-
çirdiği bu tekamülün on bet ıene 
"••el memleketimize ııelebilmesi im 
lti.nı mevcut iken bunun bu kadar 
&eçilcnıesindeki saik veya isabetin 
ne olduğunu araıtınnak, yani Türk 
t-eıminin on bet ıeaeden beri kötü 
bi,- ernpresyonizutin dalgasile çalka
lanrQak:tan fayda mı, zarar mı aördü J 

iünii miinakap etmek zannımca lü- · 
z"rnsuzdur. Çünkü "olmuş biı·şey i
çin olınamıı olmak ihtimali yoktur•" 
Yalnız bundan alınacak bir ibret 
dersi vardır ki bu hususun tahlilini 
bir lıaıka yazımıza terk ederek bu 
tiinkü tahavvül ve tekimülün mahi
)'eti ve sebepleri hakkında bir kaç 
IÖz SÖylemeği ıimdilik daha lüzum
ı., buluyorum: 

Bizde reıim &an'atı meseli Ham .. 
di Beyi istisna ederek Halil Paşa, 
Ali Rıza Bey, Şevket Bey ve daha 
evelkiler tarafından reıme ve san'. 
ata lıa11ı bigane bir halk kütlesi sa
dece hayrette bırakmak maksadına 
nta.tuf bir iıciliğin hududunu aşama 
;•ttı. ffalk hatta münevver kütle 
,'1e bu kabil resimler karf1S1nda va-' 

lahane bir hayretle "aık olsun. Ne 

gü:zel teceısüm ettirmit"teklindeten 
kıdi hükmünü verir ve resimden an .. 
la;rış tarzını hayli müddet bu Ü•tal 
İtçilerin marıfetleri karıısında ıek
lini ve mahiyetini muhafaza etmiş
tir. Sonra on beı yirmi sene evvel 

•••iın aleminde bir yenilikmüıahede 
ediliyor. Avrupadan gelenler, üçün
cü derecede san'atkô.r olan ressam· 
ların talebeleri bir yenilik getirme
ie çalıştılar. 

Sanayii nefise tedrisatına vazıyet 
ediyorlar. Fakat bunların yaptıkla
l"ı İt de münever, gayrı münevver 
halk kitlesi tarafından aynı hayrRn
lık, aynı takdirle karşılanıyor. Çün
kü resimlerin tabiata olan aldatı
cı intibakları bu nesli de besliv0 "· 

Ve hata da beslemektedir. 
Sonra bu neslin ardından yeni 

hir genç zümrenin dile geldiğin' 1 

i!c-rüyoruz. itte bunlar. bu son se
n.~ter zarfında resim san'atının Tür· 
kiyede telakki ve mahiyetini değiş
ti'"rniş olduğunu iddia ettiğimiz ce ... 

l·~Yanın kahramanlarıdırlat·. 
Bu ıon zümrenin getirdiği tel.1.k

ki, tap taze ve sağlam bir san'at an 
1 . b' k °'l''t• dır. Gerçi bu gençlerın ır ıs-

1"• da (Lhote) !erin (Bourdelle) !e
ti ( · · altında tt Cczanne) la.-ın tesırı 

ltr de mebde' de bir kusur tel ak
ı edilmemesi icap eden bu tesirden 

1 kurtulduklarını elbette göl'etC• 
kİz. Ve bu teıir hakiki bir san'at 
t"-Pmak isteyen adamların tesiri h.i 
hatka resimden insanca anlamağı ta 
liıtı eder. Nurullah Cemal bir yazı-
1111da ıan'at telakkisini §Öyle hulasa 
01tııiıtlı 

''Resim, Fransızların ''Pentür,, 
dedikleri aan'at nedir? Resim, bir 
tte\rj yazıdır. Bir tablo san'atkiırın 
diinya hakkındaki ıahsi görü,ünü, 
'ahsi bir itÇilikle ifade eden bir 
'•nk ve çizgi alemidir Resim, fotoğ· 
•afik bir kopya, balabervazane bir 
fırç,, oyunu değildir. Bir resim, de
•~ııi bir alemin muıambada aksi
dit-.u 

, lıte Nurullah Cemalin anlabnak 
~~!ediği noktanın cahili olanlar, yani 
01•denberi gördükleri, görmeğe alı§ 
tıktar-ı nümayişkirane resimlerden 
lı' . . 
1,"~ alanlar bu yeni neslın yenı tc-
~kkilerinin mah•ullerini yadır~adı-

r. ffalbuki bu neslin yapmak ıste· 
diğj fey, işte bundan evvelki neslin 
hptığı gibi halkın ağzını hayranlık 
I. açık bırakmak değil, resmin n<; 
dOtı-ıek oldtığunu resme nasıl bak
ıtıaı, "- eld'"' · anlatmak, hal-k oıazım g ıgını 

'~ hiı ve dimağının inkişafını t~ 
~'" •lıneğe çalıımaktır. Yani hakı-

1 la.n'at yapmak. 
itte biz bugünkü halkla bu anla-

Mtıı•- l ~ Ve ı, - .. azlık yolunda ça ışıyoru-· 

lı " 1kın bu deveyi gütmeğe mec· 
lir olduğu irin kültür ıztırarı mcv 

•ut • ' d oldu· · · b' b mücadele e h. gu ıçın ız u 
...... af ,. .. 
ı fak olacağımızdan da as a şup 
'• •tıniyoruz. Elif NACI 

Mahşer Şı'mşek, Sözde kızlar, Bir miyetlc tedris edilmektedir. Fransız<:a dersler için de kurlar vardır. 
' Mektep bu sffie leyli kısmını da açacaktır. Bu sene için yalnız 

akşamdı' Dokuzuncu hariciye ko. - (22) leyli talebe alınacaktır. Leyli talebe kaydına şimdiden başlan
mıştır. Leyli ücret (400) liradır. İki tahitte alınır: Kayıt zamanı, 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr· 
Telefon: Beyoğlu 2002 

Vuşu mubdjj Peyami Saf_a _h_eyın_ Şubat 1-1.i. Mektep talebeye yalnız karyola verir, çamaşırını yıkatır. 1 
Yatak, yatak takımı vesair levazım talebeye aittir. 

modern San' at hakkındakı fıkırlerı Kay~olmak isteyenlerin ilk mektebi ikmal etmiş olmaları ve icap lstanbul Belediyesi ilanlar1 
eden vesikaları getirmeleri lizımdır. 1 

ve bilaşuur alan her yeni (ve Fazla malumat almak isteyenlerin İzmir posta kutusu 111 e mü-

*** 

~ bundan dolayı teşekkül halin- racaatları rica olunur. Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 26. 53 numaralı ha-
, _ ~ de san' at), eskilerin aklını ve ne bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık mil-

;:; şuurunu hayrette bırakır. !im---- y E N 1 M E K T E p ----.. zayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için het-
İptidai zekalar, teşekkül 1 gün Levazrm Müdürlüğüne müzayedeye girmek için bankadan· 

~ 
Ana -ilk- Orta mektep kısrmlarr - Serbest lisan kurları 

etmemiş, aklileşmemiş, riya- Evvelki binanın yanmda Kır sokağında 41 numaralı 18 oda ve salon- alacakları 13 liralrk teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile 
zileşmemit san'atları anlıya- !arı, kalorifer tesisatını muhtevi daha mükemmel bir binaya nakil ihale günü olan 17-9-931 perşembe günil saat on beşe ~ar 

i' mazlar. Onlarda bu idrakin te- 1 E .. edildi. (Eski binada açılan "Yeni Türkiye Mektebi"ile mektebimizin 1 ncumeni Daimiye müracaatlan. • ~ 1 şekkülü için, bazen a~lar, ek- rabıta ve münasebeti yoktur) * • * 

( 

seriya seneler, umumıyetle a-
, sırlar lazımdır. işte Rimbaud, Yeniden yazılmak ve talebemiz kayıtlannı yeni- 'i Süleymaniyede on beş odadan ibaret Tıp medresesi 35 lira 

işte B:oaudlaire, işte Sthendale lemek için her pazar, sah, perıembe, 9 dan 12 ye aylıkla ve b'.r sene müddetle taliıbi üzerinde olup bedeli mezkur 

J )- hatta işte Shakespeare, filan.. kadar müracaat kabul olunur. 1 haddi layıkmda görülmediğinden ihale müddeti 27-8-931 pef"-
misal çoktur.. Bu sene orta kısmın ikinci sınıfı da açılacak ve derslere 1 şembe giinüne temdit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi gönneık 

Hülsa .. efendim.. havanın 14 Eylillde başlanacak;.ır11• ______________ .. 
1 

için her giin Levazım Müdürlüğüne müzayedeye girmek ıçın 

içindeyiz ve onun rengini gör- j bankadan alacakları 36 liralık teminat maıkbuzu veya kefalet 

• meyiz. O, hava, bulut gibi 30 ila 45 baş Kırım danası m Ünakasası mektl!bll ilt- mezkur tarihte saat on beşe kadar Encümeni Dai-Pegamı tepemize çıktığı vakit onu teş 
d miye müracaatları. 

