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'Varidat ve masraf bütçeleri kabul e:dildi 
311 Bir Türk hükümetinin mü

ıayekaya manız kalan bir ec-
9l nebi bankaya mali yardımda 

bulunarak onu mütkülittan 

Mecliste dün muhtelif layiha
lar kabul edilmiştir .• 

rtardığı görülmüt, iıidilmit 
a!ılbir it değildi. Bu, timdi ciiınhu 
r ·yet devrinde lamet Pa,a bükfi 
aY1 etine nasip olmuş bir mazha
d' "yettir. Almanyadaki mali 
t hranm bir aerpintiıi de bizim 
ııPiemleketimize geldi. Almanya 
,Jil!llD en kuvvetli mali müesseae
kl~erinden biri DaTmttater und 

~ i ational Bank ile mün~·~-

• • 
ıştirası meb'uslar gümrük motörlerinin 

meselesi etrafında tenkitlerde 
bulundular ve müdiri umumiye hücum ettiler 

Bazı 

-~~-~-~-~~-~··-~---~--~--~ 

o leri olan ve memleketimızde ıf 
olllİ'gören Alman bankalan, bu 

Surayı Devlette işlerin sür'atle çıkarılmadı~ından şikayet olundu. 
Posta ve Telgraf memurlarının hizmetleri hararetle takdir emldi. 

ANKARA 19 (Telefonla) - sitayİ!kir bir lisanla bahis buyur
Meclıte Şu...:yi devlet kanununa ba dukl.n poıta ve tel!lraf~ların hami 

llliies;eıenin ifliaı kartısında 
ılli mütkülita manız kalmıt-

1 rdı. Kısaca "Danot,, denilen 
aP L d • ou Darmttater bankasın an aı-

uO Yasi sebepler dolayısile son bir 
Y1 sene zarfında aşağı yukarı 50 
stl~ilyon İngiliz lirası çekilmiş
t tı. Bunun 350 milyon markı 
alııtlllayıatan sonra çekilmiştir. Ma 
Jıtıf ) ıs bidayetinden beri Alman

Jııı' Y.a~an çekilen ecnebi sern_ıaye
··~ sının yekünu yüz mılyon 
u İngiliz lirasına baliğ ol-

oı»' u" ·· "D t bu guna g ore, ano ,, 
Yekunun üçte birini tediye 
etmek mecburiyetinde kalmış

et tır. Bankacılık tarihinde hiç 
1 ir bankanın bu kadar kısa bir 

lı• zaman zarfında böyle ~~a~~~~ 

madd J ilaveaine ve bazı mad- yet ve vatanperverlıklenne çok ya-
zı e er d __ ,_.d. G ·· d .. 
delerin tadiline dair layiha miiza- kın an ....,ı ız.. ece ve ırun uz ça 
kere edilirken y ozgat meb'uau H8JD lrpn bu feda~r v~tanda,Iarımızın 
di ve Antalya meb'usu Raaih Bey- çok arzu eder~'."' ki refahına. ve ma 

1 Ş · d ı t te•kilabna ve bu aşlarımn tezyıdine doğru gıdellm. er urayı ev e :r •• • 

kil• b bet b" e hücum etmiıler MaatteeHuf tasarruf zaruretı buna 
leş a n aa o • . ld 
d" mıım o u. 
ır. Dahiliye vekili Beyfendi bir fno-

Betaetten şikaget sat zuhurunda bu fedakar ve çalrı-
Rasih Bey ezcümle demittir ki: kan menıurlann terfihine doğru yü 
_ Tetkikat yaptım. Bilha .. a dea riirlerse kendilerini temin ederim ki 

vi daireıin.in çalışmadığı kanaatine bütün arkadatlarım zahir olur. 
vardım . Deavi dairesine bu ıü?e Kılınç zade Hakkı Bey de imanlı 
kadar 11 bin küsur evrak ırelmıt. Türk tabrile tavsif ettiği posta ve 
bunlardan henüz dört bini bile. ~ıka telgrafçıların terfihini talep etti. 
maınıtbr. Bu dairede devam ıbba· 
rile faaliyet ırayet azdır. Şükrü Kaya Beyin takdiratı 

/ş sistemi fena Neticede Şükrü Kaya Bey söz al-
dı ve kürsüyü iıgal etti. Dedi iri: 

it sistemi kaba tutulınut •. b~ _daire - Posta ve telgraf memurlarunı 
dört senedir esbabı . mesalıbı ın~~t- zın vaziyetleri madt!i ııkıntılara rağ 
mekte devam etıniştır. Bu teraküm men hamiyet ve çalışkanlık misali 

\ 

1 

• 

1 ebliğlar tediye ettıgı go~ul-
ııı üş değildir. Bunun neticesi 

olacak derecede hizmet gördükleri-
ni bu kürsüden iftiharla beyan e- MorOrler işi üwrinde biJcum1ar:l ırtaruz 
derim. Posta ve telgrafın11z zama- kalan Rüsumat müdirı' umumisi 

-~ ·••o "D aı şu olmuştuı· ki anot,, ve a 
be not la beraber bunun münase 

dB bett~r olduğu' Doyçe ?ri~n! 
rJ bankası gibi bankalar muşküla 

sY la manız kalmışlardır. 
riO Memleketimizde Doyçe Bank 
Jı~ e Doyçe Orient bankasile he
·.J sapları olan kimseler, banka 
1~ ~işelerine hücum ettiler. Bu 
o i tehacüm karşısında banka 

nın muhtelif inkılaplarına tabi ol- lIISAN BEY 
muş bir müessesedir. En büyük in
kişafını cümhuriyet devrinde almıı
tır. 

Telgrafçıların hizmetleri 
Dahiliye vekili müteııkıben Bal

kan harbi, harbi umumi, mütareke, 
kuvayı milliye, şark hadiselerine 
temas ederek po•la ve telgı·afçıların 
memleliete yapmış oldukları hizmel 
teri yadetıniş ve il&ve etmiştir: 

- Şark isyanında Zeylanda en 
doğru ve en seri haberi veren Zey-

lin teltp'af müdilrüdür. Menemende 
de Menemen telgraf müdürü olmu§ 
tur. Hamiyet, fedak.'ırlık bu moole
kin hakiki şian olmuştur.Mali va:d
yet ihtiyacımızla birlikte inki!Bf et
mediği içn bunların hs!Uki vaziyetle 
rine yardım etmek bu ıene de geri
ye kaldı. 

