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Buğd;y 
Meselesi 

s 

Gazi Hz. gençliğe ediyorlar •. hitap 
., .Bujday buhranıDUI malıl
~1 bu •ütunlarda birkaç ve
j' k ile tetkik edildi. Heır mem· 
f e ette olduiu clbi bizde de 
~~la iatihaal vardll'. Ve bu 
~~den köylü mütkil vaziyet-

ır, Köylüye bu badirede na
j,'.1 Yardım edebiliriz? Ortaya 
ır takım fikirler abldı: Prim 

•ereliın denildi. Buğdayı kıy• 
~etlendirmek lazım ııeldiği 
1 eri •ürüldü. Ziraat Bankası· 
llın buğday satın alması la-
, :•ııı geldiği söylendi. Bunların 

ayda ve mahzurlarını t:ıwıdan 
~1"'1el yazdıg~ ımız bir kaç ydı 
1 e · k V ızah etmeğe çalıtmıttı · e 
§u_ neticeye varmıştık ki, bu
l!Uııkü terait altında bükiiınıel 
larafından yapılabilecek yegi
ııe Yardım, köylünün borçları-
111 veyahut bu borçların bir kıs· 
:_nını buğday ile tediyesini .~~~ 
uul etmek. Memnuniyetle goru 
Yoruz ki hük\imet bun• karar 
"~tıniştir. Haber verildiğine 
!!~re, Ziraat Bankası bet 
lllılyon liralık buğday müba
Yea edecektir. 

Memeleketimizio milyonlar· 
~ kente.la baliğ olan buğday 
11tihsaline nisbetle mubayea 
edilcek mikdarın pek cüz'i ol
dugunu görenler anlatılıyor ki 
'Ukutu hayale uğramışlardır. 
Ancak bu sukutu hayalin hü
kfıınetin yapabileceği yardım 
h;ıkJonda fazla hayale kapıl
llıaktan ileri geldiğine ıüphe 
Yoktur. Hükumet Ziraat Ban
kası vasıtasile buğday satın al
llıalda buğdayı k~ymetle?dir
~ek gayesini takıp et~ıyor. 
.Bır mahsulü kıymetlendırme 
Ubeliyeainin ne kadar masraf
h olduğunu evvelce izah etmiş
lik.. Amerika F orming Board 
Vasıtaaile bunu yapmağa ça
lı mıt ve büttin servetine rağ
men muvaffak olamamıttır. 
Hükumet memleketimizde buğ 
dayı kıymetlendirebilmek için 
iatihlake lazım olan mikdardan 
fazlasını kamilen satın almalı 
Ve bunu yok pahasına taşraya 
•atmağı göze almalı •. Çün~~ 
dahilde satarsa, bir nevı dahılı 
damping karşısında kalınaca
lhndan maksat hasıl olmak 
!Öyle duı·sun, bilakis maklıs bir 
lletice vermesi tabiidir. Esasen 
bugünkü bütçe vaziyeti de bu
na asllı. müsait değildir. 

Hükumetin ve Ziraat bankası 
nın köylüye yapabileceği yar
dını daha mutavazı olmak li
:ıınıdır. Bu da borçlu olan kö~
lünün esaıen naklen veremı
Yeceği borcu mukabilinde buğ
day almaktan ibarettir. 

Ancak bu meselede de dik
kat edilecek bir nokta vardll'. 
1-Iükumet veya Ziraat Banka•• 
topladıklan bu buğday stoku
nu ne yapacak? Köylüye ~a~ı
labilecek büyük veya küçuk 
Yardımın mahiyeti bu suale 
lsartı verilecek cevapta münde
llliçtir. Eğer hükumet bunu her 
Zaınan piyasaya arzetmeğe ba
:ııır bir vaziyette bulundura
eaksa korkarız Aınerikada 
F ormin~ Board'un elindeki 
buğdaylar gibi piyasanın başı 
tistünde asılı bir kılıç halini a
lacaktır. Ve bunun piyasa üze
rine yapacağı suitesir, köylüye 
Yardım yerine zarar getirebile
cektir. Bunun içindir ki Brezil
yada bazen kahveyi imha edi· 
yorlar. Her halde hükumet de 
topladığı stoku hiç bir suretle 
piyasaya arzetmemek c;v· ~.ııini 
aramalı. Her hangi bir şekilde 
istihlak çaresini aramalı. Stok 
Yaparak aelecek seneler için 
ınuhafaza ~tmeli, yahut zararı
na dahi olsa, ihraç etmeli. Hor 
halde herneyaparsa yapmalı; 
fakat bir daha piyasaya çıkar
lrıarnayı göze almalıdır. İşte 
bizce bugünkü şerait altında 
~ ziyade dikkat edilecek nok
~a hudur. Yoksa köylüye yar• 
•ın edeceg- iz derken piyasayı 

t.lr ' k t . ıist ederek kat yapar en 
Oz çıkarmıt oluruz. 

Ahmet ŞOKRO 

Haoa kahram•nlltrı lıe:ııif 6ir halle kltle$i araııntla abitlege geliıorlar 

Hava kartalı kahramanlar zafer 
abidemize çelenk koydular 

Bu büyük zaferi alkışlamakta Türk hey' eti içtima
iyesi en derin zcvkı bulmaktadır 
~~~~~~~~~· 

Dün Amerikan sefaretinde bir resmi kabul yapıldı ve gece Belediye tarafın 
dan Taksim bahçesinde büyük bir zıyafet verildi ve nutuklar söylendi 
Takıim abidesi timdiye kadar 1 

ııördüiü hörmetlerin belki en ııüze
lini dün idrak etti. Amerikalı hava 
kartalları Türle zaferinin timsali 
karş11mda hürmetle, tazimle eğildi
ler. Zaferin ne demek olduğunu 
bütün bir cihandan aldıkları alkıf 
ve takdirlerle çok iyi öirenen bu 
~oçlerin Türk zafer hatırası kar••· 
sında ihtiram vaziyeti almaları, o 
zaferin muazzam kıymetini tekrar 
eden büyük !tir hadiıedir. 

Gazetelerde muzaffer bava kah
ramanlanmn saat on buçukta Tak
ıim abidesine bir çelenk koyacak
larını okuyan binlerce halk cadde
lerde toplanmış merak ve •abınuı
lıkla büyijk tayyarecileri bekliyor
du. Saat ona doiru abideniıı; e~ta: 
fında bir polis mufrez~ılle, • bir ızçı 
takunr, mektep talebe11 lbtıraın sa-
f d toplanrnıtlardı. Tayyare ce-
ın a b' nıiyetinden bir heyet, ıraz sonra 
ııelerek abidenin önünde ~urdular. 
Şimdi bütün nazarlar lstıklal ca~
deıine clönmüt her gelen otomobıl
de onları arıyorlar. 

Çelenk na$ıl kondu? 
Nihayet ııeldiler. Saat tam ıo,30 

du. Büyijk bir kapalı otomobile 
binmitler, Amerika ba>:"aiı renkle
rindeki büyük buketlerı de yanlann 
da. Tll)'yare cemiyeti reiıi Hasan 
Fehmi bey kendilerine refaket edi-
yor. 

Otelden çıktıkları andan beri cad
deleri dolduran bayrankirlannın 
hiç durmayan alkıılan, kahraınalık
lan kadarda mütevazı olan ııenç 
tayyarecileri çok müteheyyiç ve 
mahı:up etn!itti, Etr~tan yükıelen 

Haoa kahramanları çelenklerini kogarlqrken .. 
"var olun" *'yaıayın,, temennileri· durdu. Şimdi binlerce ia .. n bir bi ... 
ne kızarak mukabele ediyorlar. Son- rini itiyor kahramanları daha y_. 
ra yine büyijk bir mahviyetle baı- kından ııö~mek için meydan doldu
lannı öne eliyor, bütün bu heye- ran halk büyük bir mücadeleye si
can, bütün bu cotkun kalplerden ritlyordu. 
laf&D takdirler batkalanna aihnit Otomobilden ilkin Hasan Fehmi 
ııibi kendi zaferleri için örülmel!te Bey indi. Arl<a11rıdan M. Boardman 
ol..,; ıeref haleıinden kurtulmak i•- ve en ıon olarak M. Polando indi
teyen bir vaziyet alıyorlardı. ler. Hiç durmadan, derin bir uiul-
Artık bir cuıiı halini alan alkıt tu halinde yükıelen alkidar gene 

tufanları her an daha kuvvetli yÜk· fDev:ımı 5 inci sahifede) 
ıelirken otomobil abidenin önünde 

Köylüye 
Yardım 

Ziraat bankası umum 
müdürü 

fstanbula geldi 
Ziraat bankası umum müdü

rü Şükrü Bey dün Alpulludan 
tehrimize gelmittir. 
Şükrü Bey dün bankanın İs

tanbul tubesine gelerek bir 
müddet m~gul olmu§ ve ban 
kanın yeni müdürü ile görüt
müttür. 

Ziraat bankası umum müdü 
rü Şükrü Bey buğday çiftçisi
nin yükünü hafifletmek için a
lınmakta olan tedbirlerle biz
zat meşgul olmaktadır. Banka 
şubelerinde köylünün bankaya 
olan borcuna mukabil buğday 
alınmasına en kısa bir müddet 
zarfında batlanacaktır. 

Aldığımız malumata naza
ran Şükrü Bey ~ehrimizd~ bir 

Abidenin önlnJe •• 1 

kaç gün kaldıktan sonra bura
dan lzmire gidecektir. 

Fıkra 
NEWYORK-iST ANBUL 

Newyorktan uçan iki geRç 
Amerikalı, iki gün bir s<1ai 
beş dakikada İstanbula geld. 
Al/ahın yarattJğı hiçbir uzvi 
kanat, insanın kendine taktı

ğı makine kanat kadar havayı 
hükmü altına alamamılitır. 

Alominyom ve tahtadan biı 
iskelet, bir avuç demir ve çe
lik külçesinden bir kalp, ve ha 
fil benzin damarlan, yeni asrı 
/arın en inanılmaz mahlukuna 
vücut verdi. Bu hayal gibi ku
şun yanmda, lokomotif ve oto
mobil dediğimiz korkunç ca
navarlar, iki zavallr sürünge
ne (1) dönmüştür. 

Fakat asıl ruh, volan'a ya
pışan iki kolun sinirlerinde, 
insan enerjisinde, insan kala
sınada ve lennindedir. En bü
yük hayalperestler, yaratmış 
olduk/an ilahlar arasında, bu 
meşin maskeli ve meşin eldi
venli At/antik tayyarecisi ka
dar büyük bir harrJıalar ör
nefi düijünemediler. Ojiyasın 
alnrlarını temiı:liyen Her gül, 
Atlantiğln lrrtınalarrnı, sağ
naklarını ve yıldırımlarını ö
nüne katıp süren kanatlı adam 
yanında nedir? 

Neme arslanını şimdi spor
cu kadınlarımız iki tebessüm 
arassında vuruyor: Kanatır a
dam mesafe ve zamanı yendi. 

Mesafe ve zaman, kainatın 
iki kolu bir alektrik pırrzı ve 
bir tahta volan'la kıskıvrak 
tutulmuştur. 

Telslı: bütün beşeriyeti bir 
tek kulak ve bir tek ağız hali
ne sokuyor. Tayyare New
York'tan lst.~nbul'a bir sıçra
yışta geliyor. 
Anlaşılarmyan, her pıırçıı:ııı

na tapılan, di:ı: çökülen yırtıcı 
ve mağrur tabiat, bugünün in
sanı elinde ham maddelerin 
en yumuttaklarmdan biri ol
muştur. Bugünün insanr kara 
bulutun yıldırımını, koyun sU
tü gibi sağıyor; deni•ln dibine 
ve havanın dışına, sefer tası 
ile kıra yemek götürür gibi, 
kutu içinde teneffüs götürü
yor. 

Makinenin mucl:ı:ııleri blı:e 
öğretiyor ki, 

1 - insana, 
a - Akla, 
Yani maddeye ve hakikat• 

inanacağız. 

Madde ve bak/kat, blJtilıı 
ruh ve hlmlerlni çiğneyerek 
bizi bQtün putlardan kurtar-
mi§tır. 

FALiH RIFKI 

(1) Sürüngen "zahife'' G.rtılıiı· 
dır. 

Maarif 
Müsteşarlığı 

İbrahim Alaaddin 
Bey mi olacak? 

Maarif vekaleti müatetarlığı 

rülmektedir. 

için meb'us İb
rahim Alaattin 
Beyin iımi mev 
zuu bahıolmak 
tadır. Muma
ileyhin müıte
tarlığa getirile 
rek meb'usluk
tan istifa ede
ceği kuvvetle 
muhtemel gö-

' ---- • 
M. Lloyd George iyi 

Lndra, 1 .A.A.- Dün saat 22de 
netredilmiş olan aihat bülte
ninde M. Lloyd George'un ol
dukça iyi bir gün geçirmiş ol
duğu beyan edilmektedir. Se
lah devam etmektedir. 
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! Büyük Reisimiz diyor ki .. 

; "Yüksek hasletlerine emniyetle -
§ baktığım Türk çocuklarından 
~ daha az şey istemem .. ,, 

Gazi Hz.nin hava kahramanları ve : 
:=_ Türk gençliği hakkında beyanatı ı 

Evvelki gün Amerikalı tün insanlik yiik.-k heyecanlı 

tayyarecilerin kmdilerini ı'ltiharlarla mesrur olacaktlf $ 
:;:: ziyaretlerinden sonra ak- Bu sevinçlerin en yük eğini, ; 

tam yemeğinde nezdlerin- en derin hassasiyetle Türk mil- ; 
;;;; de bulunan zevata Gazi Jetinin duyacıığ111JJ. §Üphe yo/c-

Hz. demitlerdir ki: tur. Çünki Türk mi/Jeti gü.:el = " Ben A.tn<!rikanrn bu kahra- her ~yi, her medeni §eyi, Jıer 

~ man ç<>culclarını, Jaıhramanlr- yük.wlr 'J"Yi sev•r, takdir 

-=_- lın bütün evsafına malik ve eder. 
bu evsafı bütün cihan karşısın- Fakttt muhakkaktır ki her 
da tatbike muannidane müte- >(eyin fevkinde tapmdıiı bir 

____ = pbbis gördüm. Kendikri yük- py varsa o da yüksek Jcabra
.wlr kahramanlrlrlarım, yüksek manlJJı.tır. Bu sözlerim, §Üphe

===_== tevazu içinde gizliyMlar. Ümit sis bugünkü müteyakkız Türk. 
t:<larim ki, belrlerim /ıi bu ıen' ı•nçlilinin Jı.ula/rlarrnda yük
ler bugün yaptrklarrndan daha Hk ve müessir akisler yapa-

5 büyük fili eserler sahibi ola- aaktır. Yüksek hasletlerine 
~ cıılıJıırdır. Bununla zaten çok, emniy<>tle baktığrm Türk ço
§ yüksek olan Amerilca camiasr- culclarındıın daha az şey isıe-
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Darülfünunda hare 
65 yaşını ikmal eden müderrisle 

tekaüde sevkediliyor 

Ancak haklarında Hey' eti Vekile karaın ola 
müderrisler 70 yaşına kadar kalabilecekler 
Hukuk fakültesi müderrisler 

meclisi dün içtima ederek yeni 
barem derecelerine göre hangi 
müderrislerin kaçar lira aJa
cağmı görü,müştUr. Dünkü iç
timada bütün derecelerin ıahıa 
landırılmaaı kabil olamamıttır. 

Gelecek hafta bir içtima da
ha yapılarak kat'i ,ekil tesbit 
edilecektir. 

Ancak hey'eti vekileden tas
dik olunup gelen aon barem 
teklinde mühim bir madde var 
dırı 

65 yatını dolduran milderri• 
ler tekaüde ıevkolunacaktır. 

65 yatını dolduran müderris 
en ziyade bp fakülteabıde bu
lunmaktadır. 

Ancak hakkında bey'eti ve-
kile karan olan ve vilcudünden llıtigar miiderrislerden 
istifade edilebiren müderris 70 Besim Ömer Paşa 
yatına kadar daha 5 sene kür 1 suıta henüz bey'eti vekiled 
sü itgal edebilecektir. Bu bu- 1 bir karar çıkmamıttır. 

Matbuat Celsesi 
Matbuat hürriyeti bugün, 100 se
ne evvel zannolunduğundan daha 
zayade ehemmiyet peyda etmiş

tir. Kıymeti bundan 100 sene ev
velinden daha ziyade artmı' değil 
ayni kıymettir. Tehlikesi daha 
ziyade artmııtır. Propaganda mü
sait saha bulursa bir memlekette, 
bir millette yıkılamıyacak zannolu
nan en kuvvetli bir binayı dahi yı
kabilir. 

Muntazam, şuurlu, muayyen 
bir hedef aleyhine tevcih edilen 
propagandanın zaman ile sarıamı~ 
yucağı hiç bir kuvvet yoktur. 
(Doğru seıleri). 

Arkadaılar; propaııanda ile . 

aaiti elinde tutar değildir. 

memleketin bin tane ihtiyacı 
dır. Eğer bir cemiyetin haya 
nı mutlaka fena gönnek ve ııö 
mek İıteniliyorıa onun her 
vaffakıyetli iıini ters tarafın 

veya eksik tarafından ııöste 

mümkündür. Ne kadar ıuurl 

anlayışlı olursa olsun, hiç bir 
Jet muntazam, müıtemir ve 

mi bir propagandanın teıira 

tahammül edemez. Bundan 50-
ıenc evvelki nazariyeler nihaye 
kir münaka.şaıından ibaretti. 
t-Oylersiniz, ben söylerim, dinli 
ler, hangi tarafı doğru olursa 
kabul ederler denilirdi. 

kaıtolunan hedefi yıkmak için Halbuki bugiin biı· çok dev 
hakikaten muhalif söz söylemek ler hatta aralarında münase~t 
le liizun ııelmez. Hatta doğru ıöy . mak için yel.diğ eri aleyhine 
liyerek bimakıadın yapılan tertip- pag:ında yap ılm.~masın ı ~nrl k 
bir propaganda bir hakikati yere cak kadar ileı·i gitmişlerdir. 

&ermek için kafi gelebilir. memleketler asırlı k lıürl'İyet 111 

Hiç bir memleket bütün mesc- Jcketleridiı· ki, buriirı mille 
•:.leri~i .halletmi~ v~ ~emiyetin bu- 1 tarafından ycl.cH~Y~ri ~lcyh~C' 
ıun ıhtıyaçlarrna kiıfı ırelecek ve- ( De,·aı ~ 1 5 111<'1 .~.~hıfcd 



Siyasi tefrika: 11 

ERMENİLER 
Yazan: A. H. 

Niçin istikraz yapıldı? 
Alınan ve sarfedilen para gene 

F ransanın menfaatleri içindi 

' 

c 
r 

Yaptırılan 11.000.000 luk 
istikrazdan 10.000.000 u Lüb
nana ve ya1nız bir milynu Suri
yeye verildi. Fakat bu para 
memleketin iktısadi buhranını 
düzeltmeğe değil, Fransız top
larının yıktığı şehir ve kasaba
ları tamire, Beyrut limanının 
Fransız donanmasının işine ya
rıyacak şekle konmasına, er
meni ve aşair muhacirlerinin 
iskanına tahsis ettirilmiştir. 
Gümrük varidatı yevmi 20, 30 
bin liradan 8 bine inmiştir. 

Tütün kaldırılmış ve he· 
men Mısırdaki meşhur tütün
cü Matosyan Beyrut ve Halep
te şubeler açarak Suriyede 
kurulacak ermeni yuvuına pa
>;.ı yetirtirmeğe, yani Suriyeli
lerin cebi".le girecek para ile 
F ra.nsızların ekmeğini yağla. 
mağabaşlamıştır. Ayni role 
Helkonyan da iştirak etmiş
t r. 

Bu iki tütüncünün her ta
r.afta propaganda şubeleri tesis 
ettiklerini ve her taraftan erme 
ni muhaciri getirıneğe çalıştık
larım ermeni ve arap gazetele
rinde okuyoruz. Şu satırları 
yazarken vaktile ayni maksatla 
Macaristana gitmiş olan Pa
rıasyan heyetinin aldığı cevap 
ha lırımıza geldi. Macaristan 
eı ınenileri muhaceret dave
tine şu cevabı verdiler: 

"Siz Avrupa siya.etine sa
tılmış adamlarsınız; bizi rahat 
bırakınız!" 