Hüceyre teşekkül etme en ev his edebiliriz. Pendik Serom Darülistihzarı Müdürlüğünden : 
vel hayati rahmin karanlıkla- Bunun için, kıymetlerinin 
rında bazı müphem iştiyakl~r atmusferi içinde bulunduğu
belirir gibi oluyor. Her yenı· muz modern san'ati tarif veya 
lik, rüşeyim halinde iken, bu tenkit etmek, hükümlerinde 
müphem iştiyakın kekeleyen çok titiz insanlar için ya cür'et 

Pendik Serom Darülisthzarında yapılacak tecrübelerde kul Süt ve mektep çocukları dispanserleri için lüzumu olan : 
!anılmak üzere 12-9-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat adet baskiil ile 2 adet çocuk terazisi pazarlıkla alınacaktır. Ta-
14 te 30-45 ba~ Kırını danası aleni münakasa suretile ihale edi- !iplerin bankadan alacakları 24 liralık teminat makbuzile bera
leceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Fındıklı ber 2~ Ağustos 931 sah günü saat on be e kadar Levaam Mü-

bir ifadesidir. . h · · yahut .sathilik olur . 
B · · dir kı a engını 

unun ıçın ' bilavasıta Peyami Safa 
en l'çen· hayattan ............................................................ . 

_ ...... A~g~~t~ .. R~di~"" 1 Üç gün bayram 

1 

Ahmet Kutsiyi tanıyanla-
- rın çoğu onun Tropikal bir ata 

l 
leti andıran sükunetinden he-

11• men daima şikayet ederler. 
t Fakat bu mahremiyete biraz 

I fazla girenler bu zahiri süku

•• 

netin, tıpkı ebedi durgunluğun 

1 
da hazineler pişiren kara top
rak gibi, çok velut ve içten bir 
çalışmayı gizlediğini bilirler. 
Bana gelince dostumun ba~ı ba 
na her zaman, görünmez fikir 
arılarının içinde durmadan ça
lıştığı harikulade bir peteği ha 

1 

tırlatır. 

Bu çalı~ma bakanınız 
şimdi şuurun en saf örgüsünü 
örer. Biraz sonra fikrin en 
mücerret buutlarında dolı:ışır 

, ve biraz sonra da zamana ve 
1 bir kaç değerli şuura bir buğ-

ler hazırlar. • 1 

day tanesi kadar fazle proje

.,.;;.......,. Gazetelerin son günlerd~ 

Fodinin pensörü 
bahsettiği Sivastaki halk şair
leri bayramı i,te bu velut ka
fanın oldurduğu fikirlerden bi
ridir. Bayram şu: Rodin 1840 da Pariste doğ

B.. ··k heykeltıraşın 
muştur. uyu . d k' Her sene teşrinlerde Sivasta3 
ilk ençlik senelerın e ı mu· 

g . r -. bunun ne- gün halk şairleri toplanacaklar 
v.aff~kıyetskız 1~~ vdele ve seba- kimi Elbistan dağlarının bir iki 
tıcesı olara ~~ca mu•·affa-

1 
gün ötesinden ve kimi bağlık 

b" ""k zmının ve • 
tı u~~ a rını ihtiva eder. bahçelik Erzincanın birkaç sa-
kıyetının. sır l . d, Sanayi at aşağısından kopup gel n bu 
tık gençlik sene erın ~ · h'b' d 1 . b' ·· defa gir- ak saçlı ve vecıt sa ı ı a am ar 
Ne~ıse mekt~. ıne e~~ _ i halde şehrin bir mcyclan veya yazı-
mege teşebbu~d 

1 
g Bu- ., da iptidai snlarını çala::ak-

.... de de ret: o unmuş. d'l . . . 1 uçun I . d birı )er Ken ı ennın 'eya ustat a-
.. n güzel eser erın n . ' .. 1 • . 1 ki b gun e 1 , hey rının sıır erını o <uyaca ar, u 
1 "k k burun u ao m,, . 1 k d o an ırı . N f se se" esnada davullar ca ınaca , e-

keli 1864 te Sanayıd e 
1 ihra~ likanlılar oyuıılar;r.ı oyı,.yacak 

gisi sı:ılonundan tar hve b sin ı pehlivanlar güreşecekıe• ve 
1 1870 mu are e • k b . 

o unmuş. .. ld .. tehev- Sivas bu suretle ço tan erı U· 

d a Brukse e mu . .. 1 en sonr . . h )" • nuttuğu geçmış guze zaman-
b' saının ma su u o k 

viran ır ?1e. l kabul dan birkaç gün yaşıyaca . 
lan serlerı yıne sa oı'a . 

Yirmi sene sonra Bir taraftan bunlar olurken 
olunmamış. f d f'I ı-k üze yakın eser yaptıktan so~ bir tara tan a ı m ve P a ça-
y (Balzak) heykeli de edebı lışacak. Unutulmağa ma~-
ra · t'h sı ol ku"m bir alemin son yadı-mahfilin duçarı ıs ı za . -

Rodin mücadele etmış. garları ve modaları göz ve ku-
muş. ış. Mu· lak için tesbit edilecek. 
Çalışmış ve eser yapın 
vaffakıyetsizliğin~en. kırılmt Böyle bir fikri ne kadar met 

.. 1 dursun neş esı artan ° etsek haklıyız. Oyun ve bay-'0. y eb .. beşerı'yet'ın hayran- k' ld " k dm ugun . I . ram, şiirin en es ı o ugu a: 
!ıkla temaşa. e~t~ği şaheser erın dar en zengin ve en umumı 
mübdii, halıkıdır. menbaıdır. 

R d
. "n etrafında öyle bir Felaketli harpler, ve bitmez 

o ın 1 kd' 1 b' d b .. d 1 vardı ki onu ta ır tükenmez ıstırap ar ız e u 
mucaee dl B"Kt ed 1 1 ona hücum e en er kaynağı tıkamıştı. ugun u 
ha ey~i ~a~ıştılar ve o çalıştı. sinin ve kıymetli arkadaşları-

k nın teşebbüsile Sivas vaktile A-
P k h l il Olarak sorulaca k · d d e a · R d' nadolunun her öşesın e evam 

bir sual vardır. Aca~a 0 ın eden bu bayram ve şiir an'ane 
neden takdir edilmedı? sini büsbütün yeni bir şekilde 

Çünkü Rodin eserlerini bas- canlandırıyor. Bu mazhariyeti 
ma kalıp usullerle vücuda ge· ben her şehir çin temenn ede

Ahmet Hamdi 
tirmedi. Ve çünkü onu çeke- rim • 
nıediler. Yenilik ve muvaffa
kıyet, etrafında anlaş'.lma~az

··--····-·· .. ···-···-·-····-·--
lık ve kıskançlık tevlıt ettı. 

1917 de yetmiş yedi yaşın· 
da hayata gözlerini yu1!'an R~-
d

. b"tün cihan san at tarı· 
ın, u be 

hinde azametle yaşıyor ve e 

diyyen vaşıvar.aktrr. 

Mesut Cemil 
Kıymetli san' atkarlarımız

dan Mes'ut Cemil Beye bir 

apandisit ameliyat&. ya~ıl~ış
tır. yakın zamanda ıadeı afıye
ti temenni olunur • 

da Güzel San'atlar Akademisinde Yük:ıock Mektepler muhase dürlüğüne müracaatları. 
beciliğine ve Pendik Seram Darülisühzar müdürlüğüne ve 
vermeğe talip olanların yevm ve saatti mezkurda mezkur mu 
hasebecilikte müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaatlar.ı 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpaşa • Eskişehir hattının 54 600 üncü kilometre 
sindeki Dil iskelesi ocağından çıkarılacak 1500 m3 Blok ve. 
2000 m3 Balast kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 9 Eylill 931 Çarşamba günü saat 16 da Ankara 
da Devlet Demi-ryolları İdaresinde yapılacaktı·r. 

Münak<ı.saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu
vakkat teminatlarını aynı günü saat 15,30 kadar münakasa ko

misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler müıukasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An

karada ve Haydarpaşa.da İdare veznelerinden tedari.k edebilir-

!er. 

Deniz Levazım Satınalma Ko-
misyonundan : _ 

3300 Adet Yün fanile ) Kapalı zarfla 24 Agustos 931 Pazar 
8000 Cift Yün çorap ) tesi günü saat 11 de . 

D , ·. kııvvetlcri ihtivacı icin yukarda yazılı 3300 adet yün 
enız - . 

fanile ile 8000 çift yün çorap kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmııştur. Münakasa günü olarak tayin edilen 24 Ağustos 

931 azartesi günü saat 11 de teklif edilecek fiatlar muvafık gö 
"ld~ - · takdi··de ihalesi icra edileceğinden şa~tnamesini almak ru u0 tı . 

istive~lerin her giin ve vermek istiyenlerin münakasa günü ve 
saa~iı de Kası:mpasada Deniz Müzesinin Umum kapısı üzerin 
deki Deniz Levazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

Akyazı Kereste Fabrikaları Müdürlügünden: 
Akyazı askeri kereste fabrikasının bir şubesi olan Mudu• 

nıı '.<~r •na tabı Kapal<lı ormanındaki ima15.t rnnesile makta 
kuı ba•ıdaki araba konagı mah ller;nden takriben (1500) m. 
mik'ap muhtelifülcins nim ma'.nul kereste ve tomrukların 

AkHızıda!d mer:-ez fabrikasına nakliyesi kapalı zarf usulile 
mü~al-asaya vazedilmistir. Talip olanların n, 7,5 pey akçesı 
olan 562,5 liranın veyahut bu kıymette Banka mektuhunu ha
milen yevmi ihale olan 2 Eylill 931 çarşamba günü saat 14 te 
Adapazarı Maliye dairesinde komisyonu mahsusa ve ~eraiti an 
lamak ve daha fazla tafsitata vakıf olmak arzu edenlerin Akya
zı'da fabrika müdiriyetile Adapazarı Belediye dairesine müra
caat !arı ililıı olun ur. 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Mektebimiz binasrnda yaptırılacak olan elektrik tesisatı 
olbaptaki plan ve şartnamesi mıkibince 20-8-931 tarihinden itı· 
barrn yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

1 - Münakasa 9-9-931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 te mektepte müteşekkil komisyonda yapılacaktll'. 

