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Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

... 
Beynelmilel 
Afyon 
Meselesi 

Kıbrıs türkleri başvekil.mizi r 
y Diine kadar serbest olan af
d~Q, ıırtık serbestliğini kaybe
/Y~r. Sebebi nedir? Türkiye 
lfı':'d'. Vaziyetten zarar görecek 

ı ır? 

1 1 
Afyonun beynelmilel me

' e eler ııraaına girmesi, 22 

0:ne ~~el Changhai' de to~la
d n bırıoci afyon kongresın
b en baılar. İnsaniyeti seven 
y aıı Aınerika cemiyetlerinin af 
.:~. aleyhtarlığını tamim mak
h ıle çıkardıkları bu cereyan 
b arpten evvel hayli taraftar 
~ldu ve nihayet meşbu~ 191~ 
h hıelınilel Lahi itilafile, cı
~n efkarını kendi üzerine cel
kıı tti • lşte, bu başlangı.çtan 
1 ~et alan Amerika ceınıyet-
eri, harpten sonra Akvam 
:~liaioi tahrik ettiler,. bu 
kı lıeaaeseye arka arkaya bır ta
t Ilı beynelmilel kongreler ak· 
ettird'I ı er. 

Soıı, on beıinci kongre, Ce-a"'re' de haziranda toplandı. 
11 kongrede S7 memleket, 

:f:Yon ticaretini aabit eaaslar~ 
aptetıni§ bulunuyorlar· lkı 

:aYeyi hedefliyen bu eaasla~-
~n biri, gizli afyon ticar~!•· 

~in kökünden kalkmasını, ~ı~e 
kı de aleni afyon ticaı'etının 

0 ntrolunu temindir. 

l Gi:ı:li afyon ticareti, korsan 
ıkla bir tutuluyor. Tıpk~ kr· 
•anlık gibi, bu ticaretın e 
beynelmilel mücadele ve harp· 
le bertaraf edilmesi kararlaş
tırılınış bulunuyor. Yakalanan 
~anunsuz ticaret afyonları~ın 
llııhasİ ve alakadarların . şıd: 
detıi tecziyesi en ehemmıyeth 
tedbir olarak gösterilmekte
d;,, Aleni afyon ticaretinin 
k~ntroluna gelince, bunun i
f'n de devletler, kendi. h~dut
arı içindeki afyon ıstıhs~l, 
te\>ıi ithal ve ihracını keskın 
11•ııll~rle takip edeceklerdir. 
1!11 maksatla mamul afyona 
de\>]e~ inhisarı konulacak; ol
lıı.aıaa imalden istihlake kadar 
~:onun geçirdiği safha.lar dev 

kontroluna geçecektır. 

k Son konferansta söylenen 
11•belerden ve alınan mukar-

r~r ki f '1- attan anlaşılıyor , .a yon 

11 
tık, hiç tereddütsüz, bır bey

~ltııilel mesele seviyesine ç.ık
t" Itır . lJk içtimada ~erıka 
~tııhur reisinin hararetlı teb-
~ telgrafı Papadan gelen ta 
~ıı selamı' gibi tezahürl~r, af: 
~n meselesinin artan ınsanı 
~ d" 'tnıniyetini göstermekt.e ır. 
't .. M.emleketimize gelınce: 
•• 11rkıye bir afyon memleketı-
qır g' 1 t" • on 60 senelik kayıt ~ra 
()re senede 2 binden 11 bın 
•~nd - • 'h 1 ~ ıga kadar afyon ıstı sa 
la llıişiz. Makedonya ayrıldık
~·11 •onra, bugünkü Türkiye
' 

111 
Vasati afyon istihsali 4SOO 

~dık kalmıştır. Bu, takri
~ 300,000 kilo afyon eder. 
,~1her çiftçi ailesinin bu mah
> ~en dört ila beş kilo toplı
_;;ııeceğine göre, Türkiye'd~ 
'il !:la\ ziraatinin 7S,OOO çiftçı 
> 'sinin ve asgari yarım mil
~:n l"ürk nüfusunun kazanç 
ti Yaşama sahasını teıkil etti-

teapit olunabilir. 
't .. Şu halde, yeni itilafa göre, 

f 
tı;';'kiye'nin vaziyeti ne olacak 
~~ İtilafı imzalıyan memle
~ l~r, itilaf şartlarını kabul 
Ilı llııyenJerle ne ham, ne de 

a ..... l fy • . 
Ilı, ','.'U a on tıcaretı yapma-
~ Ilı kabul etmiş bulunuyor
ltk' Diğer taraftan, alıcı mem 
di etler Kartel teşkil etmişler 
)ı r. 1" optan afyon alıyorlar. 
~~akende afyon satıcısı olan 
Ilı ~rkiye için, bu halin bazı 
~.Utkülat tevlit etmesi tabii
•~. 

ı,~ eni beynelmilel afyon ha
~ etlerine, Türk afyonculuğu
ı.. 11

n da kendini intibak ettir-··•e . ~ıı 51 zarureti karşısında bulu-
>/0ruz. Zaten bugün Türki
~ ,~e, mamul afyon kayıtlarla 
Ilı il ıdır. Yalnız ham afyonu-

1~11l • ti s e ticareti e -

Istanbul - Ankara yol- 1 ~~~~~:ri 1 e:~:;ye 1 

CUIUğll UCUzlayor.. Başvekilimizi bir 
•• mektupla 

Lüks tarifeli ekspresler 15 eylul- Kıbrısa davet ettiler 

On gün kadar kalmak 
Üzre Y alovaya gitti 

k ıd l yor Kıbrısta Milli kongre mer-den itibaren a ırı ı kez hey'eti son içtimaını mütea 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 
evvelki 11ece Dolmababçe 1arayında 
kalmış ve dün sabah ıaat ıekizde 

kendisine tahsis edilen motörle Ya 
Devlet Demiryollan umum iılet· 

"d"r muavini Vasfi Bey iılet· me mu u 
1• tını tetkik etmek üzere me muamea 

d .. n ıebrimize gelmiıtir. u •.. 
Vasfi Bey bir muharrırımıze ıu 

malilmah vermiıtir: . . , 
_ Devlet Demiryolları faalıy~tın• 

de harici bir inkiıaf vardır. Vandal 
yavllf yavaş artmaktadır. Ankarayı 
Samsuna raptedecek olan Sa~sun .. 
Sıvao hattında henüz ikmal edı!mc-

• la "--lıbel kısmının ferpyatı 
mıt o n ~--u 
da üç aya kadar bitirilecek ve bu Y• 

· hat iıletmeie açılacaktır. 15 Ey
nı ifel' 
lülden itibaren ıimdiki lükı tar ı 

1 t b 1 - Ankara ekspresi kaldm• s an u .
1 
.. 

1 cak ve yerine yataklı kıımma ı ,.. 
:eten birinci, ikinci ve üç~~ mev-
ki vaııonları muhtevi yenı hır elu- Vasfi Beg 
preı bulundurulacaktır. . . banliyö hattı nakliyatına mühim bir 

Şimdi lük< tarifesi mucıbınce ekı zarar yapmamış ve tren yolcularını 
pres yolcularından alınan ~~de o- ancak yüzde on kadar azaltml§hr ki 
tuz zam yeni ekspres oervısı başla· bunlar da istaıyonlara uzak yerlerde 
yınca i111a edilecek ve bu ıuret~e eks oturanlardır. Hattın ilıı;sı mevzuu 
pres ucuzlamıı olacaktır .. Y enı ekı- bahsolamaz. Halk, treni daha kon-

ki · · betle iki saat daha j ah b ld • · ' 'h pres, eı sınc nıs forlu ve r at u ugu ıçın tercı et 
geç visıl olacaktır.. . mektedir.,, 

Bu, her gün saat on ıekızde Hay- ANKARA 10 - Memleketin 
darpaıadan hareket edecek ve ertesi muhtelif kısımlarındaki demiryolu 
sabah onda Ankaraya muvasalat e· inşaatına faaliyetle devam edilmek
decektir. Ankaradan ise saat 18 bu- tedir. 
çukta kalkacak ve ıabah onda bura- Ulukışladan •Karalar,, a kadar o
ya gelecektir. Şimdi sabahlan sekiz- lan kmm bitmiıtir. 1 Eylülden iti. 
d~ kalkan Ankara muhteliti de 10 haren Karalar'dan Niğdeye doğru 
Eyliılden sonra dokuzda tahrik edi· intuta başlanmıştır. Uluk1şla - Kay 

lecektir. ıeri hattının gelecek sene ikmal olu-
Tarifelerimiz r.ıümkün mertebe nabilecPği tahmin edilmektedir. 

yolculara müsait ştkilde yapılmış ol Malatyadan Fırat nehrine kadar 
duğu için, yeni tenzH3.t İcrası mev- altmıı kilometrelik bir kısım üzerin 

zuu bahis değildir. de çalıtılıyordu. Bu kısımda da ray 
Bu sene batlıca inşaatımız Anka feı·ıiyatı bitmek Üzeredir. Kütahya

ra marıandiz garı ile Haydarpatada Balıkesir hattında bir yannada vaki 
zahireye mahsus grcnye denilen am- heyelan üzerine bu hattın açılması 

b ları ricude 11etirmek olacaktır. teahhur etmiıtir. Bu k11ım üzerin· ar b' 
Bu ıuretle Haydarpaşada tesisat •· deki inşaat iki aya kadar bitecek, 
ıirilmit olacaktır. bat açılacaktır .. 

Mali vaziyet dolayısile yeni Anka Samsun • Sıvaa hattında Samıun 
ra yolcu istasyonu ile Haydarpafa hattının Sıvas hattına kavuıması i 

b"t bu sene çin yüz kilometrelik bir meaafe kal-
g..,idi inşası için u. çe. ye 
., mıştı Bu yüz kilometre dahilinde 

tahsisat vazedilmemıştır. . . 
f Çın 15 ray ferıinden ba•ka bütün ameliyat B I' .. hattında tasarru ı ' 

ı·~==~tibaren sabahları iki ve öğ bit1"9ittir. Ferfiyata da baılanmak Ü 
ey u 'ki olmak üzere dört zeredir. Hat ilkbaharda açılacaktır. 
leden sonra 1 Ulukıtla - Kayıeri hattında faali-
tren tenkiı edilecektir. . . 

1 k bet yet devam etmektedir Otomobil ve otobüs erın re a ı 

Yeni hücum kotl?~''!''z bugün 
denize ındırılıgor .. 

- . 

t 
f 

,t 1 
' 

·' ,. • 

b. i f!apurun güflertes• .de 
Botlardan " 

1 
Bugün botlarımız denize indirile-

·ı 'hak edecek o an . af d 
D nmaınıza ı tı . . 1• .. cek mütehassıs bır heyet tar ın an 

ona Martı ısun ı uç ' il" 
D 

• Denizkufu, V 1 tecrübeleri yapılarak teıe um mua-
ogan, h"' •1 olan a ere . 

b .. ı.oıumuzu aın• k' t melesi icra edilecektır. 
ucuın D · ıev ıya . 

• Haliçte enız . . Deniz müsteşarı Mehmet Alı B. 
al gemisı d denurlemış· . . . 1 "d" )""ü kartısın a dün sabah gemıye 11ıtmış ve bot arı· 
mu ur ug d • için botlar ge 
tir. Dün cuma ol ~g.u mızı görmü~tür. 

. den indirilmemıttır. 
Bugünkü istatistik yoklu~u 
ve istihba;·at noksanı yerme 
hem dahil ve hem de harice da
ir en müspet malumatın top
lanması ve memlel:ctimizdeki 
afyon istihsalinin, şeraite gö
re bazı zaptı raptlarla teksif 
ve müdafaası, bu afyon mem
leketinin istifadesini mucip o

lacaktır. 
Müderris 

'li mettin ALI 

kip, Başvekil lımet PA, Hz. nin 
1 1 • lovaya gitmiştir. 

ey fı içinde Atinaya azimet 
edecekleri ve Kıbrısa uğrama
ları ihtimali olduğunu nazarı 
itibara alarak müşarünileyhe 
bir mektup yazmış ve kendile
rini Lifkoşaya davet etmiştir. 
Baıvekil Paşa Hz. bu davete 
atideki mektupla cevap vermiş 
!erdir : 

Türk Mİ1li kongre heyeti 
merkeziyesi katibi A. Raşit 
Beylendiye: 

Lefkoşa • Kıbrıs 
Batvekil İsmet Paşa Hz. 

Lefkoşaya davetinizi mutazam 
mıın ı2-8-93ı tarihli mektubu
nuzu okudular, gerek Aııavata 
na izhar buyunılan candan ve 
samimi merbutiyet ve gerek 
kendilerine karşı gösterilen mu 
habbetterı pek ziyade mütehas 
sis o!Jular. 

Vekil Beyin Yalovada 10 gün ka 
dar kalması mııhtemeldir. Şükrü 

Kaya Bey Yalovadan avdetinden 
ıonra ıehrimizde kısa bir müddet 
kalacak ve Ankaraya gidecektir. 

Satılacak 
Yunan emlaki 

Müzayedeye sür' ati• 
başlanacaktır 

Evvelki 11ün Takdiri kıymet ko
miıyonuna tebliğ olunan Gayri mü
badillere ait bonoların mukabili Yu 
nan emlaki listeleri bu11ünden itiba
ren tabeıtirilerek alikaclarlara bil-
dilirilecektir. Müzayedeye ıür'atle 

baılamak için komiayon tarafından 
bono tevziatının teıriine çalıımakta 
dır. 

Listelerin tab'ı üç gün 
ikmal olunacaktır. 

zarfmda 

Oksfordlu 35 
talebe geldi 

Teıekkür, selam ve muhab 
betlerinin ve arzu emelerine 
rağmen gösterilen bu kıymetli 
davete vakit ve imkan bulma
dklarından müteeessif olduk
larının iblağını emir buyurdu-
laı· • ' Dün akşam ıaat 19 da Fran11z 

Samimi hürmetlerimle arzı bandıralı Piyer Loti vapuru ile ıeb-
keyfiyet eylerim edendim.,, rimize Oksford Darülfünun profe-
Baş~·ekalet Müsteşarı Kemal ı •Ör ve talebelerinden mürekkep 35 

B o •k l kişilik bir 1 n11iliz seyyah kafileai 11.ı 
lSl et miştir. 