Yine bir Fransız gaaeteıi 
(1) yazıyordu: 

1 
"1919 danberi Suriye uzun 

~ bir iıkence içindedir. Fransız i-
r dar.;si Türk idares.inden daha 
: fena çıktı. llk Komiaer Jene
I ral Guro saçma bahanelerle 

kiıyleri yıktırdı, istihlikçileri 

1 kurşuna dizdirdi. Suriyeınin be
Q reketli bir para kaynağı olacağı 

; / kanaatinde idi. Jeneral Vey
gant ve Saray da ayni şiddette 
devam ettiler. Yerlilere sebep
siz ve görülmemiş cezalar yap-

f tılar. Sekiz gün tuzlu su içm• 

1 ğe mahkum etmek, maznunla
rı buğday anbarlanna kapa
nıak ve daha neler... Meclisin 

1 tatili, kital, çapulculuk, ırza 
, 1 tasallut, cinayet, bombardı

ıl ~aıı.:·· Suriyede Fransız hür
:1 rıyelı bunlar mıdır?., 

Sonra M. Puvankare "Re
·'. vue des deux mondes., te yazı
• yor: 

;1 "Bazı nezaretler S11riyeye 
l t d • . . ser ve egersız memur seçıp 

' göndermektedirler. F ranta şe
hirlerinde iktidarsrzlıldan gö
r.ülen memurlar için Suı·iye bir 

1 cennet olmuttur.,. 
1 "Suriye 'nereye gidiyor? Ki 
(. tahin bir yerinde de fU satır
ı lar okunur: 

1 
"Biz Suriyeye Atlas ve Su

~ danın göçebe kabileleri gibi 
1 muamele ettik. Sekiz senede 
~sekiz Komiser değiştirdik. Bun 
j larıo en iyisi Jeneral Veygant 
1 idi. Dini kanaatleri herkesçe 

4 malum olduğu İçin Suriye hi
~ ristiyanları onu sevinçle kar
J Jıladılar, Suriyede eşkiyalığm 
f önünü almak behanesile bol 
c bol idamlar yaptırdı. F afat 
ı az asıyorsunuz, Jeneral!., 

Suriyede Fransızların nicin 
yerletmeğe çalıştıklarını mü-;... 

~ kün olduğu kadar izah etmiş 
•bulunuyoruz: Fakat siyasi ve 
uzak ümitler peşinde Suriyeli
leri ezmek Fransız ordu ve 
~tçesine ufak da olsa, bir yük 
ıla ve etmek siyasetini kabul 
etmiyenler F ransada az değil
dir. 928 de Fransız meclisin
de bütçe müzakere edilirken 
meb'us Sixte - Quenin Jark 
ordusu için konan paraya iti
l"il7 etti: 

"Suriye mandasını bize ak
vam cemiyeti vermişti, dedi. 
Bu manda Fransız kanı ve 
Fransız parası mukabilinde 
devam edecekse hükumetin tek 

rar akvam cemiyetine müra
caatla bunu batka bir devlete 
ihsan etmesini istemesi lazım
dır • ., Bu teklif kabul edilme
mekle beraber 580 rey arasında 
200 taraftar bulmuştu. 

Manda faciasını ne kadar 
kısa, ne kadar müsamahalı yaz
sak ciltler dolduracak hazin 
bir macera teşkil eder • Hele 
F ran11z müelliflerinden ( Pier
re La Masiere) nin kitabı baş
tan bata bir itiraf ve ifkence 
vesikasıdır. 

10 nisan 1929 tarihli (El
ifim) gazetesinde şöyle bir ma 
kale vardı: 

(Mandater Fransızlar ha
kim oldukları memleketlerde 
ezici ve kırbaçlı bir idare ta
kip ederler. On seneden beri 
Suriyeli kardeşlerimiz böyle 
bir idare altında neler çektiler 
ve çekiyorlar! Fransızlar ne is
tiyor? Suriyeyi bir Franaız 
müstemlekesi yapmak. Bu 
maksadı herkes görüyor. Ve 
anlamış bulunuyor. Maruf ln
giliz muharriri (Seymur Ka
kı) diyor ki: Mandater Fransı
zın Suriyeye karşı tuttuğu 
meslek Akvam cemiyetinin 
misakını gülünç bir kıyafeıte 
soktu. 1918 de İngiltere ve 
Fransa hlikOmetleri Suriyede 
yerli ve milli bir hülcUmet ka
bul edilmesine karar vermiş
lerdi. Hükümetin tekli ve ida
re tarzı hususunda Suriyeliler 
serbest bırakılacaktı. 1919 da 
Amerika Reiaicümhuru aşağı 
şarka bir tetkik heyeti gönder
di. Hey'etin raponmda: Kato
likler müıteaoa, bütün ıarkta, 
hıristiyıınlar da dahil olmak 
üzere Franıızlar alerhine git
tikçe büyüyen bir cereyan 
mevcut olduğu bildiriliyordu ••• 
Bütün bu hakikatler meydan
dadır. Ve Fransızların manda 
siyaseti bütün çıplaklığile 
kendini göstermittir. Ancak •• 
F ransarun farkta yerletmesi, 
şarkın servetini F ranaaya çek· 
mesi ve (En büyük Fransa) 
nın tahakkuk ebnesi lizımdır. 
Bakınız Rober dö Bolan man
danım sakatlığına dair sahife
ler dolusu mütaleelar yürüt
müşken yine bir fasılda diyor 
ki: Suriyede uğradığımız zayi
at ve mütkülat bazılanna man
danın terkedilmesi fikrini ver
di. Acaba tarkta bizim için 
daha faideli bir baka bulun
maz mı? Manda elimizdedir. 
Onu bırakırsak derhal batkala
n kapacaktır. 

Roma ya 
Seyahat 

(Bitmedi) 

M. Brüning ile Curtius 
çarşamba günü 

Romaya gidecekler 
BERLİN 1 (A.A.) - M. 

Brüning ile M. Curtiuı'un çar 
şamba günü Roma'ya gidecek
lerine dair bir şayia deveran et 
mektedir. Mumaileyhimanın 
cuma sabahı M. Mussolini ile 
M. Grandi'yi ziyaret edecekte. 
ri tahmin edilmektedir. 

Alman Nazırları Berlin'e pa 
zartesi günü avdet edecekler
dir. Roma' da ikametleri esna
esında Alman nazırları, Papa
yı da ziyaret edeceklerdir. 

LONDRA, 1 (A.A) - M. 
Mac Donald Avam kamarum
da sorulan bir suale verdiği ce 
\tapta hükUınetin Bertin' e yapı 
lan seyahat neticesinde hasıl 
ettiği kanaatin 7 devlet konfe
ransı tarafından teklif ve tavsi 
ye edilen tedbirlerin Almanya. 
ya şimdiki mali _mütkilita gö
ğös germesi hususunda yardı
mı olacağı, uzun vadeli bir kre 
di feklinin derpiı edilmesi la
zım geldiği merkezinde oldu
~unu söylemistir. .. .. 

---- - - - .- ---"11--·-- -
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HABERLER •• HARiCi 
Vaziyette 
Salih! 
Dresdner Bank tekrar 

tediyata başlıyor 

Brı muva/falcıgeUi n•tic• 
nasıl temin edildi? 

BERLIN, 1 A.A. - Reımi bir 
teblli, hükumetin Dreıdnei' Bank'
ın imtiyazlı hiı"' senetlerinden 300 
milyon marklık eoham alacağını bıo 
yan etmektedir. Atideki kombinezo 
nun tesbit edilmiş olduğu söyleni
yor: 

Almanya, hazine bonosu olarak 
300 milyon mark tediye edecek, 
banka da bunları nakle tahvil ile pi 
yasaya çıkaracaktır. Reichıbank, 
Almanya için 400 milyon marktan 
fazla iskonto etmiyeceği.nden ve 
Almanya bu mebaliği her günkü 
ihtiyaçları için elinde bulundurmak 
mecburiyetinde bulunduğundan bu 
bonoların temnat banka11 tarafın
dan hemen tekrar skonto edilmesi 
det"J>İf olunabilir. 

Dreıdner Bank, bu hazine bono 
!arını kendiıine teminat bankasında 
bir kredi açtırmak için kullanacak
tır. 

Almanya hükumeti tarafından a
lınan Dreadner Bank'ın imtiyazlı 
hisse senetlerinin idaresini Alman .. 
ya kredi şirketinin denıhte edeceği 
zan ve tahmin edilmektedir. 

Hükumet, Dreıdner Bank'ın mu 
rakabe meclisine bir mümessil gön 
derecektir. 

Reımi tebliğ, imtiyazlı hi11e se
netlerine yüzde yedi temettü verile .. 
ceğini tasrih etmektedir_ 

Almanya hükü.meti, en büyüle 
Alman bankası oldu 

BERLlN, 1 A.A. - Bugünden 
itibaren Almanya hükumeti, Alman 
ya'nın en büyük bankaaıdrr. Dreıd
ner Bank'1n devlet tarafından veri
len sermayelerle yeniden ihya11 bu 
mileıaeseyi doğnıdan doğruya hü
kumetin kontro\u altına vazetmek
tedir. Filhakika Dreadner Bank, ö
nilmilzdeki hafta, normal muamela
tına baıladığr :zaman, Reichıbank 
gibi Iİyaıi kuvvetten az çok müıta
kil husuıi bir banka gibi değil, bel
ki tamamen o kuvvetin kontrolüne 
tabi buıuıi bir devlet banka1r gibi 
lıliyecektir. Hükumetin malı haline 
gelmit olan Dreıdner Bank, az çok 
devletin nüfuzuna tabi olan banka
lar ziimnısine iltihak etmektedir. 

Bu bankalar ıunlardır: 
Eııcomte-Or bankaaı, sanai taa1ı 

hlldat bankası ve 200 milyon ıernıa 
yelinin 140 milyonu hükfunet tara
fından verilmit olan teminat Ye ka
bul banb1r. 

Devlet bu müeHeıe vaııtasile 
hemen hemen bütün mali piyasayı 
kontrol edebilecektir; o derecede ld 
hllkilmetin ka11ılık olarak göıter
mİf olduğu 300 milyon mark ile ye 
niden ihya edilmiı olan ve hali ha· 
zırda bakim bir vaziyette bulunan 
Dreııclner Bank' ın mevduat muame 
lelerini santralize etmeai telkin edil 
mit ve bunun için sebep olarak da 
henüz devletin kontrolundan azade 
olan bankaların bidayette olduju 
gibi it bankalan muamelatını yap
maktan ibaret olan hakiki vazifele
rine irca edilmiş oldukları ileri ıü
rülmiiftür. 

Bu telkin, ıu fikre müncer ol
muştur: 

Alman hükumeti, umumi Iİyase. 
te müteallik bir takım esbaba bina
en, bir takım ahval muvacehe.inde 
• giıelerini kapamağa mecbur ettigi 
bankalardaki mevduat mukabilini 
tediyeyi temin eylemeği taahhüt et 
melidir. Mevduat almak için bilfiil 
devletin kontrolu altında bulunan 
tek bir bankaya müsaade verilmesi 
daha basit olur." Bu tezin kabul e
dileceii muhakkak değildir, fakat 
münakaıaya değer görülmesi fllY•· 
nı dikkattir. Herhalde, hükumetin 
kendi tarafından veya Reichıbank 
müdürü tarafından tayin olunacak 
bir komiser vaııtaıile mali müesse
seler Üzerinde muntazam, uıuli ve 
sıkı bir kontrol tesis edecefi muh
temel gorülmektcdir. 

Sanai mahafil, bu kontrolun te· 
sisini fazla teıvik etmektedir, zira 
bu mahafile nazaran hali hazırdaki 
buhrandan mütevellit mes'uliyet 
bankalara racidir. Bu mahafil, hü
kümet tarafından yapılacak kontro
lun kendilerince en alil farzettikleri 
istikamette yapılmaaını temine ça
lııacaklardır. Bilhassa banka kredi
leri siyasetinde derin tadilat icra et 
tirmek arzusundadırlar. Liberal ma . 
li mahafile nazaran büyük sanayÜn 
hükumet üzerindeki nııfuzu, Danat 
Bank'ın yeniden ibya11 ile tamamen 
sabit olmuttur. Danat Bank, bir sa
nayi konıoraiumuna satdmııtır ki 
bu konıorsiumda büyiik 1. G. Far
ben kimya trüstü ile, baılıca elek
trik teknik ve çelik müesseseleri 
vardO". Bu konsorsium, Danat 
Bank'a 44 milyon mark taze para 
vermiıtir, fakat bu parayı ıanayi er 
babına avana olarak veren onlara 
uzun vadeli krediler açan devlettir. 
Sol cenah mahafilinde, bu muame
leyi tenkit edenler ve bunun tama
mile ıaoai konaorsiumun menfaatı
na hadim olduğunu ve devletin ver 
diii paraya mukabil tekrar ihya e· 

Tahdidi 
teslihat 

lnqilizler kendi noktal 
nazarlarını 

tesbit ettiler .. 
LONDRA, 1 A. A. - Tahdidi 

teslihat hakkındaki lngiliz muhtıra· 
ıınm tanzim ve tesvidi ikm;.l edil- ı 
mittir. iyi malumat almakta olan 
bazı siyaıi mahafil, bu muhbranm 
pek yakında Cemiyeti Akvam kati
bi umıımiliğine tevdi edileceğini ha 
ber vermektedir. Bu vesikanın muh 
teviyah hakkında resmi mahafilde 
büyiik bir ketumiyet muhafaza edil
mektedir. Fakat bunun tanzimine 
az çok sıkı iştiraki olmut olan ma
hafiJ, bu vesikayı ihzara memur o
lan komitenin teslihatın tahdidi 
hakkında vazihan muayyen bir uıul 
kabul ve vazetmekten istinkaf et
miı olduğunu işrap eylemektedir. 
Bu muhtırada bilhassa, her tarafta ' 
mali yükleri hafifletmek için ıöyle 
bOyle bir nisbet dahilinde her mil
letin teılihatmı tahdit etmesi sure
tinde lngilizlerin ekseriyeti tarafın
dan izhar olunan mütterek arzunun 
ifade edilmiş olduğu görülmektedir 

lngiliz memorandomunun, hare
ket noktası olarak ihzarı komisyon 
tarafından ~imdiye kadar ifa ve ik
mal edilmiı olan mesaiyi ele almış 
olduğu ve tabdidi teslihaı ile alaka
sı inkir olunamayan emnü selamet 
meoeleıinde de Cemiyeti Akvam 
mukavelename.i ile, Locarno ınua
hedenameıinden ve Paris misaL.,n
dan ibaret olan beynelmilel üç itila
fa iıtinat etmekte bulunduğu SÖy· 
lenmektedir. 

Söylenildiğine göre pek o kadar 
fazla yeni bjr şey vücude getiı·mi
yen bu hattı hareket; hükumetin 
tahdidi teılihat meselesini fırka. pa· 
tırtıları üıtünde tutmak İıte111esi 
vakıasına iıtinaden ittihaz edilmiş 
ve memorandoın, üç büyi.ik fn·ka li
derleri araıında yapılan müteaddit 
noktai nazar teatilerinden sonra 
tanzim olunmuştur. 

Bu vesikada baştan nihayete ka· 
dar hikim olan düıüncelerden biri 
lngiliz'lerin yeni siyasi i taahhütlere 
karşı hisaetmekte olduktan ndret 
ve iıtikrahtır. Bu da amele fırkası 
hükumetinin i§tirakile 1924 senesin 
de Cenevre' de tanzim ve müteaki
ben mııhafazakir hükümet tarafın· ı 
dan rededilmiı olan mahut mukave
lenameye rucu imkinını bedihi ola
rak ortadan iAidınnaktadır. 

Blltün buniar, berhanııi muhte
mel bir mutaarrıza kartı yapılacak 
ferdi müdafaa yerine mütterek ha
reketin ikameıini iıtiyen Franaa te
zinin kat'i sarette reddi minasıru 
tazammun etmemekte ise de hükü
metin M. Henderson ile Lord Ceail' 
in ve aair siyaıi f&hıiyetlerin pbıi 
tema:rülleri her ne olursa olıun di
ler hrkalarla bilitilafnihayeı, niha
yet Cemiyeti Akvam mukavelename 
ıi ile Locarno itilafının ve Paris mi
sakının İmzalı ile emnü seli.met nok 
tai nazarından ııiritilmiı olan taah
hütlerin daba 1rkı ve daha kat'i bir 
ıurette tarif edilmesine muvafakat 
edecefi anlaıılmaktadır. 

Mahkum 
Oldular 

Fransa Har 'cig• nezare
tindfln çalınan •11rak ! 

PRRlS 1 A.A. - Hariciye 
Nezaretinden çalınan vesikalar 
meselesine ait dava, gizli ola
rak rüyet edilmiştir. Conniaud 
dört sene hapise, 1000 frank 
nakti cezaya; Gohard, üç sene 
hapise, 500 frank nakli cezaya; 
Lecca, iki •ene hapise, 300 f
rank nakti cezaya mahki'ım ol
muşlardır. Kararın esbabı müci 
besinde şifre kalemine memur 
olan vis konsol, Conniaud'un 
borsa simsarı Gohard' a borsa • 

1 Londra 
Konferansı 

-

Mütehassıslar komi-
lesi çare anyor 

Bulgaristan, Yugoslavya 
tecile taraftar göriinmiigor 

LONDRA, 1 A. A. - Müta
ha1&11lar komitesi dün toplanmlf ve 
mesaiıinin mev:zuunu teşkil eden 
meselelerin hey'eti mecmua11nı tet· 
kik ehniıtir. 

Oileden sonrası, tali komitelerin 
mesaisine tahılı edilmiıtir. Alman 
demiryolları ta]Ji· komitesi vazifeıi
ni ikmal etmiıtir. Şark tamiratı ko
mitesinin de burün işini bitireceği 
ümit olunmaktadır. 

Diğer taraftan tesvit komitesi ile 
hukuk komitesi, şark tamiratı me
selesi halledildiği takdirde, bı:gün 

umumi komiteye bir itilaf projesi 
tevdi edebilecektir. Bu ihtimal ta
hakkuk edecek oluraa bu vesikanın 
imzalanmadan evvel alakadar dev
letlerin taıvibine arzedilebilmesi i
çin komite, önümüzdeki cet.enin ta 
rihini 11 ağustoı olarak teıbit ede
cektir. 

Mütehassıslar komitesi 
LONDR<\, 1 A.A. - Mutaba•

ııılar komi.teıi umumi bir içtima 
yapmıı ve Hoover pli.nının tatbik 
mevkiine konmaıı meselesini müza .. 
kere etmiıtir. Bu hususta kaleıne 
alınacak itilaf projesi yalanda alili 
dar hükiimetlerin tasvibine arzolu
nacaktır. 

Razı olmuyorlar 
LONDRA, 1 A.A. - Mütahas

sıs1ar komitesi itilafı pı·ojesinin 
metnini tesvide memur olup hazine 
nezaretinde toplanan komite, evvel 
ki gecenin bir kısmını meıaisini ta· 
kibe hası·etmiı ve bugün de bu me
saiye devam etmiştir. 

Ayni teılimat tali komiteıi., umu 
mi komiteye bir formülün unsuı·la .. 
rını tevdi etmiştir. Hukuk tinasiar, 
bu formülü hukuki tabirlerle huku
ki lisana nakledeceklerdir. 

Şark tamiratı tali komitesi, he
nüz mesaisini ikmal etmemittir. Bu 
komite, dün Macaristan ve Bulga· 
riıtan mümessillerini dinlemiştir. 

Mesele, karııık bir iekil alm•ıtır. 
Zira, bu mesele alakadar devletle
rin bütçeleri vaziyetine göre muh .. 
t~lif surette mevzuu bahsolmakta .. 
dır. Bu devletlerden bazıları ve me
sela Yugoılavya, moratoriumdan 
mühim bir nisbet dahilinde, yani 
varidatının onda biri nisbetinde mü 
teesıir olmaktadır. 

Tali komite, bugün öğleden son 
ra bu nazik meselelerin tetkikine 
devam edecektir. Şark devletleri
nin, hükiimetlerinin mütalealartnı 
iıtinızaç etnleden evvel, hiçbir for .. 
mü! kabul etmiyecekleri bildirilmek 
tedir. Binaenaleyh bu devletlerin 
hattı hareketlerini bu hafta zarfın
da tayin etmelerine imkan voktur. 

