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~ Milli mUdaf aa ve iktisat vekaletleri bütçeleri mec- ~ 
: liste hararetli münakaşalardan sonra ·kabul edildi.! ----

Evveli fırkada sonra da meclis· 
ıt rnüzııkere edildikten sonra hükU

ı, matbuat hakkmda meclise bir 
nun Iayihaıı tevdi etti Lfıyihanın 
inini görmedik. Ancak dünkü 
etelerde çıkan bir hulasasını o· 

duk. Gönül isterdi ki matbuat ka
nu ııibi ehemmiyetli bir layiha 

" kadarlatın ve mutahassısl.lrın 
• ddi tetkik ve tetebb'uune ıue,•zu 

kil etsin ve bu layiha meclis ta
ndan alelacele kabul edilen bazı 

nunlann akıbetine uğramasın. 

ğer meclis, kanun layiha11ru behe
hal bu içtima devresinde kabul 
nıeie karar vermİfse, maatteeııüf 

• yİhanm üzerinde tevakkuf etmek 
l&iru olmayacaktır. 

Natamaın bir huli1a etrafında e
lı Lir mütalea dermeyan edilemi

eceğini takdir etmekle beraber, 
ek nazarda layihayı matbuat için 

!İddetli bulduğumuzu söyle. 
mecburiyetindeyiz. Çünkü 

liateki müzakerelerden, nıüna .. 
faLardan ve tenkitlerden tebellür 
en vaziyet nedir? Cümhuriyeti ve 
İİnıi korumak isteyoruz. Vatan
şiarın şerefini ve haysiyetini vi
ye etmek iıteyoruz. Ahlakı u 

nıiyenin açık ve müstehcen 
t~riyatla ifıat edilmesine ma
l oltna1r. isteyoruz. Mendeketin 

tuurlu matbuatı bu dar ve doğru 
)oldan ayrılmak isteyenler1e müca· 

""dele etmiş tir. Bütün bunları hepi
lnı.z de İıteyoruz. Ancak bu gayeyi J 
1etnin etmek için kanuna, gazete 
eşrini mutlaka iflcisa mahkllm bir 

t!tebbiis, gazeteciliği de t<hlikeli 
ır meslek haline koyacak kayıtlar 
0 Ytnak istemiyoruz. 

Yeni matbuat kanunu l.:\yibası, 
İr. çok ''atanda§ları gazetenin muh-
elif şubelerinde çalıtmak ı,,.kkın
~n ınabrum ediyor. Yazı İi-lerl mi.i
ırinin 30 yaşında ve yüksek mek ... 
P . mezunu olması isteniyor. ~~n~a j 

artbi tezat olarak, eazete sahıbinın 
S yatında olabileceği kabul edili
or. Gazeteciler yüksek tahsilli mi 
&un yüksek tahsilsiz mi olsun? 
. • k b" ıye sorulacak suale anca ır ce-
ap •erilebilir: Elbette yüksek tah
illi olsun. Ketke vaziyet miiaait 
_ı .. .ı. en küçiik muhabirlere, hat

d muaahhihlere ve mürettiplere ka· 
ar ı...,. razete mensubu yükıek 

tahsil görmüş bulunsun. Ancak mil
let vekilliği gibi en yükıek b<r va• 
lan hizıneti için' bile aranmayan bir 
aı~, neden bir eazetecicle aransın? 
Nıhayet gazeteciliğin serbest mes 

.ı, olduğunu da unutmamak laznn
d~. Gazeteciliğin en büyük mektebi 

:<:ı:aı gazetenin kendisidir. Kanun 
•~te ve gazeteci için vazife ve 
h>eı'uliyetleri tayin ve tadat ettik
ten sonra elbette bu ma'uliyetleri 
~abuJ edecek olanlar o vasıfları ha
l>; bulunanlar olacakbr. 

layihada zabıta vak'alarının, mu· 
lılllceıne safhalı&ının, kanun ve ni
l<amnamelerin na11l neıredileceii, 
lüın!erden müsaade alınacağı hak· 
kında uzun ve karııık ahkim vardır 
lci bu ahkima riayet edilmezse ga
:tete ikide bir, ııah vali, ııah mah· 
kemenin kararile müddeiumumi ta
rafından kapatılıyor. Gazetelerin 
rutinini bilenler takdir ederler ki, 
bütün hüınu niyetlere rağmen, bu 
ahkam dairesinde ne9riyat yapma
nın İmkanı yoktur. Bir mi•al ala
lun: Bir mahkemenin her hangi 
safha11na ait haber netredilirse, 
t.uutlaka karann da neşri 18.7.ımdır 
deniliyor. Biz eminiz ki her gaze
le mevzuu bahsettiği bir muhake
tneyi sonuna kadar takip etmek is
ler. Fakat adliye haberleri, bir ad· 
liye muhbirinin elindedir. Bu muh
bir o dava hakkında müteakıp gÜn· 
lerde, hatta aylarda verilecek kararı 
J:Ühul ile yazmayı verir. Karar 
verildiği gün mezun olduğundan 
Yll2mRz. Yazar da son dakikoda 
Çok yazı gelir ve gazeteye gir"
ınez. Gazeteye girmek için mü
rettiphaneye verilir de dizilmez. Di .. 
:tilir de sabaha kartı gelen her han
gi bir haber tercihen gazetede çı
~r da o haber intişar etınez. Görü
luyor ki, bir haberin neıri iltizam 
lıatta tiddetle arzu edilmekle bera
ber, bu arzunun tahakkukuna dere
ce derece mi.ni olan on kadnr sebep 
olabilir. Her hangi bir vesiJe ile 
yazı çıkamadığı takdirde gazeteye 
cezai mes'uliyet mi terettüp ebneıi 
lazımdır. Gazetede çalı""' 11rkadaı
ların bir çoğu, bir gün ~vvel yaz .. 
dıkları yazılardan hanl"iıinin çıkıp 
çıkmadığını ertesi gün ııazetede 
l.arilerle beraber görürler. ,• 

Sonra bu imkAnıııthk1•rırı, ufat tefek 
•ülıullerin ihmallf'rİn ceza•• da ıaı;cle· 
ain tatilid

1

ir Biı:ce 1 ;.zete tatili pek aııır 
bir cezadır. 'Nihayet bir müessesenin ida
hlı dt·mrktir'. Bunun İ(indir ki 'böyJ~ m~· 
~im bir ka rar, a ncll k y ük• r k ı iyatı mu· 
l•ha.ıalar Jolayuile. ınrmlrketin n1ukad· 
dcra tını idare edrn kabine tar111fınd ııı n ve· 
rilrlıı i lmelidiı. l ımel p .<l mecli•İn ırçeD 
ha fta ki crhf's ind( ınatbuat meselesini 
hU;yük bir devlet .danuna yakı,ır bir li
sanla lf' rih etmi ş ti. latihdaf edilen ga• 

\
Yenin huauJü için kanunu, o ıüzel nul· 

un mi.na ve medlulü ile hem .ihenk o~ 
lara.k tanzim ıtıılnlclır kifidir. 

-6hmetŞUKRÜ 
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iktisat vekili istikraz yapılması 1 Yeni matbuat J-- -

kı•f• d• Kanunu te ) ille Cevap Ver }, Liyihanın çarşam-
• 

Milli müdafaa bütçesi Mecliste müzakere edilirken 
kahraman ordumuza teşekkür edilmiştir. 

" Lozanda elde ettiğimiz hürriyet senedini imzalayanlara oradan 
o inızayı kaldırtacak bir fırsat ve imza vermiyeceğiz ., 

Remzi B. Mehmet B. 

Ordumuz hakkında mühim 
hganatta bulunan müdafa
al millige uekili Zekai B. 

ANKARA, 18 (Telefonla)- Mec 

Jis buııün reis Refet Beyin riyase
tinde toplanmııbr. Celse açılır açıl
maz matbuat kanunu liyihaıınm 

Meclise ııönderildiğine dair olan tez 
kere okundu. Layihanın ıüratle tet 
kik ve intacı için Adliye ve Dahiliye 
Encümenlerinden mürekkep Muhte
lit bir encümen teşkili teklifi kabul 

edildi. 
Müteakı~n iktisat Vekaleti büt

çe~inin müzakt-reıine devam edildi. 

Bursa meb'usıı hürsüde 
Rüttü Bey (Bursa) - Tekrar 

kürsüye gelerek ikti"adi buhranın 

ne suretle zuhur ettiğini kendi dü .. 

tüncelerine göre anlattıktan ıonra 
dedi ki: 

- Devletin mülk idare etmeıi 

doğru değildir. Bu mülkleri çalı
!an kuvvetlere dağıtmak daha doğ
rudur. Kunduracılık ve dokumacılık 
hakkında iktisat Vekaleti neşriyat
ta bulunıun. Dokumacılık yüzün
den her sene harice yüz bin lira gi

diyor. Buna ehemmiyet verilmeli-

tfir. 

iş kanunu 
Rüıtü B. bundan ıonra gelecek 

devrede İf ve teıviki sanayi kanunu 
hiyihalannın kendi ihtiyaçlanmıza 

İktisat vekili Mustafa 
Şeref BeJ 

göre yapılmasını ve Avrupa kanun

' larından aynen al...., llj•tirilmemeıi
ni ve İcra ve iflas luiD11 \ıunun bir itc 
yaramadığı görüldüfüoaıji i-ı. etti 
ve: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
............................................................ ~-······ ...................... 1• .... , ••••••• 

Maliye uekiiletinden sonra en ziyade memurları arasında 
tasfiye yapan dairelerden biri de Gümrüktür. Gümrükt11 

bilhassa muayene memurları arasında açığa çıkacak 
olanlar epeyi gekün tutmaktadır 

Yeni kadrolarda açık
ta kalacak memurlar 
En çok kadro harici memur Maliye 

vekalelindendir. memuriyet 
nevileri ve adetlerini neşrediyoruz 

ANKARA, 18 (Telefon) -
931 bütçesi ile tatbik edilecek 
olan fili kadrolar mucibince 
her dairede açıkta kalacak me
murların memuriyet nevileri ve 
adetlerini bildiriyorum. 

DİVANI MUHASEBAT: 
Altı adet dördüncü sınıf müra· 
kiplik, iki adet birinci sınıf mu· 
avin 4 adet ikinci sınıf 4 adet 
birinci mukayyit, 4 ikinci sınıf 
mukayyit. 

Başvekalet mukarrerat kale
mi mazbata muharriri tahrirat 
kalemi muhabere katibi, kava- . 
nin kalemi katibi, neşriyat kale 
mi kitibi, kalemi mahsus tercü 
manı, li iktisat meclisi üçüncü 
tulıe muavin şefi, ili iktisat 

meclisi üçüncü şube memuru. 
ŞORA YI DEVLET: 3 adet 

birinci sınıf müliizim 4 adet i
kinci sınıf mülizim 1 adet maz 
bata kalemi müdürü 5 adet ü
çüncü sınıf katip. 

tSTATtSTtK UMUM MO
DORLOGO: Bu dairede Mali
ye Vekaleti kadrosundan ista
tistik müdürlüğü kadrosuna 
naklolunan birinci sınıf bir mü 
meyyizlikle tetkik memurluğu 
ilga edilmiştir. 

DtY ANET İŞLERİ REtS. 
LlGt: İki adet müşavir heye
ti azası, bir adet kütüphane me 
muru, tahrirat ve evrak müdür 
lüğü katibi mushaflar tetkik 

(Devamı 6 ınCI sahifede) 

1 Liman 
1 ihtild/ı 

- -+ -

1 Yeniden mesele mi 
çıkarmak isteyorlar? 

C. H. F. Reiçinin izahat 
ue beyanatı 

Liman şirketi ile müstahde 
mininden olan mavnacılar ara
sındaki ihtilaf C.H. Fırkası Vi
layet hey'eti idare reisi Cev
det Keı;m Beyin tavassutu ile 
evvelce halledilmişti. Son gün
lerde gene yeniden ihtilaf çık-

Cevdet Kerim Bey 
tığı bazı gazetelerde yazılmak
tadır. 

Dün ameleden bazıları fırka 
merkezine giderek Cevdet Ke
rim Be~ ziyaretle görütmü9-
lerdir.Bir muharririmiz de dün 
Cevdet Kerim Beyi görerek 
meselenin esası hakkında malu 
mat istemiştir. Çevdet Kerim 
Bey §U beyanatta bulunmuştur. 

- Mesdenin esasında haizi 
ehemmiyet bir şey yoktur. İt 
tasarruf mecburiyeti dolayısı 
ile liman tirketinin açıkta a
dam bırakmamak gaiyeaini gü. 
derek memur ve ameleleri hak 
kında ittiha:ı: ettiiH tedbirin 

ba günü müza 
keresi muhtemel 

- ·--
ANKARA, 18 (Telefon) -

Matbuat kanunu layihasını tet 
kik eden muhtelit encümen bu 
sabah toplanmış ve bir komis
yon tefrik etmittir. Komisyon 
bugün akşama kadar mesaisi
ne devam eylemittir. 

Layihanın Çartamba gpnü 
hey'eti umumiyede müzakeresi 
muhtemel görülüyor. 

Meclisin çarşamba günü me 
saisine nihayet vereceği anla
şılmaktadır. 

Yalovada 
Hazırhk 

Reisicümhıır 

teşr ifleri 

Hazretlerinin 

arifesinde 
Seyrisefain umum müdürü 

Sadullah Bey dün aktam Ya
lova'ya gitmiştir. 

Sadullah Bey Gazi Hz. nin 
teşrifleri münasebetile Yalova' 
da yapılmakta olan ihzarata 
bizzat nezaret edecektir. 

23 temmuzda başlamak 
üzre bir 

Tenis turnuvası 
tertip etti. Bu turııuvaya 
dahil olmak isteyenler kayıt 
ve işt:rak şeraitini iç sahi
felerimizde okusunlar. 

Matbuat 
Celsesi 

-·-- ... -
Efendiler; içimizde ben de dahil 

olduğum ha)d., bütün arkada~lar da 
Nadinin T urkuvaz •ahibi olduğu , 

milyonlara m~llk old11ğu bit" kanaat 
halindedir. Niçin? bakınız niçin? bu 
rada izah oluoan bir vak'a banit an~ 

latb ki biz her hangi bir söze ve 
söylenen her söze kemaJi ıamirniyet 
le İnanıyoruz. , 

Biz diğerlerine naklediyoruz ve 
an'anevi bir suı·ette kafadan kafaya 
geçerek bir kanaat geliyor ki, Nadi 
Turlruvazı almııtır, Bomonti fabri
kası onundur, milyonlar sahibidir. 
Zavallı Nadi! ben bilirim ki Yeni 

(Devamı 5 inci sahifede) 

r 
Ermeniler 

Sargede müslümanlara 
yapılmış olan mezalime 
dair A. H. Beyin vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ermeniler 
Serleuhasile yakında 
"Milliyet,. sütunlarında 

amele tarafından iyi anla9ılmı
yarak menfaatlerinin kaybola
cağı zannına dü9melerinden i
leri gelmi§tir. 

Bundan evvelki alakamız 
ve deliiletimizle meaelenin esa 
ıı halledilmiş, bitmittir. 

Yalnız tatbikatında bir iki 
eksiklik olduğunu söylediler. 
Bunu da ıirket intaç edecektir. 

Dogçe Orgent Bank'a par• almak için uuku bulan 
tehacüm lntilHrları 

Hükumetin yardımı 
vaziyeti ıslah etti 

Maliye vekaletinin vakti gelmeyen 
bonoları ödemesile Alman 

bankaları müşkülattan kurtuldular .. 

Banka müdürlerinin gazetemize beyanab 
tediyata devam ediliyor 

Şehrimizdeki Alman bankalan- r"---~--------' nın tediye müşkiliti dün de devam • 
etmiştir. Maamafih bir kaç 1"Ün ev· 
ve)İne nazaran vaziyette ehemmiyet 
)j bir ıelih vardır. En ziyade ınü,. 

kil bir vaziyet ve endiçe içinde bu
lunan küçük mevduat eshabini ala
kadar eden "Döyçe Oryant bank" 
ınüdürleri §U bir iki l"İİD zarfında 

bankalarının bütün mevduatı esba
bına iade edecek vaziyetle olduiu

Buhran! 
Almangadaki son flaı.i

geti ue Paris içtimalarının 
safahatını bildiren tel
graf/arımız ikinci sahife
de • harici haberler sütıı-
numuzdadır. 

nu söylemektedirler ki hükümet j kan dahilinde olduğunu kabul et· 
tarafından kendilerine dün yapılan mek zaruridir. 

we bu 1"Ünde yapılacak olan tedi,..t Malümdur Jô Döyçe Oryan! 

nazarı dikkata alınırsa bunun ım- 1 bankumı Almanyamn büyük iki 

Öğle tatilinde kapı önünde 
bekleyenler 

Politika 
iMKANSIZ BiR CEMi 
1 elma 1 kalem . 1 duvar 

1 kapı } 1 resim + 1 çarrk. 
Cemedebilir misiniz?. Gerçi 

hepsi altı ·eder, fakat ne altısı, 
neyin altısı? . . . . . . • • . 

1 kalem + 1 kalem 1 ka-
lem J- 1 kalem 1 kalem !-
1 kalem. 

Cemedebilir misiniz? . . Hiç 
şüphesiz ... Hepsi altr kalem e-
der . • ,.. . . .. 

işte siz hesabı böyle fıilirsi
niz. Hayatta misaller bunun 
tam aksidir. . . . . . . . . . . . . . • 

Hayatta 1 elma 1- 1 kalem 
1 duvar ~ 1 kapı + 1 resim f-
1 çarrk hepsi toplanıp hiribirin 
den ayrrlmaz, biribirini bırak

maz haş rüneşir olmuş tam al
tı cümhuriyet düşmanı eder. · 

Fakat 1 genç 1 genç l 1 
genç -1 1 genç + 1 genç. 1 

bankası, Dresner ve Darmıtad ban
lıalan, Türkiye ve M11ırda Alman 
ticaretini terakki ettinnek üzre 907 
de tesis etmiılerdl. Banka burun 
Türkiyede 7 milyon Türk liraıile 

salı-ktadır ve bütün aermayeoi 
Türkiye ve Mı11rdaclır. Bu 1«J11aye 
den maada bankada 4 milyon Türk 
lira11 kadar mevduat ta vardı. Mev
duatm bir k11mı tlmdlye kadar iade 

edilmi, oldufundan banka eft.inma 
nazaran ancak iki milyon lira lıal

mııtır. YulJ111ı Berıer ıirketi tara
fından inta edilen hatlann bedeli 
mukavele mucibince bonolarla öde-. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Falih RIFKI 
genç, hiç bir zaman cemolu11-
maz; çok zorlarsanız, altı tane 
biribirinin düşmanr eder. 

Cümhuriyet düşmanlaIJ 10 
kuruş alandan. Jıir milyon lru
ruş alana kadar, kulübede pi
nekliyenden sarayda. oturana 
kadar, hepsi eşyalarr, emlfıkle 
ri, fıkaralrk ve Jservetleri ile, a
deta buğday gibi cemolunur . . 
.. Gençleri cemetmek için hep
sine ayni boy, ayni. ·baş, ayni 
burun, ayni bıyık, . ayni refah, 
ayni ekmek, ayni. ev vermeli
dir . . . • . . . . . .. . . -.... 

Tabiatm krr otlarında. bile 
yapamadığını yapmak. 14µm-
dır. . . .... . .... 

100 lira maaşlı genç bir mu
allim, 100 lira maaşlı genç bir 
kaymakam, 100 lira . kazanan 
genç bir gazeteci, 1()() lira ma-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Bugün fırkaya tekrar gelen · 
ve amele mümessili oldukları- \ ' 
nı iddia eden ve biraz da vazi
yeti karıştıran bu arkadatlara 
lazım gelen tavsiyede bulun
dum. Meselenin bu, ehemmi
yetsiz kısmı, Hamili Beyin An
karadan avdetinde tirketçe tıa
bii bitirilmit lacaktır. Bunda Ü 
zerinde durulacak haizi ehem
miyet bir ,ey yoktur. 

Dün limanımıza gelen Amerikan ganhotları 
afılclarında (Yazısı iç sahifemizde) 
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HARlcr HABERLER •• 
/\O: 64 Mütehassıslar Yaz•n: M. Yauuz 

Bizanslılar müteessir 
dün toplandılar Kazanç vergisi. 

Hadisat, Muradı aratınca herkes
ten evvel kendisine 

Pariste ehemmiyetli müzakereler devam ettiği için, 
fransız mütehassısları Londraya gidemediler 

Memurlardan kazanç vergisi 
mesine dair olan 

layiha bugün mecliste görüşül 

ben rahmet okutacağım .. 
Sultan Murat vefat ettiği za- 1 neticeye intizar ediyorduk. Pa-

maıı kırk yedi yakşında idi. pa: (Beni bekleyiniz!) diyerek 
Veziriazam Halil pata im- yanımızdan ayrıldı .. esrarengiz 

pa.ratora gönderdiği bir mek- bir kulenin dar merdivenlerin
tupta padişahın kalpten öldü- den yukanya doğru çıkarak 
ğıinü bildirmişti. kayboldu. Papa "Cennet" e git 

Sultan Muradın ölümünden mişti. Yarım saat sonra ayni 
butıin Bizanslılar müteessirdi. merdivenlerden gürültülü ayak 

Koıtantin: sesleri iıitildi. Papa hazretleri 
"- Kardeıim Yuaniı'i veba Cennetten avdet ediyordu. Kar 

bamı senelerce uğraştıran ve dinaller yüzlerini buruşturdu
nihayet birinin manastırda di- lar, Papanın gökten menfi biı· 
ğerinin de yatakta ölümüne se netice ile indiği zaman, mer
bep olan İkinci Muradın vefa- divenlerden böyle gürültüler 
tına sevindim zannetmeyiniz! aksettiğini söylerler. 
Günün birinde, hadisat, İkinci Papa Betinci Nikola odadan 
Muradı aratırsa ona herkesten içeriye girdi .• Yüzü kıpkırmızı 
fazla ben rahmet okuyacağını,, olmuştu. Helecandan kalbi du-

Demiş ve kiliselerde matem racak gibiydi. Anahtarı kardi
çanları vurulmasını, ayinler ya nale uzatarak: "Türklere Cen
pılmasını emretmişti. nette yer yok!,. dedi. Tahtına 

İkinci Murat, son günlerde oturdu. 
halkın refah ve saadeti için ça- Ben müteessir oldum. "Böy
lışır, bütün milletlerin dost ol- le fazilet sahibi bir kimseye 
masını isterdi. Harpten yorul- Cennette yer bulunmazsa, biz 
mazdı .. Harbi, sulh ve sük:Unun hiç giremiyeceğiz demek!,, de
takriri için yapar ve istila ettği dim. Papa kızdı: "Sen hiristi
memieketlerin ahalisine kat'iy yansın, cennet yolunda SALİP 
yen zulüm yapmazdı. sana rehberlik edecek .. Ehli sa 

Varna muharebesincie, cesa- libin yerleri hazırdır!,, dedi. 
etine ve ordusuna güvenerek, Bizansta şaki ve katil bir adam 
irkler aleyhinde atıp tutan vardı .. hapishanede ölmüştü: 
ıeşhur (Yanoş) cepheden ta- "Bu adam cehenneme gitsin, o 

~rruza geçtiği zaman: nun gideceği yer cennet değil-
"- Yer yüzünde - galip ge- dir .. Eğer bu adam için cen

" •sem - bir tek türk bırakmıya nette bir yer ayrılmışsa, bu ye
cağım!,, ri sizden isterim!,, dedim. Pa-

Dediği halde, İkinci Murat pa razı olmadı. "O adam öldü
muzaffer olduktan sonra, düı- ğü zaman salib'e iltica etmiş .. 
man ordusundan iğtinam edi- yerini bir türke veremem!!!., 
len bir kısım eşyayı civar hal- dedi .. daha fazla israr edeme
kına tevzi etmiş ve hiristiyan dim !,, 
milletlerinin muhabbetini ka- (Bitmedi) 

Nazırlar 
Konferans yarın 
akşam toplanıyar 
LONDRA, 17 A.A. - Saat 

11 den biraz sonra 7 hükfuneti 
temsil eden mütehassislar, Ho
over planının tatbikına müteal 
lik teknik teferruatı tesbit ve 
tanzim etmek üzere hazine ne
zaretinde toplannııtlardır. Ara
larında Amerika'nın Bruxelles 
sefiri M. Gibson da bulunmak
ta idi. 

