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NUSHASI S KURUŞTUR 

arr rı 
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ye Ya:ıı Müdllrü 

ETEM İZZET 

ektı 
İhracat mevsim i / 

bazı Önümüzdeki ihracat mev-
•İminde bazı güçlükler çekil-

- Jneıi imkanı vardır. Bir taraf· 
tan fiatlerin inmesi, diğer ta
raftan ihracat maddelerimizi 
ai9n memleketlerle talebin 
azlığı, bu güçlüklerin . e
saslı sebepleri olarak gösterıle 
bilir . 

lngiliZ kabinesi istifa etti. Yeni kabineyi te ar 
teşkile M. Mac Donald memur edilmistir 

Fiatlerin inmesi artık o ka· 
dar tabii telakki ediliyor ki, 
bu mevzu eskisi kadar helecan 
uyandırmamaktadır. Fakat 

2 •on günlerde görülen bazı fiat 
bi •ukutları dikkati celbedecek 

Ge· mahiyettedir. Bilhassa pa~u~ 
ve buğdaydan bahsetm~k . ıstı
Yoruz. Pamuğun son fıatı 30 
ıenedenberi görülmiyen bir ae
viY,eye düşmüttür. Buğd.ay~~ 
•on fiati ise 3S seneden~rı ~0: 

lngiliz kabinesi niha_:_ 
yet istif asını verdi 

Buhran çok sürmedi. Yeni kabine 
tekrar M. Macdonald 

tarafından teşkil edilecek 
bil olacakları, M. Baldwin ile diğer 
fırka JiderJerinin bu husuuı muvafa
lral ettikleri oöylenmektedir. 

Haliç Şirketi 
Ne halde? 
Şirketin vaziyeti fev

kalade bir 
içtimada görüşülecek 

Ankara'da 
palıalılık 

Sebze ve meyve pahalı
lığının önüne geçilecek 

• rülıniyen bir seviyededır. Bız~ 
nd şiddetle alakadar eden bu. lkı 

O rı ham maddenin iktısadi v~zıye-

1 rn~ tini biraz yakından t.ak~p et-
ınek faydadan hali değıldır · 

Baldvin, Haıvekil l 
LONDRA, 24 A.A.-(Saat 8,45) 

Bugün teşekkülü kuvvetle muhte
( Devamı bqinci sahi/ede) 

1 
------------....... Haliç şirketi heyeti umumi-

ANKARA, 25 (Telefon) -
Nafia vekileti Ankaranın bü
yük bir derdini t6§kil eden seb
ze ve meyve pahalılığının bat
lıca sebepleri üzerinde ciddi tet 
kikata tevessül etmit ve bir me 
mur şehri olan hükumet mer
kezinde baş gösteren bu gayri 
tabii pahalılığın önüne geçmek 
için tedbir almak lüzum ve ka
rarına vasıl olmuştur. Filvaki 
basit bir misal olarak zikroluna 
bilir ki bugün İstanbulda 100 
para ve b6§ kuruşa satılan bir 
kavun Ankarada otuz ve altmıt 
kuruştur. Karpuzun okkası 10 
kurutadır. Ankarada yemit ve 
sebze zaman olınuttur ki mesa
jeri ile nakledilecek kıymetli ve 
lüks eşya meyanına dabil ol
muştur. Nafia vekaleti tetkika
tı neticesinde derniryolları tari 
fesinin bu pahalılığa tesiri oldu 
ğu kanaatine varmıştır. 

M. V enizelos dün 
Y unanistana gitti 

Dört gün evvel, dünyanın 
en ehemmiyetli pamuk pazar
larından olan Liverpolde pa· 
ınuğun fiati birden bire !ibre
si 3,5 pense düşmüştür. On 
•ene evvel 1920 de !ibresi 2 
tiling yani yedi miıli fazla 
kıymette olan pamuğun bu su
kutunun sebebi nedir? Fazla 
istihaaldir. Bilhassa son sene
lerin fazla istihsali üzerine bu 
seneninki ilave olmuştur. Dün
yan~. en büyük pamuk müs
t~haıl~ Amerikadır. Dünya is
tıhaalınin Yarıdan fazlası ora
dan çıkar. Halbuki 10 ağua
t?sta Amerika Ziraat nezare
~1. bu seneki hasat miktarını 
~:ın etmiş ve bunu beklenenin 
~r buçuk milyon balya fa:ıla

sıle 15,58 milyon balya ola
rak göstermiştir . 

İngilterede bu haber malOm 
~lur olmaz, derhal p~yasada 
fı_atler yukarıda gö&terılen s.e· 
l'ıyelere dü§müttür. Bu hadı
•enin ehemmiyetini t~ ~akam-
l11r daha iyi gösterebılır: H~
herin ına!Qm olduğu gün Lı
"erpolde • mevcut 996,000 bal 
Ya paınuk beher balyada vu
kua gelen' 32 şiling fiat suku
tundan dolayı ı s milyon ster
ling, bizim pa.,; ile lS'.S mll
Yon lira zarar görmüttilr. 

Bir günlük fiat ıukutunun 
tar11rı ı 

Buğdaya gelince, bu sene
ki dünya rekolte miktarı geç~n 
•eneye nazaran 107 küsur nıs
betinde bulunuyor. Beyn~:ml
lel resmi istatistiklerin verdik
leri bu netice bu seneki buğ
day fiatlerinın bir derece düt· 
lııesinc sebep olabilir. Fakat 
!leçen seneden devrolunan ve 
~~eınmiyetli kısmı .A~erika · 
I •lplarında idhar edılmış bu
. llnıın 12 milyon ton buğday 
ilnil • · d lı llıüzdeki satı§ mevsımın e 

11Yli tesir ika edecek ehem
lııiyette görülmektedir. Zira 
t~. stok , evvelki senel~~i~ hiç 

yesi pertembe günü saat IS te 
Son dakika fevkalade bir içtimaa davet edil 

miştir. Bu içtimada şirketin va 

B h h • ziyeti göriitülecek ve bundan 

M. Macdonald, M. Balduin U ran lf am sonraki vaı:iyetine kat'i bir veç 

b ''d he verilecektir. Dün Ankara-
LONDRA, 24 A. A. - Hiikll- Utj U dan selen bir telgrllfta Haliç 

met istifasını vermittir. . . . .. şirketinin tatili faaliyet edece-
Milli bir hiikümet tllflrilı~~ ~t LONDRA, 24· A.A.- M. ği kaydedilmekte idi. Halbuki 

;ünülmekte olduğu resmen bı rı · Mac Donald, resmen kabine bu huıuıta henüz verilmiş bir 
teşkiline memur edilmiştir. k ı bö ı b' miıtir. . b arar o madığı gibi, "y e ır 

Diğer taraftan alman bır 1'.0 ·~~ LONDRA, 24. A.A. - M. şeye ihtimal dahi verilmemek-
göre viicude ııetirilmeıi derplf e ~ Mac Donald, saat 16/10 da tedir. Halicin bir vapur şirketi
len milli hükiimet M. Mac D~nal· Başvekalet dairesinden çıkar- ne ihtiyacı bedihidir. Yalnız 
tarafından teıf,öl ohınacakbr. . eıı; ken buhranın hitam bulmuş vaziyette biraz tebeddül olma
kahin•ye muho'azakôrlar ile hbe•a • olduğunu söylemiştir. sı ihtimali vardır. MalUın oldu-
lerd~n b:ızı devlet adamlarının da . ._ ____________ ,.,I ğu üzere, Haliç tirketinin hisse 

senetleri nama değil, hamiline 
muharrerdir. Her halde per§em 
be günkü İçtima vaziyeti kat'i 
olarak halledecektir. 

Tayyare şenlikleri için 
de program hazırlandı 
Aynı gün Istanbul namına alınan 

üç tayyarenin ad 
konma merasimi de yapılacak 

Bir çok yerlerde müsamereler verilecek 
,, ClJJ" w •• 

Zafer 

- ... 

b anıı günü isim kogma merasimi yapılacak agr . 
olan Begoğlu taggaresı 

30 ağustOI zafer bayr~mın: 
da yapılacak tay~are. şenlıklerı 
. . Tayyare cemıyetınde hara-
ıçın d D" tli bir faaliyet var ır. un sa 

'i Tam vereirtet •azlasını 
gelecek seneye 

mahsup edebilecekler 
Bu sene yol parasının altı li

raya tenzil edildiğini yazmıı
tık. Fakat yeni ıene yol parası
nı bu karardan evvel tam, yani 
lO lira olarak tediye etmiı olan 
lar vardır. Birinci taksit olarak 
bet lira verenler timdi sadece 
bir lira vereceklerdir. lki tak
siti de vermiJ olanlar fazla ver
dikleri dört lirayı gelece~ sene 
yol parasına mahsup ettırecek 
lerdir. 

Lindenbergh; Şimali 
Japon adalarında 

TOKtO, 23 (A.A.) - Lind 
bergh Japonyanm büyük ada
lannd~n y eao'nun tlmalinde ki 
in Nmuro üstünde 1 aaat kadar 
uçmuı, fakat sis dolayıaile ka
raya inmemittir. Mumaile:ıı:h, 
nihayet Tofutsumara yakinin
de kain Kunashire adasında bir 
bataklığa inmiştir. 

Do-X tayyaresinin 
seferi 

Tahmil ve tahliye ücretlerinin 
yüksekliği, Ankarada dükkan 
icar bedellerinin fazlalığı ve ni 
hayet vagondan arabaya bir ye 
miş veya sebze küfeeinin nakli
ne yirmi kuru, \•erilmektedir 
ki, yalnız bu okka batına bir 
kurut zammettirmektedir. 

Bu pahPlrlrlda mücadele için 
bazı tedbirler alınacaktır. Dev
let Demiryolları idaresi de ken 
di hissesine düşen vazifeyi ifa
dan geri kalmayacak ve tarife
lerde tenzilat yapacaktır. 

Başvekil Y alo vaya 
döndü 

Bqvekll İsmet P&fa dün 
Yalovaya gitmittir. -Tevfik Rüştü Bey de 

Yalovaya gitti 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

Bey dün Y enilcöydeld ikamet
gahında bazı ziyaretler kabul 
etmit ve akşam Y alovaya azi
met etmİ§tir 

Yoklamalar 
Müddet çarşamba 

akşamı bitiyor 

~rınde görülmiyen vus atte
dır. Bu sebeptendir ki, bugün 
beynelmilel buğday fiativ son 
telgraflara göre buteli S2 
Sent, Yani bizim vahidi kiyaai
tni:de okkası S,S kuruş etra
fındadır. Bugünkü İatanmul 
buğday fiati de bu kadardır. 

İki maddenin cihan vaziye
tini şu surette telhis ettikten 
b?nra, bundan kendimiz için 
kır .takım neticeler çıka~~~k 
abıl olup olmadığını duşun

llıek mümkündür. Bir kere pa 
llluk, memleketimizin ehem
~i~etl! ihracat maddelerinden 

: beşte İstanbuldaki . kaza. ve 
ahiye tayyare ıubelerı cemıye 

:in Babıali caddesindeki vila
yet merkezinde toplanmıtlar 
ve §eflliklerin icrasına, at kon
ma merasimine, kutuların do
laştırılmasına, rozet tevziine, 
müsamereler tertibine, tayyare 
timsalinin zafer bayramında ya 

pılacak resmi geçide İştirakine 
dair müzakerelerde bulunmut
lardır. 30 ağustosta §ehrin muh 
telif mahallerinde, bilbaasa 
Gülhane ve Saraybumu parkla
rı ile Taksim bahçeainde, Kız
kuleai parkında, Fenerbahçede 
Belvü gazinosunda Tayyare ce 
miyeti tarafından müsamereler 
tertip edilecek, Bebekte de ka
yık yarıtlan yapılacaktır. Gün
düz her tarafta tayyare rozetle-

(!Jevamı 5 inci sahifede) 

MIMAİ, 23 (AA.) - Do-X 
zabitleri, Terre - Neuve ve A
çores adalarından geçmk sure
tile Almanyaya avdet edecekle
rini beyan etmitlerdir., 

M. Brüning Graf 
Zeppelinde 

Eytam, eramil ve mütekaidi 
nin eylQJ yoklama müddeti çar 
şamba günü akşamı nihayet bu 
lacaktır. Yoklamadan sonra ey 
liil teşrinievvel, teırinisani üç 
aylıklarının eylulde itasına baş 
!anacağı cihetle, malmüdürleri 
yoklama yerlerini teftiı ederek 
memurlara maaş tevziatında ya 
pılmaaı lazım gelen izahatı ver 
mitlerdir. Yoklamalar nihayet 
bulduktan sonra 27 ağustos per 
şembe gününden itibaren maat 
bordrolarının yekunları ile 50 
liradan yukerı maa§ alan müte
kaidinden katedilırıcsi lazım ge 
len yüzde beş kazanç verıriainin 
tahkikatının yapılmasına batla 
nacaktır. Maaş tediyatının ko
laylıkla cereyanı için timdi yok 
lama yapılan yerlerde tevzi edi 
lecek ve tevziat IS gün devam 
edecektir. Maaş geçen ıefer ol
duğu gibi Maliye şubelerinden 
verilmeyecektir. Yalnız Fatih 
ma&J tevziatı Düyunu umumi
ye binasında yapılacaktır , •rı olarak gösterilebilir. Pa

;xıuk ihracatımız ve bundan ge
en ecnebi kamblyosu seneden 

•eneye artıyor. 1928 de yal • 
bız 10,06 milyon Türk lirasına 
aliğ olan pamuktan gelen 

rlir, 1929 da 10,9 milyon ve 
930 da 16,S milyon Türk lira

::'!~ ~aliğ olmuştur. İhraç .. et-
!llınız miktarlarda da mute

lllııdı bir t1ı2ayüt göze çarp
llı;ıktadır. Ayni senelerin ih
;;ca~ miktarları 14,6, 16,4, 
ki bı? tondur. Bu itibarl~d.ır 

.. cıhan pamuk fiatlerının 
~~.ıde bir, bet on sukutundan 
ın~rk ihracatı derece derece 

Uteeasir olur 

(Devamı Sinci sahifede) 

t 

Ceml.9P.tinde toolanan teskiliit reisleri Dün Tag!lare 

BERLİN, 23 (A.A.) - Pri
edrichshafen'den bilidirildiği
ne göre Raichtag merkezi fır
kası grupu, yarın Stuttgart'ta 
toplanacaktır. Grup, bugün ha
va müsait olduğu takdirde, 
Graf Zeppelinle birkaç saat gez 
mek tasavvurundadır. Bu ge
zintiye M. Brüning de ittirak 
edecektir. ----

Bulgaristandaki 
Yunanlılar 

SOFYA 23 (A.A.) - Bul
gar ajansı, Bulgar hükumeti
nin Bulgaristanda sakin Yunan 
tabaasına bir mühlet vermit ( ?) 
olduğuna dair olan haberleri 
kat'i surette tekzip etmektedir. 

G. mübadillere 
bono veriliyor 

T eAzİata bu sabah 
başlanacaktır 

Gayri mübadillerden araai 
eshabına istihkaklarının ylJz. 
de yirmisi nisbetinde verile
cek olan bonolar bu sabah do
kuzbuçuktan itibaren tevzie 
başlanacaktır. 

ilk önce bonolar karar nu- ı 
maralan 116 ya kadar olanlara 
tevzi edilecektir. 

Dünya buhranından bahsederken diyoı 
ki: "İnsanlar evvele~ az buğday yetiştir
dikleri için aç kalırlardı. Şimdi çok 

yetiştirdikleri için aç kalıyorlar,, 
Yunan başvdoli M. Venizelos 

dün sabah saat onda, kendisini 
Köstenceden §Chrimize getiren Re
cele Carol \rapuru ile Yunani.ıtann 

müteveccihen ş.ehrimizden hareket 
etmiştir. 

Başvekil 11e Hariciye 
Vekiline veda 

Gece Yunan sefarethanesinde 
verilen ziyafetten on birde ayrılan 

M. Venizelos başvekil lamet Pı. ile 
hariciye vekili Tevfik Rüıtii Beye 
~eda etmiş ve gördüğü hüınii ka
bul ve samimİyett • toıckkür eyle
miıtir. Gerek haıvekil lsmet Paıa, 
gerek Tevfik Rüıtü Bey M. Veniu
Joa'a hayırlı ıeyyahatlar temenni ve 
bu tefiikiden pek memnun ve meı'ut 
olduklarını söylemiılerdir. 

Vapurda 
Evvelce yapılan proııram mud

hince M. V <>nlzcloe ııeceyi vl\purda 
g<>çirecekti. lıtanhula bırakacağı 

yolcv ve yükünü çıkaran R~oe 
Carol vapuru limandan hareket cclt 
rek Y eniköyde Yunan sefarelhan• 
si civarmda demirleıniı ve M. Ve
nhelos'a intizarda bulunmuıtu. Y u 
nan başvekili saat on biri biraz ge,, 
vapura gelmiş ve doğruca kamara.,.., 

na çekilmiıtir. Limanımızdan alaca 
ğı yolculan almak üzre saat dokuza 
doğru limana avdet eden vapu: 
ıamandıraya haflamıttır. 

M. V enizclos lıu eonada kamna. 
sında iıtirahat etmekte idi. 

Patriğin s•l8m ı-e takdisi 
Kua bir müddet <onra Ruın Pat 

riği F otyoa elendi nanuna beyjrl 
seyyahatlar temenni etmek vo patri 
ğin takdilini bildirmek üzere vapu· 
ra eelen metrepolit Miron efendiyi 
kabul etmiıtir. Mumaileyh birkaı 
dakika ııörüıtüktcn sonr11, avdet 
etmiı ve M. Venizeloı tek...,. ı.a-. 
rauna çekilmiştir. 

(DevJmı Sinci sahifede) 

Beş senede ancak 
bitirilebilecek .• 

Kanundaki tadilat üzerine tahriri 
biten müsakkafat 

yeniden gözden geçirilecek .. 
Eminönü kazası dahilinde nede ikmal edilebileceği tlmlt 

tahriri müaakkafata 14 eylülde edilmektedir. Kadutroıu yapıl 
6 komisyon tarafından başlana mıt muntazam ve meskOn ma
catkır. Evvelki gün mmtaka na hallerde tahrir kolay yapılma!.. 
hiye müdürleri ve mahalle muh ta, fakat kadastrosu yapılma
tarları içtima ederek, hazırlık- mıt yangın yerlerinde miltkü
lara devam etmitlerdir. Fatih lata tesadüf edilmektedir. Bu. 
kaza6ında timdiye kadar üç ko- ralara yeniden nümerotaj ya. 
miıyon tarafından 26 mahalle pılmaktadır. Belediyenin yaplı 
tarir edilmiştir. Yakında 12 ko- ğı ıon nümerotajm yanlıt oldı.ı. 
misyon birden bu kaza dahilin- ğu iddiasında ıarar edilmekt.& 
de tahrire devam edeceklerdir. dir. Halbuki belediye deft•tı" 
Ancak yeni vergi kanunlarında darlıktan aldığı direktif muci. 
yeni bazı tadilat vukua geldi- hince hareket ettiğini, yani y& 
ğinden timdiye kadar tahrir e- Diden numara koymayarak ~ 
dilen müaakkafatta bazı tadilat mara almayanyerlere mükerrer 
yapılacaktır. Bütün İıtanbulun numara vazettiğini ileri sür· 
tahriri müsakkafatınm be§ se- mektedir. 

Dün lstanbul mıntakasında toplanan spor klüpleri 
murahha•ları 
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KARA -BİR GÜN 
I stanbul nasıl işgal edildi? 

HARicr HABERLER •• 
Her gün 
1000 ceset 

M. Macia Yeni Macar 
___ __J!!D~~ 11 

Sıvas - Erzurum hat 
Aziz Hiitlagi 

Sansür başlıyor! 

Madritten Kabinesi 
Döndü 1 Çinde feyezan dan sonra Nihayet teşekkül etti ve Dört ecnebi grupla miizakera 

devam etmektedir hastalıklar da başladı Barcelone bütün bir program hazırlandı 
LONDRA, 23 A.A. - Reuter geceyi ayakta geçirdi PEŞTE, 23 A.A. - Kont Karol-

Sansürü itilaf devletleri namına 
ajansın .. 1 HMkeou muhabiri feye- MADRIT, 23 A.A. _ M. Macia, yi'nin yeni Macar kabinesini teşkil 
za_na_ uğramış _mıntak:lerı ziyaret et ı gece Barcelone'a müteveccihen ha.. hususundaki ~eı~~büsler~nin, ortay_a 
~ı~~- Mumaileyh, laakal 10,000 reket etmiştir. Refakatinde kızı ile çıkan bazı muşktiata ragmen, neti
k~ıını~ .m.uhaaaraya ma~uz ve ... 400 j bir takım Katalonya meb'usları var ı celenmek üzre olduğu zanedilmek· 
bıo kişıntn de meskenıız oldullunu . dı. lktıaat nazırı ile başvckilet müs tedir. 

kontrol edenler hep ermeni, 
rum ve yahudi idiler; fakat .. beyan etmiştir. tep.rı ve Madrit'te bulunmakta o- BUDAPEŞTE, 23 A.A. - Ka-

Dizanteri ve tifo yüzünden gün- lan birçok Katalonya'ldar kendisini binenin teşekkülü büyük bir mem· 
de birçok kiti ölmektedir. Felaket- teşyi için istasiyona gelmişlerdir. nu"iyct tevlit etmiştir. Hariciye na
zedelere yiyecek ve içecek yetişdir Trenin hareketinden biraz evvel M. zırlığının M. Walko'ya tevcihi, 
mek güçtür. Binlerce millteciyi kur· Alcala Zamora ile kızı gelmişler ve matbuatta gayet iyi bir intiba brrak

tarmak için acil muavenetler icrası (Yaşasın Zamora! Yaşasın Federal mıştır. Zira, mumailcyhin hiikUmet 

hilaf ordularr İstanbula gi
rince askeri sansür heyetinde
ki vazifem bitmişti. Tekrar 
Kuleli mektebindeki dersleri
me dönüyordum. Yeni bir e
mir adam: Muhtelit sansür he
yetine Türk murahhası olarak 
iştirak edecektim. Dört arka
dq Galatada Agopyan hanın
daki odada, toplandık; itilaf 
murahhaalannı bekliyoruz. Bi
raz sonra içeriye bir İngiliz 
binbaırsr girdi. Bizi askerce 
selamladı. "Rusyaya karşı as
keri sevkiyat yapacağımızdan 
gazeteleri bizim de kontrol et
memiz İcap ediyor, dedi, lut
fen bana da bir masa gösterir 
misiniz?,, Bu, hiç beklemediği 
miz bir nezaketti. Köprü üze
rinde Fransız askerleri kadın-
larnnızm çarşaflarını yırtar, 
fesleri denize atar, Boğaziçi 
köylerinde evlere tasallut eder 
ken.. Bir İngiliz zabitinin bu 
muamelesi bizi hayret ve tak
dir !çinde bırakmıştı. Halbu
ki sonralan, yani İsatnbulun 
hakiki işgal altına alındığı ikin 
ci teşrin 920 den sonra İngİ· 
lizlerin yaptığı fena, zorba ve 
haksız muameleler F ransızla
rınkinden aşağı değildi. Bu va 
ziyet bi:ı:e iki siyaset ve iki 
terbiye arasındaki farkr pek 
iyi g\~termiştir. 