Komite heyeti umumiyesinde, 
Hoover teklifinin icrasını ten1inen 
tediyesi tehir edilmi! olan ıarta ta
bi taksitin Almanya tarafından tes· 
viyeıi meseleıi hakkında bilkuvve 
bir itilif vücude geleceği söylen .. 
mektedir. 

ltalyan transatlantiği 
Cenevre,1.A.A.- Bugün· cleni
ze indirUen Rex ismindeki İta
lyan Transatlantiğinin vaftiz 
anası, kraliçıe idi. Bu merasim 
münasebetile birçok harp gemi 
!eri ile deniz tayyare filoları 
Ceoevede toplanmış idi. Rex 
gemisi, İtalyan tid.ıret gemile
rinin hacim itibarile en büyü
ğü ve sürat itibarile en yollusu 
dur. Hacmi, 50.000 ton olup 
sürati 37 mildir. Cenevre ile 
Nevyork arasındaki mesafeyi 
yedi günde katedecektir. 

da oynamak üzere Chili ve Ro- Mis Johnson yere indi 
manya istikrazlarına ve buğ- Londra t.AA.- Moskovadan 
day ~.zerin~e ~apılan muamela bildirildiiine göre Mis Amy 
ta muteallık bır. çok m~hrem j Johnson, dün gece Siberyada 
telgraf~arı vern_ıış oldugu be- Mrainak yakininde Tiyazanda 
yan edılmektedır. ~ mecburi surette karaya inmiş
dilmiş olan bankanın battı haı·eketi 
üzerinde pek zaif bir nufuz elde et
miı bulunduğunu söyleyenler yok 
değildir. 

Danaf Banlc 
BERLIN, 1 A.A. - Danat Bank 

kiıelerini tekrar açmııtır. Hüku
met bankalar muamelatına gelecek 
hafta tekrar baılanmasına karar 
vermittir. 

Pazartesi günü bankaların he
sap münakaleıi muamelesine, Salı 
ııünü hususi hesaplara, ÇarflUDba 
günü poıta çeki hesaplarına ve Rei
chıbank'ın münakale hesaplanna 
ait tahdidat kaldırılacaktır. 

ibrazında tesviye edilecek hesa
bı çarilere ait moratoryom da Çar
şamba ırünü kıı.ldmlacaktır. 

Yalnız bankalar tarafından tasar 
ruf sandıklarına ve kooperatiflere 
açılırut olan tasarruf hesaplarına 
ait tahdidat ipka edilecektir. 

tir. 

Zarif bir hareket! 
Roma, 1.A..A.-- Alessandria ci
varında münakalat patronlar:n 
dan birinin otomobiline gece 
yar111 bir sakatlık arız oldu
ğundan patron, lüks otomobil
lerden birinin şöföründen ken
disini arabaaıa almasını reca 
eder. Şöför itİ2ar ettiği esna
da birkaç metre i1'eriden bir 
ses kendisini davet eder. Pa
tron, kendisini çağırıp otomo· 
biline alan zatın Prens De P-e
mont olduğunu farkına ancak 
gün doğarken varır. Utancın
dan ter içinde kalan patron, 
otomobilden inmek isterse de 
prens kendis~ni evine kada~ gö
türüp bırakır ' ' . 

. - ..... . · '• . . ·- ... _: •;, -• 
Feci bir otomobil 

kazası oldu 
Hendeğe yuvarlanan yolculardan t ~ 

birisi öldü, yedi kişi yaralı var B 
İzmir ,2.A.A.-Kar~ıyakalı 8 kişilik bir avcı kafil.?Sİ yaptıklar· 

bir avdan otomobil ile dönüşte Ulucak köyü civarında bir hcıı· 
dek yanında geçerken arka tekerlek ispitlerinin birdenbire da· 
ğılmaaı üzerine otomobille birlikte hent'leğe yuvarlanmışlardır· 

Avcıların yedisi yaralanmıt ve biride derhal ölmüştur. ökll 
avcı Milli müdafaa senelerinde Balıkesirde Sakallı Fehmi na· 
mile tanılan Yaşar Fehmi Çavuştur. 

Y ann gazetesi sahibi 
mahkum oldu 

it 

Kayseri, 1. A.A.- Vali Suat Bey ve sabık Müdeiumuı:ııİ ıa 
Rifat Beyler hakkında hili.fı hakikat ve muhilli haysiyet net' llıe 
riyattan dolayı Yarın gazetesi sabık mesul müdürü SüleymaO lıaz 
Tevfik bey 1 sene 8 ay hapse ve mumaileyh ile sahibi imtiyaıl 0 r 
Arif Oruç Bey müşterek tazminata mahki'ım olmuşlardir. &ur 

ıııu 

Muhteri Edison ağır hasta 
Nevyork, 2. A.A.- Me~hur muhteri Edison, Orang yakİ· 

nında Elovellon-Park' da ağır surette hasta bulunmaktadı~. 

Hazırlık 
Var! 

Prosyada Diyet mec
lisi feshedilecek 

BERLIN, 1 A.A. - M. Curtiuı' 
de hazır bulunduğu bugün aktet
mit olduğu br celsede halk fırki111 
komitesi, fırka azasına Proıya diye

tinin feshi leyhinde rey vermelerini 
tavsiye etmefe karar vermiştir. 

Bu münasebetle komite, fırkanın 
yedi seneden beri Proıya diyetinin 
timdiki koalisyonu ile koaliıyon ta
rafından bu ane kadar takip edil
miş olan siyaset ameyhinde müca .. 
dele ebnit olcluğunu hatırlatan bir 
beyanname be§retmi§tir. 

Halkçıların Prosya' da Alma.nya' 
nın milli siyasetine iıtinatgdh teı
kil edecek surette müıbet bir ıiy". 

ıet takibi leyhinde karar vermi§ ol 
dukları da ehenuniyetle kaydedil
mektedir. Bu karar, hiçbir ıuretle 

hayret uyandırmamıştır. Filhakika, 
halk fırkasr reisi M. Dingeldey'in 
dün M. Hitlcr ile ı:öı·üttüğü ve M. 
Dingeldey'in nasyonalistlerin mü
cadelesine ittirake bu mükaleme es 
nasında karar vel'miş olduğu malıim 
idi. 

Bu !erait altında çelik mığferli
lerin yekdiğerini müteakip nasyona 
list hiziplerin ve son zaınanlarda ko 
münist fırkasının müzaheretine nail 
olan Prosya diyetinin feshi teşeb

büslerinin kafi derece rey elde etme 
si muhtemeldir. Şüphesiz, yedi se>

neden beri merkez fırkası ile sos· 
yal demokratlardan mürekkep koa
·unınq epuqıe !!W!!'l'feqeı unuo.i•!I 
maktan oJan Prosya diyetinin fas
hi, ehemmiyeti mübalağa edilemiye 
"" l!>ıiaı 3•!P'!'I •!q !"""!' 111110 '13" 
decektir. 

Almanya hükumet mahafili, en
dişel,,,.ini gizlememektedir. 

Halkçıların çtmaında M. Curti
uı, fırkaıımn hattı hareketi aleyhin 

de bot yere protestoda bulunmuı
tur. Proıya diyetinin feshi leyhinde 
Prosya müntehiplerinin ekseriyeti 
temin edildiği takdirde sosyal de
mokratlardan M. Braunı'un riyase~ 
ti altında bulunmakta olan hükume 
tin çekilerek mevkiini M. Brüning'
in riyaıeti tahtında teıekkül edecek 
bir hük\ımete terketmesi muhtemel 
dir. 

Diğer taraftan, Kolonya' da ahi
ren sosyal demokrat fırkasının ak
tetmit olduğu bir içtimada sabık 

Alman nazırlarından M. Sollman, 
reyii.mın neticeleriPİ ilga ebnek İ· 
çin Alman ve Proıya hükumetleri
nin herhalde metruti bir takını c;.•
reler bulacaklarını beyan etmiftir. 
Sosyalist reisi, bu sözlerile, reımi 
mahafil tarafın.Jan evvelce tetkik 
edilmiı olan projelere telmih ediyor 
du. 

Dünya altınları nerede? 
Nevyork,1.A.A ..• Son tahmin 

lere nazaranğ dünyada mevcut 
12 milyar dolar altından Ame
rika 4,950 milyonuna, Fransa 
2,300 milyonuna, İngiltere de 
650 milyonuna sahiı> bulun
maktadır. 

1 Sosyalist 
Kongresi 

Viyana kongresinde 
nelere karar verdiler? 

ViYANA l (A.A.) - Bey· 
nelmilel sosyalist kongresi, ev· 
velki gece "iktısadi buhran ve 
işsizlik., ismindeki ruznamenİll 
üçüncü maddesini münakaşa 
etmi!tir. Ait olduğu encümeıı 
tarafnıdan kongreye tevdi edil· 
miş olan karar sureti, kapita• 

lizmi siyaset tarikile iktısadi 
muhabeı·elere, siyasi gerginlik 

!ere ve beynelmilel mübadele
deki vahim karga14lıklara se

bebiyet vermiş olmakla ittihanı 
ve muahaze eylemektedir. 

Kapitalizme karşı mücadele 
ve buhranı tahfif için Zurib ve 

Brükselde ittihaz eıclilmit olan 
karalar teyit edilmiıtir. Zikri 
geçen karar sureti İngiltere bil 
kumeti tarafnıdan haftada ça· 
lışma müddetinin kırk saat ol
masını iltizam eden Washing· 

ton mukavelenamesini bu sene 
dahi tasdik etmek suretinde 
ittihaz edilmiş olan karan tu· 
vip etmektedir. Karar suretin

de Cemiyeti Akvamın iktısadt 
tenaikında müfit olabilme.i İ• 
çin bu işlerin idare8inde amele 
sınıfının ilk safta bir rol alması 
sayesinde mümkün olabileceği 
beyan edilmektedir. Karar su· 

reti, iktısadiyatm ve bilhaua 
bütün kartellerin \RDumt ve de 
mokratik bir surette ve tiddet
le kontrol edilmesini talep et· 

mektedir. Karar sureti mülki
yetin tadilini istemekte ve is• 

tthsil vasıtalarına müteallik 
olarak, bazı sanayiinin sa.ya· 

listleştirilmesini, devlet tarafın 
dan idare olunan bir takım ti
caret inhisarları ihdasını, ban
ka ve kredi müesseselerinin 
devlet eline geçmesini iltizaın 
etmektedir. Karar sureti, Ame· 
le sınıfını sosyalizmin hakiki 
beynelmilel sulhe münc:er olma 

sı için bütün mesaisini sartet
meğe davet eylemektedir. 

Almanyada tevellüdat 
azalıyor 

Berlin, 1.AA.- Bir istatistiğe 
nazaran, Almanyada tevellii· 
dat 1930 senesinde 20.000 nol<· 
san olmuştur. 1000 kiti için 
17.5 doğum tescil edilmittir, 

halbuki F ransada bu nisbet 
18,1 dir. 

Almanyamn Fransaya niı· 
beten daha aşağı bir miktara 
malik olması ilk defa görüliJ· 
yor • 

baz 
tabı 

da 
içi 
ı.~ 

y 
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Vllti11ette ........._ ononıı 

Varidat 
Yumurta ihraç eden Azaldı .. 
acirler toplanıyorlar 

Bugün 

ltıühim 

içtima ofis'te büyük bir 
yapılacak ve 

meseleler görüşülecektir 

İhracat Ofisinin davetile yu- 1 Bu Türk tirketinin aldığı so
~tta ihracat tacirleri bugün ğuk hava te~isatlı ilk vapu~ 
k•te büyük bir içtima yapa- bu ayın 17 ıınde seferlere bat 
lardır. layacaktır. 

e Gelecek ay içinde Brükael'. ihracat ofiıi ıirketle ~~aa 
10Planacak yumurta ihraca- ederek böyle bir t"febbüs ıl~ 

• 1 ~onferansına hükumetimiz defa yapıldığı için fiatlerin kı
ftırake da t ed'I · t' Ofis lo batına 10-7,5 kurut alarak 

k ve ı mıt ır. b' . . 
. onferansa verilmek üezere haddi HJaride tes ıt etmıttır. 

•ar rapor hazı: lamıştır. Bilhas· Ofis keyfiyeti . büt.ün Y~f 
Ytırnurtalaraı damgalama meyva ve sebze tacırlerıne bıl· 

lrıeselesi üzerinde vazih noktai dirmiştir. Yaş sebze ve meyve 
lıaıarrınızı ihtiva eden bu ra- ihracatının memleketimize bü~ 
1 

r bugünkü toplantıda e ... lı yük bir servet temin edeceğı 
lirette tetkik edilecektir. Yu- umulmaktadır. 

llııırta 'h . 1 . • 
lıaı ı raç tacır erının rapora 
lafı 1 ~ısımlar ilave edecekleri 

ının edilmektedir. 

Mükemmel bir iş 
olacak .. 

d' Meınleketimizde yetiten na
ğ ırk Yaş sebze ve meyvalan so· 
1\ 11 hava tesisatlı gemilerle 
l'~rupaya nakletmek için bir 

llrk şirketi teessüs etmiştir. 

Berlinden gelen rapor 
Almanya ticaret mümeuil

liğimiz Almanya'daki mali buh 
ranın son aldığı tekil hakkıın.da 
İhracat Ofisine bir rapor gön
dermittir. 

Harici ticaı-etimizi alakadar 
eden bahisleri ihtiva eden bu 
rapordaki malumat alakakarla
ra bildirilmittir. 

EreğJi-Filyos hattının 
inşasına başlanıyor 

Bütçeyi yeni varidata 
göre iılah lazım .. 

V cıkiletçe taıdik edilip ev· 
velki gün belediyeye tebliğ e
dilen yeni bütçede bazı vergiler 
üzerinde tadilit ve tenzilat ya
pıldığı için belediyenin v-.rida
tı azalmaktadır. Halbuki me· 
mur kadrolannda.n hiç bir ten
zilat yapılmadığı için maat fas 
lı kabanktır. Bütçe varidat kıs 
mı esasen evvelce tahmin üze
rine yapıldığı için, timdi mas· 
raf da yeni tekle göre tanzim e 
dilecektir. Muhtelif masariften 
tasarruf yapılarak azalan vari
datla tevzin edilecektir. Daimi 
encümen bu hususta tetkikata 
baılamıftır. Masraf faıılları ye 
niden tanzim edilecektir. 

İstimlak edilecek 
Göksu köprüsünün inşaatı 

bir haftaya kadar ikmal edile
rek resmi küşadı yapılacaktır. 
Bütçe geldiği için istimliki la
zım gelen bir dükkan derhal 
satın alınacaktır • 

Lokanta ve barlar 
Lokanta, bar, meyhane, otel 

ve emsali yerlerin sınıflara tak 
sim edilerek ona göre fiatları
nın tesbiti ıçın alakadarlara 
kaymakamlar va11tasile bir ta
mim yapılacak ve 20 gün zar
fında tatbik edilecektir. 

Orman tayinleri 
Orman amejman mühendis

leri arasında bazı tebeddülat ya 
pılmıştır. 

Bu tebeddülata göre, İzmir 
üçüncü orman amejman grupu 
bat mühendisi Nejat Bey ile 
Mersinde Kadıncık orman ko
miıeri Şeref Bey lktıaat veka-

Matbuat davaları 
Va-Nu, Selami İzzet, H. Feridun, 

f. Fahri Beyler 
hapse mahkum edildiler ! 

Akşam gazetesinde tefrika 
edilen "Rahipler ve rahibeler 
arasın<la., ve "Kızıl perde., 
nam romanlar hakkında müı· 
telıcen ne,riyat maddesinden 
açılan davaya dün birinci ceza· 
da devam edilmlttir. Müddei 
umumi mezkur tefrikaların 
müstehcen olduğu sabit oldu
ğundan muharrir ve mes'ul mü 
chirlerin tecziyesini istemiştir. 

Neticede Kızıl perde isimli 
tefrikanın muhariri Selami İz
zet B. 1 ,5 aya, ve Rahipler ve 
rahibeler arasında muharriri 
Vıili Nurettin B. de 1 aya, ke
za tefrikaların devamında meı
ul müdürlük yapan sabık mü
dürü mes'ul Hikmet Feridun 
B. 1 ,5 aya, lahik müdürü mes' 
ul İskender F ahrettin B. de 1 
aya mahkum edilmişlerdir. Ce
zalar tecil edilmiyecektir. 

3 ay hapsolacak 
Posta memurlanndan Şük

rü Ef. tevzi için aldığı para ve 
kıymetli eşyayı yerlerine gö
türmiyerek ihtilis etmekle 
maznundu. Şükrü Ef. nin tim
diye kadar bu suretle bir çok 
eşya ve paranın gaybubetine 
sebebiyet verdiği iddia ediliyor 
du. Şikayetler tevali edi.nce 
Şiikrü Ef. nin mensup bulun
duğu posta idaresi bir cürmü 

methut tertip etmeği kararl•t· 
tınyor. Ve Şükrü Ef. nin mm. 
takası dahilinde bulunan Pen
dikte mevhum bir adrese Şük
rü efendi vasıtasile bir gün pa
ra gönderiliyor. Paranın numa 
rası da tesbit ediliyor. 

Şiikrü Ef. kendisine tevdi e 
dilen bu emaneti mevhum sa
hibine götürmiyerek zimmeti
ne geçiriyor ve bu gün numara 
sı malum olan parayı sarfe
derken cürmü methut halinde 
yakalanıyor. 

Şükrü Ef. nin muhakemesi
ne dün birinci cezada devam e
dilmiştir. Mumaileyhin vazife
sini suiistimal ettiği cürmü 
meşhut ile tesbit edildiği için 
3 aya mahkiim edilmiştir. 

Karara kaldı 
Polis memuru Şevket efendi 

yi yaralayan Bıthriye[i İhsan 
ve arkadaşı Süleymanın muha 
kemesine dün birinci cezada de 
vam edilmiştir. Karar için mu 
hakeme 19 ağustosa talik edil
miştir. 

Tatil 
Muhtelif Türk-Yunan mah 

kemesi eylule kadar tatil kaar
rı vermittir. 

Türk-lngiliz mahkemesi 
29 ağustosta yeniden davalara 
başlayacaktır. 

lzmirde beyanname 
dağıtanlar kimler? 

Yeni mali 
·eşkilat 

Yeni 
dün 

--
mal müdürleri 
İşe başladılar 

Yeni mülkt te,kilata göre 
k~zalara tayin edilen mal mil· 
durleri ~ün sabah onda Defter 
dar Şefik Beyin riyasetinde 
toplanmıılardır. 

~u -~ç~.i~ad~ yeni tetkilit iı-
1~ !oruıulmuttür. Yeni mal 
mudurleri itlerine batlamıtlar
dır. 

Maaş ve kadrolar 
Tediye emirleri gelmed" · · h 1 .. ıgı cı 

.et e dün de maaı verilememiı 
tır. 

Orman işleri 
Orman müdüriyeti İstanbul 

0~an ~untakasının iyi şekilde 
bır hantasını yaptırmaktadır. 

.. ~un~an başka orman müdü
rurıyetı ormanlarda yangın çık 
~~m.ası.na dikkat edilmesi için 
k~y ıhtıyar heyetlerine bir ta
mım yapmıştır . 

Polist11 
Arap Haydır 

Samatyada Şaban ağanın a
hırında arabacı Vahit ile amele 
Kizım arasında kavga çıkmış
tır. Bu esnada Vahidin arkada 
şı sabıkalı A rap Haydar da bı 
çakla Kazımın üzerine hücum 
etmiştir. Heı- üçü d yakalan
mış ve bu sırada Arap Haydar 
zabıtaya hakaret ettiğinden 
hakkında kanun; takibata baş
lanmıttır. 

Sopa ile dövmüş 
Bebekte kömür amelesinden 

Ziya'yı Recep sopa ile adam a 
kıllı dövmÜftÜr. 

Moarlfl4 ----
iki cepl~a 
Var! ---

Fuat ve Şekip Bey 
partileri faaliyette! 