2 - Şartname ve planları görmek istiyenler İstanbulda 

Güzel San'atlar Akademisinde Maarif Vekaleti Resmi Mimarı 
Bürosuna ve Edimede mektep idaresine müracaat etmeleri. 

3 - Münakasaya bu nevi işleri yapan şirketlerle büyük elek 
trik tesisatı yapmış olan ve bu husustaki muvaffakiyetlerinı 
vesikalarla ispat edebilen diplomalı elektrik mühendisleri veya 
bu vasfı haiz bir mühendisi işe memur eden müteahhitler gire

bilir. 
~·_Teklif mektuplarile teminat mektup ve makbuzları mü-

nakasa ve ihale kanunu ahkamına tevfikan tanzim ve müna
kasanır. küşadından yarım saat evvel komisyona tevdi edilmesi 

15.ı.rmdır. 

Bedeli keşfi 3781 lira olan Üsküdar-Şile yolunun :to f 
55'i-27 055 arasındaki 500 metroluk kısmın tamiri kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak 
keşif evrakını görmek için her gün Levazım müdürlüğüne mü
racaatları münakasaya girmek için bankadan alacakları 284 li
ralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile şartname, te
klif mektub· mı ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ve
sikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 14 Eylfil 931 pa
zartesi günü saat on beşe kadar Encümeni Daimiye venneleri. 

*** 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 10-21, 3-5, 5-7, 11-13, 

13-19, 11-23 numaralı han.eler b)r seneden üç seneye kadar ki
raya verilmek için ayrı ayn açık müzayedeye konınuştuL Ta
liplerin şartnameyi görmek için her gün Levazım müdürlüğü

ne müzayedeye girmek için bankadan alacakları dokuzar lira
lık etminat makbuzu veya kefalet mektubu ile ihale güniı olan 
17-!l 931 perş«nbe günü saat on beşe kadar Encümeni Daimiye 
müracaatları. 

Gazi Osman Pa~a Orta Mektep Müdlirlüğünden: 

l,- 26 Agustos carşamba günü saat ikide muallim 
rin mektepte bulunmaları. 

beyle-

2 - Mezuniyet imtihanları Eylillün ikisinde ve ikmal im
tiı1an !arma beşinde başlanacaktır. Cetvel mektepte asılmıştır. 

3 - Eylillün üçüncü gününden onuncu gününe kadar eski 
ta!ebenin kayıtları tecdit edile<:ekti.r. 

< - Evlillün onundan itibaren yeni talebe kayıtlarına ba~
lanacaktır. Şerait mektepten öğrenilecektir. 

l.imatıımıza nuvasalatı llCklencn 
VİENN A vapun.ı 23 Agustos p .. 

zar (İtalya ve Y ..ı;::anistao) öan. 
GİANİKOLO vapuru 25 Af.ustoe 

Salı (İtalya ve Yuna .. ı stan) dan. 
Yakında Limanımızdan hareket 

ede~k vapurlar 

GAŞTA YN vapuru 25 Ağustos 

Salı (Dedeagaç. Kavala, SeLiinik, 
Volos. Pire, Patras. Korfu, Ayasa
randa, Brendizi. Venedik, Trieste, 
Fiume, ve Trieste) ye. 

GtANİKOLO vapuru 26 Ağus

tos Çarşamba (Burgaz, Varna, Kös
tence, Sulina, Kalas ve İbraile) ye. 
VİENNA vapuru 27 agustos per

şembe sabah tam 10 da (Lloyd eks
pres) olarak (Pire, Brendizi, Ve
nedik ve Tri<oste) ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 
sının lüks vapurlarına aktarma edi
lerek şimali ve cenubi Amerika li
manlarına gitmek için tenzit3tlı 

doğru bilet verilir. 
Her nevi tafsilat için Galatada 

Mumhane (Lloyd Triestino) ser 
acentesine Telefon Beyoğlu 2127 
veya Galatasaraymda sabık Selimik 
bonmarşesi binasındaki yazıhane !e
rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirkecide Kırzade hanındaki ya 
zıhanesine müracaat edilmesi. Te· 
lefon İstanbul 235. 

ZA Yt - 675 sicil numerol u ara
bacılık ehliyctnamemi gaip ettim. 
Hükmü yoktur. 

Hayrı 

BARTIN lu~s POST ASI 
sur ıt 

Bartın Vapuru 
'.H Pazartesi gunu 

Ağusto- >at 

l 9 da Sirkeci rıhtımından hareket
le, Ereyli, Zonguldak. Bartın, 

Amasra, Kurucaşil . Cide iskelele
rine azimet ve ayni tarikle lstan
bula avdet edecektir. 

1 inci. 2 in<:i, 3 üncü sınıf kama
ralarla güverte yolcularroa mahsus 
mahfuz mahalleri vardır. 

Müracaat mahalli: F..minönü Seb
ze Sokak No. 8. 

Telefon: 23609 ve 23388 

lstanbul Sekizinci icra dair~sin· 

den: 

Bir dcynin temini zımnnxla mah
cuz ve füruhtu mükarrcr muhtelif 
halılar 29-8-931 tarihine müsadif 
cuınarte<li günü saat bir buçukt& 
Sandal Bedesteninde füruht edile 
ceği itan olunur. 

lstanbısl 4 üncü icra Memurlu 
ğı:ndan: 

Bir dcynin temini istifası lÇln 
mahcuz Kuzguncuk'ta Fesci yalı
sında bulunan Düzcenin 926 senesi 
mahsulünden 645 balya içinde tah
minen (20,000) kilo Tütün yüzde 
beş teminat akçesi alınmak suretile 
3 Eyli\! 931 tarihine müsadif Pec
şembe günü saat 9 dan itibaren 12 
ye kadar mahallinde açık artırma lk 
satılacağı bu bapta daha fazlaca 
malUrnat almak isteyenlerin aatı~ 

gününden evvel 930, 364 Dosya Nu
marasilc memuriyetlmize ntiıracaat
ları iJau olunur. 
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Yalnız 

hir'h.~lfa za-,.fıncl" YEN İDEN ÇIKACAK 

'' 
&İRİNCi 

GÜN 

1 DÜŞ~AESlNl DURDURAC.AK 1 

IKEPEKLERDEN KURTULACAKf 
Bunun Bu şayanı hayret 

Elektrik 

• Soçlon'" dıJCfoıtgı başlıırruştı •. 
gıttı~ ınul~ip Slyr<kltşıvo.-dı< • 

ONUNCU 
CON 
" T~hdıt tJllln.do kaMn yrdı ~"' 
<a{lıır çıkmııta /Jaş/udı, artık saf 

lıınm dblnllmiyor bıldkis sıklaşrytl' 

•·t ondU/t olmaga .baJla~ . .. 

OH BEŞİNCi 
llON 

-~-

'' 

L..I _1_o_o_o_L_iR_A_L_l_K, _G __ A_;f ·_N_T_i _'<_U_P_O_N_U__,I 
" Ll:.TRIK ,, e.ektrık tarağı Türkiye umumi ace.ı.esı LtON ulRATZ Elendi, Galata 
Tunel civarında Mertebani sokak Hürriyet han. Telefon: B.O. 3490 adresine doldurularak 
ı. önderin:z. 

Lütfen adresime poata ile pili beraber tamam ve iatimale aalih ve aynı zamanda sureti 
istimali hakkında malumat ile bir adet sapsız " Letrik ,, elektrik tarağının gönderilmesi 
mercudur. Leffen 3 lira takdim edilmittir. 1000 liralık teminat tahtında bu " LETRIK ., 
tarağından memnun kalmadığım takdirde7gün zarfında iade edersem 3 liramı maaarifi ile 
beraber gerı göndereceksiniz. Bu prtla satın alıyorum. 