Islahat 
Posta ve telgraf idaremlsin ıalah 

(Devamı 5 inci sahifede) 
tediyatta bulunamadı. Banka
nrn mali vaziyetinin sağlam ol
«1-Jğu anlaşılıyordu. Fakat hiç 

l-' bir banka bütün mevduatını da 
0 ~ İma kasasında emre imade bu
B lunduramaz. Bu vaziyette tedi-

10 Yatta bulunamaymca tehacüm 
·ıı' arttı. Ve arttıkça da bankanı~ 
stf Vaziyeti müıkülleşti. Bu şeraıt 

1;o# altında idi ki hükü~et, Tür~ 
,J llıa)iyesi için ıereflı olan bır 

Post.IJ ve t~lgraf ınemurlarımız hakkında 1---------------------------
tak.dirl~rini i:ıhar eden Dahiliy~ Vekili 

ŞÜKRÜ KAYA BEY 

etmit evrakı bir dairenin çıkannagı 
na imkin görülen1emiştir. 

teklifte bulundu: Bankaların 
elinde hüküınetin bazı bonola· 

J rı vardr ki, henüz vadeleri gel
! nıemitti. HükUmet, bankalara 
J ve bankalar da hesabı carileri 

Yedi bin esbabı meıalihin hake
miıiniz, biııkimisini:z. Bu heyEtte ça 
lışmak ve iş çıkarmak kabiliyeti gÖ 

rürseniz deavi dairesine bir heyet 
daha ili.ve etmeyelim. 

Temyiz mahkemesi 
Kastamoni meb'usu Hasan Feh

mi Bey Temyiz mahkemesindeki ça 
Jışma usulünü medhederek bu usu
lün Şurayi devlete de tatbikını tav
siye etti. oıi' olanlara bir yardım olmak üze-

re bunları derhal tediye etti. 
Hükümetin bu yardımına Zira
at banka.sile iş bankasının da 
Yardımları inzımam etti. Ve iki 

Muhtelit encümen~ havale 

.ıı Alman bankası mali müşkülat-

Dahiliye encümeni reisi Cemil B. 
(Tekirdağı) layihanın geçirdiği dev 
releri anlattı. ve hatiplerin arzu et 
tiği veçhile heyeti umumiye kabul 
ederse l&yihayı muhtelit encümene 
havale ediniz. Zaten encümen faali,~ tan kurtanldı. ,, 

j 
ııi 
~ 

Bir hükümetten ancak gÜnÜ gü- yettedir, matbuat kanununu görüşü 
il.Üne taabhüdatınr ifa etmesi bekle- yor, üzerinde tekrar tetkikat yap1-
nebilir. Bunu yapabilen hük~ınet lır. 
~ali mes'uliyetlerlni idrak etını~ ve Dedi. Neticede Şurayi devlet büt
hınaenaleyh her türlü itinı~da l~?'a.. çesine zammı intaı; etmemek sureti 
kat kazanmıt bir hükümetbr. Cum- le ve deavi daiı-esindckl işlerin silr
huriyet büki'ımeti, şimdiye kadar atle intacını temin maksadile bir ~e 
hütün mali münasebetlerinde bunu kil bu1unınn~ı için 18;y1hanın muhte 
kendisine tiar edinmişti. Hükümet lit encümene iade•: kabul edildi: 
şimdi bir adım daha ileri atıyor ve 

1 

Memurların kazanç vergisi 
ınüıkiil bir vaziyete karfdı ç~rbe .. 01 ~-I Müteakıbcn ınemurlardan kesile-
ıııak ·· ahh 0 "d t ı va esı u u uzere ta u a ~n . Bu cck kazanç vergisine dair liyiha 
etmezden evvel de ıfa edıyor. . • ı gümrük teşkilatına dair olan layiha 
•üınhurı"yet hu··kum• etinin mali &ıya- d" · ı · · · · k ·· k • . ,.. ve ıyanct •f en re1sının te aut a 
••tin.in s-"'--lıg"ına delalet eder. d k" . k d" d . . li .. ,...mm I d d )" _ nunun a ı sın ay ın en ııtısnazına 

atta bundan faz)a fCY ere .e. e 8 dair layiha müzakere ve intaç olun 
lct eder: Şimdiye kadar kendısınde'! d 
yard · b" sermayeaı u. mu e11rırenen ecne 1• •• • (Memurlardan kesilecek kazanç 
lıalr.kmdaki hliınü niyeti goı~erır. vergisi liyihası kısmı mahsusumoz
Bu o hükümettir ki, bau ecnebı ser- d d ) 
rnnyedarların, taahhüdabnı ifa et-

3 
rr. 

mel<ten kaçınmakta olduğu gibi ga- Post:ı ve Telgraf 
rip ithamları kartmnda kalmııtır. Harcirah kanun layihası da müza 
Acaba hakkımızda bu kadar sui zan kere ve kabul edildikten sonra Poı-

b 1 1 1
• y··-1 · k cak ta ve telgraf bütçesinin müzakeresi 

es eyen .r n UL<er> ızarmaya ne geçildi. Bu mıir.n~f.!bctl.ıa J\J1~?h;e_r 

'~___....ı:... ...... 
Dün gene feci bir 
otobüs kazası oldu 

6 yaralı var, kazanın sebebi her 
vakitkidir: hızlı gitmek .. 

Dün •abah Balatta çok feci bir j yolcuların üzerine dökülüyor. Va. 
otobüs kaııası olmuş ve altı yolcu ziyetin arzettiği tehlikeyi gören 
ikisi ağır olmak üzre yaralanmıtlar- yolcular korkunç çığlıklarla etrafı 
dır. Vak'a şu tekilde cereyan et- inletirken şoför de itidalini muhafa 
mittir. za ederek otobüsü derhal durdura-

Şoför Abdullah efendinin idare miyor ve o hızla biraz ilerde bulu
ettiği 3573 numerolu otobüs dün nan diğer· bir ağaca ayni birinciye 
sabah saat 7,30 de Balattan Yemişe olduğu !<kilde bindiriyor. Bu ikinci 
ıniiteveccih_en, on dört yolcu ile sademe karo•sörüyü artık hurdeha.ş 
hareket edıyor. Yolcuların ifadele- etmiştir. Etrahan otobüs içindekile 
rine nazaran auratle &İtmekte olan rin imdadına yetiıenler yolcular-

Gazi Hazretleri 
Bu akşam Ankaradan 

müfarakat 
buyuruyorlar 

Ankara, 19 ( Telefon) -

Reisicümbur Hazretleri ya

rın akşam saat 18 de la
tanbula hareket edecekler

dir. Reisicümbur Hazretleri

ne Recep beyin refakat 

etmesi muhtemeldir. 
(Gazi Hz. dlin Tlirk ta

rihi cemiyeti içtimaına ri

yaset ettiler. Tafsilat aon 
baberlerimizdedir.I 

* * * 
Riyaseti cümhur muha

fız taburu ve orkestrası 

dün Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

Matbuat 
Layihada tadilat 
yapılacak mı? 