Nazırlar konferan'Sı Pazar
tesi günü toplana.cağından mü 
tehassısların hemen kat'i mMe 
lelerin müzakeresine gİriflllİye 
cekleri, yalmz ayni teslimat me 
selesi tetkike memur bir tali 
komisyon vücude getirecekleri 
zannolunuyor. 

Röyter ajanıına nazaran, na 
zırlar konferansının içtima ma
hallinin Paris'e nakledileceği 
ıuretindeki fayia aslü esastan 
aridir. 

Nazırlar konferansı 

ROMA, 17 A.A. - Gazete
ler, İtalya hükümetinin Ho
over planının tatbik hakkın
da tetkikat yapacak olan mü
tehassısların içtimaı dolayısile 
aktedilecek nazırlar konferan
sına lngiltere tarafından res
men davet edilmiş olduğunu 
yazmaktadır. İtalya hükümeti, 
bu daveti kabul etmiştir. 

(lstefani) 
Reischtag içtimaa davet 

edilmigecek 
BERLİN, 17 A.A. - Reich 

zanmıştı. ............. -........................................................................................ _ 
Sultan Murat'ın ölümünden 

ıonra, Bizans, uzun müddet ma 
tem içinde kaldı. 

Bizanslılar: 

"- Sultan Murat'ın Bizan
sa yardımı çoktur. Kendisi, aa 
keri meziyetleri, ayni zamanda 
da merhametli ve hayırhahtı. 
Sözüne daima sadık olmakla 
meşhurdu. Memleketini müda
faa etmek için hiç bir mini ta 
nımaz her şeyi yıkıp yürümek 
isterdi. Fakat, hiristiyan düı
manı değildi. İstila ettiği yer
lerde kendisini sevmiyen bir 
fert yoktu.! ( 1) 

Diyerek, bu vesile ile türk
lere kartı dostluklarını teyit e
derlerdi . 

Hatta bir gün Papa Beşinci 
Nikola'ya Sultan Muradın fa
ziletlerinden bahseden bir kar 
dinal: 
"- Ben onunla Varnada 

karşı karııya harbettim. Bu fa- i 
ziletleri nefsinde cemetmiı bir 
hü1<ümdar olmasaydı, hiç şüp
hesiz ki (Ehli salip) orduları-

. ed d' 1 nı penşan emez ı.,, 

Demi§ ve bu söz üzerine Pa- , 
pa Betinci Nikola, kardinale, ı

1 Bizans elçisi yanında şu ceva-
bı vermiıti : 1 

"- Öyleyse, bu faziletkir a 
damı cennete gönderelim!,, ' 

Diyerek, yanında ayakta du
ran baş piskaposa lazım gelen 
t limatı vermiştir. 

İmparator Kostantin, Roma 
dan avdet ettiği zaman, bu hi
diyeai bize şu suretle hikaye et 
rnişti: 

.. _ Papa çok mutaassıp bir 
katolikti. Sultan Muradın iyi 
b"r insan olduğunu benim ağ
zımdan işitmeğe tah~mınül e
dzmiyordu. Fakat, ben hakika 
t" k~tmedemezdim. Çünkü, İ
kin~i Murat,ın vefatından cid
de müteessir olmuştum. Papa 
B}~İnci Nikola, yanındaki pis
koposa, duvardaki dolabı gös
tererek: (Bana Cennet'in anah 
tarını veriniz!) dedi. Piskapos 
·enıali hürmetle dolabı açtı .. 

içinde duran parlak taşlarla 
muzeyyen bir bohçanın içinden 
ço.< zarif ve kıymetli bir anah
tar çıkardı. Bu, Cennetin anah 
tarıydı. Piskapos, anahtarı Pa
paya uzattı. Hepimiz hayretle 

(1) Biz:ıns l3tih; - Fr~nr~z: S ZIJ. 

Aşka dair ne düfünüyorsunuz? 

Reşat 
ne 

Nuri Be1 
diyor? 

Aşk, haddizatinde gülünç değil, 
fakat onu gülünç yapanlar var .. 

Reşat Nuri Beg 
.Reşat Nuri Bey , "Kızılcık 

dallan,. nın tashih provaları 
üstünden hafifce başını kaldır
dı: 

- Rahatsız etmiş olmaya
yım, dedim. 

Rahatsız ettiklerimizin hep
sine bu sözü söyleriz ve hemen 
hepsinden ayni cevabı alınz: 

- Estağfurullah .. bilakis e
fendim.. memnun oldum .. 

Reşat Nuri Bey de bana böy 
le söyledi. 

Vakit geçirmeğe gelmezdi: 
- Efendim, dedim, bizim an 

ket için ... 
Sözümü kestti: 
- Anladım .. fakat, ne söyle 

yebilirim efendim.. Atk... her 
halde lüzumlu bir ~ey olacak .. 

Sonra küçük bir tebessüm 
arasında ilave etti: 

- İnsanlar bununla avunur
yor, teselli buluyor, eğleniyor 
ve yorgunluklarını alıyorlar •• 

Ben atıldım: 

1

. - Fakat yorgunluk alalım 
derken daha büyük bir yorgun 
luğa düşmüş olmuyorlar mı? 

Refik Ahmet B. gülerek ka
' lemini elinden bıraktı: 

- Ooo .. münakaıalı anket! 
- Ne yapayım, dedim, Re-

ıat Nuri Beyi söyletmek için 
iti münakaıaya dökmekten baş 
ka çare kalmadı .. 

"Çalı kııtu,, müellifi, gülü
yordu: 

- Tuhaftır... Roman yazan 
bir insan, aık için bu kadar ha
zırlıksız olsun! .. 

- Evet ... inanılacak §ey de
ğil... 

1li•e ettim: 

- Yoksa, siz de aşkı gülün-
- Yoksa, siz de aşkı gülünç 

bulanlardan mısınız? 
Retat Nuri Bey, başını kal

dırdı: 

- Hayır .• dedi, aşk haddi za 
tinde gülünç değil.. fakat gü
lünç yapanlar oluyor. 

Sonra bu fikrini birdenbire de 
ğiştirdi: 

- Yahut bize öyle geliyor. 
Kim bilir, onlar için bdki gü
lünç değildir! Ancak şu var ki 
on zekiz yaşında iken pek cid
di telakki :'.Ottiğimiz bir şeyin 
otuz yaşına gelince mutlaka gü 
lünç bir tarafım buluruz .. Son 
seyahatimde. .. durun, size an
latayım: bir genç çocuğa ras
ladım. Aşık olmuş zavallı ... şi
irler söyleyerek bahçede dola
şır durur. Biz babasile karşıdan 
onu görerek alay ederiz. Fa
kat gönül işleri belli olmaz. Bel 
ki bir gün bahasının başına bir 
hal gelir bu sefer, de oğlan o
na güler ... 

- Sevmek mi İyi, sevilmek 
mi? 

- Her halde ikisi bir arada 

Baldvin 
"Yeni intihabatı 
kazanacağız,, diyor 

LONDRA, 17 A.A. - M. 
Baladwin yakında yapılacak u
mumi intihabatta muhafaza
karların kazanması kuvvetle 
muhtemel olduğundan bahisle 
Hull' de söylediği bir nutukta 
demiştir ki: Büyük Britanya'
nın elyevm tatbik etmekte ol
duğu vergi usulü yakında mil
letin tuvibile tadile uğrıyacak 
tır. Benim noktai nazarıma gö 
re vergilerin ve gümrük tarife
lerinin yeni şeraite göre tanzi
mi meselesi siyasiyat haricinde 
kalmalıdır. Milletin umumi ar
zusı bu merkezdedir. Biz, bu ar 
zuyu yerine getirmek niyetinde 
bulunuyoruz. Bunun için güm
rük tarifeleri meselesile meş
gul olmak ve siyasi mahiyette 
bulunmamak üzre daimi bir ko
misyon teşkil edilecektir. 

tag, içtimaa davet edilmiyecek 
tir. Bu karar, milliyetperverler
le komünistlerin taleplerini tet 
kik etmek üzere bu sabah top
lanmış olan reisler grupu tara
fından ittihaz edilmiştir. 

Döyçe Oryent Bankın 
İslunderige şubesi 

İSKENDERİYE, 18 A.A. -
Döyçe Oryant bankın İskende
riye şubesi maliye n•zırı ile Al 
man hükumeti arasında yapıl
makta olan müzakerelerin de
vamı müddetince giıelerini mu 
vakkaten kapamağa karar ver
miştir • 
-····-··--····-·····--·······-··--··--
olursa çekiltt.. Sevilmemek, bi
raz da hakarete tezyife uğra
maktır .. bilmem amma, pek 
hoş bir şey olmayacak bu .•. he
le sevmediğirıiz birinin, peşini
ze takılması, rast geldiği yerde 
musallat olması müz'iç şeydir. 

Sordum: 
- En büyük aşkınız? 
- A ... bakınız bu gayet şey 

bir sual... 
- Tehliı<eli mi? 
- Şüphe var mı tehlikeli ol 

duğuna ... 
Refik Ahmet B., gözlükleri

nin altından gülümsedi: 
- Hele yeni evli bir adam i

çın ... 
Reıat Nuri Bey, nihayet son 

kararını söyledi: 
- Bu suale verilecek ceva

bım yok!.. 
O halde bir başkasını sora

yım: 

-- Devamlı atka inanır mı 
smız? siz ki romanlarınızda aş
kı uzun bir gönül işkencesi ya
parsınız .•• 

Reşat Nuri Bey burada cid
dileşti: 

- Ha, bakınız.. roman, ha
yattan çok batkadır. Romanda, 
hazan olan, fakat çok kere ol
masını istedigimiz şeyleri ya
zarız.. Ben, aşkın devamlı ola
bileceğine inanroaz değilim .. 
Fakat böyle aşklar, o kadar na 
dir dir ki .•. 

Araya baıka sözler karıştı. 
dereden tepeden bahisler açıl
dı. Reşat Nuri Bey, mevzudan 
mümkün mertebe uzaklaşmak 
istiyordu. O kadar ki, "Niçin 
seversiniz?., sualini bir aralık 
sükut ile karşılamağı tercih et
ti. 

Sonra, ısrar edince: 
-· Bilmem.dedi.severiz işte. par 
don, sevenler sev,iyor .. Bu, her 
halde bir ihtiyaç olsa gerek ... 

Bir kaç sene evvel Reşat Nu
ri Beyin mizah mecmualarının 
birinde muvaffak bir karil<atü
rü çıkmıştı. Altındaki lejant şu 
idi: 

Çalı kuşu kafeste! 
Aşka dair düşündükleri 

ni söylerken Reşat Nuri Beyin 
bu kafesten kurtulmadığı ne 
kadar belli ... 

• "'·'~haddin 

1 Alman 
Nazırları 
Pariste Fransız Başve

kili ile görüştüler 

Alman Başvekili Briinıtıg 
ve Fransız Başvekili Laual 

PARİS, 18 A.A. - M. La
va!, Alman nazırlarının Pariı 
seyahati hakkında Alman sefi
ri ile görütmüştür. Alman na
zırları saat 14,5 te Parise gele 
cekler ve trenden indikleri va
kit M. Lavo.:, M. Briand ve M. 
Poncet tarafından karşılana
caklardır. Akşam üzeri Alman 
başvekili M. Brüning Fransız 
başvekili M. Laval'i ve Alman 
hariciye nazırı M. Fon Curtiua 
Fransız hariciye nazırı M. Bri 
and'ı ziyaret edeceklerdir. Bu 
ziyaretlerden sonra Alman ve 
Fransız nazırları arasında bir 
içtima yapılacaktır. 

Müzakereler sabaha 
kadar sürecek 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Yarınki Meclis 
memurlardan kazanç vergisi kesilmesine dair layiha i 
teşkilat layihası müzakere edilecektir. 

Pazartesi gününden itibaren de mulhak bütçeleı"İ 
resine başlanacaktır. 

Şurayı devletin yeni teşki 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Devlet Şurası kan 

diline dair olan IByihaya göre deavi dairesi iki daırcy 
etmektedir. Başkatip, katibi umumi ünvanı almakta v 
Şurası azalarının muhtelif dairelere tefrik ve memur 
hakin Şura l'eisine verilmektedir. 

Lise ve muallim mektepleri 
dür1eri kongresi bitti 

ANKARA, 18 A.A. -- Lise ve muallim mektepler 
leri kongresi rüznamesine dahil meseleleri müzakere v 
derek bugün mesaisini bitirmiştir. 

İnşaat amele mektebi 
ANKARA, !8 A.A. - Ankarada bir inşaat amde 

açılacaktır. Mektebin lahsil müddeti üc s<me olacaktır. 
ilk mektep mezunları girebilecektir. 

Alman nazırları parise gittil 
BERLİN, 18 A.A. - M. Brüning ve M. Curtius sa 

de Parise hareket etmişlerdir. İstasyonda Fransa sefiri 
dan teşyi edilmişlerdil'. 

Hiç bir hadise olmamıştır. M. Brüning Volff Ajansı 
natında demiştir ki: 

Seyahatimizin hedefi itim 1 verici bir teşriki mesaiy 
yol açmasmı ümit ettiğimiz nok ai nazar teatisidir. Ben 
riciye Nazırı Paris de İngiltere ve Amerika Nazırlarınd 
ki olacağımız cihetle mükalemeler daha ziyade semereli 
tır. 

Paristen noktai nazar teatisine devam etm.:k üzere Lo 
hareket edeceğiz. Bu şahsı temasların vazıyetin tenvirine 
olacağını ve Beynelmilel tesanüt için görünür bir delil t 
deceklerini ümit ederim. 

Sıhhat şurası mesaisini bitir 
ANKARA, 18 A.A. - Sıhhat Vekaletince görülen 

üzerine fevkalade iç~imaa çağnlan Sıhhat Şuruı 4 gün 
rak ruznamesine dahil olan meselelerin ::nüzakeresini bi 
ve mesaisine rıihayet vermittir. 

Gazi terbiye enstitüsü 
ANKARA, 18 A.A. - Bugün Gazi terf:>;y~ enstitü 

maarif Vekili Esat Bey fizik, kimya ve tabiyat muallir."ıle 
ıunu bir nutukla açmıştır. 

Budapeştede bankalar tekrar açıl 
BÜDAPEŞT, 18 A.A. - Bankalar tekrar açılmıttır. 

melitın tedvirine imkan vermek için bankalrrın kapanma 
13 den 16 ya çıkarılmıştır. 

P ARİS, 17 A.A. - Başve
kil M. Lava( Alman başvekili 
M. Brüning ile hariciye nazırı 
M. Fon Curtius'un yarın öğle
den sonra Parise geleceklerini 
İngiliz hariciye nazırı M. Hen 
derson'a bildirmiştir.M. Laval, 
Alman, İngiliz, Amerikan ve 
ltalyan nazırlarını yarın saat 
16 da kabul edecektir. Pariste 
vuku bulacak mükalemelerin 
Pazartesi sabahına kadar bit
mesi muhtemeldir. Çünkü, Pa
zartesi günü aktamı Londra'da 
nazırlar konferansı toplanacak 
tır. Ancak Fransa'nın .Alman
yadaki mali vaziyeti düzeltme
ie iştirak için ileri sürdüğü 
tartlar hakkında daha evvelce 
Fransa ile Almanya arasında e
sas itibar ile bir anlaşma hasıl 
olmıyacak olursa bu konferans-
tan bir fayda çıkmıyacaktır. Parissefirimiz mösyö Briand'la gör" 
Müzakerat iki kısım olacak 

P ARİS, 17 A. A. - Pazar 
günü başvekalet dairesinde mü 
zakerata iştirak eden ecnebi 
devlet adamları şerefine M. La 
val tarafından bir ziyafet veril
mesi muhtemeldir. 

PARİS, 18 A.A. -- Hariciye Nazırı M. Briand, T" 
büyükelçisi Münir Beyi kabul etmiıtir. 

Gece bir şof Ör bir ka 
veciyi yaraladı Alman baıvekili ile hariciye 

nazırlarının ziyaretleri iki kı
sım olacaktır. Bir kısmı, F ran-
sız _ Alman müzakeratına tah- Dün ge~ Sirkecide kanlı bir hidise olmu,tur: 
ais edilecektir. ikinci kısmı da Çemberli Taşta 75 numaralı dükkanda kahvecilik edel' 
İngiliz Amerikan ve İtalyan na raf ettin ile Fatihte H.ıraccı Muhiddin mahallesinde oturan 
zırlarının da iştirak edecekleri İsmail gece saat 21 de Cümhurİyf't birahanesi önünde bir 
umumi müzakerata hasredile- yüzünden kavı;;a etmişler, neticede İımail, Şerafettin'i 
cektir. dan tehlikeli suretle yaralamıştır. 

M. Brüning ile M. Curtius, Vak a mahalline gelen polisler lamaili yakalamışlar, 
bilhassa Fransa'dan talep edi- halinde bulunan Şerafettini de Cerrahpaşa hastanesine l< 
len kredilerin mahiyetini tas- mışlardır. 
rih edecekler, Fransızlar'da ne Tahkikat yapılmaktadn·. ,,J 
suretle yardıında bulunmak ni- eJ. 
yetinde olduklarını söyliyecek. man münaseltatı tarihinde e- 1 mükalemeler esn 5ında 
lerdir. hemmiyetli bir hadise tetkil et müteallik bir anlaşma b 

PARİS, 17 A.A. - M. La- mektedir. Salahiyettar maha- nü kolaylaştıracak suret!~ 
val ile Fransa nazırları M. Brü fil, bu ziyareti Fransız • Al- millet efkarı umumiyesiP~ 
ning ile M. Curtius'u bugünkü man anlasması yolunda yeni birine yaklaştırmağa "1 
cumartesi günü saat 16 da ka- bir merhale şeklinde tefsir et- edip etmiyeceği pek 
bul edeceklerdir. Ertesi günü mektedir. Yarın yapılacak mük anlaşılacaktır. 
mükaleme daha umumi bir ma kalemelerden kat'i neticeler 
hiyet alacaktır. Çünkü bu mü- beklemek cüretkarane bir hare 
kalemeye İngiltere, Amerika ket olur. Ancak, vuku bulacak 
ve İtalya hariciye nazırlan da ilk temas muhiti aydınlatmak 
iştirake davet olunacaktır. An- ve iki milleti biribirini daha iyi 
cak bu mükalemenin salı saba- anlamaları imkanını temin ede 
hına kadar uzayacağı muhak- cek olursa M. Laval'in teşeb
kak gibi görünüyor. Çünkü, İn- büsü boşa gitmit olmıyacaktıı·. 
giltere hükiimeti pazartesi ak- Fransız hükümetinin hüsnüni
şamı için Londrada bir konfe-

1 

yet sahibi olduğu muhakkak· 
ransı içtimaa davet etmiş bulu tır. Alman nazırlarının da ayni 
nuyor. Bu konferanstan Alman duygularla mütehassis oldukta 
buhranının ihdas etmiş olduğu rından tüphe edilmemektedir. 
vaziyet tetkik edilecektir. Bu tarihi mülakatın vesile 

PARIS, i 7 A.A. - Alman olacağı halisane ve eksiksiz i
Başvekili M. Brüning ile bari- zah ve istiaahların yarın M. 

MOESSIF BiR OLO~ 
Devlet Demir Y oltan E ~ 

htah · t····D f' as aneıı opera oru r. 6" 
Nezih Bey hain bir elin ciıu>:ı' 
seri olarak vazife uğrunda ~ 
birde vefat etmiştir. Cena2'•~i 
gün Haydarpa,a'da Dernır • 
apartımanmda Ziraat Miidiil"' .ıl 
lal Beyin dairesinden kaldı~ 
vapurla Osküdarda aileıi ın• 
sine nakledilecektir. Kendi~ 
venler vazifei ihtiramı ifa e ~ 
re saat ikide Sirkeci iıkel~ 
hareket edecek vapurla tıa>' 
tarikile Oıküdar'a azimet ~ 
vapurla lttanbula avdet ed ciye nazırı M. Fon Curtius'un Henderson ve M. Grandinin de 

Parise gelmeleri Fransız - Al- iıtiraklerile devam edecek olan dir. 



Ticaret odasında dün bir içtima 
.. 

dada bir tasarruf 
sandığı açıldı 

emurlar dün toplanarak bir 
operatif vücude getirmişlerdir 

Dün Ticaret odasında teauiin sandığı teşkili 
münasebetile yapı/Qlı içtima 

Ticaret odası memur ve müstah- yetle tatbik edilmektedir. Prog 
j ııı*deri bir müddetten heri maatla- ramın tamamen tatbik edilebil 

ı yaptıkları tevkifatı biriktire- mesi için ameleye iki misli üc-
bir tasarruf sandığı vücude ge- ret verilmekte, gece ve gündüz 

nitlerdi. ekipleri tetkil edilmektedir. 