A_\ıpyan hanında çok kal
madık: Y enipostaneye geçtik. 
Burada Türk zabitleri her gün 
bulunma~<ta ve İngiliz, Fran
sız, İtalyan zabitleri nöbetle 
gelip gitmekte idiler; hatta 
bir ara!;!· kendi direktiflerine 
göre sansür işini tamamen bi
ze bırakarak hiç uğramaz ol
muılardı. Fakat itilaf hesabı
na bizi mes'ul tutmağa başla
dıkl!lrır.ı göriince bu karrtık 
vu:ifeyi yapmayacağımrzı bil
dirdik. İtilaf kumandanları cid
di bir sansür teşkiline karar 
verdiler. Bizden Erkinıharp 
binbaşısr Hüsrev Bey (timdi 
Tahran büyük elçisi) sansür 
müfetti~i tayin olundu. İtilaf 
orduları da binbaıı rütpesinde 
birer şef tayin ettiler. Galata 
da Ünyon hanına geçtik. Biz 
den her gün bir zabit itilif 
zabitleı-ile beraber bulunacak 
ve kontrol memurlanna neza
ret edecekti İtilaf kontrol me 
murları Tiirkiyede doğup bü
yümüş Ermeni, Rum, Y abudi 
gen.;lerinden mürekkepti. Bi
?imkiler de Matbuat müdüriye 
dne menau., memurlardı. İti
laf sansürleri Türk dütmanlı
ğrn<:l;ı o kadar ileri gitmiılerdi 
ki bazı 'Türk gazeteleri de da
hil olduğu halde, Beyoğlu 
matbuatmın her gün sahifeler 
dolusu katliam ve Türk meza
limi iftiralarını bıraktıklarr hal 
de bizim tarafımızdan ufak 
bir tekzip ve müdafaaya bile 
müsaade etmiyorlar, hatta hü
kümetin resmi tebliğini bile 
çiziyorlardı. Erkanı Harbiye
mizden verilen direktifte bil
hassa bu nokta üzerinde ısrar 
ediliyor. Deniyordu ki: " •. Nö 

betçi zabiti itilaf sansürüne 
karır Türk hukukunu müda
faa edecek, noktai nazarrmıza 
uygun yazılarm çrkarrlmasına 
mini olmağa çalışacaktır.,, 

Filhakika Mihramn gaze
tesinde alelkemal mütemadi
yen (300,000) Ermeniyi kesti 
ğimizden bahsediyor, her ilfr 
dünya gazeteleri Türk mezali 
mine ait resim<er ve makaleler 
le tafryordu. 

zaruridir. ispanya ) nidalaril karşılanmışlar- meclisler;nde huzuru m•li alemde 
, , . dır ı de bi~· tesir icra edecektir. 

Hankeou da nchır 16 metreden ' ı '! l · ·· ·· hl'f 
·· . . .. Başvekil M Macia'yı kucakladı • · azır arın pazartesı g-unu ta ı 

25 metreye yukoelmı•br. Tereffu 1 ' • d·ı 1 · h ıd· K Ka . . . g" ı sırada alkışlar bir kat daha art- e ı me eı·ı mu teme ır. ont -devam etmektedır. Askerı memur-
H. · ı M M · rolyı, yarın akşam müttehit fırkanın 

lar, daınları Üzerine iltica etmit ~ ~ıştır. ıaııy~~- soru an • .acı~, 
lan ve oradan ayrılmak istemiyen gıderken geldıgınden daha nıkbın 
birçok mültecileri zorla oralardan olduğunu söylemiştir. Tren, alkı,lar 1 

i~timasnda, programını izah decek .. 

tir. 
BUOAPEŞT 24 A. P .. - Naibi 

İlk nöbet bana düştü. 8 9 
tubat 1919 gecesi nöbete gir
dim. Bu gece bundan sonra 
okuyacağrruz Kara günleri
min batlangıcıdır. Şimdi size 
bun<lan bir gün evvelsini hatır 
latayrm • 

indirmitlerdir. araaında hareket etmi9tir. 

İstanbulda bir 
zafer alayı 

8 Şubat 1919, ltilif Şark 
orduları kumandanı Ceneral 
F ranşe Deıperenin İstanbula i
kinci defa girdiği gündür. llk 

Fegezanların kcırbanları 

HANKEOU, 24 A.A. - Bu ya
kınlarda vuku bulan feyezanlar ne • 
ticesinde ölenlerden her ııün 1000 
kadar kimsenin cesetleri kaldırılıp 

go•.ıülmektedir. 

Mültecilerin humma ve dizanteri 
yüzünden çektikleri istiraplar tarif 
edilmiyecek derecede korkunçtur. 
Bunların içmeye mecbur kaldıklan 
müteaffin sular vücutlcrini korkunç 

bir surette ıişirmektedir. 

giriıleri (Mondros) r mütea- ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!! 
kip, 23 İkinci teşrin 1918 de- nının bu ilk gelişi ne kadar ki
dir. O tarihlerdeki "Vakıt., ga bar , ne kadar nazik, ne kadar 
zetesi şöyle yazıyordu: F ranaızca, değil mi? 

"Makedonya hilaf orduları Ah, Ceneral, keşke bir mu-
baş kumandanı , üç gün kal- ahede ile zaptettiğiniz veharp 
mak üzere (Patri) zırhlısile li te bile kalplerimizden silinmi 
manımıza geldi. Ceneral F ı·an yen F ranuz muhabbetine li
fe Despere bir muşa rakiben yik büyüklükler gösterdiğiniz 
Saraybumundaki iskeleye çık- lstanbulu ikinci defa aulhqn 
mıştır. Ceneralı selamlamak zaptetmek heveıine mağlup 
üzere Sarayburnunda bir bö- olmasaydınız! Çünkü bu ikinci 
lük Osmanlı, bir bölük Fran- giriş Şarkta Fransız muvaffa
sı, ve bir bölük İngiliz aske- kryetlerini buruştunnuş ve 
rile üç bando muzika bulunu- Framız muhabbetini değiıtir
yordu. Ceneral karaya çıkar tir. 

BARCELONE, 24 A. A. - M. 
Macia, refakatinde Barcelonc bele
diye reisi ve bazı Katalonya meb' -
usları olduğu halde gece yansından 
biraz en'el buraya gelmiştir. Ellerin 
de: "Katalonya amelesi Jberya mil

letinin hürriyetini iıtiyor. Yaıaıın 

serbest Katalonya,, yazılı levhalar 
bulunan 70,000 kişi ist .. iyonda top-
lanmış idi. 

M. Macia, pek müteheyyiç idi. 
Otomobili istasiyonda hükıjmet tlai-
reıi arasındaki bir kilometreden az 
mesafeyi ancak bir saatte k•tedebil-
miştir. 

Halktan birço/fu berelenmi,tir. 
M. Macia, hükumet dairesine bay
rakJardan yapılmıf bir takı zafer al
tından geçerek girmiştir. Halk bal
konun altına toplanmış, Muma...._ yh 
te balkon:\ çıkarak bir nutuk söyle-
mi,tir. 

Mumaileyh demiştir ki: Katalon 
ya teşkiJi.tı esasiye kanununun tas
vip edildiği gün lı!Janya'nın bi:ze 

muhabbetle a :n<a;lı kollan bekliyo-
rum. Cortes'Ier, teşkili.tt esasiye ka
nunumuzu kabul ed~rıe 1 ıpanya 

cümhuriyeti Katalo11ya'da kendiıioc 
en büyük bir jı('O.atgah bufocuktrr, 
öyle değil aıi? 

Bu suai Üzerine, halk: ''Evet! e· 

vet!,, diye bağırm:ştrr. M. Macia, 

çıkmaz askerler selam durmut Filhakika Ceneral üç gün 
ve ınuzikalar Fransız martını kaldıktan sonra Platon zırhlr
çalmııtrr. İ&lı:elede Ceneral sile Selaniğe gitti. Ve 28 Şu
Hükiimeti Osmaniye manıma batta tekrar gelerek Kuruçct· 
Süferayi Osmaniyeden Galip mede Enver Patanın yalısına sözlerini ''Y afasın Katalonya,, diye 
Kemali ve Fabrettin Beylerle yerleıti. Büyük harpte Türk bitinni,tir: 
Erkanı harbiyei umumiye ve ordularr Baıkumandanının ya- Halk uzun müddet bayraktan ve 
bahriye reisleri ve ltilif mü- !ısına yerleımek Makedonya mendillerini sallamak suretile nutku 
measilleri tarafından İstikbal ve Mondoı·os kahramanının alkıtlamı, ve hatibi selimlamıttır. 
edilmittir. Merasimden sonra gururu için pek zevkli bir şey- Çinde yeni bir harp 
Ceneral Fransız Amiralr ile di. Fakat, ah, Ceneral, keşke 
otomobile binerek sefarethane- bu hevese mağlup olmasaydı- başladı 
ye gitmittir.,, ruz. Çünkü o köşkün havan NANKEN, 23 (A.A.) 

27 İkincitetrin tarihli gaze- sizi oranın sahibi gibi inatçr, Chang • Kai • Chek, komünist 
telerde de fU haber okunuyor: muhakemesiz, ve merhamet- aleyhtarları cephesine hareket 

"Fran1e Despere refakatin siz bir Kara kuş yaptı. Siz tim etmiş ve orada büyük bir muha 
de miralay Kare ve Fransız di Himayeietfalde Türk duy- rebe başlamııtır. 
ordusu yüzbaşılarından Halt "gularını ve Türk çocuklarını Şoför bayılınca .. 
bulunduğu halde Himayeiet- olqıyan şefkatli ir.san yerine BELGRAT, 23 (A. A.) 
fal merkezini ziyaret etmiştir. ! Rum edebi silogosunda Türk- Split'ten bildirildiğine ııöre, 
Besim Ömer Paşa tarafnıdan leri tahkir eden, Türk kadın- arabasile üç yolcuyu götürmek 
istikbal olunmuştur. Franşe larma hitap ederken bile söz- te olan bir şoför sıcağın tidde
Despere Himayeietfal ve Ka- !erini tartmıyan ve Türk olmı- tinden kendini kaybetmiştir. O 
dıl~öy . ~ rkaı-~ ;ıerver cemiyet- y~nlarr. aleyhimize şımartan tomobil bir hendeğe yuvarlan
lerı reısı ve azaları Hanımefen bır galıp olmuştunuz - mıştır. yolcular ağır surette ya 
dileri kabul etmiş ve samimi Ceneralin ikinci gelişi İfgal . .-alanmıstıı" 
bir nutuk irat eylemiştir. Ce- tarihinde bir yer tutacak ka- ' !!!!!!!!!l!i!!!!!l!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

neral 2000 frank iane vermit- dar depdebelidir. Onu da yi- toplanmıştır. Ceneral nhtıma 
tir • ne 9 Şubat 1919 tarihli Valat çıkarken itilaf sefaini tarafın 

Franşe Despere Bakırkö- gazetesinden nakledeyim: dan toplar atılmrt, Amiral 
yündeki Framız askerlerini "Franşe Despere dün sa- Galtrop ve Amiral (Amet) ile 
teftiş ederken köydeki Rum bah Dantre Kastro kruvazö- sair itilaf mümessilleri tarafm 
mektebi ve Rum ahali cemmi rile tehrimize geldi. Galata dan istikbal edilmiştir .Bun
gafir halinde toplanarak alkıt rıhtımında bir bölük Fransız dan sonra Jeneral (Kır) bira
lamıılardır., , veİngiliz askeri resmiselimr ifa ta rakip olmut ve muhteıem 

Biraz fazla gibi görünen şu ettiği gibi Galatadan Beyoğlu- bir alay tertip olunnıuıtur. 
tafsilatı buraya nakledişim Ce na kadar giden caddelerin iki Alayın önünde üç Fransız jan 
neralin bundan sonraki zihni- tarafında sıra ile F rar.srz, İngi darma zabiti, bunları takiben 
yet ve şahsiyetini daha açık liz, İtalyan, Yunan kuvvet- Fransrz, İngiliz, İtalyan kıta
göaterebilmek içindir. Bakı- leri ahzı mevki etmit ve as- atı askeriyesi ilerliyordu. 
nız, Makedonya başkumanda- kerin arkasında binleı·ce ahali (Devamı var) 

lıükUmet bugün Kont Karolyi'yi 

huzuruna kabul etrni1 ve kabinenin 

tarzı teşekkülünü tasvip etmiştir. 

Bu husustaki kararname ?"esmi ce .. 

ridenin yarınki hususi 

neşı-edi!ecektır. 

nüshaıtnda 

Sabık ispanya kralı 
Fransaya döndü 

FOt>TAINEBi.EAU, 23 Ah.
s~bıl.. ispanya k<alı Alphonsc Av
ı·upar.ı.., ~İmalinde y._1pmakla olduk., 
seyahatten dönrnüttür. 

Hitler 
Berlinde 

Hitler taraftarları ile ko· 
münistler gene çarpıştılar 

BERLIN, 23 A.A. - 1 kanunu
sani i931 ta1·ihinde:ı 4 i'.;,tusti>ı 931 

tarihine kadar Sovyetlerin Alman 
scnayiine olan sipııri,leri 84,100,000 
marka baliğ olmu1tur. Maamafih 
ağustos ayı bidayetinde muamel3t 

betnat peyda etmiıtir. 

So~·yetlerin ~iparişleri 

BERLIN, 23 A.A. - Hitler, 
cuına ve cumarte.i günü Beri in' de 
bulunuyordu. Suratla bulunduğu 

gizli tutulmuştur. Hitler taraftar
ları arasında vukua gelen bazı hadi
seler Jouterbod yakinintle tiınendi

fere bir suikast yapılınış olduğuna 

dair neş•etmiı olduğu yanlı~ bir 
haber üzerine Angriff'ın tatili üze

rine zuhıır eden vak'a!arın maruf 

liderin bu seyahatini ica:> ettirdiği 

fan olunmaktadır. 

Komünistler gene çc rpıştılar 
BERLIN, 23 A. A. - Şehrin 

muhtelif noktalannda komünistlerle 
Hitler taraftarlarının yapmıf olduk
ları nümayişler neticesinde bir ta· 
kım arbedeler olmu,tur. Polis, 13 
Hitler taraftarı ile 27 komünist tev
kif etmittir. 

M. Macia Barselon'a 
döndü. 

MADRIT, 23 A.A. - Katalon)·n 
hükümeti ı eisi M. Macia Barselona 
dônmek üzre Madritten hareket et
mİştj_r. lıtasy .. ')ud';ı M. Zam.ora tarn .. 

fından selamlanmıştır. lstasiyon 
civarında birikmiş olan halk M. 
Macia'yi alkışlamı, ve yatasın fede· 
ral ispanya diyerek bağırmıştır. 

Fastaki lspanyol ordusu 
MADRIT, 23 A.A. - Fas ali 

komiseri bugün M. Zamora ile gÖ· 
rüşmÜf ve Fastaki lopanyol ordu
sunun azaltılmaaı hakkındaki prr.
jeyi M. Zamoraya vermittir. M. Za

mora ili komiıerin noktai nazarı· 

nın kendi dütünce•İne uygun oldu
ğunu şöylemittir. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

"edition de luxe,, modasına hiç de 

hayret etmiyorum. Vakıa bir kita
bın asıl kıymeti kabında değil, ru 
bundadır; fakat kötü bir lciğıt üze. 
rine küçücük harflerle baaılmıı en 
güzel yazı bile, insanı biraz olsun 

rahabu eder. Güzel elbioe, baya
ğı bir adama asalet ve11nez ama 

onun üstünde iken bile yine kıy
metinden kaybetmiyeceği gibi eıa

oen kibar adamı da daha sevimli 
kılar. 

cildi elinde evirip çevirmekten ke
yif duymıyanlar, daha hakiki kül
türün içine cirmiı sayılamazlar. 

iyi bir amele, çalı9madığ1 zaman 
da aletlerini sever. 

ta kendisidir,, derler; bugün her 
muharririmizin imlisı da, böyle 

ıeyleri görüp üzerinde dü,üruneıi

ni bilenler için, iyi bir payıholo
gique vesika oluyor. Tertip hata
ları, yazılanmızın bu kıymetini 

kaçırıyor. 
1. - Denizaşırı 
Falih Rıfkı'nın Brezilya dönütii 

yu:dığı seyahat hatıralan, dört se
ne pzet., sayfalannda kapalı kal
dıktan sonra, nihayet kitap halin
de çıkb (1) . Denizatırı'yı gören 
her Türk, bir prur duyacaktır: 

Artık bizde de temiz, bir kütüpha
neyi >Üsliyebilecek kitaplar basılı

yor. 

E•ki harfler zamanında bu, bil-
mem niçi:ı kabil olmıyordu? Bu-

(!) - Denizaşırı, 1 cilt (Maarif 
Yek.ileti neşriyatından). 

nun oebeplerini menle ettim, fakat 
bir türlü anlıyamadun; harf inkı
libma kadar, sayfalan dikili ki
taplar bile, biç yoktu denecek ka
dar nadirdi. Yeni harfler, kitapçı

lığmuzda muh•kk•k ki yeni bir 

yol açb; vakı1 heniiz çok kitap ba
ııhnıyor, tabilerimizin hemen he
men hepsi bilhassa mektep kitap
ları n kanun metinleri neıri ile 
uğrqıyor; fakat yeni kitapların 

tekli, eskilerinkine faik oluyor. 
Kitabın içi kadar dıtına da ehem 

miyet verenlerdenim; bunun için

dir ki Anupa'da, bilhassa Fran· 
sa'da timdi pek ilerlemlt olan 

... --- --·---·-~--

Felemenk, Japon veya Mada
gaskar kağıdına basılnuş bir ki
tap, okumaktan en ziyade kaçınan 
adamları bile cezbediyor. insan bir 
kere bunları eline almakf ok,amak 
istiyor. Hem bir kitabın muhak
kak okunmak İçin alınması lbrm
g eldiğini zannetmek de yanlııtır; 

b:r kütüphaneyi seyirden, güzel bir 

Dcnizatırı, temiz bir kağıt üze. 
rine okunaklı harflerle basılmış; 
fakat, mademki bu kadar itina gös 
!erilmiş, tertibine de dikkat edilip 
hatalar . büsbütün kaldırılmak de
miyorum - hiç olmazsa azaltılamaz 

mıydı? 

Yeni kitaplarımızda tertip ha-
taları çok fena neticeler veriyor. 

Hele Falih Rıflcı'nın yazıların

da! Bugünkü muharrirlerimiz a .. 
raıında, Hıanın yeni alacağı tekli 

en ziyade ateıle arıyan odur. Ba· 
zılarırnız gibi, iyice kararlaıtırılmıt 
prensiplerle hareket etmiyor, bir. 

çok prensipleri tecrübe ederek 
imli. kaidelerimiz bir türlü İstik- türkçenin ahengi, nahvı, sarfı, 

rar keıbcbnedi ve, benim kana- inıldıı için, hem dilin ana hatlarına, 

atimce, daha uzun zaman edemiye- hem de buıünkü ihtiyaçlara uya .. 
cektir. Arama devrinde olduğumuz cak tekiller arıyor. Bunun için ya

i.çin, t:ım bir ahen~e varıncıya ka- zlları, mevzu ve üslUp meseleleri 

dar, bu intizamsızhğın temadisi 1 haricinde de bir "afika... kes~di .. 
bence hayırlıdır. "OılUp, İnıanın yor 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Sivas. Erzurum hattının i 
sı için F oks şirketi ile hükiimetimiz arasındaki müzakenmin 
rilediği hakkında intişar eden haberler hakikate uygun de 
dir. Filvaki inşasr mukarrer hatların, inşasına 11 ecnebi gr 
talip olmuştur. Hükumetimiz bu gruplara şartlarını bildirmiş 
bu esaslar dahilinde müzakereye girişebileceğini tebliğ eyle 
tir. Bu tebligat üzeı·ine mezkur 11 tirket ve gruptan dördü b 
saslar dahilinde müzakereye talip olmuşlardır. Bunlar F 
Krup bir Avusturyl'. konse,.siyomu ve bir Patanın temsil et 
gruptur. Aliik:ıdar mııhafilden terenüh eden habere göre bu 
liplerle müzakere henüz inkişaf göstermiş değildir. 

EgP- iktısadi mıntakası ticaret ve 
sanayi odaları kongresi toplanıyar 
İZMİR, 24 (A.A.) - 26 ağustos 1931 çarşamba günü s 

15 le ba~layacak olan Ege iktısadi mıntakası Ticaret ve san• 
odaları kongrelerile birlikte lzmir Ticaret ve sanayi odası k 
gresi de devam edecektir. 

Macar kabinesi kat'i surette teşekkül et 
PEŞTE, 23 (A.A.) - Karolyi kabinesi teşekkül etmiştir. ~ 

kan umumiye bunu memnuniyetle karşılamıştrr. Bilhassa ms 
işlerde de ihtisaarndan istifade edilecek olan M. Valkonun Hş; 
ciye nezaretini deruhte etmiş olmaH çok müsait bir tesir yapın' 
tır. Yeni kabine şu suretle teşekkül etmiştir: 

Başvekil ve Maliye "vekaleten,, Kont Karolyi, Hariciye: ı 
Valko, Dahiliye: M. Keresztes, Maarif ve içtimai basiret' "vd 
leten,,: M. ErnC?rzt, Ziraat: lvady, Ticaret: Kenez, Adliye: Zı 
vay, Milli Müdafaa: Gombos, Mkaamsız nazır: Mayer • 

Yeni kabine azası kamilen müttehit fırkaya menauptur. Kab 
neye yeni girenler, dahiliye, ziraat ve ticaret nazırlarıdır. Dah~ 
ye nazırı şimdiye kadar yükıek idaresile tanınmış bir vali idi. 'Jı 
rant nazırı hayatnn ziraat siyasetine haaretmit bir zattır. Mcb 
us olmadan evvel Ziraat nezaretinde şube müdürü idi. Tica• 
nazırı i~e tanınmış bir iktısatçr olup darülfünunda istatistik ı:ıı~ 
derrisidir. 

Rus sporcuları Türkiyeye geliyorlar 
MOSKOVA, 23 (A.A.) - Konsomonya yatı bugün Türki~ 

ye müteveccihen Odesadan hareket etmiıtir. Yatta Sovyet Ru 
yayı ziyaret eden Türk sporcularına iadei ziyaret maksadile T# 
kiyeye giden Sovyet sporcuları bulunmaktadır. Bunlar Odesa f 
nayi müesseseleri amele sporcuları olup 23 kişiden ibarettir. ~ 
yabat 15 gün sürecektir. Konsomonya yatı lstanbulda beı g~ 
kalacaktır. 

ıspanyada 
Papazlarla 
Mücadele 

Katolik gazetelerin neşriyatı 
da menediligor 

MADRIT, 23 A.A. - Adliye 
nazın hükfunet erkllnırun hariciye 

nezaretinde yaptığı bir içtima ve 
müzakere neticesinde Kardinal se .. 
gura ile Nittoria piskoposuna hükil
met tarafından verilen tahıisabn 

bundan böyle keıilmeı;ne karar ve

rildiğini söylem.i~tir. 

PAMPELUNE, 23 A.A. - Za
bıta 3 katolik gazetesinin neıriya

tını :atil eh'!lİ§f:r. 

MADRlT, :n A.A. - Hükumet 
Toledc bafpiskoposu ile Nittoria 
piskoposunu azletmittir. Papasla
rın faaliyetini protesto etmek üzre 
papa vekiline de bir nota verilmiı

tir. Navarri de ve Biscaye'de gale
yan devam etmektedir. Bu havalide 
çıkan katolik ııazeteleri kapablmıt· 
tır. 

YugoslavyMa orman 
yangınları 

BELGRAT, 23 (A. A.) -
Kichevatz' den bilidirildiğine 
göre, meşhur Ravanitze ma
nastırına ait bir ormanda bir 
yangın çıkmıştır. Hasar, son 
derece mühimdir. 
Aynı mıntakada diğer bir 

yangın, mühim surette sirayet 
dairesini tevai etmiştir. F elike 
tin önüne geçmek için askeri 
kıtaat sevkedilmiıtiı·. 