Komisyonda tebellür· 
eden kanaat 

Komisyon azasından Hakkı 
Tll.rık, Haydar RliştiJ B.ler 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
Matbuat kanun liiyiha11nı tetkike 
memur edilen komiıyon dün gece 
yansına kadar ve bu sabahtan akşa
ma kadar da içtima ederek tetkika
tını ilerlletmiştir. 

Komiıyonda tebellür eden ka
_ .. SÖft uaun seneler meslekte 
kalmıt gazeteellerin yeni kanuna 
konan ahkamdan iıtiına11 için 
muvakkat bir maddenin liyiha
ya iliveıi zaruri ıörülınektedir. 

Layiha yarın muhtelit encümen
de müzakere edilecektir. Bu auretle 
çarşamba ırünü hey'eti umumiyede 
müzakereai kabil olacaktır. Komiı
yonda teıbit edilen eıaılara göre 
batmuharrirler ve yazı i,leri müdür 
Ieri behemehal iıli mektep mezunu 
ola<aklardır. 

Gazete aahipleri ve ııazete kadro 
Iarmda istihdam edilecek olan mu
habir, muharrir, muhbir, musahhih, 
ressam ve idare memurlan lise me~ 
:ııunu veya liseye muadil bir mek
tep mezunu bulunacaklardır. 

Komisyon bu son kıllJUD içinde 
ve balen matbuatta müstahdem kıy 
metli unıurlardan bu evaafr haiz ol
nuyanlar1n iıtihdamlanna devam 
edilebilmeıi için bir ıureti hal bul
mak taraftandır. 

Türkiye - Irak 

Kral Feysal H:r..nin 
Taymise begonal1 

Taymiı ııazeteıi muhabirine 
Türk - Irak münaıebab hakkında 
son defa beyanatta bulunan Irak 
kralı F ey sal Hazretleri ezcümle şun 
lan aöylemitlerdir• 

"- Irak - Türkiye münaaebatı 
öteden beri iyidir. Bundan - ıonra 
daha İyi olacaktır. Gazi Hz. ile Tür
kiye ricalinin başlıca emeli bütün 
cihan ile sulh ve müsalemet içinde 
yııtamak ve memleketin imarına ça 
lış.rnaktır." 

İtizar .. 

Yapılan yal'dım pek büyük olma
ya bilir. fak at bunun manevi kıyme 
ti büyüktür. Gerek banka miidü.~le
rinin beyanatlarından, gerek ecnebi 1 

tnahafil ile temaslarımızdan bunun 
takdir edildiğini memnuniyetle gö
.rüyonız. Avrupa lisanlarının birind~ 
lıir darbı mesel vardır: En ciddi 
dostluk, ihtiyaç zamanında yardıma 
hazır olan dostluktur. Cümhuriyet 
hukiımelı bu neviden bir dost oldu 
iunu naçi:ı: fakat yerinde ve zama
Nnda yardımile ıöstermiştir. 

otobüs Ayanikola kiliıeıine gelme- dan Menahem ve Mihali ağır ve Büyük Millet Meclisinde 
den evvel bir viraji ıuratle dönduk- madmazel Fani ve Civoye ile An· 

Ahmet ŞÜKRÜ 

M. iVliifit B. H. Fehmı B. 
Müfit Bey kürsüye gelerek dedi ki: 

Fadakar memurlar 
- Büyük Reisin nutukla)•ında 

ten sonra düz yolda ilerlemeye baş don ve lsrail efendileti hafif ıuret- \ matbuat için cereyan eden 
!ar batlamaz caddenin kenarındaki te m"'cruh bularak otobüsten indi- müzakereye ait zabıtlan 
ve caddeye doğru eğilmiş bir ağaç- riyorlar. Müddei unıuıni muavinle- bugün münderecatımızın 
tan kurtulamıyor. Otobüs karossö- rinden lsraail Hakkı Bey t~hkikata _ . 
risinin üst kısmı şiddetle aı:acın üst vaziyet etmiş ve şofor tevkif olun- . çuklugu dolayısıle maatte
kJsm.~na Cjarpıyor .. Bu. ani saden10 ile 1 mujtur. Mcct'uhlal· hr;,sta~.antye ı ~sür "'"" edemedik. 
otobus ::amiarı bın bıa parça olarak kald~rılmıştn·... ~ ---

..ıanayi ıergisinde birinciliği 
ve madalgaları tliin 

ka:r.tıruınlara diplomaları 
tevzi edilirkım 

Sanayiimiz mütemadi 
bir inkişaf arzediyor 

Dün san'at birincilerine dip!oma
ları ve madalyaları tevzi edildi 
Dün Sanayi birliğinde 1930 ı ğim zevki tarif edemem. Bir 

ikinci yerli mallar sergisine iş- memleketin yükselmesi için 
tirak eden fabrikalara diploma 1 sanayi başlıca amillerden biri
ve madalyalarının tevzii müna- dir. Bilhassa bu buhranlı anda 
sebetile merasim yapılmıştır. çalışmak onun kıymetini arttı-

Sant 14 ten itibaren ikinci rır dedi ve diplomaların tevzii
yerli malla» sergisine iştirak e- ne başladı. llk diplom~ ve ma
den eı·babı sanayi birliğe gel- dalyayı alan milli konserve 
meğe başlamışlardı. Saat. altı- fabrikası müdürü Müşteba Bey 
ya doğru sabık ziraat vekili oldu. 
Sabri ve Cevdet Kerim Beyler Sabri Bey geçen seneki ser· 
de geldiler. giye iştirak eden 112 fabril<a-

Sanayi birliği umumi kiti- mn mümessiline bırer. bireı 
bi Nazmi Nuri Bey içtimaı bir 1 tebrik ederek madalya ve dıp-
nulukla açtı. lomalarını verdi. 

Nazmi Nuri Bey erbabı sa
nayiin fedakarlıklarında ve fe
na serait altında olsa da Türk 
gan~yiin yükselmesi için fera
gatl.e çalışmaıından bahsettik
ten sonra sanayicilerin memle
keti kurtaranların kurtanş yo
lunda yürüyeceklerini temin 
etti ve diplomalarla madalyala 
rın tevziini Cevdet Kerim Beye 
teklif etti. Cevdet Kerim Bey 
de bu vazifeyi Sabri Beye dev
retti. 

Sabri Begin hitabı 
Sabri Bey: Şu anda hissetti-

Politika 
KUSUR KlMİN? 1 

Millet Meclisinde Dil encü
meninin 27 bin lirasının 26 bin 
dokuz yüz doksan lirası tasar
ruf edilmiştir. 