Eedbiyat fakültesi mecli,i 

müderriılni yarın içtima ede
rek ~ei~ İntihap edecektir. Ge
çen ıçtımadan bir netice hasıl 
olmama1ı yeni bazı dedikodula 
ra rot açmıttır. Edebiyat fakül 
t~ınde . ~ali hazırda ruhiyat 
~uderr11ı Şekip B. reis vekilli
gı yapmaktadır. Müderrisler 
Fuat ve Şekip Beye iltihak et· 
mek üzere iki partiye ayrılmış
~~rdır. fki partinin birbiri aley 
d~~e propaganda yaptığı hiue-

ı n;ıektedir. Fuat B. partisi 
Şekip Beyin reis vekilliği yap
mu_ını da~i iıtememektedirler. 
Şekip Beyın bir zama.rılar Ser
best fırkaya intiaap etmit olma 
" .. bu ~utuıta bir sebep olarak 
gostenlmektedir. 

• Fakat. neticede Fuat Bey in 
tıhap edılıe bile bu dedikodula 
dan müteessir olarak iıtifa e~ 1 

dec~ği kuvvetle temin edilmek
tedır. 

. Divan azasından bir zat Şe. 
kıp B. İçin diyor ki: 

- Şekip Beyin iiç günlük 
veki~liğini bile çekemiyerek a
leyhı.~de pro!'aganda yapanlar 
on~ u~ sene ıçin divan azalığ 1• 

na ın_tı,hap eden ayni fakülte 
meclısıne mensup fikir tezadı
nı tayanı hayret ve dikkat bul
mak lazımdır ... 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

. _ ~aarif ve~aleti bat müfettiş 
lıgınden: Selım Sırrı B. yarın 
akşam saat 7de radyoda "Halk 
edebiyatından bu maaal,. mev
zulu bir konferans verecektir. 

iade edilecek 
Emlak 

Listeler hazırlandı 
Bartın, 1 - Ereili -Filyoo haltı· ı ye köyünde ı.e. denbanel' ekt 

nm güzergihını tayin ~~ ~~ bin t~ atma meraaim.i
1 

y':pıld~: 
re buraya gelen heyet vazıfesını bi- Mer .. ımde valimisı: Kiznn pafa, 
tirmit n güzergahı teıbit etmiıtir. Saraçoilu Şükrü B. bulundular. 

, liattın İnfUtına bugünlerde dört Köylüler davul zurna çalaralı: ei· 

leti mütavirliğine, orman u
mum müdürü Recep Bey lzmir 
orman amejman baş mühendis 
liğine, orman umum müdürü i
halıi.t ve hesabat ıubeai müchi-

koldan batlanac:aktır. lenceler tertip ettiler. 

lımirde depo yapılıyor 
lzmr, 2 - Ziraat Bankaaı tarafın

d.ın köylüden aLnaca.k buidaylar 
İçin fehrimizde bir depo yapılacak
tır. Buğdaylar bu depoya getirile
cek ve orada fiatları takdir edile
cektir. Tetkikatta bulunmak üz....., 
lıankanın umum müdlirü Şükrü 
8. hmire gelmektedir. Köylü ile 
ten.asta bulunacaktır. 

Çocuk iade edildi 
IZMIR, 1 - Hafize Suzan ha. 

nnn enelce kendi çocuiu gibi göo
tererek sevdiii çocuğu hakiki anne 
•i haıta bakıcı Leman namı diğer 
Remziye hanıma iade etmittlr. 

~ Sadullah Bey Konya birin
cı .. orma~ amejman grupu bat 
muhendıs muavinliğine Bozö
yük hususi ormanları k~miıeri 
•abık şube müdürlerinden Ha
lil Rifat Bey orman umum mü 
d_ürlüğü ihalit ve hesabat tube 
sı müdürlüğüne, Kocaeli or
man müdürü Cafer Bey veka
let emrine almarak, Mer' at or
man müdürü Şevket Bey mu
maileyhin yerine, Adana or
man müdürlüğüne tayin edilen 
Rize orman müdürü İsmail Şa
hap Beyden inhilil eden Rize 
orman müdürlüğüne Zongul
dak orman fen kontrolörü Tev
fik, Maraş orman müdürlüğü. 
ne Kars orman müdürü Etref, 
Kars orman müdürlüğüne fne 
bolu F rekoz orman komiseri 
Bekir Sıtkı Bey, Antalya kon
trolörlüğüne Adapazarı kontro 
lörü Necmeddin, Kocaeli kon
trolörlüğüne Çiflikara hususi 
fen memuru Fehmi, Samsun 
orman amejman mühendisliği
ne Nevzat, Konya amejman 
mühendisliğine Muğla orman 
mühendisi Faruk, Antalyada 
Köprüçay orman fen memuru 
Sait, Kütahya orman amejman 
mühendisliğine İnebolu hususi 
ormanlar mühendisi iken asker 
liği dolayısile açıkta kalan Ri
fat Beyler tayin edilmitlerdir. 

Yanarak ölen çocuk 
Balatta Kazım isiminde dört 

yaşında bir çocuk annesi çorba 
pişirirken tencerenin üstüne 
yuvarlanmıştır. Kızgın olan 

T k•f t Jd b J • çorbadan batka ateş te çocu. ev 1 a yapı ı, eyanname erın ğ_un muhtelif yerlerini yaktığı 

1 b ld •• •• "" Jd •• •• ) cıhetle Kazım bir müddet ıon-Stan U an goturu uğu anşı ıyor ra ölmüştür. 
- lzmir, ı.- Kendini bilmiyen 1 ~erilen iki s_enelik '."~hk~myetini Tecavüz! 
bir kaç ..,..eri tarafından tefarin ıkmal le l"."ı~e gelm~ttır. Fındıklıda oturan Kiryako 
muhtelif yerlerine komüniıt beyan- 6 - l~nurlı kom11y~?cu katibi Ef 

Ttirk - Yunan iti18fnamesi
nin bazı mevadının tatbikına 
mütedair kanunun bilhaua bi 
lahare etabli olduğu anlatıİan 
R umlara ait emlakin iadesi j. 
çin İcap eden dosyalar tanzim 
olunmuıtur. 

Kim öldürdü? 
lzmir, 2 - ôdemitin Birgi nahi

Yeıinden Çaylıköy civarında bir ce· 
•et bulundu. Ceset Gözsüz oğlu 
l'.tuıtafaya aiıtir. Yapılan tahkika
t. &"Öre Mustafanın, Hüseyin oğlu 
l'.tustafa ve Esat namında iki adam 
tarafından öldürüldüğü anlatılmış
tır. 

I<arşıyaka belediyesi 
lzmir, J - Karfıyaka belediyeıi

!'i!" lzmir belediyeılnden ayrılması 
•çın bir mazbata tertip edilmitti. 
l'.tazbatada imzaların az olmaaı yÜ· 
ziinden mazbatanın reddedileceği 
IÖyleniyor. 

Çete bunlar mı? 
lzmir, 2 - Torbalı civarında oto

nobilleri soyan çete ile alakadar ol
lb.alda maznun Mustafa ile Kizim, 
f)İraderi Cinci Hüseyin ve aıkea· fi~ 
tariıi Ahmet isimlerinde 4 kiti yaka 
lanmıtlardrr. Maznunlar Torbalıya 
rönderilmiılerdir. 

İzmirde fırka faaliyeti 
Izmir. 2 B ·- urada mukayyet frr

ka mensupları Hacim M h'ddl be . . . u ı n .. 
yın rıyasetınde topandıla. B . t' 

Şakilerle müsademe 
Siverekli Mehmet Emin Beyin 

katillerinden birile bazı fakilerin 
Pesi köyünde tahaHİın ettikleri ha
ber alınarak derdestleri için Urfa. 
dan bir müfreze çıkarılmıttır. Müf 
reze, köye yaklaşınca ıakiler bir 
evden ateıe batlamrılar musadeıne
de Cemil çavuş şehit olmuştur. Bu 
nun Üzerine merkezden ikinci bir 
müfreze iatenilmittir. Bu ikinci müf 
reze yetişmeden birinci müfreze 
tarafından ateı edilen ev tahrip o
lunmuş ve içindeki ıaki yakalanm11 
tır. Bu şeririn Sivereğin Bucak na
hiyesinden şaki Ramazanın küçük 
kardeti Beko olduğu ve arkadatları 
nın Cenuba kaçmakta bulundukları 
anlatılmııtır. Cemil çavuşun cenaze 
si, Urfaya nakil ve merasimle defne 
dilmiıtir. 

Boynuzlu çocuk 
Mezitli köyünde topuksu Dur

mu, Ali efendi oğlu Muıtafanın 
bundan on iki gün evvel bir Erkek 
evlidı dünyaya gelmittir. 

Bu çocuğuv iki boynuzlu oldu
ğu.nu, bir gözünün kör bulunduğu
nu ve çocuğun yaıamakta olduğu
nu söylenmektedir. 

Bir yumrukla ölmüş 
Konya birinci grup orman a
mejman bat mühendisi Mithat 
ve muavini Şevket Beyler ve
kalet emrine alınmışlardır. 

nameleri atıldıiını ve zabite tarafın Avram. oglu Sal.amon: . SaJ_amon · zevcesi Madam Mari ile 
d "~"-k cürmü m-hut halin- da aynı curum ıle Elazız hap11ane- gezerken Halil Hilmi ve F ehmı· an ıronu- • -, . d "-' .. . 
de yakalandıkları yazılmıttL s:: j ~ sene1 Y~~!. ve uç ay ev- ısminde iki kiti.nin tecavüzüne 

Müddeiumumi bat muavini Cev- v umre ıre mıttır, uğramıtlardır. Mütecavizler ya 
det Bey tahkikata memur edilmit 7 - -~ülu malriniıt Sefer oğlu kalanmıştır. 

bu üne kadar on ı..., 9Üpheli Tevekkül. 'Tevekkul 924 seneıin-
::ı. .. n fradelerine müracaat edilmit· de lzmire0gelmiştir. Ve Rus tebea- Evi taşlamışlar! 
ti llndandır. 

rGerelı polis ve ırerelıoe müddei- • ~ -: Rad~•lu demirci kalfa.. Fenerde cturan Halil usta 
umumi C.,..det Beyin tahkikatı ne· Kanı oglu Azız. zevcesi, Ayşe, gelini Nimet 
ticesinde haklarında tevkif müzekke lıimlerini yazdığım bu sekiz Hanımlarla oğlu Kamil komşu 
reıi kesilerek umumi hapioaneye sahıs komünistlik propagandasında ları Etem Efondirin evini taş-
•hv'-olunanların isimleri •unlardır·. bulundu'-la eh' d h'I ' d b' 1 ~ ,. • " rı, ~ ır a ı ın e ıı· amış, 12 cam kırmı~lardır. 

ı _ Nevrekoplu modelci Cemal çok müesseselere beyanname altık 4 T 

oğlu Kerim, ları için tevkif karari ile hapishane- Meydan kavgası 
2 - Edirneli dökmeci Ahmet ye sevkolunmuş ve haklarında tan-

oilu Ragıp, "Raır•P bir kaç sene ev- zim kılınan evrak üçüncü müstan- T oderi, Koço, Mihal ve Ze-
vel lotan.bul nuıhkemesinde yine tikliğe verilmi,tir. keriyya İsminde 4 kişi dün Ci-
komünistlikten üç aya mahkum edil M 1 d K · S h · d k aznun ar an erım ve alaıno- angır e avg.ı etmisl~r biri-
miş idi'. . k nun evinde icra edilen taharriyat birlerini yaralam.~lardır ' 

3 - Kandiyell omisyoncu ibra- neticesinde e1 yazısı ile bir çok ~ • 
hiın Rasih oğlu Cazim " Cazim de be k · ı · Nef t · f yannarne ve o'."unıst ıği propa- es e mış 
komüniıt propağandacılığından do- ganda edecek vesıkalar bulunmu1. H Ef d' · . d ... 
layı lstanbulda muhakeme edil. tur. . asa':' en ı ısının e bırı11 

Bu emlikin mikdan 150 ka
dar olup aahiplerinin etabli ol
duğu Mübadele komi•yonunca 
tesbit edilince ıahiplerine iade 
ıi için komisyon emrine verile 
cektir. iade edilecek emlik 
münhaaıran İstanbul Belediye 
hududu dahilindedir. 

bilinde nefe. ettiğini, fakat bir 
fayda görmediğini söylemiı, 
hoca yakalanmıştır . 

Bu çocuk kim miş? ' 
Tophanede boğaz k:!ıen cad 

desinde sokak ortasında 3 ay. 
lık bir kız çocuğu bulunmuştur. 
Çocuğa Havva İsmi verilerek 
darülacezeye götürülmüttür. 
cıcek 

Polis kadrosu miş ve üç ıene mahkumiyetine ka- Tahkikatla meıgul olan alakadaı· ı p~lıse gı?er~k Mahmutpatada 
rar verilmiıti. Cazim bu mabkUmi- bir zatın verdiği mdlUmata go"re Hıkm. e.t ıs.m_ınde bir :ıocanın Y . 1 · · ·•--ı ·ı lzm' ı · k d enı po is kadroıu yetını '"'""" 1 e ıre ge mıttir." beyannameler burada Ruı tebeasın . en ısıne ıkı buçuk lira muka- dün de 

4 S kumpany b k teblig- edilmemı' •tı'r. 
- u •

11 "' ı me- dan Bakülu Tevekkülün lzmire ıı-el =====:::::'.:====-=::=======,;:,,==~:;,;:T::~=-== 
murlannd.n Kandiyeli Hacı Yuıuf diği c\inün ertesi gece atdmrıtır. T •• k .. 
oğ~u _!!u~7:illili makinı'st Mehmet Bu. i~ibarla ko~üniıt beyanftlllıte. U Urük CezaSJ ne 0ld11? 

lennın Tevekkul tarafından lıtan
oğlu Şükrü. "Şükrü komünistlikten buldan ıretirildiği tahmin edilmek
dolayı Diyarbekir mahkemesince tedir. 

Posta 

Yeni posta pulları 
Kilçük Haberler J 

Adil Bey 

b 
. 1. U lÇ I· 

mada orsa ıdare heyetne seçilecek 
azalar da hazır bulunmuştur. 

Yüzme yarışları 

Tarsusun Zorbaz bark mahalle
sinden değirmenci Kerim oğlu Sa
lih ile kainbiraderi Hudaverdi za
de Sırrı arasında münazaa çıkmıı 
ve bu esnada Sırrı eniştesine şid
detli bir yumruk vurmuf oldağun
dan Salih bu yumruğun tesirile bir 
iki saat sonra ölmüştür. 

Posta ve telgraf umum mü
dürlüğü posta işleri müdürü 
Yusuf Bey mezunen }ehrimize 

D ··ıf·• b 1 gelmiştir. aru unun ta uru Yusuf Bey ayni zamanda ta-
Fakülte talim TB. Kumandanlı- bedilmekte olan yeni posta pul 

ğından: "27 7 931 tarih ve 1960 !arına da nezaret etmektedir. 

. Bi~ kaç gün evvel Ankaraya 
ıı;ıt.mıı olan Maliye hey'eti tef
lıtı!e reisi ve Borsa komiseri 
Adıl Bey dün avdet etmiştir. 

Tütün inhisarında 
Tütün inhiaar idaresinde 

d~n de kadrolar tebliğ edileme. 
mı~ Vt; maaş verilememittir. 
Y enı hesap memurları 

lzmir, 1 - Karşıyaka Türkspor 
klübünün hazırladığı deniz yanşı 
<uma günü yapılmış tır. Yüzücüler
den Cavit Karşıyakadan iz.mir li
lllan mendireğ i a ı· sında 4 mıl mesa
f~yi 1 saat ıo dakikada katetmi~
tır. 

1 .. Gene Türk spo.· klübünden Se· 
~ın .bu mesafeyi 2 daki~a da~.a .~a~· 
1 lııı· zanıanda geçmiıtır. Yuzucu· 
el. rn . 
._ •ndırekten karşı yakaya 1 

at " d k'k · 1 d' - a ı ada avdet etmıt er ır. 

Yeni bir mektep 
l:Zl\U - demi in Bademi-

Erzurum - Sarı kamış 

Erzurum . Sarıkamıf dar hattı
nın vaziyetj itibarile katarların sey 
rüıefer edebilmeleri imkin haricin
de bulunduğu anlatılarak hemen 
tamirin ) baılarulmak üzre muvak
katen itletmeye kapatılması karar
laşmıftır . 

Takriben beş ay kadar devam e
decek olan tamir müddetince bu 
hat üzerinde icabma ıöre yalruz •· 
ıııeliyat katarlan itliyecektir. 

No. lı Gazetenizin 3 üncü sahitesi

nin 3 Üncü sütununda Darülfünun 

Talim Taburunun 12 Ağustos 1931 
tarihinde bir ay müddetle Pendikle 
kampa çikacağı okumuftur. Elde 
mevcüt evanUrc nazaran Tabur ·1 
Ağustos 931 tarihinde 15 gün müd 
detle Pendikte kampa çikacağından 
müdavim efendilere bir yanlışlığa 

meydan verilmemek için ayni sütun 
da itbu yanlıılığıa tashihini rica e
derim.'' 

Hastaneleri teftiş 
Sıhhiye Vekaleti hıfzıssihha 

umum müdürü Asım Bey An. 
karadan şehrimize gelmiştir. 
Asım Bey dün Cerrahpaşa has 
tanesine giderek teftitatta bu
lunmuştur. Bir müddet şehri
mizde kalacak olan Asım Bey 
ııhhi müesseseleri teftiş ede
~.-ktir 

Harp akademisi heaap me
muı· mektebi imtihanları hitam 
bulmut ve mektept- bu •ene 
24 hesap memuru mezun ol
muıtur. Bu mektebe orduda 
hesap memurluğu ile muvazzaf 
olarak çalıtDNılc iıteyen ihtiyat 
zabitleri müaabaka imtihanı İ· 
le ahnmaktadır. 

- Aman .6ir~der ~e yapıyorsun, tükürdüğünü görür• 
ler:ı• Beledıgecıler ıımdi ceza alırlar!. 

Gllrselerde ne çıkar; Belediye 6u varidat mem6arnı 
•n•ttr. ıitti, lutm ıimdi 6aıka iılerle meıı•l I 
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Asrın umdesi "MiJliyet" tfr. 

3 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Anlı•ra cadde

oi No: 100 Telgraf adreoi: Milliyet, 

l.tanbul. 
Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türlıiye için Hariç için 

3 ayhiı 400 kuruı 800 kuru, 
ti " 7S'l ,, 1400 u 

12 .. 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ·e matbaaya ait işi ... 
için müdiriyete müracaat edilir. 

G•zeterni7. ilinlann meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26, 

ısgari 18 derece idi. Bu
gün ruzgir mutedil poy
raz, hava açıktır. 

Bir hanımın kaç nevi boya 
kullandığını güç tayin edebili
riz, belki de edemeyiz. Dudak, 
yanak, kaş, kirpik, saç, tırnak, 
vücut... Boyamak için dünya 
kimyahanaleri laburatuvarlan 
şüphesiz ki: Birçok luzumlu ih
tiyaçlarımızı yetiştiren yerler
den fazla çalışıyorlar .. 

Balonu:, bu halile hannnlar 
ne hale geliyor? .. 

Ayakkaplarını beyaza bo· 
yatmış bir hanım, yanında otu
rana ihtar eder: 

- Dikkat edin! Ayakkapla
nmı şimdi boyattım. Üstünüzü 
kirletirim ... 

Birbirine bir ziyafette tesa
düf eden iki "aziz.e,. eskidm 
alelusul öpüşürlerdi .. Şimdi, bu 
na imkan yok!. Dudak boyala
n bozuluyor .. 

Saçları rüzgarlarda açamı· 
yorlar .. Ondüleleri ve briyan
tinleri harap oluyor.. Yüzleri
nin terini dolu dizgin silemiyor 
)ar ... Podraları gidiyor .. Kolon 
ya sürünemiyorlar. Tırnak ci
laları aşınıyor .. Ve dediğim gi
bi bu halile temas edilmeler 
imkanı olmıyan birer bebek o
luyorlar .. Hani yeni parmaklık 
boyarlar da üstüne: 

(Boyaya dikkat) 
Levhası yazarlar bozulma

•ın diye! Bazı hanımlar boyala 
rile bu hale geldiler.. Bu bi 

ı :ııim için bir zevktir. Güzellikle 
1 ri arttıran her ilaveye biz mem 
1 nun oluruz. Lakin onlar için 
ı azap değil mi? .. Acaba! 