Şimdiye kadar biriken 6000 lira 1930 senesinde bütün Rusya 
1 •ennaye konarak bir koopera- da cem'an 98 bin hektar takri-

p! tirket teşkil etmeği arzu eden ben 980,000 dönüm) tütün e
ıılla nıemurlan dün akşam Odada kilmiş ve 155 milyon kilo ka

içtiına yapmıtlardır. Bu içtima- dar tütün a!ınmıftı. 
Oda lnetnur ve müstabdemininin 

et .ı. · Rusyanın dahili sarfiyatı120 
ır....,ıe "İstanbul Ticaret ve Sa- d · · 
· O milyon kilo kadar ol uğu ıçın, 

'ı dası memur ve müıtabdem- ancak 20 milyon kilo kadar ih-
at i mahdut mes'uliyetli kooperatif . B" . 

al\ racat yapılabilmiştı. ızım 
t eli., namlie bir •irket !etkiline 1 · 

' Trabzon civarı tütün erme mu-
... , verillllittir. 1 d 4 "l 
v B adil olan bu tütün er en mı -

a u karardan sonra evvelce ha- yon kilosu 37 şer kuruştan bir 
lanan tirket mukave1enameıi k d Almana, 6 milyon kilo a arı 

ik edilerek aynen kabul edilmit da Amerikalılara satılmıştı. 
~ ıoı maddeden ibaret olan bu 
" avelenameye nazaran, şirketin 

O~ ilinden maksat ıeriklerin muhte 
iıtihkak ihtiyaçlarını temin için 

cM eratif mahiyette muamelerde 
mak, tasarruflarını temin ede-

1\ nakten ikrazlarda bulunmak ü-
re bir ikraz sandığı teıiı ebnek, 

nüt ve teavünü temin için bir 
nüt ve teavün sandığı tesis eğ

•ektir 
'iİ • 
l ~ Şirketin müddi:!:tİ on sene olması 
il! lıul edilmi, ve 9 uncu sene sonun 

I ı toplanacak bey'eti umumiyeye 
1 müddetin temdidi için salahiyet 
ırilrni:ıtir. 
_Dünkü içtimada ilk idare bey'eti 

tihap edilmittir. Bu hey'eti idare 
oalarınd b" ""d"" ·'-ti" a •r mu ur s~ıec1111. r. .. 
• ranıaya ihraç edilen 

konservelerimiz 
Franıa biikümeti ithal edilecek 
•ervelerimiz hakkında bir tedbir 
ebniftir. 
Fransa'da Türk konservelerini 
"d 1 en bazı konserTeler satıldıfın-
F ran11z hükumeti ithal edile-

.ıc T·· k k ur onservelerinin tenekele-
1 Üzerinde behemehaJ"La Turquie,, 
elinı.,.· . b . • ının ulunmaıı eaaıını vazet 
~ıtır. Fakat konserve fabrikatörle-

ellerind kü"ll" b 1 d c ıyetli stok u un u-
ndan bu -'- - ~ ı ·· ·· tatb" • ~ga ueu unun ı-

ıne :ıimdilik imkan bulamamışlar
in·. Bunun İçin Ticaret Odası lkb
at vekaletinin nazarı dikkatini cel
bniştir 

Ofisin tertip ettiki 
seyahat 

llıracat ofiıi Almanya ve Polon
a'ya bir tetkik seyahati tertip et

"şti. Bu seyahat Almanya'daki son 
hran münaeebetife tehir edilmiı- • 

;,._ 

Korent üzümleri 
bu sene az! 

Atina Ticaret odasından gelen 
nalUmata göre, Korent üzüm mah 
ulü bu sene doludan ~ok müteessir 
lduğundan, geçen seneye n•zaran 
üzde otuz kadar noksan oraCftktır. 

Buna mukabil Girit üzüm rekol
esi geçen seneye naz.aran fazla o

cakbr. 

Tuna sergisi 
Beynelmilel Tuna sergisi 23 , 

ğustor Köstence'de açılacaktır. 
illıa .. a alab ziraiyenin teşhir edi
Oceği bu sergiye bizden de bazı 
'rıtıalar iştirak edecektir. 

Ruslar ti.itünlerinin 
cinsini düzeltiyor 

Sovyet Rusya hükumeti ta
tafından iktisadi ve zirai saha
larda tatbik edilmekte olan beş 
lenelik programın tütün ziraa-. . . 

Geçen senenin fena tütünle
rinden bir miktar stok kalmıt
tı. Ruslar bunun üzerine tütün 
cinsinin ıslahı liizım geldiğini 
takdir ederek pek çok çalıfDHŞ
lardır. 

931 de bizim İyi tütünleri-

miz derecesinde tütiin yetiştire 

cekleri zannolunmaktadtr. 931 
de cem'an 236 bin hektar 
(2,360,000 dönüm) tütün ekil
mittir Asgari bir hesapla 370 
milyon kilo tütün alabilecek
lerdir ki, dahili istihlak ıçm 
120 milyon kilo çıkarıldıktan 
sonra, 250 milyon kilo ihraç e
debileceklet" demektir. Rusya
nın mamulat ve mahsulatını 
elden çıkarmak için yaptığı fe
dakarlıklar evvelce uzun uzun 
bahse mev:ıu teıkil ettiği için 
burada tekrarı lüzumsuz adde

diyoruz. 

Yalnız 1931 Rus tütün rekol 
tetıinin Türk tütünleri içi~ ço~ 
çetin bir rakip olaca_ğıı_ıı !ımdı· 
den tahmin zor değıldır · 

T ürkiyenin tütün ihracatı se 
nede 35 milyon kilo kadardır. 

Manifatura eşyasına 
metreleri yazılacak 
Kat ve top olarak satılan ma

ni.fatura eşyasının üstüne ve fatura
larına metresinin yazılması iktisat 
vekiJetince takarrür etmiştir. Bu 
şeklin tatbikine Ağustos bidayetin
den itibaren baılanacaktır. 

Bari panayiri 
BARI, 17 A.A. - Bari'de kuru

lan ş~rk panaym tertip hey'eti ge
lecek eylulde büyük bir tarihi alay 
yapılmaarnı karar aJtına alımıtır. 

• - . onu 

(fstefani) ............. 
Kambiyo Borsası 

1 il ster n ·ıo30 00 Kuron ı~ 9~ 00 
' ' • 

Dolar 0,47,16 Şlllnı 3,37,40 

Frank: 12,01,00 Pezeta 4,94,80 

Liret ~.03,00 R. mark 2,13,50 

FrllnkB. 3,37,60 Zloti 4,20 

Orııhml 36,42,00 Penııı 2,71,IO 

Frank 1. 2,42,50 Ley 79,37 

Leva 65, 10, Dinar 26,73,00 

Florin 1, 16,80 ervoneç 1088 !X - - ~ ~ 

Borsa 
harici 

f Alim 

l 
Mecidiye 
Bankno~ 

911,!>0 
53,25 

263,50 

Esham ve Tahviliitın ııevı 

istikrazı dahill 93,50 
Düyunu muvahhade 66,75 
ltıramiyeli Demtryolları 3, ' 

Viliigt!lle 

Kuduz 
1 
Sıhhiye müdürüne göre 

çoğalmış değildir 
Son zamanlarda kuduz hay-

ı 
vanlar tarafından ısırılmak su
retile kuduzun arttığı yazılmak 

lbrahimi öldüren kur
şun polisin mi ? 

tadır. . 
Dün bir muharririmiz kudu

zun artıp artmadığı hakmda 
Vilayet Sıhhiye müdürü Ali 

· Rıza Bey ile görüşmüştür. 

Kurşunun hangi tabancaya 
olduğu tesbit edilecek 

ait 

lbrahim isminde birini öldürmek· Muhakemeye 21 eylülde devam 

Ali Rıza Bey diyor ki: le maznun polis HHmi Ef. nin muha edilecektir. 

- Kuduz artını• deg" ildir ve kemesine dün Ağn-cez:ada devam e-
• ' dild" D " k .. 1 J" d her hayvan tarafından ısırılan 1

• un u ce •ede Mahal m e 
da kuduza yakalanmış sayıl- ı yapılan keşif raporu okundu ve ce
maz. Çünkü evveli ısıran hay- s~tten ç'.kan kurşunun hangi silaha 
vanın kuduz olup olmaması me aıt oldugunun tesbiti için yazılan 
selesi vardır. Fakat bazı defa tezkereye verilen cevaba nazaran 
ısıran hayvan tutularak tahtı kur~unun polis •ertababetine gön
müşahedeye alınmadığı için, ı- derildiği anlaşıldı. Maznun vekili, 
sırılan kimse tedavi görmekte- tabancanın iadesini istedi ise de 
dir ve bu tabiidir. Müddei umumi bunun Rleti curum 

Bundan batka son zamanlar olımm noktasından iadesini muva
da kuduzun kedi ve hatta horoz fık bulmadı. 
gibi hayvanlar vasıtasile de Neticede maznunun tabancasın
geçtiği sabit olduğundan, bu dan çıkan kurtunun kat'i surette tes 
gibi hayvanlar tarafından ısırı- biti için muhakeme ba:ıka güne bı
lanlar dahi Daülkelp müessese rakıldı, 

sir.e müracaat ediyorlar. yarın aleyhindeki dava 
Bu, halkımızın tenevvürüne 

delildir. Halbuki eskiden ku
duz köpekler tarafından ısırı
lan bazı kimselerin zorla tedavi 
altına alındığı görülürdü. Va
ziyet budur • 

Vilayet bahçesi 
Vilayetin arkasındaki bahç.e, 

vilayet daire müdiriyeti tara
fından iyi bir şekilde düzeltil
miş ve bahçeye sıralar konmuş 
tur. 

Memurlar öğle tatilinde bu 
bahçeden istifade etmektedir. 

Denizde: 

Liman tarif esi 

Yarın gazete&i aleyhinde tapu 
idaresi tarafından açılan hakaret da

va.sının muhakeme.sine diin ikinci 

cezada devam edildi. Müddei umu
mi hakaret cürmünü sabit görmiy~ 
rck maznunun beraetini talep etti~ 
Muhakeme, iddia ve müdafaa için 
kaldı. 

Sürpagop mezarlığı 
Sürpagop mezarlığının aidiyeti

ni tetkik eden 4 Üncü hukuk mah
kemesi dünkii celsesinde mezarlığın 
vaziyetini tesbit ebnek üzre bir eh-
li bibre tayinini teklif etmiş ve ta
rafeyn itilaf edeınediğinden ehlihib
reyi bizzat İntihap ebneğe karar ver 
m.İ§tİr. 

Kenan Bey 
Yeni matbuat kanunu 

için ne diyor? 
Hafif nezleden rahatsız bulunan 

Müddei umumi Kenan Bey, dün 

makamına gelerek meşgul olmu,. 
tur. Kenan Bey malUm olduğu üzre 
yeni matbuat 18.yi.hastnı tetkik eden 

komisyonda bulunmuştu. Kenan B. 
kanun etrafında bazı mübalağalı ha 

1 herler terqsuh etmiş olmasına ihti
mal verdiğini, hakikatte kanunun 
matbuat hurriyetini takyit d•ğil, 

belki de teyit eder mahiyette oldu
ğunu bir muharririmize söylemiştir. 

Tatil esnasında 
Sultanahmet hukukundan Nec-

det, cezadan Sait, Fatih hukuk ve 
cezasından Cemal, Eyip hukt.~k ve 

cezasından Hayrullah, Bakırköy 

Refik, Beyoğlu hukukundan Kemal, 

cezadan Galata da dahil olmak üzre 

Tevfik, Beşiktaş hukuk ve ceza~1n

dan Hamdi, Yeniköy hukuk ve ceza-
sından Cevat, Üsküdar hukuk ve 
cezasından lbrahim, Tevfik, Kadı-

köy hukuk ve cezasından Zeynela

bidin, Beykozdan Alacddin, Kartal-

dan Mazhar Yaşar, Adalardan Ha-

&an Fehmi Beyler mahkemele•·İn ta

til müddetinre müstacel sulh hukuk 
ve sulh c;ezl\ işlerine bakacakhu·dır. 

Liman vasaiti nakliye tarife ko
misyonu bugün to.ı>lanarak Liman 
şirketi fiat tarifesini tetkike baılı

yacakbr. Kilyostaki ceset 

Bt!ledigede 

Maaş 
Bütçenin Yüzde onunu 

geçiyormu? 
Bir gazete belediye bütçeleri 

nin ancak yüzde onu nisbetin
de maaş verilebileceğinden bah 
sederek, İstanbul belediyesinde 
ki maaş yekununun yüzde on
dan fazla olduğunu ve buna bi
naen bütçenin iade edilmesi 
muhtemel bulunduğunu yaz
mıştı. Belediyemizin salahiyet
tar erkanından bir zat bu ha
berin aslı olmadıgmı, belediye 
bütçesi yapılırken ôu cihetin na 
zarı dikkat" alındığını , maaş 
yekununun yüzde onu geçmedi 
ğini söylemiştir. 

Qunun İçin bütçenin iade e
dilmesi ihtiıı a! ve imkanı yok
tur. 

Sandalcılann sicilleri 
Bilumum deniz ve kara vesa 

iti nakliyesi i~leten adamların 
sicillerinin tetkik ile hapis ve 
ağır hapis cezası ile mahkum e
dilmiş bulunanları varsa, bun
ların ehliyetname!erinin istir
dadı ve işten men'i için kayma 
kanılıklara emir verilmiştir. 

Otobüsler 
Talimatname bugün olm ~zsa 

garın tatbik edıliyor 
Otobüs talimatnamesinin bu 

gün Vilayet gazetesi ile neşri 
muhtemeldir. Nizamnamenin 
Vilayet gazetesi ile neşrini mü 
teakıp tatbikine başlanacaktır. 
Maamafih dün seyrisefer me
murları Şi~li - Maslak yolun
da 400 er metre mesafe ile du
rarak gelip geçen otobüs ve o
tomobilleri kontrola tabi tut
muşlar, süratlerini, haddi isti
abiden fazla yolcu alıp almadık 
larmı ve sair hususatı teftiş et 

' mitlerdir. 
Şoför yanında oturan yolcu

ları da indirmiılerdir. 
Beyoğlu cihetinde de dün

den i,ibaren bütün nakil vaııta 
)arının fenni muamelesine bat 

/

, 
Ne demeli? 

Geçen gün Sam;undan 
gazetemiz~ bi,· taahhıitlü 
mektup geldi. Mektuba 
Samsun posta ida.·esinin 
kırmızı renkteki taahhüt 
ilmühaberi de lef jedil
mişti. 

Biz bu ilmühaberi al
dığımız zaman gözleri
mize inanamadık, Çünkü 
böyle bir ilmiihaber an
cak Fransada kullanıla 
bilir. /çindt• bir tek ke· 
lime Türkçe yok. 

Biz, memleketteki ec
nebi müessese!eri bile 
Türkçe defler kullanma
ğa mecbur ederke11, ec
nebi ve akalliyet mı-k
feplerinde Türkçeye la
yık olduğu mevkii ver• 
meğe çalışırken, kendi 
resmi dairelerimizi~ bu 
kadar kayıtsızlık ve 
Tür/qemize alakasızlık 
göstermelerine 

Ne demeli? 

Amerikan 
Gemileri 
Dün limanımıza 

Amerikan 
gan botu geldi 

iki 

Amerika •ahil muhafaza teıkila
tına mensup Seceaga ve Mennedata 
namındaki gambotlar dün saat se
kizde limanımıza gelmişler ve top
la ıehri teliımlamıılardır. 

Büyük Atlas denizi ve Akdeniz
de bir tecrübe acyahati yapmakta 
olan bu iki 1:arnbot lskenderiye'dcn 
limanunıu celnıiılerdir. 

Liman şirketi müdürü 
Ankaraga gitti 

Liman şirketi umum müdürü 

Hamdi Bey Ankara'ya gitmiştir. 
Hamdi Beyin bu seyahati şirke

tin sermayesinin tezyidi ile alika
dardır, 

Suriyeden buraya gelmiş Profesör ~;~;j;;r ~evrilecek şose 
Briine) isminde biri oldug" u anlaşıldı Belediye Şi,ıi - t.tiny~ yo-

lunu evvelce asfalte tahvıl et-

Amerikan ıambotları limanımı: 
da cuma ııününe kadar kalacaklu 
ve Cuma a:ünü Marsilya'ya hareket 
edeceklerdir, 

2000 s2fj tonilito hacminde olan 
gambotlarda 70 i zabit olmak üzere 
350 kiti vardır. Bunlann 200 u ta
lebedir Amerikan bahriyelileri dün 
karaya çırarak tehri gezmişlerdir. 

Konsoloslar dün 
Yalovayı gezdiler 

Şehrimizdeki muhtelif ecnebi 
devletlerin konsolosları dün husuıi 
bir vapurla Y alovaya gitmiıler ve 
akşam avdet etmitlerdir. 

Konsoloslara Seyriıefain kalemi 
mahsus müdürü Refik Bey mihman 
darhk etmittir. Amerika sefiri Mis
ter Grov'da bugün Yalova'ya gide
cektir. 

Cemiyetler 

Ayakkabıcılar 
cemiyetinde 

Dünkü gazetelerden birinde 
ayakkabıcılar cemiyetinin iki
ye ayrılacağı ve yeniden baıka 
bir cemiyet teşkil edileceği ya
zıyordu . 

Bu hususta heyeti idare aza
sından bir zat diyor ki: 

- Cemiyetin ikiye ayrılma
sında hiç bir sebep ve lüzum ol 
madığı gibi, hey'eti umumiye 
arasında da buna benzer bir 
temayül de yoktur . ., Bugün ce
miyetin ba~ında bulunan zevat 
göya böyle bir grupla uzla§
mak istiyormut" tarzındaki ya 
zı ·kat'iyyen asılaızdır. Zira bö
yle bir grup yoktur ve muta
savver değildir. Olsa, olsa bu 
yazı ancak bir şahsın ferdi ve 
sakim dütüncesidir. Çünkü hir 
zümreye tercüman olduğu id
dia edilen beyanatın altında 
tek bir imza bile bulunmaması 
samimiyetten pek uzak olduğu 
nu gösteriyor. Esasen: biz he
yeti idare azaları müddeti kn
nuniyemizi ikmal ettiğimizden 
bugünlerde tecdidi intihap za
ruridir. 

MEVSİM SONU 
MÜNASEBETİLE 

Beyoğlunda LİON mağazaların
da gayet tenzilfıtlı fiatlnrla yapılan 
büyük satış yalnız 14 ırürı daha de
·vam et~cccktir. 

Bundan bir kaç IJÜD evvel Kil
yosta elleri bağlı bir ceaet bulun
muı, hüviyeti teebit edilmek üzere 

morga aönderilmiıti-
Morgta t"§hiri .,.,,vat salonu yok 

tur. Bunun için ırt0rg cenazeyi 
defnettirmİf, teıhir imkBnını bula-

mamıttır. 

Dün Kilyoıla bulunan ve defne
dilen cesedin biiviyeti nihayet anla-
ıılmJg:tır. 

İsteınbuldan Berut'a 
gönderil•n mektup 

Bundan bir ay kadar evvel Suri
yeden şehriınize profesör Brunel is
minde bir adam gelmiı, Taı·abyada 
Paris oteline inmit ve orada Olga 

ıminde bir kadınla beraber oturmı

ya başlaını,tır. 

Profesör bir arahk Beruttaki ai

lesine bir mektup yazmış, "Ben in

tihar edecefim,, artık benim oraya 

avdet edeceğimi ümit etmeyin. 1 n

tiharnndan da kimseyi mes'ul tut

mayın,, demi,tir. 

Fransız konsolosuna 
müracaat 

Profesörün Beruttaki ailesi bu 

mektubu alır almaz, derhal Berut 

Fransız kon.soloıluğuna müracaat 

etmiş, F ranıız konsoloıluğu da key 

fiyeti ıehrimiz Fransız konıoloslu

ğuna bildirmittir. Şehrimiz Fran
sız konsolosluğu mektubu ahr al
maz derhal harekete ııeçınit, profe
sör Bruneli aramıya ba,lamı,, ika
met ettiği Pariı otelinden sormuş
tur. 

Madam Olgo ne diyor? 
Pari• otelinde Madam Olaa Pro

fesörün on gün kadar evvel bir yere 
davetli olduğunu söy!iyerek otel
den çıktığını, bir daha avdet etme
diğini söylemi§, bavulunun ve çan
taıınm kilitli olarak oda11nda dur
duğunu bilclirrniıtir. 

Profeıörün oduı açılmıt, bavulu 
ve çantası aranılmış, fotografla.n ile 
bir ip parçası bulunmuştur. Profe
sörün pasaportunu bulmak kahil 0 • 

lamayınca bu cihetten tahkikata 
başlanılmı.ı ve Profesörün on gün 

evvel pasaportunun muameJeıi ik
mal edilmek üzere Büyükdere mer-
kezine tevdi ettiği anlaşılmıştır. 

Denizden çıkmış ceset 
Bu arada birkaç gün evvel Kil-

yosta bulunan ceset hatıra gelmiş, 

ve morga gidi1miş, fakat cesedin 
defnedildiği anlaşılmııtır. Bu vıui-
yet karşısında cesedin üzerinde zu-

hur eden e;ya görüfmüt, elbiıe ve 
ÇM"JB§ırların Profesöre ait olduğu 

anla§ılmıt ve cesedin ellerini bağla
mıı olan ip parçası bütün şüpheleri 
izale etmiştir. 

Çünkü bu ip paı·ı;ası Profesör 
Burnclin çantasında bulunan ip par 
çaıının aynıdır. 

Yalnız profesörün kendi ellerini 
nasıl bağladığı dü~ünülmektedir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

Otomatik makineler 
Himayei Etfal cemiyeti otomatik 

makine sahiplerinden üç zatla iti
laf haııl ederek makineleri mubaya
a etrnit ve kendi nam ,._ hesabına 

i,letmele batlamıftır. 
Huıuoi efhas elinde bulunan di

ğer makineler de satın alınacaktır. 

Hukuk talebesi 
Edirneden döndü 

Bir hafta evvel Edirneye giden 
Hukuk talebeai diinkü trenle avdet 
etmitlerdir: Kafile reisi ve hukuk 
talebet.i cemiyeti reiıi Hıfzı Bey 
bir muharririmiz.e ıunları ıöylemİt· 
tir: 

-Edirnede talebemize göıterilen 
lıüanü kabulü izah etmek çok müt
küldiir. Batla Vali Emin Bey, hele 

İye reioi Ekrem Bey, Halk Fırkası 
idare heyeti reisi 1 brahim vıe bütün 
Edirneliler hakkımızda büyük bir 
teveccüh göıterdiler. Orada halk ile 
temas ettik. Aldığımı~ intiba mille
timizin ferefli İstikbali hakkındaki 

emellerimizi bir kat daha tarıin ey
lemittir. Cümburiyet gençliği mef
kUresini kuvetlendirmek için mu -
hakkak vatanın her kö,ıesi.ne gitme .. 
lidir. Edirne aeyahatimi2 bizde de, 
memleketin he,· tarafını görmek 

, hasretini uyandırdı. 

tirmitti. Fakat bu yolun imti
dadmda bazı parçalar şoae ha
linde kalmış bulunmaktadır. İs 
tinye ile Y eniköy arası ve Yeni 
köyle Büyükdere arası bu cüm 
!edendir. Belediye bu kısımları 
da asfalte tahvil etmeğe karar 
vermiştir. 