1 . 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi, 

~ .E e :ı:ı 
~ii =t ıs -cı 
ıı:ı .. .ı= -
:;:"° =...ıoı 

:ıE 

8S 1S40 

Kat'i karar ilanı 

MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ

TEMILA TI 

il6 Bakırköyünde Maltepe mev• 
kiinde eski 40 hesap 81 ve Umu 
mi 111 nümerolu iki yüz otuz 
arşın arsa üzerinde çatısı ah· 
şap olmak üzere kargir bir bu
çuk katta arkası samanlık ve 
ahır samanlık ve bin üç yüz 
yetmiş arşın bahçeyi bir kuyu 
havi bir dü~kanın tamamı: Sabiha 

Hannn ve Ömer Hulusi Ef. ' 

205 l649 

1400 41954 

569 48!!0 

437 Baliitta Hoca Ali Mahalle
sinde Hamam Sokağında eski 
ve yeni 66 Nfunerolu doksan 
yedi arşın arsa üzerinde kargir 
dahili ahşap iki buçuk katta 
beş oda iki sofa bir kömürliik 
bir kuyu ufak toprak avlu ve 
ocağı havi bir hanenin tamamı: .. -Os

man Bey Şahver ve Emine H.lar 

1128 Şehzadebaşında Belban Ağa 
mahallesinde Acem oğlu mey
danı sokağında eski 12 müker
rer ve yeni 10 nümerolu dokuz 
yüz altını~ beş aı:şın arsa üze
rinde haricen bir ve dahilen 

; kargir iiç ık atta ibaret bir bal
kon otuz iki loca bir paradi 
bir sahne ve sahnede on iki o
da ve otuz sekiz arşın arsa 
üzerinde çini döşeli 1:. ilet ma
halli ve localara çrkacalı: mer
diven camekanla bölün nüş is
tirahat salonu ve iki yı z sek· 
sen yedi ar~ın bahçeyi havi 
bir tiyatronun tamamı: Mehmet Arif 

!495 

132'/ 

Bey ve Şi kriye Hanım. 

(Tramvay Caddesinde Methal 
başkasına ait bir dükkandır). 
Erenköyünde Kozyatağı el}· 
evm Suadiye mahallesinde es 
'-.i Köprü başı ve yeni Tunus· 
u sokağında eski 14,14 ve ye· 

ni 24,24 nümerolu iki yüz elli 
:ırşm arsa üzerinde ahşap iki 
katta on bir oda iki sofa iki 
gusulhane bir balkon bir çini 
Antre üzeri çkmadır, İki bodu 
rum yirmi beş arşın arsa üze
rinde ahşap bir mutfak Vfl 

tlli arşın arsa üze· 
.rinde moloz taşından idı:i oda 
\ıir dönüm dört yüz yetmiş 

beş arım bahçeyi harap iki 

. • 

kuyuyu (biri tulumbalidır) ha 
vi bir köşk tamamı: Sna~ 

Tophanede Hoca Ali mahal
lesinde eskiHendek oaddesi ve yaıi 
Lüleci Hendek caddesinde es-
ki .55 ve yeni 51 niimerolu yüz 
üç ar§ın arsa üzerinde kargir 
b~ buçuk katta on oda beş 

sofa be§ mutfak bir antre bo
drum çamaşırlık sabit kazan 
ve üç arşın ıba'hçeyi havi bfr 
hanenin tamamı: Domunkolo 

Kasyo velet Petkovela 
(İ,kinci ıkattan itibaren şahniş. 
vardır) 

• 

Gayet aç.ık yazılacak 
İsim .. . ...... Adres . . ........ --·-- .... ..... ' 7301 11100 ıe8z Babıcaferiğde Ahı Çelebi ma

hallesinde eski tütün gümrü
ğü caddesi ve yeni limon iske
lesi sokağında .eski ve yem 7 
nümerolu otuz arşın aırsa üze
rinde tam kargir dört .buçuk 
katta üııtünde üç oda üç ge
zinti mahalli ıbir darac;a ve al
tında mağza ıbir ve elektrik 
tertibatı (!kinci kattan itiba
ren şahniş vardır), havi bir ha 

MOHIM: Şayet bir arkada9ını:z da bir tane istiyorsa bet buçuk lira kukabilinde iki 
" LETRIK ,. tarağı gönderilecektir. Yalnız kuponda 5 buçuk lira mukabilinde iki tarak 
i' te,.liıi-in · 7.İ Hldiriniz. 

1 HU kuponu hemen gönderiniz 1 
'--------------------------------·~----------------------------------... :-.au~ maha,Jeri : 'J'urkııe ıçin umumi accnta,r oulunaıı Calaıadd Tünel vmındaki Merıebani <okağında 

l •urmet hanı•d• 1..EON DJRATZ Efendi • SARK MERKEZ ECZA T. A. Ş, Beyotlu. Galata ve Kadıköy 
:ııhele ri - Beı oğlu•'dı LION mağaza" - Galııa'da ve Beyoğtun "da NOwlLL - Beyoğluıı,<L. 
11.\Z.\R Oı ı U:\ A T - Bernğlun"da BAKF:R mağazası - Beyoğlu. Ga!ıtasarayın'da PARALLY ve BEHAR 
< :aıaıasar:11 ın 'da ,\ vrupa pas:rjında AKESTORJDJS mağazası • lsıanbul Şehı:adebaşrn 'da ASAF eczanesi - lstan-
1 ul llohçıkapı Z.\ \lA · eczo deposu· Sirkeci'de '."\lluradiye caddesi No, 24 Sirkeci Pazarı, Ankera"da Anafartalar 
ca<l<bindc -18 :\11. ~ ,\ RK ~11·'.RKEZ ECZA T. A. Ş. • lznıir'de Samın iskeltsinde JOSF.PI 1 A. AHA.JOl.I 

Istanbul Adliye Levazım Müdür
hiğünden: 

Sinop Noter m avinliği açılmıştır. İmtihansız tayin şartla

rrnı haiz taliplerin bir ay zarfında adliye vekfiletine müracaat
lan ilan olunur. 

Alman kitaphanesi 
Boyojlu Tllne.I aıeydıoında 523 

1 

3 üncü Kolordu ı 
ilinları l 

Ciheti Askeriyece İstanbul

da yaprlacak ilanatm münaka
sası Ankarada Merkez SA. AL 
KOM. DA. icra kılınacaktır. 

Talip olan gazete idarehanele- \ 
rinin mezkur komisyona müra
caatları ilan olunur. (204) 

'"' 1200 
1'187 

3070 4736 

nenin tamamı: Yevalı:lm Ei. 
Tophand·e Karabaş Mustafa 
Ağa mahallesinde Karabaş 

caddesinde eski 53,53 müker
rer ve yeni 55,57 Nümerolu 
altmış arşın arsa üzerinruı 

ahşap üç katta beş oda bİır me
thal iki koridor bir mutfak ve 
on iki arşın bahçeyi bir kuyu 
havi haricen yeni tamic edil
miş ve da.hilen esıki bekar oda 
larmuı tamamı: Zehra Fetaime H. 
(Aym:a medhalleri vardır} 

Topham:de Sefer Kethüda 

mahallesinde Buğaz Kesen 
caddesinde eski 1,41 ve yem 
127 nümerolu üç yüz alt-

/ mış arşın arsadan ibaret olup 
doksan beş a'fşın arsa üzerin
de mağza ve oda ve atelya 
ve yirmi arşın arsa üzerinde 
biliizemin kısım ve kırk ar:jın 
arsa üzerinde ·kargir iki katta• 
altında boclnım ve üstünde iki 
odayı havi olup bir oda halin"". 
dedir. Krrk arşın arsa üzerin-: 
de ahşap bir odayı ve bahçe
nin üzeri müstedr tarafından 
Galvenizli saçla örtülmüş ma
rangoz atelyası olarak kulla
nılmaktadır, bir dükkanın ta-1 

maını: Memı;et Ef. 
~14 1045 510~ Kocammıtafa Paşada Ali 

Fakfü mahallesinde Çukuı 

Çeşme sokağında eski 8 mü
kerrer ve yeni 12 nümerolu 
yüz yirmi arşın arsa üzerindl' 
ahşap iki katta dört oda bir sc 
fa bir taşlık biır kömiirlük bir 
kuyu ve yüz elli arşın bah
çeyi havi müfrez bir hanenin 
tamamı: Mehmet Aziz Bn 

298 1884 51g~ Hasköyde Kiremitçi Ah· 
met Çelebi mahallesinde Par· 
mak Kapu sokağında eski 4 
mükerrer ve yeni 10 nümerolu 
seksen arşın ar.:;ı üzerinde 
dahili alı§ap tiç katta dört oda 
'lıi.-i ufak olmak üzere iki sofa\ 
bir çini antre bir şahniş bir 
balkon bir daraça ve on altı , 

arşın arsa üzerinde bir mutfalt 
ve krrk arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı: Salih Efendi 

Adviye H. 

640 1771 639:! Kartalda Maltepe karyesir 
de Karaağaç mev:kiinde 211 
35 No.lu yetmiş yedi arşın ar• 
sa üzerinde k&-gi.r iki katt• 
dört oda bir sofa çimento dö
şeli avlu haricen mutfak ha
nenin üstü galvenizli saçlı 

olup bir çrkmayı havi bir ha-
nenin tamamı: Şerif Afwı 

• 926 382.0 ı ı 76!1 Süleymaniyede Süleymaniyo 
mahallesinde Taş odalar so
kağında eski 12, 12 mükerrer 
ve yeni 16 , 18 nümeı-olu yüz 
kll'k dört arşın arsa üzerinde 
16 nürnerolusu ahşap iki katta 
dört oda iki sofa biır taşhk bir 
mutfak bir kuyu diğeri yani 
18 nürnerolusu altmış arşın 

arsa üzerinde a'hşap üç katta 
üç oda iki sofa bir mutfak ve 
yüz ·kııık altı arşın bahçeyi ha-
vi iki hanenin tamamı: Fu.at B.' 
(İki methal olup ıbirinde 16 
diğerinde 16/I Nwnara görül-
mektedir. 

Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilatı ya.zıh enı
lak 61 gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde 
hizalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarr:Ur 
edetek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzaye
deye vazedilmiş ve 30 Eylfil 931 tarihine müsadif çarşamba ~
nü saat on dörtten itibaren müzayedeye mübaşeret oluruneli 
saat on beş buçukta muhammen kiymetlerini geçtiği takdirde 
kat'i kararlarının çekilmesi mükarrer bulunmuş olduğundan ta-
lip olanlô'fln mezkur günde saat on beş buçuğa kadar Sandıll 
idare8ine müracaat eylemeleri ve saat on beş buçuktan SOOM 

vuku bulacak: müracaatların kabul edilmiyeceği ve m~ 
emlake evvelce talip olanların kat'i karar esnasında bazrr bu
lundukları ve başka talip zu'hur eylediği takdirde evvelki ta· 
!iplerin müzayededen çekilmiş a<ldolunacaıkları lüzumu ilin oJu. 
n\lf'. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukar.ı 

olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep me
zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edeıUer imtihamı:ı:, iid 
sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabrt kitabetinde bU 
lunanlar, malfunatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu şeraiti 
haiz olınıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malfunatı medeniye 
ve iktisadiye, umumi tarih ve coğırafyadan imtihana tabidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylı'.ll tarihine kadar zirde gösterilen ve
saik ile mektep idaresine veya bulundukları yer müddeiumu· 
miliklerine müracaat etmeleri lazımdır. 
A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memuriyettt 

ise beraeti zimmet mazbatası, 
B - Sıhhat raporu, 
C - Hiiviyet cüzdanı, Hüsnühal varakasıı 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına \laır ~ 
E - Üç adet 9 X 12 eh'adrnda fotoğraf, 

j - Tedrisata başlandıktan sonra kayıt ve kabul muamelesi 
yapı!mıyacağından taliplerin müracaatbrını tacil etmek!i 
itabeder. 

t 

c 
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Arnavutköy'ünde - Tramvay caddesinde 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

EYZİATİ LİSELERİ 
Ana sıwfı - İlk kısım - Lise sımfları 

Kayıt için C\lmartesi, pazartesi, çarşamba . gü~l:ri saat 
12 den 17 ye kadar müracaat edılebilır, 

Talep edenlere mektep tarifenamesi gönderilir. 
Telefon: Bebek 210 -

~ NOTRE DAME DE SİON 
LEYLi KIZ MEKTEBİ 

İstanbul - pangalb 
Mektelıimizln 1931 _ 1932 ders senesinin kayıt muamelesi 19 , •• J 

~6 Ag-ustos 1931 çarşomba günleri saat ?-12. ve_ 14-l?_ye kadar_ ve ı 
hliil IQJ[ in her çarşamba ve curoanesı gunlerı aı• nı saatlerde ıcra 

edileceği i!An olunur 
--

Şişli - Osmanbey 

Yeni Türkiye Mektebi 
Müdilr ve müessisi: Seniha Nafiz H. 

Yuva, ilk, orta 
Cumartesi, pazartesi, perşembe günleri 

talebe kaydedilmektedir 
---=~~~~~~~~-~~~~ 

----
" .. .ı_ 

Kız ve Erkek ~ Leyli ve Nehari ..ııC 
İSTiKLAL LİSESi 
iık, orta ve Lise kısımlarım muhtevidir 

Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
b ·· ı · 12 den 17 

pazartesi, perşem e gun e~ı. 
kadar müracaat o!unabılır. 
Şehzadebaşı - Telefon 22534 

·~BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

San'at ve fennin birer harikasıdır. ~ 

Emsali olmayan bir yenillk 
Güzel ııras olmak derdı artık halledil-

~·· .Y.:;:1_,~ 

''"i.0 ,: miştir denebilir. 
- - ~ BEYNELMiLEL " ( Enternasyonal ) 

I
·' 1. tıra· bıçaklarla fevkalılde daimi 

aameıı ~ bl , , 
bir tatlılıkla her gün tıraş ola i irsınız. --

Alman terakki ve san'atinin lıır numu-
• 1 i•bu • Sııperproducrıon " ve 

nesı o an , • , MiLEL 
lüks bıçaklar yalnız BEVNEL - " 

. - 'h piyasalarına çıkarılmı~tır. 
rekabec ıçın cı :ı.n .. . 2 Ve bir adedinin fiatı ise Turkıyede 7 1-

kuru~tur~ B lm'ılel bıçakla u~un müd-
Bır eyne ,. . . 

1 1 ki mükemmel tıraş oll!->ılır-det aynı tau ı a __ _ •· 
, - B rtlaki bıçakların uzerındekı 1 - 4 

sıruz. u şa k' 'd · iz 
l.r sırtı.si ile ta ıp e esın ' 

yazılı numara 1 h af 1 değiştirmekle bıçak arın er tar ' 
nmuümsoavrı~ a~şınır. ve keskinll/l'I devam eder. 

"b ile bu bıçaklardan dah• üstiln 
Bir tecru e 

'I •- -~ IIer yerde bulunur. 
~, olrnadığıııı o saat anlayac:u.sınız. 

• Yeg&ne bayü: Galota, Kürkçüba.Şı Han No 
21 

...__ 

r. T. T. tevazım MO~ürlOlün~en: . 
ı . . ostane kaloriferinde ist~1ıl3ık edılmek 

İiı · - Istanbulda yenı P n Kandilli ve yahut Çamlı 
ere mübayaa edilecek olan 400 to rf n~ münaka-

Ocaldannın yeni ihracat kömürü kapalı za usu ı 
saya k 1 onu muştur. -h· d ihalesi icra kılı-

? M .. .. 2 Eylftl 931 tarı ın e 
tı - - ezkur kömurun . . 'mdiden teminat 
acağından taliplerin şartname alm3!k 

1çın flşı tevdi için de 

YUksek Orman Mektebi 
İstanbul'da BoğaziÇ'inde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sene 

" Allı sömester ,, dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunnr. 
Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi diploması alırlar. 

ORMAN MÜHENDISi OLMAK iÇIN 
Yüksek Orman Mektebine yazllma ve ahnma şartları 

1 Taliplerin Türkiye Cürnhuriyeti tabaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif vekll

letince tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4 - iyi ahlaklı olduğu v• hiç bir giına cezaya çarpılacak İş ve hareketlerde bu

lunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbata· 

sına malik olmaları, 
5 _, Her türlü hastalıktan salinı ve bilhasn görme, duyma ve !Öyleme uzuvları 

tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yürümcğe, binicilığe dayanıklı olduğunu eçıkça 
tasdik eden doktor raporu almaları lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep phadetnamesini hüviyet 
cüzdanı, aşı kağıdını lstanbul'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine ve 
yahut en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 1931 tarihine kadar 

verirler. 
7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usulü dairesinde ve nümu-

nesi gibi Noterliktt.n musaddıık tııahhüt senedi vermeleri lazımdır. 
8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektepçe yazılıp alındıktan 

mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya ka~ar yemek ve yatmaları mel<tepçe 

edilecektir. 
Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikaları ve hareket etliği mahalden 

Yüksek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan ed{ r bir vesikayı 
beral erlerinde ı?"etirmelidir'e-. 

Türkiyede her lisanda • • 
ıntışar eden bütün 

dair~ler gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 .,. •. 

Ankara Nümune Hastanesi Baş
tabipliğinden 

Hastaneye lüzumu olan 214 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 
ve beş kalem malzemei tımariyenin kapalı zarf usulile ve on 
iki kalem Röng;en 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 ka.daır Hasta
nede Idare Memurluğuna ve lstanbulda İstanbul Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve ihalesi için (29 Ağustos 
931) cumartesi günü saat 14 te teminatlarile birlikte Hastane
de müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Nafıa vekaletinden: 
Ulukışla Poz bölüğü için askeri e~bise ve ayakkabı kapalı 

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

Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. 
Münakasaya i~tirak edeceklerin t~if meıktUpları ve mu

vakkat teminatlarını aynı günde saat on dört buçuğa kadar mü 
nakasa komisyonu riyasetine vermeleri tazımdfI'. TalipLerin 
Ticaret odalarında mukayyet buluıınıalarr şarttrr. TaHplerin 
münakasa şartnamelerini ibir lira mukabilinde Ankarada Nafıa 
Vekaleti in°§aat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa Liman Lşle
ri müdürlüğünden de tedarik edeıbilirler. 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Yalova ve Balaban derderini~ islahı emeliyatı 1 Ey

IUI 931 tarihine müsadif Salı günti saat 14 te ayrı ayn ihaleleri 
icıa edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuş-