Yoklama 
: l ki gün evvelki gazetelerde 

tlul, yetim, ve mütekaitlerin 
1 maaş yoklamalarının ili.nmı o

lrudum, çok dikkatli okudum, 
:Allah sizi inandırsın! Güçlükle 
kavraya bildim. Bu maaşları 
alanların ekserisi kadro. ve ço
cuk veya alil ihtiyar gibi ce
miyete artık yalnız şefkat is
minde bir manevi alika ile bağ 
lanmış kimselerdir ki; o uzun 
ozadı rakamları, ihtarları, mü
lahazaları okuyup anlamaları· 
na imkan yoktur. Bütün bunla
nn bu merasimin sebebi maat 
aahibinin sağ olup olmadığını 
anlamak İse bu kadar külfete 
ne hacet! 

Her gün bankalar binlerce 
liralık çekler tediye ediyorlar. 
Çeki ibraz edeni tanımıyorlar
sa bankanın tanıdığı birine hü
viyetini tasdik ettiriyorlar .. İt 
bitiyor ... 

Beş on para için bir adama 
ç fotoğraf çıkartmak, heyeti 
htiyariyelerin bütün azasının 
ühiırlerini toplatmak, ilmü· 

aberi Nahiye müdüriyetine, 
azaya tasdik ettirmek ve sonı 

11 tekrar nüfus kağıdile birlik-
e gelip yoklamayı yapan daire 
e saatlarca beklemek zor bir 
eydir. işle bizde kırtasiye de
ilen şey budur. Ve maattees
·f bu kırtasiye san'atının us
ları idare makinamızda çalış
kça işler basitlşecek yere her 
""n daha ziyade girift !ekil 
ır. 

İnsan üç ayda 1255 kuruş 
an bir adamın aağ olup olma-

MİLLiYET PAZARTESl 3 ACUSTOS 1931 

Talip 
F ansızcadan 

[Antuvan bir deliknlı apar 
tımanın kapısını çaldı, açan 
hizmetçiye Müsyü ve Madam 
Kazimir ile görüşmek istedi
ğini .söyledi. Karı koca salon
da idiler. Hizmetçi haber ver
di ve delikanlıyı salona aldı] 

Antuvan - Müıyü ve Ma
dam Kazimir ile mi müşerref 
oluyorum? 

Kazimir - Evet, buyuru
nuz. oturunuz ve ne istediğini
zi söyleyiniz. 

Antuvan - Efendim, ben 
yirmi bq yaşındayım ve demir 
gibi de sıhhatim vardır. İntiz.a 
mı çok severim. Haftada bir 
gün sinemaya giderim. Yalnız 
pazar akşamlan lokantada ye
rim. huzurunında söylemek bir 
hicaptır. Hatta metre8İm dahi 
yoktur. 

Madam Kazimir - Allah al 
!ah .. Neler ifitiyorum. 

Antuvan - Eğer tabiat ica
bı, içime bir arz.u geline, ba
:ııı evler vardır ki oraya gide
rim ve orada ... 

Kazimir - Geçin efendim 
geçin, anlıyoruz. 

Antuvan - Ansm babam be' 
nı, yani biricik oğullarını ye
tim bırakmıyacak kadar geç 
öldüler. İnsuılar muayyen bir 
yatı geçtikten soDra, anası ve 
babası ölse de yetim sayılmaz
lar. Sadece dünyada yalnız kal 
mıılardır, o kadar .. Ben de 
dünyada yanlızım. İstikbale 
ncş'e ve tebessümle bakacak 
kadaı- da servetim va,·. 

Kazimir - İyi ya .. Fakat 
siz buraya tercümei halinizi an 
latmağa mı geldiniz? 

Antuvan - Şimdi mevzua 
geliyorum efendim. Cesareti
mi affediniz. Kibar alemlerine 
nadiren girip çıkarım. Yalnız 
bir defasında evladınızla tanış 
tım. 

Madam Kazimir-Ya!!? 
Antuvao - Konuştuk ve 

z.annediyorum ki anlaştık da ... 
Birbirimize karşı muhabbet 
duyduk Bu muhabbet dostluk 
tevlit etti .. 

Kazimir - Olabilir. 
Antuvan - Hatta teşriki ha 

yat etmek için de konu,tuk. 
Ölünceye kadar beraber yaşa
mağa cl.. karar verdik. 

Madam Kazimir - (Yerin 
den sıçarayarak) ne diyor bu 
adam? Deli mi? 

Antuvan - Evet, madam ..• 
Siz onun annesisiniz ve ne de 
olsa ondan ayrılmak bir anaya 

Muallimler gezmesi 
Muallimler birliği azası için 

tatilden bilistifade bir seyahat 
tertip edilecektir. Bu seyahat 
lzmir veya civar vilayetlerden 
birine yapılacaktır. Seyahatın 
proğramı yakında hazırlanacak 
tır. ---·--

irtihal 
Kıymetli terbiyecilerinizdcn eski 

ve emektar bir muallim olan Kaba
lAt li .. si baımuavini Münür B. rlün 
ani bir hastalıktan vefat etmittir. 
~ok hayırhah ve müıfik bir muaf· 
lım olftn mumaileyh bütün talebeai
nin, \ e tanıdıklarının fevıi ve tük
ranını kazanmıştı. Vefatr ile bütün 
meılekdatlarını, talebe.sini, müleea
ıir eden Münir Beyin cenazesi Ka
bataş talebesinin ve arkada,lannın 
ihtiramkar omuzlarında Beylerbe
yindeki evinden kaldınlarak ~ehil· 
likteki medfenine tevdi edilmiıtir. 
merhuma rahmet okurken talebe ve 
meslekta,larına beyanı taziyet ed~
rız. 

T. Tayyare C. 
Umumi merkezinden 

lbaleairıin 1-8-931 de yapı
lacağı ilan edilen Ankarada 
Y enifehirde havu:ı: batında 
Türk Tayyare Cemiyetinin 
Şehitler abidesinin inşaatı bir 
yer ihtilifından dolayı az bir 
müddet için teabhura ugra
mışbr. ihtillfın hallinden son
ra keyfiyet tekrar ilin edi
lecektir. 
~·~~~~--~~~~~~ 

dığını ispat için yükletilen bu 
külfetleri ııördükçe binlerle li
ra ödeyen bankalara da bu zih
niyet sirayet ederse işler ne o
lur, diye endite ediyor. 

FELEK 

göç gelir. Fakat en nihayet 
tabii ve mantıki netice budur. 
Ayrılmak mukadderdir. 

Kazimir - Yani sen çocu
ğumuza mı talipsin? 

Antıvan - Evet efendim. 
Madam Kazimir - Kulak

larıma inanamıyorum. 
Antuvırn - Niçin madam? 

Ben temiz bir gencim . Haşin 
değilim. Bir yastığa b&J ko
yacağım vücudu mes'ut etmek 
en birinci vazifem olacaktır. 

Madam Kazimir - Ey, bir 
yutığa ba! mı koyacaksınız? 

Kıızimir - Sonra siz bu 
nun .. dına izdivaç mi diyorsu
nuz? 

Antuvan - E, zannederim. 
Çünkü bunun başka bir ismi 
yoktur. 

Kazimir - Efendi, demin
denberi seni boğazından tutup 
da yüzüne iki tokat vurmamak 
için kendimi güç zaptcdiyrum. 
Siz İğrenç bir adamamız ve bu 
sözleri de karımın yanında söy
lüyorsunuz. 

Antuvan - Demek ki red
dediyorsunuz? 

Kazimir - Tuhaf şey ... Şu 
meseleyi anlıyalım. 

[ Kazimir, bir odanın kapı
sına doğru gider ve çağırır: 

Emil içeriye yirmi beş ya~la
tında atlet vücutlu bir deli
kanlı girer.] 

Kazimir - Bu genci gör
dün mü? Tanır mısın? Seninle 
eTlenmek istiyonnu§ .. 

Antuvan -(Şarınr) affeder 
siniz, bu i,te bir yanlıthk var. 
Siz.in batka evladınız yok mu? 

Madam Kazimir - Şimdi· 
lik yok .. 

Antuvan - O halde yanlıı
lık var efendim. Ben bir erkek 
değil, bir genç kız arıyrum. 

Kazimir - O halde demin
denberi bize anlattıkların ney
di? 

Antuvan - Efendim, yanılş 
hesap Bağdattan bile dö
ner. Ben Matmaz.el Lüyniz 
Kazimir isminde bir kızı seviyo 
rum. Fakat adresini bilmedi
ğim için ne kadar Kazimir var
sa, hepsini de sıra ile ziyaret' 
ediyrum. Şimdiye kadar on do
kuz Kazimire uğradım. daha 
yirmi üç Kazimire uğrayaca
ğını . Buradan çıkınca Sava so
kağında oturan doktor Pol Ka
zimire ıığayacağım. Affeder
siniz, rahatsız ettim efendim ... 
Size de düğünüm için davetiye 
göndermesini unutmam. 

lstanbul Defterdarltğından: 
1 

Satılrk ev hissesi No-6, Ars
lan sokağı, Büyükada, sağ ta
rafı Kavromati zevcesi bahçe
li evi, sol tarafı Y orgo Moro 
ve saire ev ve bahçeleri arkası 
Zarifi sokağı önü Aslan S>Oka
ğı ile çevrilmiş iki katta 3 
oda, 1 taşlık, mutfak, hala, ve 
sarnıcı havi bahçeli ahşap evin 
4 hissede 1 hissesi satılı1<tır. 
Mezkur hissenin bedeli 4 sene 
ve 4 taksitte verilmek şartile 
tahmin edilen kıymeti 625 li
radır. Satış açık arttırmak, 
8-8-932 cumaretsi günü saat 
on beşte Defterdarlıkta. 
(M~3+ı) 

* • • 
İstanbul Defterdarlığınd~n: 

Kiralrk kağir dükkan, No 

104 Tarabya caddesi, Tarabya 

Bogaziçi, Aylıık ·kirası 10 lira
dır. Kiralamak açık arttınna 

23-8-931 pazar günü saat 15 te 

Defterdarlıkta. (M-3) 

Pertevniyal Vakfından: 
Köprübaşında Valde hanı 

tahtında 7 No Pasatcı dükka
nı üç sene müddetle kiraya ve
rileceginden pazarlık suretile 
müzaycdcdcdir. Tutmak iste
yenlerin Ağustosun sekizinci 
cumartesi günü saat on altıya 
ıkadar Istanbul Evkaf Müdiri
yetinde Pertevniyal Idaresine 
veya Encümene müracaat ey
lemeleri . 

Üsküdar Hale Sinemasında 
Hayat zehirleri mümessili Şa
rel Villi Kayzu. 

Çapras kelimeleri Davet 
Türitiye J dman Cemiyetleri it

tifakı l.tanbuf Mmtaka&ı Riyasetin 
den: 

Dünkü şeklin halli 
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Yeni ,.kil 

Soldan sağa 
1 Lütuf, inayet (5) ince san-

dal (3) 
2 - Üzüm (4) Paraoız (5) 
3 - Kadın (3) Çok (5) 
4 - E<ki iotihkimlar (4) 
5 - Tatlı (5) Keder (4) 
6 - Deni:ı: mabluku (5) Arzu 

(4) 
7 - Mide bulandırır (1) Pcy

ırambet-in anası ( 5) 
8 - Nota (2) Peyııamberlerin 

vazettiği ( 3) 
9 - ibadet (5) 
10 - Budala (6) Ezmek (3) 
11 - Kadinı harp sil&hı ( 2) 

Bey (3) Geçimsiz (4) 

Yııkardan aıağı 

1 - Yalan (5) 
2 - Ben (3) Baıma K. ilr.ve 

ederseniz: gidecejiniz yeri bulurıu~ 
nuz (4) Beyaz (2) 

3 - Almanyada nehir (3) Yuva 
(4) 

4 - Baha (2). Yüksek bina (4) 
J.im (3) 

5 - Yere çakılan tahta (S) 
Birdenbire ( 4) 

6 - Elinden çektiğimiz ( 5) 
YJan (3) 

7 - Mayi katı (4) Vait (4) 
8 - Adet (3) Pio değil (5) 
9 - Piılik (3) Dua (4) Su (2) 
10 - Ben değil (3) Çalıı:ı (3) 
11 - Tenbellik (6) Nota (2) 

Mühim ve müıtacel bir meıele .. 
nin müzakeresi için Mıntakamıza 
mensup müttefik klüpleı-inıizin bi
rer mürehhaolarınm 4 / 8 1931 salı 
günü ttaat tam on yedide ve MJnta .. 
ka merkez.inde hazır bulunmaları 
ehemmiyetle rica olunur. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOİN 
haplarıdır. Deposu: İstanbulda Şir
kecide Ali Riza Merkez eczanesi
dir. 
Taşraya 150 kuruş posta ile gön

derilir, İzmirde İrgat pazarındaki 

Trabzonda Yl:ri Ferah eczanelerin
de buhmur. 

lstanbul beşinci icra memurlu

ğundan: 

Silivri<le, Celaliye kariyesi ıu,yc
ti ihtiyariyesi namına izafeten muh 
tari bulunan Esat beyin Al<K'ttin 
beyden alacağı olan 1105 liranın te
mini zımnında mahcuz bulunan ve 
Elyevm Galatada, Azap kapusun<la 
Kalafat mahallin<le bulunan 44.S X 
12.5 ;<'. 4.5 kadem ebadında gayri sa
fi 15 safisi 10 ve 25 hamule tonun
.da ah!jaip motörlü çektirme ve de
rununda Doiç markalı Komizcsiz 
Dizel makinası ve 28 bergir kuvve
tinde ve ı.:mamma 4135 türk lirası 
kıymet taktir olunanGayret namMo 
törün nıaıf hissesi açık arttırmaya 

vazerliJmiş olup25-8-31 tarihindeşart 
namesi divanhaneye talik edilerek 
5-9·1931 tarihine müsa<lif cumartesi 
günü saat 9 dan 12 ye kadar Gala
tada. A.ıap kapu>unda. Kalafat ma
hlfin<le açık arttırma ile satılacak

tır. 

Arttırmaya iştirak için % 10 te
minat a.kçası alınır. Hakları mez
kfır motörün mensup olduğu hü
kfsmet sicilinde sabit olan İpotekli 
alaeak.lılarla diğer alakadaranm ve 
irtifak haklı:ı sahiplerinin ve husu
sile faiz ve mesarife ait olan iddia
Jarını ilin tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müsbitclerile 
bildirmeleri la zımdır. Aksi takdir
de hakları deniz ticaret müdiriyeti 
sicillinde sabit olmayanı .. r sat•• be
delinin paylasmasmdan harıç kalır
lar, Alalmdarlarm icra ve iflas ka
n.ununun 119 uncu ma<ldesi hillanü
ne g<>re hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat ve tafsilat almak is
teyenlerin 931 / 599 taşra numerosile 
memuriyetimizc müracaatler.i ilin 
olunur. 

Yarış ve islah encümeninden: 
7 Ağustos 931 cuma günü dördüncü İngiliz handikap ya

rışma girecek hayvanlardan Draucourt 62,5 Firig 61 Flang 
Top 57,5 Silverglow 55,5 Pürbiyoti 54,5 Nona 52,5 Folespoir 
52 Rosbelle 50 ·kilo ve keza beşinci mahdut yerli ve arap tay 
handikabını girecek hayvanlardan Güler 58 Tayyar il 57 Ye
gane 55,5 Neriman 54 İnci, 53,5 Sahap 51 Sterleigt 50 kilo ta
şryacaklardır. 

Kütahya 6 numaralı Jandarma 
efrat mektebi müdürlüğünden~ 

Ki.itahyada 6 N<> Jandarma Ef. Mektebinin EylUl 1931 ta
rihinden itibaren bir senelik ihtiyacı olan cins ve miktarı aşa
ğula gösterilen (40) kalem erzak ve saireden et ve ekmek ka
palı zarfla diğerleri aleni münakasa suretile yirmi bi'" gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa 19 Ağustos 931 
atrihine müsadif perşembe günü saat 15 te Kütahya Belediye 
Dairesinde mliteşl\.1<kil komisyon huzurunda icra edileceğinden 
taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmdk üzere mektep Müdi
riyetine ve muayyen olan zamanda yüzde ye<li buçuk teminatı 
muvakkate makbuzlarile komi syona müracaatları. 
Azami Asgar1 Cinsi Erzak Azami Asgari Cinsi Erzak 
162000 135000 Ekme'lc 2000 1500 Şehriye 
37000 14000 Sığır eti 1600 1000 Gaz 
5000 3000 Koyun eti 2000 1000 Taze kabak 
6000 1000 Pirinç 2000 1000 Semiz otu 
8000 5000 Bulgur 500 200 Taze bamya 
2000 1000 Sade yağı 5000 1500 Patlican 
800 500 Zeytin yağı 5000 3000 Kabak 

8000 5000 Kuru fasulya 5000 3000 Taze fasulya 
7000 5000 Nohut 2000 1000 Domates 
5000 3000 Mercimek 5000 3000 Lahna 

10000 8000 Soğan 3000 2000 Ispanak 
8000 5000 Patates 40 30 Kırmızı biber 

300 125 Kuru bamya 5000 3000 Pırasa 
1000 500 Zeytin tanesi 200 100 Salça 
1500 1000 Kuru üzüm 200 100 Sarımsak 
2000 1500 Tuz 2000 1000 Makama 

100 40 Çay 200 100 Sirke 
600 400 Kesme şekeı 1600 1200 Sabun 

200000 160000 Odun 4500 3500 Saman 
\ 

11000 9000 Arpa 1200 1000 Toz şeker 

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

ahşap su duhasile bir adet mavnanın tamiri 23 Ağusros 31 inci 
pazar günii saat onda açık münakasaya konmuştur. 

Münakasa zamanı •olmak üzere tayin edilen gün ve saatte 
açık münakasa usulile teklif edil~cek fiatlar muvafık görüldü
ğü takdirde ihale edileceklerinden şartname almak: isetyenlerin 
her gün tamiratı yapmak isteyenlerin ihale günü ve saatinde 
KaEımpasada Tersane dahilinde Bahriye Sevkiyat Müdü.riy,;... 
tine müracaatları. 

f\l o : 79 J'azıın: M. 

Selanik prensi Ven 
diklilere iltica ett 

Donanma kumandanı • 
gemın 

gövertesinde 
(Yeofilos) un hitabesi 

mahkumları coşturmuştu. 
Herkes: 
- Olmek v~.r.. Dönmek 

yok! 
Diye bağırıyordu. 
Bizans şairi, asilerin ceva. 

bını Venedik zabitine tebliğ 
etti. Ve zabit dönerken, ku
lağına dedi ki: 

- Kumandanınıza söyleyi
niz: Gemilerindeki beş on paslı 
topuna güvenmesin .. Ve bilsin 
ki asilerin ba,mda bulunan a
dam, lialettayin bir balıkçı ve
ya korsan değil, Bizansı beş 
defa ayaklandıran ve elinde ka
leminden başka silahı olmıyan 
bir şairdir! Bir saate kadar 
gemileriniz sahilden uzaklaş
mıyacak olursa, şehir dahilin
de - sağ olarak - bir tek Vene. 
dikli bırakmıyacağız ! 

Venedikli zabit, donanma 
kumandanının yanına geldiği 
z.aman korkudan titriyordu. 

ce: 
Kumandan. zabiti görün-

- Serseriler dağıldılar mı? 
Diye sordu. 

Prens (Androrıikos), Vene
dikli kumandanın yanında otu
ruyordu. 

Selanik prenı.i, Venediklile
re iltica etmişti. 

Zabit, saray önündeki mü
tahede ve ihtisaslarını kuman
danına şu suretle anlatmı§tı: 

- Serseriler, çok mühim 
bir adamın kumanda11 altın
da toplanmı~lar. Venedik do
nanmasına ehemmiyet vermedi 
ler. Şair T eofilos: Gemiler ate§ 
açarsa, biz de şehirdeki Vene
diklileri keseriz, dedi. Sefiller 
arasında büyük bir ittihat var. 

Donanma kumandanı, el
çi olarak gönderdiği zabitin 
verdiği iz.ahatı dinledikten 
sonra, (Andronlkoa) un yüzü
ne baktı: 

- T eufiloa çok tehlikeli bir 
adammış. Asaletmaap! 

Andronikos, Venediklilerin 
donanmasına eüveniyordu: 

- Bir avuç sefilderı mi kor 
kuyorsunuz? dedi, saray mey
danına ate§ açınız.. Hepsi da
ğdar .. dağılmayan ati!! altında 
geberir, gider, Neden tereddüt 
ediyorsunuz? 