İnşaat bu sene ikmal edil
miş bulunacaktır. 

iki tevkif 

Dün .aat 15 te Vilayeti v~ Ko
lordu kumandanlığını ziyaret eden 
filo kumandanına bue-ün iadei ı.iya
ret edilecektir. 

Hazım B. 
Dünkü nüshamızda Cerran

paşa ha:taneai cildiye müte
hassısı Hazım Beyin intihar 
ettiğini dair bir telgraf vardı. 

Beyoğlu hastanesinde 7000 Bir ~limt hataaı Hazım Beyin 
liralık sui istimallerinden do- öldiıs<i zehabını hasıl etmekte
layı bir müddettir haklarında dir. Halbuki dün lstanbula ge
tehkikat yapılmakta olan mu- tirilen Hazim B. Fransız hasta 
hasebe memurlarından ibra- nesinde tedavi altına alınmış
him ve Hamdi Beyler adliye- tır. Sıhhi vaziyeti vehamet ar
nin gösterdiği lüzum üzerine zetmemektedir. 
diin Beyoğlu polis meı·kezi me Doktorlar Hazım Beyin su
murlan tarafından tevkif edil- kun ve istirahatini temin ıçın 
mitlerdir. ziyareti menetmişlerdir. Ha-

Her ikisi de tevkifaneye zım Beye şifayiacil temenni e-
sevkedilmitlerdir. deriz. 
••U•o•••••uı•ı•uııı••••••n••••••u•u•n•••ıuıııuıı••••ını•••••••n•nı111ııu111uıuuı••ıı1111111.• 

- Resim güzel olmuş 
bir şegi kalmadı değilmi? 

- Ah bilakis... En ~üc 
rip satabilm•k!. 

ressam! Başka yapılacak 

iş bundan •onro: Beyendi-
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Yeni neşriyat Çapras kelimeler 
Faşist Roma, Kemalist Tiran 

1 T A v ş IA N • s .AIY I 
2 a ' 5 e 1 s • ıo ıı 

den: K.irkor Vartanyan 

Fatma Bedia hanımdan •' 
lan 25,000 liranın maa faİ 
sarif temini istifa .; ı için b" 
recede k~ndisine İpotek bu 
tanbulda Yeni camii Şerif 
ler caddesinde eski 53, 55 
47, 49, 49/ 1 numaralı altı 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

19 TEMMUZ 1931 ve Kaybolmuş Makidonga ı~ ~~Al~-·-• ~.YA~ 
Yazan: Falih Rlfkı B. 1 z r R. ş ARK 1 • i Tecil iDAREHANE - Ankara cadde· 

si No: 100 Telıı:raf adreoi: Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

J aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
; .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıı:eçen nushalar 10 kuruş 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
içjn müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nların meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

asgari 21 derece idi. Bu
gün ruzgar mutedil poy
raz, hava ekseriyetle bulu
tlu. 

1 Fi• ti!?iil 
Bir hesap ve bir 
darbı mesel 

(Vi - i~u) hayli zamandır 
dil encümenine debelleş oldu .. 
Enine boyuna vuruyor. Encü
meı> seğlamdır. Böyle darbele
re tahammülü vardrr. Hani: 
sende bu ense oldukt;a ! .. 

Dediği gibi bu vuruşlr.r de
vam ede<Ağe benzer ... 

Geçende gene bir bentte en
cümenin yapmakta olduğu lu
gat kitabının (2700000) lira
ya ve beher kelimenin 30 lira
ya ml\I olr cağını hesap ediyor
du. Kelime: vardır ki; 3(1 lira, 
eder diyeiim. l.Akin, mesela 
sümsük, sümük, pısrık, gibi ke 
liınele• vardır ki; hiç bir an ve 
zama :.da beş par .. etmez ... Böy 
lesinin 30 lir11 etmesini eseri ta 
li telakki etmekten başka ça
re yoktur .. insanlar da bu keli
meler gibi değil mi? .. Metelik 
etmeye::ı adamlat Karun kadar 
zengin oluyorlar .. Mubarek ço
cuk ona baksa ya! .• 

Bu lugat kitabının 2700000 
liraya ve her kelimenin 30 lira· 
ya mal olacağını okuyunca 
"Söz gümüş İse süki\t altındır,. 
darbı meseli aklıma geldi. De
mek oluyor ki bu darbı mesel 
de değişecek "söz gümüt ise · 
kelime altmdır, lugat kitabı ha 
zine:lir . ., denecek!. 

Haberin varını?. 
Dalgın ve mahdut hayatlı 

bir dostum vardır. Hele hava
lar sıcak oldu mu, bütün has
letlerinde yüzde elli tenzilat o
lur. Mevsim satışlarında oldu
ğu gibi ... Dün yanında idim. 
T elaçlı bir ahbabı geldi ve ona 
dedi ki: 

- lbrahimin hali harap! al 
mış bir düşünce! oğlanın ağzı
nı bıçaklar açmıyor .. 

- Neden? .. 
- Neden olacak, mark düı-

müş. Hem de fena düşmüş! .. 
- Ya!... bir yeri mi kırıl

mış? .. 

Cümhuriyet devri, Falih Rıfkı Be 
yin yazı ve fikir hayatında en bü
yük inkişafı yaptı. Daha evvelki de
virlerde de kaleminin temiz, pürüz
süz türkçesi, kalbinin taıkın ve coş 
kun hamleleri ile temayüz etınit o
lan Falih Rıfkı B., aaıl istikliil har
binin ateşi içinde yoğrularak bugü- 1 
nün en kuvvetli nişiri olmuştur. 
"Ateı ve güneş,, ile bu son eseı leri 
ni karşrlaştınnız. Kemale ennİf gür 
büz delikanlı ile onun çocukluk re.· 
mi arasındaki kadar müıabehet an
cak bulursunuz. 

"Faıist Roma, Kemalist Tiran ve 
kaybolmuı Makidonya", Falih Rıfkı 
Beyin son zamanlarda yaptıgı bir 
seyahatin intibalarıdır. Fakat seya
tahname deyince aklmıza sakın Ah
met Mitat Efendinin "Avrupada bir 
cevel&n,, ı nev'inden bir şey gelme
sin. Falih Rıfkı B., ltalyayr, Arna
vutluğu, Makidonyayı dolatırken, 
gözünün önünde daima Türkiye, 
yeni Türkiye, Gazi Türkiyesi, gök 
yüzünde tek bir yıldız gibi, parla
mıf. Muharrir, hep Türkiyeyi dü-" 
tünerek, muhtelif memleket ufukla
rından Türkiye için li.zım olanlarıru 
toplamıı. 
Yarınki Türk ve yarınki Türkçe 

için en doğru bir tahmiyni bu kitap 
tan alabilirsiniz: Falih Rıfkı B. bü
tün yazı hayatında alııtığı uzun at
lama hamlelerinden biri ile kendi 
neslini aıarak.. yarının bir timsali ol 
muıtur. Fikirler o kadar yeni, ya
zıt o kadar temiz ve canlıdrr. 

Harpten sonra dünya yeni bir şek 
le eirdi. 1789 danberi Avruııaya ya
yılmıı olan Burjuva fikirl,,ri yirmin 
ci aırın ilk senelerinde arlık son 
haddine ermiıti. Cihan harbi, dört 
sene siperler içinde tuttuğu ıusan· 
lardan, dört sene açlık ve sefaletle 
çarpııtırdığı aıkerlik dıtında kalan
lardan yeni bir hamur yaptı. Bu ye 
ni hamurdan yapılmış adamlar ken
dilerini bu kadar felakete saldıran 
medeniy .t sisteminin karıısına a
mansız düşmanlar gibi dikildi. 

Artık yeni bir devre açılmııtı: lh 
tiyar emperyalizm, ihtiyar parle

, 111jlntarizm, dayanacak direğini ken 
di eliyle yıkmııtı. Bunun yerine ye 
ni bir şey liizımdı. Harbin sonunda 
inkitaf eden bu ihtiyaç muhtelif şe
killerde kendini gösterdi: Amerika 
mahut Wilson prenıiplerile, Rusya 
Sovyet hükıimetile, ltalya Faıist ida 
reıile bu ihtiyaca tekabül etmek is
tedl. 

Türkiye 1918 de sulha eren mem 

··--··· .. -···-···--······-············· ... ······ 
- Kimin? 
- Mark dediğinizin! .• 
- Hayır efendim. Mark, 

mark! Alman parası .. 
- Ha! .. ben de dütmüş de

yince bir yerden biri düşmüş 
sandım .. Her şeyin başı sağlık! 
Ne yapalım.!.. düşmez kalkmaz 
Bir Allah! .. 

Mektuba cevap 
Karilerimden (Çelik beden) 

imzalı birinden bir mektup al
dım. Anlaşılan bizim kariler i
çinde madeni olanlar da var .. 
Acaba, ahşap, yün, pamuk, şe
ker· mayi ve sulp olanları da 
var mı?. Bunları mektup gel
dikçe peyderpey ke~fedeceğim. 

Bu çelik bedenli kari benden 
soruyor: 
"Eğer bana tayyare piyango 

sunun 100000 liralık ikramiye
si çıksa Mazhar Osman Beye 
ne kadar zaman misafir kalabi
lirim!..,, 

Aslanım buiki şeye bağlı
dır, biri'i aklınızın, diğeri pa
ranızın tahammülüne bağlı-
dır ... ,, 

FELEAK 

"Milligtf,,in Fdebi Romanı: 42 
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Bürhan Cahit 
Şeyh Sadunun yattığı odaya ı - Sizinle karşı karşıya gel

ıı:irdikleri zaman operatör dışa- mek ist~mezdim Celil Bey. 
rı çıkıyordu. Kumandana yavaı Şeyh Sadun güçlükle konu-
;a izahat verdi: ıabiliyordu. Çok kan zayi etti-

- Şiryanlal'dan çok kan git ği belli idi. 
miş Ümitsiz. Genç erkanıharp onun do-

Hakikat, koca Tedmür teY· nuklaşan gözlerine baktı : 
hinin benzi bir mupmba gibi - Niçin Şeyh efendi. 
olmuştu. Yaralının zayıf dudakları ha 

Gözlerindeki o parlak ışık reket etti: 
ıönmüştü. Bununla beraber ya - Siz (Hama) da çok bü
nına gelen erkanıharbi derhal yüklük gösterdiniz, beni ıs
tanıdı. Soluk dudakları açıldı: best bıraktmızdı. 

- O ... Yüzbaşı Celil! Miralay Celilin yüzünden•-
Kumandan onun elini tuttu: tikir bir asabiyet uçtu: 

- Nasılsınız, geçmiş olsun. - Ne ehemmiyeti var, dedi. 
Şeyh Sadunun fersiz gözleri O hürriyeti ben size beş asır be 

ıcı acı baktı. Cevap vermedi. raber yaşadığınız Türk Milleti 
Bir dakika böyle geçti, Son- namına bahşetmittim. Memle

ra yavaş yavaş söylemege baş- ketinizi istila eden düşmana 
!adı- ka•şı kullanm"k icin siz,, silah 

lelı:etlerden de hiriç kaldı. Onun mu ~ _!_J- ~ b_ ~ Ji E !J_ıç_ J R 
harebesi daha dört sene sürdü. An- ! ~. ~ H !_ _l • _§_ U, • _ .!_ ~ 
cak sonra Türkiyede de, sekiz sene ı K • 1 ::J N E M L İ • T 
tik amansız dövüşmenin bıraktığı ih ' A li p EH r -ı v i. N • 

~!~u~öründü. "Kemalizm" bundan : Ff_ ~ ~. i ~ ~ ~I~ ~ ~ 
-FRANSIZCADAN-

Jan o akşam nihayetsiz bir yordu. rumu havi ve havası ba§ 
yorgunluk hissediyordu. Yorul - Yerinde bir şey söylemez ve temamına 14,000 lira 
maz yürüyücülerden bir arka- sem, gene orta yerde gülünç takdir olunan kargir üç b 
daşla yaptıkları uzun yaya ge- bir aktöre döneceğim. Lakin nın altınış hisse itibarile .; 
zintiden, yorulmaz çenebazlar- ı muhakak bir şey söylemek mi açık arttırmaya vazedilırı 
dan diğer bir arkadaşla kahve· lazım. , Sözden ziyade İş daha 10!8/ 931 ta,·ihir:de şartn 
de geçirdiği uzun saatlerden müessir değil midir? Şu mel- vanh~ney.. talik edilerek 
sonra, bacakları perişan, kafa- unların ikisini birden öldüre- taril1inc mü'8dif cıımorte· 
sı perişan bir halde eve döndü. yim. saat 14 ten 16 ya kadar B 

Falih Rıfkı Beyin Rusya' ya ait --ı - - -
görütleri ayrı bir kitap şeklinde çık ıo ii'T S __ K _A- _• E_ ~ı~ _l-: R 
mak üzeredir. Bu eserinde Falih Rıf ı A Z • f m A R K:A • T 
kı 8., evvela Faıist ltalyayı gözden 
geçiriyor. Garpta bile az anlaşılmış Dünkü şeklin halli 
olan bu hareket bakında en kuvevt-
li ve en toplu malUmat, aııl bizi a .. 
lakalandıran cephelerden görülmüt 
olarak, bu kitabın satırları içindedir. 
Parlemantarizmin elinde yıpranmış 
ltalyayı yeniden canlandıran Mus
solini hareketini eıaılı ve lc.avrayıcı 
hatlariyle bu kitapta takip edebilir
siniz. Arnavutluğa ait olan tetkikler 
hemen hemen buna bir zeyil adde
dilebilir. Makidonya geçiıi de eıki 
hicranları tazeleyen bir hatime gibi 
dir. 

ı 2 845678 9 ın ıı 
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Kendi kendine: Bir çekmeceden tabancasını daki lstanbul 5 inci icra D 
- Eğer karım karşılarsa, ra aldı ve şarjüre baktı. 1 açık arllırma ile satılacaktı 

hata veda! diyordu. Lakin be- - Vay canına, dedi, kurşun\ maya iştirak için % 10 te 
ni beklemiyor. Yavaşça girme- yok. Kurşun kutusunu da nere 1 çesi alınır Müterakim verg'İ 
li ve girişimizi belli etmemeli! ye koydum bilmem ki. . Vay, tediye resimleri ve vakıf ica 

1 ' " • Bu kitabın içinde yeni hatıratın -ı-- - -ı- - - -

Jan bu harikulade planı tat- şimdi hatırladım. K;u~u yatak I t~riye :ittir. Hakl~ı Tap~ 
bika kalktı. Apartımanın kapı- odasında. . Oraya gıdıp te ta- I rıle saoıt olmayan spoteklı 
sını yavaşça açtı ve ayakları- bancayı gözlerinin önünde dol- lar ile diğer alakadarların 
nın ucu ile salona girdi ve bir duracak değilim ya. , O zaman ı fak h"kkı sahiplerinin bu h 
kanapeye uzandı. Çok geçme- daha gülünç olurum. Bu fela- ve huıusile faiz ve mesarif 
den dalmıştı. ket le, tam böyle aksi bir gece· lan iddialarını ilan tarihinde 

Tam uykuya varacaktı ki, de başıma geliyor. Bizde de ta ren 20 gün zarfında evrakı 
mühtaç olduğu en yüksek fikrler, ~ , • • 1 
entemiz ve kısa cümlelerle anlatıl- ıı ji'ji ii - .-- - -
mııtır. Y arınm Ü!liibu için en par
lak nümuneyi bu satırlar gÖ•teriyor. 
Bir tek cümlenin içinde bazan koca 
bir fikir cihanının parladığını görür 
sünüz. Kısa, açık, sarih bir ifade. 
kitap battan bata bu canlr ve yeni 
lisanla yazılmı,tır. Okuması hiç güç 
tük ve yorgunluk vermiyor. Fakat 
gerçekten istifade ebnek ;sterseniz 
her cümle sonunda biraz da kendi 
kendinize düıününüz .. O özlü fikir
leri ancak böyle içli bir düşünüt ta 

yatak odasından doğru karı~ı- li mi dedin? !erile bildirmeleri lazımdır, 
nın sesini duydu: Jan, yapılacak başka bir şey dirde hakları Tapu sicilleri! 

mamlıyabilir. 

Ne kadar anlatmak istersek iste
yelim, bu müstesna eseri kendİıç.İn
den daha iyi anlatmağa imkan yak
tur. Bu eseri anlamak icin onu qku
malı tekrar tekrar okumalıdır. Yeni 
hayata intibak için hu okuma en 
kuvvetli vasıtalardan biri sayılabi
lir .. 

l. Necmi 

Kari Sütunu 

Bu nasıl kaptan? 
Bu Cuma saat 9,30 da Köp

rüye gelmekte olan bir motör, 
Beylerbeyi açıklarında benzini 
kalmadığı ve esasen makinesi 

de sakat bulunduğu için istop 
2tmiş ve içinde bulunan yirmi 
bet kadar kadın ve erkek çocuk 

yolcular acı acı feryada başla
mışlardır. Gece olduğu için bir 
taraftan imdat gelmesi mütkül 
olduğu sırada, tıoğazdan 1'op
rüye gelen 74 numaralı Şirketi 
Hayriye vapurunun kaptanı Şe 
ref Bey bu acı feryatları işitin
ce derhal muavenete koşarak, 
motördeki yolcuları vapura al
mak suretile yirmi be~ nüfu$U 
tehlikeden kuı·tarmıştır. Şeref 
kaptana teşekkürlerimizi ve sa
kat motörle yolcu taşıyan mo
törün kaptanı hakkmda taki
bat yapılmasını makamı aidin
den rica ederiz . 

Mülkiye mektebi ambar 
memuru Cemal 

Kadıköy icrasından: Bir borç
tan dolayı mahcuz olan üzeri kırık 
camakinh bir ma"a ve bir terazi Ka 
dıköy pazar yerinde 23/7 /931 per
ıembe günü saat 13 buçuktan 16 
buçuğa kadar bilmüzayede satılaca
ğından ihale ve pul bedelleri müt
terisine ait olmak üzere talip olan~ 
ların orada bulunacak memura mü .. 
racaatları ili.o olunur. 

ve cephane verdim. Kabul et
mediniz. Gelen düşmanın size 
istiklal getireceğini zannede
rek hürriyetinizi istediniz değil 
mi? 

Şeyhin göz kapakları indi. 
Genç erkanıharp devam et

ti: 
- O zaman daha dört yıl ev 

vel (Tedmür) deki sarayınızda 
size söylediğim kanaatlerin ta 
hakkuk etmesi için ıize istedi
ğiniz serbestiyi verdim. Türk 
milleti, silahsız ve hasta efra
dını katliam eden a,iret reisle
rini affetmezdi. Fakat ıize sap
lamp kaldığınız yanlıt akide
nin neticelerini isbat ettirmek 
için ben size o akibeti görmek 
fırsatını verdim • 

Allenbi orduları (Erden) de 
(Guro) orduları Şamda bulunu 
yor ve yerleşiyor. Beklediğiniz 
müstakil Arap saltanatı nere
de; onu öğrenmek isterdim. 

Şeyh Sadunun yüzü karıştı. 
Sakal başlarından terler akıyor 
du. Genç erkanıharbin bu suali 
ona omuzundan aldığı mühlik 
harp yarasından daha cnk ız-

Yeni şekil 
' 

Soldan sağa 

1 '- Kalabalık (7) Baıton (3) 
2 - Nota (2) Kan yolu (5) Be-

yaz (2) 
3 - Zaıiıe.n (Z) Şaıırdı (il) 
4 - Derin (4) Tüy (3) 
5 - Beyaz (2) Eski (4) 
6 - Sinir (4) Oyunda birli (2) 
7 - Erkek dadı ( 4) Renk (2) 1-

şaret (2) 
8 - Alince (7) 
9 - Memleketler (7) Kabul etme 

mek (3) 
10 - Deri kemik arası (2) 

(2) Zevali değil (5) 
11 - Su (2) Keder (4) 

Yııkardan aşağı 

1 - Deva (4) lıaret (6) 

Nota 

2 - Şüphe, tahmin (3) Kibarlık 
(6) 

3 - iklimler (6) 

4 - Asmak ( 4) Periıan etmek 
(6) 

5 - Kur'anı ezber bilen (5) E-

)emler (4). 
6 - Derinliktç;.(4). Katil (4). 

7 - Canın yongası (3). iz (-1). 

8 - RL (2). Uzağa itaret (2). 

Hece (2). 
9 - Geri gelmek (4). Rusyada 

dağ (4). 
10 - Sadakatli (5). Ben (3). 
11 - Zeka (4). içilen şey (2). 

Takım (3). 

- Yeter Allah atkına, de- bulmak için tekrar kanapeye olmayanlar satış bedelinin 
li ! .. Bak, beni ne hale koydun? döndü ve uzandı. Fakat o ka- masondan hariç kalırlar. Alil 

Jan birdenbire doğruldu ve dar yorgundu ki, gözleri ken- rının icra ve iflas Kanunun 
başını kaşıdı. Süki\nete davet e diliğinden kapanıyordu. Kendi uncu maddesi hükmüne göre 
dilen bu deli kimdi? Her halde kendine şöyle düşündü: kı hareket etıneleri ve daha 
ne evin köpeği, ne evin kedisi - Eh, dedi, bu adam bir de- malumat ve tafsilat almak · 
değil! Bunların haricinde mah fa tadını aldı ya, mutlaka gene terin 931/1338 doaya nu 
luk namına evde kavanozdaki gelir. Belki yarın, belki bir haf memuriyetiınize müracaatları 
kırmızı balıklar var. Her halde ta sonra .. O zaman yapacağı- olunur. 
bu balıklar da değil! mı ben bilirim .. 

Jan tamamile ayağa kalkma- Ve Jan derin, gayet derin bil' 
ğa karar verdi. Büyük bir reha uykuya daldı. 
vet mafsallarını gevşetiyor, ira -------------
desine zaf veriyordu. Maama- T. Tayyare c. 
fih kapıya kadar yürüdü ve a- 1 b Ş 
nahlar deliğinden içeriye bak- stan ul ubesinden: 
t Cemiyetimizde mevcut ka-ı. 

Karısı, bir delikanlının kuca 
ğına oturmuş, her ikisi de ha
şır ve neşir olup duruyorlardı. 
Bu sefil ve alçak adamın mu
hakkak geniş bir muhayyelesi 
vardı ki, nevazişlerin çeşidini 
ihtira ediyordu. 