Müsabakası 
__ , ........ ;~'1:,._ 

Şampiyon Tacettin 
Bursada yenildi 

BURSA, 11 (Hususi) - Bu 
rada yapılan bisiklet müsaba
kası şayanı dikkat bir netice 
vermitşir. Müsabak~ ~ tur ü
zerine ıs kilometreliktı. 

Neticede 28 dakikat 36 sa
niyede Bursa san'atkarlar klü
bündeın Süreyya birinci, Halil 
ikinci Türkiye tampiyonu Ta
cettin' ise üçüncü geldiler • 

Tıp fakültesinde teftiş 
Müfettişler eski hesapları 

tetkik ediyorlar 
Maliye heyeti teftitiyeıi tarafın· 

dan Darülfünun Tıp fakillteıi mua• 
melitının tetkikine baılanmııtır. 

Seyyahlar yarın akşam Akdenize 
hareket edeceklerdir. 

Bir Amerikan gazeteci 
tayyare ile ıreliyor 
Devrialem seyahatine çıkan 

Amerikalı gazetaeci M. Joh 
Faster bir haftaya kadar tayya 
re ile Avrupack.u şehrimize ge
lecektir. Amerikalı gazeteci, 
bir eser için lstanbulda tetki
katta bulunacaktır • 

Ceneral Akerman 
Evvelce ıehrimizde muhtelit ko

misyonda delege olarak bulunmuı o 
lan hveçli Ceneral Rişard Akerman 
dün Romen badralı Prenoea Marya 
vapuru ile Köıtenceden ıehrimize 

gelmiştir. Ceneral lıtanbulda bir 
kaç 11ün kalacaktır. 

Müfet ıiıler, eski hesabatı gözden 1===============1 
ıreçimıektedirler, 

Bu meyanda bilha11a Evkaf ida
resince teberrü edilen paraların su· 
reli sarfı çok 11kı bir leftiıe tibi tu
tulduğu söylenmektedir. Vaziyet ya 
kında tavazzuh edecektir. 

2milgon 
Kilo tütün 
Çekoslovakya bizden 
bu sene bu mikdar 

tütün mübayaa edecek 
Çekoılovak sefiri M.Miloa kobr 

dün Avrupadan ıehrimize ırelmiştir. 
M. Kobr bir muharririmize de. 

mittir ki: 
- Türk - Çekoslovak münase

batı 11ayet iyi ve temamen tabii bir 
haldedir. 
iki memleket arasında halledilme
m.it me•ele yoktur. 

Yeni ticaret muahedeıi Çekoılo

vakya parlementosu tarafından ya
kında tasdik olunacak ve mer'iyete 
girecektir. 

Bu mukavele mucibince Çekoslo
kaya Türkiyeden bu ıene 2 milyon 
kilo tütün satın alacaktır. Bütün 
dünya 11ibi Çekoslovakya da iktiıadi 
buhran vardır. Fakat bu buhran di
ğer Avrupa memleketlerinde olduğu 
kadar şiddetli değildir.,, 

M. Kobr yann Ankaraya gidecek 
tir. Dünkü elupreıle eski Fransız 

sefirlerinden M. de Noyel de ıebri
mize gelmiıtir. 

Piyango 
Çekildi 

11 inci tertip tayyare piyan 
gosunwı ikinci keşidesi dün ya 
pılmııtır. Keşide mutat veçhile 
Darülfünun konferans salonıın 
da icra edilmiş ve 800 numara
çekilmi§tir. Dünkü ketidede 
ıs bin ve ıoooo liralık ikrami
yeler çekilmiştir • 

Bugün gene keıideye devam 
edilecek 700 numara daha çe
kilecektir. Bugünkü keşidede 
35 bin, ı2 bin, 8 bin liralık bü
yük ikramiyelerle 25 bin liralık 
mükafat, 2 tane 5 bin 2 tane de 
3 bin liralık ikinci derecede bü 
yük ikramiye vardır. Dün ka
zanan numaralar sıraya dizil
miş halde beıinci sayfamızda
dır. 

• 

Mil/1 takım f/e Vefa takımı grup halinde 

Chalenge kupası finali 
ne Şirinyan-Sual kal ı 

• •••••• 1 

Milli takım ilk antrenmanını Vefa 
ile yaptı ve 3-0 yendi 

j 

.. 

Hakkı 

Futbol: 
ikinci golü attırırken 

lstanbul spor - Altın ordu 
DünTakaim ıtadyomunda muhtelif 

futbol maçları yapildı. ilk maç lotan 
bulıporla • Altmordu arumda oldu. 
Bu maç 11eçen ıene Şilt maçların

da dömi finale kadar 11elen htanbul 
ıporun bu ıene ne vaziyette olduiu t;L ''"'-· 

nu ıröotennek itibarile oldukça mü
himdi. Maç umumiyetle lstanbulopo 
run faikiyeti altında 11eçti. San - .ı. 

yahlılar takınılanna iki tane elaman 
almıılardı: Sat açıklan ve ıol açık
lan. Bu oyuncular dün çok ırüzel 

oynadılar ve takımlarına çok müfit 
oldular. Neticede lıtanbulıpor 1 110-
le kartı bet 11olle maçı 11alibiy ... 
ti ile bitirdi. 

Galatasaray - Sülegmanige 
Bundan ıonra saat 3,5 da Galata· Chalenge kapası finalistleri 

saray ile Süleymaniye karıılaıtılar, Suat • Şiringan 
her iki takım fÖyle teıekkül etmiıti: 1 Süleymaniyeliler fevkalade bir de-

Galatasaray fana ıiıtemi takip ediyorlardı.Galat" 
Avni 

1 
saray buı:ünkü kadroıu ile pek i:;ı 

Vahi Su bi oynayamıyordu. Zaman zaman her 
PMuzaffer İki takım da rakibine çok büyük teh Şakir Hüseyin 

Sacit Ercüment Necdet Kemal Celil likeler 11eçirtiyordu. Birinci haftaym 

Siilegmcınige 
Nuri 

Ruhi Necdet 
Sal&hattin lhıan Bürban 

Remzi Rıdvan lıkender Davut Nuri 
Oyun baıladığı zaman pek müte

vazin bir tekilde cereyan ediyordu. 

bu tekilde neticesiz olarak bitti. 

ikinci Haftagim 
Oyun hatladığı zaman 11ene aynı 

tevazün göze çarpıyordu. Bilhassa 
Süleymaniyeliler pek 11üzel bir de
fans yapıyorlardı. Oyunun sonuna· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bir Romen mektep 
gemisi lstanbuldaf 

Makinasına sakatlık arız olduğun
dan Büyükada önünde demirledi 

Dün sabah saat on buçukta 
"Köstence,, ismindeki bir Ro
men gambotu limanımıza gel
mi§tİr. Mektep gemisi haline 
ifrağ edilmif olan bu gambot 
Selimiye önünden geçerken 
top atmak ıuretile şehri selam 

lamıı ve buna Selimiyeden mu 
kabele edilmiştir. Müteakiben 
gemi Akdenize gitmek üzere 
yoluna devam etmiş ise de, ma 
kine lasmı anzaya uğradığın-

dan Büyükada önünde tevakku' 
fa mecbur olmuştur. 

Gemi kumandanı, karaya çı 
karak Büyükada kaymakamı 
Hayri Beyi ziyaret etmiştir. 

Gemideki tamirin bugün bi. 
tirilerek gambotun yoluna de
vamı temin edilecektir. 

Gemide bulunan 40 kadar 
deniz talebesi dün Adavı gez. 
mitlerdir. 

• 

1 
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Siyası tefrika: 20 • •• 

KARA BiR GUN 
/sfanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hildagi 

Köşeme sindim .• 
ı 

lcı 

if 
fad 

Yine kapı •• Yine odamı bir çok 

, ı 
I 
F 

kara hayaletler doluyor .• 

a; 

i 
ZI 

"Şubat 1919 da tevkif edil
dim ve bu odaya kapatıldım. 
Bu tatlar üzerinde yatabız, 
yorgansız ve her ihtiyaçtan 
mahrum bekledim.) 

Hançerim artık yanımda 
gaz .sandığının içinde duruyor. 

st Yine gece baılıyor. Fakat tim 
di dinlenebiliyorum. Nöbetçi 
muıambasma sarılıyor, sandı
ğın üstünde dizlerimi ovarak 
kemiklerimin sızısını dağıtıyo

a· tum. Gecenin rengi ve karlar
dan gelen güzel rengi aydınlı
ğın soğukluğu hiç değişmiyor. 
Köşelerden yere doğru sim si
yah bir etek açılıyor; zihnim
de hep ayni dütünceler ve ayni 
taaccüpler bostan dolabı gibi 
dönüp duruyar •• 

Hürriyet! Saadet! Sizin var 
lığmızı duymak için böyle çok 
dar ve çok mahrum bir hayata 
mı girmeliyiz? Bir edibimiz 
"saadet ruhın, rüküdetioden 
başka bir şey mi?,, diyor. Ben 
aksini düşünüyorum • Saadet 
beklenilen bir heyecanın rukü
dete kadar devamıdır. Ruküde 
te ermiş saadetleri biz duyamı 
yoruz ve hazan bunlar hayatı
mızda bir yük oluyor. Ansik
lopedide manzum bir misal 
var : 
Chacun a son bonheur, on doit 

s'en contenter 
Jn le perd quelquefoia quand 

on veut l'augmenter 
"Herkesin kendine mahsus 

bir saadeti vardır. ona kanaat 
etmelidir • 

Bazan onu arttırayım der
ken kaybedildiği vakidir,, 

Saadeti va7.iyetlerin muka
yesesi diye de tarif edebilece
ğiz. Ben şu ande mes'ut değil 
miyim? Şurl\da iki demir hal
ka var. Beni ayaklarımdan bu 
raya bağlamaları ve gezmek 
hürriyetinden mahrum etmele
ri mümkündü; şu pencereden 
ay, kar ve güneş ziyası geli
yor, burasını kapıyabilirlerdi; 
işte bir gaz sandığı ve bir mu
tamba ve sonra Liyonlu Ber
tran ve kırmızı yüzlü asker •• 
Bunlar olınıyabilir, ruhumu 
karanlıklar boğabilirdi. 

Gündüz penceremin önünde 
yem arıyan kuşlar, uzaktan 
bağrıştıklarını duyduğum kedi 
ler ve Silviyonun karıncalan 
da benden çok mes'ut değiller 
mi? Bütün ağırlığını yaşta ta 
şıyorum zannettiğim şu tavan 
penceremi ören şu demir ağlar 
ve şu kalın kapılar. Bu katran 
karanlık, bu kar ve bu süki'it. 
Bunların hangisind.:n kurtul
sam daha mes'ut olmazdım! 

Kö~eme sindim. Biraz uyu. 
sam, biraz düşüncelerimden 
kurtulsam .. 

Yine kapı •. Yine odama si
yah heyulalar doluyor. Zihnim 
de birkaç ihtimal, birkaç kılıç 
gibi çarpıştı. Odam mı değişi
yor, yokaa beklediğim hükmün 
icrasına mı geliyorlar? Cama 
sarıldım; oturduğum yerde hiç 
kımıldamadım. Elektrik 18.mba 
sının birden bire gözlerime 
püskürdüğü ziya altında kimse 
yi göremiyorum • 

- Yüzbaşı efendi odanızı 
değiştireceğiz • 

Bu ses, iyi kalpli, kırmızı 
yüzlü askerin sesi idi. 

Kalktım, Bertrarun çıkıp 
indiği merdivenden birinci ka
ta çıktık . Sağda bir odaya gir 
dik. Arkadan bir elinde yanar 
bir mum, diğerinde bir tepsi 

, yemek ile fesli biri geldi • Oda 
yı biraz görebiliyorum. Aşağı. 
kinin ayni; yalnız bu biraz da
ha küçük. Kapının karşısında 
alçak bir pencere, yanda kaba 
tahtalardan yapılmış bir kere
vet; bir ayağı kırık bir masa 
ve yine kırık bir iskemle fesli
nin daima elinde tuttuğu mum 
keskin bir ampul ziyasile göz
lerimi kama,tırıyor. Bana be
yaz koyun postundan yapılmıs 
kolsuz bir gocuk daha verdi: 
ler . Neferler nezaketle selam-

!ayıp dıtarı çıktılar. F ealinin 
bir Türk ve Dilıayet bir müı
lüman olacağıru dütüoerek 
Türkçe dedim ki: 

- Hastayım, belki gece dı
ıarı çıkmak icap eder; şu mu
mu bana bırakır mısınız? Ama 
vut ıiveaini andıran kaba bir 
Türkçe ile: 

- Sen mahpuuun, dedi, 
mahpuslara mum verilmez. 

Ve bu tatlı cevabı Fransız
lara duyurmak, aramızda giz
li bir şey konuıulmadığıru an
latmak için Türkçesinden daha 
bozuk bir Fransızca ile sesini 
yükseltti : 

-Lumiere defendue,Mösyö! 
- - Sonra eğri masanın üs-

tünde kayıcak gibi duran tep
siyi göstererek : 

- Manganez, moi a la porte. 
Feslinin ıu birkaç kelimesi 

yüreğime vurulan kızgın bir 
çekiç gibi ruhumu dağladı. Keş 
ke bu herif Türkçe bilmese, 
söylediğimi anlamasa idi ve 
keşke ben aylarca karanlıkta 
kalaydım da ondan şu yarım 
mum parçasını istemese idim! 
Sefarethanenin en pi.a işlee-in • 
de kullanıldığı odaya yaydığı 
kokulardan anlaşılan bu fesli 
herifle beni selamlayıp çıkan 
Fransız neferleri arasında in
sanlık farkı ne kadar büyük! 
İnsanlığın milliyeti yoktur. 
Bu fesli civan her halde 
Türk değil, fakat biç tüpbe 
yok ki Türk toprağının nimet 
!erile büyümüttür. Diğerleri 
ise yalnız terbiyeleri ve insan 
lıklan dolayıaile beni ıelimla
mışlardı. 

Tepsiyi aldım, fealiye uza
tarak: 

- Yiyemiyeceğim, dedim, 
kapıda beklemenize lüzum 
yok; mumunuz da sizin olsun, 
buyurun! 

Kapıyı kapadı. Çivili kun
duraların taı basamaklarda çı 
kardığı gürültü boş binanın 
dehlizlerinde büyüyerek dalga
landı ve söndü •. 

Pencereye geldim. Ne gök, 
ne kar, ne ağaç, hiç bir ıey 
göremiyorum • Pencere açık 
olduğu halde sanki karanlıklar 
dan örülmüt bir dıvar önümü 
kapıyor. 