Pertevniyal Vakfından: 
Şişli'de İzzet Paşa sokağın

da Vak!e apartmanının 9 nu-
maralı dairesi ve Aksaray'da 
Vezirçeşme sokağmda 8 numa
ralı hane birer sene müddetle 
kiraya verilmek üzere yirmi 
gün müddetle aleni müzayede
ye vazolunmuştur. Taliplerin 
yevmi müzayede olarak tayin 
kılınan Ey!Ulün 12 sine mü
sadif cumartesi günü saat 16 
ya kadar Istanbul Evkaf Mü
diriyetinde Peırtevnıiyal ida!'e
sine veya Encümene müracaat 
etmeleri. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

"' Yayl.arda ve yaylara dair islii
lıaf" hakkında onbeş sene müddet
le Sinai Müdiriyetinden 8 EyllH 
1927 tarih ve 600 numara tahtmda 
bir kıt"a ihtira beratı istihsal kılın
mı~trr. Bu kere mczknr berat fruht 
veya icara verileu:ğinden iştirasına 
veya isticarına talip olan zevatın 

İstanbul Bahçekapısında Taş Han 
No 43-48 de mükim vekili H. W. 
İSTOK EFENDİYE ml!racaatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" İştial mekanizma.ları:ıa mabaus 
' emniyet ~rtibatı" hakkmdaki ieat 

"c teklifn ı · · 'htiva edecek kapalı zar arı ame erını ı 14 t yeni postane- tur. 
lllezkiir ta~ihe müsadif çarşamba günü saat e 2 _ Taliplerin 

1
yevmü mezkfirdan evvel şartname ve mu-

için Sln.ai Müdiriyeti umumiyesin
den istih~I edilmiş olan 1 Tem
muz 1929 tarih ve 1142 numaralı ih
tira beratı bu kere ferağ veyahut 
ieaı-a v.erileccğinden mczk(lr ihti
rayı satın almak veyahut isticar et
mek arzusunda bulunan zevaım İs
tanbul Bahçekapı Taş Han 43-48 

de mukim vekili H. W. İSTOK 
EFENDİYE müracaatları. 

~bayaat komisyonuna müracaatları. kavelename ve münaıkasa şartnamesile teforruatını beş lira be-
• .. d •• deli mukabilinde almak üzı:f'e Ankara Sular Umum Müdürlü-

-----------· 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

J andarma imalathanesi mu ur- ğüne ve mahalli ameliyatı görmek ve yapılacak iş hakıkında 

i 
izahat almak üzere de 23 Ağustos 931 tarihine mÜS·adi.f pa.zar 

BERATI 
"'Menhol kapakları ve müınasilin

deki ve bunlara müteallik islahat"' 
hakkrnda ola.n bir ihtira beratı ta
lebi için t .. tanbul Vilayeti Celilesi
ne 24 Tetrinevvel 1929 tarihinde 
tat.dim okmuıp 19641 numara ile 
mükayyet müracaat üzerindeki hu
kuk bu kere ferağ veyahut icara ve
rileceğinden mezkOr ihtirayı satın 

almak veyahut isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın İstanbul 

Üğünden ve 25 Ağustos 931 tarihine müsadif Salı günleri Yalova Su İş-
J . . 1 f)a (96800) metre yazlık leri Mühendisliğine müracaat eylemeleri. 

Clb· andarma ihtiyacı ıçm ka~: 1 ~~nakasa 7-9-931 pazartesi 3 _ Taliplerin teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu 
"''-ıs .. elik kumaş satın almaca rr. un· ala'thanesinde icra ""'1 d J darına miktarında teminatı muvakkate mektuplarile şartnamesinde 
, 

1
. u saat 15 te Gedikpaşa a an .. atlarile teminat « ılecektir. Talip olanların _Jwmisyona ınuraca ·ı·r gösterılen evrak ve vesaik ve teklif mektuplarını yevmi ihale-

"e t . · alathan.eden verı 1 • de saat 14 ten evvel Ankanda Nafia Vekaleti Müsteşarhğma 
eklıflerini verirler. Şartname ım ....._ ------------ makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan olunur. 

l'-;hlisiye ·umum mü· 
~ürlüğünden:b t Agvadı m~vkiindeki1 

'<ıımeli T hl' . mıntakasına ıneır u ': . .. d'f 
t<ıhlis· k a ısıye k 28 A<>-ustos 931 tarıhıne musa ı 

ıye .ovusunun eil! azı ,, 
Ct;l'\1 - •1 ·· ayede satılaoaıktır. 

a günü saat on dörtte bı muz k .. 2s Aguv stos 931 
1• r · · k etme uzere 

ttı, _ ~ a ıplerin müzayedeye ışt:ra da hazır bulunaca~ 
ı:ıı tnu !riini.i saat on dörtte Agaçlı ko~uşun 

1 <ltı. ı·· umu iHln o unur. 
satış heyetine müracaat !'Z 

J d • }"th • ""d"" BahçekapıTaşHa.n No43-48 de an arma lffia a aneSI ffiU Ul • mukim vekili H. W. ISTOK EFEN 
1 DİYE müracaatları. 

lüğünden : lstanbul Beşinci icra dairesin-

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune ve evsafı gibi kaıpa- den: 
lı zarfla (12000) adet ekmek torbası satın alıncaktır. Müna- Mahcuz otuz beş çift erkek ve 

12-9-931 Cumartesi günii saat (15) te Gedikpaşada jan- ı kadın kunduraları ber mücipi karar 
kasa . . . . . paraya çevrilmek üzere 27-8-931 
darına imalathanesinde ıcra edıleceıktır. Taltpler komısyona perşembe günü saat 13 ten itibaren 
müracaatla teminat ve tekliflerini verirler. Şartname imalat- Sandal Bedesteninde bilmüzayedc 
hanedeıı verilir. oatılaca.!ı ill."l "1unu.r. 

--·-· · ~-· 

Hilaliahmer hasta bakıcı mektebi müdüriyetinden 
. ~enç kı_zlar1m1za paı·lak \'e cnıniyetli bir İ.stıkbal hazırlıyan mcktc

bımıze yem talebe kabul edilecdttir. Tahsil müddeti iki buçuk senedir 
Mekteıı leyli ve ıneccanidir. Talebenin isk5n, iaşesi giyimlct·i Hilaıt._h. 
mc.r cemjycti tat·afından lemin edilir.Ve ayı-,ca kafi. miktar harçlık veriliı·. 

Kabul §artları: 

1 - Tüt·ls:iyc ciimhuriyeti tabasında bulunmak. 
2 - 18 yaşından aıa{;ı 30 )'aşından yukan olmamak. 
3 - E~li olmamak. 

4 - Sihhati iyi olmak (sıhhi muayene mektepte yapılır) 
5 - ilk tahıili ikmal cdenleı imtihanla orta tahsili ikmal edenle, 

imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında ha>lalıktan gayri hir sebeple mektebi terkedcn 

lei· ve şahadetname aldıktan sonra beı senelik mecburi hizmeti ifa ctmİ· 
yenler tahsil masrafını ödiyeceklerine dair noterden muıaddak bir ıaah 
hütname vcreecklerdi•·. 

7 - Mechuli hizmet 1::snasınd0ı evlenemezler .. 
Bu. !artları haiz olan ban~mlar hüviyet cüzdanı, aş.ı ve mektep şaha· 

detnamelcrini ve mahatlc~inden hüsnü hal ilmühaberini beraberine ala -
rak 15 Eylüle kadaı· Aluaray Haseki caddesinde mektebimize müracaat· 
laı·ı. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Keşide 

11 EYLÜLDEDİR 

Büyük ikramiye 

35,000 Liradır 
Ayrıca: (ls.ooo. 12.000, 10.000, 8.000) Liralık 

ikramiye ve: (2S.OOO) Liralık bir Mükafat. 

.d 
J Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Pazarlıkla satılık emlak • 
Esas 

177 

Mevki ve Nevi 
Kandilli Vaniköy caddesi münhedim konak arsası. 

ı 96 Hasköy vapur iskelesi caddesi 1 No. ar.ıa. 
199 Hocapaşa Tramvay caddesi Kalın Mustafa Med .. ess 
170 Şişli Büyükdere caddesi 401 numaralı garaj. 

Balada müharrer emlak bedeUeri peşinen veya mukassaten 
tes\·iye edilmek üzere ve pazarlrkla satılacağından taliplerin 
28-9-931 Pazartesi günü saat onaltıya katlar Şubemize müra· 

caatleri. 