Tam manasile şaşıran Jan 
tarassut deliliğini bıraktı ve 
zihnini toplamak için lcanapesi 
ne döıııdü, düşünüyordu: 

nepe, koltuk, halı, masa, san-
dalye, kasa, tahta sanôk ve 
saire gibi müstamel bazı eşya 
temmuzun 26 mcı pazar gü
nü saat 14 te satılacağından 
almak ;steyenlerin o gün Ca
ğaloğlundaki şubemize müra
caatlar!. 

ZA Yl: - Namıma muharer 
tezkeı-emi gaip ettim. Y eniıi 
racağımdan hükmü yoktur. 
Aydın otelinde kahveci lbrah· 
Maksut. 

ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜN YON SIGORT ASINA yaphrınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

UNVON 

- Muhakkak bir şey yap
mak lazım! diyordu. Hiç itiraz 
etmezsem, gülünç mevkide kal 
mıı olurum. Haydi odanın kapı 
sını açayım ve bağırayım. Fa
kat ne söyliyeceğim. Bağırınca 
da bir şey söylemek lazım .. 
Böyle vaziyetlerde de ne söyle 
nir bilmem ki. , 

Düşündü, düşıündü. Fakat 
!kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

yorgun kafası, ona yapılacak 
Telefon: Beyoğlu 2)()2 

gg~i:~E~ l '°';~ö~·~~~m;··, ~·İ ~;-L l R T ü ft·ı··~·i·M··r·E·u··,·i·n·ı·E·T i 
eylediği ref'i haciz davasmdan do- Y 
layı ilanen icra edilen tebligata rağ- Türkiyede her lisanda intişar eden biitÜD 
men 15/ 7 /931 tarihli cebesi tahki-

katta i•bati vücut etmediğinden gazeteler için bilumum resmi daireler 
naşı hakkında siyap kararı veril-
miş ve emri tahkikatın 9 /9/931 ta ilanlarını kabul eder 
rihine müsadif çaı·taınba günü saat 

14 de tayin kıtınm•l olduğundan Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
yevm ve vakti mezkürda rnahkeme T f d • R ·ı"' T } f 20960 p k J 753 
de hazır bulunması lüzumu beyan elgra a resı: esmı an - e e on: osta utusu st. 
ve aksi halde hukuk usulü muhake • •1tıt:•t:••r::ll1lll••••• 
melerikanununun40lve 14lnci - · SAF.YE HANIM maddeleri mucibince hakkında gi- c 1 
yaben tahkikata devam · olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak Üzere ı -
ilan olunur. ı - _Kiiçük Ciftlik Parkıadaki Saz heyetine iştirak etmektedir. 

tırap verdiği belli idi. 
Cevap vermedi. 
Fakat dudakları hareket et-

ti: 
- Biraz su! 
Bizzat kumandan elile dol

durduğu bardağı şeyhin dudak 
!arına götürdü. Taze ve soğuk 
su ona biraz can vermişti. 

- Teşekkür ederim Celil 
bey, dedi. Her zaman lutufkar
aıoız • 

Kumandan gülümsedi: 
- Türk zayıflara her za

man dosttur. 

Şeyh Sadunun gözlerinde bir 
ışık parladı: 

- Hata ettik, dedi. Sizinle 
beraber çalışsaydık bu akibet 
olmıyacaktı. Suriye bir Avrupa 
müstemlekesi olmıyacaktı. 

Miralay Celil başını dikmit
ti: 

- Beraber çalışmağa lüzum 
yoktu, dedi. Onlarla beraber ça 
lışmasaydmız, biz yine sizi kur 
taracaktık. 

Ve bir dakika durup ilave et 
ti: 

1 

basmağa hazırlanan kuvvetleri 
nizi onlara karşı kullansaydı
nız, Tarih sizi topraklarını mü 
dafaa eden bir kahraman millet 
diye kaydedebilirdi. 

Siz, size beş asır canını ve 
malını veren Türkün bu sefer 
de anayurduna akın etmeğe 
kalktınız. Yirminci asırda 
(Gazve) fikrile hareket eden 
bir milletin tarihi bir saltanatı 
nı istirdat etmesi mümkün mü? 

Genç erkanıharp ağır yaralı 
bir esire daha acı şeyler söyle
meğe dili varmadı, sustu • 

Ve zaten !eh Sadun ar
tık işitmiyordu • 

Yüzünde görülen hafif bir 
ihtiliçtan sonra ebedi sükut 
baıladı. 
Şeyh Sadun ölmüştü • 
iki arkadaş odadan çıkarken 

kaymakam Rifat kendini tuta
madı: 

- Hey koca Arap, dedi. Son 
nefesinde bile bir yudum suyu 
nu Türkün elinden içti. 

~ikinci kısmın sonu) 
- Hatta c!ün gece (Kilis) i l 

-SONKISIM

Miralay Celalden kaymakam 
Rifat Beye. 

lzmir'de müstahkem mevki 
kumandan muavini kayma 

kam Rifat beye 
Aziz kardeşim Rifat, 

lzmirde eski silah arka
datlarile buluştuğuna pek mem 
nun oldum. Güzel lzmir neler 
çekti, neler gördü. lzmir muha 
rebelerinde bulunamadığıma, 
bilhassa Büyük kumandanın 
yanında çalııamadığıma çok 
müteessirim. 

Bana burada verilen va
zife askeri olmaktan ziyade Si 
yasi. Onun için zevk almıyo
rum dersem inan. 

lzmir ve lstanbul kurtul 
duktan sonra Milli hudutları
mızın çerçevesi göründü. 

Bu mucize Alman donan 
masını kendi kendine batırtan, 
Kayseri hudut haricine kaçır
tan koca Loitcorca (Taymis) 
kenarlarını zehir etti. 

Bizi siyasi haritadan si
lip süpiirmek için şahlanan Av 
rupa devletleri pes dediler. Fa· 

kat Türkü imha için kostaırtİ 
le el ele verip şeyhislim kal' 
nın fetvalarını ( Papulas) ıJI 
mirnamelerile beraber nef~ 
den halife bili kafasını dei'I 
tirmedi . l 

Fakat mecnun ve ıaff' 
bir sülalenin çerkes analar, ;.· 
rap lalalar ve Arnavut muh'~ 
fızlar içinde büyüyen ıecirel ~ 
evlatları ile Türk milleti art' 
alakasını kesmiıtir . 

Saf Türkün yüreğine d' 

yuşturucu bir Meleke atısı ~ 
rup beş aırr onu sairi filmeıı.•~ 
gibi yaıatan hilafet için fd , 
hudutları içinde yer ayıraf011 
cağız. 

Şeyh Sadun, Türküıı ~~ 
rap itilisına engel olduğuıtıl · 
dia ediyordu . ·• 

Ben ona Arap tesirle"d 
nİn Türke ayak bağı olduğııc 
söyledim. )ı 

Hacı baba, biliyorsuıı; ,. 
rabistandan çekilirken bit• Je 
dım adım takip edip perake" i~ 
!erimizi vuran diplomat şe 

T)e\·amı vz( 



Matbuat celsesi 

ıil 

J' 

ıe 

Jackie Cooga
n'ın kardeşi 

Bir çok seneler tahsilde olduğu 

için film çevirmeyen ve ancak sine- ~ 

maya yeni avdet eden JackieCoogan ! 
ı kimse unutmamıştır. Bu çocuğun 
mi.nalı gözleri, zekası, kurnazlıkları 
hala hatırlardadır. Fakat Jackie şim 
dj büyüdü. Büyüdü amma, eski 

Jackie'nin yerini de bot bırakmı .. u. 
Bu yere kardeıi Boby'yi koyuyor 

Jackie sinemaya avdetinden SOb• 

ra Paramount'da bir film çeviriyor-

du. Babası Coogan film çevrilirken 
seyretmek üzere be, buçuk yaımda 
ki Boby•yi de stüdyaya getirdi. Ço
cuk şen şatır eğleniyordu. Bir ara
hk babasının eteğini çekti : 

- Ben de sinema oynayacağım. 
dedi. 

Babası danldı: 

- Yavrum, sen bir itfaiye nefri, 
polis, mebus, tüccar veya batka bir 
fey olabilirsin, fakat aktör asla! 

Halbuki Paramount o sıralarda 

betbaht bir çocuk rolü oynayacak 
küçük birini arayordu. Müdir, ba
basının tekdirinden sonra mahzun 

mahzun aktörleri seyreden Boby'yi 
Meksikalı kaam kigafetinde Norma ::Snarer 

Al Capone sinemada Şarlo evleniyor ınu? 
Mqhur Amerikalı haydut Hali hazırda Fransanm ce· 

Alcapone ıinemaya gittiği za- nub sahillerinde istirahat 
man otuz beş bilet almaktadrr. eden Şarli Şaplenin aslen 
Biri kendisi için, otuz dördü Maryenbatb bir Çekuslovak 
de muhafızları için.. km ile evleneceği şayidir. 

1 Kazan ları Missie MuHer i;mindeki 
Ç bu kız bundan uç sene 

1 1930 senesinde F oks film evvel Niste tertip edilen gü-

t 
k:'1m~anyası _ı0,150,0?0 hasıla- zellik müsabakasmda birinci 

1 
tı safıye temın etmiştır. gelmişti. 

1 Spor ve sinema Sinemalar 
Halihazırda bütün dünyada 

Meşhur tenisçi. Helen Wis 
'Amerikada dört film için anga
je edilmiştir. Film başına 625 
bin frank alacaktır. 

A.vrupaya gelenler 
Gertrude , Vlian Roth, 

Olor·a Suamson . Laurence 
:\vrupaya gelmişlerdir. 

62365 sinema salonu vard.r. 
Bunun 22731 i Anı:rikadadır. 
Yer yüzündeki sine•na salon
larımn 19984i seslidir. Bu 
mıkdarın 16500i Ameriknda, 
5401 i Avrupadadır. 

Milas'ta yeni bir 

Eskişehir buse e 
_ ahsul me z r 

65 bin dönümde başlanan fare 
mücadelesi geçen ay bitirilmiştİli 
Eskişehir: Hu~usi bütçeden sıh- ı 

hal işleri için 32 bin kü~ur lira tef
rik ~dilmiştir. Şehirde elli yataklı 

bir ha<>l•me vardır. Buı·ada beş bin 
liraya mükemmel bir rontken maki
nesi alınmrştır. Bugünlerde tesisata 
başlanacaktır. Şehir ve civarında sa· 
ri ha .. lahk yoktur. 

Burada sıtma mücadelesi için de 
bir heyet çalışmaktadır. Her kaza
nın vaziyeti tespit edilmi,, mükenı
me) bir program dahilinde mesai iler 
lemektedir. Bu meyanda küçük ba
taklıklar da kurutulmaktadır. 

Cemiyeti hayriyelerin şİbhi meııa
ilerinClen de yüksek randıman alm
rnaktadır. Bilhassa Himayei Etfal 

cemiyetinin faaliyeti çok geniştir. 

Mekteplerdeki yetim çocuklara sis. 

tematik bir tagaddi usulü tatbik edil 
miştir. 

Himayei Etfalin ayrıca bir dispan 
:;eri \'ardır. Hereün hasta kabul ve 
meccanen tedavi eder. Her kaznda 
da hükumetin birer dispan•eri yn
pılmıştır. 

Hi.mayei Etfal şehirde güzel bir 
çocuk bahçesi yaptırtmı,tır. 

Memleketin iktısadi işleri 
Bu sene Eskişehir mıntakailnd.ı 

yalnız buğday zeriyatının 900 bin 
dönüm olduğu ve umumi zcriyatın 

bir milyonu mütecaviz bulunduf:u 
tespit edihniştir. 

Bu sene hasrlatrn bire sel<iz olaca
ğı kuvvetle ümit edilmektedir. Ge
çen sene bire b~ hasılat alınmıştır. 
Son yağan yağmur ve dolular bir 
kaç köyde üc dört bin dönümlük bir 
Lahribat yapmıştır. 

Fare mücadelesi geniş bir şekilde 
olmak üzere 65 bin dönümde tatbik 
edilmiş ve 25 Haı.iranda hitam bul

muttur. 
Haber verildiğine göre bu sene 

afyon mahsulü biraz noksandır. Bu 
da yağmurların fazla yağmasından 

ileri gelmiştir. Keza meyva hasıla

tı da azdır. 
Şehrin sebze ihtiyacım timdilik 

Sakarya ..-adiainde yedi köy temi" 
etmektedir. Sebze fiatlan nisbeten 
ucuzdur. Hat boyundaki köyleı·de 

süt ve peynirlerini Ankara pazarla
rına ~öndennektcdirler. Şehrin hu
bubat ihracatına çok ehemmiyet ve
ı·i imek tedir. 

Vaktile (Muttalip) denilen köy
de harbi umumiden evvel yetiştiri

len arpanın lngiltereye kadar ihraç 
olunduğu ve Bomonti fabrikasının 

burl\dan evvelce çok arpa mubayaa 
ettiği 3öylenmektedir. Harpten ev
vel Eskişehirden vasati 8 - 10 bin 
vagon hububat ihraç edilirmiş. 

Lülctaşı da Eskişchirc mühim 
miktarda para getirmektedir. 

Eskişchirde iktisat Vekaletinin 
tesis ettiği (hlah büzur çiftliği) 

nin faaliyeti de şayanı kuyıltır. 
Burada bu sene bir kuru zir 

laboı-atuvarı bir esas laboratuvar, 
vagonluk bir silo ve hangarlar bi 
sı, kalorifer ve elektrik dairesi ç· 
leme mahalleri ve iki seı·a tesi 
yapılmıştır. Şehirden dört kilo mı 
re uzakta bulunan bu çiftliğe sig 
lalı elektrik cereyanı alınmıştır. 

Şehir civarında lmk dönümlük ~ 
ziraat nümune bahçesi tesiı edilrn 
tir. Burada yetittirilen fidanlar h: 
ka meccanen tevzi edilmektedir. 

Baytari tetkilat için hususi id 
bütçesinden 9 bin lira tefrilı: ol 
muıtur. Dört ayırır sun'i telkih • 
kullanılmaktadır. Hergün 16 -
kısrağa aşı yapılmaktadır. Hal 
sun'i telkiha raibeti çok yüks 
Şimdiye kadar 250 kısrağa aıı 
pdmış ve daha elli k11rağa aşı 
lacktır. Tecrübelerde sun'i telki 
% 80 İc;abet ettiği anlaşılmıştır. 
tisadi hareketler arasında geçen 
ne iZrat Bankasından ahnarak 
k tevzi olunn (200) bin liranın 
faydaları görülmüştür. 

teşkilatı da ileı·lemektediı·. 
Mek\ubuma hatime verirken E 

şehir Halk Fırkası ve kütüphane 
Memlekette zirai kredi kooper 

nası hakında biraz izahat ven 
faydalı buldum. 

Şehrin en güzel bir yeı·inde 
güzel bir bina vardır, bu bina he 

tekemüml etmek Üzere bulunan 
parkın ortaHndadır. 

Dahilen güzel bir taksime tiıbi 
tularnk bir kısmı Cümhuriyet 
Fırkasına, bir kıBmı kütüphan 
ve bir kısmı da cemiyet teşekk ·· 
rine ve konferans salonuna tak 
edilmiştir. 

Fırkanın işgalindeki kısım b• 
nın tarzı mimarisine ve rengine 
gun bir surette tefrit edilmiştir. 
kısonda vi.liyet fırka ocağı mer 
ve kaza ocaiı ile beraber bü 
misafirlere mahsus bir yatak o 
ve banyo ve mesai dairesi v 

Yanı batındaki kııunda iki bin 
yüzden fazla eseri ihtiva eden 
kütüphane ve bir mütalea salon 
daha ortada da büyiik bir konf 
salonu ve radyoıu vardır. Binay 
yük bir kıymet verilmektedir. 

Eılciıehir Cümburiyet Halk 
kası teı.kilitı büyük bir faaliy 
çalıımaktadır. Bu meyanda he 
her nahiyede bir fırka binası ya 
rılmıştır. 

Fırka ocak 
gezdirirken büyük misafirlere 
sus yatak odasının kapısını itina 
açarak ili ve etti: 

- Burasııu ıehriınize gel 
ziz misafirlerimizin istirahati 
yaptık.. 

K. K 

Türk Korsanları 
.ıştan haşa heyecan, şan, şeref dolu Türkün büyllk ro 

nıdır. Barbaros, Turgutreia gibi kaptanlarımızın kahram 
lıklarını ve Avrupayı nasıl titrettiğini burada göreceksin 
Ciltli olarak 2 liradır. 

Gözlerin Sırrı 
Nar Tahsin Hanamm hissi, zarif, bir romandır. Bilh 

okuyunuz. 40 kuruş. 

Genç Kalınız 
Hayahm:ıda mes'ut olmak, ıenç kalmak istermısiniz? 

kitap sizi biç olmazsa yirmi yq genç bırakacaklar. İliça 
maırafsıı ••. 75 kurut. 

Molla Mehttıet. 
in çok seveceğiniz bir eserdir. Eski medrese bayatı, 

kaçırma, eıkıyalık, sahte doktorluk ve daha bir çok mera 
feyler. 50 kuruş, 
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Birinci sahifeden 
• 

Hükümetın yardımı 
vaziyeti ıslah etti 

Yeni kadrolarda açık 
ta kalacak memurlar 

iktisat vekili istikraz yapılması 
teklifine cevap verdi .. 

Politika 
(Bası J inci sahil 

{Başı birinci sahifede) 
aslı dil encümeni azası,· nunlarrmız vatandaıı himaye ettiği 

derecede himaye temin etmektedir. p~k karışık bir cemi ~ 
Fakat Halil Beyin istikrazlardan t~r. Buı_ıların yalnız. bıl 
maksatları bu değildir. Türkiyeye 

1 

kır 1ekın_de_ c~mo/un~·ıJıi 
parasını koyacak ecnebi o parasının b?lt eps1ı bırlıkte teV 1 

(Ba.şı 1 inci sahifede) 
niyordu. Şirket bu bonoları Döyçe 
ve Döyçe Oryant bankalarına iskon 

to eltinnitti. Henüz müddeti gelme 
yen bu bonolann Ziraat bankası ta .. 
rafından bankalara tediyesi emre
dildiğinden bankalara Ziraat banka 
•• tarafından 5 milyon lira kadar 
tediyatta bulunulacakbr. Bu para-
dan 4 milyon mark, takriben 2 mil 
yon lira Döyçe Oryant bankasına 

ait olduğundan mevduatın temamen 
iad._si imkan dahiline girmiıtir. 

Hükumetin gardımı 
Mevduatın bugün, nihayet yaftn 

tırmamen ıadesi hükUmet tarafından 
-.eı·ılmeıi emredilen para alındıktan 

ıonra imkan dnhiline gİrm.İf olacak 
b. Fakat O•manlı bankasının çıkar 
dığı müşkilit üzerine bu paranın 

da temamlanması için bir iki gün 
daha beklemek mecburiyeti basil ol
mu,tur. Osmanlı bankası bu sabah 
)Mr.kalara, Ziraat bankası tarafın

d •• n havale edilen paradan müteba 
"i kıcı;mınıO~manlı bankası tediyeye 
devam edecektir. 

Buhran siyasidir 
Bankalar mahafilinde bu buhra-

nın bir vezne buhranından ziyade 

aı;·asi banka buhranı addedihnesi 
dalıa do!P"u olacağı iddia edilm•k
tedir. Buna misal olarakta şu vak,a 
zikredilmektedir. Alman bankaların-
ancak kısmen alınması ve tediyatın 
dan birile 750 bin liralık bir hisabi 
olan bir tiirk şirketinin hisabi cari
sini banka Osmanlı bankasına dev-
retınek istemiş ve banka ilkin muva 
fakat etmiş iken bilabare paristen 
aldiği emir Üzerine bunc!an sarfı na 
zar etmiştir. Buhranın başlamasına 
hu nıuametenin teahhürü mühim bir 
inUI oJmuıtur. 

Dogçe Oryent Bank 
müaürü ne tligor? 

Dün ııörüştüğiin:ıüz Döyçe Or
yan! bankası müdürü buhran hak
kı<lda bize atideki malıimab ver-
nıi~tir. 

- Maliye vekili Abdülhalik Bey 
fendi vadesi gelmeden bonoları te
diye ettirmek suretilt halılunuzda 
buyük bir lıitüfki.-lrkta bulurunu1-
lardır. Kendilerine en derin fÜkran 
larımızı arzederiz Bankamızın va
ziyeti her zamandan sağlamdır ve 

birkaç &Ün zarfında hatta piyasada 
ki alacaklarımıza müracaata mecbur
olmdan bütün mevduab iade edece
ğiz. Bu hususun müemmen olduiu
nu tekrar etmektefim. Bono bedel
lerini henüz temamen almadığmuz 
jçin yarın da mevduatı kısmen iade 
etmemiz mecbur-iyeli hisıl olabilir. 

Maamafih bir kaç ııün zarfında bu 
muameleyi temamlayacağımızdan 
mevduat eshabınrn emin ohnası li
zımdır. Bugün Almanyadan aldığı
mız haberde bankamızın Mmrda, 
da hükumetin yardımile tediyata 
başlayacağı bildirilmektedir,.. 

Hükumetten alınan para 
Döyçe bank dün Ziraat bankası 

tarafından Osmanlı bankasına hava 
le edilen paradan dün 500 bin lira 
almışbr, bu sabah da 800 lira ala
caktır. Bugün pazar olmasına rağ
men bankalar öğleye kadar tediya-
ta devam edeceklerdir. 

Halkın evvelce göstermekte oldu 
ğu telaş ve endiıe dün gazetemizin 
neşrettiği bonoların hükumet tara-
fından vaktından evvel 
hakkındaki haber üzerine 

tediyesi 

zail ol-
muş olduğundan bankalara fazla 
tehacüm olmamıfbr. 

Maamafih ne de ol•a bütün bu 
meselenin kat'i olarak halli, büyük 
Alman meselesine bağlıdır. Büyük 
meselenin haJli ise öyle az bir za
manda olamaz. Yalnız ıu da var ki, 
Almanyadaki bu kararsız vaziyetin 
ne vakte kadar süreceği bilinemez. 

Halkın, altınıt yetmiş milyonun ta
liile, servetile, hal ve atisile alaka
dar olan bir işi uzatmakta daima 
tehlike vardır. Bu tehlikeden muta-
zamr olacak olanlar. yalnız Alman
lar değil bütün dünyadır. Onun için 
kat'i tedbirlerin almması daha fazla 
geciktirilemez. 