Donanma kumand.anı fazla 
diiJünmekte haklıydı. Hapisha 
neleri boşaltarak memleketini
daresini eline alan bir adam, 
Seliinikte -isterse-- bir Ve
nedikli bırakmazdı. 

Bahusus ki, donanma kuman 
danının iki karde§i de Selinik
te ticaretle meıguldü. Venedik 
mahsulünün Selanikte iıtihla
kini temin eden ve bu yüzden 
çok zengin olan Venedik tacir
lerini düfünmek lazımdı. 

T eofilos, nihayet, dünyada 
tek dikili ağacı olmayan derbe
der bir adamdı. Asiler mağlup 
olsalar da kendisi yakayı ele 
vermemenin yolunu elbette her 
kesten iyi bilirdi. 

Donanma kumandanı ( (T e
ofilos) u kızdırmak istemedi: 

- Donanma ateJ edemez! 
Dedi ... zabit, kumandanın ya 

nmdan ayrıldıktan sorı1'a, An
dronikos, kumandanın kulağı-

dolaşıyordu 
na egildi: 

- Bu vaziyeti nasıl 
edeceğiz.? 

- Teofilos halkın ba 
bulunduğu müddetçe Ven 
lilcr bu ite müdahale ede 
ler, aaaletmaap ! 

- Niçin bu kadar ko 
lık gösteriyorsunuz.? 

- Krokakhk değil, tee 
- Şiddetli tedbir ve le 

lerle bu İtin önüne geç 
mümkündür! 

- Siz neden yapamadını 
- Emrivaki kar§ısında 

dım .. İsyandan iki saat e 
haberdar olsaydım, bütün 
hafızları silahlandırarak as 
rin üzerine saldırırdım. 

- Muhafrzlarınız kendi 
larım müşkilitla kurtanp 
mışlar .. ! 

- Ben asker tedarik 
dim ... 

- Tedarik edeceğiniz as 
gene bu memleketin adaml 
yani asilerin karde,leri, bab 
n değil mi? 

Andronikos sustu. 
Donanma kume.ndanı, ge 

nin güverteeinde dola,ma 
baıladı. Kalabalığı uzaktan s 
rediyor-lardı. 

- Kahrolsun istibdat! 
- Kahrolsun Andı-onikos 
- Yatasın hürriyet! 
- Yatasın T eofilos ! 
Sesleri gemilere kadar aks 

diyordu. 
Prens bu sesleri duymam 

için kulaklarını tıkadı: 
Mel'unlar! kudurmut köpe 

ler gibi uğulduyorlar! 
Saray katibi, efcndisini ge 

nin kamarasına indirdi: 
- Burada biraz istirahat 

niz, asaletmaap ! 
- Bu fırtına ne vakit dura 

cak .. ? Bu uğultular ne zaman 
kadar devam edece .. ? 

Prenıin akıl hocası, efendi 
sinin yanma oturdu : 

- Selinikten ümidimizi ke 
selim, aaaletroaap ' 

-Niçin? 
- layan büyüyor •.. 
- Neden uıiadın? 
- Venediklilerin endiıesln· 

den .. 

- Onlar da korkuyorlar, de 
ıu mi? 

-Hakları var .. memleketin 
ticareti onlann elinde . 

- Peki, ne yapacağııı:? Şıı 
köhne geminin kaburgaları a• 
raunda bir kedi ııibi sinip kala 
cak mıyız?! 

- Sel&nik'i unutma.ğa ta
hammül edebilir miaimi:ıı? 

Andronikoa hayretle kltibt 
nin yüzüne baktı: 

- Ne demek istiyorsun? 
- Şehri terkedelim, demek 

istiyorum. 
- Nereye ııidelim 1 
-Bizansa .. 
Prens Andronikos, fdıri ser 

serilerin eline bırakıp da (Bi· 
zans) a gidecek oluraa, imp•· 
rator ona neler söylemezdi! 

Ya Bizanslıların dedikodula 
mıa nasıl tahammül edecekti? 

"- Korkak kumandan, teh 
ri bir avuç serseriye terkedip 
kaçmış!., demiyeceklcr miydi? 

(Bitbedi) 

A.:NA.r>C>L"'C.J 
SİGORT ŞİRKETi 

Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü Vakıf Han lst. 531 fmtiyaz 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Belediye Müdüriyetinden: Sahipsiz bir av köpeği 

bulunup daireye teslim e<lilmiştir. Sahibi bir hafta zarfında nııi· 
.-acaatla .almadı - · · • 
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ziyafet Matbuat Celsesi _ ...................... _ .. . 
R~SMI ıLINLlR T~RK LİMTED 'İRK~Ti Hava kahramanlarına (Başı birinci sa/;İfede) 

· d. B efe Bahı-ımu- j reciler ıerefine tertip edilen mer3-
( Ba l . . . . rf ) j n1cydanına ın '· u s r ı.. .... ı Dü' -'- .. ıi Ş! )irinci sahııe. e . K d" . bihakkm kah- ıim teınamen .... amqtır. oaU 

t•e'Vazn ~diyor, gene ''yaşa" "vaı· ol,, hıt aşılalmıttı; __ he~-•:ı oldu ziyafetJerJe açılan bu yolda buıün-
""tnen 1 raman rın ~ r..._ • ._nı · d·ı k · nı eri göklere yükselyordu. B' b' er birçok milletlerin de devam e 1 ece tır. 

·•1 Pol d B d va• ırer, ır ' .1 . h v yolları"nı" Bu sabah Y-ilköyüne gidecek r )'aıva . A • an. o ~e oar m~n ya .. s yılmaz tayyarecı erı a a 1 -, 1 • • 
h t abıdenın onüne seldıler. Hur h d "'him muvaffa- olan tayyare<: er tayyare erını mua-
"••tle e··ı 1 • açmak usuıun a mu "k eh d t d il . gı erek çelengi çemen erın . l .. t d'ler Böylece Costes yene etb ten sonra t re av e e e 

sadı mahsus ile yapılacak propa
gandaların zararlı tesirlerine taham 

miil edilemiyeceğini jddia ve ilin 
eımektedirler. 

Demek ki muayyen maksatla 

yapdan propagandaların teıiratına 
karıı milletin müdafaa edilınekıi· 
zio mukavemet edebileceğini zan
netmek hatadır. Bir cemiyetin ba
yatını mütemadiyen fena gösteren 

bir neşriyat o memlekette hiç bir 
hayır vücuda getirmez. 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
,

1 
lellne vazettiler. Bir dakika etraf· kiyetelelr gos erpı t' Gatty ·•ibi cekler ve, öğleden sonra serbest O· 

• a de . b ve B ontes os ve o ' • ki d" T k h nn ir sükut yaşadı. 1 ki bava . _ •. i tarihe mücahit o- !arak şehrı gezece er ır. ayyare-
,.• b~~m .. anı, bir gün evvel gördük.le- bır ço~u~un ıım. ciler müze ve camileri gezmek arzu 
" u k !arak mtıkal ettı. · · ı d ki dan ta • · Yu Türk zaferler kahramanı· .. l y "lköy tayyare suna ızhar etmıı o u arın Y 
'"" e . Uç sun evve eıı . . k d'l ·ı e1·-•- ti sehni tebcil eden mihraµ kar- semadaki ufacık nokta- yare cemıyetı en ı er• e r aaa e-
d'·"~.da hürmetle, tazimle, tekrimle mey~~nb~d~ .. tevcih ettiğim v: rinde bulunacak zevata on bet oto
uıunduler ya dur unumu . ··rdüğüm an mobil tabsiı etmiıtir. Tayyarecile-

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefo~:3 ~~2~0_ Posta kutusu lst 753 ~ •••••••••••••c SWLLR •ns•aawaww 

ı_1T •fekkÜr vaziyetinden başlarını sarıl _ıiyahh tayyalreyçaı :p~ı Dig-er bir rin bilhaHa Ayasofya ve Sultan Ah 
><a d•d klar alla ka bım eyecan a · ·1 · • · ı · k Ilı ı ı zaman gene h n vaffaki etin husulüne ıa met camı erını :zıyaret en ço . ıaya· 

il d
.••erret ve taktir avazeleri yüksel· parlak mu ld ! idrik et· nı dikkat safhalar arzedecektır. Şeb 
ı b d bit olmakta o ugumuzu . . . 'l 

•. ' ır alga halinde, gittikçe bii- ı . D . inki· ıaf etmekte olan nıruzde bulunan sınernacı ar tayya-
•Urelı; ~ fifr tun aıma ·1 · 'l · · kmal le . e'-l"&fa yapıldı. izcilerin e- · 'l"k tarih"ıne yeni bir men- recı enn camı ere gırıp çı arını 

tı ı, çal tayyarecı ı . kl d G k h · · ~ ·' U esnada istiklal marşını ı- k b ,1• , d"lmi• b'1 •eler yalnız filme alaca ar ır.. ere ıe nrnız 
•ı •u T ·ı h . 1 d' 1 ı • • a' c e ı " k b.. .. d .. . larında •·ı · ayyarecı er iırmet e ın e . ·- d ... 'l · zamanda bir gere utun unya ıınema "' er 1 bır umman egı aynı mi b" 1 .. t ·1m . 

1tl ve ayni. merasimle, sonu g \.' - de koca kıt'a bir hamlede aıılmJ,tı. fili erin ı~ an evve goı .. e~~ e~ı 
d •yen alkiş ve takdir tufaru arasır Mister Boardman ve refiki Mister için sinemacı!'.':'" araı~n'!- buyük bu-
• otele avdet ettiler. Polando bu suretle isimlerini şeref rekabet baf goıte~ıt~r. Hallıın 

'ei Tayyare cemiyeti lıtanbul fUbe kitabesine ithal ettiler. Kendilerini film alınırken kendilerının. de ~a~a 
~ 'ı' Hasan Fehmi Bey bu kadırşı- bütün kalbimle tebrik eder, hürmet kahraına~~arile beraber .~esıml~run 
••. •klarından dolayı tayyare cemi . 1 ı- 1 "llanall ıçın fazla tehacum soster-••ti k ve tazım e ıe am arım. ~ . . d"kk t al 
et . namına kahraman arzı ıü ran Muvaffak oldukları teıebbüı bir meleri ihtı~h. n~ı .' a e ı~ 

"'1ttir. . d ""himdir narak bazı ınzıbati tedbır alınmıı-
Oğt d çok cıhetten son erece mu · • 

il ltıeri'- e ef? .•oMnraGıaat 17,30 ded A- Evveli tayyarecilik tarihinde br h~ tır. • • • 
c .... se ırı . rew ve ma am di•e oıma1c üzere fenni bir k•ymeı. Gazı Hazretlerının 
f. rew tarafından tayyareciler şere- · bol · Tür • •rıe y . haizdir. Sonra. hır sem 1:aru • memnuniyeti 

"' 1 eniköyde yazlık sefaret bına- kiye ile Amenka arasındaki mes ut 
i '~da bir Garden Party verilmittir. münasebetin hakiki bir timsali ola- YALOVA, 1 A.A. - Ame
~ il Carden Party'ye vali Muhiddin rak, bu iki memleketimizin müte~ rikalı tayyareciler bugün Yalo 
li?°k;;~ü Naili Paıa1 ve. = bil dostluğunu arttırmaktan halı vada Reiıicümhur Hazretleri 
• t tayyare cem yeti 1

' kalmaz. Fakat en mühim~ bu m~ tarafnıdan kabul olundukları 
• tehriınizde bulunan sefirler da· vaffak te§ebbiiı beteriyetin terakki . H 1 · N 

"•t edllmiıtl. . . . d ki fennin sırada Gazı azret enne ew-
ıını temın e en ve yarın • • · b" 

Geceki ziyafet vechini tayin etmek üzere bugünkü Y ork Tımes gazetesınm ır 
ıı' ~ .~iin sece de saat 21 de Belediye fenden istifade eden ferdi cesaretin, mektubunu ve ayrıca da Wa· 

T ""1• Muhiddin Bey tarafından mantiki bir cür'etin ve nihayet dai- shington Büyük Elçimiz Muh-
1 -1<1ıın bahçesinde hava kahraman ma ilerlemek azminin süze! bir nü- tar Beyin bir mektubunu tak-
~ t-ı. fet'efine muazzam bir ziyafet "clir h 1 er.ıın· t' A ika _ _., muneoı · .. .. . dim etmi•lerdir. Zaruret a in-
,. •t ır. Ziyafette mer .,.,. Fakat bana en büyuk memnunı• .' I b'I · · 

\ ,!• ve sefaret erkanı hükumet ve t' L-L d okta, bu ceıur tay· de paketın yere atı a t mesı ı-
"•led' ' bul lar ve 1 """'e en n · b' ·· b "I b 
d 

ıye er'·,nı hazır unmut ' la k t ag u ır, ""' yarecilerin hedeflerini Türkiye o - çın pa et ır paratu e ı 
() rak intihap etmeleridir. Filhakika lunuyordu. Reisicümhur Haz· 
~vetlilerin hepıi ile ayrı ayrı la· ek · d di ·· k .. b 1 · b d'ldc f 

l~l\an Ve haıbibal eden hava kabra• bu intihap p yerın. e r,. çun U U ret eri gazetenın U 1 a ID• 
ilan\ T teşebbüsü muvaffakıyete ısal eden den pek mütehassis oldukları-

arı göğüslerinde Türk ayya· · kaff · • Türk" d 
't• Ce-·ıyetı'ru'n verdı'gı"' medalya~ meziyetlenn esı asrı ıye e k•t'b' m·ıler'ı vasıtaıile '" ,. ·· d · ld • b.t olmuıtur m a 1 1 umu &fı 

1 
mun emıc o ugu sa ı • . . . I di 

ti ,:;:;,ar •e hemen her görüşcülde Şecaetiniz muhtelif suretlerde tecel gazeteye bıldırmış et" r. 
li etmittir. Cesaretiniz büyüktur. Belediyenin hediyeleri .. 

h .. -:. Bu medalyayı hayat1D1<Z1 en il 1 k · · · b .. ·· d ·· l h kah uy,.k §erefi olarak daima söğsÜ· er eme azmınız ıse ulun unya atanbul belediyesi ava 
!!'~zile tatıyacağız .. diyor, lamet ca müıbettir. .. . ramanlarına tevdi edilmek Ü-
,-,,11 t f d l'k . . . Vatandııtlarıma karı• soıtenmş k I' hed' I h 
. . ' ara ın ıın ta ı meraaınunın olduğunuz dostane hüsnü kabul, ha zere ıymet ı . t~e er azır· 
bı'>at ih edilmit olmasındaki bü- lisane misafirperverlik ve samimi lamııtır. Bunlar ıkı halı secca-

l
'uk kıymeti de ayrıca ifade ediyor-•r.ı.. takdire tekrar teıekkür etmek iste- de ile Üzerlerinde Türk-Ame-

. Liyafet geç vakla kadar ~k ~- rim. Bu ziyafet esnasında belagetle rikan bayrağı ve: "New-York 
lnıınj bir hava i~inde devam ebnıf ifade edil~n das~".k hiı~iyatına son -İatanbul ilk uçuş hatırası 

% derece mutehuııaım. Sut~ ve vaıı- • . . . " 
Ve Anıerı'ka sefı'rı" M. Grew ile vali tayyareıını ta•ıyan ık dal tanızla Türk milletine memleketim • 1 ma • 
Ve belediye reisi Muhiddin Bey ara d k b ı k · - · a b' de Jb·' d "" Alb"' e ma eı u aca samımı mınnettar Y , ır a um ur. um 
• 1nda nutuklar teati edlıniıtir, k liğimi arzederim. gayet ıymetli ve müzehhep 

Vali Beqin nutku Bu münasebetle dün vatandaşla- bir cilt içinde kahramanların 
Vali Muhiddin B. tu nutku irat rrma terel baJıteden ve smi dünya- 1 t bul 1 1 d 

etmittir, b t-~~-' d h .. takd' ı a.ı:ı a muvasa at arın an 
~ mn .,. anuın a urmet ve ır • 'ba -'-'I · • 
oüyük Elçi Hz., pek aziz ve kah· telkin eden yeni Türkiyenin terakki ıtı ren ÇCKI en bütün resımlen 

raman misafirlerimiz. · !J.. • _ _ı ___ kt. sin in amili, o büyük mücahit, Reisi nı 1Dt1va ean:e ır. 
Yüksek §llhıiyetlerinizi aramızda Cümhur Gazi Mustafa Kemal Haz- Mükafat alamıyacak-

Ve soframızda görmek bahtiyarlığı retlerinin sereflerine kadehleri kal- l 
ile Jstanbul namına ıizi bir kere da- dıomamızı rica ederim. ar mı? 
1-ıa seli.mlamak isterim. Amerikadan M. Boardman'ın güzel PAR1S, 1 (A.A.) - Malin 
lıtanbula kadar bir hamlede uçmak l söz eri gazetesi yazıyor : 
•ur< tile medeniyet dünyasına verdi ğiniz eısiz kahramanlık misalini ve Amerika ıefirinden sonra kahra- Fransa tayyare klübünün bir 
ınılfetlerin münasebetleri tarihinde man tayyareci M. Boardman parlak tetkikine göre Boardmıın ve Po 
çizrliğiniz izlerin tesrihi Türk mil- bir nutuk söylemit ve Türkiyaye lando 7944 kilometre mesafe 
lnt" . k d b" .. k h ecan, ıeyal,atlarını anlatarak demiıtir k:i katetmı'tlerdı'r. Şu hale -·~a-' ının ne 3 ar uyu ey al ~ 
haı ranlık ve t·'-dir ile kar•ıladıg"mı - Biz Türkiyeye selirken Y nrz C ·ı il ..,. ' bahri muhiti atlaıiyi seçtiğimizi za ran ostea ı e Be entenin 7905 
Büyük Reisicumhurumuzun lisa- ld " ' · · kilometreden 'b t 1 ek nediyorduk. vrupaya ge gunızı ı are o an r o-
t\ıada :ı bizzat dinlediniz. 39 kil f ancak mütkülitla hissediyorduk. runu ometre azlasile kır 

Buna yeni fikirler ve yeni keli- · 1 1 Bizi Mister Grew tayyare ıstasyo- mıı o uyor ar. Bu tayyareciler 
hletcr lavesi pek güçtür. Yarattı- ı· B "b' 1 - . nunda bekliyordu. Va ı ey 11 1 hüner erinin hattı mu'"stakim u·· 
gın! ı: hadiıı.enin ehemmiyetini eski 
kelimelerin ifada çerçevesine sığdı- menul bir zat bize muntazırdL zerinde mesafe şampiyonluğu 
•n-. d 'b ·· Bizim hakkımızda gösterilen bu mu·· klfat cetvelı'ne kayı't ve t-
·~·uyorum. Kazan ığıruz cı anıu· ~• misafirperverliği aıla unutmayaca ~ul muvaffakıyetle siz de mede- çil edilebilmesi için evvelki me-
11.ıyet tarihı'nı' yeni bir tekamül mer ğtz. fede 100 kilo t f 1 L Biz adeta sizlerden olduğumuzu sa n me re az a 
...,\esine yükseltmi• oluyorsunuz. k t ek b · t' de 'di 
8 ' 1 bissediyoruz. ate m mec unye ın ı . 

1.1 mes'ut neticenin tecellisinde ..., j b 
tanbulun tercih edilmiı olması bizi ki se ep ler. 
•Yrıca nihayetsiz meıerretlere ve Türkiyeye gelmemizin iki sebebi 
lninnettarlddara gargetmiıtir. Ay- vardır: 
ili >:anıanda hareketinizi yeni Türki Birincisi:- Türkiye benün hayali-
Yeye ve onun büyük inkılabına kar mi oktadı. Memleketnizi görmek İs· 
fı bir muhabbet ve takdir nif&D"Iİ tedim; memleketinizde Gazinin işa
&ayıyoruz. retile yapılan terakkiyata §lllıit ol
. Cesaretinizi, liyakatinizi ve azmii mak istiyordum. ikinci sebep ise, 
••adeniz.i ve bu yüksek mezyetlerle tayyare teki.mül ettikçe latanbulun 
~t yaratmak kudretini söıterdii· beynelmilel mühim bir mevki iıgal 
l>iz eüzel talihinizi alkıtlamak fına etmesidir. lstanbul cleYri alem seya
~ın, verdiğinizden dolayı bahtiyarlı- hatlerinde mühün bir istasyon olma 
tın en yüksek derecesini hiHetmek- ia namzettir. 
teyiz. lstanbul, bu güzel günlerin "Ayrılmak müşkül,, 
ve bu parlak muvaffakıyetle onun Türkiyeden aynlmaklığımız çok 
l.abramanlannın hatırasını daima mü,kül olacak. bu misanrperverlk
lllubafa:ı:a edecek ve bu batıralan ten dolayı tayyare cemiyetine müte 
tesbit eden eserler teıkil edilmekte tekkiriz. Vali Beyin de bizi araları· 
olan f"hİr müzemizin de yeni bir na almalarmdan çok memnunuz. 