(Devamı var) 
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Bursa da 
Hayvan 
Sergisi 

Dün vali B . . tarafındaa 
küşat edildi 

BURSA, 11 (Hususi) 
Islahı hayvanat encümenince 
burada Atıcılar meydanında 
bir hayvan sergi3i açıldı. Sergi 
yi bizzat Vali B. küşat etmiş
tir. Sergide bir çok besli hay
vanlar teşhir edilecektir • 

Kamyon kazası 
Tophanede Salıpazarında 

§oför Zeki Ef. nin idaresindeki 
3355 numaralı kamyon Ahmet 
namında birisine çarparak mub 
telif yerlerinden mecruhiyetine 
sebebiyet vermit ve Ahmet 
Gümüşsuyu hastanesine kaldı
rılmış, şoför Zeki de yakalan
mıştır. 

Evvela baygınlık, 
sonra ölüm 

Evvelki gün saat 6 ı·addele
rinde Galatada Doğruyolda 
123 numaralı kahvehanede o
turan 70 yaşlarında Şerif Ef. 
birdenbire bayılmıt ve Beyoğ 
lu hutanesine kanledilm;şse 
de, dün nakledildiği hastanede 
vefat etmiştir • ------
Amerikalı meb'us gitti 

Geçenlerde şehrimize gelen 
Amerikalı meb'us M. Mantagu 
dün Avrupava hareket etmiş
tir. 
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Berfin 
Seyahati 
Fransız nazırlan bu 
ayın 26, 27, 28 inde 

Berlinde bulunacaklar 
CENEVRE 10 (A.A.) - Fon Bü 

low Fransız Baıvekili M. Laval ile 
Hariciye Nazırı M. Briancl'm B•li· 
ne yapacakları seyahte ait hazırlık
lar hakkında M. Curtius ile anlqbk 
tan sonra Berline dönmüıtür. 

Bu seyahatin teferrüab artık doğ 
ruclan doğruya Paris ile Berlin .,.... 
smda kararlatbnlacaktır. 

Fransız nazırlannın Berlin'i eylUI 
ün 26, 27, 28 iııQ ııünleri ziyaret 
etmeleri için resmi davet iki üç ııii· 

ne kadar yapılacaktır. 

M. Stimson, M. Laval için 
ne diişiiniiyor? 

VAŞINTON, 10 (A.A.) - Ali
kadar mabafil M. Stimson'un avde
tini dikkatle mevzuu bahsetmekte 
ve ıabıi mütavirlerinin mühim neti
celer vereceğini tahmin eylemekt ... 
dwler. Bu yeni tekli mucibi memnu 
niyet telakki eylemeleri Amerikan 
bissiyabrun değiıtiğini ııöstennek 

itibarile kayda ıayandır. Aynı maha 
' 11e nazaran M. Stimson, mühim ve 
mütebaas11 bir talısiyet telakki eyle
diği M. Laval'i çok beğenmekte ve 
mumaileyhin Avrupa meselelerini 
nüfuzile tanzime muktedir olduiu
nu söylmıektedir. 

Her yerde 
tasarruf 

Cemiyeti Akoamda da 
tasarruf yapılacı..k 

CENEVRE, 10 (A.A.) - Lord 
Cecil Cemiyeti Akvam büyük medi
ainde Cemiyeti Akvam faaliyeti hak 
kmdaki müzakere esnasında söyledi 
ii bir nutukta Cemiyeti Akvama ait 
maaraflarm yüzde on ile yirmi nis
betinde azaltılmaamı teklif etmit ve 
demiıtir ki: 

"Şimdiye kadar bu hususta sarfe 
dilen bütün emeklere rağmen Cemi 
yeti Akvam bala beı milyon esir ile 
iki yÜz elli bin mülteciyi iaşe etmek 
tedir.,, 

Lord Cecil beyanatına ıu suretle 
devam etmiıtir: 

'Bugünkü buhran devam edecek 
olursa borçlu memleketlerin hepsi 
moratoryom iı temek mecburiyetin
de kalacaklardır. itte bundan dolayı 
dır ki dünyanın siyasi iıtikranna em 
niyet duygusunun yeniden canlandı 
nlması ve kapitalistlerin ödünç pa· 
ra venneğe tekrar ba,laınalan lazım 
gelmektedir. Odünç para verecek 
memleketlerin lüzum görecekleri her 
türlü ihtiyat tedbirlerini almalan i
cap edeceği tabiidir. Bugün hiç bir 
harp tehlikes \'e tehdd mevcut de
ğl dir. Fakat bir ~ok memleketleri 
dahili bir galeyt 1 havası sarsmakta 
dır. Bu memleketlerde ıiddetli nu
tuklar ''• lendiği, müfrit nümayiılet' 
yapıldığı, muahedelerin yeniden tet 
kikinden ve tadilinden b.&sedildiği 
görülüp iıidilmektedir. Bu bir hal 
sureti ise su)h ve sükllna yol açmaz. 

Bu sözlerden sonra Lord Cecil bu 
yakınlarda muhtelif memleketlerde 
yapılmış olan ve sivil ahalinin hlma 
yesine imkan olmadığını gösteren 
hava mRnevralarına kartı protesto 
da bulunmuıtur. 

Lord cecil hükıimetin, bilhaua 
lngilterenin tahdidi teslibat konfe
ransının geri bırakrlmaımı caiz gö
remiyeceğini temin etmiı, M. Gran
dinin tealihata fasıla verilmeıi hak
kındaki teklifini tamamile tasvip ey
lemi! ve l nııiJterenin F ranaa ile Al
manya arasında siyaıi bir mukare
net husule gelmeaini müsait bir na
zarla ııöreceğini beyan etmiıtir. 

Lord Cecilden sonra M. Mat ta 
bazı beyanatta bulunarak harp borç 
ları ve tamirat meselesinin Cenevre 

muhitine ve bavauna girip kanımı§ 
olmadığını babrlatmı,tır. 

M. Briand cuma ve M. Curtius 
cumartesi ııünü beyanatta buluna· 
caklardır. 

Ankarada bir kaza 
ANKARA, 10 - Bir tirke

tin burada yaptırdığı hafriyat 
yerinde bir inhidam oldu. Ça
lışan ameleden biri ankaz al
tından vakinde çıkarılmadı ve 
zavallı amele öldü. Diğer bir 
amele de ağır yaralı olarak çı
karıldı ve hastaneye kaldırıl
dı. 

Bulgaristan mektubu 

Bulgaristandaki 
Türk emlaki 

SOFY A 6 (Huspsi muhabirimiz· 
den) - Bulgar Betvekili M. MaJi. 
noff, yeni kabinenin teıekkülünden 
az sonra, ecnebi ııazete muhabirleri 
ne, ilk itlerinden biri olarak komıu 
devletlerle mevcut muallak meselele 
ri halle çalı11cağını söylemişti. 

Bulıaristanm diğer koinfu devlet 
lerle maziden miru kalmq bir çok 
muallak meseleleri olmakla beraber, 
Türkiye c:ümburiyeti ile de uzun ze 
manlardan biri halli beklenene ba
zı meseleleri vardır. 

Göz önünde, 1925 teınnievvelin
deaktedilerek, 1926 eva11tında mev
kii mer'iyete ııiren Türk - Bulgar 
dostluk muahedesine müzeyyel bir 
protokol var. O vakitten beri altı se 
neden fazla zaman ııeçtiği halde, bu 
protokol muhteviyab henüz tatbik 
sahasına &'irmemiıtir. Halbuki mese 
le, binlerce ailenin menafii ile yakın 
dan alakadardır. 1925 protokolu 
Türkiye ve Bulgaristandaki emlak 
meselelerinin kat'i surette halli gibi 
müııterek bir arzudan mülhem ol
muştu. Her iki bükiimet uzun müza 
kerelerden sonra, bu meselenin he
yeti umumiyeıinin tasfiyesi prensibi 

üzerinde bir itilaf neticesine vasıl ol 
,nuıJardL 

Bu protokolun ( C) paragrafına 

nazaran, Balkan harbinin ili\nından 
prot-o!;olun imzasına kadar, lstanbul 
müatesna olarak Avrupayı Türkiye
den Bulgaristana hicret etmi~ olan 
BuJsarların emlaki Türkiyeye ve 
Balkan harbi üzerine de T ürkiyeden 
aynlmıt erazideki miilümanlardan 
Türkiyeye hicret etmiş olanlann em 
Jaki de Bulııar hükiimetine kalacak
tı. iki bükiımet e§lıası hususiye için, 
ne kadar acıklı olsa da, bu tarzı hal
li, 11rf harplerden kalma bir meıele
yi toptan halletmek fikrile ihtiyar et 
mitlerdi. Teferrüata ııiriıerek sene
lerce ıürece"1 uzun 've maıraflı bir 
tetkilat ihdasına lüzum görülmemİf 
ti. Böyle bir teşkilabn uğraıacağı 

meselelerden tahaddüs edecek müı 
küllerin, her ;• · -.cmleket dostluğu 
nun inkiıafına engeller çıkarması da 
çok mümkündü. 

Maamafih bidisatm son nıanzara-
11, protokolu tanzim edenlerin, bu
nun yapacağı tesirlere ehemmiyet 
vermediğini gösteriyor. Sadece ma
zinin ıztıraplarının bir an evvel unu
tulması iıtenıniıti. 

Halbuki bir çok Türkler harpler 
bittikten sonra Bulgaristana giderek 
mülklerinin başlarına geçtiler veya. 
but ııLçmek istediler. Halbuki 1921 
de Yunanistan. ve Sırbistandan Bul
gar:stana bir Bulgar muh:ı.cır kafi)... 

si hücum etti. Bunların iskan meıw
lesi Bulgar hükumetini bir kanun 
ıadanna mecbur etti ve bu yüzden 
pek çok Tü,kler mallarına teııahüp 
edemediler. Bunlar sadece Buiııar 

mahkemelerinde emlakin kendilerine 
ait olduğuna dair ilam alabildiler. 
Bulgar muhacjrlerine verilen malla

rına tesabüp edecekleri için değil, 
fakat tazminat almak için ellerinde 
böyle birer vesika bulundunnak iı

teyorlardı. 

Halbuki 1926 Türk • Bulır,... pro 
tokolu meri'yete girince, BUigar hü 
kumeti bu T ücklerin mahvı demek 
olan bir battı hareket ittihaz etti. 
Bulgar bükiimeti ( C) paragrafının 
zayıf bir noktasına istinat ederek, 
1921 kanununu kıymetten dütürme 
mek için, tefsire kalktı. Ve avdet e
den Türklere emlakinin iade edilme 
mesini, batta avdet edip te, mesela 
on ıene evvel hile mülkünün başına 
geçmif olanlardan, bu eınlô.kin tah· 
liye ettirilmesini iskan idarelerine 

tebliğ etti. 
Bulgar hükumetinin müsaadesile 

Türk ailelerine vurulan bu darbenin 
ehemmiyeti kendiliğinden anlaşılır. 
Bunun üzerine Türk hükmeti müda 
hale ederek, iki hükiimet arasında 

baılayan diP.lomasi muzakeratm ne
tice.İne kadar protokol tatbikatının 
tehiri kararla§tı. 

o zamandan beri üç sene eeçti. 
Binlerce aile bu meselenin hallini 
bekliyorlar. Asıl ihtilaf §U noktada
dır: Türk bükum<S protokolun im
zası tarihinden itibaren Bulga· 
ristana avdet edip te, malının başı
na &'eçen Türkün muhacir telakki e
dilmeyec~ği kanaatindedir. Bulgar 
hükumeti ise, bilakis, 1912 ile 1925 
arasında Balkan harbini müteakip 
batta muvakkaten dahi olsa, Osman 
lı imperatoruğlundan ayrımı§ 3razi

yi terkedenlcrin, Bulgar bükiirneti
ne devredilen emlqlc; sahipleri zümı·e 

1 Lübeck'te 
Bir hadise 
Alman hukukçulan 
La Haye karannı 
nasıl karşıladılar? 
BERLIN 10 (A.A.) - Dün Lil-

beck'de kü1Bt resmi icra edİlmİf o
lan Alman bukuktinasları kongresi
nin ilk celsesinde bir hadise olmut-
tur. 

Kongre reisi olan İmperatorluk 

mahkemesi müddei umumisi doktoı 
Wildbagen, Alman ve Avusturya 
hukuktinaslarırun hotamedi beyanı 
temennilerine cevaben irat etmiı ol 
dukları bir hitabede kendisini siya
si mülahazalara kaptırmıı •e ihtimal 
gazetelerin serdetmit oldukları mü
talealann teairi altında kalark La 
Haye divanı ile Fransa aleyhinde 
teessüfe ıayan sözler aarfetmiıtir. 

M. Wildbaııen, ezcümle demiıtir 
ki: 

"Düıımanlarnnızın botbinliği, bir 
gün gelecek nihayet bulacaktır. 

Fransanın La Haye adalet divanı 

müvacebesindeki zaafları, Pyrrhus 
vari (Pyrrbus, lpir kralı olup Roma 
lılara kartı adeta bütün ordusu baba 
11na bir zafer kazanmı§tı.) bir mu
zafferiyettir. Bir gün gelecek intika 
mımızı alacağız. Reyleri saymamalı, 
onlan tartmalıdır. Bize bak veren 
yedi rey, diğer sekiz reyden fazla
dır.,, 

Bu mütecavizane sözler, Fransa.
ya karııı savrulan bu tehditler ve Al 
manyarun en yiiluek mahkemesinde 
bir maakm işgal eden bir ağızdan çı 
kan bu bedhahane tafsilat, heyecan 
uyandırmıı ve bir çok kongreciler 
de infial tevlit etmiştir. Bunlar, salo
nu n'.:..nayiıler arasında terketmiıler 
dir. 

Bu sırada iıe İmperatorluk mü
messili hemen meseleye müdahale e
derek riyaset m?kamının vaki beya· 
natınm harici ıiyaıet sahaırnda hu

sule getireceği vahim neticelere na· 
zarı dikkati celbetmiştir. 

Nezaret müdürlerinden M. Sckae
fer, sabahleyin Berlin'e telefone ede 
r<k hükumet mebafiline mesele hak 
lc:mda maliimat vtnniştir. 