Bankaların tebliği 
Döyçe Oryent banka merkezin-

den vürut eden bir telgrafa nazaran 

mezkur Bankanın Mısır ıubeleri 

ııişeleri gelecek hafta İptidasında 

açıJacaktlr.Bu müessesenin memleke 

tin ziraatine sepkat eden mühim 
muavenetini takdir eden Mııır Hü-
kUmeti me.zkUr Bankanın Mısır fU

belerine vaziyeti hanra dolayısile 

ehemmiyetli yardımlarda bulunmuı 
tur. (Bugün) sabahki gazetelerde 
İntişar eden beyanattan da anlatıla
cağı veçhile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükumeti de bu bankanın Türkiye
deki tarzı faaliyetini takdir ederek 
mezkur Bankanın Türkiye şubele

rine yardım etmek lüzumunu hisset 
mittir. Oğrendiğimize göre gerek 
Doyçe Bank und Diskonto Gezlf8ft 
ve gerekse Doyç< Oryent bank hü
kfunetten alacaldarı olup henüz va
deleri hulul etmemiş olan mebaliia 
mahsuben mühim meblağlar elde 
etıniılerdir. Hükiimeti Cümhuriye
nin vaziyeti takdir ederek bu suret
le Alman Bankalarına icap eden mu 
aveneti derig ebnemesi bütün maha 
filcic büyük memnuniyet tevlit et
miştir. 

Ticaret fle •enagi bankası 
Bu bankanın vaziyetinde tebed

dül yoktur. Bankanın mes'ul müdür 
lwi vaziyetin normale ircaı için mil
li bankalarla temas etmektedir. Tet
kikat netjceıinde Ticaret ve Sanayi 
Bankasının büyük tehlikede olma
dığı, taahhütlerinin altından kolay
lıkla çıkacağı anlaşılıyor. Bankanın 
borcu nisbetinde teminatı da mev
cuttur. Eğer bu teminatın bor('ları
na tekabül ettiği hakkında bir kana 
at hasıl olursa işin müsbet bir şekil 
de halledilmesi mümkün olacaktır. 
Bu işin bir hafta zarfında talii anla
şılacaktır. 

(Başı birinci sahifede) ı memuru 241 ikinci sınıf muha
heyeti azası 2 adet müfti mü- faza memuru, 55 suvari muha
sevvidi, 9 adet onar lira maaşlı 1 faza memuru 1 kaptan 4 maki
müfti müsevvidi, iki adet müfti nist. 
katipleri ve İstanbul müftiliği TAPU VE KADASTRO U 
yazı iJleri kalemi mümeyyizi. MUM MÜDÜRLüCüNDE: 

MALiYE VEKALETİ : 200 nevahi tapu memuru, 1 ls
Kadro harici kalan en çok me- tanbul evrak kalemi mümeyyi
mur bu vekalettedir. Muhaııe- zi. 
bat umum müdürlüğünden bir SIHHAT VE 1ÇT1MAI MU 
adet şube müdür muavini, bir AVENET VEKALETİNDE: 
muhasebe müdürü, 2 adet ikin- Hususi kalem müdür katibi u-• ci mümeyyiz, 9 adet birinci sı- mumi ve mahalli sıhhat işleri 
nıf tetkik memuru, 44 adet ikin şubesi katibi, sıtma şubesi mü
ci sınıf tetkik memuru, 10 a- tehassısı, sicil ve memurlar mü 
det birinci sınıf hesap memuru, dürlüğü muavini, sicil birinci 
8 adet ikinci ~ı~ııf ~esap memu sınıf r.luamelat memuru, neşri 
ru bet adet katıp bır veznedar yat tubesi mütehassısı, neşri
bir mutemet, 2 dosya memuru, yat katibi, istatistik şubesi ih-
2 mukayyit, varidat umum mü- saiyat mütehassısı 6 adet dör
dürlügünde 1 birinci sınıf mü- düncü sınıf müfettiş, teftiş he
meyyiz 4 ikinci sınıf mümey- yeti dosya memuru teftiş heye
yiz, 10 ikinci sını hesap memu- ti katibi 3 adet Ankara nümune 
ru 2 pul tetkik memuru_: . hastane asistanı ve bir hemşire, 
MEMURİN MÜDURLÜ- I adet birinci sınıf sıhhiye mü

GUNDE: iki tetkik memuru dürü, 4 adet ikinci sınıf sıhhi
ve bir katip Muntazam borçlar ye müdürü 4 adet üçüncü sınıf 
müdürlüğünde bir ikinci sınıf sıhhiye müdürü, 3 adet birinci 
mümeyyiz 1 birinci sınıf hesap sınıf hükumet tabibi. 64 adet i
memuru bir mukayyit ve 3 ka- kinci smrf hükumet tabibi 33 
tip. adet üçüncü sınıf hülcUmet ta

MERKEZ MUHASEBECİ- bibi bir adet içtimai muavenet 
LlGlNDE: 1 birinci sınıf mü- katibi 7 birinci sınıf küçük sıh
meyyiz, 1 ikinci sınıf mümey- hat memuru, 155 ikinci sınıf 
yiz, bir tetkik memuru, evrak sıhhat memuru, 6 üçüncü sınıf 
dairesinde iki mukayyit. sıhhat memuru, bir bakteriyo

DARPHANE MÜDÜRLÜ- loji müesseseleri asistanı bir 
GÜNDE: Bir tahrirat mümey- bakteriyoloji müstahdem{ ı 
yizi ve istatistik memuru 1 ki- baktriyoloji r.ıemuru, çiçek a
tip, 1 damga memuru, bir ka- §ısı müessesesi sevk memuru 
lemkiri memuru 1 sikke kesen kuduz tedavi müesseseleri mu~ 
2 usta h.:.şı bir işçi, bir daire avini İstanbul çocuk hastanesi 
başmuhasibi. asistanı, nümune hastaneleri 

MÜESSESAT MUHASE - kulak ve boğaz ve burun müte
BEC1L1KLERINDE: 3 muha hassısı 1 adet nümune hastane 
sebeci, 2 mümeyyiz, 2 başkatip leri göz hastalıkları mütehassı 
20 muhasebe katibi 4 veznedar sı 1 nisai hastalıklar mütehassr 
ve mutemet, 7 evrak ve dosye sı bir laboratuvar şefi, bir ope
memuru, 10 kontrol memuru. ~tör muavini, bir eczacr, bir a

ASKERI MUHASEBECİ - sıstan, Zonguldak hastanesi 
LlKLERlNDE : 5 muhase- başhemşiresi ve ~emşiresi ls
beci 3 katip, 6 tetkik memuru, tanbul akliye ve asabiye klinik 
altı veznedar. şefi ve asistanı Manisa ve Eli

lST ANBUL DAMGA MÜ- ziz akliye ve asabiye hastanele 
DÜRLÜGÜNDE: 1 birinci sı- rİ asistanı 3 adet küçük sıhhat 
nıf muaddit, bir sevk memuru memurları bir adet sağır dilsiz 
bir kolcu ve kantarcı vilayat ve körler müessesesi muallim 
memurluklannda 4 merkez tabibi, bir adet Türk talebe yur 
mal müdürü 7 muamelat me- du idare tabibi. 
mtıru 2 katip, iki veznedar, bir MAARiF VEKALETi: Li
veznedar muavini 4 kaza mal seleı· orta mektepler ve mual
müdürü 1 sandık emini. lim mektepleri müdür muavini 

Tahsil heyetinde 20 ıuvari 1 adet, iki adet san'atlar mek
tahsildar, 24 piyade tahsildar, tepleri ve katip ve hesap me
l tahsil tebliğ memuru. muru 2 adet ambar ve depo me 
VARİDAT MEMURLUK - muru bir adet san'atlar mektep 

!eri muallimi. 
LARINDA: 1 varidat mümey-
yizi 14 kaza varidat katibi 20 NAFİA VEKALETi: bira
tahakuk memuru, 37 tahakkuk det demiryollar umum müdür
memur muavini, 74 tahakkuk lüğü katibi bir adet imtiyazlı 
katibi, 83 tebliğ memuru, 55 şirketler müdürlüğü, hava nak 
tetkik memuru, 4 istihlak me- liyatr mütehassısı, sular umum 
muru, 2 kazanç yoklama me- müdü~l?ğü, umum müdürlüğü 
muru 280 nahiye vergi katibi muavını 14 adet yollar başmü-
7 emİak ve arazi yoklama me- hendisi, 6 adet 70 lira maaşlı 
muru 6 muamele vergisi me- ı başmühendislikler, bir adet fen 
muru, 103 muamele vergisi ki- memurluğu 3_ adet (55) liraJık 
tibi 36 muhafaza memuru 8 fen memurlugu 11 adet yollar 
kan'tarcı, İstanbul av vergileri birinci memurluğu. 
müdürlüğünde 1 ikinci sınıf 2 İKTİSAT VEKALETİ: 18 
memur, 2 muhasip, 2 katip, vi- adet vilayat orman idareleri 
layat av vergileri müdürlüğün- mühendisliği, 4 adet muavinlik 

B • h 1 d •• 1 den bir memur. !eri, bir ikinci sınıf kondüktör-
J r ama un SO me- RÜSUMAT UMUM Mü - lük, 15 adet ikinci muayene 

DÜRLÜGÜNDE: Vilayat me baytarı, 9 adet ikinci sınıf mu-• 
mesıne k kt murlarından bir ikinci sınıf baş avin baytar, 4 adet fidanlıklar 

urşun Si ı müdür, ı birinci sınıf başmü- ikinci sınıf memuru bir adet to 
dür 4 ikinci sınıf müdür, 4 üçün hum ıslahı istasyonlan ikinci sı 

Süleymanıyede Darülhadis 
medresesinde oturan 22 yaşın
da Petürkeli Hamal Ömet" oğ
lu Mehmet tabanca ile kendisi
ni sol memesi üzeı-inde yaralr
yarak İntihara teşebbüs etmis 
yetişilerek tedavi edilmek üz~'. 
re Ccrrahpa§a hastanesine kal
dırılmıştır. 

ifade veremediğinden ölüme 
teşebbüsünün sebebi anla,ıla
mamıflır. Maamafih bilahare 
yapılan tahkikatta Mehmedin 
mnesinin ve hemşiresinin mem 
!ekete gidecek olmalarından 
müteessir~n intihara teşebbüs 
ettiği anlaşılmıştır. 

15 günlük bir 
çocuk cesedi 

Evvelki ~ün Köprünün Ada 
iskclesind,; terkedihniş 15 gün 
lük bir çe>cuk cesedi bulunmuş 

Ç 1 
·· s f ··d·· 3 ı...-· · f nrf müdürü 2 adet müdu··r mua-tur. ocuğu bırakanlar hakkın cu mı mu ur, =~ıncı sıru 

da takibata batlanmı•trr. 1 müdür, 2 birinci sınıf muhasibi vini, 2 adet ikinci sınıf şefi 2 
M"" t • k ' mes'ul, 12 dördüncü sınıf mu- adet bat asistanı, bir adet Z~n-
UŞ erı avgası hasibi mes'ul 3 mümeyyiz, 3 guldak mektebi mukayyidi. 

Samatyada balıkçr Kirkor birinci sınıf katip, 4 merkez LiMANLAR lDARESl: ls-
Haçik ile balıkçı Hayik arasın- memuru 4 birinci sınıf idare me tanbul ticareti behriye müdürlü 
da mütteri almak meselesin- muru, 44 ikinci sınıf idare me- ğünde fen şubesi mümeyyizi 
den kavga çıkmış, Kirkor Ha- muru, 2 ikinci sınıf veznedar, bir adet idare ıubesi azası, bi; 
yiki bıçakla ağır surette yara- 6 ikinci sınıf veznedar, 1 baş adet idare şubesi istatistik ki
lıyarak kaçmıştır. Hayık hasta muayene memuru, 2 birinci sı- tibi bir adet idare şubesi kon-
neye kaldırılmııtrr. nıf muayene memuru, 10 ikinci trol ve masraf katibi, bir adet 

Başı boş h sınıf muayene memuru, 75 ü- evrak ve dosye katibi. 
ayvan çüncü sınıf muayene memuru 1ST ANBUL LİMAN RE1S 

Beyoğlunda Yeniçarşıda otu 1 birinci sınıf ambar memuru Ll"lNDE B Abd ~ : ir muavin bir kon 
ran ullah Efendinin zevce- 12 ikinci sınıf ambar memuru trol memuru, 10 liman memu-
si-~abNriye -~anım 3 yaşındaki 16 üçüncü sınıf ambar memu~ ru, bir tahakkuk katibi birli-
og u azmı ıle Kasrmpa•adan ru, 2 manifesto sennemuru 1 · · 5 · · ı 

k h , man reısı, yırmı ira maaşlı 
geç_ e __ r en a. ırdan kaçan bir bey birinci sınıf manifesto memuru ı· · · 9 l" 

ıman reısı, ıman memuru 
gır uzerlerıne Yürümüş ve cocu 6 ikinci sınıf manifesto memu- İzmir ticareti bahriye müdür!Ü 
ğa üç çifte atmrştrr . - ru, 3 üçüncü sınıf manifesto me ğünde bir ki.tip bir fen memu
l Çoc~k Etfal hastanesine nak muru, 4 birinci sınıf piyade mu ru, İzmir liman reisliğinde bir 
edılmış, hayvanın sahibi Sari- hafaza mınlaka memuru 25 i- muavin bir liman memuru 3 li

ko hakkında tahkikata baslan- kinci sınıf mıntaka memuru, man reisi 4 liman memuru. 
mı. tır. 78 birinci sınıf deniz muhafaza POSTA VE TELGRAF 1-

"-Ecnebi ıennayesi geldiği za
man meselenin çok yakından tetkiki 
Jizımdır. Getirilen mütehasııs1ara 

ne diye para veriyoruz? Daha görü
lecek bir çok işlerimiz vardır. Bu 
paraları bu işlerde kullansınlar., de
di. (Mütehassıs getirmiyelim mi 
sesleri). Rüştü B. devamla: 

- Hayır getirmiyelim demiyo
rum, amma ben patates mütehaısı-
51ndan bahsediyorum. 

Artık kafi 
Bu esnRda her taraftan (kafi, ka

fi artık) sesleri yükselmiş ise de 
Rüştü B. sözüne devam ederek ibra 
cat eşyasının sevkiyatında memur
ların teshili.t göstermeleri liznn 
geldiğini, afyon vaziyetinin acına

cak bir halde olduğunu, ticaret oda 
laı·ınrn yanlıt İstatistik neırettiği

ni, bunlann ismi var, cismi yok me
sabesinde bulunduklarını aöyledik
ten sonra: 

"ipekçilikte Japonların takip etti 
ği siyaseti takip edersek 3 sene, 5 
sene, 10 sene, 15' sene sonra yüz 
milyon lira temin ederiz.,, demiştir. 

Gümrük 
lmail B. (Karahisarışarki) - Sı

vas Meb'usu Remzi B. gümrük hi
mayesinin daha fazlalaştırılmaH lü
zumunu söyledi.Halbuki bence güm 
rük himayesi kafi ve hatta lüzumun 
dan fazladır. Himayenin fazla olma
sı sanayiin lehine değil, bilakis ona 
ııüvenerek inkif8f edememeleri yü
zünden aleyhine neticeverir. Sanayi 
de yalnız kredi noksanı vardır. Bu
nun temini liznndıı-. 

istikraz/arın doğurduğu 
fenalıklar 

Bundan sonra Hacı Mehmet B. 
(Kütahya) Düyunu Umumiyenin 
bir tarihçeıiıü yaparak fena ıe
raitle yapı1an istikrazların doğurdu 

ğu fenalıkları İzah etti ve bu sebep
le Sırrı ve Halil Beylerin fikirlerine 
İştirak etmediğini söyledi. 

Rusgii ve !,iz 
Emin B. (Eskişehir) - Ruslarla 

yapılan ticaret muahedesinde Rus
ların memleketimze ııelmek suretile 
mal almaları hususuna itiraz etti ve 
dedi ki 

'"- Ruslar hakikaten dostumuz 
iıeler dostça muamele yapsınlar. 

Ruslarla alınacak verilecek mallar 
listesinin memleketimizin ihtiyacına 
göre şimdiden hazırlanması )izım· 

dır.,, 

Remzi B. (Sıva•) - Kürsüye ge 
lerek l•mail B. (Karahisırııarki) 
nin gümrük bimayerinin kafi ve hat 

ta fazla olduğu hakkındaki beyana
tına İf8ıretle bu noktaj nazann doğ
ru olmadığı ve hiınay~ usu!ünün 
takviye edilme•i fik•inde bulundu. 

iktisadi vazivet 
iktisat 'ekili bundan sonra mem

leketimizin umumi iktisadi vaziyeti
hakkında meclis azalarını tenvir et
ti. Ve milli bankalara son senelerde 
yatınJan paranın ehemmiyetine bil
hassa işaret etti. Ormanlarımızın 

madenlerimizin, milli vapurculuğu
muzun gösterdiği inkişafı lisanı si .. 
tayiıle zikretmiştir. 

ihracat ve hariçteki buhran 
lhracabmtz hakkında istatistiki 

malUmat vererek ezcümle demiştir 
ki: . 

- Hariçteki buhran ihracatımızı 
7 milyon kadar bir tenzile uğratmıt 
br. Bu nisbet yüzde beşten aıağı

dır. Bu vaziyet karşısında teliı ve 
endişe göstermeğe hakkımız yoktur. 

Halil Bege ce11ap 
Mustafa Şeref Bey lzmir Meb'u

ıu Halil Beyin tenkitlerine temas 
ederek dedi ki: 

- Halil Bey tasarruf iyidir. Fa
kat hükumet yalnız taıarruf tedbi
rinde kalmıştır. Buhranı karşılamak 
için bu kj;fj değildir. Diyordu. Cüm 
huriye! hükumeti lazım gelen ted
birlet"i almı§br ve almaktadır. 

istikraz meselesi 
Halil istikraz meselesine gelince 

Beyefendi memleketimize ecnebi 
sermayeıinin gelme~inden bahset
mek istiyorlarsa piyasamıza plise 

edilen ecnebi sermayesine kartı ka-

---' dil -· · b"l k · · ı e top anamaz .~· nereye aarıe ecegım ı me ııta- · 
yor. Yani mürakabesini yapmak is- NASIL YENfRlı 
tiyor. • . Elmanın nasıl soyuluP 
Kapitiiliisgonlar kalkarken diğiııi bilirsiniz. Hatta 

Lozanda kapitülaayonlar kalkar- madan da yenebilir . . · ; 
ken, ecnebiler demişlerdir ki, bir .. Gençler nasıl yenir b1 

gün gelecek bugün aldığınızı yarın siniz? ·Genç düşmanJaffO 
vereceksiniz. işte biz böyle bir neti- bir tek ağız ve 32 diş b 
ceye asla razı almıyoruz. Lozanda cemolunur. Her genç ya! 
elde ettiğimiz hürriyet senedini im- kini, ve hepsini ,yemiş ol 
zalıyanlara oradan o İmzayı kaldır- bu ımüthiş ağız yer. 
tacak bir fırsat ve imza vermiyece- Ya.şarken hiç bir zarrıı 
ğiz. leşmemi.ş olanlar, irtica 

varının. karnında. .kerıı1 
kanları, sinirleri, biribirİ 
zer ve benzemez bütün tal 

Afyon meselesi 
Afyon ko .. eransının mukarrcratı 

hakkında meclise izahat veren lkti-
sat Vekili idare makamlarında istih-. leri ile cemolur. 
dam edilmek Üzere mütehaHıs celbi 
ne taraftar olmadığını aöyledi. 

idari makamlarda kanunlarımıZJ 
ve idatımızı daha iyi bilir ve yapa
rız. Laboratuvarlarda ve istasyonlar 
da ve bir çok fenni salıalarda profe
sör olarak tanınmıı mütehassısları 

getiriyoruz,, dedi. 

Gümrük .. 
Gümrük tarifesine gelince; bu ta

rife himayekardır. Tatbikatta çok 
isabetli olduiu görülmüıtür. Tec
rübe tekemmül edecektir. Mustafa 
Şeref Bey yeni maden kanununda 
ecnebileri tatmin edecek mevat bu
lunduğunu söyliyerek ~İmendifer 

hatlarına rekabet eden kamyonların 
dünyayı İşgal eden bir mesele oldu
ğunu kamyonları bu sahadan çıkar
manın kanun meselesi bulunduğu

nu zikretıniş ve beyanab şiddetli 

alkışlara mazhar olmuştur. 
Tiftik 

iktisat Vekaletinin bütçesinin fa
ulları müzakere edilirk<!n Bursa 
Meb'usu Rüştü Bey V<! Mersin Meb 
usu Hamdi Bey tiftik cemiyetine 
yardım için konan 15 bin liralık talı
'isata itiraz etmitlerdir. Mersin 
Meb'usu Hamdi Bey ezcümle demiş 
tir ki: 

- Tiftiğin ıslahı meselesi hüku
met ve cemiyet meselesidir. Mem
lekette büyük bir salııın halinde bu 
lunan verem it;in sıhhiye bütçesine 
ancak 1500 lira konmuıtur. Bunu 
gördüğüm zaman içim sızladı. 

Para ırkıntısı vardtr diye ses çı
karmadım. Fakat bu cemiyete bu 
kadar para vermenin asla taraftan 
değilim millete yazıkbr. Tayyını 
teklif ederim. 

Rüştü Beye gerind bir caflap 
- Rüttü Bey ise bermutat koza

cıhğın ve ipekçiliğin himaye edilme 
sini söyledi. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Feh
mi Bey asabi bir tavtrrla kürsüye 
geldi ve Rüttü Beye hitaben: ''ipe
ğin hali de, istikbali de emniyette
dir. Endiıeye asla hacet yoktur. 
Rü~tü Bey acaba 25 i geçmiyen fab
rikatörün mü himayesini istiyor, 
yoksa kozacıların mı? Sözlerine dik 
kat edilirse fabrikatörleri himaye et 
mek istiyor. Kendilerine tavsiye e
derim; kendi menfaatlerini müstah
ıilin menfaatl~rile tt·lif edi:i bir 

teklif yap•ınlar, yoksa aksi teklif' 
bu meclisten geçır.ez. (Alkışlar).) 

Ta!ısiset kabul edildi 
Hasan Fehmi Bey tiftik cemiyeti 

için konan tahsİ!atı müdafaa etti ve 
Jc3bulünü rica etti. 

Bundan sonra cemiyete konan tah 
sisat reye kondu ve kabul edildi. 

Millf müdafaa bütçesi 
Bu suretle iktisat Vekileti bütçe 

si kabul edildikten sonra Milli Mü
dafaa Vekaleti bütçesi müzakere e
dilirken Mazha,. Müfit Bey söz ala
rak geçen sene bütçesine nisbetle 1I 
milyon 300 küıur bin lira noksan 
olan müdafaa bütçesinin endişeleri 
tahrik edebileceği bu noktai nazar
dan mes'ul vekilinin meclis heyeti 
umumiyeıirü tenvir etmesini söyle
di. 