1 Defterdarhk ilanları 1 
Satılık iki dükkan hissesi: No. 78-80, Söğütlü çeşme cadde 

si, Oemanağa mahallesi, Kadıköy, bir tarafı Ahmetusta V'6 

sairenin dükıkanr ve bir taırafı Saniye Hannnm dükikıam ve biı 
tarafı camii şerif bahçesi, ön tarafı yol ile çevrilmiş olup 78 
numaralsr üstünde biır oda bir heli 80 nuınaralrsı da üsilinde 
iki oda küçük ve bir heliiyı müştemil bir senet dahilinde bulu
nan iki bap kağir düıkkanın mülkünün ve gediğinin 240 Sehim 
itibarile 84 sehimi satrlrktır. Mezkiir hissenin bedeli 8 sene ve 
8 taksitte v<erilmek şartile tahmin edilen kıymeti 2280 lirada-. 
Satış açık arttırma, 7-9-931 pa.tıartesi günü saat 15 te Defter
darlıkta (M-348). 

lstanbul Evkaf Müdür
lüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Müddeti iear 

Sene 
1 - Bahçekapıda dördüncü Vaıkrf handa 8-1 No.dükkin 1 
2 - Hanın asına katında 4 ve 8 ve 28 N,o, odalar 1 
3 - Hanın birinci katında 8 ve 1l No. odalar ı 
4 - Hanın asma katında 18 No. oda 2 
5 - Hanın asma katında 17 ve 19 No. odalar 3 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akti s;IDıkın hitam• 
yeni müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddetı 25 Ağustos 931 sair günü saat on beşe kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan edilen ibalada muharrer emla.kin 

pazarlıkla ki.raya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiş
tir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita edeırek icara ait 
taleplerin denniyan eylemek için İstanbul Evkaf müdiriyetin
de Varidat Müdürlüğünün akarlar kalemine müracaatları ita~ 
olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında ma!Umat almak istiyenleı 
müzayede odasndaki ecri misil ,raporunu okuyabilirler. 

Kandilli Kız Lisesinden 
! - Mektebimiz bu sene tam teşkilatlı liseye tahvil edil· 

mi.ştir. Birinci devrede olduğu gibi ikinci devrenin birinci ve 
ikinci sınıflarına da leyli ücretli ve nehari talebe kaydedile 

cektir. 
2 - Mezuniyet ikmal imtihanlarile diğer sınıflaf'ın ikmal 

imtihanlarına Ey!Ol iptidasndan itibaren başlanacaktır. Pr·o
ğraın mektepten öğrenilin:. 

3 - İki Eylill 931 den itibaren .bir hafta müddetle cumarte
si, pazartesi, ve çarşamba günleri tecdidi kayıt muamelesi ya
p'.lacaktır: Bu müddet içinde bütün eski talebenin kaydını tıec
dıt etmesı lizrmdır. 9 EylUl 931 den itibaren bir hafta içinde 
yeni talebe kayt ve kabul olunacaktır .. 
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lstanbulun iyi su 
meselesi 

halledilmiştir. 
Tel: B. 548 

"· -
: _,.. 

1 
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Sıhhatini tifodan ve sair 
marazi afetlerden koru 
mak istiyenlerin nazarı 

dikkatine [ 

KARADENİZ POSTA51 

S vapuru 2t amsun Ağusto' 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı Sirkeci rıh· 
bmından hareketle (Zoll 
guldak, İnebolu, EvreııYe 
Samsun, Ordu, Giresun 
Trabzon, Slirmene ve Riıe)l 
azimet ve avdet edecelı:tit· 

Fazla tafsilit için Si~ 
keci Yelkenci bamnda\ıl 
acentelitine müracaat. 

Tel. 21sıs 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlaJ'I 

Karadeniz postası 

Sakarya 
vapuru PAZAF 

23 Ağustos 

• 

o Menba s~YU ,,.e ~Gazozu o 
gllnU alqam. 17 de Siı 
keci rıhbmından hareketlı 
(Zonguldak, İnebolu, Aysı 
cık, Samsun, Ordu, Giresuı 
Trabzon, Rize Mapavri vı 
Hope) ye azimet ve ayı 

iskelelerle Sürmene, Go· 
ıele ve Ünyeye uğrayarııl 
a· rdet edecektir. Fazla t~f 
sil it için Sirkeci Meymeııı 
hanı altında acenteliğin 
mür;,caat. Tf!l. 22134 

Kocataş suyu, Boğaziçinde Büyükderenin denizden 170 
metco yüksekliğinde KOCATAŞ namile maruf mewdin Sari
yervadisine bakan yamacında çok cesim ve yüzlerce metro ka
lnıhğmda saf -...e bakir kaya tabakalaınnm derinliklerinden ve 
ıhususi galeriler içinden nebean eder. 24 metro derinliğinde ve 
400 metro uımnluğunda olan bu galeriler, bir çerçive şeklinde 
büyük kayalarla çevrilmiştir. Suyun tam nebe<J.n ettiği gözler
de, fennin en son terakıkiyatından istifade edilerek kaptaj ame
liyatı yapılmış ve galerilerin içinden başlıya.rak Büyükderede 
Piyasa caddesinde ahiren inşa olunan KOCATAŞ SU ve GA
ZOZU fabrikasına kadar hiçbir fedaıkiirhktan ç.ekinilıniyerek 

sureti mah$usada Almanyada imal ettirilen por•selen emaye 
borular içinde tabiattaki safiyetine asla halel gelmeksizin 
sevk ve isalcııi temin edilmiştic. 

Bütiin bu kaptaj ameliyatının ve emaye borular tesisatının, 

İstanbul Darülfünunu Fen Fa<kültesi Profesörlerinden Yüksek 
Mühendis Mektebi Su dersleri müderrisi ve İstanbul Belediye
si Su Işleri Fen Müşaviri kıymetli mütehassısımız Bürhaned
din Beyin nezareti fen.niyesi tahtında icra edilmiş olduğunu 

eöylemek işbu tesisatın mükemmeliyetine itimat için en büyük 
bir zamman teşkil eder. 

Tahliller 

Paris şehri umum sular şirketinin pek maruf olan merkez 
laboratuvarından alınan tahlil raporuna merbut izal:mamede: 
aynen (KOCA TAŞ suyunun tahlili neticesinde elde edilen ana 
sırın, cins ve miktarları Fa-ansa Meclisi Alii Sıhhisinin iyi su-
larda bulunması lazım gelen anasırın evsaf ve miktarlarını ta
yin eden tasnif cetvelile mukayese edilerek: KOCATAŞ 
suyunun fevkalade leziz ve saf ve en hafif sulardan a.dd·olun-
ması icap ettiği) sureti mahsusada •kayit ve tasrih olunmuştur. 
Bundan başka olarak yine işbu izahnamede aynen (KOCA
TAŞ suyunun Fransadaki maden sularından, alelumum da
mar lıastalrklarına, varislere, filebitlere şifabahş teS'iri muihak
kak olan «Bagnole de l'Orne» maden suyuna tamamen müşa
bih ve aynı havas ve evsaf ve tesiratı haiz olduğu) ilave edil-. 
miştir. 

Filhakika memleketiınizde de KOCA TAŞ menıba suyunun 
Sariyer ve Yenimahalle ve Büyükdere civaırlarında eski zaman
lardan beri ikamet edenlerce mide hastalııklarına, böıbrek, ka
raciğer kumlaa-ına, damar raıhatsızlıklarına şifa verici tesiri 
haiz olduğu pek şayive tecrübeten müsellemdir. 

Fenni tesis~t 

koymasile ·başlar, iıkinci"Ş~hsın da ıkendili'ğinden yıkana.n, d; ! 
lan, tapalanan, etiketlenen şişeleri nihayette almasile hitam 1 

bulur, KOCATAŞ suyu bu suretle menbamdan istihlak saha
sına kadar tamamile saf, temiz, ·eılır türlü temas ve şüpheden 

masun ve mah:liuz bir halde getirilerek halkın ihtiyacına arzo
lunUil'. Damajanalar aynca otomatilk tertiıbatile dalmazdan eve! 

yikanir. ı' 
İşte daiına halkın aleni kontrolu altında işliyen bu tesisat •••·•••••••-

sayesinded.iır ki KOCATAŞ suyu ammenin sıhhat ve hayatı [!11•1111••• ...... ..,~ 
namına en yüksek teminatı haiz yeğane menba suyumuz olmak SEYRISEF AIN 
şerefini ibraza liyakat kesbetmiştir. J 

(TEFTİŞ) 

KOCAT AŞ suyuna ait bu tesisatın ve fenni mesainin mem
leketimiz hı.fzüssı'hası üzerindeki hüsnü tesir ve inkılabına kar
şı büyük alaka izhar eden şehrimizin bir çok değerli etııbbası 

meyanında İstanbul Hilaliaıhmer reisi tabip Ali ve esbaık şehre
mini operatör Cemil Paşalarla İtalya hastanC6i serta.bibi Pro
fesör Seni ve Doktor Aıbravaya ve Doktor Kilisli RMat ve 
Büyükderede Piyasa caddesinde mukim Doktor Mehmet Nec
det Beyler bu tesisatı ve faıbrikanm günlük temizleme ve dol
durma faaliyetini IJilmünavebe teftiş ve müşahede etmeyi ka
bul etmişlerdir. 