•ervet mevzuu olacaktır. Şükrü Naili Paşa ve bütün askeri 

Muhterem vatandatlanın: Sözü- teıkilat teıhilit göstenniılerdir.,. 

Sergi açılıyor 
11 ağustos üçüncü yerli mal 

lar sergisinde tertibatın bir an 
evvel bitirilmesi için büyük bir 
faaliyet sarfefedilmektedir. Ser 
ginin açılmasına bir hafta ka· 
dar bir müddet kaldığı için bu 
h afta zarfında büt ün tertibatın 
ikmali için icabedene geceleri 
de çahtdacaktır. 

Sergi binası dahilinde yer 
kalmadığı için ıerg• metha lin
de etYa teıhiri için yerler tef

rik edilecektir. 
Sergi lokanta ve büfesi bir 

müteahhide verilmittir. 
Sergi komiserliğinin teşeb

büsü üzerine sergiye levazımila 
bir itfaiye müfrezesi verilmit
tir. Tam kadrolu bir polis mu· 
avinliği de bu hafta sergide yer 
alacaktır. 

Gençler ve çocuklar müteınadi ,' 

yen fena idare olunduklarıru, her j 
teyin fena olduğunu milletin bü- : 

yük diye , iyi diye tanıyacak hiç 1 
bir şeyi olmadığını duya, duya o- İ 
kuya okuya, yalnız bedbin ve nıe· 1 
yua adamlar olur; milletin istik- ı 

batini idare edecek çocuklar senç ' 
yaşlarında bu kadar zehirli hava i 
teneffüs ederek istik<.'1e çıkarlar· 1 
sa milletin atisinden nevmit olmak j 

lazımdır. (Bravo sesleri). muttarit 
ve mütemadi fena neşriyat bir mem 

lekette ahlakı iskat eder. Matbu· 
at hürriyetinde bilhassa ıui.iıtima
lata kartı beklenen bir faide var
dır. Matbuat vazifelerini iyi ifa 

BAKTERİYOLOG 
Dr. İHSAN SAMl 

Bakteriyoloji Llboratuvarı 

Umum kan tahli latı Frengi 
noktai nazarından (Was
serman teamülü) kan kii-
reyvatı say ılması, tifo ve 
ısıtma hastalıkları teşhisi, 

idrar, balgam, cerahat, ka
zurat ve su tahliliıtı, Oltra 
mikroskopi, husus i aşılar is

tihzarı. Kanın üre miktarının 

tayini ve kanın seıdimaitation 

sürati. 
Divanyolunda 

mut türbesi No. 
tst. 20931, 

Sultan Mab-
189. Te le fon 

Fatıb suın J ı..nr.ı l'uocuk 
lar, sahibi niifuz olanlar ıuiiıtimal· 

mahkemesinden: 

ederse mevkii iktidarda bulunan-

deıı tevaL:U İçin ayrıca bir müra- Tereke -:;inc mahkemece vaziyet 
1 

kabe içinde ve tayakkuza mecbur 1 k t f" · k · 1 . o unara as ıyesıne arar verı en 
bulunurlar. Matbuat hürriyetınden ·· t ff Ha D il J mu eve a cı urmuş a~a e zev 
beklenen batlıca faydalardan biri cesi Seblle hanrmın şayian mutasar
budur. Fakat tuurlu bir mürakabe nf oldukları Erenköyün<le Koz Ya
ifa eımek değil de, münhasıran tağın<la Bağlarbaşı ca.d<lesiooe 86 

fena görmek ve göıtennek maksat Nolu kaza Asker camii şe rifi ittisa
oluraa bununla yapılan mürakabe !indeki ma bah~e bir bap lıane 
suüstimalatı tenkis etmez. Bilakis nin d iger hissedarlarının <la muvafa 

doğru yoldan yapmağa müsait o- kat ve inzunam.reyile paraya çevril-
mesinc karar verilmi~ oldu ğundan 

tarihi ilandan itibaren 30 gün miid· 
detle müzayedeye çıkartlmıştır. 

Mezkur hane ehli vukufça 743 lirakı 
met taktir edilmi olup bir kat üt.e
r i~ iki oda ve bir sofa ve bir hela 

il e bahçesinde bulunan kömürlük 
ve odunluk ve bir ocağı miiştemil 
ve bahçede kırkı mütecaviz eşcarı 

1 

müsmire ve bir kuyuyu havidiT kı
meti muharnmene!)ini b \.!l duğu tak

tirde 3-9·931 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 de ihal.esi icra 
olunacaktır körmek isteyenl.:rin 
içindeki k i racıya fazla malumat al- ! 
mak isteyenlerin . mahkemede mev- ı 

cut şartnamesine muracaatlar ı i 13.n 

olunur. 

!anlan hırsız olınağa teşvik eder. 

Çünkü namuslu adamın kolayca 

hırsızlık ile itham edilebilmesi 

ve hırsız muamelesi görmesi aıd 

hırsızları herkesin kendilerile bera-

ber olduğu zannına düşürür. 

Ve hırsızlar utanacak bir mevzu 

kalmadığını iddia derler. (Bravo 

sesleri). (Alkışlar), 

Ahlaki meselelerde, hüküm adil 
olmazsa hükümden beklenen neti
ce berakiı olur. Mademki matbuat 
dediğimiz mevcudiyet bir müraka· 
be salihiyeti iddia ediyor, eğ..

ayni zamanda kendilerinde meı'uli 
yet hissini bulmazlartl'a ahlak üze
rinde, fikir üzerinde, cemiyet Üze

rinde tesiratt tam•men akim ka. 
ltr. Hayır tamamen muzir ve ma~ 
kusu olur. Arkadatlarım bir çok 
mütaJıedelerinden bahsettiler. Mü. 
aaade buyursanız ıizi teferrüata gi

rerek yomııyaymı. Buırün Heye
ti Celilenizi ıstıraba ıevkeden ve 
bir çok vatand~9larda ayni 11tıra
bı ve endifCYİ uyandıran dert ıu
dur. Bir nevi cesaretsizlik vardır 
ki, halledilemiyor. Bu çaresizliğin 
bir neticeye varacağını kimıe tah
min edemiyor. lktısadi ahval üze
rinde iıe menfi nqriyatın tesiri 
alılAk üzerinde tesiri sibi fazladır. 
Onun kadar tz·~ripkirdır. lktıoadl 
meseleler zaten tedbirinin bulun
mau, anlaıılması süç ve bir çok 
teraite tabi olan mulak mevzular
dır. Eğer bu mevzular üzerinde d"' 
hi mes'uliyet ve hakikat hiHinden 
maada olan küçük hisler, ibtlras
lar hi.kim olursa, zaten anlayışı 

karqmıt o~a.n muıtaripler l t'iıbü

tün yalnıf istikamete sevkolunur. 
Bunun yakın bir misalini aöyliye

yİm: 

(Devanıı var) 

Dokt or 

Hafız Cemal 
Dahiliye haııtalıklan .. 

mutabassısı 
Cumadan Maada hergün 

llğleden sonra saat (2,30 dan 
5 e ) kadar İıtanbulda Divan 

yolunda (118) numaralı hu

susi dairesinde dahili hasta

lıkları muayene ve tedavi 

eder. Telefon: İstanbul 8923 

lstanbul dördüncü ıcra 
memurluğundan: 

IRÜ bitirmek icin bu her mi.naaile Reisicümburunuz b.izi kabul et
kuvvetli inıanİarıru ve §lllııslarında melde bize büyük teref bahtetti. 
temsil ettikleri büyük Amerikan Türkiyenin terakkisini takip etmek 
?>~lletini ve onun pek muhterem re- le büyük ıeref hi11edeceğiz, Ve bu 
.., d~letini evvela el çırparak allat hatıratı asla unutmayacağız. 
lamagave o"clan sonra kadehlerinizi M. Polando'nun hoş sözleri 
ı3adet ve muvaffakıyetlerinin tema- , Bundan sonra Miıter Polaodo aya 
disi ve ııan ve tereflerinin tealisi na ga) kalkarak kısa bir nu .. ıu .. k söyled __ i: 
mına kaldınnağa ıizi davet ederim.,. ı k t 

A 
'k se çı'rt' • k Ve bu seyahattaki ro unu ço m. u .e 

merı :ı J' nın nut u.. ·--•- d d ki vazi bir lisanla anlata...,.. e ı : 
Bundan sonra Amerika ıefiri a- _ Ben nutuk söyleyecek değilim. 

Yağa kalkarak ıu nutku aöylemiı- Bana naııl buraya reldiğimi sora-

[Em-la-"k_ v_e_ E_yt_a_m_ Bankası ilanla~ 

Lokanta, birahane ve depo itti
hazına elverişli kiralık emlak 

Temamrna 6556 lira kiymet tak
dir edilen Kadiköy Hasan Pa!a ma~ 
hallesinin atik ulusuluk cedit Ada-
1.et(MtiverrihAta Bey)veUzunÇayır 
caddesi iizcrinde atik 35, cedit 2,4, 

6 numaralarla mürakkam 1982 metro 
terbiinde muhtelif meyve ve gül ve 
aair ağaçlarla müzeyyen araları ve 
etrafi beton divar ve kısmen tahta
perde ile tefrik edilmiş 526 metro 
murabbaı kısmı küllisi Avrupa ki
remitile müsakkaf birisi kısmen 

kil.rgir ve y oi diğeri ahsap ma 
müştemilat iki bap hane ile kargir 
ahrrları ve tamirhane ve depoyu ha
vi işbu gayri rnenkıilat açık artır

maya vazı, edilmiş olup 10-8·931 ta
t ihinde şartnamesi divanhaney.e: ta
lik edilerek 25-8-931 tarihine müsa
dif salı günü saat on dörtten on al
tıya kadar İstanbul Dördüncü icra 
Dairesinde aç'ık artırma suretile sa
ttlacalrtır. Bu artırma ikincidir. Bi
rinci artimıa<la en ziyade bin lİia· 
ya talip çrkmıştır ve en ziyad~ ar
tiranın üzcri.nde bi..rakılac.aktar. Ar
timıaya iştirak için yüzde yedi te· 
minat akçesi alınır. Müterakim ver
gi, belediye, vakıf, icarcsi müste
riyc aittir, Haklari tapu sicilleri!e 
sabit olmayan ipotekli alacaklilar· 
la diğer aJakadaranm ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarinı ve husu~ 

sile faiz ve mesarife dair olan id
dialarını ilan tarihinden itibaren yir 
mi gün içinde evraki müs.bitelerile 
bildirmeleri lazım<lır. Aksi halde 
haklari tapu sidllerile sabit olma· 
yanlar satiş bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalirlar, Alakadaranın 

icra ve iflcl.s kanunwı.un 119 inci 

madd.esi hükmüne göre. Hare kot et
me ileri ve daha fazla malümat al
mak istiyenlerin 931/ 51 dosya nu
marasile mcmuriyctimiıc müracaat· 
leri ilS.n olunur. 

tir: cak olurlarsa vereceğim cevap fil· 
Hanım efendiler, Beyfendiler, ,· dur: Bir gün bana Mister Board-
Zaman ve beşeriyetin terakkisini man ıordu:-

ltaurı itibara alacak oluuak saba? _ Kaç kilo ııelirsiniz? dedi. 
1azetelerini elimize alıp tayyarecı Ben cevap verdim: 
81eryo'nun Mantı ıeçdiğini öğre~- - 56 kiloyum. 
~enıiz bize ancak birkaç se~e~ık Memnunum ki bu siklet bana bu-
lı ~r hadise gibi gelir. Bu ne ınühim raya gelmek fırsatını verdi. 
ij,r vak'a idi, ne müthiş bir cesar~t Bugün neler y•pılacrk 

ra~ edlmişti. Su hadise be§erın Hava kahramanlarının f"hrimize 
"• >•kanın maddeye ne büyük bir ınuvasalatlarının ilk iki rünii yor
!alibiyeti idi . Bütün dünya hayret gunluklarım almaları için basit bir 
•lıey · 1 · 

8
. •can >le sar5t mıştı. 'ki kabulden nıaad ' merasim yapıl-

d-ı, '" kaç sene sonra Lindbergh ~amıştı. Cuma ertesi günü Gazi 
l.ırt;;"'.~tehayyir bir dünyanın g;z. Hz. ni ziyaretlerinden sonra tayya-

nunde Le Bourget tayyaı-e 

Esas 
164 

2 

199 

Mevkii ve nevi Senelik kirası 
Galatada ömerabit ham sokağında eski Ba-

hariye Lokantası 2.000 T.L. 
Galatada Yolcu salonu lt~ısında eski Mez

baha binası dahilinde depo 
Sirkecide Tramvay caddesinde Şallinpaşa 

Oteli ittisalinde Kalın Mustafaağa Me-

800 TL. 

dresesi l.000 T.L. 
Balada yazılı emlak pazarlıkla kiraya verileceeinden taliple-

rin her gün Şubemize müracaatleri • 

3 üncü Kolordu 
il Anları 

K. O. ve 1. F. kıtaatı için bir 
Eylillden bir Kanunevvele ka
dar 3 ayhk 64400 kilo yaş seb
zeye lüzum vardır. 23-8-931 
saat 16 da ihale edilmek üze
re aleni münakasası yapılacak
tır. Taliplerin muayyen vakit
te K. O. SA. AL. KO. nuna 
müracaatları ilan olunur.(105) 

TALEBELERE ve AiLELERE 1LAN 
Ecnebi lisanları tedrisatında mütehassıs olan 

BERLITZ MEKTEBi 
h~~ tün raz .• çı k olup, miıp: di vt: müterra' kı talebe içı n ven i kur~~ır 
\"Ucude gettrmck surettle tatillerden i>tı fade ettirir. lıbu ku,.lor ı tı d ek ı 

lisanlarJ;ı şimdiden başlam ı ,ıır . TÜR1'(, I· •. l 'RA. 'SIZ('\. L '( .ll.1%l'f~ 
.\L:\l.\'\Cı\, lTAl. \'ANC.\. ISPA\'YOLC.\ v.s 

l.'l HHi ran dan 15 AJtu;tusı kadır \AZ T \Rtn· Si 
ISTA. · ııcı. ,\ "J\ \RA. 

356, lstikHI eaJde;i 
Tel. il. \ 1. 

• 
Baytar 

1 facı lhvrım c1dde.-I 

Tabibi 
Olmak isteyen Lise mezunlarına 

Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 lise mezunu 

alınacaktır. Mektebin tahsil müddeti sekiz sömestire 

olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaıır ve 

muhtaçlara cep harçlığı verilir. HUkümetin hayvan 

ıslah ve çoğaltılmasına fevkalide ehemmiyet vermesin

den dolayı baytari tababet mesleğinde gençlerin istik

bali temin edilmiştir. Viliyetlerden talip olanların yol 

masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar he

men timdiden mektepte kalabilirler. 

Kabul şartları 
A - Lise veya Maarifçe lise derecesinden musaddak 

mektep mezunu olmak. 

B - Tllrkiye cumhuriyeti tab'asından bulunmak, 

C - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak, 

O - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeğe müsait olmak, 

Bu şartları haiz olanlar istıdalarına: 

A - Lise şahadetnamelerioi veya bir suretini. 

B - Nüfus tezkerelerini, 

C - Polisten musaddak hüsnühil vesikaları, 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını 
Bağlıyarak İstanbul'da Selimiye'de Yüksek Baytar mek-

tebi Rektörlüğüne, vilayetlerde baytar müdürlüklerine mü

racaat etmelidirler. Mektebe kabul olunanlar, hizmeti 

mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden musaddak 

nümune veçhile bir taahhütname vereceklerdir. 

Isparta vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - B~deli keşfi altı bin _iki yüz altmış bi<r lira altmış ıbe~ 
kuruştan ıbaret Ispartakule. Önü-Iğridir arasında mik:eddeten 
yapılacak b~ menfezle tabelyaları .beton anneye tahvil oluna
cak diger beş menfez ve köprülerin inzası kapalı zarf usulile 
münakasaya konuldu. 

2 - Kapalı zarf usulile münasaya iştirak edecekler erbabı 
vukuftan. olduklarına dair Nafia dairelerinden muta şehadetna
~e. v_e Tıcaret Odası vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu 
gıbı ınşaatta bulunmamı~ ve bu kabil inşaattan anlamadıkları 
t~kdirde inşaatın hitamına kadar müteahhit talip refakatinde 
b~r fen memuru bulunduracaklarına dair Noterden musaddak 
bır taaahhütname itasına mecburdur. , 

3 - Teklifnameler kaç liraya talip olduğuna dair birinci 
maddedeki sarahat dahilinde yazılarak talip tarafında imzala 
?ac~k. ve mühürlü bir zarf içerisine konup zarfın üzemie talip 
ısmını yazacaktır, zarfı kapıyacaktır. Zarf başkaca teminatı 
mu~akkateve_ ait banka teminat mektubu ile ikinci maddede is
tenılen resmı e_vrakla beraber diğer mühürlü bir zarf içerisi
ne k~na~ak ve ışbu zarf üzürine teklifnamenin yalnu: işe ait 
oldugu ısaret olunarak mühürlenecektir. 

4 - !.haleni~ müteahhide tebliği gününün in.kızasmdan iti 
haren muteahhıt on beş giin zarfında işe başlamağa mecbur
dur. 

. 5 -. Müddeti. in~aat kanunuevvel 931 iptidasına ve t~
nısanı 931 gayesıne kadardır. 

6 - Şa·rtname ve keşifnameleri görmek veya sureti mu
saddakalarını almak istiyenlerin İsparta Nafıa Dairesine mü
racaatleri lazımdır. 

7 - İhale muamelesi 23 Ağustos 931 pazar ıı:Unii saı• ts 
te İsparta Daimi Encümeninde icra edileccıktir. 

Tütün inhisarı umu
mi müdürlüğünden: 

5000 kilo kadar iyi cinsten beyaz yerli Üstübü mübayaa edi
lecektir. Taliplerin nümune ve tetminat akçelerile beraber 8 
Ağustos 931 cumartesi günü saat on buçukta Galatada Mübayaa 
Komisyonuna müracaatları. 

Tütüd inhisarı umu
mi müdürlüğünden: 

130 metre mükabı ~erli ~ereste kapalı zarf usulile münakasa
ya kon_ulm~ştur. ~alıplerın şartnamesini almak üzere her gim 
ve teklıfler le temınat mektuıplarmı vermek üzere de 17-8-931 
pa_zartesi giinü saat onda Galatada Mübayaat Komisyonuna 
muracaatları. 



' 

ı 

1 
f 
( 

J 
t 

( 

c 
2 

r 

1 
' 

c 

" 
! 

rı 

ş 

I 
1 
s 

t 

d 

t 
rı 

:y 

1 ' : 
t 1 ! 

ı, 

ı. 1 1 

il 1 

t . 

" ' t 1 
1 

rı 1 i 
c J .. ; 

~' 
t 1 

l 

l i 1 
ili ı 
d ı I 
a 1 ı 
h 1 ı 
b ~ 1 
;ı .. 
lı lı 
E f 
lı el 

t c 
r ı 

c , 

l. s l 

Kazanmak istermisiniz 
Piyango 
biletinizi isabet gİteııinden 

alınııı: 

llcr Letıdedc bır çok buyük ikramiyılu i.ab•tilt muhtuem mü~ 
torlluinl zonpn \t meauı •tm•ktodlr. 

lianı i•abtı etmiyor diyenler bll•ıluiııı her haldı pfemden 
al&ınlu. 

Tccrtıbe için bir ıek bilet ılmız. 