' * * 
Cümhuriyeı Halk Fırkası 

nizamnamesinin beşinci kısmı 
mn beşinci maddesi: "Türk di 
linin mili, mükemmel ve maz
but bir dil haline gelmesi hak
kındaki ciddi eşebbüse devam 
olunacaktır.,, 

* * 
Hakikat .şudur, ki dün dili

şinden, dil encümeninin eserin 
den bahsedebilecek arkadaş-

Madalyalardan sonra 
Bundan sonra Nazmi Nuri 

Bey hazırunu ihzar edilen bu
feye davet etti. F abrikatörier 
büfede samimi haabiihallerde 
bulunuyorlardı. Bilhasaa mua
mel:e vergisi üzerinde konuşu
lan başlıca mevzuu teşkil edi
yordu. Sanayi müdürü Nafiz 
Beyle fabrikatörler kanunun 

matruh meselesi üzerinde bara 
retli bir bahse girişmişlerdi. Zi
yafet geç vakite kadar de ·am 
etmiştir . 

Falih RIFKI 
/ar, Çangırı Meb'usuna cevap 
vermek istemediler. Neden? 
Dil encümeninde her çalıştık
ları gün para aldıkları için! 

Ödenen emek ve ödenen e
ser, demagoji kacşJsmda, bu 
kadar sindirilmiştir. 

Halbuki hep biliriz, dil en· 
cümenine karşı isyanların bll
ylik bir kısmı yalnız iki sebep
ten gelir: Encümene gire mi· 
yenlerin hırsı,. Türk dilinin 
tasfiyesine eskiden beri muha· 
/elet etmiş olanların hıncı! 

Gazete hücumları ve Çangı· 
n Meb'usunım makalesi Mec· 

(Devamı 5 irıci sahi/ede) 

Fran•a Alm~nyaya yapacağı 
istikraza mukabil ıılya11i 

500 milyon dolarlık 
teminat isteyor 

-.., 

- Bir lokma, yem vermek için; ayağımın bağı kafi 
dej!ilmiş gibi bir de kafese koymak isteyoriar 
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(): ~j Yazan: M. Yavuz 

rensesi nasıl kaçı
racaklardı ? 

Mora' da ısyan başlayınca Fatih 
[,1ehmet hastalığa teşhisini koydu 

Fatih, sihirbaz ~Zamora) j Rum ve dörtte biri Venedikli 
yı sarayda alıkoymuştu. olduğu halde bütün ticaret Ve-

Son Bizans imparatorları nediklilerin elindeydi. 
hakkında aldığı malumatla hiç Memlektin tica.ri hayatına 
te yalan ve mübalaga yoktu. hakim olan Venedikliler, Mora 

Zamora, Sultan Mehmedi'in havalisindeki isyanın içyüzünü 
gözüne girmek için, o güne ka- anlayınca Rumları gizliden giz 
dar toronlanna bile ifıa etme- !iye teşvik ederek : 
diği en mlhlm tarihi malumatı «- Rumlar haklıdır .. lüzum 
hünkara anlatmııtı. suz yere Türklere niçin kucak. 

Sultan Mehmet, tam yeni sa la vergi versinler?!. 
rayda istirahat edeeeği bir sıra- Demeğe baılamıtlardı. 
da, Lakedemonya isyanı zu- Hastalık Selıiniğe sirayet 
hur etmitti. edecek olursa, Fatih, biraz da-

Vaktile uzun müddet (Mo- ha fazla yorulacaktı. 
ra) Prensliği yapan Kral Kos- Venedikliler Türklere karşı 
tantinin adamları, şimdi o ha· fevkalade dost görünerek, el al 
valide Türk hakimiyetinden tından Rumları teşvik siyaseti
kurtulmak sevdasına dütmüı- ni ileri götürınüılerdi. 
lerdi. Anadoluda Timürlengin İs· 

( Lakedemomya) daki Rum- tila ettiği yerler İkinci Murat 
!arı Venedik elçisi Slnyo.- (Kon zamnında tekrar Türk hakimi
tarina) dan başka kimse tahrik yetine geçmiş ve asayiş tamami 
etmiyordu. le takarrür etmiş, Moralılar da 

Sultan Mehmet evveli itin ne cesaretle başını kaldırıyor
farıkına varmadı •. Mora havali !ardı? 
sine yeni bir tedip kuvveti gön- Türkiyenin Anadolu hudu-
dermeğe karar verdi • dunda bile hiç bir tehlike kal-

Sinyor Kontarinamn mak- mamı§tı. Karaman oğulları ta
ıadı da bu idi. Sultan Mehmet mamile Türk tahtına tabi ol
Rumelide meşguJ olmak, Vene muşlar, Türkün son zaferini 
dik elçisi, Haliçte gizlenen candan alkışlamıtlardı. 
prenses (Eleni)yi Venediğe ka Karaman oğlu kolay kolay 
çırmak fırsatrtlı bulacaktı. Türkün itaatı vehıikimiyeti altı 

Mora Hakimiyeti Türkler na girermiydi? 
eline geçtiği gündenberi, o ha- Fakat, ne yapsın ki, Sultan 
valideki Rumlar ilk defa ayak- Mehmedin son ~seri şahameti 
lanııyorlar: olan Bizansın zaptı hadisesi 

«-Biz vergi vermeyiz:»Di- bütün Garplıları hayrete dütür 
yorlardı • düğü gibi, Karaman oğlunun 

Sultan Mehmet, isyanın ma- dik batını Türklere eğdirmeğe 
niyetini anlayınca askeri yola vesile olmu,tur • 
çıkardı • Anadoluda Aydın, Menteıe 

Sultan Mehmet, bu isyanla Saruhan, Hamitili tamamile 
fazla alakadar olmağa batlamıt Türklerin eline ginnitti. Bu 
tı. memleketlerde yafıyan halk, 

ı -Bu bir hastalıktır. Zaman Türk idaresinden çok memnun 
zaman tepreşir. Kökünden te- dular. Vergilerini muntazaman 
davi etmek lazım!» verirler. Kanunlarına riayet e

Paditah bu hükmü vermekte derler, ulularının emirlerine 
haklıydı. Hastalığın sirayetine boyun eğerlerdi. Bilhassa Fa
mıini olmak lizımdL tihin şahsına halkın büyük hür 

Sultan Mehmet, en ziyade, meti vardı. «Bu inkili.br Fatilı 
bu hastalıiın (Selanik)e sira- yaptı., biz onu tanır ve onu her 
yetinden korkuyordu. kesten fazla severiz!» derler

Sultan Murad'ıo Rumlardan di. 
aldığı en mühim belde Selıinik- Filhakika, Sultan Mehmet, 
ti. halkla sık temas ederek, herke-

Selanik, ikinci Murad zama sin kalbinde yer tutmuı, klSyler 
nındanberi çok itlek bir liman- deki sefaletin önüne geçmek 
ti . Arabistandan, Bahriahmer- için şehirdeki sefahati tahdit 
den, Venedikten bütün gemiler etmitti, 
Selıiniğe gelirdi. 