. 
Merkez acenta: Cralara l.öprü b' 

B. !362. Sobe A. Sirkeci Mühür 
zade han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
MAHMUT ŞEVKET p}. 
ŞA 25 Ağustos Salı 17 <l 
Sirkeci Rıhtımından hı 
reketle Zonguldak. ırıı 
bolu, Ayancık, Samsıı. 
Ünye, Fatsa, Ordu, 01 

R.' reson, Trabzon, ıı 
Maıpavri'ye gidecektİf. 
DönüŞte Zonguldak yol: 
tur. Of, Sürmene, Pola 

KOCAT AŞ sıuyu, Büyükderede Piyasa caddesinde asıri bü- thane, Tirebolu'ya dl 
tün teceddüdatı muhtevi olan fabrikasına kadar menbaından LJ " İ • İ " İ 28 • • uğrayacaktır. """' 

1stanl:iuldıı, Lozanda, Pariste, Viyanada salahıyettar labo- başlıyarak emaye borular içinde sevıkedlldikten sonra orada ---.ffiUffil eVZJa agUS OSUn InCI =PİRE-İSKEDERİYE 
r.rtuvarlarda yaptırılan muhtelif kimyevi ve bakteryolojik talı- halkın gözleri önünde zamanımızın en son ihtiraatmdan olan CUffia gününden İtibaren EGE 

25 
~~~7t!S~alı 10 da 

!iller neticesinde KOCAT AŞ menba suyunun fevkalade saf, tam otomatik makineler vasıtasile el dokunmaık:sızın kendi b } k Galata Rı'htımmdan kal· 
son derece tatlı, billur gibi lberraık: ve şeffaf oldug~u tespit edil- aş ayaca tır kendine evvela srca:lı:, sonra sodalı, daha sonra kaynar sulada • kacaktır. ..,,, 
diıkten sonra, mikyası ma derecesinin (1) olduğu, trkibi her 1 · 

17 dakika devam eden bir zaman zarfında yıkanan ve en sonra ZMIR DEPOSU A Y~LIK SÜR' AT 
mevsimde sabit olup durdukça boımlmadığr, uzvi maddelerden Merkez Deposu .,~POSTASI 

taze ve nefis KOCATAŞ suyu ile çalkalanan şişelere dola!', Beyler sokağı No 45 
ari bulunduğu, nafi mürekkebatı içinde bilhassa çok miktarda tenneneciler No 101 Türk /Müzaide Salonu Sahibi. MERSiN 25 Ağustos sa· 
serbest bamızı karbonu ve radyoaktif milhler ve demir mü- kendiliğinden tapalanITı etiketlenir. Bütün bu ameliyat müs.. Hafiz İhsan Beyin Möble Mağzaal ıx 17 de Siırkeciden kal 

_r_ekk_e_p_1_e_rı_·n_ı_i_h_ti_v_a_e_tt_iğ_i_ı_a_S'd_ik_k_ı_1ı_nm_ı_şt_ır_. _________ t_am_e_1_v_e_b_oş __ ş_iş_e_y_i_b_ir_k_i§_in_in_b_ir_t_a_r_a_ft_a_n_y_ık_a_m_a_m_akin_' _'es_in_e _____ T_eı_:_B_. _0_·_
5
_
4
_
9 
_________ Y_an_ı_n_aa_.__ ı kacaktır. t'ı 
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8
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(Gasson)un öDIE , 

ıa 
19 D sunu mllllyet matbaası 

ve kitapçılarda arayınıt 

'll 
1 Ebe mektebine kayd ve kabul 

şeraiti 
1 Van Posta ve T elgrkf Başmüdür- j_. KiRALIK 
lüğiinden Mağaza ve Yazıhane 

Bahçekapı'da "Orozdibak,, 

!Bahriye sevkiyat müdürlüğünde~ 
Tersane fabrikalaırı önünde karaya çekilmiş olan bir a01 

ahşap su dubasile bir adet mavnanın tamiri 23 Ağustos 31 iıl'• d 
Tıp fakültesinden 

1 - Tıp Fakültesi Riyasetine istida 
2 - Beş tane fotoğraf 
3 - Mahalleden hüsnühal ve i!kametgah ilıjı_i,ih~eri (Polis-

~e musaddak olacak). 
4 - Nufus tıezkeresi. 
5 - Aşı şahadetnamesi ve sıliha'I: rapaııu. 
6 - Taliplerin yaşlan (20) den aşağı (35) den yukarı olmı

yacak. 
7 - Orta mektep mezunları imtihansız kabul olunur. 
8 - Alınacak talebe adedi (30) dur. Orta mektep mezun

ları bu adete baliğ olmazsa ilk mektep mezunlarından imtihan
la seçilerek talebe adedi (30) a çıkarılacaktır. 

9 - Kayıt muamelesi her gün 10-14 e kadar Haydarpaşa 

Tıp Fakültesinde yapılır. 
10 - Taşradan vuku bulan müracaatlara cevap verilebilmek 

için adresleri yazılı pullu zarf gönderıilmesi lazımdır. 
11 - Kayıt müddeti 23-9-931 'tarihine kadardır. 

Istanbul Sıhhat ve içtimai Muave
net Müdürlüğünden 

Çorum Memleket hastanesi eczanesin alınacak 944 lira 38 
curus bedeli muhammenli 85 kalem eczayi trbbiye 6-8-931 tari
fıinden itibaren bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. Ta· 
!iplerin şartnameyi görmek ve bu hususta daha ziyade maH1-
mat edinmeleri için Çorum İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muave
net Miidürlükle<rin .. müracaatları ilan Q}unur. 

I 150 lira bedeli sabıklı ve haftada iki seferli Bitlis - Diyarı- karıısında Celal Bey Hanı 
bekir arası postası yazın otomobil kışın hayvanla nakliyat yap- altında iki katlı büyük bir 
mak ve yazın karşılıklı bk seferin mecmu sikleti 1500 kilo ve mağaza ve han dahilinde 
kışın 1000 kilo olmak şartile beş cariden itibaren yirmi gün yazıhane ve ticarethane için 
müddetle münakasaya konulmuştur. Daha ziyade malumat al- odalar ve birinci katta üç 
nak ve matbu şartnameyi görmek üzere Diyarıbekir, Van P.T. odalı ayrıca bir daire kira-
Başmücliriyetlerile Bitlis Müdiriyetine müracaat eylemeleri. lıkbr. Celil Bey Hanında 

No. 9 odaya müracaat. 

istanbul Erkek lisesi müdürlüğünden 
Lisemizde (1) Mezuniyet 'imtihanlarına bir Eylfilden iüba

ren başlana1:aktEr. Proğram mektepten öğrenilecektir. (2) İk
mal imtjhanlarına 12 Eylillde •başlanacaktır. Proğram mektep
te asılıdıı;.. (3) Bir eylitlden itibaren 10 EyIUle kadar cumartesi, 
salı ve perşembe günleri kayt tecdidi muamelesi yapılacaktır.• 

Bu müddet içerisinde bütün eski talebenin kaydını tecdit ettir
mesi lazımdır. (4) 10 Eylillden itibaren yeniden talebe kayt ve 
kabulüne başlanacaktır. 

Erenköy Kız Lise.sinden 
Lisemizde (1) Mezuniyet imtihanlarına bir Eylfilden itiba

ren •başlanacaktır. Proğraın met!kepten öğrenileceıktir. (2) İk
mal imtihanlarına 12 Eylftlde başlanacaktır. Proğram mektep
te asılmıştır. (3) Bir EylUlden 10 Eylule kadar Cumartesi, sa
lı, perşembe giinleri kayıt tecdidi mıuamelesi yapılacaktır. Bu 
müddet içerisinde bütün eski talebenin .kaydını tecdit ettir
mesi lazımdır. (4) 10 ·Eylfüden itibaren yeniden talebe kayt ve 
kabulüne başlanacaktır. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

31-8-931 tarihinde kapalı 

zarf usulile müna:kasası icra 
edilecek olan 2500 ton Generö
tör kllımilırU ile 106,900 kilo 
civata demiri ilirunda Vaıkit 

gauteıri müsavi fasılalara ria
}'>et etmediğinden yıevmi ihale 
Z6-9-931 tarihine saat 15 e te
hir edilmiştir. Taliplerin şart
namesini aıhnak için her gün 
münakasaya ıgiırmelk için de o 
gün teminat ve te'klifat ile mü
racaatları. (3696). 
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inci ilk mektep Şehadet ·namesini 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü l?ktur. 
Süleyman Oğlu AbtM.üzaHer 

pazaır günü saat onda açık miinakasaya konmuştur. 
Miinakasa zamam olmak üzere tayin edilen gün ve saati 

açrk münakasa usulile teklif edilecelk fiatlar muvafı:k görülO~ 
ğü takdirde ihale edileceklerinden şartname almak isetyenleP 
her gün tamiratı yapmak isteyenlerin ihale günü ve saati~~ 
Kasrmpaşada Tersane dahilinde Bahriye Sevıkiyat Müdüa11 
tine müracaatları. 

Dahiliye vekaletindetı 
Vekaletçe tllıb ve neşredilmekte olan "Idare" mecmuasıııl 

on aylığının tab'ı ve saıiresi 8-8-931 den 29-8-931 tarihine :ka<l 
pazarlıkla münakasaya ikonuinluştur. Talip olanların şeraitİ1 

anlamak ve münakasaıya iştira:k eylemek için Anıkraada Da~ 
liyc Vekaletinde müteşelı!kil miibayaat kıomisyonuna ınw' 
caatları ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~__.../ 

Jandarma imalathanesi müdür' 
lüğünden 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla mamul (9000) yatl 
ve (12000) yastık kılıfı satın alınacaktır. Münakasa 7-9-9· 
pazartesi günü saat (15) ta Gedikpaşada Jandarma imaJ.itlıl 
nesinde icra olunacaktrr. Talip olanların komisyona müraca$ 
.la teminat ve tekliflerini ayırı ayrı verirler. Şartname imaliitJl 
neden verilir. 