Nihayet, reis bir beyanname neı 
rederek kullanmış olduğu tabirlerin 
düşüncesinin hududunu geçmiı bu· 
lunduğunu, La Haye divanına veya 
herhangi bir ecnebi devlete tecavüz 
etmek niyetini beslememi, olduğu
nu, hadiseden dolayı tees•üf ve tees 
sür duymakta olduğunu bildirmiıtir. 

Kongreciler, reis Wildbagen'in 
istifasını talep etmektedirler. 

~Edison Ağır hasta 

GittikÇ4' kuooetini kaybe
den bügük muhteri Edisan 

V AŞINGTON, 10 (A.A.) - M. 
Edison ağır ıurette basta bulunmak 
tadır. 

NEVYORK, 10 (A.A.) - Edi
son yeniden bastalanmııtır. Büyük 
kaıifin hususi tabibi bastasmın pey· 

derpey kuvvetten düımekte olduiu· 
nu söylemi§Iİr. 
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ıine dahil bulundukları iddiasında

dır. 

Bu esaslı ihtilaf ile protokola ait 
diğer noktaların halli için, her iki 
hükilmet huıusi bir tarzı teıviye ara 
maktadırlar. Bulgar hükumeti ihtili. 
fın halli için muhtelit bir komisyon 
tetlikini tavsiye ediyor. Türkiye 
cümhuriyet ise, her iki noktai naza. 
rı ııayri kabili telif gördüğü için 
me•elenin La Ha ye' deki beynelmi
lel adalet divanının takdirine terke 
dilmesini istiyor. 
Uzaması bir çok namuılu ve ç.a

lıtkan aileleri muztarip eden bu me
selenin, k11a bir zamanda müsait bir 
neticeye bağlanması ne kadar f8Ya• 
ru temennidir?. 

Bursanın kurtuluş 
• 

merasım v Dün muazzam 
tezahüratla tes'it edildi 

BURSA, 11 (Hususi) - Şehrimizin kurtuluıu emaa 
zahüratla tes'it edilınittir. 

Merasim Gazi caddesinde yapılmıt ve 20,000 den fazl 
kurtulutu kutlulamttır. 

Merasimde Cemil Cabit Pata ile, vali, meb'uelar, ea 
miyetleri, sporcular bulundular. Bir kıt'a aıli:er geçit rea 
kıt tufanı arasında yaptı. Askerin aıkasmdao cephane t 
kağni arabaları, onun arkasından da siyah tüllere 
bayrağımız geliyordu. Siyah tül parçalanarak bayrağımız 
dana çıkarıldı ve hükUmet meydanına dikildi. Bu ıırada 
atılıyor fabrikalar düdük çalıyorlardı. Muhtelif hatipler 
nın kurtulutu etrafında heyecanlı hitabeler iradettiler. B 
ye reisi Muhiddin B. balkın tükranını beyan etti. Bund 
ra tüheda abide.sine giderek tehitlerin ruhuna htibalar 
olundu. Gece de muazzam bir fener- alayı balkı cütu b 
tirdi ••• 

Tevfik Rüştü B Suriye fe 
kalade komiserile görüşt 

CENEVRE. 11 {A.A.) Fraosanın Suriye fevkalade 
seri M. Pono:ot, Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
ziyaret ederek bir müddet görütmüttür. 

Vecihi Bey 
dakika 

Trabzonda 
uçuş yaptı 

Tı 

TRABZON, 11 (A,A.) - Tayyareci Vecihi Bey dün 
üzerinde on dakika süren bir uçuf yaparak mağaza ve cem 
rin reklamlarını yaymııtır. Vecihi Bey, hava yağmurlu v 
palı olduğundan bugün için mukarrer olan Sürmmıe -
Rize beyahatine çıkamamııtır. Yağıt dininceye kadar bura 
lacaktır. 

Dünkü Spor 
(Başı 1 inci sahifede) 

doğru Galatasaray bir az 11kqbrdı 
ise de bir ıey yapamadı. Netice O • O 
ra bitti. 

Millf takım • Vefa 
Bundan sonra saat 17,5 de Milli 

ve Vefa takınılan sahaya çıktılar_, 

Milli takım 
Malik 

Hüsnü Burhan 
Nuri Nihat Cevat 

Niyazi Fikret Hakkı Muzaffer Şeref 

Vefa takımı 
Hüsam 

Halit 
Refik Sami 

Muhteşem Osman 

Saim 
Emin 

Gazi Hikmet 
lsmail Hakkı 

Maç Milli takımın akını ile batla
dı ve iFkretin ayagı ile ilk ııot oldu. 
Oyun tamamile değilse bile oldukça 
Milli takımın hakimiyeti altında ııe
çiyordu. Antrönör hem hakemlik ya 
pıyor ve hem de çocuklara batalı va
ziyetlerini ihtar ediyordu. 

Oyun böyle devam ederken 12 in
ci dakikada Eşref ortaladı, Hakkı 
kafa ile Niyaziye pas verdi, Niyazi 
dr Hüsamm atlamasına rağmen ııo 
lü attı. 

Vaziyet bu suretle 2 • O oldu. Maç 
gayet güzel oluyordu. Bilhassa Mil
li takımın genç elemanları çok iyi 
oynuyorlardı. 

Maçın bitmesine 5 • 10 dakika ka
lıı Milli taknn bir ııol daha kaydede
rek neticeyi 3 - O bitirdi. 

Birlik şampiyonasr 

Dün birliğin faDlpiyona maçlan
na Samatyadaki sahalarında devam 
edilmiştir. ilk maç Küçükpazar • Fa 
tih kulüpleri araunda olmuıtur. 

Maç ı.a.ıadığı zaman Fatihliler 
hakimiyeti ele alarak arka arkaya 
dört gol atmışlardır. 

ikinci haftayında Fatihliler biraz 
ııevıediler, bundan istifade eden Kii
çükpazaı-War 2 gol attılar. Buna Fa 
tib idmancıları 1 ııolle mukabele et· 
tiler ve maç 2 • 5 bitti. 

Şark S. - Rami /. 
ikinci maç Şark timendiferleri ile 

Rami idman arAıında olmuıtur. Bu 
maç (A) kategoriıine ait olduğu i
çin çok heyecanlı ve sert olmuıtur. 
Birinci baftaymda Şarf Ş. hikim oy
nayrak iki gol attı. ikinci haftaymm 
son 30 dakikasında Şark ıimendifer 
lileri kesildiler. Bundan istifade e
den Rami sporlular iki ııol attılar. 

Bu suretle maç beraberlikle bitmiı 
oldu. 

Tenis: 
Dün Taksimdeki Tavn Tenis ku

lübü sahalarında Cbalenııe kupası 
maçlan yapılmııtır. Maçlara yalnız 
birinci sınıf oyuncular ittirak ettiği 
için çok heyecanlı olmuıtur. Netice
leri yazıyorum: 
Suat • Pavrof 6-1 6-3 
Baldini - Gamble 6-2 6-4 
Past. lr. - H. Horty 6-3 6-2 
Cbirinyan - Trebugoff 6-1 6-0 
Mei - Dr. Jaffe 7-5 6-4 
Mr. Cbaudoir - Sedat Şevket 8-6 7-5 
Suat - Baldini 6-1 6-0 
Sedat - Po.t 6-2 6-0 

hareketleri 
'!>eniz: 

Kürek teıvik müsabakalar 
çüncüaü dün yapıldı. Diyeb · 
timdiye kadar yapılan deniz 
kalannın en zevksw bu old 
kemler bile ııelmemiıti. Mü 
n konma hakemler idare etti. 
Fenerbahçe ve Beylerbeyi 
rak etmiyorlardı. Mütemadi 
!ıklar kartısmda Y•Vllf yavaı 
kulüpler müsabakalardan çe 
lar. Dün Galata.arayın kar 
ancak Beykoz kalmııtı. Bu " 
da kaybettiler. Çok feci bir h 
yazık sporumuza.. 

Ademi iıtirakleri hakkında 
ne müracat ettiğimiz Fen 
murahhaa.ı Kemal Bey bize ! 
söyledi: 

- Kulübümüzden Seyfi Be 
kında heyet dün akıam ııeç 
nizamnamesinin biç bir mad 
istinat etmeden profesyonellik 
n vermiı. Bunu bize bir em. 
kar'mnda bırakmak için an 
rada tebliğ ettiler. Halbuki · 
me mucibince bir idmancmın p 
yonel olma11 için evrak ve 
müsbite, cürmü methut la 
Seyfi hakkında tahkikat yapıl 
bir kayda tesadüf edildi. Ne 
18.il bulundu. He:t:et reisi k 
daniye ile hareket edildiğini 
yor. Nizamnamede (Kanaati 
niye) diye bir madde yoktu~ 
mek oluyor ki üç imza oldu m 
hangi bir eenç profesyonel ad 
bilecek.. Bu vaziyet karımnd 
idir ki yarı;lara ııiremedik. 
dar makamata müracaat edec 
"lakikat tezBııür edecektir. 

Bütün yarışlar neticeai ta 
itirazlan ile kar,ılandı. Bir 
merç içinde yanı icra edildi. 
leri yazıyoruz: 

Müptedi bir çifte, birinci 
saray, 2 - Beykoz, 3 -
ray. 

Müptedi iki çifte, Birinci 
saray, 2 - Haliç idman. 

Müptedi iki çifte dirsekli, B 
Beykoz, ikinci Galatasaray 

Müptedi üç çifte : Netice 
ziillfib: Galatasanıy Beyk:oza 
riz verdi 

Hanımlar bir çifte: Beykoz 
aiz birinci 

Kıdemsiz iki çifte : 1 - a 
saray. 2 - Beylerbeyi 

Kıdemsiz iki çifte dirsekli 
Beykoz, 2 - aGlatıısanıY 

Padilbot erkekler: Galatas 
rinci, Beykoz ikinci. 

Kıdemsiz üç çifte : Calata 
birinci Beykoz ikinci 

Kasımkaşa kulübüq 
Perşembe günü ak§'UDJ kas 

§& kulübünde uzun mesafe rek 
ni Kasımın ıerefine bir mü 
verilmİ§tir. Bu müsamerede rei• 
hem 1 zzet Bey Kasımın büyük 
vaffakıyetinin ufak bir hula 
yaptı Kulüp namına kendisini 
men tebrik ederek bu muv 
tin hatırası olmak Üzere bir m 
ya takmııtır. 

Suat • Sedat 6-4 6-3 &., 

Bundan aonra hazıruna bu ak 
dan itiheren denizcilik tubesini 
açılaCAğı ilin edilmiı, müsam 
baha kadar devam etmiı ve m 
lif spor numaralan yapılmııtır. 
nizciliğe yeni lıa§layan bu gen( 
tebrik ed ... 'H muvaffalayetlet 

1..memı.i ederiz. 
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l'P kon o nı i 
v lmanya ve fngiltere
a1Jye yaş üzüm ihracatı 

azla) d 
·· l bozulmaması içjn ha ema 

ean• zum er l k 
miı tahta tozu içinde gönderi ece 
t.~~ ,_ 1 Gehrübacılar m akina riiriiruuanya 't'e İngiltere ile Yat 

mız ~ ticaretinde faaliyet var- ile çalışmak isteyor 
a ti' .Ancak ımbalajlar fena Y• Gehrübacılar kooperatifi. i-

ler ~i İçin üzümler bozulmali dare hey'eti evvelki gün tı~~ 
B~e bu yüzden ıikiyetler vi- ret müdüriyetine gelerek, mu 
dan°lmaktadır. Haber aldığmıı- diriyetin kooperatifler b~
ar i göre, Ziraat bankasının lz. daki tetkikatına esas olmak u-

r fube.i de Yat üzüm ihraç zere, izahat venniştir: .. 
nek üzere tetkikata baflamıt Hey'et krediye ihtıy~ ıros
. Bilhassa Yat üzümlerin tormektedir. Bizde gebrüba us 

e(ıulınadan snklni temin için talan el ile çalıştıkları için, A__'t' 
balijın nasıl yaprlmaaı li- rupadan gelen gehriiba mam~

/ ~ gelditi hakkında tetkikat !atı ile rekabet edememekted~r. 
Pınıttır. Ahnanyad11>11 alınan Kredi bulunursa, imalit el ıle 

JJIUınata 1öre Yat üsümler değil, makine ile yapılacaktır. 
ıtü ııta tozu ile amballj edildi~ • 

icdfrde bir ay, mantar toızu ı- Japonya ile ticaretimız 
ambalaj edilirse iki •Y daya- Japonya ile yeniden . a.k~e-1/ Obilir • dilecek ticaret muahedesı ıçın, 
Ziraat bankası bu malumata Ticaret odasınca bir proje ha-
.inaden bazı tecrübelere girit k d . . bet zırlanma ta ır. 
ıştir. Eğer netice miıs • 

·· f.araa yaş üzüm sevki için ha- Fransız-Brezilya ticareh 
':iflkık yapılacaktır. Bu t~k~tirde RİO DE JANEİRO, 10 

v İyat Triyeste tan ı eve (A.A.) _ Fransa ile Brezilya 
ııve. iri! kbu vak 

d•gorifik vagon a e vu u • arasında yapılmıt olan mu • 
..ı:aktır. Bu"tu"n •İmal memle- · t' · mild racr • .. kat ticari tesvıye sure ının 
ıtlerinde ve Londrada yaf u- deti 3 ay temdit edilmiştir. 
ınılerimizin çok rağbet göre-
ıği ve bu suretle rekoltesıin Markın sukutu 
ıtte biri nisbetinde yaş üzüm BERL1N, 10 A.A. - Kam-
•vkiyatı yapmak kabil olacağı biyo piyasasında Alman para-
hmin ediliyor • h d" .. sının ma ıus surette u9mut 

aruı Afyon fiatları olduğu haber verilmektedir. 
b 'liı k 1. Filvaki, İngiliz lirası hesabile 

• 1 Afyon fiatlerinde yü se 1f 1 k 
mı 1 timdiye kadar 20.62 o ara 

oldu~~ülmekt~~r. İzmir g.azete. e- bah 
.• 18Kıın tahmınıne göre fıatlerın kaydedilen mark bu sa açı: 
iti. fi · iki hafta içinde daha ziyade lıtta.n biraz sonra 21 ve hatta 
· dt .. ~seleceği tahmin ediliyor. daha aşağı kaydedilmiıtir • 

vergileri 
Memurfo.rdan kazanç vergi 

kesilmesine dair olan 1847 
da• :naralı kanunun mütekaitle-
nerv I d 
e ıut ait olan kısmı bazı yer er e 

k iyi anlaşılmıtşır. Kanu~un 
Bey /tbik şekli bal..kın~a te.~kıkat 
gajd(ı.ptık. Öğrendii5imıze g~~e 50 
lik -~aya kadar maaş alan muteka 

.i Herden kazcnç vergisi kesilmi 
ca~·ecekf nizl' ır. 

pr Bunlar üç -aylıklarını bir
• . " !l alırken alacakları paranın 
~~lıikdarırun 150 lira olması ka· 
~ dı~nç vergisi alınmasını icap et· 
naa~•tınez. 