Gltemidn ıallhi yttksektir, •uılaka kazanırsınız. Muhıcrem möşıe

rilerlmizin ragbeıinden memnun lı:aluak kl'meuar sık, zarif birer 
hedh e t•kdim olunur. Sirkeci Tramvay caddesi 'o 117 

iSABET GiŞESi 

Ist. Evkaf müdürlü
ğünden: 

Bir sene müddetle icar için 
Müzeyedeye vazolunan emlak 

1 - Çarşıda Hacımem.İf aokaiında 11-9 No. dükkan 369 

2 - .. " " 24 " " 947 
3 - ,. Kazaz.lar orta ,, 25 ,, ,. 934 

4 " " .. " 27 .. " 355 
5 - .. " .. .. 29 " " 932 
6 - ,. ,. ,, ,, IZ-54 ,. ,. 339 
7 ,. Perdabcı .han ,. 54 ., ,. • · . 
8 - ,, Reis oğlu ,, 44 ,, ,, 929 
9 - ,, Hazırcılar ,, 5 ,. ,. 296 

10 .. .. .. 6 .. " 364 
11 ., Lutfullab ata ,, 6 ,, ,, 330 
12 .. .. .. 7 " " 363 
13 ,, Kolancılar ,. 14 ,, ,, 294 
14 - ,. Gelincik ,. 25 ,. ,, 318 
15 - ,, Sahaflar ,, 59-57 ,, " 314 
16 - ., Ağa ,, 11-53 ,. ,, 308 
17 - ,, Tacirler ,, 21 " ,. 259 
18 " Kahvehane ,, 2-4 ,. ,. 274 
19 ,, Yanmtaı han albnda 9 ,. oda 935 
20 ,, Zincirllban üst kabnda 22 ,, ,. 930 

• 21 - Tahtakalede Rüstempap mahallesinde Mahkeme 
sokağında 12 No. dükkln 531 

22 - Yenikapuda Katipkasım mahallesinde 59-57 
No. dükkiu 748 

23 Kocamustafa paşa mahalle Ye caddesinde 
451-393 No. dükkin 

24 Balatta Karabat mahallesinde vapur iskelui 
667 

caddesinde 13 No. dükkan 696 
25 Üsküdarda Rum Mebmetpafa, Tekke bahçe-

sinde dükkln 7 
26 Çengel köyünde paı:ar kayıiJ iıkelesinde 10 

No. dükkan 32 
27 - Bahçekapuda Çelebi oğlu Allettio, Tabmi. 

S. 78 No. arsa ve baraka 204 
28 Mahmutpatada kürkcü hanı çeıme önünde 

11 No- baraka 582 
29 Kasımpapda Caıniikıbir, Türabibaba S. 1-5 

No. abur 61 
30 Mahmutpafada Sultan odalar aokaiıoda S 

No- hane 799 
Müddeti icarlar: 1-6-631 den 1-6-932 tarihine kadar bir 

aenedir. 

• • • 
iki sen! müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlik 

31 - Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde Ağabamamı 
sokağında üçüncü vakıf banın 4 No. dairesi 200 

32 - Babaıili civarında Lalahayrettio mahalesinde 
Beşirağa sokağında7 No. bacı Beşirağa tekkesi 

33 Çarşıda Varakcıhan sokağında 14-16 No. dükkan 276 
34 ,, Kalcılar ,, 30 ., ,, 267 
35 - ,, Kavukcular ,, 17 ,, ,, 931 
::6 - Üsküdarda Nuhkuyusunda 141 No. dükJ..an ve arsa 51 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tJlribine kadar iki 
senedir. .. .. .. 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vaz:olunan emlak 
37 - Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Okmeydanında 

106 No. baraka ve ağaçlık 263 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

menedir. 

• • • Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi aabıkın hitamı. 
Yeni müstecirler için teslim tarihidir -

MUddeti müzayede: 19 temmuz: 931 den 8 ağustos 931 
cumartesi günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balida muharrer emllk kiraya verileceğinden müzayedeye 
yazolunmuıtur. Taliplerin yeYmi ihale olan son günün saat 
on dört buçuğuna kadar prtnameyi okumak ve teminab 
muvakkate ita ederek müzayedeye ittirak etmek üzre İstan
bul evkaf müdürlüğünde varidat müdürlüğünün akarlar ka
lemine müracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında maliimat almak isteyerıler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 
misil raporlarını görebilirler. 

1-:eyo~~:kaı~ ~m~m~e~ka~~I~ !ra~ - zühreviye tedavihanesi. Hrırün sabahtan aktama kadar. mi 

1 
~! HaJ~arpa~a Emrazı l~tilaiye 

k '• Hastanesi Baş tabibliğinden: 
v ı0 1 Müessesemizin bir senelik ihtiyacı olan 173 kalem Eczayı 
k 

0
r Tıbbiye aleni münakasa suretile mevkiı münakasaya çıka-

~ t rılmıştır. 
k' Talipler me:r.kür münakasaya ait prtnameyl her gllıı mil-

~ ~ cs~esemiz idare memurluğundan almaları ve münakasaya 
~ f' 
• 1 iştirak clrnek üzre münakasa günü olarak tesbit edilmiş 
• 1

5 
olan 10 Ağustos 931 tarihine müsadif pazartesi gun" li saat n t 

n • t 14 te Galata'c'a Kara Mustafa paşa sokağında kain İstanbul 
limanı sa!ıil sıhhiye merkezinde müteşekkil ihale komisyo-

1 ti uuoa müracaatları ilan olunur. 
i · ---

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lsıanbuı·d• (,'akmıkçılar sandal)·acılar soko~mda kuşıuyü labrika;ıa4a 

yüzile şilte 12 lir&)ı, }lİıile yorgan l~ !ima, yağlıbO\a yastık ~ liraya. 
Kuşıüyünün kilosu 12S kuru,tan başlar. Kuştuyüne mahsus kumaşlar çok 
ucuz •atılır. Tel. lsı. 302~ 

lst. Adliye levazım 
müdürlü~ünden: 

Adliye sarayı kaloriferi için mUbayaa edilecek olan 130 
ton kıriple maden kömUrü ıartnamesinde muharrer evsaf ve 
ıerait dairesinde Ankarada istasyon da muayene ve teslim 
alınmak ve adliye sarayına kadar nakliyesi ve anbara ko
nulması müteahhidine ait olmak üzre aleni münakasaya ko
nulduğundan taliplerin yevmi ihale olan 15 ağustos 931 cu
martesi günü aaat 15 de adliye vekaletinde müteşekkil leva
zım mübayaat komiıyonunda hazır bulunmaları ve yahut ve
kil göndermeleri ve bu hususa ait şartnameleri de şimdiden 
lstanbulda adliye levazımından ve Ankarada adliye mübayaat 
komisyonundan talep etmeleri lüıumu ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma komis
yonundan: 

Münakasası 

4650 Metre elbieelik siyah fayak kumllfl Kapalı znf usulile 
5 Ağustos 931 çar-

1250 ,, kaputluk ,, ,, ,, tamba günü saat 14 
de ihale edilecektir 

Deniz: kuvvetleri ihtiyacı için yukar a yazılı iki kalem 
elbiselik ve kaputluk kumat münakaaaya konuldu. Münakasa 
günli olmak llz:re tayin edilen 1931 senesi Ağustos ayının 
betinci çartamba günü saat 14 de kapalı zarf usulile teklif 
edilecek fiaatlar muvafık görüldüğü takdirde usulen ihale 
edileceğinden fartnamesini almak iıteyenlerin her gün Ye 
vermek iıteyenlerin mUoakaaa gün ve saatinde Ka81mpqada 
deniz müzeeinin umum kapı81nıo Usttindeki deniz levazım 
sabnalma komisyonuna teminatlarile birlikte müracaatlan. 

M. M. V. Satınalma komisyonn iianiarı 

170,000 metre Gılaflık beıı 
20 awustos 931 pertembe ... 
at 15 

266,500 metre Çamqırlık 
bez 22 ağustos 931 cumar
tesi saat 15 

170,000 metre Gılaflık beıı 
24 ağustos 931 paıarteei sa
at 15 

50,000 metre Yazlık elbi
selik bez: 26 ağustos 931 çar
şamba saat 15 

50,000 metre Yazlık elbi
aelik bez: 27 ağustos 931 
perşemke saat 15 

266,540 metre Çamqırlık 
bez 29 ağuıtos 931 cumar
tesi saat 15 

Ordu ihtiyacı için yerli 
fabrikalar mamulatından altı 
kalem bez: kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihaleleri 
yukarıda bizalannda yazılı 

gfüı ve saatlerde Ankarada 
merkez sabnalma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple
rin şartname almak ve nü
muneleri görmek ve münaka
saya girmek üzre taminat ve 
teklifnamelerile ihale saatin
den evvel mezkiır komisyona 
müracaatları. 

*** 
Mudanyada bulunan alayın 

ihtiyacı olan buğday unu ka
palı zarfla münakasaya kon
muıtur. ihalesi 6 Ağustos 931 
perşembe günü saat 16 da 
Bursada askeri sabnalma ko
miayonunda yapılacaktır. Ta
liplerin tartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
natlarile mezkur komisyona 
müracaatları. 

* .' • 
Altıncı fırka kıtaat bayva-

natının ihtiyacı olan kuru ot 
kapalı zarfla münakasaya 

konmuttur. ihalesi 5 Ağua
tos 931 çarıamba günü 11-
partada askeri sabnalma ko
misyonunda yapılacakbr. Ta
liplerin ıartnameyi görmek 
nre Fındıklıda keyetimiz:e 
~artnameyi almak ve teklif
lerini vermek üzre teminat
larile birlikte mezkiir komis
yona müracaatleri. ...... 

Şoför ve muavinden baş
ka onyedi kişilik olmak üzere 
Alb adet otobüs kapalı ııarf
la münakasaya konmUftur.lba 
lesi 5 Aguıtos 931 çarşam
ba günü aaat 15 de Anka
rada merkez sabnalma ko
misyonunda yapılacalı:br. Ta
liplerin tartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları· (452) 

• * • 
Bandırmadaki kıtaabn ih-

tiyacı olan sığır eti kapalı 
zartla münakasaya konmuş

tur. İhalesi 5 Ağustos 931 
çarşamba günü saat 15 te 
Bandırmada askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır • 
Taliplerin tartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarile birlikte mez:kür 
komisyona müracaatları (453) 

••• 
lstanbul Levazım muayene 

heyeti için iki adet kuYvet 
makinesi kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
5-8-931 çarşamba günü saat 
on dörtte Fındıklıda heyeti
mizde yapJacakbr. Taliplerin 
şartname ve kataloğu heyeti
mizde görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
tekliflerini heyetimize verme-
leri. (449) 

Devlet Demiryolları idaresi i.anları 

ıL..------------------------------------' 300 ton Rezidü yağı kapaıı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 31 ağustos 931 pazartesi günü saat 15 de An-

karada devlet demiryolları idaresinde yapılacakbr. 
Münakasaya iftiralı: edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar münakasa 
komisyonu katibine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve !stanbulda idare veznelerinden tedarik edebi
lirler. 

* * * Font boru ve teferruatı kapalı zarfla münakasaya konmuş-
tur. 

Münakasa 14 eylül 931 pazartesi günıi saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollar idaresinde yapılacaktır. Münakasaya işti
rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat terninatlannı 
ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 
lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira muka
bilinde Ankara ve Istanbulda idare veznelerinden tedartk ede-

llt.11 

ŞANS UYURKEN GELİR 
VAKiT YAKLAŞIYO'R 

KOD K 
Müsabakası A~ust@sta bitly©r 

Fırsattan istifade ediniz. Reaimlerinizi derhal gönderiniz. Türkiye'de 
nakten tevzi edilecek mükafat 2,000 lira 

T k b. . . 1 Türkiye müsabakasında 1340 li 
e ır resım. l Beynelmilel müsabakada 23600 ,, 

KAZANABiLİR 

,..----~ı ARNAVUTKÖY'ÜNDE 

Amerikan Kız Koleji 
Kayıt muamelatı her Salı ve Cuma günleri saat 9 1/2 dan 

11 1/2 a kadar Ko'ejde icra olunmaktadır. 

Zincir 
On yedi kilit zincir satılıyor 

Tahlisiye Umum Müdürl\iğ._ü_n_d_e_n 
Kararleniz Boğazının 14 mil haricinde elli beş demirlenmiş 

olan Fener işaret gemisi bulunduğu mahalden alınacağı cihetle 
13 kilidi denizde ve 4 kilidi gemide bulunan cem'an 17 kilit zin
cir ile ayni mahalde denizde bulunan ÜÇ tonluk şemsiye demiri 
aleni müzayede suretile satılacaktır. Işbu zincirin baklaları yedi 
kilo sıklctınde ve 45 milimetre kalınlığında ve 27 santim bo
yunda ve 15,5 santim genişliğinde olup lokmasızdır. 

Fener işaret gemiei 3 Eylftl 931 Perşembe g!inü bulunduğu 
mahalden alınarak Iııtanbula getirilecek ve zincir ve demir 
aynı günde ve aynı mevkide vaziyeti hazrrasile müşteriye tes
lim edilecek; zincir ve demirin denizden çıkarmak ameliyesi ve 
maı;rafı müşteriye ait olacaktır. 

3 Eylill 931 günü hava müsait olmadığı takdirde ilk mü
sait havada teslim muamelesi icra edilecektir. 

Talip olanlar, müzayedeye iııitrak etmek üzere muhanunen 
kıymetinin yüzde on beş niııbetincle teminat akçesini ldaTei 
Merkeziye veznesine tevdi ederek 20 Ağustos 931 Perşembe 
günü saat on dörtte Galata rıhtımında Maritim hanında Tahli
siye Umum Müdürlüğü Mübayaa komisyonunda hazır bulun
maları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz için mübayaa edilecek 390 ton krible maden kö
mürünün kapalı zarf usulile münakasası görülen lüzum üzerine 
6 Ağustos 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te olmak 
üzere tehir edilmiştir. 

~Jeri..c" ace11r1: <• lata Kı rr 
B. 2iltı2, .. ubc \. ~lrLecl \1 
zade ban <>. 2; 40 

PiRE - ISKENDERİYE 
( lzmir ) 4 Ağustos 

10 da Galata rıhtımın 

kalkacaktır. 

T rabz.on postası 
(ANTALYA) 4 Ağu 

salı l 7 de Sirkeci rı 

mindan hareketle Zong 
dak , İnebolu , Ayan 
Samsun, Ünye, Ordu, Ü 
reson , Trabzon, Rize 
Mapavri'ye gidecek dönll 
te Of, Sürmene ve T' 
bolu'ya da uğrayacakbr· 

Ayvalık S&r•at post 
( Mersin ) 4 Aiu 

salı l 7 de Sirkeci 
kalkacaktır. 

NORSKE ORIENT UN 
A T H E N vapuru 1lmarur01 

olup emtiai ticariyeaini ihrac 
aitJstosa ka<lar muhtttem mü! 
lerin emrine hazır bulunarak 
venı Hamburg ve lskandlnavy• 
manian iç.in •tyayı ticariye ta 
e<kcektir. 

R 1 O vap.uru keza limanı 
olup Anvere, Amsterdam, H 
ve İakan.dinavya limanları için 
tiai ticariye tahmil etmektedir· 

Taf ilit iç.in Galata'da Fren 
Hanında 3 üncü katta Theo Re 
vapur acentalığrna müracaat. 

lstanbul küçük sıhhat memurla-
1
_B._o_. 

22
_

74
_. ___ ...., 

rı mektebi müdürlüğünden: ' 
Pazar ve Salı günleri saat 9,30 tan 13 e kadar kız ve er

kek talebe kaydedilmektedir. Kayıt mUddeti ağustos 931 ni
hayetine kadardır. Tahsil mnddeti iki senedir.Nibart ve mec
canidir. Mekteptten mezun sıhhat mumurlarına ilk ıenelerde 
ayda 49 lira verilmekte ve sonraları kıdemine göre diğer 
devlet memurları gibi maatları arbrılmaktadır . 
Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müracaat sıhhat veki.letioe 

ve yahut sıhhat müdürlüklerine kendi el yazılarile yazılmlf 
bir istidaya aşağıdaki yazılı evrak ve vesaikin asılı veya mu
saddak suretlerini bağlıyarak göndermek ile olur_ Fazla iza
hat almak isteyenler Sirkeci'de Demirkapı'd11 mektep idare
resine müracaat edebilirler. Arzu edilirse taşraya matbu 
mufassal duhul prtları kiğıtlanndan gönderilir_ 

1 - Türkiye cümburiyeti tebaaaından olduğuna dair hü
viyet cüzdanı . 

2 - Mahalli hUkfımeti tarafından tasdik edilmit hüsnühal 
ilmühaberi. 

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

nelerile İstanbul çocuk hastanesi, İz:mir, Bursa, Konya, Sam
ıun hastanelerinin birinden alınacak rapor ( bu rapor bir 
zarf içerisine konacak ve ıı:arfın kapatıldığı bir mühür mu· 
mile ve hastane başhekimliklerinin mübürile mübürlenmit 
olduğu halde istidalarına leffedilecektir. 

6 - Yaş itibarile 323, 324, 325, 326, 327, 328 doğum
lulardan askerlikle alakaıı olmıyanlar (yani hizmeti askeriye
sini ifa etmiş veya henüz muayenei intibaiyesi icra edilme
miş bulunanlar) alınabileceklerdir. 

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

Şahadetname veya tasdikname ibraz: edeceklerdir. 

Hurda Bakır, Eski Battaniye 
ve saire müzayedesi: 

fst. Emrazı akliye ve Asabiye hastaneıi Müdürlüğllnden: 
Hastanemizde mevcut tahminen 2500 kilo hurda bakır ile 
4000 kilo kadar paçavra, Battaniye Ayakkabı eskili 16 
ağustos 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te 
açık arttırma usuliyle aablacalı:br. Enayı görmek için Ba
lorköyündeki hastanemize ve müzayedeye ittirak için de meı
kQr mahal Malmüdürlüğünde mnteıekkil qbı komisyonuna 
müracaat olunması. 

lstanbul Liseler Mübayaat Ko
misyonundan: 

İstanbul Erkek Muallim melktebinde yapılacak tamirat 
ve inşaat 23-8-931 tarihine müsadif pazar günü saat 16 da ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta
liplerin bu bapta malQmat almak üzere komisvona müracaat-

Limanımıza muvaoaliıtı beki 
ASİRİA vapuru 4 Ağustos 

(İtalya ve Yonaniatan) dan 
KALDEA vapuru 6 Ağustos 

şembc (Romanya ve Bulgaris 
dan. 

Yakında limannnızdan bar 
edecek vapurlar: 

ASİRİA vapuru 5 Ağustos 
şamba (Burgaz, Vama, Kost 
Sulina, Kala& ve İhraile) Y"· 

STELLA DİT ALYA vap 
Ağustos Perşembe sabah tam 
<la (Lloyd Ekl&pres) olarak ( 
Brendizi, Venedik ve Trieste) 
KALDEA vapuru 6 AtustOll 
tcmbe (Selinik, Voloe, Pire, 
tru, Brendizi, Ankona, Ven.cdi 
Triestc) ye 

(COSULlCH LlNE) kumpa 
ımın lüks Yapurlanna aktarma 
!erek timali ve cenubi Ameri 
manlanna ıritmek için tenzilitlı 
ru bilet verilir. 

Her nevi tafailit için Galatı 

Mumhane (Lloyd Triestino) 
acentesine Telefon Beyoğlu 2 
veya Galatasarayında sabık Sel 
bonmarıeıi binasındaki yazıb 

rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve 
but Sirkecide Kırzade hanındaki 
zıhaneıine müracaat edilmeıi. 1' 
fon lstanbul 235. 

Askert fabrika
lar ilanları 

3-10-931 tarihinde kapı 
zarf ile münakaııası icra eıl 
lecek olan 13 kalem teth 
yağları ilanında Vakit 
Milliyet gazetelerinin ibal 
gününü yanlıt ilan etmesi 
den dolayı yevmi ihale 10-1 
931 tarihine tehir edilmişt" 
Taliplerin şartname.ini alıua 
ıçın her gün münaka5a) 
girmek için de o gün teminı 
ve teklif ile müracatları. (33' 
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