Selinik nüfusunun dörtte üçü (Bitmedi 

11[~~~-
Bir aile faciası 

Babası, kızı kaçtı ve onunla 
evlendi .. diye damadı öldürdü! 
BURSA, ı8 - Demirci köyün- ı nık köyünden Mehmet oğlu Ha,;;;:;; 

den Ahmetle Koca Alinin kızı Emi- bundan iki gün evvel hapishaneden 
ne hıından bir müddet evvel arala- 1 kurtuldu, evine gitti. Evinde arka· 
rında anlaşmıtlar. Bu anlaşma ne- datı Halidin genç ve güzel karmnı 
ticesinde Emine Ahmede kaçmıJ, gördü ve ona iliinı aşk etti. Genç 
evlenmişler. Kızın bahaıı fitili al- kadın vaziyeti zevcine bildirdi. 
mış, kızr?~ ve oğlana .. gücenmiı. 1 Buna kızan Halit, Hasanı kıra 
Gunun bınnde mavzerını kapınca 1 davet etti. Halit Haıana küımüştü. 
kı<la oğlanın çalıştıkları tarlaya Hasan gelince saklandığı yerden çık 
kotmut. Kı7.ı &Örünce tetiği çekmit, tı ve üzerine hücum ederek Hasanı 
~ai<•! kurıun boşa gitmiş. Bunun kama ile bet yerinden yaralayıp öl-
uzenne kız bağırmağa başlamış. dürdü. Katil yakalandı. 

Feryadı duyan kocası Ahmet Ç [ b · k · 
· z·n yanına koımuş. Koca Ali he- arum u ır Şa ı 
ınen mavzeri ona çcv!rıniş, iki el a- IZMIR, 19 - Çorumda eşkiya· 
teı etmiı. KurıunlarJan biri iıabet lık eden meşhur Aziz oğlu Haıan 
ettiğinden Ahmet ölmüttür .. Zabıta lzınird_':__sahte isim altında İn§aat 
katil babayı yakalamıttır. Koca Ali amelelıgı yapıyordu. Karşıyaka za
j :ındarmaya: Ah kızunı öldüraey- bıtaıı .. taraf~ndan ;Yakalandı. Çoru
dim yÜreğİm yanmazdı, amma ney n1a eonderılecektır. 
lenin kısmet böyle imit demiıtir.. Gazi Hz. inin heykeli 
Kız mahkemeye ?'üra~t ederek . IZMIR 15 _ He keltra M. 
babasını aııl teşvik edenın annesı \ Ka 'k • afı d Y ılm 1kta 
oldugunu IÖylemiştir. 1 ı nCaonı _ahtark 1·". an ybap1·· a o-

S t • ld an zı ey e ının ka u u muvak-
URFA ıı:'a ç~ga _ ı h kati için ltalya'ya giden, lzmir bele 

- ereceı . . araret diyeıi fen heyeti müdürü Necmet-
37 ye çıktı. Sıcakların tesırıle 11t- t" 1 t b 1 · f' 1 k h al ld .. d ın ve ı an u ıanayı ne ıse rnua • 
m.~ ve çtınakoçu aıthhı an g~n. en !imlerinden Ihsan Beyler avdet et-
gune ar ta ıı at ve ıçtimai mi~le d" 

d . . b h al ' r ır. muavenet aıresı u ast ıldarın He t h k l' d ı· · ·· ·· k • · k ye ey e ın mo e ını muva-
onune, geçme ıçın ço çalıımakta- fık bulmuı ve kabul ederek maden 
drr ... _ üzerine dökülmesini bi.ldirmittir. 

Gene kadın guzunden Heykel teşrinlere kadar bitecek 
IZMIR. 19 - Menemenin Ya- we lzmire gelmiı bulunacakiol:-

MiLLiYET PAZARTESi ıt.ı Tt:MMUZ 1931 . .. 
HARiCi HABERLE •• • 

Pariste nazırlar içtimaları başladı 
Alman nazırları ilk temasları yaptılar, Fransızlar 
istikraz için ağır teminat teklifleri mi yapıyorlar? 

lngilizler Fransa - Almanya 
müzakeresinin iyi netice 

vermesini istemegorlar mı ? 

500,000 dolarhk istikraz teklifi kartı· 
sında Fransa nasll bir teminat isteyor? 

Bugün müzakeratın ilk merhalesine varılması 
bekleniyor - Harice kaçırılan Alman 

sermayesinin avdeti için ağır cezalar konuyor 

M. Hentlersor, Stimson, Laval 

Alman -buhranına care ara- ı Yarın, saat ıo da M. Laval'in 
m k ; in Alman anın. haricin- ~a~ineıinde Londra kon_fı;ranuna 

• a ç . . Y . 
1 
ı~brak edecek olan ve Parıs te bulu 

de ve dahılınde ser, alı bır fa- ı nan diğer devletler mümeuillerini 
afiyet var. de iıtiralrile ıımumi bir içtima akte 

Büyük buhrana, yeğiıne ve dilecektir. 
büyük çareyi bulmak azmmı PARIS, ı8 A.A. - Fransa· Al
taşı an en başlıca hareket man nazırlan m~li1?'tımn hitamın: r. 1 • . da matbuata verilmıı olan resını 
Parıs te yapılan naztr ar ıçtı- b" t bl". d· F hük' • t" · _ ... ır e ıg e, ranA ume tnın 
maıdır. Dun aldıgımız telgra! pazartesi günü açılacak olan Lon
haberleri nazırlar arasındakı dra konferanıına iıtirakinin muhte-
temasların laalene bir surette mel olduğu beyan edilmektedir. 
devam ettiğini göstermekte- Bu lco~eranıta Fransa'_yı M. La
dir ilk - :;ıahatlar henüz nıüs val, M. Brıa~d, M. Flan~ın ve M. 

• Poncet cmıil ~eceklerdır. 
Tebliğ unu ilave ediyor: M. 

ı... ·"v t:e G.iitiyos 
pet bir ne+ice vermemiş olmak 
la beraber temaslara müsait 
bir havanın hakim olduğu an
laşılmaktadır. ilk teması mü
teakip matbuata tevdi olunan 
beyannameler de bu hususu 
teyt etmektedir. 

Bu haberleri sırasile neşre
diyoruz: 

Matbuata c•erilen teblii 
PARIS, ı8 A.A. - Alman na

zırlan, dahiliye nazırının nezdinden 
ancak saat 9,25 te çıkmıılardır. 