"Denizaıırı,, , dört sene evvel 
olduğu gibi bugün de zevkle oku
nuyor. içinde Cenubi Amerika'ya 
Fransızlara, bize, Şark ve Garp 
adetleri arasındaki farklara 
dair bir çok enteresan notlar 
var. Fakat bu kitap bana pek "iki 
buutlu,, geldi. Brezilya'nın zengin

liği, tabii giizellikleri, vabti hay
vanları var ama inıanlarını pek gö
remiyoruz. Falih Rıfkı oradan bel
ki hotlaDIJUl; orada belki eğlen· 
miı, fakat insanlarını pek ıevcme
mİf; onlarla llendiıi arasında bir 

birlik duymamış. Zaten yola bir 
takını petin hükümlerle çıkıyor: 
Şimal medeniyetine aşık, LitinleTi 
sevmiyor. Burada, İftİrak etmedi· 

ğim bu muhabbet ve bu istihfafı 
tenkit edecek değilim; fakat bu his
lerle yola çıkılınca Cenubi Ame-

Atina tiyatrolarındaıt 
birinde bir hadise 
ATİNA, 23 (A.A.) - PEJl 

ROQUET tiyatrosunda bir r< 
vünün temsili esnasında sab1 

nazırlardan Korapanayotis ' 
leylıine bu eserde çeki,tirici b1 

lisan kullanılmıt olmasın~sl 
münfail olan bir kaç kiti aktör 
lere bir kaç el kuqun atmış!•' 
dır. Tiyatronun makinisti Ö~ 
müş. müstahdeminden iki ki~ 
de yaralanmıttır. Bu hidiıe ır 
yatronun içinde büyük bir kor 
ku ve telaş hlul etmittir. p· 
btıa vak'aya müdahale edeıJ 
üç kiti tevkif etmittir • 

M. Poincare 70 yqındı 
BAR-LE-DUC 23 (A.A.)_, 

M. Poincare'nin doğumun-' 
71 inci yıldönümü milnasebelr 
le hususi mahiyet te olarak 11 

pılan merasimde bütün Saı' 
pigny ahalisi M. Poinc:adı ~ 
kında takdir ve tükran 1szafıil' 
ratında bulunmuıtur. 

100 marklık seyahat 
harcı kalkıyor 

BERLİN, 23 (A.A.) - JJ' 
manya'dan seyahate çıka~ 
!ardan 100 mark harç alı:nııı!,; 
sına dair olan karamamf 'il' 
ağustostan itibaren mülgadır· - ' 
Fransanın Atina sefit1 

ATlNA, 23 (A.A.) - fr'
sanın Yunan hükfuneti nezdiP' 
deki sefiri Mraıilyaya gitıı:ıİf 
tir • 

rika'nm Litin milletleri ile aoJ-1' 
mak ..... .ı kabil olur? Bunlara rlİ 
men ltalyanları sevebilmiı ya! d~ 
meyin; Fatizme kartı aldığı vıP' 
yet dostça iıe bu, onda ancak r 
mal tesirlerini gördüğü içindir. il" 
günkü ltalya'yı en ziyade metet1' 

ği zaman bile onun bir tarafmı ,,!
sun ölü sörüyor: 

"Yeni san' atin ocatı ,mı.Jıl' 
yanıyor. Orada kli.ıik, müzef 
girmittir.Nasıl iri Roma'da mod.,
Corso caddesinin vitrinleriDcld' 1 
dir.,. (Fatiot Roma, ı. 51). 

Biz, medeniyetten ziyade ~ 
türe, binadan ziyade kitaba, ~ 
den ziyadee nazariyeye, mii~ 
data bağlı olanlar, Amerika'nın f 
malinden ziyade cenubundan arııi; 
varız; orada timdi, yann belki bil 
tün dünyayı saracak fikir kay11'r' 
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Mekteplere tebligat 
_E_k_o_n_o_n_ı_i------------------~~Vı~IM~y-e~tt~e---:---~~-;;a-t~b~u-a-t~d~a-v-a~la_r_ı----·~------: 

B k 3 500 Bütçe Hasan Rasim Be3 
mahkum oldu ! 

u sene anca , 
f 

Vergi kanunları 
sandık a yon var Belediy~ye 

Geçen sene mahsul 7,400 sandık idi 
· k et ve miktarını lktı 

Oldukça yüksek fiatle alivre mal 11nın nevı, ıym. . . 
. · k"l ti e bildırecelıtır. 

labnış olan bazı afyon tıcaretanelen aat ve a e n 

•e rniies•esatı, afyon mını..kaıarına Deniz nakliyat ıigor-
ıönderdikleri adamları vasıtaıile bu taları fazladır 
lene afyon mahsulünün geçen sene· 

Je nazaran fa:;da olduğunu i§Be et .. 

rııektedirler. 
İhracat ofisi tarafmdaıı yapılan 

tetkikata nazaı-an, geçen seneki af' .. 
Yon mahsulü 7,400 sandık olduğu 
halde bu seneki mahsul ancak 
3Soo oandık derecesindedir. 

Bu ticaretaneler yalan haber işaa 
ede-.·ek, afyon fiatlerini düşürmek iı 
1<>nıektedirler. Halbuki fiatler yük· 
••lıncktedir 

Baı i sergisine gönde
rilecek eşya 

Bari sergisine iştirake karar ver
ıtıiı olan müe .. eseler hazırlıklarını 
il. 1 .. rna etmişlerdir. Eşyalar ve mue1-
ae .... 

•at rnümesıilleri peı·şembe gunu 
hotekeı edeceklerdir. 

Ofiı tacirlerimizin tetbir edecek
leri nıeınJeketimiz mamulatının kıy-
ınetini ·· · it J nca b tıo&termek içın a ya 

ro~ü~:~· hazıdamıştır. 
.. u un İnhisar idaresi sergiye 

gonderilınek ·· fi · ı"ne 
her n . .. .. uzere O sın ~r. 

evı tutun ve oigaralar ıbtıva 
•den z · · . enı:ın bir kolleksiyon venrut· 
lır. 8u . . d . suretle tütünJerımız e ser· 
tide letlıir edilmektedir. 

Aynen mübadele 
Gelen malUmata nazaran, Brezil· 

Ya hiikiınıeti birkaç milyon dolar 
kıytnetinde kahve verıneğe muka· 

bi~ Müttebidei Aınerika'dan buğ
day almak esası üzerinde bir tek
li~. hulunmağa bazırlanmaktad1r. 

Mali ve iktisadi buhran mubade 
!ei ayniye devirlerinin avdetini mi 

•ntaç edecek. 

'ticaret müdürlüğünde 
istatistik şubesi açıldı 

Ticaret müdiriyetindc lktısat 
••l.a!etinin tensibi ile yeni bir ista
tistik bürosu te§kil edilmiştir. 12 

lti ~iden mürekkep olan bu büro 

l•hriınizde ithalat ve ihracat faali
~•tini yakından takip edecektir. 
ıı- -lıro her on günde bir çıkaracagı 

lı~ltenlerle ithalat ve ihracat eşya· 
..... ._._. ............................ -...... • • 
.,!<ambiyo Borsası 
laı .......__ erııo 1030, 
tlo 

~ 
lar 0,47 ,22, 

anıc 12,03,50 

Kuron J!l,92,50 

şıııoı 3,35,10 

Pezeta !i,~4,50 
:-.__ 
Lir ....._ eı 8,97,75 R. mark 1,98,90 

l>r 
[);--

anıca. 3,38,20 

abm136,42, --.::: 
l'r ıtnk 1. 2,42,50 ---le Ya 65,20, 

Zlod 4,20, 

Peogil 2,70,90 

Ley 79,33, 

Dinar 26,78, 
:-..___ 
l'lo tin 
~~ 1,16,90 ===== - çervoncç 1088 

J Altın 

l 
Mecidiye 
Banknot 

915,50 
52,50 

26!1, 

nevı 

92,00 
70, 

3,50 
n -_,... 

~la•ı olduğunu söylüyor!;:-De-
<aşırr bize bunlardan bir haber 

t•ti~· 
·•ı•IYor. 

1• Zannederim Falih Rıfkı'nın bi
'<U"af b · · ı d ğil" d. ır seyyah olması kabı e · 
.. ~. O, daima ihtiraslı bir "parti;-

• 
n., dır; ancak kendi iınanına uy· 

"" lııı,· . Yerlerden, mevzulardan bJz a• 
~• ~'.'· Halbuki Brezilya'yı sade-

~ bitaraf miişabit olarak gör• 
""'k iıt · · · eli ki "De-b.İ:t.a, erruı; bunun ıçın r 
~d \ırı,, da, "Faıist Roma,, Y1 0 

lı ar ehernmiyetli ve canlı kılan 
ıq..,.•ket Yok. Vakıa o küçük ki· 
l>~ta da, bahsettiği yerin insanları 
!a Yoktu; fakat Forum'da dola-

n Jı;. d 
'-lıtak t ınsan vardı; Denizaıırı,. a 

Son zamanlarda deniz nakliyat 
sigorta tarifelerinden şikayetler ço· 

ğalmıştır. 
Sigorta kumpanyaları vapurla 

nakledilen eşyanın kıymeti üzerin· 
den bir liradan 50 liraya kaclar si
gorta primi alrnaktadırla~. . . 

Tüccar bu sigorta prımının çok 

fazla olduğunu iddia tmelıteclirler. 
Ticaret odası bu hususta sigorta 

tetkik bey'etinin nazarı clikkatini 
celbetmiştir. Sigorta heyeti bu me
seleyi tetkik etmektedir. 

Vapur rekabetine 
mani olmak için 

Ticaret odası idare hey'eti dün 

öğleden evvel bir içtima yapmıştır. 

B . ..:- da Türlı vapurcuları a-
u ıç~ua . 

d '-' ekabete clair Ocla Tıcare
rasın atu r 
ti bahriye raportörlüğünün h•zırla• 
d 

• tetkik edilmiştir. Bu ra· 
1gı rapor d lıi k~ 

porda vapurcular arasın a re .. 

b 1
. "za)esi için bir kanun çılıarıl-

e ın ı d" 
l•·zumlu görmekte ır. 

ınasını u 1 .. 
b• defa da Oda mec ısınRapor ır 

de tetkik edilecektir. 

Yeni tifo 
Vak' ası yok! 

, 

Ortaköyde şüpheli bir tifo 
vak'ası görüldüğü yazılmıştı. 
Dün bu hususta Sıhhiye müdü
rü Ali Rıza Bey bir muharriri
mize demiştir ki: 

- Yeni bir vak'a yoktur. 
Ortaköyde hastalık çıktığı da 
doğru değildir. Şüphe üzerine 
herhangi' bir hastadan tah
lil için kan alınabilir. Her hasta 
lık mutlaka tifo demek değil
dir. Şehrin umumi vaziyeti iyi-

dir. 

Kongreler 
Bundan bir müddet evvel tıotek

kül eden Milli mustahzarat şi~lıe.~i 
hey' eti umumiyesi perşemb_e . gunu 
eski Türkocağı bjnasında ıçtıma e-

decektir. 
Aldığnnız maliimata nazaran, 

.... 1 lüzum üzerine şirketin nıgoru en 
zanınamesinde bazı tadi1it yapıla-

caktır. 
Farmakoloklar cemiyeti bey'eti 

. e•ı· 4 eylUl'de ve eczacıların 
umumıy 

kongı·eıi 6 eylülde yapılacaktır. 

Deyin ilmühaberleri 
Mahsubu umumi kanunu m~ 

.b. Deyin ilmühaberlerını 
cıınce . d .. 
mayıs 930 gayesıııe ka ar mu-

t ederek almaınış olanlar-
racaa d 
1 ınelesini ikmal e emeye a, mua 1 . • l 

k deyin ilmühaber erını a a-
re h · ı· il mayanlara hazine ta vı ı ver e 

cektir. 

Kadınlara sarkınbhk 
edenler 

Son zamanlarda sokaklarda 
kadınlara sarkıntılık ed~ ve 
I"f atanlar çoğaldığına daır m~ 
; ili polislere şikayetler vakı 
o~muştur. Bu gibiler hakkında 
takibat başlaınıttır 

. c·· 1 akıcı bir üılübu var. 
cektır. uı:e ' · al bilhassa, mubam-
Bazı parç arı, d. .. . . 
. ba k bir isim verme ıgı ıçm, 

r1 f a -· · ıfa. 
ulıadderoe•i diyecegımız say 

m h eferinde· . yeni bir lezzetle, 
)ar, er s " ı- k 
tekrar tekrar okunmaga ayı -tır. 

2. - Tevfik Fikret 
Her sene olduğu gibi bu sene 

de, Tevfik Filıret'in . ölü~ünün yıl 
dönümünde küçük bır ıhtıfal yapıl
d ve, bu gibi merasimde okunan 

n~tuklardaıı ve Filorinalı Nazım 
Beyin belagatinden ürkmiyenler şa· 
. . mezarı baııtrna gittiler. mn • . 

Fakat ihtifale iştirak edenlerın, 
Rübabr şikeste şairi hakkında ya-

l makalelerin adedi seneden 
zr an . ~tı· ~zan müstehzi, hazan dık

ı hır if ı Çünkü ar!Jk Fıkseneye aza ıyoı-. 
k 1 nlar pelı 

Faşist ret'ın şiirlerınden zev . a a 
Ç t göz var. [) . 

" enıza d . k. cto , §u·ı zanne erım ı 

tebliğ edildi 
Yeni vergi kanunları ve tenzil edi 

len küouratı hakkında vilayete ge
len muhtelif kanunlar ile sureli tat
bikleri hakkındaki emirler dün vila
yetten belediyeye tebliğ edilmiştir. 
Belediye de yeni kanunlara göre 
bütçeıinde tadilat yapacaktır. 

Maiyet memuru 
Bu seneki Mülkiye mektebi me

zunlarından Vaki Bey lıtanbul vila 
yeti maiyet memurluğuna tayin o

lunmuştur* 

idare heyeti 
Dün Vali muavini Fazlı Beyin ri

yasetinde idare heyeti toplanmış ve 
iskin itirazlarını tetkik etmiıtir. 

Türk - Rus ticaret 
muahedesi 

Hüklımetimizle Ruıya arasında 

akdolunan ticaret ve seyrisefain mu 
kavelesinin tasdikına dair kanun 

dün vilayete bildirilmitıir. 

Belediyede --
Veznecilerdeki kavis 
Veznecilerdeki istimlakat ta

mamile bitmiştir. Tramvay kav 
sının yerını değiştirmek için 
tramvay şirketine her şeyin ha
ıır olduğu bildirilmiştir. 

Eminönünde evlenen-
ler çok! 

Eminönü kazası dahilinde 
geçen seneye nazaran evlenen
lerin adedi mühim mikdarda. 
artmıştır. 

İki sabahçı kahvesi 
kapatıldı 

Şehzade başmda vaziyetleri 
şüpheli görülen iki sabahçı kah 
vesi seddedilmiştir. 

Mezarlıklar nizamna-
mesı 

Dünkü Son Posta gazetesi 
mezarlıklar nizamnamesinin he 
nüz belediyeye tebliğ edilmedi 
ğini yazıyordu. Halbuki nizam 
name belediyeye tebliğ edilmiş, 
tatbikata başlanmış ve belediye 
mecmuasnıın ağustos nüshasm 
da neşredilmi,tir. 

Akşamlan köprüyü 
dolduran satıcılar 

Galata köprüsü akşam Üzer
leri halkın kalabalıklaştığı saat 
lerde satıcılardan geçilmez bir 
hale gelmektedir. Bilhassa ha
va karardıktan sonra balıkçılar 
dan karpuzculara kadar sıra İ· 
le dizilen ve bağıran satıcılar 
yolcuları iz' aç etmefctedir. E
minönü kaymakamlığı bu hu
susta şiddetli tedbirler almış· 
tır. Evvelki akşam kaymakam 
Bey yanına kafi mikdarda po· 
lis memuru alarak köprü üstü 
nü ani surette teftiş etmiştir. 
Satıcılar müthiş bir paniğe uğ
ramışlar, yakalananlar için ce
za kesilmiştir. 

Fakat bu esnada bir polis Ef. 
arkalarında küfe bulunan iki 
şeftaliciyi oradan. _uzaklaştır· 
mak isterken, bu ıkı satıcı ba
ğırınağa başlamışlar: 

- Ekmek parası kazanaca
ğız .. Ona da müsaade etmiyor· 

sene içinde ne kadar da ibtiyarlıyı
verdi ! Bunun sebebini yalnız dili
mizin geçirdiği ıür'atli istibalede 
aramayın. Dilleri, bizim konutma 
ve yazma dilimize hiç benzemiyen 
Nedim'i, Nefi'yi, Fuzuli'yi pek ala 

okuyoruz! 
Güzel ve taze söz, hiç bir za-

man köhnemez. Bütün kelimeleri 
bile artılı atılmıı olsa, onda, bugün 
ıöylenmİ§ ııibi bir yenilik hali var
dır. "Gülzirdan ol §uhu dilara ile 
geçtik; .. Giıya ki nesimiz, gülü ra

na ile g~tik.,, Naili'nin lisanı bi

zimkine benziyor mu? Aruz da is
temiyoruz. Fakat bu beyit taze de-

ğil mi? 
Fikret, Edebiyatı Cedide'nin 

hiç §übesiz en iyi; batta benim ka
naatimce yeg3ne iyi §aİri idi. Fa· 

·· ücük 

Ancak H. Rasim Beyin ahlaki 
temayiilatı ve iyilikleri 

dikkate alınarak ceza tecil edildi 
Alo Alo mecmuası aleyhine 1 olarak gösterilen tali mübade

açılan açık resim davasının du ı le komisyonu Türk delegesi Fu 
ruşmasına dün de devam edidi. at ve muharrir Suphi Nuri Bey
Geçen celsede isimleri mahke- leri dinlemiş ve gelmeyen mü
meye verilen müdafaa şahitle- dafaa şahitlerinin celbi için mu 
rinden Darülfünun ruhiyat mü- hakemeyi cumartesi !!Ününe bı 
denisi Şekip, meb'us Vasfi Ra rakmı§tır. 
şit, Gireson meb'usu Musa Ka- p 
zım, Ticaret mektebi müdürü ara cezası 
Hüaeyin Hüsnü, maarif umu- Yeni matbuat kanununu Res 
mi müfettişi romancı Reşat mi Gazetede çıkmazdan evvel 
Nuri, Vakit gazetesi neşriyat neşretmek cürmile mahkemeye 
müdürü Refik Ahmet, muallim verilen Vakit gazetesi mes'ul 
Ahmet Halit, muharrir Sadri müdürü Refik Ahmet Beyin 
Ethem Beyler, Alo Alo mecmu muhakemesi dün intaç edilmiş
ası mes'ul müdürü Hasan Ra- tir. 
sim B. iyi ahlaklı, nezih, afif, Müddeiumumi tecziye tale
dürüs,t hareketli biı· genç oldu- binde bulunmuş ve heyeti haki 
ğuna ayrı ayrı tahadette bulun· me müzakereden sonra gazete 
dular. meb'ua Ziya Gevher, mes'ul müdürünün 2 lira para 
Ankara valisi Nevzat Beyler cezasına mahkiimiyetine ekseri 
şahit olarak gösterildikleri hal- yetler karar vermiştir. 
de gelmemişlerdi. Maznun ve
kili kendilerinin celplerinden 
sarfınazar ettiklerini söyledi. 
Bundan sonra müddei umumi 
iddiasını ileri sürüp Hasan Ra· 
sim Beyin ceza kanununun 426 
ve 427 inci maddelerine tevfi
kan tecziyesini istedi. Mahke
me icabını dü9ünerek Alo mec 
muasında çıkan resmi müsteh
cen mahiyette bulmuş ve mec
mua mes'ul müdürü Hasan Ra
sim Beyin 426 ıncı maddeye 
tevfikan bir ay hapsine, 15 lira 
cezaya mahkiimiyetine karar 
vermiş, ancak mahkumun ahla-' 
ki temayülatınr nazarı dikkate 
alarak her iki cezı.yı da tecil et· 
miştir. 

Bıldırcın davası 
Bıldırcın aleyhine açılan 

müstehcen ne§riyat davasına 
dün birinci cezada devam edil
miş , mahkeme müdafaa şahidi 

sunuz, demişlerdir. Polis me
murları şeftalicileri karakola 
götürmek istemişler, fakat on
lar işi yaygaraya boğmak için 
şeftali küfelerini köprünün üs
tüne yuvarlayarak meseleyi bü 
yültmek istemişlerdir. Köprü
nün üstünde şeftaliler yuvar
lanmağa başlaınış, gelen geçen 
ne oluyor diye toplanmıştır 

Bu oyunu yaparak halkın 
merhametini celbederek polise 
karşı kendilerini haklı çıkarma· 
ğa çalışan şeftaliciler hakkıı>da 
takibata başlanmıştır. Köprü· 
nün bu hale getirilmesine se
bep olan satıcılar şiddetle ta
kip edilmektedir · 

Hamidiye suyu yerine 
Son zamanlarda, teftişler ne 

ticesinde, şebrin bir çok yerle
rinde Hamidiye ıuyu yerine 
Terkos satıldığı anlaşılmıştır. 
muhtelif semtlerden bir çok nü 
muneler belediye kimyahane· 
sinde tahlil ettirilmiş ve aula
rın yüzde doksam T erkosla 
mahlut bulunmuştur. Fena su 
satanlar hakkında takibat yapı 
larak ceza kesilmektedir. 

masına mani değilclir. Şimdi bütün 
eıerinden ancak üç clört parçllYJ se _ 
vebiliyoru;z. Bence en güzelleri 

'fLeylei firak,, ile "Hani yağma,, i .. 
simli hicviyesiclir. Tarihi kadim'i 

okurken güleceğim geliyor, halbu
ki onda da güzel '~fresque,, ler var. 

En büyük eıeri, edebiyat tarihi .. 

mizde oynadığı roldür. Türk naz
mını, eski kahplardan tamam.ile kur 
taran odur. Enjanbement, yani 

bir m1sradan öbürüne geçmek ev .. 
vela onda başladı. fakat bunu, bir 
işe ilk başlıyanlarda nadir görülen 

bir cür'etle, ifrata götürdü. Hemen 
hemen bütiin ~)erin arzusu, şiire 
mümkün olduğu kadar ahenk ver

mektir; o, aksine olarak, nazmı 
nesir haline sokmak istedi, muvaf .. 

fak da oldu. "'Ferda,, yı bir nutuk 

Pst davası 
Pıt mecmuası aleyhinde açı

lan dava dün ikinci cezada gÖ· 
rüldü. Geçen celsede diğer da
valar olduğundan bunların tev 
hidioe kadar verilmitti. Davacı 
!ardan Madam Ester gelmemiş 
ti, vekil göndermişti. Müdde;
umumi mütaleaaını serdetme
den evvel evrakın tetkikine lü
zum görüldü ve muhakeme bu 
maksatla yarınki çarşamba 
gününe kaldı. 

Şoförü soyanlar · 
Geçen haziranda bir gece 

Hürriyet tepesi civarındaki tuğ 
la harmanlarında bir otomobil 
soygunculuğu olmuştu. Dört 
arkadaş gece Taksimde bir oto 
mobili durduruyorlar. Şoför 
Recep Efendi: 

- Nereye gideceksiniz? di
ye soruyor. 

- Halıcıoğluna cevabını ve
riyorlar. 