: ~ Elli liradan 100 liraya kadar 
tur. :naa, alan mütekaitlerin 20 il 

ıı mur<ııı kazanç vergisinden muaf-
add•ır. Mütebaki seksen lirasından 
~~ihde beş nisbetinde kazanç 
ece;"er,isi kesilecektir. Yetim, dul 

llıa.lil maaşlarile terfih zam;..ı 
. jarıcdan da mikdan ne kadar 
ırhl ' .. k · Nt . Ura1 olsun kazanç vergısı e 

ılıniJecektir. 
• Gal -· ~-

Dizanteri yok 
Gal. Son zamanlarda şehrimizde 

. •'il.zı dizanteri vak'aları görül· 
Bit' İiğü yazılmıştı. Dizanteri ib
uıi ~il.tı mecburi hastalıklardan ol
çl ?~ğu içip, yalnız Büyüka.dada, 

1kı kişide amipli dizanterı vak 
z r' 1111 kaydedilmiıtir. 
aGJI Bundan başka yeni bir ihbar 

Yoktur. 

ı ~,! Sütunu 

' Su! Su! Su! 
Samatyada b:r kariimizden: 
"Yangınlar söndürülemiyor, 

çünkü terkos borularında su 
yok. 

Evlerde temizlik yapılamı
yor, hastalık çıkıyor, çünkü su 
yok. Haziran ibtidasından beri 
Samatya, Koca Mustafapaşa 
ve civarında musluklarlarda 
bir damla su yok. Fakat akma
yan su ve işlemeyen saatlar 
için kumpanya parasını tıkır 
tıkır almaktadır. tik mukave
leyi yapanlar aldanmış olabi
lirler- fakat şehrin hayatı, sıh 
bati ~e bukukile alakadar ol~ 
!arın hala bu feci aldanışa goz 
yummaları doğru mudur? 

Kerbela mücahitleri. ka~.ar 
sıkılmış olan halkı şehıt duş: 

kten kurtarmanınzamanı ha 
ıne '? 
la gelmedi mı·" 

Resmi müesseselerdeki 
doktorlar 

Siındiye kadar devlete a~ 
sıhhi müesseselerde alışan ~~ 
torlar buralarda sabahtan og
leye kadar çalışırlardı. Bade
ma bu doktorların sabah 1 s~t 
8 de vazifeleri baş.ına !e ere ' 
bir saat öğle tatilı mustesna 

1 k U
··zere saat üçe kadar ça oma , .. 

lışmaları takarrür etmıştır. 

Mudanyada bulunan 
mayolu cesetler 

D.. kü nüshamızda Mudanyadan 
~n telgrafı neşretmiş, Eskel 

gelınıt ve d · kıyafetile . . nda enız 

Yoklamalarını yap- yarın - Cümhuriyet İki doktorumuz yeni 
tırmayanların yok- bir rapor verdiler 

lamalarına başlandı' davası bu~Ün başlıyor Yalova sularnıın şifai hassa 
'lJ' sı hakkında Yalova kaplıcalan 

. Eytam eramil ve mütekai- I başdoktoru Dr. Ömer Nazım 
dinin üç a;lık maaşları için yok Cümhuriyet Başmuharriri Yunus J kati celbetmiıtir. Müddeiumumilik ve kaplıcalar tabibi Dr. Fikri 
lamalamı yaptıramayanların Nadi Beyle sabık yarın Başmuhnrri Mehmet Efendinin muayenesine lü- Beyleı;, ahiren bir rapor tanzim 
bugünden itibaren yoklamaları ri Arif Oruç Bey arasındaki münaka zum görmüttür. Mehmet Efendi etmişlerdir. İstanbullulann bu 
yapılacak ve maaşlan verilecek şa neticesi olarak Nadi B~yin Arif Tıbbı adlide tahtı müşahedeye alına sular hakkındaki malumatını 
tir. d Oruç ey aleyhine açtığı dava ge- rak tetkikat neticesi raporlar müd- tevsi için raporu aynen dercedi 
Kadıköy mal müdürlüğün e çende aşlayacaktı. Fakat Nadi Be dei umumiliğe bildirilecektir. yoruz: 

3049 ki•i yoklamasını yaptır- · ·1· '- ' I · · 'b t Y 1 1 h kkı d • 1 yın v• ı ve .... etnarnesım ı ru • - Fuhc::a teşvikten malı- a ova su arı a n a ge-
mıt ve 425 kiti de ,?'0 k ama_Ya mediği için muhakeme talik edilmiş '"' rek meslekdaşlarımıza ve ge-
gelmemiştir. Kadıkoy şubı;_ııın- ti•. a., davaya bugün ikinci ceza kemeye verilen kadın rekse muhterem halkımıza iza-
den maa• alacakların yekUnu 1 mahk h t • . b' 'f d .k • emesinde başlanacaktır. Kızları fuhşa teşvik ettiği için a vermegı ır vazı e a ettı . 
3474 kişidir. . Ik tevkif ve muhakemesine başlanan Yalova sularının eskiden beri 

Ayın birinden evvelkı akşa- inci iddia maıu·m olanhavassı ·ı·faı·yesı· ve ·k Münevver İıminde bir kadın ahiren y 
ma kadar maa• alanların mı • H ki . ı b b · · · • ase · polıs mevkii memur ann- kefaletle tahliye edilmişti. Gayri a usııs miızmın romatızma ve 
darı 2435 kicidir. Henüz 614 d M h. M h s· 'k K be 'I . 'd . • d an a "• Ahmet ve u arrem me"Vkuf olarak muhakemesine de- ıyatı ve e t, ata etı mı eı 
k·,.ı:. maaşlarını almamışlar ır. Ef d·1 d Meh t · Böb' k K · t• d en ı er, polis mevain e me vam edilmekte olan bu kadın son muaı, re ve aracıger ta-

Malmüdürlüğü tarafın an d k 1 d ı 
k Efendi İsminde bir adamı övme celsede de cürmü inkar ettiğinden Ş arın a, müzmin tenasü iyeyi 

Yeni bina ve a.razi ve sayım ~. .. .. d .. h ahk" · · d · t h 
1 1- cunnun en uçer ay apse m um bazı şahitlerin celbine karar veril- rusaıye eQ)razın a tesıra ı a-

nunlan mucibınce yapı ması a edilmitlerdir. Bu hüküm temyiz miştir. rikulidesi herkescemalum- ol-
zım gelen tahkikat ikmal edil- mahkemesi tarafından tasdik edile- duğundan bu hususla şimdilik 
mit ve ilk taksitlerin tahsiline rek kesbi kat'iyet ctmiıtir. Bir nakız karan tafsilat vermeyi zait görüyo-
batlanmıştır · K ı d b 

F k b d d .. "ld" Bundan bir müddet evvel Beyo;;- ruz. ap ıcamız a u sene vü-a at u defa merkez e ovu u • 

Belediyede ------
Mütevazin 
Bütçe 

Mazbata tasdik edil
mek üzere 

Ankaraya günderildi 
ldarei hususiye ve belediye 

varidatı azaldığından masraf 
kıımı da tenkis edilmit vebütçe 
!erinde tevazün temin olunarak 
mazbatası tanzim edilmittir. 

Mazbata Ankaraya gönderil 
mittir. Vekalet bütçeleri tasdik 
ederek iade edecektir. Bu sene
ki bütçelerde ancak zaruri işler 
içn tahsisat bulunmaktadır. 

Bayat palamutlar 
Son günlerde ıehrimize gön 

derilen mebzul palamut balık
ları bayatladıklan halde gene 
satılmakta ve bu yüzden bayat 
balık yiyenler rahatsızlanmak
tad!r . 

Belediye sık sık feftit yapa 
rak bayat balık satmalarına mi 
ni olacaktır . 

Cemal ve Haluk Beyler 
Belediyeye yeni tayin edile

cek memurlara tekaüt ve ikra
miye gibi ic L) atile bütçeye yük 
olmamak üzere maaş yerine üc 
ret verilmesi Şehir meclisi ka
rarı iktizasındandır. 

Bu sefer belediyeye tayin e
dilen yeni reis muavini Nuri B. 
esasen belediye memuru oldu
ğu için gene maaş alacaktır. Fa 
kat yeni muhasebe müdürü 
Cemal ve yazı işleri müdürü 
Haluk Beylere maaş mı veya 
ücret mi verileceği henüz belli 
değildir. Bu hususta daimi en 
cümen bir karar verecektir. 

Ef d. lu katibi adlinde bir katiple Yoraı' cuda getirilen İnalasyon ma-ğünü iddia eden Mehmet en ı, • 
· 'd Ef. isminde bir Rum bir sene hapse mahallinin mahiyet ve kıymeti müddeiumumiliğe yeni bir ısü a ve 
ak mahkum edilmiılerdir. hakkında İzahat vermeyi ame-rerek bu üç memurun nah yere 

mahkum olduklarını kendisini bun- li saha olması dolayısile daha 

ların 

tir. 

, Y orgi son af ve tecil kanunundan muvafık bulduk. Bu inalayson 
dövmediklerini iddia etmiı- istifade etınif, diğer katip ise tecil mahalli pek az zamandanberi 

Müddei umumilik Mehmet Efen 
dinin bu iddiasını dinlemiıtir. 
Kenclisini evvela bu memurlardan 
dayak yediğini söyledifi halde bu 
defa aksini iddia etmesi nazarı dik· 

/ n hisarlar 

Diyarı be kir 
Fabrikası 

f nşaat mart sonunda 
ikmal edilecek 

Müskirat inhisar idaresinin 
Diyarıbekirde açılacak fabrika
sının inşaatı, mukavele muci
bince mart iptidasında bitecek
tir. Fabrikanın nisan ortaların· 
a doğru çalışmağa ba§laması 
muhtemeldir. Şimdilik soma 
ve {l'kı üzerinde çalı§acak olan 
bu fabrikada icabında ispirto 
da istihsal edilecektir . 

idare ispirto ve ispirtolu 
mevat için, memleketi ithalat
tan müstağni bir hale koymuş 
tur Bu imalatı İstnabulda Pa-

b.ahçesinde kendimalı olanSo 
ta · f. f b-rakı ve ispırto tas ıye a 
~ka, Mecidiye köyünde likör 
n ası, T ki d konyak fabrikası, e r a-ve G . 
"ında prap kavı, anantepte-
f; soma ve rakı fabrikası temin 
etmektedir · 

Bir kaç ay sonra faaliyete 
geçecek olan Diyarıbekir fabri 
kası da bu havalinin ihtiyacını 
temin etmiş ve bir kısım üzüm 
!erine mahalli sarf temin eyle
miş olacaktır. 

kanununundan istifade edememiıtir. çalışmağa başladığı halde mes 

Temyiz mahkemesi ahiren bu hük 
mü nakzettiği için, katiple Y orginin 
Ağır cezada tekrar muhakemelerine 
batlanacaktır. 

Cemiqetl!!:f. 

Yardım 
Sandığı 
İlk sermaye nasıl 
temin edilecek ? 

Esnaf cemiyetleri için bir yardım 
sandığının ihdasına kararverilmiş ve 
tetkikata başlanmıştı. Anlaşıldığına 

lektaşlanmızın bize lütfen gön 
derdikleri takdima'lnelerden 
bastalann bizzat fevkalade iı
tifade ettiklerini memnuniyet
le ifade etmelerinden anlıyoruz 
ki bu yeni usul muvaffakıyet
le tetevvi.iç edecektir. 

Bizce Yıalova suyunu tavsif 
eden üç hali vardır: 

1 - Sıcak ve (Faiblement 
mineralise) bir made, suyu 
olmaaıdır. 

2 - Bütün bu nevi maden 
sularında olduğu gibi burada 
dahi mevaddı mevcudenin E
takloidal halinde olmasıdır. 

3 - Radyoaktif olmasıdır. 
( T ablil raporlarında görüldü • 

göre, sandık, her cemiyetin senelik g" Ü gibi) 
varidatı umumiyelerinin yüzde 5 ve 

Bu üç evsaftan İnalasyon 
ya 10 unun sermaye olarak tefriki suretile istifade etmeyi Y alo-
.uretile teıekkül edecektir. İstanbul- d 

vaya geldiğimiz ilk gün en iti 
ela 41 eınaf cemiyeti vardır. Maama d baren c:!üşündük, bura a işi-
fih ilk senesinde sandığa bütün es· kir bir şey vardı ki o da F aib-
naf cemiyetlerinin 20 - 40 bin Jiı-a a 1 t . 1· • b' h•t emen mınera ıse ır mu ı 
ra 5ında sermaye verebilecekleri an

vücuda getirerek (Metabolis-
ıa,ılmaktadır. me basa!) ı tenkis etmek ve 

Sandığın heyeti idaresi eınaftan 
ve fahri olarak seçilecektir. Mühta· bu suda bulunan ( H2S) İ 
cı muavenet bulunan esnafın isimle (Oxyde) ederekten (H2 S2 
rini her cemiyet kendisi tesbit ede- 03) haline geldikten sonra has 
rek sandık idaresine bildirecek ve taya bunu teneffüs ettirmek 
bunun üzerine bu gibilere cüz'i faiz üçüncüsü radyoaktif bir mu
le ikrazat yapılacaktır. Alınacak k<>- hit vücuda getirmek . Böyle 

bir muhit vücuda getirildiği 
takdirde Cihazı teneffüsi has
talıklarında, ve Pre - Tubercu
lose, Anemie - Tuberculeuse 
ve bunlara mümasil hallerde 
istifade etmek mümkün oldu -

miıyonun mikdarı ve sair teferrüat, 
ayrıca tesbit edilerek bu husustaki
proje fırkada esnaf işlerile me11ul 
komisyonun ... ·" tasnifine arzoluna

caktır. 