Yarın ıaat ı O da F ranuz, Al- ı 
man, lngiJiz ve Amerikan nazD'la· 1 

rının iıtirakile yeni bir konferanı j 
aktedileccktiı-. ı· 

PARIS, ı8 A.A. - Saat ı9,30 
da baıvekilet; şu tebliti venniıtir: 

M. Laval, saat ıs,30 da M. Brü-
nina-'in ziyaretini kabul ebnittir. 
Mumaileyhima evveli. buıusi ıuret 1 

te görüımüşlerdir. M. Briand' da 
ayni saatte hariciye nezaretinde M. 
Curtiuı'u kabul etmiıtir. 

Saat 16,30 da M. Curtius, refa
katinde M. Yon Hoesch, M. Yon 
Blow ve kont Schwerin olduğu hal 
de baıvekalet dairesine gitmiıtir. 
Kendilerine biraz sonra M. Briand, 
M. Flandin, M. Pietri, M. Françoiı 
Poncet ve M. Philippe Berthelot il
tihak etınişlerdir. Nazırlar bunun 
üzerine müzakerata girişmişlerdir. 
M. Briining, Franıız nazırlarına Al 
manya'nın mali ve iktıaadl vaziyeti 
hakkınd• etraflı malumat vermiı ve 
mevzuu bahis meıelelerin kıırqık 
cihetlerini irae ve İzah etmi~tir. M. 
Flanılin hali hazırdaki buhranın hel 
!ini değilse de tahfifini temin için 
tasavvur olunan çarelere müteallik 
olan Fransız tekliflerini izah eyle
mi4tir. Bundan sonra yalnız mali 
buhranın izalesini temine yaraya. 
cak tethirler hakkında değil ayni 
zamanda Alman - Fransız münase
hatınm heyeti umumiyeıi hakkında 
iki memleket arasında devamlr bir 
teşriki mesai vücude getirmek kay
gusu ile gayet samimi ve doıtane 
bir tarzda nikatı nazar teati edil
mittir. 

Mülakata yarın öileden sonra 
devam olunacaktır. 

Brüning il M. Curtiuı'un Pariı'i 
ziyaretleri ihal neticesi ne olursa 
olsun, Frar&ız - Alman münaıebatı 
üzerinde icradan hali kalmıyacaiı 
tesirler itibarile, büyük bir ehem· 
miyeti haiz olacaktır. Bugün öfle
den ıonra Franıız ve Alman nazır
ları araımda yapılan ye dört -tten 
fa&la devam eden mükilemeler, bit
tabi hemen bir karar ile neticelene-
mezdi; fakat bu mükilemeler, mİİ• 
:ı:akeratın devamına miiaait bir ruhi 
halet vücude getirıheğe kifi ırolmit
tir. Bu ilk telakinin bıraktığı intılı., 
bilha11a iki tarafın vermiı olduiu 
~habn aamiıniyet va vuzuhu aaye
ainde, memnuniyet balııt defil belki 
bütün cihan iktısadiyatmın menfa. 
atı namına bir takım bal ıııretleri 
teklif olunmuıtur. Bu tekllflerin bu 
gun hiç bir münakaşaya sebebiyet 
vermesine mahal bıralolmamııtır. 

M. Brüning ile M. Curtiua, mii
zakeratın esasına yarınki mülikat· 
ta temaı edeceklerdir. 

M. Lava) ile M. Brüııinır arasında 
hatta bir tercüman hile bulumnadı
ğı cereyan etmit olan ilk buıuıi mü 
likat akabinde M. Laval, Alman "' 
fikile vuku bulan bu ilk temaım· 
dan fevk:Jade memnun oldupnu 
ııöyleınİ§. Alman baJvekili de ken
diıine yapılan hiiınü kabuldan do
layı bahtiyar olduiunu ihaaa etmit
tir. 

Bunu takip eden ıınluıni içtima
da M. Brüning, Alman buhranının 
tabi olduğu ıeraiti tafsil ve izah et
miştir. 

Fransızlar buna mukabil Fransa 
noktai nazarına göre timdiki vaziye 
tln muhtemel olduğu çareler hak
kında malUnıat verilmiıtir. M. La
val, ıiyaıi muhitteki bulanıklık iza. 
le edilmedikçe bütün mutasavvür 
tetbirlerin tefirıiz kalacağını beyan 
etıniştir. Her iki hükUnıet, Franaa
Almanya münasebatını isliha ıray
ret etınek mecburiyetindedir. Ve 
bueünkü müzakerat bu itibarla ih
male layik değildir. 

M. Lava!, dütüncesini şu heye-
canlı düstur ile hüli.sa etmiştir: 

''Bu kadar heyecan uyandıran 
ve memleketlerimizin münaıebatı 
tarihine hakkedilecek olan ziyareti
niz, memleketlerimiz için bir inki. 
ıari hayal teşkil etmemelidir. Bila
kis bu ziyaret, mütemadi surette 
teıriki mesaiye azmetmiş olduğu
muzu isbat etmelidir." 

Şayet müzakerat, iki memleke. 
tin teşrikj mesaiyi ayni surette arzu 
etınekte olduklanna dair bir tebliit 
ne1retmelerine müncer olacak olur
sa bu, elde edilmiı ilk netice olacak 
tır. Yann, yeni mülakatın hitamın .. 
da, bu ilk merhalenin atlatılıp atla
tılmadığı anlatılacaktır. 

Fransa nasıl teminat 
isteyor? 

LONDRA, ı8 A.A. - Waıhing 

ispanyada 

Bir yanlışlığın 
hikayesi ! 
Kadın manastırına 

kapatılan 
kadın kral mı idi ? 

SAN SEBASTİEN, 18 (A. 
A.) - Geçen gece San Si'ıbas· 
tien' de rahibelerin manastırı 
önünde büyük bir gürültü kop
muştur. Bu kargaşalığa guya 
kral Alfons'un kadın kiyafeti
ne girerek bu manastıra iltica 
ettiğine dair ortaya çıkarılan 
yanlış bir haber sebep olmuş
tur. Milis muhafızları müdahe
leye mecbur kalmış fakat ma
nastır önünde toplanan ehali 
dağılması için verilen emri din 
lememiş ve kapıları kırmağa 
teşebbüs etmiştir. Bu vaziyet 
karşısında en ziyade telaş ve a
sabiyet gösterenlere manastıra 
alınmış ve kral Alfons olduğu 
iddia edilen şahsın krala pek
çok benzeyen alelade bir kim
seden ibaret olduğu kendileri
ne gösterilmiştir. 

-·---·-········-·····---·-·······-.. ·······• ton'dan Reutere it'ar ediliyor: 
M. Hoover ve Kastle ile olan 

bir telefon muhaveresi esnasında 
M. Stimson Avrupa hidiıatı ahireıi 
hakkında maliimat vermit ve Fran~ 
sanın Almanyadan iıtediği siyaıi 
metalibatı mevzuu bahıeylemiıtir. 
Mumaileyh hundan ~ka hiç bir 
resmi mülahaza dermeyan etınemİ.ş· 
tir. 