Şoför Recep Efendi Halıcı

oğ luna gitmek için 2,5 lira isti 
yor, müşteriler 2 lira veriyor
lar. Şoför razı oluyor. Bunlar 
da otomobile atlayarak yola çı
kıyorlar. Tam tuğla harmanla
rına gelindiği sırada burada ine 
ceğiz diyerek otomobili durdu
ruyorlar ve isminin Yahya ol
duğu anlaşılan kısa boylusu bı
çağını şoförün göğsüne dayaya 
rak "çıkar paraları! Yoksa ka
rışmam!,, diyor ve Recep Efen 
diyi cüzdanındaki 16 lirayı tes
lim etmeğe mecbur ediyorlar. 
Nihayet çok geçmeden bu dört 
şahıstan ikisi Yahya ile Yunus 
yakayı ele veriyorlar. Dün bi
rinci cezada bu iki maznunun 
duruıması yapıldı. Maznunlar 
mazbut ifadeleri hilafına mah
kemede vak'ayı tamamen inkar 
ettiler. Zabıt varakasını imzala 
yan jandarmaların şahit olarak 
celpleri İçin muhakeme, 20 ey
lül pazar gününe kaldı • 

olanlar müıtesna, dinliyenler bu 
parçanın manzum olduğunu ancak 
"intibah - ittibab,, kafiyetinde an 
larJar. Aruzu neair aheneine .sok
malı! Bir nevi cambazlık! 

Oldüğü ııün çok fena olmuştum. 
Babam onu çok severdi; kendi din
dar olduğu için onun dinsizliiinden 
babıolunmasına bile tahammül ede
mezdi. Biz, haberi veren gazeteyi, 
belki dışarıda gÖrmemiıtir diye, 
saklamak İstedik; halbuki duymut, 
ölüm karşısında "linetullahı aleyh,, 
diyecek kadar tıyetsiz bir kaba &ofu 
ile kavga bile etmiş. Fikret'e olan 
muhabbetini bittabi bana da atıla
dı; okuduğum mektepte, GaJatasa ... 

ray' da da Fikret muhabbeti, bir 
din halinde idi. Bütün bunlara rağ
men artık Fikret'in san'atin.i •eve-
-i o····-

Sergi yarın 
kapanıyor 

On üç günde sergiyi 
gezenler 

233,000 i buldu 
Milli sanayi birliğinin üçün

cü jerli mallar sergisi dün ak· 
şama kadar, yani on üç gün 
zarfnda 233,000 kişi tarafından 
ziyaret edilmiıtir. 

Ancak iki gün daha, yani ya
rın akşama kadar açık buluna
bilecek olan sergi halkın şid
detli tehacümüne maruz kal
maktadır. Bu sebeple sergi dün 
ak,am muayyen saattten ancak 
bir saat sonra kapatılabilmiştir. 
Seı·gi lstanbulda, bilhassa Bey
oğlu muhitinde ço kkuvvetli bir 
tesir uyandırmıştır. Serginin 
yerli malları tanıttırmak husu
sundaki yüksek muvaffakıyeti· 
ni kaydetmeği vazife bilirken, 
halkın manevi zevkini tatmin 
etmesi itiba~ile gösterilen mu
kabil alakayı da zikretmek icap 
eder. 

Serginin son günleri münase 
betile dün gece sergide bilhas
sa tenvirata ehemmiyet veril
mişti. Bomonti şirketinin işgal 
ettiği paviyon bilhassa nazarı 
dikkate çarpmaktadır. Memle
ketin bira ihtiyacını ve kısmen 
rakısını temin eden Bomonti
nin paviyonu bilhassa reklam 
noktai nazarından mühimdir. 

Serginin temsil heyeti, Cüm 
huriyet gençler mahfili dün ak 
şam \' sergide son temsilini 
vermiştir .. Müçteba Salahad
din Beyin oynanan bir perdelik 
piyesi çok alkışlanmıştır. 

1 •••••• t 

Cemil ve Ali Beyler 
T ekirdağı meb'uau Cemil B. 

dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. Mumaileyh dün fırkada 
bir müddet meşgul olmuştur. 
Afyon Karahisar meb'usu Ali 
Beyin de bir kaç güne kadar 
şehrimİ2e gelmesi beklenmek
tedir. 

Maarif.!!!. 

Kadrolar 
İkmal ve mektep

lere tebliğ 
edilmek üzredir 
Maarif vekaleti yeni sene Jj. 

se, orta. ve muallim mektepleı·i 
kadrolarını ikmal etmek üz.ere· 
dir. Kadronun bu ııünlerde İs
tanbul maarif müdürlüğüne teb 
liğ edilmesine intizar edilmek
tedir. Yeni kadrolarda oldukça 
mühim tebeddülat olduğu zan
nedilmektedir. Memuı·iyetleri 
hl.ğevedilen maarif eminleri de 
bu kadrolarda muhtelif vazife
lere tayin edilmişlerdir. İstan
bul muallimleri ile Anadolu mu 
allimleri arasında da bazı nakil 
ler olacağı kuvvetle tahmin e· 
dilmektedir. 

Mektepler açılmadan evvel 
kadrolar sür'atle alakadarlata 
tebliğ edilecek ve o zamana ka 
dar muallimler vazifeleri basm 
da bulunacaklardr . • 

ikmal imtihanları 
Mekteplerde ikmal imtihan

larını şimdiki muallimler yapa 
caklardır. imtihanlara bir eylül 
de başlanacaktır. 

Kayıt ve kabul 
Bu sene orta mektepleı·dc 

kat'iyyen tehacüme meydan vt 
rilmemek için, bütün müracaat 
laı· mıntakala.ra. göre tetkik edi 
!erek kabul edilecektir. Her ilk 
mektepten çıkan talebe ancak 
okuduğu mıntakadaki orta mek 
tebe girecektir. Bu suretle bü
tün müracaatlan is' af edilebile 
ceğinden hiç bir çocuk mektep 
siz kalmayacaktır. Orta mek
teplerin birinci sınıfına icap e. 
derse şubeler ilave edilecektir. 

Kandilli lisesi 
Bu sene Kandilli kız ort! 

mektebi de lise olduğundan or· 
ta mekteplerden çıkan bütü" 
kız talebenin de liselere yerleş . 
tirilmeleri imkanı olacaktır. 

IEE1-j~j2iijEfl 
1. Mıntakasının içtimaı 

•••••••• 
Klüplerin idari, mali ve çalışma 

vaziyetleri konuşuldu 
Yeni intihap edilen İstanbul ı Bunlıır konuıulduktan ıonra 

mıntakası dün akşam kulüp her kulüp murahhasma kulüp
murahhaslarının iş tirııkile saat ler için ne düıündükleri ıorul-
18 de bir içtima aktetmişlerdir. du ve ayrı ayrı nazarı dikkate 
Bu toplantıya lstanbulda mev- alın k t d·ıd· · t' 

t f d kul
.. I .. ara no e ı ı ve ıç ıma 

cu ve e " re up er uçer aza . . . 
ile ittirak etmişlerdir. Müzake- saat 20 de tatil edıldı • 
rat çok hararetli olmuş, murah 
hasların her biri ayrı mevzula
ra temas ederek kulüplerinin ve 
kendi noktai nazarlarını söyle
mişlerdir. Müzakereler şu esas 
lar üzerinde olmuştur: 

Kulüplerin merkezi idareleri, 
heyeti idare isimleri, spor şu
belerinin kaptanları, spor vaaı
taları, çalıştığı sahalar var mı
dır, diğer sporlar için salonları 
mevcut mudur, aza mikdarı fah 
ri, hami bilcümle azannı iıı.im

leri, varidat membaları, bütçe
lerinin sarfiyatı, fırka teşkilatı 
ile temasları ve muhitten gör
dükleri yardımlar . 

San'atini beğenenlere bir fey de 
diğim yok; fakat onu alılô.k nümu
nesi diye göıterenlere tahammül e
demiyorum. Hususi hayatı çok te· 

mizmiı; o da iyi. 
Fakat bizim için en ehemmiyet

li olan ablak, umumi bayattaki ah
laktır. Huıuıi ablalıımızrn da dü
rüst olması li.zımdır ama aııl örnek 
diye eöıterilecek olanı, umumi ah

lakımızdır. 

Fikret'in umumi bayattaki ah· 
lakı iı çok su götürür. Vakıa kir
li işlere karı,madı, hakıızlığa bo· 

yun eğmedi; fakat fikirlerinin mes' 

uliyetini kabul etmedi. Onun gibi 

düşünenler gadre uğruyor, sürülü

yor; hazan da öldürülüyordu; çün
kü onlar siyasi muhalefetin esas 
. . - -

Recep Bey Yalova
dan geldi 

Cümhuriyet Halk fırkası u
mumi katibi Recep Bey Yalo
vadan şehrimize gelmiştir. Fır
ka merkezi idare heyeti dün Rı 
cep Beyin riyasetinde toplana· 
rak muhtelif meseleleri görüş-

müftür. 

*** 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Fı , 

ka katibi umumioi Rcep Bey bu güı . 

lerde buraya gelecektir. Recep Be: 
birkaç ııün kal<·· tan ıonra tekra 
lotanbula avdet edecektir. 

iniyorludı. Fikret ·•agora,, ya in· 
medi; muhalefetini Robert • Colleııı· 
den , yani kapitüliayonlaı· devrindı 
Amerikan bayrağı altından bağırdı 

Harbe iıtirak ettiğimi% zaman ela 
cihadı mukaddea'i teı'it eden bir 
manzume yazdı. Dinsiz bir muhalif 

için bundan daha tam bir teslimiye 

olamazdı. 

Canını sevmek ayıp değildir; 

ayıpıa da beşeridir, mazur görüle

bilir. En ufak kusurları, ekmek pa 

rası için mizahi manzume yazmağl 

bile affedemiyen Fikret, kendi za. 

afı için neden müıamahakirdı? Ma· 

demki canını, rahatını fedaya razı 

değildi, umumi baynt ahlitkına ör 

nt!k olamaz. 
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rın umdesi "Milliyet" tir. 

; AGUSTOS 1931 
IAREHANE - Ankara cadde. 
" 100 Telırra ı adreai: Milliyet, 

1 ıbul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

aylığı 

" .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuruı 

750 " 1400 " 
1400 .. 2700 " 

;e/en evrak geri verilmez 
1üddeti ıreçen nuıhalar 10 kurut 

Gazete ve matbaaya ait itler 
müdiriyete müracaat edilir~ 

iazetemiz ilinlann mea'uliyetini 
u( etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

ugari 19 derece idi. Bu
gün ruzgar poyraz hava 
açık. 

rlaftanın yazısı 

Parça parça 
Hayatımda ilk defa İzn;tİre 

1iyorum ve ilk defa lzmir va 
rile seyahat ediyorum. 
İnsan hayatında ilk ve son 

fa iki şey yapar, bir defa 
•ğar ve bir defa ölür .. 
İzmir vapurunda birlikte 

yahat etmek tadını tattığım 
.tadımız Übeydullah Efendi 
ın a dedi ki : 

- İnsan ölürken büyük bir 
,hevi zevk duyarmış! 

Ben sordum: 
- Geri gelen birinden mi 

ittiniz?.. • 
Acaba diyorum geri geleme

ıelerinin sebebi gelmek isteme 
i ş lerinden mi, yoksa lstan
ulda tramvayların "pan., a uğ 
ıdıkları gibi vesaiti nakliye 
kdanından mı? .. 

Bunu halledebilene "500 .. 
ra mükafat verecek bir cö
cıert gazete bulsam fena olmı
acak. 

* 1 
İzmir vapuru tenha idi. Bu 

ıattın en tenha zamanı şu gün 1 erdir. Eevvelce gelenler daha 
l lö:unediler.. Sonbaharda av

let başlar ve kalabalıklaşır. 
İntihar vak'alarını yazmak 

yasak ama intihar lafı etmek 
te yasak değil ya! Mesela "A
ulırsan da frenk sicimile asıl!., 
derler. İnsan da seyahat edin
ce güzel bir vapur ve tirin bir 
kaptan ile seyahat etmeli .. 

lzmirin süvarisi Aziz kapta
nı tanımıyanlara acırım.. in
sanlar vardır ki; baktığı za
man adama ferahlık verir .. A
ziz Bey de bu kısımdandır. 
Bir de bunun aksi vardır. Yü
zünü gördünüz mü, neş'enizde 
ham muşmula yemişi gibi bu 
rukluk hasıl olur .. Buna da mi
sal var ama, geçelim .. 

Aziz Bey kaptandır ama, 
otomobil idaresine de merakı 
vardır. Benim de merakım 
var. Bir otomobil idare etmek 
için yalnız merak kifayet et
m ez.. E vvelen bir otomobil 
sonra bir otomobil idare müsa
adesi olmalı .. 

Otomobil kolay alınır diye
lim, lakin müsaade kolay alın 
maz.. Her yerde hazır ve na
zır belediyenin sizi epeyce tet
kik etmesi lazımdır. Eğer bu 
tetkik olmazsa size milsaade 
verilmez. Ve siz otomobil ida
re edemezsiniz. 

Bu tetkik ve imtihan piya
delerin lehine bir harekettir. 
Onları çiğnetmemek içindir. 
Unutmayın ki; bütün adam çiğ 
neyeıı şoförlerin elinde beledi
yenin şehadetnamesi vardır. 
Çiğnenen zevatın bu noktaya 
agah olmaları lazımdır .. 

Aziz Bey bir müsaade al
mak için belediyeye müracaat 
etmif. Belediyede bu işe me
mur olan bir tekaüt zat Aziz 
Beyin İzmir süvarisi ve Ali 
Ticareti Bahriye Mektebi me
zunu olduğunu bildiği halde 
Evvelen (yeni harfleri okuyup 
yazar olup olmadığmı anla
mak için) eline bir gazete suna 
rak : 

- Bir satır ibare okur mu
? d . 1 sunuz... ernış .• 

Okuyup yazma bilmiyen 
kaptan olur mu?. lzmire süva
ri olur mu?. Bu suale cevap ve 
recek ben değilim.. Yalnız bir 
fıkra hatırladım: 

Sultan Hamit zamanında 
Bahriye Mektebinde lngilizce 
imtihanı oluyormuş. içeriye 
giren çapkın bir taleb.~ye İngi
lizce lektür kitabından bir sa
hife açarak uzatmışlar .. Kitap 
hocanın elinden, kartısındaki 
talebenin eline geçerken ters 
vaziyetinde geçmiş ve talebe 
de İngilizcenin harflerini bile 
tanımadığı için kitabı ters tu
tarak guya okumıya çalışmış .. 
Çocuğun bu halini gören ho
cası fena halde hiddetlenmiş 
ve: 

- Çık dışarı! Sen daha ki
tabı doğru tutmasını bilmiyor
sun! diye koğmuş .. Talebe dı
şarı çıkıınca kapının önünde 
kendinden sonra içeriye girme
ğe hazırlanan arkadaşına de
miş ki: 

- Ulan Mhmet! İnsana 
kitabı ters veriyorlar sakın 
mandepsiye basma! 

imtihan odasında mümeyiz 
de hocaya demiş ki: 

- Canım efendim! Zaten 
bir şey bilmiyorlar, bari siz de 
kitabı ters verip büsbütün şa
şırtmayın! 

Hoca bu söz üzerine gelen 
talebeye doğru vermiş fakat 
talebe kitabı tersine çevirerek: 

- Muallim Bey! Biz ters 
kitabı çakmıyacak kadar enayi 
değiliz.. demiş .. 

Eskiden, anlatılan lngiliz
ce kitabı ters tutacak kaptan
lar varmış ama türkçe bilmi
yen ummam ki; olsun • 

Koyun olmak kolay mı aca 
ba ! Vapurun baş tarafında yüz 
lercesi baş başa vermitler iç
lerinde yalnız bir tanesi öksü-
.. Ot k'I " " b' I d ruyor.. e ı er me ı e e-

miyorlar.. Yemek içmek te 
hak getire !. Dikkat ettim .. iz. 
mirin güğertes indeki koyunla
rın yekdiğerine olan mE!safesi
le İstanbul tramvaylarının 
içindeki yolcuların birbirine O· 

lan me3afesi uasında hiç fark 
yok!. Yalnız burada koyunla
rın bir rahatlığı var ki; o da 
aralarında biletçi ve kontrol 

Milliyet'in Edebi Romanı : 3 

BAŞIDÖNÜKLER 
lbrahim Necmi 

Genç adam, genit alnının 
üzerinde dalgalanan kestane 
renkli saçları, gür katlarının 
altından ışıklar saçarak bakan 
derin bakıtlı, ela gözleri, düz
gün burnunun kenarlarında ha 
Fifçe yumrulan yanakları, bü
yücek ağzı, yuvarlak çeMsile, 
'<Ümesin içinde parlak tüylü 
bir horoz gibi, bütün tavukla
rı etrafına toplamıttı. Yan ma
Hlardan bile bazı gözlerin bu 
tarafa doğru döndüğü görülü
yordu. 

- Garson, bize şampanya 
getir! 

- Fazla olacak, Beyfendi! 
- Aman efendim, Reşit 

Beyin masamıza gelişini kutlu
l :ımıyalım mı ? 

- Hah! hah! hah! "kutlu
lamak,, ~::z:: nü <le nereden bul 
~unt•::r 1 

-VJV~+-

-Niçin Hanımefendi? Pek 
güzel türkçe bir kelime işte .. 

Köpüre köpüre açılan şam
panyalar, buzlu kovaların ko
yunlarırdan ayrılarak bardak
lara dağılıyor, ekşimit tatlari
le midelere yayılıyor ... 

Öted~ Neri:n."n Çe~ti; Ha-
nım, kavatyesi Lütfi Beye so
ruyor: 

- Kuzum, bu locada her
kesin etrafına toplandığı adam 
kim 7 

- Tanımaz mısınız Hanıme 
fendi? Reşit Bey .. En mukte
dir muharrirlerimizden .. 

- Beni tıınıtsaniz a, ku
zum! 

- eBn de kendisini şöylece 
tanırım ama ... 

- Yoksa kıskanır mısınız? 
- Neriman! 
Birden t2klifsizleşiveren 

--· ---

MiLLiYET SALI AGlJ!>I U!> 

memuru gezmiyor .. Bu büyük 
bir fayda .. Hava aleminde •• 

* * • 
Übeydullah Efendi Marma

rayı geçerken Amerikaya nasıl 
gittiğini hatırladı.. Ve oradan 
intikal ederek Amerikada tesa
düf ettiği Türkçe memleket i
simlerini bana anlattı . 

Biz ne zaman Atlas denizini 
havadan aşabiliriz? 

lmlalarını aynen yazacağı
mı ummadığım bu isimleri si
ze söyliyeyim. 

Amerika hükllmetlerinden 
bizim galet olarak Ohyo dedi
ğimiz yerin asıl ismi Ohayo 
imit ki; üstat bunun "Oh., 
"Eyu,, den bozma olduğunu 
söyledi •• 

(Kentuky) nın "Kan Töki 
manasına ve orada fazla kan 
döküldüğüne delalet ettiğini, 
Ayovanm (Ay) ve (Ova) keli
melerinden mürekkep olduğu
nu hep ondan öğrendim .. 

Eğer kaideyi bütün isimle
re tatbik edersek (İzmir) (İz) 
(Mir) den, (Engürü) (En) 
(gür) kelimelerinden, ( lstan
bul) (usta) (bol) dan mürek
kep olabilir. Ve Londraya bile 
bir kulp takmak mümkün olur. 
Bunun için fazla şeye lüzum 
yok! Biraz gayret ve biraz da 
hüsnü niyet! 

* * 
Çanakkale boğazını geçer

ken Kilitbahirde bir Bektaşi 
tekyesi olduğunu görüştük .. 
Ben bu münasebetle Kilitülba
hirde (Yazıcı zade) nin kabri 
olduğunu ve harp esnasında Ki 
litbahirin bombardıman edil 
memesini, ahalinin bu zatın ru 
haniyetine atfettiklerini söyle
dim. Üstat iddia etti ki; Yazı 
cı zadenin kabri Geliboludadır. 
Ben de bu kabrin Kilitbahir
de olduğunu iyi biliyordum. in 
sanın iki cesedi olmıyacağına 
göre buna bir çarei hal bulmak 
lazım geldi. Ve merhumun ya 
zın Geliboludaki ve kışın Kilit 
bahir sırtındaki kabrinde yat
tığına hükmetmek zaruretinde 
kaldık.. Diriler sayfiye hayatı 
sürer de ehli kubur bakar mı? 

* * 
Kavun dondurmasını kavu

nun kabuğuna dolduruyorlar. 
Bu, tabiate karşı bir nevi mey 
da.n okuyut oluyor. "Sen tat
sızını yaparsın ama biz 
içini boşaltır, tekrar dolduru
ruz Hem de leziz bir şeyle,, di 
ye! 

Eğer her dondurmayı böyle 
kabına doldurursak, kaymaklı 
dondurmayı manda derisi için
de yemek lazım gelecek 
bilmem ikbal buyurulur mu? .. 

Dondurma deyince intikal 
ettim. Şimdi elektrikle soğuk
luk yapan makineler icat etmiş 
!er. Ben bu gidişi beğenmiyo 
rum. Ve anlıyorum ki; elek
trikle mizah yazısı yazdırıla
cak gün uzak değildir • 

* * 

iki Amerikan hava kahra
manının (Nevyork) tan kal
kıp lstanbula konmak suretile 
eşsiz bir rekor yapmaları, Türk 
efkarı umumiyesinde haklı bir 
hasaasiyet uyandırdı .. 

Esasen kerı,disi kahraman 
yaratılmış olan milletimiz. Bu 
yüksek kahramanlığı çok de
rinden takdir ve tepcil etti .. Ve 
hatta imrendi .. 

Onun için de gazetelerimiz
de, biz ne zaman Atlas denizi
ni atıp da, Amerikaya gidece
ğiz?. Bizde hava kahramanı 
yok mu? Tayyare cemiyeti, 
bizde sivil tayyareciliğin doğ
ması, büyümesi için ne yaptı? 
Veya ne yapmalı? gibi birçok 
sorgular soruldu .. ve cevaplar 
verildi .. 

Biz şöyle düşünüyoruz: 
Atlas denizini aşıp ilk Av

rupaya konan (Lindenberg) 
!erden itibaren (Bortmanlar) 
ve (Polandolar) a gelinceye 

1 kadar, ne kadar hava kahrama
nı varsa, dikkat edelim, hepsi 
kendi milletinin kahramanlığı
na, ancak kendi milletinin, 
kendi miili san'atinin eseri o
lan tayyarelerile örnek olmuş
lardır . 

Onlar, havada çizdikleri yol 
dan gittikleri ülkelere, yalnız 
milli kahramanlıkları değil, 
milletlerinin hakkındaki yük
sekliğini, ilim ve fen alemin
deki olgunluğunu da, beraber 
götürmüşler ve akıtmıŞlardır. 

Onlann kahramanlıklarını 
ilim alemi~de, fen aleminde 
çalkalandıran en büyük amil de 
budur .. 

Onlar, kendi ülkelerinde, 
kendi (endüstiri) ferinin eseri 
olan tayyareleri ile evvela id
man yaparak, onunla oynaya 
oynaya ona hakim olduktan, 
o alete istediğini yaptıracağı
na, aletin de onun istediğini 
yapacağına tam bir itimat ha
sıl ettikten sonradır ki böyle 
büyük teşebbüslere girişiyorlar 
ve muvaffak Ja oluyorlar .. Ve 
gittikleri yere, kahramanbkla
rile atbaşı beraber olarak mil
letlerinin hakkındaki, yenilikle 
rini, ilimdeki yüksekliklerini, 
fendeki olgunluklarını da be
raber götürüyorlar. Ve böyle 
olduğu içindir ki bu türlü kah
ramanlıklar cihanşümul kıyme 
ti haiz oluyor. 