Müdafaai milliye vekilinin 
izahatı 

Müdafaai Milliye Vekili Zekai 
Bey kürıüye gelerek ezcümle dedi 
ki: 

' 
MERDİVEN 

.. Gençler yalnız bir ,de 
cemoluııabilir: M erdiveflJ 
basamağında! Hem nasıl 
birlerine r,arılmış. 0 /aral 
netlenmiş olarak, kendi 
rinden hiç birini. bir JcSI 
yukarı bırakmamak için' 
.. Boş kalan basamakla~ 
cinsinden olmayanlar jçl1 

besttir. Onlar ferih ve I 
karlar; geniş havaya ula 
temiz işine 'kavuşurlar. : 
.. - Ya hepimiz, ya JııÇ 
miz! . 

Hiç kimse iktidarda & 
diğine müteessif olmaz:~ 
ni görmediğine çıldırır. 
.. Gençlik, biz gençlerin 
lik :davamızdan ibarettir 

Türk gençliği. böyle 
bir manzara gösterme/et 

, ..... " •. . , .. V!'alih Rlf 

mammı muhabbetini gösterıtJ' 
duiunu hepimiz minnet ve ıiJI 
hatrrlanz. 

Orduga hurmet 

Uzerind<! senelerin emeği lıİ' 
bu tqlôliıbm12ın hiç bir noktt' 
sılmadan m.,..cut bütçe teJ 
yetiımek tabii kabil değildir. 
hin en yükaek aan'alkiırları I~ 
dan üzerinde iılenmit olan Y'. 
bir şah ••er vardır. Ona be~ 
ordusu diyorum. (Şiddetli al~J 

Mukaddes bir 11azif1 

Elbette bu yÜksek eseri IÖ~ 
itina ile taalisinde ve inkiıaf,,.J 
kip ebnek hükiim.etinizin en .f!I 
des bir vazifesidir. Fakat ~ 
nazarı itibara almak devlet ;çıl 
vazifedir. Bütçeyi bu vaziy.I 

meclisinize takdim ettik. Bıı ııf' 
den kat'iyyetle ifade etmek ;i 
ki Türk ordulan vatanın hef ~ 
sinde memleketin yüksek ,,.,; 

nin müdafasrnı daima ifaya ffl
1 

dirdir. Ve muktedir olacaktı!· 
rekli alkışlar)), 

Milli Müdafaa Vekaletiniıı I 
larımızın ihtiyacını ve tedbiri' 
tertip olunan programlar d~ 
yapmakta devam edecek ve t•, 
esaslan bu progranıların hul11 

sasiyesinde tebeddül vücude / 
miyecektir. 

Milletin şerefini taşıyan orJJ 
ih . h" b" ~ol mızın tıyacahnı rç ır z.aı•· 

mal ebnjyeceğiz.,. 

Bütçe kebul edildi 
. Zekai Beyden ıonra Mozh'' f 

fıt Bey tekrar kürsüye gelert~ ıl 
Müdafaa Vekilinin i2ahabnı ~ 
kir bulduğunu İcap ve lü•• d' 
bu meclisin bütün bütçeleri ııf~ 
diı·erek müdafaa bütçeıine ff1 · 

lar j~i~e e~e.~leceği ve bot'~ 
m~lısın. t_anhind~ görmek lı• tİ 
dugunu ılave ebnıttir. Ordııy• f 
kür ederek kürsüden aynlaJ1 1. 
bar Müfit Beyden ıonra bii1 

Ea .. lları okunarak reye koıııfl•~ 
deniz bütçesinde Kocaeli M~ 
Sırrı Bey ÜHÜbahrinin get• ıl. 
iıtediii ıu mesele.ine terıU•' 2 
t. v bel d" . . d"" .• ~ ır. e e ıyenın getır ıf1 

DARES1NDE: Çok az tebed
dül vardır. Bu idarenin kadro
sunda 10 adet fen müfetti§İ ve 
viliyat memurlarından bir ü
çüncü sınıf baş müdür 2 katip, 
bir muhasibi mes'ul, 14 müdür 
bir hat başmemuru kadro hari
ci açıkta kalmaktadır. 

- Bütçemizde filvaki bil" miktar 
noksan vardır. Meclisi ilinin Maz

har Müfit Beyin söylediği ııibi faz
la endişelere düımesi ihtimali var
dır. Milli Müdafa ihtiyacının diğer 
ihtiyaçlara takdimen tenıini husu
sunda Meclisi ali daima hassasiyet 
ııöstermiıtir. Ordularına karşı ibti-

faikiyetini ve mebzuliyetinİ ;Jıli' 
lemiıtir. 

M""dııf .. . . •. b•ı~ u aa &>utçesının KB 

sonra reis Refet Bey:" bir ik.İ ~ 
yı kanuniye vardır. Ys.rJ~ 1., 
konuşuruz. Bilahare bütçeJ1'~ ·'/ 
raf kısmını ikmal ederİT. V";, 
geçeriz'' decli. ve celse y11rıJ1 

toplanmak üzere tatil olunıt1• 



Kars vilayetinden: 
Encüruc:ı 37. Yol i:ışaatınc'.a istimal edilme!< ve en ali 

Yerli ça<lır bezinden clmak üzre amelei mükellefe için 35 
adet mahruti 400 kut runda ve 310 irt i faında ve fen memu~
ları iç'n beş adet dfüt köş eli 350 kutruntla ve 280 irtifamda 

a hepsinin etekleri 61) p r rnn•:metre, o!arak cem'an 40 adet 
çadırın iMAL VE MUBAYAASI LÇ! N EVELCE USULEf". 

·t 20 gün münakasaya konulmuş isede süriilen peylor had~ı 
~. !ayik görülmediğinden 4-7-3ı den itibaren 1 hafta .~~mdıt 
111 edilmiştir ve bu müddet zarfında talep zuhur etmedı~ıo.den 
.ırıJI. münakasa ihale kanununun maddei mahsusu mucıbınce 
il 11-7-31 den itibar~n bir ay zarfında pazarlıkla mübayaası 

il lra ·~rgir o\C:uğun<lan talipler in 0 0 7 buçuk teminatı muva~
<ate ile beraber Kars Encümeni kalemine müracJ.at etmelerı. 

Kars Vilayetinden: 
· İı; Encümen 38. Vilayetimiz köy yatı mektebine bir seneli~ 

n htiyacı olan erzak ve sairenin münakasa kararının ~ eraıt 
flbj veçhile mübayaası için 11-7-931 den itibaren yirmi gün 
y8' müddetle münakasaya çıkarı lmış olduğundan talip olanları~ 
ol 30-7-931 günü a!cşamının saat on beşe kadar Kars encllmenı 

itİ 
~ 

e 
etıJI 
sıl 
ral-

~ 
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ar 
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kıılemine müracaatları 
- - - - --- -

. ' -.. . · .::. NA K 1 L 
ZINGAL ORMAN ŞİRKETİ 

istanbulda Bahçe kapıda Hasan ecza deposu 

Tas Hana Nakletmiştir 
Telefon numarası 24430 - 24439 

iktisat Vekaleti 
· 'ıii Manisa asma fidanlığı müdürlüğünden: 
ı1' Manica Viliyeti Horos köyftnde !ktisa~ Vekaletine~ tesis 

;f' 

edilmekte lan Amerikan asma fidaolıgında 9699 bre 12 0 k'H . kuruş bedeli keşifli iki kıt'a kuyu ile bir ıt a vuzun ı~fa~ı 
bugünden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya vaz ed.ıl1?11f 
olduğundan talip olanların ihale güaü olan. 4-8-931 t_~r~ne 
kadar izahat almak üzere Manisa Asma fıdanlığı mudilrlll-

ğiine müracaatları. 

-1' lstanbul limanı Sahil Sıhhiye 
J merkezi baş tabibliğinden: 
~ 18 temmuz 931 cumar·esi günü mukarrer olan 50,000 
~ kilo kükilrtün kapah zarf usulile münakasası görülen lüzu~ 
o/ lizerine 2S temmuz 931 cumarte•İ gilnft saat oobeşe talik 

il edildiği ilan olunur. 

t~ 

I 

Üzüm müzayedesi 
lst. Ziraat Mektebi müdürlüğünüen: 

Y eşilköy civarında Halkalı' da kiin İstanbul Ziraat mek
tebine ait nefis üzüm bağlanoın senei haliye mahsulü 12 
ağusto• 931 tarihine mlisadif çarşamba günü saat lS te 
ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştıır. 

Taliplerin şeraiti milnakasayı anlamak ve bağları görmek 
için her gün mezkür mektebe ve. ~ştira~ için de yevmi i_h.~: 
lede Galatasaray liıeai binası dahıliode lıseler muhasebecılıgı 
nezdinde müteşekkil İstanbul Ziraat mektebi miibayaat ko
misyonuna mliracaatları. (T elefoo: Yeşilköy 40) 

Tütün inhisarı Umumi Müdür
lüğünden: 

300 adet Bileği taşı saba alınacak~~· Taliplerin numune~ 
görmek üzere her giln ve pazarlık ıçın 2S-7-931 c~artcsı 
günh saat 11 de teminat akçelerile beraber Galata da mu
bayaa komisyonuna mliracaatları. ------

Deniz levazım satınalma ko-
misyonundan: 

30,000 metre Amerik~n bezi 20 Temmuz 931 pazartesi 
ıı:ünü saat 14 de kapalı zarfla 

Dz. kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı 30,000 metre 
<\merikan bezi kapalı zarf usulile münakasaya kooulmuttur. 
Münakasa gün ve saati olmak üzre tayin edilen 931 senesi 
temmuz ayının 20 inci pazartesi günll zevali saat 14 de tek-
lif edilecek fiatlar muvafık göriildüğll takdirde ihale edile
ceğinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek 
isteyenlerin münakasa gün ve saatinde Kasımpaıada Deoiıı: 
müzesinin Umum kapısı üstündeki deniz levazım Sahnalma 
.loıomisyonuna müracaatları. 

1 

Karaciğer, mide, barsak, .taş, kum hasta~ldarına 

TUZLA İÇMELERİ 
Sabahları saat 7 den itibaren Haydarpaşaya hareket 

vapurların trenleri membalara ırid erler. 

Fiatlar tenzil edilmiştir. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında S23 

-- - - ---·-

Ist. Evkaf Müdürlü-
ğünden: 

Bir sene müddetle • • • 
ıcar ıçın 

Müzayedeye vazolunan Emlak 
1 - Çarşıda Hacımemiş sokağında ıl-9 No. dükkan 
2 .. .. " 

24 .. .. 
3 .. Kazazlar orta .. 2S • .. 
4 " .. .. .. 27 • .. 
s .. .. " .. 29 • .. 
6 .. .. .. .. 52-54 ~ .. 
7 .. Perdahcı han .. 54 .. .. 
8- .. Reis oğlu .. 14 .. .. 
9- " 

Hazırcılar .. 5 .. .. 
10 - .. .. .. 6 .. .. 
11 - .. Lutfullah ağa .. 6 .. • 
12 - .. .. .. 7 .. • 
13 .. Kolancılar .. 14 .. 
14 .. Gelinc'. k .. 25 .. • 
ıs .. Sahaflar .. S9-57 .. • 
16 .. Ağa .. 11-53 .. • 
17 - .. Tacirler .. 21 .. .. 
18 - .. Kahvehane .. 2-4 .. .. 
19 .. Yarımtaş ban altında 9 .. odF 
20 .. Ziocirlihan üst kahndıı 22 .. .. 
21 - Taht:ıkale :fe Riistempaşa mahailesinue Mahkeme 

rn'<"ğ:nda 12 No. dükkan 
22 - Yenikapuda Katipka sım mahallesinde 59.57 

No. dükkan 

369 
947 
934 
355 
932 
339 

929 
296 
364 
330 
363 
294 
318 
314 
308 
259 
274 
935 
930 

531 

748 
23 - Kocamustafa paşa mahalle ve caddesinde 

4Sl-393 No. dükkan 667 
24 - Balatta Karaba~ mahallesinde vapur iskelesi 

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

sinde dükkan 7 
26 - Çeogel köyünde paza!" kayığı iskelesinde 10 

No. dükkan 32 
27 - Bahçekapuda Çelebi oğlu Alaettin, Tahmiı 

S. 78 No. arsa ve baraka 204 
28 - Mahmutpaşada kürkcü hanı çeşme önünde 

11 No. baraka ~82 
29 - Kaaımpaşada Camükebir, Türabibaba S. 1-5 

No. abur 61 
30 - Mahmutpaşada Sultan odalar sokağında 5 

No. hane 199 
Müddeti icarlar: 1-6-631 den 1-6-932 tarihine kadar bir 

senedir. 

• * * İki sen o müddetle icar için milzayedeye vazolunan emlak 
31 - Beyoğ!unda Kuloğlu mahallesinde Ağah~ma!°ı 

sokağında üçüncll vakıf hanın 4 No. da~resı 200 
32 - Babaıili civarında Lalahayrett:n mahalesınde 

Beşira&-a sokağında? No. hacı Beşirağa te~ke~i 
33 - Çarııda Varakcıhan sokağında 14-16 No. dukkan 276 
34 - ., Kalcılar ., 30 " .. 267 
35 - ,. Kavukcular " ı7 " .. 931 
36 - Üsklidarda Nuhkuyusunda 141 No. dü~k~n ve arsa ~~ 

Mllddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarıhıne kadar ıkı 
senedir. .. .. .. 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunao eınlik 
37 - Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Okmeydanında 

ı06 No. baraka ve ağaçlık 263 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

senedir. 

* * • Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın hitamı. 
Yeni müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müıayede: 19 temmuz 931 den 8 ağustos 931 
cumartesi günü saat on dört buçuğa kadar. 

Bali.da muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
vazolunmııştur. Taliplerin yevmi ihale olan son; günün saat 
on dört buçuğuna kadar ıertnameyi okumak ve teminatı 
muvakkate ita ederek mllzayedeye iştirak etınek üzre İstan
bul evkaf mlldürlüğlinde varidat mlldürlllğiloiln akarlar ka· 
lemine miiracaatlan ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malQmat almak isteyenler 
bu mliddet zarfında müzayede odasına mllracaat ederek ecri 
misil raporlarını görebilirler. 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
fık mektepler için lüzumu olan 7S t~o kriple maden kö

mürü ile 180 ton kok kömürü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartname almak için her gün levazım 
müdürlüğüne müracaatları münakasaya girmek için 410 lira
lık teminat makbuzile şartname, teklif mektubunu ve ticaret 
odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mlihlitlü zarfa ko
yarak ihale gllnü olan 20 - 7 • 931 pazartesi günü saat ıs • 
kadar encümeni daimiye müracaatları. 

• * * 
Tephirhane makinistleri için 20 tolı:ım elbise pazarlıkla yaptırılıcaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her glln pazarlık için 25·7·931 cnmar
tesl günü saat 15e kadar Levazım Müdürlüğüne müracaatları .. .. .. 

Sanyer'de Sular yolunda bulunan Taf ocağından ~ıkarılan 15 metre 
ınik'abı taş 21 ·7·931 salı günü müzayede ile satılacaktır. Taliplerin mezkOr 
günde saat birde bulunacak memura müracaatlın. 

• • •• 
Sebze halinde 498 numerolu arsı üzerindeki 7 No lu baraka bir sene· 

den Uç seneye kadar kirayı verilmek için ıçık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne, mllza· 
yedey• girmek için 10,50 lira teminat akçesile beraber ihale gllnll olan 
10·8-931 pazartesi günü sut 15 e kadar encümeni daimi)'• miirıcaatlarL 

ALl:.MDAR ZADE MEH·

MET VAPURLARI 
Liiks ve seri Karadeniz 

postası 

B ··ı t VAPURU u en 20 temmuz 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareket· 
le (Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Or
du, Giı·c son, Trabzon, Ri
ze ve Mapavriye ) azimet 
ve avdette aynı iskeleler
le Valdıkebir ve Göreleyc 
uğray:ı.rak avdet ed( cekt ir. 

Yük ve ) oicu için Sir
kecide Vezir iskelesi sokok 
karşısında No. 61 acenta
.sine müracaat. Tel. 21037 

Limanımıza mll'Vasalatı 
beklenen vapurlar 

KALDEA vapuru 21 tem
muz salı (İtalya ve Yunanis
tan) dan 

PALESTINA vapuru 26 
temmuz pazar ( Romanya ve 
Bu'garislan) dan 
Yakında limanımızdan ha · 

reket edecek vapurlar 

KALDEA vupuru 22 tem
muz çarşamba (l:lurgaz, Var
ın, Köstence, Sulinu, Kalas 
ve lbrail ) e 

STELLO DiT I L YA vapu
ru 23 temmuz peq~mLe 
( Lloyd ekspres) o'arak (Pire, 
Brendizi, Venedik ve Tirieş
teye) ye 
PALASTİNA vapuru 26 

temmuz pazar (Selanik, Vo· 
los, Pire, Patras, Brendizi, 
Ankona, Fiume, Venedik ve 
Tirieste)ye 

( COSULİCH LİNE ) kum
panyasının lüks vapurlarına 
aktarme edilerek şimali ve 
cenubi Amerika limanlarına 
gitmek için tenzilatlı doğ·ru 
bilt. verilir. 

Hcreevi tafsilat için G~
latada mcmhane ( Lloyd i'ri
estino) ser acentesine Tele
fon Beyoğ!u 2127 veya Ga
latasaravıncla sabık Selanik 
~onmarşası binasındnki yazı
hanelerine. Telefon Beyoğlu: 
2499 ve yahut Sirkecide Kır
zade hanındaki yazıhanesine 
mürac.at edilmesi. Telefon 

İstanbul 23S 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprübatı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühür
darzade hanı 22740 

T rabıon postası 
(ANTALYA) vapuru 21 

temmuz salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi
reson , Trabzon, Rize ve 
Mapavri'ye gidecek dönllt
te Of, Sürmene ve Tire
bolu'ya da uğrayacaktır. 

Ayvalık Sür'at postası 
( Mersin ) 21 temmuz 

salı 17 de Sirkeciden 
kalkacaktır. 

KARADENİZ POSTASI 

VATAN vapuru 22 
Temmuz 

ÇARŞAMBA 
ııfinü tam saat 17 de Sirkeci 
rıbbmından hareketle (Zon· 
guldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet ede
cektir. 

Fazla tafııilAt için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
ecen telipe mliracaa t. 

Tel. 21S1S 

n 

lzmir Erkek Muallin1 Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya konul ·n lzmir Erkek 
Muallim mektebinin (23467) lira bedeli keşifi esa; cepb~ 
merdiveninin inşası ve tarafeyninin tanzimi için te ·'if cdt
len bedel haddi layik görülmediğinde, 28 temmuz 931 hr:. 
hine müsadif salı günü saat ı7 de Karataş'da Er:{ck mua!· 
lim mektebinc!e teşekkül edecek mübayaa komisyonu tar :>· 

fından pazarlıkla ihale edi leceğinden taliplerin muayyen 
müddet zarfında komisyona müracaatları ilan olunur. 

Esham ve Tahvilat satışı 

Emniyet Sandığı Müdürluğünden: 
Hesap 

No 
Merhunabn cinsi ve nev'i Borçlunun ısmı 

ı435 bir adet rumeli şimendüfer tahvilı M. Şevki 1:-. 
7474 on adet itıbanmilli hisse senedi Mchm ~t r(cmal b. 
1580ı iki adet rumeli <lemıryolu tahvili füma Fahriye h. 
17708 bir adet rumeli tahvili Mehmet o . 
ı 7767 Yirmi adet rumeli demiryolu tahvili Halil Vahit b . 
17965 bir adet rumeli demiryolu tahvili Yakup b . 
19469 dört adet rumeli tahvili Hasibe h . 
ı9505 bir adet rumeli demiryolu tahvili Dilber h. 
197S3 Üç yüzlük, on yirmilik obligasyon bir rumeli, beş 

yırmilik istikrazı dahili tahvili ı 6-6 noksan Munise h 
20309 bir adet rumeli demirşolu tahvili Ali ef • 

792 iki adet rumeli ldemiryolu tahvili Hüsniye h. 
10S7 yedi adet rumeli demiryolu tahvili Kerim b • 
1144 yedi adet rumeli demiryolu tafıvili Fatma lı . 
1156 bir adet rumeli demiryolu tahvili Sabiha h. 
117S bir adet rum~li tahvilatı t atma h . 
1190 bir adet rumeli demiryolu tahvili Hasan Hulki b. 
1206 Üç adet rumeli demiryolu tahvili Emine Hacer h. 
1317 itibarı milli bankasının on adet hisse senedatı 4-10 

noksan Saffet b. 

13 20 bir adet rumeli demiryolu tahvili Mehmet Celıilett in b 
1344 altı adet rnmeli demiryolu tahvili Müsyli Salam. 
1367 iki adet rumeli tahvilatı Saliha h. 
ı384 bir adet rumeli tahvili Emine Pakize h. 
1411 b;r adet rumeli tahvili Cavit b. 
1487 iki ade t rumeli demiryo:u tahvili Mehmet Rasim b. 
1490 iki ade t romeli tahvilAtı Fatma Rafet h, 
1519 sekiz adet demiryolu tahvili İsmail b. 
ıssı iki adet rumeli c!.emiryolu tahvili Ayfe h. 

1555 iki adet Rumeli demiryolo tahvili Hliseyin b. 
1561 iki adet Rumeli demiryolu tahvP' Ayşe Şefika h. 
1584 Yedi adet Rumeli tahvilAb Fatma Zehra h. 
1592 iki adet Rum el tahvili.b Zekiye h. 
1607 on beş adet Rumeli tahvili.b Rıza Salim b. 
1616 Üç adet Anadolu Aksyonu Harıçyao ef. 
1628 dört ayet Rumeli tahvilatı Talha h. 
ı633 beş adet Rumeli tahvilab Fevziye h. 
1664 bir adet Rumeli tahvilatı Emine Makbule h. 
ı690 dört adet Rumeli tahvilitı Ayte Sıdıka h. 
1695 beş adet Rumeli tahvilatı Mehmet Tarık b. 
1727 iki adet Rumeli tabvilAb Zekiye Kadriye b. 
1737 üç adet tahvilAtı Osmaniye 6f 

numaralı koponlar mevcut 

1747 bir adet Rumeli tabvilAtı 
17Sl beş adet Rumeli tahvilatı 

1818 bir adet Rumeli tahvilitı 

1823 iki adet Rumeli tahvilib 
1 '33S dokuz adet Rumeli tahvillt 

Ayşe Sıdıka h. 

Binoa. h. 
Mustafa Siret b. 

Larundil h. 

HaliJ b. 
Sait b. 

1839 iki adet Rumeli tahviiah Hayriye h. 