Her aene aynı mıktarda cemiyet

ler varidatından ayrılacak para, ser
ğu tefekkür edildi. Her cihet
le mazbut olan bir oda yapıp 
bunun içinde biraz evvel tav
sif edilen suyun hava yerine 
zerrat h~ · nde ikamesini dü
şü.., dük, şöyle ki: Suyun evsa 

İade edilen 
Bütçe 

ttir. 
.an

.ira
Ev-

1(1 

Edebiyat F aküıtJsi 
müderrisleri 

bugün toplanacakla 
Edebiyat fakültesi mec 

müderrisini bugün içtiı 
ederek divanın iade 
tiği bütçeyi tekrar t 
bit edecektir . Edebı J: 
fakültesi meclisi bütçeyi y pa 
ken müderrisleri derslerine gC. 
re asli ve ihtisas diye ikiye a
yrrmıştır. Divanın gayri va 
zih bulduğu, derece tayiniru
esas olan nokta budur. Bizz t 
edebiyat fakültesi müderrisle 
rinden bir çok zevat kendi fı. 
kültelerinin bu karanna mut~ 
riz bulunmaktadırlar. Bu ıurd; 
le itiraz eden edebiyat müder
risleri 8 e baliğ olmaktadır. 
Bunlardan Fazıl Nazmi 8. bir 
muharririmize bu hususta şun
ları söylemittir: 

- Asli, ihtisu diye dersleri 
ikiye ayırmak bir mana ifad., 
etmez. Bunlar kelime şekilleri... 
dir. Meseli ben kendim Roma 
ve Yuna.o tarihi gibi ehemmi. 
yetli bir ders okutuyorum. Ben 
ihtisas sınıfına dahil edilmi
şim. Bu iyi fakat kurunu ula ta 
ribini okutan müderıia aslı 
ders okutmuş oluyor. Ve dere 
cesi benden yüksek oluyor. 
Halbuki benim okuttuğum ba
his kurunu ulanın esas bahisle 
ridir.,, 

Fakülte meclisi yannki iç
timaında divanın gayrı vazıh 
gördüğü bu derece esasını izah 
edecek, bütçeyi tekrar divana 
yollayacaktır . 

Eski idadi mezunları 
Eski idadi mekteplerinden 

340 tarihinden evvel mezun o. 
!anların lise mezunu addedile 
rek Darüfünun ve yüksek mel 
teplere kabul edilmesini Maariı 
vekaleti münasip görmüş ve 
lakadarlara tebliğ etmitşir. 340 
tan sonraki mezunlar kabul e-
dilmiyecektir . lı.I 

Orta mekteplerde a 

resim muallimliği 
Maarif Vekaleti orta mektep 

lerde resim muallimliği için bir 
müsabaka imtihanı açmıştr. 
Bu imtihana orta mektep me· 
zunlan girebilecektir. Kazaa"" 
!ar iki sene müddetle vekaleti;: 
gösterdiği yere gitmeyi taal! . d 
büt edeceklerdir. 

Bursada kız lisesi 
Maarif cemiyetinin Bunadın 

açtığı kız lisesine bu sene mü- · 
him müracaat vaki olmuıtur. 
Mekteplerin iki müdürlüğün. 
den birine Bebia H. diğerine 
Belçikalı mütehassıs bir müreb 
biye tayin edilmittir. Mektep 
evvelce kapatılan Amerikan 
mektebi binasında açılmıttır. 

Devlet matbaasındak5 Şerif Beye tekaüdiye ikra
miyesi olarak 6000 değil, 3000 
küsur lira verilecektir. Fakat 
bu seneki bütçede tahsisat ol
madığı için tekaüt ikramiyele
ri ancak gelecek sene verilecek 
tir . 

İdarenin mevaddı İptidaiye 
istihlikindeki gayesi İspirto is 
tibsalinden maada mahalli sar 
fı olmıyan üzümleri kıymetlen
dirmektir. 

mayeye ilive edi1ccek, bu ıuretlc 

bir kact• sene içinde müıterek esnaf 
cemiyetleri yardım sandığının ser
mayesi oldukca mühim bir mikdara 

baliğ olacaktır. 
fını hiç bozmaksızın bütün ilmi eserler 

Küçük Haberler gazlarile muhiti doldurmak ve D I b d A 1 

Şehitlikte bahçe 
Bir müddet evvel yolları tar 

bedilen Edirnekapısındaki şe
hitliğin bir bahçe haline getiril 
mesi için, Şehitlikleri imar ce
miyeti belediyeden muavenet 
rca etmittir. Belediye bu te
menniyi nazarı itibara alarak, 
burada bir bahçe vücude getir 
meğe karar vermi§tir . 

Yeni tütün fabrikaları 
Tütün inhisar idareai Mısır Bel-

' ççika, lsveç ve Felemenkte de birer 
fabrika açmağı.. karar vermiıtir. 

Memlek11tte 

Maskeli katiller 

bu suretle hastalar uzun müd- ev et mat aasın a rap 
"' Zonguldak maden müben- det (üç saat günde) mümkün barflerile ba.sılmış ve anbarlarn 

dis mektebi gelecek sc;ıe tekrar olduğu kadar çıplak olarak bu kaldırılmış olan kitaplardan il 
h mi mahiyette bulunanların te~ 

açılacaktır . mu it içinde yaşatmakla gerek 
"' Buraada kolera çıktığı ya- cihazi teneffüsiden ve gerekse rinievvelde satılığa çıkanlma-

1 sma karar verilmiştir . 
zılmıt•ı. Halbuki verilen haber ci tten imtisas suretile istifade 

• Bu eserler Devlet matbaası-
lerde Basra yazılacak yerde ettirmek, bütün meslektaşla- nın satış yerinden kaldırıldığı 
Bursa YazıldıC..ı anla~ılmı•tır. rımızca malumdur kı· (Hyp 

"' • • 0 • ha1'1e diğer kitapçılarda satıl-
Bursada böyle bir vak'a olma- Tonique) rutubetli bir muh·t 1 ması serbest bırakılmıştı. Esa-
mıttır . (Metabolisme hasal) ı tenkis sen az basılan bu kitapların ki 

"' İzmir fırka reisi Hacim eder ve yine biliyoruz ki (H2 tapçılarda mevcudu azaldığı i-
Muhiddin B. Balıkesire gitıniş S2 03) cihazı teııeffüsinin en çin fiatleri çok yükselmitti. 
tir • iyi Dezenfektanlamıdan biri- Aym zamanda, iki cildi evvelce 

"' Bir istatiğe göre İstanbul- dir. Ve yine şüphesizdir ki basılan Kazım Beyin büyü!: rı ((u.mbara müsabakası 
. iş bankasının İstanbul şube 

ta,ı 1 bu sene on üç bin kumbara 

• kelesı cıvarı . 1 
·b~ kadın v• bir erkek cesedı ~ ukn Seyrisefainde 
ır hk'katta magru . 

duğunBu, yka:~:no~~u;u anlaşıldığını Değişiklikler 

Osmaniyede Osman ağa is
mınde kasabanın sevilen adam 
!arından bir zat araba ile çiftli 
ğine giderken yolda yüzleri ka 
palı üç kişi karşısına çıkmış ve 
zavallıyı dört beş kurşunla ye
re sermişlerdir. Osman ağa der 
hal ölmüştür. Hüviyetleri an
latılmayan katillerin kim ol
duklarınırun tesbitine çalışıl · 
maktadır. 

da 15000 ayakkabıcı, 1500 a- Radyoaktif bir muhit basille· Türk IUgatrnın üçünc!i cildi de, 
telye, 1500 küçük tezgah var- rin neşvünemasma bir mani tet lugatları eski ve izah,.ti yeni 
dır. İstanbul ayakkabıcıları kil eder. Tecrübe bu nazari fi harflerle olmak üezere Devlet 
günde 16000 çift iskarpin imal kirlerin doğru olduğunu ispat f matbaasında basılacaktır . .. 1• tınıştır. Bankanın teşriniev· 

IJ de Ankarada yapılacak kum 
1a~;;ı , ara müsabakasnıa iştirak ede 
. sa#, ~ek olanların isimleri şubeler· 
rei• f den peyderpey merkeze bildiriİ 
1'.kJ ~ektedir. lstanbuldaki, 13 bin 
!a. f tşiden şimdiye kadar tasarruf 
ıru ettı·kı . ı· .w \>" e~ı para beş ırayı . teca-
m•I ~ \tz edıp müsabakaya gı~me~ 

.akkını kazananlar yedi bın kı 
akı' 11 kadardır 
iniıı . • 
er• : d ~u seneki ikramiy~l~ri~ ~ik 
mul' il.ı ı beş bin liradır. Bırıncı ık· 
tır. D taıniye 50 ikinci ikramiye 

tarın ey 
yazınııtık. hk'kat Seyrisefain idaresi bir kon-

D" bu haber etrafında ta ~ trol müdiriyeti ihdas etmiştir. 
un B k merkezine ıimdıye Şimdiye kadar imirlikle ida-

yaptık. ey oz . ·1 
h. bir gaybubet baberı ven re olunan (kamara • iaşe ve 

kada~ ıhç' b' müracaat vaki olma demirbaş) şubesi de ahiren mü 
memış, ıç ır tali olur 

tır Merkez habere mut diriyete kalbolunmuştu~. 
:;'~az· Bey kozda ve merk~~· ıner- Seyrisefain muhaselie kadro 

kid bir kaç gündur kayıp su da küçülmüş ve bir kısım 
but meva e 1 dı 1 k 1 
erkek ve kadın bulunup bu unma . mubabese memur an ontro 
- mı tahkika baılam•!tır. müdüriyetine nakledilmişler-
g --- dir. 

Ankaradan gelenler İdare memurlan arasında ye 
F B n·ıden bazı tebeddülat olacağı 

Divanı Muhosebat reisi uat ey 
. i ar şirketi murahhas söylenmet~edir 

ntalığı 

Küçük aşığın 
vurduğu kız 

13 yaşında Agah isminde 
bir çocuğun Ankara civarmda 
bir köyde sevdiği ve yatlan kü 
çük olduğu için alamadığı 12 
yaşında Fatma isminde bir kı
zı ağırca yaraladığını yazmıt
tır. Fatma aldığı yaralara da-

etmektedirler . etmektedir. Ve bu usulün şim 
"' Beşiktaş dikiş yurdunun diden zikrolur.an hastalıkların disinin büyük tecı·übesindeıı 

dün bir elişi sergisi açılmıştır. 1 tedavisinde tavsiye etmeyi ken ve bize kartı gösterdiği tevec-
'" Dün Kartalda köy güreşle dimize bir vazife addettik. cühten ve Müdürü umumimiz 

ri yapılmış ve baş güreşte ka- Bu seneki banyo mevsimin- Sadullah Beyefendinin Yalova 
zanana elli lira verilmiştir. de mühim olduğu kadar çok nın her noktasında bariz görü-

:ı. Eczaneleri kapatılan bazı hastanın istifade edebilmeleri len hüsaü tabiatlarından istifa 
eczacılar diş macunu, kolonya için Yalova sulan hakkında de sayesinde mümkün olabil. 
ve sair ıtnyat mağazaları açtık ilk sözümüzü buna • hasrettik miş ve bu inalasyon mahalli 
ları anl:'ş~lmaktadı~. Fakat b~n ~ayet umumi surette yazılan vücuda gelmişt i r. Bildir, 
!arın gızlı ecza venp vermedık bır makalede daha fazla izahat mize uöre dünyada ilk defa L· 
)eri tetkik edilmektedir · vermeyi zait addediyoruz. An usulür. Y alovada tatbiki Yal ı· 

"' "Bartın,, refikimiz sekizin cak bu fikrin bir şekil haline va kaplıcalarını bagübadeltrel t 
ci yıl dönümünü idrak etmiştir. inkılabı Maden suları mühen- sırrına mazhar eden 1:;;:yf o 

T ebr:k -.ı.,,., uzun ömür ve .ı 0 disi doktor s .. he.-.a in'· • '•r-.-

' • 

• 
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müracaat etmesi. 
200 301 4-0 552 40 205 40 

312 40 590 40 366 40 40 427 100 727 40 .405 40 ----------
40 455 200 811 100 529 100 --• Beşiktaş ~---
1~~ 466 40 677 200 39625 100 DiKiŞ YURDU 
100 52!1 40 3l920 40 706 lOOO El işleri sergisi 12 Ey!Ulde 
100 540 40 32038 200 843 40 • 

Yeni ders senesinde aşağıdaki şekilde ve 
müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihti
sasla atmırlc üzre LİSAN ve TİCARET pro
ğramlamu wveian tedrisata başlıyaca.ktır. 
Mektepler ilci devre olup birinci devreleri 
üçec ııenediı". Bu deweye ilkmeıktep mezunla
rile o derecede tahsil göt-enler kabul edilir. 
tıkinci devre iki senedir. Orta me1rt me-

zunlan kabul edilir. İkinci devre muhtelittir. 
Kayıt içUı Cumartesi, Pazartesi, Perşem

lbe günleri l!laat Qlldan on altıya kadar müra
caat ediliır. Eski talebenin kayıtlarını 28 Ey
lfil tarihine kadar yenilemesi 11\zımdır. 
Kız- Cağaloğlu Düyunu Umumiye karşı

sında T.L.22731.Eııkek-Caealoğlu T.L.23630 

100 
563 40 58 100 916 200 açılıyor. Diihuliye serbesttir. 

100 589 100
1 

141 100 40130 40 Talebe kaydınada baılandı. 
1 O 2 

Sara-'"'~neb .. •anda Münir Paıa konaklarında 
598 40 185 40 132 O Akaretler 6 .- - --.. 

40 724 40 323 100 135 40 Kız ve Erkek H • L• ı • 
: ~: ~ ~~~ ~ ;~: !~ Dr. A. KUTIEL ve L:!:ari ayrı ye ıse erı 

100 
858 100 484 40 257 40 ladei afiyet eylediğin.den muh· Tekmil ıınıflan mevcuttur. Kayda başlanmışbr. ·Tedrisat Türkçe, Franlll%ca ve ingiliı:cedir. 

40 
978 40 !ı07 100 261 4o t<:rem bastalarmı kabule baılamış· Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak,am aynı vasıta ile evl0 1'i"0 

100 
997 100 594 40 339 4o gônderilir. Her glln 10 dan 18 e kadar mllracaat edilebilir. Telefon: 20530 

100 25130 100 619 100 391 3000 _ıı_r·----------------------------------------
40 142 100 642 40 396 40 

1 .. --~a_u_n_c_ü_K_o_ı_o_r_d_u_i_ıa_n_ı_a_r_• __ ı 170 40 669 20-0 377 40 --- Oç Ayda Biç~i ve Dikiş 411--. 
4o 

209 
40 680 40 522 40 On beş senedcnberi müeasesem ylizlccce me:ounl.armm. muvaffa. 