Bize gelince : 
Esasen tabiri caiz ise ( eba

anceddin} kahraman ola.n, bü
tün tarihi kahramanlık ile dolu 
olan bir milletiz.. Hayatı is
tihkar, ölümden korkmamak, 
yüksek ve milli maksatlar uğ-

Vapurlarda en çok nazarı bulundum. Üstadın gönlü ve 
dikkati celbeden tey yemek gözü gibi iştehasının açık ol
meselesidir. Mevkiler değiştik duğunu memnuniyetle müşahe 
çe yemek artar. Rivayete inan de ettim. Bu münasebetle size 
mak istersenız, bazı yüksek va merhum (Mösyö T ahsin) is
purlarda günde yedi <lefa ye- mindeki filozofumuzun ondan 
mek veril irmiş.. Her defasın- öğrendiğim bir beytini nakle
da da kuş sütüne kaclar bulu- derek sözü kesiyoı·urn: 
nurmuş.. Bizim Seyrisefain " ( Dejöne) 'e · ·.ner) di-
~utedi l bir ~daredir. Dört defa ne zarar mı ge' ;"ir 7 
yıyecek verır. . "Ramazanı • . ,bilsem yer 

Bu dört övün yemek Übey- ı idim.,, 
dullah Efendi ile bir sofrada FELEK 

konuşmayı kocanın sertçe se
si kesiyor: 

- Neriman, artık gide-
lim! 

- Kuzum Atıf, daha biraz. 
Tangodan sonra gideriz . 

- Ama ben yarın ... 
Neriman Cemşit Hanım 

annesinin bir göz işaretile sö
zün alt tarafını beklemeden u
zaklaştı. Kaynana da güveysi
ni başka bir lafa tuttu. 

• • 

- İçimde bir usanç var, 
Muhteşem. Her 'şeyden usan
mış bir haldeyim . 

- Koca bebek, benden de 
mi usandın? 

.. 
- Karınızın Reşit Beyi bu 

kadar aramasına sebep? 
- Sebep, ne olacak? Hotu 

na gidiyor • 
- Siz de buna ehemmiyet 

vermiyorsunuz, demek ? 
- Süheyli, sen varken .. 
- Hadi, çapkın .. 

runda ölümü göze almak gibi 
hassalarda, dünyaya ders ver
miş bir milletin evlatlarıyız .. 

Onun için, Atlas denizini 
tayyare ile &§iP Amerikaya git 
mek kahramanlığını göster
mek istemiyecek bir tek tayya 
recimiz de yoktur kanaatinde
yız .. 

Esasen (Nuri) ve (Sadıklar) 
dan itibaren (İhya) lara kadar 
henüz pek genç Türk tayyare
cilik tarihi kahramanların me
nakibi ile doludur. 

Fakat: tayyaresini henüz 
kendi yapamıyan, tayyareleri
ni başka memleketlerden satın 
alan memleketimiz için böyle 
bir teşebbüsün henüz zamanı 

gelmemittir . 
Yapsak da, muvaffak olsak 

bile, bunun şerefini, tam ola
rak benimseyemeyiz . 

Çünkü böyle bir muvaffakı
yetin, müteşebbis kadar, mü
teşebbisin cesareti kadar, maha 
reti kadar, o kahramanı tatı· 
yan aletin kıymeti mükemm~ 
liyetinin, ilmi kabiliyetinin, 
san'atça yüksekliğinin hissesi 
vardır . 

Bu şöyledir ki, biz türk va
tanında, türk fabr\kalarında 
yapılmış katatlara malik olun
caya kadar böyle büyük uçut 
teşebbüslerine gireceğiz ve gir 
meliyiz .. 

Atlas denizini atarak, türk 
kahramanlığının, türk san'at 
ve tekniğinin es~rile Amerika
ya konmasmı istiyorsak, her 
şeyden evvel vatanımızda türk 
tayyarelerinin \'Ücuda gelmesi
ni temin etmeliyiz . İlk merha
le budur .. Bir kere o yaratıl
dıktan sonra, Amerikay_.. uça
rak Bortmanlara, Polandolara 
ayni yoldan, ayni kahramanlı
ğı iadeye mukadder Lürk hava 
kahramanı, her zamsn buluna 
bilir . 

O zamana kadar, yapabile
ceğimiz şeyler, birkaç kere bµ 
sütunlarda yazıldığı veçhile 
bu gayeye varmak için, işe ev
veli. memleketimizin sınırları 

dahilinde, muhtelif münasebet 
mevkileri arasında "hava pos
taları tesis., inden başlamak la 
zım gelir .. Bu da, içinde bulun 
duğumuz haller ve şekillere na 
zaran hususi teşebbüslerden zi 
yade , devletçe bir teşebbüsle 
başarılabilir bir iştir . 

Devletin bu sahadaki İcrai 
vasıtası da, Tayyare Cemiyeti 
olabilir . 

Yeşilköy: A. R. 

Türkiye İş Bankasından 
Bankamızın tesisi senei de

vriyesine müsadif 26 Ağustos 
931 Çarşamba günü İstanbul 
ve Beyoğlu şubelerimiz kapa
lı bulunacaktır. 

VEFAT 
Mülga Yıld ı z tekkesi Şeyh i Nuri 

Efendi dün vefat etti. Cenazesi, 
bugün Eyüp camii şer ifinde öğle 

namazl'aı müt~akip <:.enaze namaz ı 

badeleda m aberei mahsusasa1a 
defnedilece ktir. İhvan ve ehibban ın 

doğrudan doğruya Ey üpte bulun
mallar ı r ica olun u r. Torunu: Reeai 

- İyi ama ben ne olaca
ğım? 

- Canım, çocukluk etme
sene ya! Sen her vakit sensin!. . . . 

Masalarda kalanlar: Cevat 
Bey düşünceli düşünceli oyun
culara, en ziyade Reşide bakı
yor.. Şeyda Kamil Bey fırlak 
gözlerini biraz daha fırlatarak, 
kendini birden bire solda sıfı
ra indiren bu adamı süzüyor .. 
Kemal Reha Bey tek gözlüğü-

Tangonun tatlı nameleri 
etrafa yayılıyor. Oyuncular
dan pek azı ayakta. Muhtetem 
Nihat Hanımefendi, Reıit Bey 
le, Süheyla Hanım Nihat 
llhami Beyle, Semiha Nazmi 
Hanım Ferit Necdet Beyle, 
Neriman Cemşit Hanım dok
tor Lutfi Beyle oynuyorlar. 
ince figürlerin kıvrılmaları ara 
sında ağızdan kulağa sözler : 

- Bu Reşit Beye 
saldırıyorsunuz, 'ha! 

- Kim? Ben mi? 

nü gözüne takmış, önünden ge 
çen taze kadın vücutlarını, 

de ama mütehassıs bir bakıtla ölçüp 

- Reşit, bu akşam nen 
var ? 

- Hiç! 
- Hele hele ! Benden ' ak-

lama Bir türlü gelmek istemi 
yorsun • 

- Öyle ya! Onun kartısına 
geçmek için benim yanımdan 
ayrılıverdin . 

- Haksızlık etme, Ferit! 
- Sen de beni kıskandır-

ma, Semiha! 

biçer gibi.. Atıf Cemşit Bey 
kaynanasının sözlerini dinler 
gibi yaparak, karıemı gizli 
gizli gözden geçiriyor. Meb
rüke Numan Hanım, Şeyda 
Kamille Kemal Rehanın ara
sında taze yüzü parlıyan Nev
zat Süreyyaya yiyecek gibi ha 
kıyar . 

- Demek bu Re~it Bey b-.ı Ve bütün bu oynuyan, sıç-
kadrır nü'ı.::ı: lu l> 'l ? rıyan, seyreden halkın üzerine 

- Şüphe yo•t . ca~b:mdın nameleri, onların 
- Öyle ise ben mutlaka ı başiarını döndüren sert bir iç-

bu adamh tanışmalıy:m . ki gibi, dökülüyor, dökillü-

Hedlırt 

Bir Kanunusanı soğugun
da Baba Bugarel kasketini göz 
!erine kadar indirmiş, ellerini 
ceplerine sokmuş hızlı hızlı 
istasyona doğru gidiyordu. 

Treni kaçırmak korkusu ile 
ayakları kanatlanmış gibiydi. 
Sonra Baba Bugarel hayatında 
ikinci defa trene biniyordu • 
Tuluzda görülecek bir dava
sından dolayı böyle uzun bir 
seyahate mecbur kalmıştı. 

Zaten birinci tren seyahati 
zihninde silik bir hatıradan baş 
ka bir şey değildi . 

Kişede sordular: 
- Birinci mevki mi , ikinci 

mi, üçüncü mü ? 
Köylü üçüncünün daha u

cuz olacağını hesaplıyarak, o
na göre bilet aldı. İstasyona 
çıkınca da namuslu namuslu 
vegonları saydı. Birinci vagon 
ikinci vagon, üçüncü vagon .. 
Ve üçüncü vagona bindi. Hal
buki bu vagon da aksi gibi 
birinci mevki vagonlardandı. 

Baba Bugarel'e yanlış va
gona bindiğini anlatmak için, 
bütün biletçi , kontrolör, şef 
dötren ve memurların araya 
gelip kendisine izahat verme
si lazım geldi . 

- Ben üçüncüye bilet al
dım, üçüncü vagona bindim, 
kim~e beni buradan çıkaramaz, 
diyordu . 

Mamaafih kendi3ini indir
diler ve daha demokı·at bir va
gona soktular . Baba Bugarel 
bu dersten istifade ederek, 
yeni bir graf yapmamağa ka
rar verdi . 

Fakat köyde iken, : ıaydutla 
rın ara sıra vagon yolcularına 
tecavüz ett iklerini i ş i tird i. O
nun için Baba Bugarel çehre
si korku ifade etmiyen bir tek 
yolcunun bulunduğu bu va
gonda kendini daha rahat his
setti. 

Sepetini yerleştirdikten son 
ra yerde bir demir bOl·unun 
ayaklarını rahatsız ettiğini 
gördü. Onu oradan kaldırmak 
istedi. O zaman karşısındaki 
köylünün halinden anlamıştı: 

- Köylü baba, dedi, onu 
kaldırma. Ayaklarını üstüne 
koy. içinde sıcak su vardır, 
ayakların ısınır . 

Baıftr Bugarel ayaklarını 
borunun üstüne koydu ve haki 
katen tatlı bir sıcaklığın par
maklarının uyuşukluğunu gi
derdiğini hi"edince, yüzü ge
nişledi • 

- Bu çok iyi icat, dedi, her 
zaman bu boruyu beraber mi 
taşırsınız? 

- Elbette.. Ben çok seya
hat ettiğim için, vagonda so
ğuklardan donmamak lazım .. 
Öyle değil mi ya ? 

- İyi icat dedim ya .. Ama 
kimbilir ne kadar pahalıdır bu? 

- O kadar pahalı değil! 
Sonra kullan kullanabildiğin 

kadar . 
- İnsımın böyle makinesi 

olmak ne iyi .• 
- Ben ilk istasyonda inece-

yor ... 

- fleşit Beyefendi, müsa
ade ederseniz size genç şairle
rimizden Neriman Cemşit Ha
nnnefendiyi tanıttırayım . 

- Müşerref oldum. Ha-
nımefendi, şiirlerinizi çok 
zevkle okuyanlardan biriyim. 

- Teşekkür ederim efen
dim, bendeniz de eserlerinize 
hayran olanlardanım. Müsa
ade eder misiniz? Annemle ko
camı da muarefeniz ıerefinden 
hiaselendirelim. 

- Minnetle, Hanımefen-
di 

- Hem, bu vesile ile bel
ki bir gün değersiz aile ocağı
mızı da ziyarete tenezzül eder
sınız • 

- Bendenizi adeta mehcup 
ediyorsunuz, Hanımefen ·li. 

Reşit Bey, Atıf Cenışit Bey 
le Nimet Hanıma tanıtılırken, 
Kemal Reha Bey de Şeyda Ka
mile yalvarıyor : 

- Kuzum, şu sarı saçlı 
ızenç kadına beni tanrtsan:ı ! 

- Fr.1n<>ızcadan -

ğim. Bu da bana fazla geldi. 
ği için, eğer kabul ederseniz, 
maalmemnuniye size hediye e 
debilirim . 

Köylü dayı İnanmdmış gib 
gözlerin; açtı: 

- Bana mı veriyorsunuz? 
dedi • 

- Eğer isterseniz. 
- E, alıp götürebilir mİ· 

yim? 
- Elbette ! 
- Teşekkür ederim yav· 

rum. Eğer siz de bir gün bi. 
zim köyden geçerseniz, Baba 
Bugareli arayın. 

Syahat müddetince Baba 
Bugarel hediyeyi meftun na. 
zarlarla okşayıp durdu. Niha. 
yet tren T uluza gelince, vagon 
daki demir boruyu omuzum 
alan kahraman, İstasyondan 
çıkmağa hazırlandı . 

Memurladan biri kendisini 
görünce: 

- Mahkemeye gidiyorum, 
komşumun bir davası var da, 
ona .. . 

- Pek ala, bu omuzunuz. 
dakini nereden buldunuz? 

- Bulmad ım, bana verdi
ler. 

- Kim verdi, nerede ver
di? 

- İy i bir adamcağız bana 
hediye etti . 

- Anladım , anladım .. Fa. 
kat sen bunu yine buraya bı
rak. 

- Hoşunuza gitti galiba 
memur Efendi. Dünyada bırali 
mam .. 

- L atife yeti,ir artık ! 0-
muzundakini bırak buraya di
yorum sana .• 

Ve memur hediyeye yapış
tı. O zar.ıan Baba Bugarel' ın 
kan beynine sıçradı. Kavga 
başlamak üzere idi ki., poliı 
yetişti. 

Baba Bugarel polisin de ken 
di aleyhinde bulunduğunu gö
rünce, s ırf kanuna riayet için 
hediyeyi oracıkta bırakmağa 
mecbuı· oldu. 

O gün de davasını kaybet
ti ve zavallı adam köyüne ~) 
nerken dütündü: 

- Bu insanlar ne haksız a. 
damlar, ne zalim adamlar .. 

Yeni ntJşrigat 

İktisadi Devletçilik 
Liman şirketi umumi müdü

rü Ahmet Hamdi Bey "lktısa
di devletçilik., Unvanı altında 
bir kitap neşretmiıtir. Hamdi 
Bey bu eserinde "lktısadi buh
ran ve sebepleri - lktısadi dev
letçilik ve mevzuları - Buğday 
siyaseti - Vergi siyaseti .. ., üze
rindeki etüt ve mütakalarını 
serdetmektedir .. 170 sahife için 
de kaydettiği mevzuları bütün 
detaylarile tahlil ve kendi gö
rüş ve düşünüşlerini izah eden 
bu eser hakkında gazetemizin 
iktısat muharriri ayrıca tenkit 
ve teşrihlerini yapacaktır. 

- Bebrüke Numan Hanıma 
mı? Hadi buyurun, gidelim. 

Bu konuşmaya kulak misa· 
firi olan Nevzat Süreyya da 
iki adamın arkasına takılıver· 
di . 

- Mebrüke Hanımefendi, 
müsaadenizi ' Paris sefareti 
ataşelerinden Kemal Reha Be
yi size tanıttırayım. 

- T e'ekkür ederim. Pariı 
ten yeni mi geldiniz, Beyefen· 
d'? 1. 

- Evet, Hanımefendi, siı:i 
gördükten sonra Paristen ay· 
rılık acJHDI unuttum. 

- tltifat ediyorsunuz efen· 
dim. Hiç Paristen ayrılınır d• 
acuu unutulur mu? 

- Emin olun Hanımefen
di, deminden beri size uzaktaII 
bakarken, o kadar zevk duyıl 
yordum !:i .... 

- Küçük Bey, biraderinİ2i 
mi? 

- Hayir efendim, Nevzat 
Süreyya Bey .. Galatasaraydan 
bu sene çıkacak bir genç.. Size 
takdim edeyim . 

(,Pevamı varl 
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-=-- - - sahifeden· geçen yazılar 

lngiliz kabinesi ihracat mevsimi 
(Başı birinci sahifede) 
Buğdayımız, bu sene, ihra

cat metaı olacak gibi görünü
yor. Alacağımız tedbirlerin 
mahiyetine ve temizleme, kre
di , teslim şartlarımıza göre 
buğday bu sene memlekete 
'hayli para getirebilir. En sa
lahiyetli yerlerden alınan ma
lumata göre bu seneki buğday 
hasadımız, memleketin tam 
ihtiyacına tekabül eden geçen 
seneninkine nazaran, yüzde 20 
derecelerinde fazlalık göster
mektedir. 

M. Venizelos 
(Başı Birinci sahifede) 

Vapurda mülakat 

Tayyare şenlikle Bir arabacı arkadaşı 
ri için hazırlık d .. . d 

(Ba:ıı Birinci sahifede) ort yerınden vur • ( Ba§ı Birinci sahifede) 
111el olan milli hükümetin başında 
hakikate en yakın tahminlere göre 
ı.ı. Ba\d,•in huiur..acak ve nıun1aı 

leyh her 3 fırkanın erkanı tarafın• 
dan ınuzaheret görecekttı-. 

Dün akşam muazzam bir halk 
kütlesi Downing Streed'e toplana· 
tak M. Makdonald ve rüfeka•ile mü 
zakereye gelen siyaset ve maliye a~ 
l 1. . . e 
e•nine mensup zevatın ge ışını v 

•;•kışım beklemişlerdir. 

Yeni intihabat mı? 
PARiS 23 A. A. - Ôğle· . -

den sonra çıkan gazeteler, su~ 
tunfarını 1 ngliz buhranın~ a~t 
mütalealara tahsis etmektedır 
ler. 

Temps gazetesi yazıya~: 
Her halde hükumet tebeddu
lünü, intihabatın takip edece
ği zannolunmaktadır. Fakat, 
Şimdiki ahval ve şerait al~ın
da ve mali tedbirlerin acıı;n 
i~tihaZI zarureti karşı~ı?da 1;k 
tıhabat mücadelelerının P . 
Vahim mahzurları bulu!!an _sı
Yası bir sergüzeşt oldugu soy· 
lenmektedir. 
I · et stifadan evvelki vazıy 

LONDRA, 23 A.A. - Nazırl~r 
111 1. . . . . t 22 15 te bıt• ec ısının ıçtıma1 saa , 
111 · · 1 · M Makdo-ıştır. çtimadan sonra · . . 

1 gıtınış· na d Buckingham sarayına 
tir. 

/< raf Londraya döndü 
LONDRA, 23 A.A. - Kral Ge· 

oı·ge Londraya avdetinde kraliçe ile 
Prens George'u yanına almamış ol
ması kralın dük de Gloucester'e a· 
rneliyat yapılması münasebetile av

det ettiğ i fikrine mahal bırakma· 
ltıaktadır. Kral saat 18 te Ballater 
iatasyo d h • hır" trenle hare nun a ususı 
ket.,..._ .. 

""1 u•ıt1r .. 

Baidvin s11rayda 
LONORA 23 A.A. - M. Bal-

dwin kral ile '45 dakika devam •5· 
d aat 15 4 en bir mülilkatte.n sonra s t 

d ndan mufara· 
e Buckinghaın sarayı 

kat etmiıtir. 
Harpten beri görülmemiş şey 

LONDRA 23 A. A. - Buhran 
ile~ yakında ~eticelenec~k ~ibi gÖ· 

•ün111ektedir. lngiliz kabınesı harp
ten beri ilk de\a olarak bir cuma~te
•i günü toplanmı§ ve bir pazar ıç· 
ti b ı muıtur. Rea· tnaı yapmakta u un . .. 
lııi bir tebliğde hükümetin yenı biit· 
"• I' "h "k al etmek üzere ol~ ayı aı;nı ı m 
duğu haber verilmektedir. 

it} • a ulunduğu iktısat progra-
t I<'• ' .. 

bahseylemi! olduğunu yazmaktadır. 
Maamafih istifası ihtimali yok 

dğildır. · 
Bu ıazeteye nazaran hatt~ bu-

.. .11• bir hükiimet teşekkul ede· g·un ınl ı 

cektir. . 
Daily Express, diyor ki: Kabı~e, 

istifa etmek üzeredir. Bu kara~, 1§• 

sizler tahsisatının yijzde o~ nısbe· 
t. de tenzili meselesinde dun ak~am 
ın 'h" zuhur etmiş olan noktai nazar ı tı· 

liflan üzerine ittihaz edilmiştir. 
M. Baldwin ile sir Herbert Sa· 

1 b sabah kral tarafından mue, u . 
Buckingham sarayına davet edıl-
mişlerdir. 

Daily Herald gazetesi, hükümet 
tarafından teklif olunan tasarrufla-

a•ag" ıdaki tahdidatı ihtiva et· nn , d. 
mekte olduğunu yaziyor: Te_ rıs~t 
11,500,000 (ngiliz lirası; sıhhıye ış; 

1 . 1 750 ooo· ordu 9,000,000; yo 
erı,,,, .. 

1 . . . tahsis edilmış o an 
)arın ıman ıçın 

• t l 250 sermaye, 7 ,800,000; zıraa ' ' t 

000. 
Tebliğ neşredilmedi 

LONDRA, 24 A.A. - Baıveka
let dairesinden bu akşam. ~atb~a~a 
hiçbir tebliğ verilmiyecei[ının bıldı-
'I . büyük bir inkisari hayala ha· 

rı mesı M kd 
is olmuştur. f!albuki M. a "." 
nald'ın Ruckingham sarayına az.t

met ve avdetinden evvel böyle . brr 

Harici ticaretimizin demir 
gibi tensik ve d~mir gibi sev~ 
ve idare edilmesı bu seneki 
kadar hiç bir sene lazım olma
mıştır. Bu sene yukarıki iki: 
misalde görülebildiği gibi bi
zim için çetin bir ihracat sene· 
si olabilir. Buna karşı gelmek 
lazımdır. Elimizde de birkaç 
vasıta mevcuttur. Bunlardan 
biri men'i tağşiş kanunudur. 
İhracatımız, bu kanunun de· 
ruhte ettiği şekiller dahilinde 
cereyan ederse, ehemmiyetli 
ihracat maddelerimiz beynel· 
milel piyasalarda bizim için 
çok faydalı surette mevki ala
bilirler • 

Onun için, kanunun birin
ci maddesile hükiimetin ihra-. • 'leceği hakkında temınat 

teblıg verı cat maddeleri hakkında a!ma-
verilmiş idi. . . d'I · ğa mezun olduğu şiddetli ted-

ld .. kôt ıltızam e ı meısı, 
Şu ha e su .1 .. .. "l<lük birlerin alınması düşünülebi· 

E al fet rüesa~ı ı e goruşu .. l' El" . d ki "k" . . 
mu 1 e . 1 uş demektir. ır. ımız e ı ıncı vasıta, 
ten sonra ~arg~ :. m sebepleri hak yeni ihdas edilen ve bu sebep-

Böyle hır hare e ın_ 1 .1 · .. . ten henüz tamamile beklenen 
b. t K:ım farazıye er ı erı su-

kında " . a M• ht lif tahminle< ya- faydayı veremiycn İhracat ofisi 
ralmektedır. u e mizdir. Bu ehemmiyetli mües-

pılıyor. d bir itilaf olmuş ol- sesenin bazı azalarının Avru-
Son dakıka a d " b"h ·· l ' ·· . bö 1 esrarengiz bir mahi- pa a muşa ı muessese en gor 

saydı, ı? e:d~, deniliyor. Alınan sa mek üzere seyahatler ya~tık
yet verilm 1 tt b nokta- !arını ve bazı raporlar ıhzar 

lstanbuldan ayrılmadan vvel kı
sa ikametlerine ait intibalarrnı al· 
mak İstiyen bir muharririmizi, M. 