F ranaanın halen almıt olduğu 
vaziyet Londra tarafından takviye 
edildiği takdirde bu halin Amerika 
müttehit cümhuriyetlerinin muhale 
fetine maruz kalacağı huıusu der
meyan edilmektedir. 

Frana.anıo vaziyeti hakkında res
men teeyyüt etmemi, olarak ab.ıan 
gayri reımi mahirnat üç noktada 
temerküz eylemektedir. 

1 - Fransa müıtakbel ıo sene 
:zarfında Almanyanın masarıfı aske
riyesinin halen yapıldığından fazla 
ohnamaıını iıtemektedir. 

2 - Ayni müddet zarfında Al
manya ıiyaıeti baliyeıinin ahengini 
değittlrmeden muhafaza edecektir. 

3 - Almanyanın gümrük varda .... 
tı ali.kadar diğer milletler tarafın
dan verilmesine muvafakat olunan 
500 milyon dolara karıılık ve temi
nat olarak ıröıterilecelıtir. M. Kaıt
le iıbu 500 milyon doların M. Stiın
ıon tarafından Franıız projeıinde 
teklif edilen lıtikraz miktan olarak 
blldlrmİJ olduğunu ıöylerniıtir. Pa
zartesi yapılacak olan Londra kon· 
feran11 hakkındaki ıuale cevaben 
M. Kaııtle Waahinırton hükumeti
nin bu konferanıın iptaline zahip 
olacak hiç bir ıebep olmadığını be
yan eylemiıtir. 

Ecnebi memleketlerine ka
çırılan Alman sermayeleri 

BERLIN, 18 A.A. - Alman 
resmi mahafili sermayelerin memle
ket haricine çıkarılmasını men için 
bu alqam netredilmeai muhtemel e-
mirnamenin Almanya haricine kaçı
rılan 400 ill 600 milyon markın 
derhal Almanya'ya avdet etmesi ne 
ticeıini hiiııl edeceği ümidindedir. 
Bu emirname henüz bitirilmemiı 
olmakla beraber şu hükümleri havi 
bulunmaktadır. 

1 - Bu emirnamenin neşri tarihi
ne kadar harice çıkarılmış olan ser
maye aalı.ipleri hakkında, bu serma
yeleri vakit geçmeksizin tekrar Al
manya'ya getirmeleri şartile, af İ
lanı. 

2 • Alman mükelleflerinin ecnebi 
·memleketlerde malik bulundukları 
mal ve mülkleri beyana mecbur ve 
bu huıusta yemine tabi tutulmaları. 
Hakikate mutabık olmıyarak beya
natta bulunanlar hakkında kürek 
cezası hükmedilmesi. 

3 - Ecnebi memleketlere yatırıl
mış olan sermayelere ağır verğiler 
konması. Beynelmilel mali mahafil 
hükUnıetin bu meıelede ıröıterdiği 
azim ve ıiddeti takdir etmekle bera 
her bu tetbirlerin beklenen ameli 
neticeleri vereceklerinden ıüphe et
mektedir. 

Müzakereyi akamete mi 
uğratmak istegorlar? 

LONDRA, 18 (A.A.) 
Evening News ile Star gazete
leri M. Stimson ile M. Hender
son'un Fransız • Ahllan müza
keratı akamete uğradığı ve 
Fransızlar müzakerata devam 
etmek üzere Londraya gelmek 
ten İstinkaf eyledikleri takdir-
de ahkamı Almıuıyı için ağır 

1 

Gazi Hz. Türk taı1 
cemiyeti içtimaı a, 
riyaset buyurdula 

ANKARA 19 (A.A.) - Reisicümhur Hazretleri b~s' B 
17 de Halk evine gelerek hami reisi bulundukları 'f;,rd 
cemiyeti içtimaını yüksek ıiyasetlerile şereflendirmi~l d 

Gazi Hazretleri cemiyetin mesaisi neticeleri hakkıool~ a 
ve malumat almışlar, mektepler için hazırlanmakta 
kitaplarile bilhassa alakadar olmutlardır. Gazi Haı d 
kitapların umumi hatları, haritaları ve resiml.!ri iizerjııdı 
yet azasile konuşarak kıym~tli fikir ve mütalealarını be B 
yurmuşlardır. 

Reisicümhur Hazretleri bunu müteakıp cemiyet ruı~ Y 
de yazılı bahisler üzerinde yürütülen fikri münakaşa! ı 
etmişlerdir. İçtima saat 19 a kadar devam etmiştir. •li 

Maarif vekili Esat ve Talim, terbiye reisi Ihsan Beylelıı-\ 
timaa riyaset suretile bahşettikleri tereften duyduğu ı 
ve şükran hisle~ini, cemiyet Büyük Hami Reisine arzel~ 

Reisicümhur Hazretleri içtimadan sonra fırka katibi e 
lik bürosunu teşrif buyurarak katibi umumi Recep Beyle ~ 
det görüşmüşler ve saat 20 de Halk evinden aynlarak ç; 1 

y.ı avdet etmişlerdir. 
~ 

Memurlardan kaz r'.: 
•t 

vergisi nanıl alınac~: 
çi 

Mecliste kabul edilen kanuıı u 
ıu 

metnini neşrediyoruz 
ANKARA, 19 (Telefon) - ı B - Harcırahlar v;. .. ra 

Mecliste kabul edilen memur zaruriye ile ikamet ve ~. 
!ardan kesilecek kazanç vergisi yevmiyeleri, mesken ° 
ne dair layihayi bildiriyorum. tedavi ve ölüm masraflı 
• Mad~e 1 -.~mumi ~e husu C - Kanunu mahıo• ·1k 

sı ve mülhak butçelerle ıdare e- ve bütçelerine istinaılıll 
~ile~ daire ve. m_üeueselerden ve jandarma mensupla~ 
fı~~· ve bedenı hızmetler muka çük sıhhiye memurla~ 
bılınde maaf, ücret, tahkikat, mübaşirlere verilen y.,ııı'Bu 
hakkı huzur, tazminat, yevm;· hayvan yem bedelleri. 
ye, ?cr~miye ve ihbariye alan .ı D - Vefat veya -~..wıL 
rın ıstihkakları aşağıdaki niı- zalar ve malılliyetler t 
betler dairesinde kazanç vergi. verilen tazminat ve ikraıı" 
•İne tabidir: ve kanunu mahsusları ~ 