1842 bir adet Rumeli tahvilab Oiyanente h. 
18SO bet adet Rumeli tahvilatı Huriye Saniye h • 
1866 on üç adet Rumeli tahvilitl Bedri b. 
1888 sekiz adet Rameli tahvilatı [ Şerif Nadi b. 
ı898 altı adet Rumeli tahvilitı Faik b. 
1899 otuz iki adet Rumeli tabı Hasan Niyazi b. 
1906 iki adet Rumeli tahvilAb Kimilo h. 
1908 altı adet Rumeli tahvilAb Faik b. 
1919 bir adet Rumeli şümendüferl tahvillt- Tahıin b. 
ı923 iki adet Rumeli tahvilib Apdl Ef. 
199S İş Bankasının iki adet hisse seoedıb Halide h. 
2006 Dört adet Rumeli tümendüferi tahvil&b Faıı:ıl b. 
2049 altı adet Rumeli tahvilltı Halll lbrahim b. 
20SS on dokuz adet Rumeli şümendllfer tahvillb 

Sadi Nuri b. 

2071 yetmiş adet Rumeli tahvilib 
2072 üç adet Rumeli tahvilitı 
2379 bir adet Rumeli tahvili 

Sadi Nuri b. 
fbrahim Ef. 

Ali b. 

Yukarıda isimleri yazılı ıevat tahvilat mukabilinde .andı
ğımızdan istikraz eylemiş oldukları mebaliği vadesinde tedi
ye etmemelerine mebni kendilerine aleluııul ihbarname tebliğ 
edildiği halde yine teıviyei deyn eylememiş olduklarından 
ecnası yukarıda gösterilen merhunattan borca kifayet ede
cek mikdarı sandık satıı heyeti huzurile 11 ağustos 931 
aslı sı:ünü saat 14 te eıham vn tahvilat borsasında piyasaya 

gore satılacağından tediyei deyn veya tecdidi muamele et
mek isteyen medyuoların yevmi müzayededen evvel sandık 
idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

lstanmul Qçüncü lcraaından: 

1 

Sultan Ahmet Üçüncü Sulh Hu· 

Bir borcun ödenmeıi için paraya kuk Hakimliğinden : Merıinde it 
§evrilmeıine karar verilmit olan iki Bankası veznedar-ı iken elyevn1 ika· 
adet Molena imzalı yağlı boya tab- metgihı meçhul Fazlı Beye. 

Elisoı efendi tarafından aleyhi· 
lo alb adet Japonez kadro bir adet 
Minyatür iki adet yaldızlı Kolona 

• bir adet yağlı boya tablo bir küçük nize acılan (245) Lira alacak da· 

maaa marketöri bir adet Apolon va.ıı Üzerine nam1n1za gönderilen 

tablo bir adet çin işi tablo bir adet arzuhal ve celpname ikametg~limı . 

Markiz tablo Beyoğlunda Kalyoncu zın meçhul olduğu şerhile bila teb 
Kulluğunda Şeker oğlu apartnnanı· li · · ğ ıade kılınınış ve ilanen tebligal 
nın 4 No. lu dairesinde 25 Temmuz 

İcrasına karar verilmi c:. olmakla mu~ 
931 cumarteıi gÜnÜ saat onda açık ' 
artırma suretile paraya çevrileceğio hakeme gÜnÜ olan 12 9 931 tari · 

den talip olanların memuruna mÜ· 
ncaatlan ilan olunur. 

Oıkndar Hale sinemasın
da Renkli Vesik, 

hine miisadif Cumartesi gcnü saa\ 

11 de mahkemede hazır bulunmanı• 

lüzumu H.U.M.K. 141 nci maddesi\ 

ne tevfikan ilia olunu' 
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bilumum otomobil ve 
döşeme atelyesi 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya müesseselerinden diplomal ı 

ziyaret etmeden evvel baıka yere mliracaat etmeyiniz. 
ili- Taksim kışlası geçidi No. 9 

Kırklareli Vilayeti 
Daimisinden: 

Encümeni 1 3 üncü Kolordu 
ilinları 

1 - Bedeli keşfi ( 217 40 ) lira 86 kuruştan ibaret Pı· 
narhisar - Burgaz yolunun 17 + 330-20 + 880 inci kilometre· 
!er arasında taş ferşiyesi ameliyesini de ihtiva etmek üzere 
yapılacak 3550 metroluk kısmın noksan tesviyei türabiyesini 
ikmal tose ve 18 +- 142 inci kilometrede bir beton menfez 
inşası kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecekler erbabı vukuftan ol
duklarına dair Nafia dairesinden muta şehadetname ve tica
ret odası vesikalar.nı ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaat
'an anlamadıkları takdirde inşaatın hitamına kadar rehaka
linde bir fen memuru bulunduracaklarına dair noterden mu· 
ıaddak bir teahhütname itasına mecburdur. 

3 - Teklifoam~ler birinci maddedeki sarahat dahilinde 
yazılarak mühürlü bir zarf içerisine konup üzerine talip İs· 

mini yazacak ve işbu zarf teminah muvakkateye ait banka 
teminat mektubu ile ikinci maddede istenilen evrakla bera
ber diğer mühürlü birer zarf içerisine konacak ve işbu zarf 
üzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğu işaret 
olunarak mühürlenecektir. 

4 - ihalenin müteahhide tebliğ; gününün inkizasınJan 
it:barnn müteahhit 15 gün zarfında işe başlamağa mecburdur. 

5 - Keşi foameler berayı tetkik ve tasdik Nafia vekaleti 
celilesine gönderilmiş olup 22 temmuz 931 tarıhine kadar 
gerek aynen ve gerekse tadilen iade edildiği takdirde ihale 
muamelesi icrıı edılecektir . 

6 - ~.~ıiddcti inşaat kanunusani 932 nihayetine kadardır. 

7 - Şnrl ame ve keşifn ameleri görmek ve ya sureti 
mu~a rldakalarını almak isteyenlerin Kırklarelı Nafia daireaine 
P Gr,1caatla rı la z ımdı r. 

8 - İl ate muamelesi 22 temmuz 931 tarihine müsadif 
) rş:ıml: a günü Slat 15 de Kırklareli da!ın' encümeninden 
c .. ,, , 'ilecektir 

, .. -=- -= Hararetinizi teskin için 
her' zaman 

1 ! 
• ilHlHiSlH MlDEN Sili 

' içiniz. Yemekbrde hazmi teshil eder. 
Böbrek, Karaciğer, Kum ve mide hastalık

lanna karşı tanınmı' bir sudur. 

Her Jer~e arayınız. 
Toptan ve perakende satıt 

deposu: 
Yeni postane karşısındaki cadde

de No. 20 Telef on. 20062 
Telgr. Depo - Istanbul 

~ ı ÜHiM BiR KEŞiF 
:\l ·m lPk . t imızi n l ... ınm ı ~ mu
derris dok,or ve kimyakerJ crin · 
den l la dı Faik, N azmi \>af, 

Cctaly•n, (imer » cvket ve Os
man S erafeııın !leylerin tahlili 

kim yevi ve teı.:rube n ı:ti c~:'i ndc 

' eri lt n nıp<ır) aril e tezahür eden 

1 
lıi r hak ikat 

TiMSAH 66 
( CROCODILE) markalı Tıraş Bıçaklan 
H alis bve ~ çeliğinden mamul olup cildi tahri ş cıme70 tara\ Cl \e 

güze ll i~ı tezyi t eden ik tisadi lıır alettir. Hekiml erimizin raporlanna 
itimat ede rek her yerde YA J. ' l Z bu lı ı çakları ırayınız. 

Hıçaklann ü zerine 66 numarası bulunmaHn a dıkkat ediniz. 

Yel anc depo>ıı , l<tanbul (.'içekpa z"' hıra ti\ adi l lan , ·o. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Zonguldak vilayeti hükümet konağının(56614)1irallkuruş keşif 
bedelile dördüncü kısım insaatı 931 temmuzunun 30 uncu 
perşembe günü saat 16 da Zonguldak Defterdarlık dairesin
de ihalesi icra edilmek üzere bu günden itibaren kapalı 
zarf usulile münakasaY.a çıkarılm.ıftır. 

Talip!erin Ankara, İstanbul, Zonguldak DefterJarlıklarına 
müracaatla keşifname, şartname ve sairesini ııörilp ehliyeti 
fenniye vesaikını, yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat 
teminatile teklif zarflarını ihale gün ve saıtinden evvel 
Zonguldakta münakasa komisyonu riyasetine usulen tevcli 
etmeleri ilan olunur. 

KUVVET 
GEN ÇLIK__.--,. 

. l 
kutusu~ : 
200 kuruş·~-

IDEMi iKTiDIRI 
Karıı 

GLANDOKRATİN 

~· ~ __ ..1;:. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu: İstanbul 
Bahçekapı ZAMAN. 
ecza depo3u _.u-r. 

Talebe yurduna tahsis kı
lınan Beyazıtta Darülfünun 
arkasındaki Sarı kışlanın ta· 
miri pazarlık sureti.le müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
19-7-931 saat 17 de yapıla
cağından taliplerin ke,ifna
mesini görmek için her gün 
öğleden evvel ve münakasaya 
iştirak için de vakti muay
yeninde teıninatlarile beraber 
komisyonumuza müracaatları. 

"' "' 1(. 

As. Sn. Mp. için 13. 725 
kilo koyun eti bir ay pazar
lık neticesinde kapalı zarfta 
çıkan Hattan aşağı fiata talip 
zuhur etmediğinden tekrar 
kupalı zarfla sahn alınacak
tır. İhales : 28-7-931 saat 
16 d~ icra olunacağından ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden evvel 
kapalı zarfa iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. (59) 

4.:r• • 

284, 750 kilo kuru ot kR
palı zarf usulile satın alına· 

caktır. İhalesi 4-8-931 saat 
15 de icra olunacağından ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzre her gün öğleden evvel 
ve münakasaya iştirak etme· 
leri için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komiı
yonumuza müracaat eyleme-
lerL (71) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

24 kalem tek, çitt, katlı 
ve yuvarlak kasnak kayışları 

Yukarıda yazılı malzeme 
kapalı zart usulile 23-9-1931 
tarihinde saat 15 C.e ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyi almak için Ankarada 
satınalma komisyonuna mü· 
racaaı eylemelııri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarını 
komisyona tevdi eylemeleri. 

. • * * 
45,000 metre ham İpek kumaş 

Yukarıda ya zılı malzeme 
kapal ı zarf usulile 12-8-931 
tarihinde saat 15 te ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şart· 
nameyi almak için Ankarada 
Satınalma komisyonuna mü
racaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarını 
komisyona tevdi eylemeleri. 

• • • 
Şartnamesinde tadilat ya· 

pılan çelikhane malzemesi 
ip tidaiyesinden 11 numerolu 
şutnamede muharrer 400 
ton ham dolomit, • 30 ton 
Gesinterte mağnezit 30 ton 
Fluss Spat pazarlıkla 8·8-931 
tarihinde sut 15 te alına· 
caktır. Taliplerin ıartnamesi· 
ni almak için her gün mü· 
nakasaya girmek için de o 
gün müracaatları. 

* * * 
42, 61, 52, 63, 74 numa· 

ralı ilinlarla sahn alınacağı 

bildirilen afağıda mikdarlan 
yazılı beş kalem odunun 
alınmasından sarfına:r.ar edil• 
miştir. 

Kilo 
50,000 K. O. karargihı için 

280,000 K. O, kıtaatı için 
400,000 1. inci fırka için 
168.000 K. O. kıtaatı için 
268,000 K. O. kıtaah için 

(83) 

ZA YI: • Seyrisefer merkezinden 
aldığım arabacılık ehliyetnamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan hükmü yoktur. Feriköy Ayaz
. ma caddesi 30 No. hanede. Ekrem 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden; 

Teshin ve vesaiti nakliye işletmesi için 390 ton kandilli 
kriple kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Mezkür kömürün bir kısmı Çanakkale merkezi ile Urla ta· 
haffuzhanesine diğer bir Kısmı da Gala.ta merkezi ile Kavak 
merkezi ve tahaffuzhanesine teslim edilecektir. Münak:ısa 
günü 30 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 olarak tespit edilm'ş olduğundan taliplerin mezkür kö
müre ait şartnameyi görmek üzere hergün Galatada Kara· 
mustafapaıa sokağında merkezimiz levazım dairesine ve mü
nakasaya iştirak edebilmek iain de münakasa ve ihale ka· 
nunu mucibince ihzar ~decekleri teklif mektuplarım müna· 
kaaa vaktinden evvel komisyuna makbuz mukabilinde tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 

Kars vilayetinden: 
Yirmi gün müddet ve zarf usulile mevkii münakasaya 

vaz ve keyfiyet iliin edilen vilayetimizin Cıldır kazası mer· 
kezinde yeniden inşa edilecek olan 34290 lira 70 kuruş be
deli keşifli bir kaymakamlık konağıle bir mektep binası ve 
3 adet memurine mahsus mebaniye talip zuhur etmediğ1nden 
münakasa müddeti münkazi olduğundan 2-7-931 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yine aynı şerait ve müna
kasa kaymesi dairesinde inşasına karar verilmiş olduğundan 
talip olanların ehliyeti fenniye ve vesaikile bedeli keşfin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesini müstas· 
haben bu müddet zarfında Kars daimi encümenine müracJat 
etmeleri ilan olunur. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İstanbul'da Çakmakçılar'da kuştüyü fabrikasında yüzile 

şilte 12 liraya, yüzile yorga"1 15 liraya, yağlıbooa yastık 5 
liraya. kuştüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuştüyüne 
mahsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tı•I. İst . 3027 

SUPLEKS 
Tıraş Bıçağı 
hep;inin fevkindedir. 

SUPLEKS - PJ..A TİN ise 
Yirm'nci asrın bir şaheqe ridir. 

Yenişehir belediyesi riyasetinden: 
Zirde ):azılı 11 maddelik şerait dairesinde kasaba dahi

line döşenecek boru!ar 16-7.931 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş· 
tir. Talip qlanlarm iha'ei kat'iyesi olan 5-8-931 çar§amba 
ğününe k~ar olbaptaki talimatına tevfikan dipozito akçesi 
ve yahut 

1
Banka mektubu ile Yenişehir belediyesine müra

caatları ilan olunur. 
1 - Borular Fransa ve yahut Belçika fabrikaları ma· 

mülatından ve Pik nevinden o'.acaktır. 
2 - Borulann yekünu ( 540(} ) metro olup (1600) met· 

rosu (7) santim kutrunda ve beher adedinin tulü (3 ) metro 
olacak ve beher metrosunu ı .sıkleti ( 17 ) kiloyu tecavüz et
meyecektir. (3800) metrosu (5) santim kutrunda clacak ve 
beher adedinin tulü (21) metro olacak ve beher metrosunun 

sikleti (12) kiloyu geçmeyecektir. 
3 - Boruların kaffesi - yirmi admosfer • havayi nes '.mi

ye mül.ehammil olacaktır. 
4 -f.,bu boruların ( 7) santi mliğine ( 8 ) adet üç ağızlı 

ve (8) adet dirsek dahil olacaktır. 
5 - Keza bu boruların ( 5 ) santimliğine ( 16 ) adet üç 

ağızlı ve (20) adet dirsek dahil olacaktır. 
6 - Borular tarihi ihaleden itibaren nihayet iki ay zar· 

fında sif İstanbul teslim edilecektir. 
7 - Boruların dizbarko ve gümrüğü belediyeye aittir. 
8 - Boruların İstanbulda teslim ve tesellümüne kadar 

kırık ve sakah müteahhide ait bulunacaktır. 
9 - Borular lstanbul limanına gelmezden on beı gün 

evvel belediye haberdar edilecektir. 
10 - Boruların bedeli İstanbul limanına geldiğinde te

mamen tediye edilecektir. 
11 - Belediye müteahhide karşı her türlü teminah ifa 

edebilir. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

• Piyangosu 
il. ci tertip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000-10,000 
LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

·ıvt. M. V. Satına!ma ko"lııs 

Merkez iht;yact için 2000 

ton Iave marin kömürile 500 
ton kriple kömürü Haydar
paşada va~ondd vagon kar· 
tel ~ si üzerinden tesl 'm e:iil· 
mek şarti 'e ve ayrı ayrı şart· j 
namelerile kapalı Zlrf sure· 

fle münakasaya konmu itu r. 
ihaleleri 3 A'.İu•los 931 ta
rihine mü sa :lif pazartesi gü · 
nü sıat 15 de lıv ! marin ve 
15,30 da kriple icra olu~a· 
caktır. Talip! ~ı·in şa~tnames·

nin Ankarada M l'i müddaa 
satmalm:ı ko:nisyo::unda gör
mel ~ri •e münakasaya işt irak 
için de teminatlır:Ie teklif 
mektuphrmı yevm ve sıati 

ihaleden evvel makbuz mu
kabilinde mezkür komisyona 
vermeleri. 

* * * 
Ordu ihtiyacı ıçın yerli 

fabrikalar mamü1atından 80 
bin 486 adet kilim kapalı 

zarfla müna ':<asaya konmuş
tur. ihalesi 29 temmuz 931 
çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada merkez satınalma 
kom'syonun~a yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nü· 
muneyi görmek ve teklifleri
ni vermek üzere teminatla· 
rile biri kte mez\fır komis· 
yona müracaatları. (437) 

~ ~ ;J/. 

Ordu ihtiy2cı için 100 adet 
telgraf direği aleni münakasa 
ile alınacaktır. İhalesi 21 tem· 
muz 931 salı günü saat 10da 
Ankarada merkez satına:m,. 

komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzre Fındıklıda heyetim'ze 
ve ~artnaı;-.c almak ve teklif
lerini vermek üzre tem:nat· 
larile birlikte Ankarada mez
kür komisyona müracaatları. 

(439) 

* * * Pirinç 30 temmuz 931 per· 
şembe saat 14,30 

Bulgur 30 temmuz 931 
perşembe saat 14,30 

Kuru ot 30 temmuz 931 
perşembe saat 17,30 

Odun 30 temmuz 931 per
~embe saat 17,30 

Ezine ve Bayramcıktaki 

kıtaatm ihtiyacı olan dört 
kalem eruk kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi balada yazılı gün ve sa
atlerde Eçinede 66. livıı sa
tınalma kam:syonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzre teminat!aı·ile birlikte 
mezkür komisyona müraca· 
at'arı. 

Un 2017/931 pazartesi sa· 
at 15 te 

Kuru ot 22/7/931 çarşam· 
ba saat 15 

Sade yıtğt 2517/931 cumar
tesi saat 15 

Sığır eti 2817/931 salı sa
at 15 

Arpa 1/8/931 cumartesi 
saat 15 

Edremit ve civarındaki kı· 

taat ihtiyacı olan beş kalem 
erzak kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. ihaleleri 
balada yazılı gün ve saatler
de Edremitte askeri satınal
rua komisyOltunda yapılacak
br. Taliplerin şartname al· 
mak ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile birlikte 
Edremitte mezkür komisyona 

Ordu iııtiyacı içitı ~ 
lem Rontken mı'ıefll~~ 
zarlıkla alınacak ır. I~ 
Temnıu-: 931 Pazart 
sJat 14 te Fmdıldıd3 

mizd~ yapı ~ acaktır. 'fa 
şartnamesini görıtı~k. 
her ı;ü 1 vi! pazarlıga 
etmek '.çin de ihale sal 
evvel temina tlariyle 
heyet m:ze müracaatl3~ 

* • • 

Un 2 Ağustos 931 
saat 16 ca 
Sığır eti 6 Ağuştos 9. 
şembe 16 dıı 

Eergam,tdaki kıtaa~ 
yacı olan un ve sığır 

palı zarfla münakasa)" 
muştur. İ!ıalesi bafad• 
gün ve saatlerde Ser 
Askeri sa tınalma k 
nunda yap!lacaktır. 'f~ 
§artname almak ve te 
vermek üzre teuıirı' 
bidkte mezkür koıııl 
müracaatları. 

"' "'"' 
Mudanyada bu!unaO 

ihtiyacı olan buğday 
palı zarfla münakasaY1 

muştur. İhalesi 6 Ağıı5 

p.:rşem be günü saa ! 
Bursada askeri satına! 
misyonunda yapılacakl~ 
!iplerin şartname al 
tekliflerini vermek ii 
na tlarile me zkür k 
müracaatları. 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yefı 

rikalar mamülatından 1 
metre boz renkte lı• 

kumaş kapalı zarfla ııı1' 
saya konmuştur. ihalıl 
temmuz 931 perşeuıbe 
saat 15 de Ankarada 
kez satınalma komisY 
yapılacakhr. TaliplerİP 
name almak ve teld 

vermek üzre 

birlikte mezkür 
müracaatları. 

* * * , 
lzmir milstehkeın 

kıtaatının ihtiyacı ol-' 
kapalı zarfla müna 
konmuştur. İhalesi 10

1 tos 931 pazartesi gli~ 
15,30 da İzmirde mii9~: 
mevki satın alma k"' 
nunda yapılacaktır. rı$ 
şartnameyi görmek 
Fındıklı' da heyetiıııil' 
şartname almak ve 1 
rini vermek üzere t 
rile mezkür komisyoııl 
racaatları. (458) 

İzmir müstahkeııı 
kıtaatının ihtiyacı ol•~ 
kapal ı zarfla miiOJ 
konmuştur. İhalesi 8 I_ 
931 cumartesi günil / 
30 da İzmir' de mii51 
mevki ıatınalma · k lif 
nunda yapılacakbr. 1• 
şartnameyi görmek ·~ 
Fındıklı' da heyeti011~ 
şatname almak ve te~ 

_;dl 
vermek üzere tell"" · 
İzmir'de mezkür korıı 
müracaatları. (459) ,..../ 

latanbul ikinci icra ıı 
ğundan: Mahcuz ve fut~~ 
karrer dükkan vitrin ve , 
aynca muhtelif cinı ı.ad"' f 
taları 20/7/93ı tarihin• 
Pazarteai günü saat JO dl gl 
lunda htikl&I caddeıiııd•. I 
hafiye mağaza11nda ikin" 'J müracaatları. (415) 

* • • 
Suruçdeki kıtaat ihtiyacı 

için üç kalem erzak ve ya· 
kacak kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. İhalesi 21-
7-931 salı günü saat on beş· 
te suruçta askeri satına'ma 
komisyonunda yapılacaktır • 
(evsafı hey'etimizde mevcut
tur) taliplerin şartname al
mak ve münakasaya girmek 
üzere temi.nal ve teklifname· 
lerile birlikte suruçte ıiıezkür 
komisyona müracaatları. (428) 

., .... 

1 

çık arttırma ile ıatıla"".8,;I 
olanların yevm ve saat• rJ 
mahallinde hazır bulun• #' 
rumuza 93ı-t792 num«0 

caatları ilin olunur. .,,,,,/ 

ILANoı~ 
Osmanlı Bankası ııf 

lata. Y enicauıi ve ıJ'•' 
devairi "Milfi Bayrıı ı 
nasebetile Temmuııııı ,,f 
Per~embe günü ile ,. 
miyeti Milliye BaY"'

11
,. 

nü kapalı bulu:ıa~ 
Mes'ul müdür: Biirb 