Venizelos vapurun küçük s.alonun· 

da kabul etmiştir. M. Venizelos'la 
ikinci mulakatını arkada,nnız şöyle 
kaydetmektedir. 

M. V enizelos küçük bir masa
nın yanında oturdu ve karşısındaki 

kanapcyi göstererek: 

- Buyurunuz! dedi~ Suallerinize 

başlamadan evvel benim söylemek 

iatedikJerirni kaydetmenizi rica 

ceğim. 1 •tanbulda geçirdiğim 

ede 

bir 

kaç saat zaı·fında baş vekiliniz 1 •· 
met Paşa ile hariciye vekili Tevfik 

Rüştü Beyefendiden görmüş oldu· 
ğum hüsnü kabule fevkalade min- . 

nettar olduğumu tekrar etmek iste

rim. Bu hüsnü kabul her iki memle 

ket arasındaki çok sanümi anla1ma 

ve dostluğun en sarih bir delili ol
duğuna eminim. 1 smet Paşa Yalova .. 

dan ve Tevfik Rüt'!Ü Beyefendi An
karadan buraya kadar teşrif ederek 

beni görmek zahmetini ihtiyar etme 

]erine çok minnettar ve mahcup ol

dum. Kendilerine bu şekilde rahat
srzlıklar verdiğim için müteessirim. 

- Ekselans, biz lstanbulda bir 
kaç gün kalacağınızr ümit ediyor
duk. Şehrimizde ikametiniz çok lasa 
oldu. 

- Maalesef öyle! Hükumet işleı·i 
bize kendi zevkimiz ıçın gezecek 
vakit brrakmıyor. Tahmin edersiniz 

ki, imka n olsa idi, hiç olmazsa bir 

kaç gün daha güzel lotanbulda ka
lırdım. 

Dünya buhranı 

ri tevzi olunacak, dükkanlar ka 
zançlarını Tayyare cemiyetine 
terkedeceklerdir. Şoförler de o
tomobillerinin masraflarını çı
karttıktan sonra karlarını Tay
yare cemiyetine vereceklerdir. 
Sivaslı Celal pehlivan isminde 
kolunda potrel kıvıran bir peh
livan Tayyare cmiyeti şerefine 
Gülhane ve Taksim bahcelerin
de hünerle!' gösterecektir. Ye
şilköyde yapılacak at konma 
merasimini müteakıp yeni alı
nan üç tayyal'emiz İstanbul ü
zerinde uçacaklar ve İstanbul 
halkına rnnkli hitabeler serpe
ceklerdir. Atılacak bu kağıtlar· 
da şu cümleler yazılı bulun
maktadır: 

"Sana bu kağıdı atan tayya
re senin malındır. Evini, barkı
nı, memleketini koı·uyacak o
dur. Bunların sayısını çoğalt· 

mak gene senin elindedir.,, 

"Beş kuruşla Tayyare cemi
yetine aza olursun, vakit geçir
me aza yazıl!. .... ,, 

"Y ııbancıların tayyareler;ıii 
tepende görmek istemiyorsan 
az, uz deme tayyareye ver.,, 

"Tayyareye yardım boynu· 
muzun borcudur. Kara günler
de seni kurtaracak odur. 

"Herkes adam başına on pa
l'a vers:e aşağı yukarı bir harp 
tayyarnsi alır. Gayretini eksilt
me!,, 

"T ayytlte cemiyetine yardım 
yalnız para ile olmaz: Maksat, 
yardım olduktan sonra bir İğ· 
ne, bir avuç buğday, bir deri ..... 
hulasa gücün neye yeterse onu 
ver, hepsi makb!lldür.,, rih bir takım ma k~";. a u ettiklerini ve bunların ait ol· 

i nazarı tyit etıneld e ır. .. d'f ld dug"u vekaletçe tetkik edil-
M. M Dona ın musa ı o u-

ac mekte bulunduğunu haber a-

- Ekselans, fikirleri cihan siya· 
&et aleminde çok kıymetli olan zatı 
alileri gibi büyük bir devlet reclinin 

"Senin yardımınla Türk Tay 
dünya iktısaı,li buhranı hakkında 
fikirlerini öğrenm<k isterdim? yare cemiyetinin millete hedi-

• u müşkulat ne olursa olsun bun- J H h ld fi 
g · ·ı·f · · l"kt ıyoruz. er a e, <> se ve-
larm amele fıkasının ıtı a gırız ı e 'J k 'h • ki' .. ' ti h rı ece nı aı şe ın sur a e 
israf eden bazı azasının hattı are- ·ı . .. .. .. d k' 'h 
keti ile sıkı surette alakadar olduğu verı mesı v~ .ondumukz ed'ı _ı • 

racat mevsımın e en ısın-

süylenmektedir. den büyük istifadeler temin e-

Liberaller arastnda dilmesi beklenebilir • 
l ONDRA, 7.4 (A. A.) - Yeri- Karadenizden Bahrimuhite 

len haberleı-in akıine olarak, ikl aa-

- Çok iyi bir sual amma, buna ye ettiği bu ve bunun gibi bir 
bütün şümulü ile cevap verebilmek çok tayyareleri övünerek sey. 
için uzun bir konferans vermek la· ret; Cemiyete ettiğin yardım
zım gelirdi. Maaleaef ,.k\imiz dar. dan vazgeçme ki namusumuzu 
Yalnız' kısaca ıunu söylemekle ikti- koruyacak tayyarelerimizle ha- 1 

fa edeceğim. Memleketleri ve millet valarımız dolsun.,. 1 
leri çok büyük müşkülat ile kartı· ..,umlupınarda yapılacak 
!attıran bu buhran, ancak memle- merasim ı 

at kadar devametmif olan içtimaları 
neticesinde liberaller bir tebliğ net· 
rederek Libel"al partisi istişare komi 
tesinin içtima eylemit olduğunu ve 
bu hafta zarfında M. Herb. Samuel 
ve M.Makdonald Lean taraflarından 
•• artı" nin konferansı esnasında ah 

kadar irili, ufaklı bütün mem· 
leketler önümüzdeki ihracat 
mevsiminde alacakları tedbir· 
!erle meşgul bulunuyorlar. 
Her memleket, önümüzdeki, 
kıştan zararlı çıkmamak için 
çalıfıyor. Biz de, o korkulu kı
flD iktısadi kudretimizi zayıf
latmaması için, müdafaa ter
tibatı almalıyız. Kendimizi 
korumağa çalışmalıyız • 

ketler ve milletlerin samimi bir an· 30 ağustos zafer bayramında 
laşmasi ile kabili haldır. Bu buhran Dumlupınarda meçhul asker a
çok yeni ıekiller arzetınektedir. bidesini ziyaret edecek heyete 
Vaktde milletler kô.fi derecede huğ· İstanbul şehri de iştirak edecek 
day yetiıtiremedikleri için, aç kalır tir. Bunun için İstanbul fırka 
lardL Şimdi de çok buğday yetiıtir· merkezinde hazırlıklara başlan 
dikleri için aç kaliyorlar. Böyle bir mıştır. lstanbuldan gidecek he 
buhran ilk defa vakidir. Şükranla yete için 2 hususi vagon tahrik 
görülmektedir ki, millet ve hükil- edilecektir. Heyetin kimlerden 
metler anlatmak ve buhran karımn mürekkep olacağı henüz ma
da müştereken çalışmak ihtiyacını lum değildir. 

uç p • • 
nan vaziyeti ittifak ile tasvıp et°_"t 
olduklarını bildirmiılerdir. Komıte 

1 • eden atiyen derhal yapı ması ıcap 
istiıarelere hazır bulunmaktadır. 

Müderris duymaktadırlar. Mesela Fransa ile !!-'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ga•etelerı'n mütaleaları Nizamettin ALİ ,. k'lde anlaşmak için 
,,, Almanya katı şe • Vima,, gazetesnıin siyasi muharriri 

LONDRA, 24 A.A. - Gazete~ bu'"yu""k faalı"y.!tler göstermektedir- z "f' h · · · I d M. arı ıs mu arrırımız e ve a e-
ler bugün milli bir hükiime~in i~~i- ler. Aynı zamanda Fransa ltalya an- derken demiştir iti: 
dar mevkiine geleceğine daır ı_ııu.~~ Bir eşkıyalık vak. ası !aşması da bir emri vakidir. Millet· 
t~fikan neşriyat yapmakta ve bu>"'.. AL TOYA, 23 (A.A.) lerin saadeti bu anlaşmalara bağlı. 
bir kısrm da M. Baldwin'in bu .. ~;- Maskeli ve silahlı üç şaki Stal· dır. Hatta kabilse Rusya ile bile an· 
kümetin başına geleceği~i ve mu e Jingen şehrinde bir bankaya !aşmalıdır. Amerikanın Avrupa işle
tinin şimdiki buhran neıı:_e . bulu;· zorla girerek 36 bin frank çal- rile yeniden alakadar olmağa başla-
cuya kadar devam edecegını !tay et mışlar ve kaçmşlardır. dığını memnuniyetle görmekteyim. 1 

k d. 1 Gazeteler elde tutula· d k"f t Reisicümhur Hoover'in son teşeb-me te ır er. • Berlin e tev ı a 
cak iki faraziyenin şunlar oldugun~ büslerini bu busu-;ta mes'ut bir baş 

"tt h"ttirler· Mutedıl BERLİN, 23 (A.A) - Bü- !angıç addetmekteyim. Hüliısa ola-
or. •• lemekte mu e ı ' 1 
~oy ele erkanının iştirak edece· low Platz'da bir müddet evve rak milletler anlaşmak ve müşterek 
• ~zı ilal~ bir hükumet; yahut liberal- vuku bulan ve kan dökülmesi- buhranla müştereken mücadele et-
gı m ı kk"I b 1 h-d· 1 k 1 d 
1 

. k t'i müzaheretlerile teşe u ne se ep o an a ıse ere arış- mek yolunu tutmuş ar ır ki, bu ati 
erın a k" bir I ki 15 komü ·· · 1 k edecek tamamen muhafaza ar mış o ma a maznun - için çok mes'ut unut er verece bir 

nist tevkif edilmiştir. hadisedir. 
kabine. . h . 

T
. dı'yor ki· Hükfunll azıra - Ekselans, Yunanııtanın harici 
lmes • ... 

h 1 devam ediyQr fakat bugun ıs· ZAYİ CÜZDAN münasebatı hakkında bir şey söyle-
a en . .1• • ? 

tifa edeceği tahmin eddebı ır. Derununda hiç kimsenin ıştne mek ister misimz. 
Daily Telegraph, da, birçok sos· yaramayan şahsi evrakrm ile bir _ Aziz Beyim, biz herkesin dos-

yalistler amele partisinin heye~n.b mıkdar para muhtevi cüzdanımı tuyuz ve bütün emelimiz miJletlerin 

M Makdonald'ın lngılız g:ai"' ettim. Bulan zatrn para kendi· aralarında daima dost ol !arıdır. sukutunun · . ·r-

li t fırkasr reisi sıfatıle olan sinin olmak üzre evrakmu lütfen Baıka türlü cihanda sulh ve sela. sosya s . .... . 

- M. Venizelos'un Romanya'ya 

yaptığı seyahat bazı memleketlerde 
garip bir şekilde telakki edilmiştir. 
Bazı gazeteler bu seyahat esnasın

da Romanya ile aramızda Ruslara 

karşı bir tecavüzi muahede aktedil

diğinden bahsedildi. Bu kadar yan
lış görüşlere hayret etmemek kabil 
değildi.-. Rusya nerede, biz nerede 
yiz? Her iki memleket arasında hu· 

dut bile yoktur. 

Sonra Yunanistan her memleket 

le iyi geçinmek gayesini takip eder. 

Balkan memleketleri arasında Bal-
kan birliği hakkında çok samimi ar· 
zular olduğunu görmekle çok mem 
nunuz. Yalnız bu hususta Bulgaris
tan bir engeldir. Bulgarlar mesela 
Balkan birliği için en ehemmiyetli 

Vurulanın yaraları ağırdır. Kaç 
arabacı aranmaktadır 

Dün öğle üzeri Koskada 
Acem Hasanın kahvesinde kav 
ga olmuş, bir adam bir araba
cıyı tabanca ile delik deşik et
miştir • 

Kavga bir kadın yüzünden 
çıkmış, etraftan müdahale edi
linciye kadar, kanlı netice hu
sule gelmiştir. 

Y:aralıyan adam Ahırkapı 
sakinlerinden aı·abacı Mehmet
tir. Yaralanan da Celal ismin
de bir arkadaşıdır. Mehmet, 
Celali biri sol kasığın-
dan olmak üzere dört 
yerinden yaralamıştır. Mecruh 
yaraları ağır olduğu için Cer
rahpaşa hastanesine yatırılmış 
tır. Hadiseyi müteakip kaçan 
Mehmet polisler tarafından a
ranılmaktadır. 

Kadın meselesinden 
Un kapanında Emirler ha

nında oturan sandalcı Ihsan ile 
amele Sadık arasında bir ka
dın meselesinden kavga çık
mış, net icede İhsan bıçakla Sa
dıkı başından yaralamıştır • 

Zenbilde 2138 deste 
siv.ara kağıdı 

~ Evvelki gece Kasımpaşa 
sokaklarında devriye gezen po
lis memurları arkasında zembil 
olduğu halde bir adamın dıvar 
diple.-ine sine sine ilerilediğini 
görmüşler, şüphelenerek bu a-

.. 

damı durdurmak istemi§le 

de adam zembilini atıp kaç 

tır. Polisler terkedilen ze 
açtıkları zaman içinde 2 
deste kaçak sigara kağıdı 
muşlardır. Kaçan kaçakçı a 
maktadır • 

Tramvaydan atlark 
Karagümrükte oturan g 

te müvezzii 16 yaşında Ab 
lahat evvelki gün tramvayd 
atlarken düşmüş, beli krrılar 
Cerrahpaşa hastanesine kal 
rılmıştır. 

Denizden su alırke 
düşüp boğuldu 

Beşiktaşta Dikilitaşta o 
ran tütün amelesinden 318 
ğumlu Aşir oğlu Ali Rıza d" 
Ortaköy Enverpaşa yalısı rı 
tımından su alırken müvazen 
sini kaybederek düşmüş ve b 
ğulmuştur. Ali Rıza boğuldu 
tan sonra denizde cesedi ara 
mışsa da, bulunamamıştır. 

Bir kadın boğuluyord 
Büyükderede Maltız cadd 

sinde oturan hizmetçi 16 y 
şında Andon kızı lstile dün y 
kanmak üzere Büyükdere K 
!afat yerinde denize girmi 
yüzme bilmediğinden boğul 
mak üzere iken yetişenler tara 
fından müşkülatla kurtarılara 
tedavi altına alınmıştır. 

1-ttih.a.clı 1"..llli 
Türk Sigorta Şirketi 

Jlarik fle hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. . 

Sigortaları halk için müsait seraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Onyon Hanında 

Acentası 1: u!.ınmayan şehirlerde acen ta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Pendik Serom Darülistihz~rı 
müdürlüğünden: 

Pendik Serom Darülistihzarı için paz~bk suretile 29 Ağ.us
tos 931 tarihine müsadif cumartesi gün üsaat 14 tel0,000 aidıet se
rom şişesi mübayaa edileceğinden şartnamesini görmek isti

yenler her g!in Fmdrkhda GUzel San'atlar akademisiıııde Yük
sek mektepler muhasebecillğine ve P·endiıkte müessese mild!ir

lüğüne ve vermeğe talip olan.lann yevmi ve saati mezkilrda 

mezkur muhasebecilikte müteşekıkil mübayaat komisyonuna 

müracaat eylemeleri. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa: No 718. 5, Maltepede Çamlıtaııla mevkiinde 

harııe inşasına elverişli, Maltepenin havadar mevkiinde ve Mal
tepe-Bostancı şösesine bir dakika mesa.fede, 400 arşın. Tahmin 
edilen kıymet (125) lira ihaleyi müteakip defaten alınacak. 

Aleni müzayede suretile 31-8-931 pazartesi günü saat 16 da Kar 
tal Malmüdiirlüğünde yaprlacaktrr. 

İlan ZAYİ MAAŞ CÜZDANI 1 
Haydarpaşa şubesinin 27092 nu- Os , Banık Gal t 

"k . . manııı asının a a, 
marasına mu ayyet pedıerım Raşıt . 

Paşadan muhassas maaş cüzdanı 

ile nüfus tezkeremi zayi ettim.Hük
mü yoktur. 

Müteveffa Raşit Pa§i> kerimesi 
Fatma Neyire 

Y enicami V>e Beyoğlu Devain, 
Zafer Bayıramı münasebetiıle 

Ağustosun 30 uncti Pazar gü

nü kapalı bulunacallı:tır. 

hayatı siyasiyeıine hatıme verecegı· Jean Reich namına Galata postane- met olamaz. Milletlerın refahını te-
bir propaganda vasıtası olan matbu· 

at komitelerine aza olarak hep Ma
kedonya ihtilal komitesi azalarını 

seçmişlerdir. Her halde bu bir Bal. 
kan anlaımaaına hayırlı alamet ol-

= Pertevniyal Vaklmdan: 
. .. leın.ekte olduklarını kayıt ve si 121 nuınero.lu kutu adresi.ne gön· min edecek emniyet olamaz. Biz bu-

nı soy a1· 1 d hafta hidiıelerinin ıoıy ıst dermesi rica olunur. nu dütünerek, herkes e oat geçin-
geçet.0. saftan arasında vahim ihtilaf l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!~I!!!!!!! mekteyiz. Birkaç hafta sonra, eylıi.-
~ nı - ~ 1 
lar meydana getirmiş bulundugunu lemeai lazımdır. lıte oynanan dram lün sonuna doğru •met P,. ile 
ilave ediyor. budur. Diyor. Tevfik Rüıtü Beyefendi nıaa aile 

D ·ı Expreu gazeteai de: M. · Joumal ırazteıi de: Namuakir Atina'yi teşrif edeceklerdir. O za. 

LI daı ci'eorge milli bir hükümetin ve büyÜk bir insan olan M. Mak· man Türk dostlarımızla ne kadar 
oy . b"' - • 1 nl 

.iktidar mevkiine gelmesi içın ut~n donald, memleket menfaatrnı göz Ö· deTin bir saıninuyet e a llfmış ol. 
nüfuz ve kuvvetini sarfetmqtır. nünde tutarak parti hissiyatı fikrin- duğumuzu bir daha ıröreceğimizden 
Demektedir. den kendisini azade kdmı,tır. De- eminim. Bu defa çok . kısa olan te-
Fransız matbuatı ne diyor ? mektedir. \ !lkimizi 0 zaman t•'.:fi edeceğim i-

PARIS, 24 A.A. _ Gazeteler in- k "d .. lı çin çok memnunum. 
Jnttiliz ban ası . mu ıır - k lk k 

giliz buhranı hakkında mütal"".1an· 6 M. Venizelos ayaga a ara 
nı yazmaktadır. Matin gazetesı: M. QUE~~~~~:ya A~l~~ lngiliz mülakatın nihayet bulduğuna işaret 
Makdonald nıuhalefet pa.rtil.erinin M N etti. 

k t bankası müdürü M. ontagu or- Kendilerine hayırlı seyahatlar te-
muavenetini temin etme ıs ıy_orsa. b • 1 . t' M 

d man. bugün Que ece ge nuş ır. . . d k -ıldım 
kabı.nesini dag"ıtınalıdır. Eğer şım ı- mennı e ere a,. · 

Norman Kanadaya sırf sıhhi sebep· . ! . 
k ·ı kabı"nesini muhafaza etmek arzu· ld • .. M. Zarifisin söz erı 

.erden dolayı gelmi§ o ugunu soy· 
d . muhalefetin yardımından b M. Venizelos'a refakat etmekte 

sun a ıse . lemi§ ve heThangi bir beyan.att_a U· "El f 
Vazgecmes i. ve aklı selimin tavsıye- olan Selinik meb'usu ve e teron 

lumna· a muvafakat etmemıştır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları masa gerek. Bulgarlar Balkan birli· 

ğinin önüne geçerek ilerde mukave- mutahaa•ı•ı 
lelerin tadili imkanını göz önünden Cumadan maada hergün öğ· 
kaybetmemek istiyorlar. Tabii ~- leden sonra saat (2,30 dan 5 e) 
le bir şey hiç bir zaman mevzuu kadaır lstaınbulda Divanyolun
bahsolamaz. Yunanistanın Balkan-, da 118 numaralı hususi daire· 
lara ait siyaseti muayyendir ve bu sinde dahili hastalrkları mua
siyaset yaln<z M. Venizelos tarafın· yene ve tedavi eder. Telefon: 
d&n tadbik edilmekle ve onun idare 

İstanbul 8923 başında kalmasile kaiın değildir. Bu 
siyaseti bütün Yunan milleti, bütün 
fırkalar, hattô. bütün muhacırlar ka· 
bul etmişlerdir. Bu yolda hiç bir 
ş~y artık değişemez." 

Recele Carol vapuru saat onda 
Pire'ye müteveccihen limanımızdan 

ayrılmıştır. 

Dr. Fethi Bey 
Tetkik ve tetebbu maksadile 

Avrupa seyal:ıatına giden Cer
rahpaşa hastahanesi Bakteriyo 
loğu Dr. Fethi Bey ahiren teh-

Şişlide İzzet Paşa sokağın

da Valde apartmnanmm 8 N<>. 
dairesi pazarlık suretile ve bir 

setıe müddetle müzayedede

dir. Taliplerin müzayede güm 

olan EylUlün 1 rine müsa.dif 

salı günü saat 16 ya ,kaıdJar İs

tanıbul Evkaf müdiriyetinde 

Pertevniyal idarosiıne veya En

cümene müracaat eylemeleri. 

ZAYİ - 2232 sicil numerolu ara· 
bacılık ehliyetnamemi zayi ettiğim· 
den hükmü yoktur. 

Tophane Kılıç Ali mahallesi 
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Leyli ve Nehari 
K•z ve Erkek lnkilap Liseleri 

Müessisi: NEBIZADE HAMf 1 

Ana, 
Li>e kısımları 

Re.mi ders programlarını tımamen tatbik eder. Ecnebi li>ın tedrisatı. •rntbi mektcpl<rine kat'iyyen lüzum 
l•ırtkmıncak bir mukemmeliyettedlr. Talim ve terbiye heyetleri memlek ı n :zin en g ızide muallim ve mli
rcbbikrindon mürekkeptir. Ana ve baba v-..vrularıaı l'\k'.1LAP Ll'ELEl{i~r: her hu; ı a tam bir emnl:1et 
'" huzuru kılp!e teslim ed '.>illrler. ~Mufıs'81 izahnımc v<rece!tlniz adrese gönd ! rı ir) 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 2001~ ------

, 
3 ün~:n~::.0•du1 Gayrimübadiller Tak
:~~:~:a:::~~~:~~n :~:::~~ dı·rı· Kıymet komı·syo-
;ı Ankarada Merkez SA. AL 

1 )M. DA. icra kılınacaktır. 
ılip olan gazete idacehanele- d 
ıin mezkur komisyona müra- n un an: 
atları ilan olunur. (204) 

*** 
3. K. O. kıtaat ve müessesa-
ihtiyacı için aşağıda yazılı 

man kapalı zarf usulile satın 
ınacaktır. Şartname ve evsa-
1ı görmek istiyenlerin Ko
isyonumuza ve taliplerin de 
ıkti muayyeninde 3. K. O. SA 
L. KO. müracaatları. (199). 
278.000 kilo saman 10-9-931 

aat 16 da 3. K. O. SA. AL. KO 

* 'j: * 
3. K. O. kıtaat ve müessesa-
ihtiyacı için aşağıda yazılı 

ıekülat kapalı zarf usulile sa
m alınacaktır. Şartname ve 
vsafını gönnek istiyenlerin 3. 
{. O. SA. AL. KO. ve taliple
in de vakti muayyeninde 3. 
C O. SA. AL. KO. müracaat
arı (203) 

390,147 kilo saman 13-9-931 
,aat 17 de 3. K. O. SA. AL. KO 

*** 
3. K. O. iutaat ve müessesa-

tı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

saman kapalr rarf usulile satın 
alınacaktır. Şartname ve evsa
[ırır görmek istiyenlerin komi
syona \'e taliplerinde vakti 
,rnuayyeninde 3 K. O. SA. A'!.. 