~ 271 40 960 40 593 200 kiyetleri ve içtimai hayatta ibraz ettikleri mevki dolayisile gurur bi .. 
278 200 694 40 810 40 setler. En son ve en kolay Fransız usu!U ile 3 ayda tualet, erkek ve 

4o 
29

8 40 912 10() 711 100 kadın tayyör ve beyaz takımları teferruatilc mükemmel öğretir ve 
tOOO 

470 
40 952 40 828 40 devir sonunda Maarifçe musaddak tchadctnaınc verir. Mezun olan 

4o 
59

2 100 S54 40 874 40 bir çok hanımlar kendi heeaplarma mekte,p açmağa muvaffak olmuş-
4o 598 40 969 40 886 40 !ardır. Dersler 30 Eylül çarşambadan itibaren başlıyacaktır. Talebe 

lOO 
603 

40 33117 40 40989 8000 k.ay<'.ı pazartesi, salı ve çarşamba günleri öğleden sonn icra edilmek-
40 

6
21 100 167 40 41039 40 tedir. Müdavimler paso ile gidip gelebilirler. Gedikpaşa Bali Paşa 

lOO 865 'l.00 182 40 97 40 yokuşunda Esirci Kemalettin sokağı Vahram Asaduryan eczanesi 
lOO 909 100 223 40 177 40 fevkinde No. ı Gedikpa§a biçki ve dikiş dersanesi müdürü: 
40 927 40 328 40 335 40 Madam Noemi Asaduıyan. ------
40 26000 2000 424 40 334 40 
40 002 40 464 100 385 100 

100 31 100 553 100 465 40 
40 40 593 40 539 40 
40 172 4~ 541 40 305 40 733 ,, 
40 322 40 813 4!.l 674 40 

100 369 40 840 200 810 40 
40 396 40 880 200 955 40 

lOO 518 40 933 40 4,;091 10 
lOO 535 40 934 40 205 40 
4o 570 40 S4050 40 42091 100 
40 664 40 85 40 221 200 
40 40 685 200 ı 71 40 245 40 

100 804 40 413 40 299 40 

100 
897 40 512 40 311 40 

100 21067 40 529 40 361 40 
100 115 40 540 40 428 40 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

4,000,000 MANTAR 
Kapalı zarf usulile ınünakasaya konulmuştur. İhale 22 

Eylül 931 salı günü saat 11 dedir. Taliplerin şeraiti öğ e ı· 
mek üzre mübayaat komisyonu kitabetine müracaat eyleme· 

!eri ilan olunur. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden 

Afrklaııeli ve .Babaeskiaeki kıtaat ihtiyacı için 7 kau::m 
erzak ayn ayrı ikapalı zarfla münaJkasaya konulmUl§tur. İhalesi 
aşağıda hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kırlı:laıreli As· 
keri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri ko-l misyonumuzda mevcuttur. Taliplerin şartname almak ve mü
nakasaya girmek üzere teminatlarile me.ııkilr satm alma komis· 
yonuna müracaatları. (241) 

Kırklareli kıtaatı için un 27/9/931 Pazaır ısaat 10 
., ,, ,, Un 27 /9/931 .. " 

15 

.. ., ,, odun 28/9/931 pazartesi saat ıs 
Babaeski " ,. arpa .29/9/931 salı " 10 
Kırklareli " ,. at'pa 29/9/931 salı " 10 

., " " ot 30/9/931 çarşamba .. 15 
" ., saman 1/10/931 perşembe " ı 5 

• • * 
Çatalca Müstahkem Mv. ih- için un kapalı zarfla müni1!ka· 

tiyacı için alınacak sığır etine saya ıkonmuştur. İhalesi 27 Ey 
!kapalı zarfla teklif edilen fiat· lfil 931 pazar günü saat 15 t11 
lar haddi itidalde görülmedi- Konyada Kol <ırdu SA. AL. 
ğinden 14-9-931 pazartesi gü- KOM. nunda yapılacaktır. Ta-
nü saat 14 te Fmdlklıda 3 K. tiplerin şartname almak ve mü 
O. SA. AL. KOM. da pazarlık na.kasaya girmek üzere temi
la alınacaktır. Taliplerin şart· natlarile Konyada mezkur SA. 
namesi KOM. da görmeleri ve AL. KOM. nuna müracaatla
ihale saatinden evvel teminat- n. {281). (2270) 100 149 100 571 40 436 40 

100 430 40 583 40 488 100 

100 961 40 589 ıoo 960 100 
100 546 40 592 100 42570 40 

Merkezimiz itlafıfar ameliyatında kullanılmaık üzere 

kalem tephir levazımı aleni münakasa suretile mübayaa 
beş l~ile KOM. da hazır bulun
edi- malarr. (288). (2383) 

* * • 
5-9-931 de pazarhk sureti!oe 

100 607 100 814 40 616 40 
10() 640 200 845 100 632 zooo 
100 641 100 910 100 730 100 
40 695 40 35017 40 773 40 

100 7170 40 75 40 895 40 
40 773 40 169 100 951 200 
40 798 10() 275 4!J g94 40 
40 816 100 307 1000 43C89 40 

100 28091 40 380 1000 94 40 
40 55 40 394 100 222 
40 65 40 429 40 296 
40 146 40 516 200 307 
40 768 100 625 40 628 
40 207 40 :i 83 40 362 

100 275 40 813 40 375 
100 299 100 36038 40 780 
40 337 100 56 100 438 
40 535 100 59 40 488 
40 557 40 231 40 545 

100 593 100 252 40 592 
100 28654 40 286 40 603 
40 693 40 326 200 633 
40 706 40 :135 100 715 
40 722 100 359 200 43758 

40 881 10:) 392 40 790 
40 816 

100 29002 40 413 
40 13 100 474 40 832 

100 14 100 35615 100 861 
100 21 100 623 100 865 
100 21 40 792 40 875 

) l4 40 867 40 997 
100 40 891 4:i 44000 
ıoo 211 200 031 

161 40 903 
:; 40 . 984 4:l 168 
40 ;~~ 1000 37038 40 174 

40 193 40 218 
40 357 40 L61 40 226 
40 359 40 253 

zooo 499 40 407 40 305 
40 519 40 457 

40 579 40 :s~ :~ !~~ 
40 653 40 l 

40 746 40 615 
40 674 40 i 760 40 660 
40 730 1 40 758 

100 814 100 813 
100 917 401 842 40 ~~~ 

9 40 933 40 
40 94 40. 966 200 45006 
40 253 40 38006 40 58 
40 29963 40 41 40 79 
40 930 40 110 100 118 

100 30199 100 153 40 247 
100 ~:~ 100 177 100 289 
40 100 279 100 355 

1000 413 40 285 40 454 
40 442 515 

478 100 364 40 
40 40 402 40 636 

100 540 40 573 40 645 
40 610 40 576 4-0 665 
40 621 40 577 200 671 
40 749 40 755 

895 100 745 40 100 794 40 851 
100 985 1000 819 100 878 
40 31~~~ 100 869 40 913 
40 40 948 100 990 
40 232 40 969 40 46080 
40 326 00 

442 40 38016 40 1 
40 499 40 99 40 ~56 
40 40 139 40 210 

100 
1000 

100 
40 
40 
40 

100 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
40 

200 
40 

100 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
40 
40 

100 
40 
40 
40 

100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40. 

200 
40 
40 
40 
40 
40 

100 
40 

100 
100 
100 
40 

200 
40 
40 
40 

lecektir. 
Yevmi münakasa 24 Eylfil 931 perşembe günü saat on dört-

te tesbit edilmiş olduğundan taliplerin mezkilr Levazıma ait 

şartııameyı gönnek üzere her gün Galata Kara Mustafa Paşa 

sokağında merkezimiz Levazım Dairesine ve münakasaya işti

rak etnıek üzere dahi aynı günde merkezimizde müteşekkil 

nıübayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

--------
lstanbul Adliye levazıın müdür

lüğünden: 
Mehakim ihtiyacı için tabettirilecek olan 48 kalem evrakı 

matbua ve defatirin İstanbul ve Vekalet Levazım Dairelerinde 
mevcut şartnamesi dahilinde aleni münakasa suretile 28 Ey
li'il 931 pazartesi günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin yev
mi mezkur<la ş::ırtnaınede yazılı pey akçelerile birlikte Ankara 
Adliye Vekfı!eti Levazım Müdürlüğüne müoracaatları lüzumu 
ilan olunur. (2316). 

Askeıifabrikalar umum 
müdirliğinden: 

Alakadaranın nazarı dikkatine 
Askeri fabrikalal' ihtiyacı için 10000 lirayı mütecaviz kıy

metteki malzeme ilanlarım badema Ankarada Resmi Ceride 
İıımirde Anadolu gazetesile ve İstanbulda şimdilik Milliyet 
ga7.etesile neşr edeceğiz. Alakadarana malfun olmak üzere 
ilan olunur. (2397). 

Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (19) büyük kazan (49) 
küçük kazan (830) karavana (31) kepçe (52) kevgi· (33) süz
geç (26) tava (33) saplı (277) kapaklı bakraç satın alınacak
tıır. Münakasa 17-9-931 perşembe günü saat 15 te Gediıkpaşa 
Jandarma İmalathanesinde icra olunacaktır. Talip olanların ko 
misyona müracaatları. 

Na. 
46240 

380 
430 
437 
474 
488 
532 
614 
626 
689 
820 
865 
897 

47002 
36 

L. 
40 

100 
200 
40 
40 

100 
200 
40 

100 
40 

'WO 
40 
40 
40 
40 

No, 
62 
67 
80 
99 

182 
267 
287 
349 
370 

47409 
520 
530 
573 
632 
65..? 

L. \ 
40 
40 
40 

200 
lOO 
40 
40 
40 
40 

100 
40 
40 
40 
40 

100 

Na. 
c82 
778 
&j2 

Ö!İ5 

905 
4~(;70 

ICl 
146 
370 
339 
-t09 
473 
1 95 
563 
!':>31 

ı. 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4-0 

100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

No. 
666 
795 
801 
846 
<:&4 
907 

4~l5b 
~06 

!166 
1:'51 
692 
7<'2 
748 
788 
747 

L. 
40 
40 

100 
'000 

40 
100 
tOO 
40 
40 
40 

100 
40 

100 
100 

4() 

* • * 
Antalyadaki ıkrtaat ihtiyacı 

için 227021 kilo un kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İha 
lesi 24-9-931 parşembe günü sa 
at 16 da İspartada askeri satın 
alın akomisyonunda yapılacak 
tır. (Şartnamesi komisyonu
muroa mevcuttur). Taliplerin 
İspartada askeri satın alıma ko 
misy>0nunda şartname almak 
ve münakasaya girmek üzere 
teminat ve teklifnameleırile bir 
likte müra<:aatlarr. (258) 

(2299) 

alınacağı evvelce ilan edilen 
cins ve miktaırları aşağıda ya
zılı iki kalem ota verilen fiat· 
lari haddi itidalde görülmedi
ğinden pazarlığı aşağıda hiza
larında gösterildiği tarih ve 
saatlerde devam edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini oku· 
mak ve pazarlığa iştirak et
mek üzere yevmı mıuıkurda 

KOM. na müracaatları. (283) 
(2298) 

200,000 kilo Ot 16-9-931 saat 
16 da. 

* * * 163,000 ıkilo Ot 16-9-931 saat 
Konyadaki krtaat ihtiya<:r 17 de. 

Edirne 4 numaralı Jandarma mek
tebi müdürlüğünden: 

Sade yağı 
Patates 
Kuru soğan 

Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Arpa 

IJ.sgar1 
Kilo 
3000 
5000 
5000 
1000 
1000 
6000 

Azami 
Kilo 
4000 
7000 

70000 
1500 
1500 
9000 

Saman 3000 5000 
Ot 4000 6000 
Ekmek p1şirrne '30000 130000 

Edirne Jandarma mektebi ihtiyacı için münakasaları yapı· 
lan yukarda miktarları yazılı mevadm bedelleri had<li Iayıkın
da göriilrnediğinden 16 EylUl 931 çarşamba günü saat on 
dörtte aleni surette icra kılınmaik üzere münakasası bir hafta 
mıiddetle temdit edilmiştir. Taliplerin şeraiti. anlamak üzere 
mektep miidiriydine v.e Edime Malmüdürlüğünde müteşekkil 
komisyona müracaatları ilan olunur. (2373). 

Sıhhat ve içtimai 
vekaletinden: 

muavenet 

Vekalet için yüz ton kok kömürü almacaıkt1r. itaya talip 
olanların şartnamesini görmek üzre Ankarada Sıhhat ve İçti
mai Muavenet V .ekaleti İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğü
ne ve İstanbıılda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüno 

mıüracaat eylem:leri. 

Liseler mübayaat komisyonundan 
komisiyonumuza merbut mekteplerinbirsenelik kunı meyvalart 
ile gaz, benzin, vakom ve mazot yağı ve Kandilli Kız mektebi
nin sovan ve patatesi 29-9-931 tarihine müsadif sah günü saat 
15 te ihale edilmek üzeıre kapalı zarf usulile münakıasaya ve Ga
latasaray Lisesinden maada diğer mekteplerin ekmek krrıntı
larile yemek artıkları yevmi mezkurda ve saatte ihale edilmek 
üzere kapah zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
'komisyona müracaatları. (2257). 
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6 ıvilLLlYET CUMAR1 ESl 12 EYLÜL 1931 
c::::: 

~:!en oslatlı Sark Malt Hula ..... sası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ço-
Annelere cukların kemiklerini kuvvetlendirir . 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/" 

Eyi '" taıa bir -a\'hh•t ·ıçfla 
1 munuıam bir b•riın ıuimdir. 1 

ı Tatli m61eyyiJı ,.. taami IAtU 
~olaıı. Eao's· "Fnıit Saıt"• liıe\ 
1 buııtı temfD. gakkJi tabiye~ ' 
~Ye barsaltmi tanzim eder.~ "' 

lüksek Deniz Ti car üt Mekte~i MOdOrlüğündf n l 
Mektep iktisat Vekaletine merbut leyli ve meccani bir 

müessesedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası 
lıükılmete aittir. Bikes talebeye aynca muavenet olunur. Taş
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlarına kaptan ve maıkinistHk diploması 

verilir. Bir hizmeti mecıburiyesi yoktur. Kayıt ve kabul mua
nelesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve usul ve 

nümunesine muvafık ve Noterlikten musaddık bir taahhütna
me verdikten sonra kespi katiyet eder . 

Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört sene
dir. Ali birinci sınıfa münıhasııran iise mezunları alınır. Tali 
birinci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil 
gördüğünü Maarif memurluklanna tasdik ettirenler ıkabul olu 
nur. Taliplerin atide muharrer vesailki istidalann.ı rapten 
Mektep Müdiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyede 

nazır bulunmak üzere bir teşrinievvelde bizzat mektepte hazır 
bulunmaları lazımdır. Taşradan glecek talebenin, Yüksek De
n•!! Ticaret Mektebine girmek üzere memleketlerinden ha
reket ettiklerini natık bir mazbatayı ve vesaiti nakliye sahip
lerinden alınmış ve rayice muvafı.ık olduğu mahalli belediye
lerince tasdik edilmii senetleri beraberlerin.de getirmelri li
zmıdır. 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen
lere her türlü tafsilat ita edilir. tık ve orta mektep mezunları
nın beyhude müracaat etmemeleri rica olunur. 

İstidalara raptı lazım gelen ve
sikalar şunlardır. 

(1) Nufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
Mektep şehadetname veya tasd~knamesi. (4) Flolisçe musad
da!k hüsnühal ilmühaberi. (5) Dört adet vesikalık fotoğraf. 

lstanbul Belediyesi Karaağaç 
Müessesatından: 

Sütlücede Karaağaç müessesatında yapılan et satış salonu de 
mir bölınelerile hattı havaisi kapalı zarf uımlile münalkasaya 
konmuştur. Keşif bcde!li 22823 liradır. Vuku bulan teklifler had
di kifayede görüldüğü takdirde 20 eylfil 931 pazar günü saat 
15te meclisi idarede ihalesine«rarar \'erilecektirMünakasaya işti 
rak etmek arzusunda ıbulunanlar müoo:kasa şartnamesile plan
larını beş lira mukabilinde müesseseden alabilirler. 

[ Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas ... Mevkii ve Nev'i 
41 Beşiktaş Abbasağa mahallesi Hasanpaşa deresi bostan 
72 Üsküdar Altunizade Valıdebağı ahır, saınanlrk ve arazi 
75 Kandilli Vaniköy caddesi •beş dönüm araziyi müstemil 

1 No. !ı hane 
94 Heybaliada Yalı caddesi 2 numaralı gazino. 

101 
107 Büyükada Kamino ·bağ, bahçe ve tuğla fabrikası 
114 
Balada muharrer emlak bedelleri peşinen veya mukassaten 

tesviye edılmek üzere ve pazarlıkla satılacağından taliplerin 
24/ 9/931 perşembe günü saat 16 ya kadar şubemize müracaat·· 
Iarr. N. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasın dan: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
nizamnamei esaaisi Eylülün birinci Y-ÜnÜ 
Hükumetçe tasdika iktiran etmiş olmakla 
olbaptaki 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun 23 üncü maddesine teb' -
an, hlsae kaydını taahhüt etmiş zevahn ilk 
yüzde kırk taksitlerini bir Eylülden itiba
ren nihayet bir ay zarfında, taahhütname
lerini vermiş oldukları müessesata tamak
buz tesviye ve ikmal etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
l 

Mekteplilere 

1 E 11 ~ Z 
Kundura ve debagat fabrikasının yeni mo
delde tık, zarif Mektep Çantalan evrak 

çantaları, kasketler ve yemek çantaları 

GENÇ MEKTEPLiLER· Bu ihtiyaçlarınızı 
• yerli malından ve 

Tiirkiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalarına ait 

J~Hti MlttlH P!ZlHI 
nc!an tedarik ediniz. İstanbul Bahçe Kapı Birinci Vakıf Haıı 

1 - Teddsata 3 teşrinievvel • 
1931 cumart.esi başlanıyor. Es
ki talebenin meıktepte bulun
maları. 

2 - İlk melktep mezunları 
için SINIFLAR vardır. Bu sı
nıfları bitirenler, MAKİNE ve 
ELEKTRİK mütehassısı olur 
lar. 

3 - Mektep dört sene ve 
yalnız neharidir. Senelik derP 
ücreti 120 liradır. Bu ücret 
ta!IBitle de alınabilir. ı 

4 - Dahilde ve taşrada bu
lunan ve filen makinistli!k eden 
lere TAHRİREN yeni muha
bere usulile ders verilir. 

5 - Kayda başlanmıştır. 
İzahat veya kaydolunmak 
ıçın: 

Galatada Çinili Rıhtım 'ha- A 
nı arkasında ve Lloyd Triestino aoentası karşısında:ki mektebe 
müıracaat edilmelidiır. 

Erzak münakasası 
Orman Ameliyat Mektebinden 

Cinsi Nevi münakasa: Tarihi Saati 

Koyun eti· ) Kapalı zarf u6'Ullile 7-10-931 13,5 
Sade yağı ) Aleni usulile 7-10-931 14 
Beyaz peynir, kaşarpey- ) 

nir, zeytin sabun,pirinç) Kapalı zarf usulile 7-10-931 14,5 
zeytin yağı, şeke<r ) 

Un, Makarna, Şehriye, ) 
Fasulya, Mercimek, ) 
patates, sovan, Kuru ) Kapalı zarf usulile 7-10-931 
bamya, bezelye, limon, ) 
nohut,soda,tuz,yumurta,f 
salça J 

Yaş sebze )Aleni usul.ile 7-10-931 16 

I 

Orman Ameliyat mektebine 932 mayıs gayesine kadar ihti 
yacı olan balada cinsleri ve nevi ihaleleııi muıharrer erza!k ve 
sai.re yukaı;da gösterilen suretlerde miinaıkasaya 1k<>nulnıuştur. 
Şartnamelerini görmeık istiyenlerin her gün ve taliplerin de 
yevmi ihale olan 7 Teşrinievvel 931 tarihinde Fındlklıda Yük
sek mektepler muhasebeciliği dairesinde Yii'k.sek Mektepler 
Mübayaat komisyonuna müracaatları. (2411) 

Istanbul Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonundan. 

3200 Kilo yataklık Yün: Açıık müna'kasa ile ihalesi 4 Teşrini 
evvel 931 pazar günü saat 10,30 da icra 

edilecektir. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ""' 

iSTiKLAL LİSESi 

/ 

lık, orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 
Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmışhr. 
Kayıt için her giin müracaat olunabilir. 

İsteyenlere tarifname ııönderilir. 
Şehıadebqı • Telefon 22534 

1 ARNAVUTKÖY'ÖNDE 'L... Amerikan Kız Koleji 
Kayıt muamelatı her Salı ve Cuma günleri aaat 9 1/2 dan 

11 1/2 a kadar Kolejde icra olunmaktadır. 
!~~~~~~~~~~~~~~~-

! ROBERT KOLEC 
Kolec, Mühendis kısımları 

15 Elülde kayıt kapanacak 
.. •••• 19 Eylülde derslere başlanacakbr. -

Devlet Demiryoliarı idaresi iianları 

Şebekemiz üzerinde işliyen yoku ve mühtelit trenlerin vak 
ti hareketleri 15 Eylfil 931 tarihinden iti:baren değiştirilecektir. 
Mezkfu tarihten itibaren yıolcu ve muhtelit trenlerin hareket 
ve muvasalat saatlan aışağııda gösterilmiştir. 

Fazla malfimat almaık istiyenlerin iıStasyonlara müracaatla
rı ilan olımur: 

Haydarpqa 
Ankara 
Anbra 
Haydarpaşa 

Ankara 
Kayseri , 
Kayseri 

Sivas 
SivB.f' 
Kayseri 
Kayseri 
Ankara 

H. {Her gün) 
M. 
H,. 
M. --
H. (Her gün~ 
M. 

UMUM11DARE 

'ADa4olu sür'at Muhtelit tren 

tre-ni 

:18,05 
_.,,\J'l 
18,30 
10.05 

21,45 
17,52 
11,08 
07,00 
11,14 
23,18 

H. (Cumartesi,Salı 

Perşembe) 
• 

23,46 
M. 
H. (Cuma, Pazar Çarşamba) 
M. 
H. (Hor gün}, 
M. 

08,04 
20,10 
04,29 
04,58 
17,22 

Toros sür'~t Muhtelit treD 

treni 

flaydarpaşa H. (Cumarte'ST,'pazar. . 
teısi, Çarşamba). 15,30 Her ıı:ün 09,00 

Adana 
Adana • 

M. 20,45 20,11 
H. (Cumartesi, Pazar· 

-ı 

tesi, perşembe), 06,00 Her gün 07,20 
Haydarpaşa M. 
Fevzipaşa H. (Cuma, pazartesi 

Malatya 
Malatya 

Fevzipaşa 

,Çarşamba) 

M. 
H. (Cuma, pazar, 

Çarşamba) 

M. 

*** 

... 12,52 19,25 

f 

' 

• 

02,50 
14,20 

11,30 
23,00 ' 

Banliyl> hattına ait seyrüsefer tarifelerinin 15-9-931 tari
hinden itibaren tebdili müıtasebetile Pend~k-Tuzla ·arasmda 
kain içme nam mahalle devam ettirilmekte olan 16/25 20/27 
24/29 26/33 30/37 No. lu ·banliyö ikatarlan 15-9-931 tarihinden 

1 
itibaren lağvedilmiştir. 

Bunla~m yerine yeni tarifedeki 12/19 20/ 25 24/29 28/33 
No. lu katarlar atide •gösterildiği veçhile İçmeye kadar gidip 
geleceklerdir. 

Bunlardan maada 9/10 No. lu Ankara ıkatarlan mezkOr 
mahalde birer da:ldka tevaıkılı:üf edecelklerd.ir. 

·-"· işletme Umum Müdürlüğii 

f{atar No. Hareket -; 'Jlereket 
12/19 6.25 6.50 
20/ 25 8.40 9.10 
24/29 11.40 12.08 
28/33 13.55 ' 14.20 

9 
10 

ALEMDAR VAPURLARI 

KARADENlZ POSTASI 

Millet 

Muv.Har. Muvasalit 
8.15 8.20 10.-

'J0.25 10.30 12.55 
13.40 13.45 15.35 
15.35 15.40 17.30 

6.01 6.02 
22.41 22.42 

. 
1 Oksijenci ve Tesviye~'. 
lazımdır. Ebussuut cadde' ' 
No fabrikaya müracaat. _,,... 

.,. En iy 1 cinsten her net'İ 

Kristal ve Porseıerı 
takımları perakende olaral> 1 tıı 
ta fabrikaları fiabna sip•· ~ 
ri.f olunur. Kataloğ ve oiİ' 
muneleri mevcuttur. d 
Galata Ünyon Han 58 

• Telefon Beyoğlu 2227/ 

ARNAVUTKÖY 
AMERİKAN KIZ KOL~Jfı 
Kayıt muamelesi: 16 ve 17 ~f1"1 
saat 9-12 ve 14-16 arasında. DO~" 
ve tecdidi kayıt imtihanları: 

16 EyliU 9,30 Türkçı 1 
16 Eylill 14.- tngilill~ iç 
11 ,, 9,30 Riya%i11' y 
17 ,. 14.- Fransı~ 

DEVREDİLECEK tHTtı<ıl 
beratı ~-

"Elektrik Dikiş makineleri" ııı . 
kmdaki icat için Sinai Müditi!"

1
'. h 

Umumiyesinden istihsal e<li~11 h 
~' olan 1 Teşrinievvel 1921 wiJı 1 

3254 numaralı ihtira beratı bu ~re d 
başkasına ferağ veyahut icara 1ı'·: 
leceğind.en mezkilr ihtirayı sattl' ı· d 
mak veyahut isticar etmek arz~;a'' 
da bulunan zevatın İetıın.bul :sab'' ~ 
~' Taş Han No 43-48 de mö~· .. t 
vekili H. W. İSTOK Efendiye~~ I g 

racaatları. _,. 
SEYRISEF AIN 

~~~~~~~~---" 
Merkez acenta: Galata Köprü bl° 

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci MülıÖ" 
dar zade han 2. 2740. 

PİRE - İSKENDER1Yt 
POSTASI 

(lZMİR) 15 EylQI Sair ıo 
da Galata Rrhtnnında!l 
bl:kaca:ktır. 

TRABZON POST ASI 
(ANTALYA) vapuru 15 

Eylfıl Salı 17 de Sirlı:eC 1 

Rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, k 
yancık, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, GiresoP• 
Tıraıbzon, Rize, Mapa' 
vriye gidecektir. Do!liİif 
te Zonguldak yoktur. O 
Sürmene, Tireboluya da 
uğrayacaktır. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

GÜLCEMAL 13 Eylıll pa· 
zar 14,30 da Galata Rılı' 
tnnmdan kalkacaktır. 

Posta gemilerimizin nalı'. 
!ettiği hayvanat gübre>1 

müza}"ede ile satılacaıkill'· 
İhalesi 14-9-931 saat 16,30· 
Teminat % 10 dur. (230;ı.\ 
TAVİL ZADE V APURLAJ1

1 

A YV ALIK-İZMIR POST;\SJ ' 

ga...a~!ah~e;,: 
~ :artesi Sirkeci 

den hareketle Gelibolu, ÇS' 
nakkale, Ayvalık ve lııııi" 
azimet Ye Çanak.kaleye ui''' 
yarak avdet edecektir. J 

Y olen bileti vapurda 0
' 

verilir. 
Adres: Yemifte Tavllıf~j 

biraderler telefon lstaolı 
2210 

Y elkencivapur]ııtı 
idaresinden: 

Her b g~ 
hafta çarşam a Jefl 
Karadeniz hıttıaa hareket ettJrÜ1~ 

vapıırlarımızd.an muda 

Fazla olarak 
ayrıca her 15 giinde bit 
Cumartesi guuıeti 
ıstanbuldan Hope' 11e 
hareketle ) ,. 
kadar bir sefer daha 1 
pılacaktır. 

işbu seferleri 

VAT AN vapuru 
yapacak ve ilk sefer . 

19 eylül cumarte~1 

gününden başlayacaktı~· 1. 
Fazla tafsil&! için Sirkeci' de ) ~· 
kenci Hanında Acentalığın• ııı 
racaat Telefon 21515 ,#j 

MiLLiYET MATSlV
5 