(1) istihkaklarının yüzde yirmisi 
nisbetinde bono verilecek olan gay
rimübadiJlerden arazi eshabının el
lerindeki karar numaraları 116 ya 
kadar olanların bonolarını almak 
uzere Ağustosun 25 inci salı günü 
dokuz buçuktan on sekize kadar 
Galatada Danüp hanındaki komis
yon merkezine müracaat etmeleri; 

(2) Gününde müracaat etmiyen
ler için pazar günü tahsis edildiğin
den eyyamı sairede beyhude müra
caat etmemeleri ilan olunur. 

Istanbul _Evkaf Müdü
riyetinden 

P~.zarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 KO. mı.iracaatlan (197) Müddeti icar 

Sene 3 221,~50 kilo saman 9-9·931 
ı sı.at 17 de, 3. K.O. SA.AL KO. 

f
. * * * 

Harp Akademisi için alına-
cak 157,000 kilo kunı ota veri-
len fiat haddi itidalde görül
mediğinden yeniden 26-8-931 
çarşamba gı.inü saat 15 te pa-

1 zarlrk suretile alınacaktır. Ta
/ ı !iplerin Fındıklıda 3. K. O. 

' SA. AL. KOM. na müracaatla
! n. (233). 

/, 
1 Eyüp icra Mtmurluğundan: 

iki İnek DÖRT YÜZ ÜÇ DÜVE 
İKİ YÜZ KIRK LİRA kıymet tak

rir edilmis olan Beş adet İnekten 
ikisi Sağmal ve üç düve olup bir 
deynin tediye edilmemesinden do

layi Eyüp sulh icrasından At pa
zarından açık arttırma surctile sa· 
tılacaktır. 

Satış şartnamesi: 8-9-931 tarihin
de divanhaneye talik edilecektir. 
23-9-931 tarihine müsadif Pazartui 

giionu saat 14 ten 16 ya kadar açık 
arttırma suretile Atpauırında bil
müuyede paraya çevrilecektir. 

Arttırmaya i~tirak için yüzde on 
teminat akçesi alınır. Dellaliye 
müşterlyc aittir. 

İpotekli alacaklılarla diğer ala

kadaranm ve irtifak hakkı sahiple· 
rinin ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müspitelerile bil
dirmeleri lizımdır. 

Aksi halde hakları sabit 9lmıyan
lar satış bedelinin paylaşmaaındtın 

hariç kalırlar. 

1 - Tahta.kalede Rüstempaşa mankeme 
12 No. dükkan 

sokağı 

2- Y enikapıda Katip Kasım, caddede 59-57 No 
dükkan . 

3- Kocaınustafapaşada ve caddesinde 451-394 No 
dükkan 

4- Üsküdarda Rum Mehmetpaşa, lmrehorda 
Mevlevihane tekk~i bahçesinde dükkan 

5- Çarsl'la Tacirler sokağında 21 No. dül;kan 
6- Çarsıda Kazazlar sokağında 25 No. dükkan 
7-Çar~ıda Kazazlar sokagmda 27 No dü!<kan 
8-- Çarşıda Kazazlar sokağında 29 No dükkan 
9-Çarşıda Hacımemiş sokağında 11-9 No. dükkan 

10 - Ça.-~ıda Hacımemiş sokağında 24 N o. dükkan 
11 - ., Kazazlar Orta sokakta 52-54 No.dükkan 
12 - ,. Perdahçıhan sokağında 54 No. dükkan 
13- .. Reis Oğlu sokağında 44 No. dükken 
14- ,, Hazırcılar sokağında 5 No dükkan 
15 - ., Hazırcılar sokağında 6 No. dükkan 
16 - ., Lfıtfullahağa sokağında 6 No dükkan 
17- .. Lfıtfullahağa sokağında 7 No. dükkan 
18- ,, Kolancılar sokağında 14 No düıklkan 
19- ,, Gelincik sokağında 25 No dükkan 
20 - ,. Ağa sokağında 11-53 No. dükkan 
21- .. Kahvehane sokağında 2-4 No. dükkan 
22 - ,. Zincirlihan üst katında 22 N o. oda 
23- ,, Yarımtaşhan altında 9 No. oda 
24 - Bahçekapıda Çelcbioğlu Ala ettin mahalle

sinde Tahmis sokağında 78 No. arsa ve bara
ka ardiye 

25 - Çakmakçılarda Hamam sokağında 7 No. ka
gir depo 

26 - Kasımpaşada Camiikcbi.r, Türabibaba 1-5 
No. ahır 

2i - Baıalide Lala Hayrettin mahallesinde Beşic
ağa sokağında Hacı Beşirağa tekkesi 

1 

1 

. ı 
1 

1 
1 

l 
1 

1 

1 
l 
1 

1 
1 

l 
1 

1 

1 

1 
l 

1, 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

cfus~ saç yıliayan 
"e derGar lfuruyan 
Gir &·· /,.( 

NE BİR SIRDIR! ... NE DE BİR MUCİZEt .. 
Senelerce fen laboratuvarlarında amik bir aurette tetkik ve tetebbu edilmit 

HUSUSİ BİR MÜSTAHZARDIR 
Her gün ellerinizi, yüzünüzü ve dişlerinizi yıkryorsunuz.Fakat müe5•İr ve kolay bir tedbirin fik<lanından dolayı saçlarınızı ihmal ediycrsunuz. 

Pek az kimseler saçlarını muntazaman yıkarlar. Saçları sabun ve sıcak su ile yıkamak ne kadar zahmetli ve angaryalı bir iştir, ne kadar 

zamana muhtaçtır. Yazın, ıslak saçlarla evden çıkmak onları sokağın her türlü tozlarına maruz bırakmak ve kirletmek demektir. Kışın, 

henüo yıkanmış ve rütubetli saçlarla çrkmak nezleye. gribe ve saireye yakalanmak tehlikesine maruz kalmaktrr. 

O CAP,mes'eleyi halletmiştir:Bir dakikadan aıı bir zaman zarfında saçlarınız yıkanmış yumuşamıı kokulanmıı, ve 

kurumuşolacak ve bu veçbile sizi vakit kaybetmekten ve soğuk algınlığına yakalanmaktan vikaye edecektir.Teairiaeri ve latiftir. 

Suıretı ıstamanı~ 

.l'ercihen ayni mahalle 
bir kaç damla dökünüz. 

Köpük haline gelinciyt> 
kadar kuvvetlice uvunuz. 

KÖpek kefiilmeden evvel bir 
havlu ile iyice temizleyiniz. 

Iş~e 

CAP 
CAP 
CAP 

13 'LI.rı. 'LI.:rı. içi:rı. cllr ki 
Saçları hergün yıkamak 
imkanını temin eder. 

Saçların ondülasyonunu 
teslıil ve te:ı.ri eder. 

O <CAP Saçların güzelce taranmasını 
mtişait !ular. 

O C A P Saçları beslec. 

o 
o 
o Çocukların veya ihtiyarların saçlannı yıkamağa da yarar. 

S©ltnş M~lhı©lDDeırD: 

letanbulda Bahçe kapıda Zam"' e<:z.a depoau ve Etılr.i Z°"tiye cadde
sinde MAX F ARAGGİ Ecu deposu. 

Galata' da: Tünel kurbunda LAZARO FRANKO mahtumları. 
Beyoğlun'da: Pazar dö Lövan, Baker, Karako, ParfUmörl de pare P.,. 

rally ve B<:har, Matmazel Puvarel, Şark Merke. ecza T. A. Ş. Tı.. 

carethaneleri ve Stavri-dia, Marsel JoTj, lcmel.l Hakkı ve Mk perl>
kar salonları. 

Perakende satış fiatı: Ufak şişesi 85, yarım litrelik şişesi 250 kur"bştur. 

Fabrikası: L'OREAL, Paris, 37 Rue Jean • Jacques • Rousseau 

Türkiye için acentalığı: Jstanbul Altı Parmak Han 1 inci kat EHRENSTEINve TOLEDO 
,.., . . .... ~. ~ ' ,_ . .. . 

Giresun' da 2 No lu Jandarma 
Mektebi Müdürlüğünden 

(2) No. lu Giresun Jandanna mektebinin 931 ve 932 senesi 
nih~etine kadar ve 932 senesi Ağustos nihayetine kadar ida
resi için asağıda cinsi ve miktarı yazılı bulunanlardan yalnız 
ekmek kapalı zarf diğerleri aleni münakasa usulile 11-9-931 
tarihine ınüsadif cumartesi günü Giresun Janda•rma me•kteıbi 
satın alma komisyonunda ihalesi icra kdınacaktır. Erzak ver
meğe talip olanların satın alma komisyonuna ....ı:nilracaatla şe
raiti münakasayı anlamaları i!An olunur. 

. ' 

Miktarı Cin.·: 
Kilo 
165000 
17000 
6000 
6500 
8000 
8000 
4000 
6000 

18000 
2500 
2000 
1500 
800 
200 

2000 
200 

3000 

İkinci nevi fannka "{lıından ekme' 
Şığır eti. 
Koyun et 
Pirinç 
Bulgur 
Kuru fasu1ya 
Nohut 
Mercimek 
Patates 
Şeker 

Zeytin 
Beyaz peytftl 
Reçel 
Kmnızı biber 
Makamz 
Vazeliı 

Ot 

alemen {17) • 

Adalar malmüdürlüğünden 

~ Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~ 

İSTiKLAL LİSESİ 
İ.k, orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, pazartesi, perıembe günleri 12 den 17 

kadar müracaat olunabilir. 
Şehzadebaıı - Telefon 22534 

istiklal lisesi müdürlüğünden: 
Maarif Vekaletinin emri mücibince bakalorya imtihanları mektebi· 

mi.z<k yapılacaktır. İkmali olan talebenin l Eylülde mektepte bulun• 

maları lüzumu il§n olunur. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Bedeli keşfi 3229 lira 9.5 kuruş olan Üsküdar 27 inci meli; 

tebin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartname almak ve keşif evrakını gö.ııme4< için her gün Leva· 
zım Müdürlüğüne müracaatları münakasaya girmek için ban
kadan alacakları 245 liralık teminat makbuzu veya kefa~ 

mektubu ile şartname, teklif mektubunu ve Ticaret odasında 

kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale 
güniı olan 17-9-931 perşembe gtinü saat on beşe kadar- Encü
menı Daimiye vermeleri. 

Eskişehir Hava mektebi Kuman dan
lığından 
Eskişehir Türk tayyare şehitleri için İstanbulda abidei 

hürriyeti tanziren ve fakat daha küçük mi.kyaıta bir abide 
yaptırılacaktır. Plan müteahhide aittir. Yerini görmeık ve bu 
husuH:ı tafsilatı almak istiyenler Eskişehirde Hava Mektebi 
Kumandanltğına müracaatlan. 

Alakadarların icra ve iflas kanu
nuno.ın 119 uncu maddeai hükmüne 
gere tevfiki hareket etmeleri ve da
h<ı .azla malumat almak isteyenlerin 
929 1495 numaralı memuriyeti

mi.de mevcut bulunan dosyaya mü-

28 - Beyoğlunda Kuloğlu mahalle6inde Ağa ha
mamı sokağında üçüncü Vakıf hanın dör
düncü dairesi 2 Borç Miktarı Cinsi No. Milı:tan 

r~c"'.ıtl.a.rı iJcin olunur. 

Bakırköy Malmüdürlüğün
dcn: 

Safra köyünde metruk em
va 'den bulunan ahır açık art
tıf'na usulile icara verilece
ğhden talip olanların şartna
mesini görmek için her gün 
mt• 1ayedeye iştirak etmek için 
d... 3-9-931 tarihine müsadif 
P1.r~embe günü saat 14 te Ba
kıri"öy Malmü<lürlüğüdne mü
test kil Satış komisyonuna 
müracaatları i•Ian olunur. 

29 - Çarşıda Kalcılar sokağında 30 No dükkan 
30- .. Varakçıhan sdkağında 16-14 

No. dükkan 
31- Üsküdarda Nuhkuyusun<la 141 No. dükkan 

ve arsa 

2 

2 

2 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akti sabıkın hitamı 

yeni müstecirler için teslim tarihidiır. 

Lira Ku. 

226 57 

7_0 

Metro 

Arsa ı5 3002 

Caınlıık 56 5244 

Arsa 17 2581 

Mevlı:ii 

Ayanikola 

caddal. 
u. •. ' 11:-i. f 

"' 

.. 

Mahallesi Borçlunun iımi 

Büyükada Aleksandros 

kızı 

.. 

.. 

,.. Madam Olga 

Yanko Mihal 

kızı Alek

ıandra 

Italya teba

amdan Mikeli 

zevcesi Katerina 

Müddeti: 5 Ey!Ut 931 cumartesi günü saat on beşe kadw. 
Yirmi gün müddetle ilan edilen balada mUharrer emlakin 

pazarlıkla kiraya verilmesine Encümen idarece karar verilmiş- '· 
tir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek ica.ra ait. 
taleplerini dermiyan eylemek için İstanbul Evkafı müdiriye
tindr: •aıridat müd" u··rıu··g"un·· u··n akarlar kalemine müracaatları 

Balada isimleıri yazılı mükCıletilennın hizalarında münde
riç vergi borçlarının temini için mezkfır gayri menkulleri 
7-8-931 tarihinden itibaren yinni bir gün müddetle birinci mü
zay~ ve tarihi mezkurdan iübaren on gün mtiddctle son mü
za~edes; yapılarak 6-9-931 tarihinde ~halesi icra edileceğinden 
talıp olanların Kaza idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

ilan olunur. 

Evsaf ve müstemilatı hakkında ma!Qmat almak istiye11>ct 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilir. 

.. Düdüklü Tencere 411 

Piyasada mevcudu kalmay&n düdüklü tencereler vürut etmiş- 1 
tir. Bu '."'ri~ullide tencer~!~rden bir adet olsun edinmek isti-

rahat, 9Ur at ve temızlıgı sev.en her aile için 1Jzımdır. 

--• Yeğine deposu: Eminönü İngiliz Mağazasıdır. 

Istanbul Jandarma 
müdürlüğünden : 

imalathanesi 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarıfla (1898) tüfek kayışı 
3967 bel kay~ı 2068 omuz kayışı 2021 kütük 4550 sünğülük 
620 ı,ıarjor •kılıfı aııka 248 şarjor kılıfı askı kayışı satın alınıı• 
caktır. Münaıkasa 14-9-931 pazartesi günü saat 15 te Gedi,k~' 
Janda•nna İmalathanesinde icra edil~ktir. Talip olanlar1" 
komisyona müracaatları. 



Ali Tic-aret Mektebi -"- Çocuklar~nız' Mu haf aza Ediniz 
Müdürlüğünden: . 

· • 1 ··nünden ~:A D~ 1 - Kayıt ve i<abul muamelesı 1 eylul 931 sa ı gu 
başlayacak ve 30 eylUl 931 çarşamba günü akşamına kadar de-

vanı edecektiır. · . 

2 - Kayıt ve kabul için hergün sab~~.ları sa~t 10 dan ~kşam~ ~~ •. { ;t/• 
t~;r saat 16 ya kadar mektep müdürliıgiine muracaat edıleoek ~ '/fft~tff.f'.{~~-~:.: 
~ - Mektebin ulfımu aliyei ticariye kı:sınma: ~fi· ,.,d*-:;:,ı;;;;.x:.· = ~"··. 

A - T am devreli liseleri ikmal etmiş Hanun ve Efen- (,~ 
diler, . ~fy ~;·~ · · 

B - Darülfünun fakülteleri ile alt mekteplerden mezun 
olanlar veya nakil suretile gelenler. Nakil suretile 
gelecek olanların da herhalde lise mezunu olmala-

rı şarttır.. . 
D - Lise ve ali mektepler derecesinde olduğu hükQmet

çe tasdik edilmiş ecnebi mekteplerinden şahadet-
nameli olanlar, imtihansız kaıbul olunurlar. Ancak 
ecnebi mektebi mezunları ile ecnebi ticaret m ekc 
teplerinden mukabil devrelere naklen alınacak o-
lanlar (Tü11kçeden imtihan olunacaklardır.) 

4 - (Mektebin Yüksek Ticaret) kısmına: 
A - L iselerin birinci devrelerini bitiren Han un ve Efen-

diler. 
B _Orta mektepleri ikmal eden Hanım ve Efendiler 
~ _ Orta ticaret mekteplerile dörder senelik ilk ticaret · 
v mekteplerine muadil olduğu tasdik edilmiş ihtisas 

ve meslek mekteplerinden mezun bulunanlar. 
o _Bu d erecede oldukları hükumetçe tasdik edilmiş ec

nebi mekteplerinden şahadetnameleri .olanlar. (Bu 
gibilerin Türtcçeden imtihan vermelerı şarttır.) 

5 - Dömer seneli:k ilk ticaret mekteplerinden gelen.ı:r. (b~ 
lllektepleri iıkmal ederek şahadetname almış olanl~r bıla ımtı
han Yüksek Ticaret kısmının2nci sınıfına ve ~u2ncı ~mı~ta oku 
nan derslerin ıınıumundan imtiha vermek şartile de 3uncu sınrfa 
kabul edilirler. Bu mekteplerin üçüncü sınıf~~an.naklen gele
cek talebeler imtihansız Yüksek Ticaretin brrıncı sınıfına alı-
nacaklardır. , 

KURUŞA\ 
Sinek, tahtakurusu. hamamböceği, güve (tavuk 1 lor. Hi la liahmer, y1tr mek tepler i. vapur k umpanyala· 

wBE~MI ı tl ~18 T~R l ~l f~TE D ~ IH K ~T İ 
, 

( 
lisanda intişar 

l!azeteler için bilumum resmi 
Türkiyede her eden bütün 

d.aireier 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahran1an zade hanı 3 Üncü kat 
Telgraf adresi: ~esmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 • .-ı.a.-ıı~~----~:· 

Saraçhanebaşında Mü nir Paşa konaklarında 

6 - Mektebin (Orta Ticaret) kısmına: . . 
A - Lis eler in birinci devrelerinde altıncı ve yedmcı sı- j 

Kızi::y~~k:k Hayriye Liseleri 
ve Neharı 

orta
lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlan mıştır. Tedrint Türkçe, Fransızca ve ingil'zc: dir. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alını: ve akp m aynı vasıta ile evl~rine 

gönderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebi:ir. Telefon: 20530 

nıfları bitirmiş olanlar. . . . . 
B - Orta mekteplerde altıncı ve yedıncı sınıf tahsıllerı-

ni gönnüş olanlar. 
C -Tam devreli Hk mekteplerden·mezun ol.anlar: . 

D _ B d elerde olduğu hükumetçe taS<iık edılmış 
u ere<: l b"l• . 

ecnebi mekteplemen şahadetname alan ar ı. a ım-
. h kayıt ve kabul olunurLar, ancak ecnebı mek

tı an . ..:.L el · 
teplerden gelenlerin Türkçeden ımcı:ııan verın eın 

ıaznndır. 
· , ~_Orta ticaret mektebine alınacak talebenin mikdarı 

tahdit edildiğinden müracaat edenler muayyen mik 
dardan fazla olursa her seneki gibi kayıt muamele
s i 25 eylulde kesilecek ve aralarında müsabaka im
tihanı yapılacaktır. İmtLhan şeraiti mektebin divan 
hanesinde ilin edileceiktir. 

F - Yüksek Ticarete girecek Hannn ve Efendilerin yaş 
!arı onbeşten aşağı ve yi.rmi birden yuıkan olma
yacak ve orta kısma kabul edileceklerin yaşlan da 
onücten dun ve onsekizden efzun bulunmayacaktır. 

. D/ÖER ŞERAiT 
1 - Her üc icısım icin müracaat edenler mektep idaresinden 

tlacaklan be~anname~i dolduracaklardır. . 
2 -Mektep müdürlüğüne hitaben yazılacak bir istidaname ıle 

t.1üracaat edilecektir. İstidanameye atideki vesaik merbut bu
lunacaktır: 

A - Okudukları mekteplerin şahadetl':ame V~'! tasdik-
nameleri ve nakil ilmühaberleri. 

B - Hüviyet cüzdaıu 
P - Tasdikli sıhhat ve aşı raporları 
C - Zabrtıaca tasdik edilmiş •hüsnühal varakası 
Ç - Ufak kıt'ada üç adet fotıograf 

.Mektep niharidir; tedrisat günün nısfma kadar de~:m ~de'.. 
lctare, Anadoludan gelecek talebenin ibatel-eorine ve dıger ıhtı
Yaçlarma medar olacak hususi teşebbüsatta bulunur. 

umcmiye, iştehasn:lık ve kuvvetsizlik halitında 
büyük falde ve tesiri görülen 

, "&.:.\, •.c' ~ • • -; NiŞANTAŞl'NDA 

Kız ve Erkek ş· ı· T kk" L• • 
Leyli ve Nehari iŞ l er a 1 ISeSI Orta - Lise 

Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için fran3ızca, Aim:ınca, İngilizce kunları ve 
Kız • Erkek talebe için ayn binalarda ayrı ley.i teşki!ah mevcuttur. H: r gün saaııt 10-17 ye 
ko d<ır talebe kaydedilmektedir. Mektep ta limatnamesi mecc m en gönder!i ·. 

Telefon: Beyoğlu 2517 Tesis t· ·ihi 1879 

BÔBREK MESANE HASTALIKLARINA 

DIUROL 
IUlllARI ERiTiR , TAŞLAAI söırtJltJS 

SANCtllıRl TESlcfN EDER BiR MÜORlltDİR 

Askert fabrika
lar ilanları 

31-8-931 tarihinde kapalı 

zarf usulile münakasası icra 
edilecek olan 2500 ton Generö-
tör kömürü ile 106,900 kilo 
civata demiri ilanında Vakit 
gazetesi müsavi fasılalara ria
yet etmediğinden yevmi ihale 
26-9-931 tarihine saat 15 e te
hir edilmiştir. Taliplerin şart
namesini almak için her gün 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat ve teklifat iLe mü
racaatları. (3696) . 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

BakteriyoJoji Liboratuvarı 

Umum kan tahlil.it< Frengi 

Eyi ve tam bir sibhat iç!-° ı 
bır. bazim JJ.zimdır. 

ınuntazauı . . 
Tatli mtıleyyin ve taaoıı l!tif 

la Eno's "Fnıit Salt" size o ~ . 
bnnn temin, ınideyi takvıye 
ve barsalı:lari tanzim eder• 

Gazi muallim mektebi 
ve Terbiye Enstitüsü müdirliğinden 

FOSFATLI ı noktai nazarından (Wn-
A - Mektebiınizin ikmal imtihanlarına Eylfilün on beşinde 

başlanacaktır. Talebenin o gün mektepte bulunmala
rı lazundır. ŞARK MALT 

HULASASI 

FENNİ KUNDURA 

teamUlü) kan kü
sayılmım, tifo v.e 

ısıtma hastalıkları te§hiei, 
idra<r, balgam, cerahat, ka
zurat ve 911 tahlilatı, Ültıra 
mikroskopi, hususi aşılar ia
tihzart. Kanın üre miktarının 

tayini ve kanm sodimaitation 

eürati. 
Divanyolunda 

m<rt türbesi No. 
fst. 20981. 

Sultan Mah-
189. Telefon 

Pertevniyal Vakfından: 

B - Eınotitünün Mesleki şubelerine gıirınek arzusunda bulunan 
Lise mezunları Eylfılün 28 ine kadar Enstitü Mü
dürlüğüne müracaat etmelidirler. 

C - Enstitünün ihzari sınıflarına ginneğe talip olup Muallim 
mekteplerinde veya Orta mekteplerde müsabaka im
tihanına ginniş olan Muallim mektepleri mezunla
rından kimlerin müsabakayı kazanmış oldukları ay
rıca ilan edilecektir. 

Kandilli Kız Lisesinden 

2500 Lira Mükafatlı 
931 ikinci Kurası 

I 

' Teşrlnievvelde Çekiliyor 

Kuraya iştirak İçin 
1 Eylüle Kadar 

Kumbara Mevduatınız 
Asgari 5 Lira Olmahdır 

Türkiye iş Bankası 

i 

Jotset ~eniz Ticaret Mette~i Ml~Orlü~On~eu 
Mektep iktisat Vekaletine meıi:ıut leyli ve meccani bir 

müessesedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin ia~e ve ilbası 
hükfunc:te aittir. Bikes talebeye aynca muavenet olunur. Taş
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlarına kaptan ve maıkinistlik diploması 

verilir. Bir hizmeti mechuriyesi yoktur. Kayıt ve kabul mua
melesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve usul ve 
nümuncsine muvafık ve Noterlikten muaaddık bir taahhütna
me verdikten sonra kespi katiyet eder. 

Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört sene
dir. Ali birinci sınıfa münhasıran lise mezunları almır. TAii 
birinci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil 
gördüğünü Maarif memurluklarına tasdi.k ettiNmler kabul olu 
nur. Taliplerin atide muharrec vesaiki istidalarına rapten 
Mektep Miidiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyede 
hazır bulunmak üzere bir teşrinievvelde bizzat mektepte hazır 
bulW1maları lazımdır. Taşradan glecek talebenin, Yüksek De
niz Ticaret Mektebine girmek üzere memleketlerinden ha
reket ettiklerini natık bir mazbatayı ve vesaiti nakliye sahip
lerinden alınmış ve rayice muvaf1'k olduğu mahalli belediye
lerince tasdik edilmiş senetleri beraberlerinde getinnelri la
zımdır. 

Seraiti duhuliyeyi haiz olaınlara ve posta pulu gönderen
lere her türlü tafsilat ita edilir. İlk ve orta mektep mezunları
nın beyhude müracaat etmemeleri rica olunuı:. 

İstidalara raph lazım gelen ve.:. 
sikalar şunlardır. 

(1) Nufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. (4) Polisçe musad
dak hüsnühal ilmühaberi. (5) Dört a<let vesikalık f-otoğraf. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukarı 
olmamalıdır. 

Köprübaşında V aldehanı 
tahtında 7 numaralı pastacı 

dükkanı 3 sene müddetle ki
raya verilmek üzere yeniden 
yirmi gün müddetle müzayede 
ye konulmuştur. İsticar etmek 
istiyenlerin yevmi müzayede 
olan 1 Eylfıl 931 tarihine mü
sadif salı günü saat on altıya 
kadar Istanbul Evkaf Müdin
yetinde Pertevniyal Vakfı iıia · 
resine veya Encümene müra
caat eylemeleri. 

2 - İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil meıktep me
zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihanım:, iki 
sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetinde bu 
lunanlar, malt'.lmatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu şeraiti 
haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malOırnatı medeniye 
ve iktisadiye, umumi tarih ve coğr.ıfyadan imtihana tabidir. 

l - Mektebimiz bu sene tam teşkilatlı liseye tahvil edil- 3 _ Taliplerin 30 EyHll tarihine kadar zime gösterilen ve-
mi.ştir. Birinci devrede olduğu gibi ikinci devrenin birinci ve sai!k ile mektep idaresine veya bulundukları yer müddeiumu
ikinci sınıflarına da leyli ücretli ve nehari talebe kaydıedile- miliklerine müracaat etmeleri lazımdır. 
cektir. • A - Mektep şahadetnameırl veya tasdiknamesi, memuriyette 

2 - Mezuniyet ikmal imtihanlarile diğer sınıfların ikmal ise beraeti zimmet mazbatası, 
imtihanlarına Eylill iptidasndan itibaren başlanacaktır. Pro- B _ Sıhhat raporu, 
ğram mektepten öğrenilir. c - Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakas.. 

3 - İki EylUI 931 den itibaren bir hafta müddetle ownarte- D - Halen asıkerlikle alakası olmadığına dair vesika 
si, pazartesi, ve çarşamba günleri tecdidi kayıt muamelm ya- E - Üç adet 9 X 12 ed>'admda fotoğraf, 
pılacaktır. Bu müddet içinde bütün eski talebenin kaydını tec- 4 - Tedrisata başlandıktan sonra kayıt ve kabul muamelesi 
dit etmesi lazundır. 9 EyIUl 931 den iti.baf"en bir hafta içinde yapılmıyacağından taliplerin müracaatlarmı tacil etmeleri 
yeni talebe kayt ve kabul olunacaktrr. icabeder.

1 
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AYAl<LARI TERLEYENLERE 

HiDROL 
TERi" •O•urn DERHAL KESER VUCUDA 
ZARAR YERMEZ HER ECZANEOE BULUNUR 

MtBl!i~ 

µ 

KARADENİZ POST ASI 

Samsun vAP;~~6 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı Sirkeci rıh
bmından hareketle (Zon· 
guldak, lnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Gireaun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sir· 
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 21515 

Tavilzade vapurları 
Muntazam AYVALIK postası 

~ v~~~~!!1!! F ,embe ak9amı 
saat 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu , Çanakkale , 
Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalıja 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. Adres: Yemişte Ta
vilzade biraderler. 

Tele fon İstanbul 221 O 

SEYRİSEF AIN 
Merlı.eı acenta: Catıtı llöprU başı 

B. 2362. Sobe A. Sirkeci Mühürdar 
ude han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
CUMHURiYET 27 Ağus

tos Perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
ÇANAKKALE 28 Agus

tos Cuma 10 da Galata 
Rıhtımından kaLkarl.ar. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

MERSiN 25 Ağust0& Sa
lı 17 de Sirkeciden kal
kacaktır. 

TRABZON POSTASI 
MAHMUT ŞEVKET PŞ. 

25 Ağustos Salı 17 de 
Siııkeci Rrhtımrndan ha
reketle Zonguldak, İne
bolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, 01-
resorı, TrabZ'On, Rize, 
Mapavri'ye gidecektic. 
Dönüşte Zo1'guldak yok
tur. Of, Sürmene, Polat
hane, Göreleye de uğra
yacaktrr. 

LASTER SİLBERMAN 
ve ŞÜREKASI 

DOYÇE LEV ANT LİNİYE 

Hamburg, Brem An .... re İs
tanbul ve Bahriııiyah arasında 

asimet muntazam poctası: Ham 
burg, Brem, Stetin, An....,rs ve 
Roterdamdan limanımıza mu
vaaalatı beklenen vapurlar: 
MİLOS va. 27 Ağ.es doğru 
OLİMPOS va. 26 Ağ. sa doğru 
HERAKLEA . va. 28 Ağ. sa 
doğru 

DERİNCE va. 6 EyJille dolru 
Burgaz, Varna, Köatence, Ka~ 
laa ve İbrail için limanımızdan 
hareket ede<:ek vapurlar: 
MİNDEN va. 28-30/8 de tah-

milde 
MİLOS va.27-31 '8 da tahmikle 
Hamburg, Brem, Anvers, Ro
terdam de Dançig için yakın
da limarumızdan hareket ede
cek vapurlar. 
AKİLA va. llınanırnız<la 
NOPLİA va. 27-28 Ağustuda 

tahmilde 
APOLONİA va. 3~ Eylul-Oe 

tahmilde 
Yakında Tekirdağ ve Pmı

dınnadan Roterdam, Anvers ve 
Hamburg için hareftt edecek 
vapurlar: 
OLİMPOS va. l+.20 Eyluldc 

tabmilde. 
Fula tafsillt için Galatada 

Ovakimyan hanmda k&in L&ı
kl' Silberman ve Şürekası va
pur acenteliğine mtiracaat. 

Bursa Ziraat mektebi 
Kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Mektebe orta mektep mezunları alınır. TaliıpJ.er meıkte
be alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi 
tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaf
tan başka mektebe ıgirmek istiyen efendilerin aşağrdaki şartla
rı haiz olması lazımdrr. 
A: Türkiye tabasından olmak. 
B: Vücudı1 ziraat işlerine mütahanımil olma~ 
C: Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
D · Sart hastalrklardan salim olduğunu tabip raporile tevsi:K et

mek . 
E: Aşı şahadetnammru. ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak 

3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çi~çl ve arazi sahibi evladı 
olduğunu tevıik edenler tercih edilirler. 

4 - Kayrt ve kabul zamanı Te.şııinievvel bidayetine kadar
dır. Taliplerin ya doğruca veya mahalli ziraat müdür ve me
murlukları veya Mülkiye memurlukları vasıtasile mektep mü
diriyetine üç krt'a fotoğraf ve ve6aikle de istida ile müracaat et 
meleri Iazınıdır. 

5 - Talipler tahsıil esnasında meıkıtebi terketmiyeceklerine 
daiır Noterlikçe musarldak bir kefaletname vereceklerdir. 

Karacabey kayma
kamlığından: 

Karacabey hükfimet dairıesinln bakiyei inşaatından bu sene 
de mevcut tediye emri mucibince 5000 liralrk kıımmın inşası 

mıikarrer bulunduğundan 20 Ağustos 931 tarihinrlen 9 Eylt:n 
1131 tarihine kadar 20 gün milıddetle aleni münakasaya konul
muıtur. İnşasına talip olanlaır ihale günü olan 9 Eyl(Jl 931 çar
şamba gUnU &aat 14 te kadar % 7,5 teminatı muvakkateleri ile 
ehliyet vesikalarını müstashaben Kaza kaymakamlık dairesin
de müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

istanbul Erkek lisesi müdürlüğünden 
Lisemizde (1) Mezuniyet lmtilwılarına bir Eylfilden itiıa

ren bajlanacaktır. Proğram mektepten öğrenilecektir. (2) İk
mal imtihanlarına ız Eyltllde başlanaca.ktır. Pcoğram mektep
te uılrdır. (S) 1Mr eylUlden itibaren 10 EylQ!e kadar cumartesi, i sıı.lı ve per§embe günleri kayt tecdidi muamelesi lı'.apılacaktır. 
Bu müddet içerisinde bütün eski talebenin kaydını tecdit ettir
mesi lazımdır. (4) 10 Eylfilden itibaren yeniden talebe kayt ve 
kabulüne başlanacaktrr. 

Tütün inhisarı Umum 
müdürlüğünden: 
1.- 17-8-931 tarihinde münakasası ilin editen (130) metre 

mik'abı kerestenin g8rlilen lürum üzerine 31-8-931 tarihine 
milsadlf pazartesi gilnUne tehir edihnfştlr. Eb'ıı.t hakkında 
malfimat almak Uzeıre taliplerin Galatada Mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 

2.- 4-7>-931 tarihinde satılması ilan olunan 
kalem hurda eşyanın ihalffi görülen 
29-8-931 tarihine tehir edilmiştir. 

Azaıpkapıda (16) 
llizum üzecine 

Istanbul Evkaf 
~diriyetinden: 

•• mu-

Guraba bastımeshıe 1931 senesi için lüzumu olan ôki yüz 
yetmis beş kalem ezca ve edevatı tıbbiyenin kı&ıpalı zarf usulile 
icra kılınan münakasasmda talipler tarafından verilen fiatlar 
haddi layık görü1mediğindıen pazarlıkla ihaleci takarrür et
miıtir. Talip olanların şeraiti anlamak ve ecza defterini gör
mek üzere her gün Levazım idaresine ve ihale g!lınü olan Ey
IfilUn birinci salı günü saat on altııda İdare Encümenine mü
raca>atları. 

Erzurum P. T. Baş
müdiriyetinden: 

Henüz pey altına almmıyan Erzurum - Karaköse postası bir 
hafta müddetle tem<iit edilmiştir. Taliplerin Istanbul ve Er
zurum Başmüdirlyetlerine milrncaatlan. 

Erzurum P. T. 
müdiriyetinden: 

Baş-

1700 lir aile pey altına alınan 992 lira bedeli sabrklı Erzu
rum-Bayburt arası postası pazarlık suretile 20-8-931 tarihindıen 
ıitibuıen bir ay müddetle temdit edllmiŞ.tir. 

Istanbul Adliye levazım dairesinden: 
Telefon: Bcyğlu 641-674 İstanbul Adli~ dairesi koloriferi için 270 ton 'kriple maden 

kömürü mübayaa edileceğinden taliplecin şartnameyi görmek 
Üsküdar H3.Ie Sinemasında üzere her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 

Vals Ruyası mümessili, Villi edeceklerin de EylUlün 10 uncu perşembe gunu saat 15 te 
Friı;. Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatla;• 

- ~-

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali milhendis kısmı - Sanayi kurları 
Her perıembe ve cuma ,Unleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavsiye olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Keşide 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, naho~ tesiri 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyley 
(ter) ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedi 

1 O - O o 8 ~ N ~ P E R T E Y' in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden 
değilıeniz lütfen arkadatlarınıza bir ıorunuz. 
dığımız teşekkürnameler bize, bu müstahzarı, si 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

11 EYL0LDED11'. 

Büyük ikramiye 
35,000 Liradır 

.-• lzmir • Göztepe: Leyli • Nehart 

Ayrıca: (15.000, 12.000, 10.000, 8.000) Liralık 

İkramiye ve: (25.000) Liralık bfr Miikifat. 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden: 

Karadeniz boğazının 14 mil haricinde demirli bulunan feenı' 
işaret gemisinin zincir ve demirinin denizden çıkarılarak İstan
bula nakledilmesi pazarlık suretile ihale edilecektir. Talip o
lanların 27 Ağustos 931 perşembe günü saat 14 te Galata rıhtı- 1 

mrnda Maritim hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü mübayaa 
komisyorıuna müracaat etmeleri lüzumunu ilan olunur. 1 

Hilallahmer hasta bakıcı mektebi müdüriyetinden 
Genç lozlarrmızıp parlok \'e emniyetli bir iıtikbal hazrrlryan mektc

bimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahıil müddeti iki buçuk senedir. 
Mektep leyli ve meceanldir. Talebenin bki.n, İtlfeıi giyimleri Hilalial>
mer cemiyeti tarafından lemin edilir.Ve aynca kafi miktar har~lık verilir. 

Kabul §81'tları: 
1 - Türkiye cümhuriyeti taba11nda bulunmak. 
2 - 18 yaıındftn aşağı 30 yıtşrndan yuLart olmamak. 
3 - Bvli olmamak. 

4 - Sihhati iyi olmak (&1hhi muayene mektepte yapılır}---· - · 
5 _ ilk tahıili ll<rnnl edenler imtihanla orta tahslll ikmal edenler 

imtihanını krıbul edilir. 
6 - Tahıil cınasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi teı·keden 

ler ve ..,ııadetname aldıktan sonra be§ senelik mecburi hizmeti ifa etmi· 
yenler tahıl! masrafını füHyeceklerfne dair noterden muaaddak bir taah
hlitname vereceklerdir. 

7 - Mecburi hizmet eanasınde evlenemezler. 
Bu f'lrlları haiz olan hanımlar hüviyet cüzdaru, aıı ve mektep şaha

detnamelerini ve mahallesinden hlisnö hal ilmühaberini beraberine ala -
rak 15 Eyllile kadar Alısaray Haıeki caddesinde mektebimlze müracaat
ları. 

Yüksek Baytar Mektebi Rek
t!)_rlüğünden: 

Cinsi Miktarı: 
Kok kömürü 40 Tor\ 
Meşe kömürü 5000 Kilo\ 
Odun 120 Çeki 

Yüksek Baytar Mektebine ait yukarda miktarı yazılı man
nıkat aleni münakaşa usulile münakasaya konulmuştur. 

Şartnamesini görmek istiyen her gün ve münakasaya İ§ti
rak için de ihale günü olan 26-8-931 Çarşamba günü saat 15 te 
Fındıklıda Yüksek Mektepler müba.yaat komisyonuna müra
caatları . 

lstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Bu sene mekteıbimize yeniden talebe aluımıyacaktıır.2-

İstanbulda bulunup Edime ve Bursa Kız Muallim Mektepleri
ne girmek isteyenlerin imtihanları 1-9-931 tarihinde müeıısese
mizde yapılacaktır. 3 - Namzet kaydı için 25-8-931 tarihine 
kadar hec gün müracaatta bulunulabilir. 

iktisat Vekaletinden: 
An:kara ziraat ı:neıktebi yanında bulunan ma·kine laboratua. 

nnda yapılacak 8729 Ura ibedeli keşifli ilavei inşaat kapalı zaııi 
usuli ile yinni ıbir gün müddetle münakasaya çrkarılmıştrr. 

Evrakı fenniyesi ve projesi Vekalet muhasebesine verilecek 
Beş Hra mukabilinde telsiz telğraf clvan:ru:la zirai ve baytari 
eııstitülcır ~at fen heyetinden verilmektedir. Taliplerin ilfuı 

edilen bedeli ıkC1if üzerinden % 7 ,fi teminatları ve ehliyeti fen
niye vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan 12 Eyl(Jl 931 tarihi
ne müsadif Cumartesi gün.il saat on dörtte ziraat müstıeşııırlığı 

kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

Erenk6y Kız Lisesinden 
Lisemizde (1) Mezuniyet imtihanlarına lbir Eylfllden itiba

ren başlanacaktır. Proğram metkepten öğrenilecelktir. (2) İk
mal imtihanlarına 12 Ey!Qlde başlanacaktır. Proğram mektep
te asılmıştır. (3) Bir Ey!Qlden 10 Eylftle ikadar Cumartesi, sa
lı, perşembe günleri kayrt tecdidi muamelesi y ~· Bu 
müddet içerisinde bütün eski talebenin kaydını it ırttir
mesi lazımdır. (4) 10 Eylfilden itibaren yemden talebe kayt voe 
kabulüne başlanacaktn:. 

Jandarma imalathanesi müdir
liğinden: 

Jandarma thtiyacı için (3500) adet battaniye itapalı .zarfla 
satın alınacaktıır. Münakata 9-11-931 çarşamba günil saat (15) 
te Gedikp~ada jandarma imalathanesinde icra olunacaktır. 
Talip olanlaırın komisyona müracaatla teklif ve t~tlarnu 
ayrı ayn vermeleri lizrmdrr. Şartname imalathaneden verilic, 

AMERiKAN KIZ MEKTEBİ 
İzmir'in Oöztcpe semtinde, 'flezareti, havası en güze], müstesna bi 

mevkide muhtelif spor sahalarını muhtevi, bir koruluk içinde kain 
dir. 

Sınıflar 6-11 e kadardır. İngilizceye yeni ba§layacaklar için !b 

. zari sınıflar vardır, bu sınıflarda talebe aı: bir müddet zarfında 
büyük sınıflara yetiştirilmektedir. Türkçe deraleri büyük bir eheıtl 
miyctle tedris edilmektedir. Frensm:a dersler için de kurlar vardır. 

Mektep bu se<ıe leyli kısmını da açacaktır. Bu sene için yalnıt 
(22) leylf talebe alınacaktır. Leyli tal<!be kaydına şimdiden başlan· 

mıştır. Leyli ücret (400) liradır. İki taksitte almr.r: Kayıt zamanı 
Şubat 1-JS. Mektep talebeye yalnız karyola verir, çamaşırını yıkatır· 
Yatak, yatak takımı vesair levazım talebeye aittir. 

Kay~olmak isteyenlerin ilk mektebi ikmal etmiş olmaları ve icaf 
eden vesikaları getirmeleri lazımdır. 

Fazla ma!Qmat ahnak isteyenlerin İzmir poeta kutuısu 111 e rnU· 
racaatları rica olunur. 

. 
NOTRE DAME DE SION 

LEYLi KIZ MEKTEBİ 
latanbul - pangaltı 

~lektchimizin 1931 • 1931? ders senesinin kı)ıt muamelesi 19 't 
26 Ajl;usıos 1931 çarşamba gttnleri saat 9·12 ve 14-17 ye kadar ve 
F.vlul lll31 in her çarşamba ve cumartesi günleri aynı saatlerde icra 

edileceği llAn olunur --- - ----
~~ 

Beşiktaş: Yıldız 

Leyli ve nehari - Kız ve erkek 

ŞEMSÜLMEKATiP 

Bilftmum Sanayi Mektepleri 

marangoz, dülgıir, mobilyacı ve ağaç işçilerine: 

1 Eylülde çıkacak olan 

Ağaç işleri 
mecmuasını san'at itibarile almalarını 

tavsiye ederiz 

Ortaköyde F eriye saraylarında 
Kabataş Lisesi müdürlüğünden: 

1 - Ücretli leyli talebe kaydı.na baflaru.nıştır, 
2 - Leylt yerimiz mahdut olduğundan eaki leyli talebeıı' 

zin Ağustos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmoleıri ıazııf 
dır. 

3 - Senelik taksit 250 liradır talip olanların mektep ve 
kalarile dört adet fotoğraflarını derhal göndenneleri icap ed 

4 - Mezuniyet imtihanlarına EylQl bidayetinde, ikmal · 
tihanlarına 12 Eylfilde, nihari talebe kaydına. 10 EylUlde ba 
nacaktır. 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Haydarpaşa - &kişehir hattının 14 )( 600 üncü kilome 
sindeki Dil iskelesi ocağından çıkarılacak 1500 m3 Blolı' 
2000 m3 Balast kıı.palı zarfla m6nakasaya kıoom.uftur. 

Münakasa 9 Eyl(il 931 Çarşamba günil saat lt5 da Ank 
da Devlet Demiıryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştlmk edecelklorin teık:liıf mektuplarını ve Jll 
vakkat teminatlarını aynı günü aaat 15,30 ıke.dar münakasa~· 
misyonu katipliğine vermeleri llmndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde }. 
karada ve Haıydarpaşa.da İdare vem.elerinden tedaırik edebil 
ler. 

Van Posta Başmüdürlüğünden: 
Gevas - Reşadiye ve Tatvana uğrayan haftada ka>rşıicl.dl 

seferli karşılıklı her seferde dört yüz kilo sıkletli ve dokuz l 
doksan yedi J.ira bedeli ııabıklı Van Bitlis arası Posta ı;ü,ıiİ' 
lüğü 'bir şekilde yazın Otomobl.I kışın Hayvan, Diğer tekil l 
kıf Hay~·anla nakliyat prtiyle lrki tekil olarak 12-8-931 ti 
hinden itibtten 20 gün müddetle ın6nakaaaya konulmuş~ 
1.- Yaun Otomobil ile na:lııllyat idareye uygun gelirse teJl

1 

zi.ihe kullanılaratt kll.l'Şılıklı bir sefer sıkleti altı yüz k.i1° 
ibllğ edilecektir. 3 - G~k yaz Otomobil ıkıtın Hayvan 
gerekse yaz klf Hayvanlıa nakliye yaıpılırsa orı dört Hayvatl: 
lundurulacaktır. 4 - Daha ziyade malfuna.t almaık üzere 
bapnüdilrlüğüne veya Bitli1ı müdilrlilğüne müracaatları İ 
olunur. 