100 liraya kadar yüzde beş, ce malullere verilen t~ 
101 liradan iki yüz lirada kadar !arı fe 
yüzde altı, 201 liradan 300 lira Ç - Her nevi satıf i"1' mi 
ya kadar yüzde yedi, 301 lira- leri. ka 
dan 400 liraya kadar yüzde ae- F U • ")h ı. ~Ye 
k . ı· . . - mumı mu "" ız, ve 401 ıradan yukarısı ıçın s'·ıf büt I d I ~ i1: nu ·· d d ku 'u çe er en ya Dl• 
yuz e o z. ı b' • · d · 'hk "' M dd 2 B" • .ı ıp ır ay 1ÇID e ıstı 11-"j na 

a . e - ır vezn.,..en rayı ıreçmeyen kadro ıJ,ıv. . 
muhtelıf namlarla yapılao ka- ki m" t hd . .. ti; ıyı 

· · bi . us a emın ucre ·ı-, zanç vergıııne ta tedıyatın . 1 l 
nisbeti her tediye yekUnu üze- Ş - lstıhkak mikdarf Tü 
rinde tayin olunur. Umumi, hu rayı geçmeyen maatlarıı' 
auai mülhak bütçelerden yapı- ruı. 
lan &fağıdaki tediyat kazanç H - 1757 numeralı ~-
vergisinden müstesnadır. ile aylıklanndan tenzili! P ra 

A - Maluliyet, yetim, dul dilen meb'us tahsiaatlıı-J hu 
va 50 lira ve ondan aıağı teka- Bu kanun bir ağustot i' ~l 
üt maatları; de muteberdir. la 

et 

Müskirat inhisarını! 
kadrosu ve maaşl f 

de 
ki 
in 

ANKARA, 19 (Telefon) - ı 300, muamelat ve mub,tı!ı 
Yarın mecliıte mülhak bütçele be.i müdürü 250 banıl~ 
rin müzakeresine devam edile- 1 mı imiri 125, im~llt ,;JI; 
~k~lr. Bu ı~ mü~~rat ve tuz dürii 300, sanayi ıubetl "
ınhısarları bütçe layıhalan ua dial 300, Bat klmyaS!',.\ 
!ara tevzi edilmittir. ticaret ıubesi müdürü ~ 

• Tütün inhisarı bütçesi d~ amel&t kısmı muavini 
1 matbaada tabolunmaktadır. Tü gorta kıımı muaYini ı50• f. 

tün inhisarıoın yeni kadrosu- sebe tubesi müdürü 3(JÔ• 
nun haricinde bir ka~ yüz me· kez kısmı amiri 125 t•I'! 
mur kalacağı anlaşılmaktadır. mı muavini 200 zat' iper1 
Müskira! ~nhisarınıo yeni kad. si müdürü 200, ~munı e.; 
rosu _h~rıc'-?de ~alacak ~emur- miri 150, levazım tubef1 

!ara atıdekı şekilde tazmınat ve rü 150 şer lira ücret al•" 
rilecektir: dır. 

Hizmet müddeti bir seneye T .ı. kili d bitİfl"' 
k d 1 1 b. ,._, aıra <et tın a . .il 

a ar o an ara ır maaı, IKl se. f b .. d .... 
260 

'lıİP". 

neye kadar olanlara iki maaf, j. n~ ~t mu,d~ru, 
230

• ~çiil 
ki seneden fazla olanlara ilk iki n f 200' mb~ · ur_u f 'b·t~ 

l"k h' k b'l' d 'k' nı , ınncı sını p 

sene ı ızmet mu a ı ı_n. e ı ı muavini 200, ikinci 5 , rJ 
maaş ve bundan fazlası ıçın be- "d" · · 

17
5 •ôfl'·. 

b de 1 . . . mu ur muavını , o . .11 
~r sene ğer erı mukabılınde amıf ba, müdür 175 bitlJ' 

bırer nısıf maaş. f üd" l50 "k" · sıl' ~ 
M .. k' · h" . . . nı m ur , ı ıncı !"' us ırat ın ısan ıçıa yenı d" 125 1. 1 1ıl' _,, 
· ed"I k d .. ur , şer ıra a aca • ·fi". 

tanzım ı en a roya gore u- F b 'k d 1 bttl 

k 
z 
d 
sı 

şı 

ç 
Ü 
li 

mumi müdür 500, muavini 300 f a .~d .. •."!e
250

epbo ar ıfl~~ 
h • kal "d" .. 175 nı mu uru , at ,.. y 
ususı em mu uru , neı- 350 k .. 

50 
s'' w 

• t be • • .. 125 üd" • mura ıp r. ' 01 ıf" nya şu sı amırı , m ur- 150 ·· h ıılı'...: 
1 .. . k • . . l50 . , mute assıs nı "}' 
er encumem ısım amın , 450 h k ı·· ii" 1 
· t'hb t A • • 150 ef . h , eaap ontro or ~ı 
ıs ı ara aımn , t tış e- .. h 

5 5 1ıor t . · · 300 d'. ..f t . rap mute assısı 1 ,1 ye ı reısı , ıger mu e tış- 5 fil 
le de sırasile 250, 225, 200, 175 likör mütehassısı 37 • !)O 
lira, müfettiş muavinleri de 120 avukat 200 ve doktor ~r' · 
şer lira. baa memuru 100 er Iı 

Hukuk işleri şubesi müdürü alacaklardır. ~ 

L li ·el) 
hiç bir siyasi fedakirlığı ihtiva ı tirmesi için sarfı nı~'"~it 
etmey ~n bir ihtilaf vücude ge- olduklarım bildirm•tl 

b 
b 
a 



• • • •• yu 1 ın yenı bi 

n Ekmek fiatine zam ! 
J ve müstahsılı korumak 

için ne yapılabilir? 
Buğday fiyatlarında son gün 

e görülen sukut devam et
mekle beraber buna mani O· 

ak bir tedbirin alınması za
nının gehniş, hatta geçmit 
uğunu P_,ir defa daha batır
masına vesile olmuştur. 

Bu işle alakadar olanların ve 
ayanların buğday fiyatları

yükseltmek veya köylünün 
arına mani olmak için mub-

if formüller teklif etmekte
ler. Bunları şu şekilde hula
etmek mümkündür: Fırınla

[rzc~~ tahdidi, köylüye prim veril
si, ekmeğe zam yapılması 
ekmeğin randımanının de

ıtirilmesi. 
Yapılan teklifler ne olursa 

'-_..-un bu günkü vaziyeti daha 
lı ay evvelinden gören ve buğ 
Yın sukutuna mani olmak i

bir raporla vekalete mütaca 
eden ticaret müdürü Muh-
Bey en muvafık şekli bul

Uf bulunuyordu. Muhsin Be
nazaran müstahsili himaye 

İn onun eline doğrudan doji
Ya para vermek l&znndır. Bu
n için de Muhsin Bey fU for 

ülü bulmuttur: Bütün Türki
e satılan ekmeklere birerpul 
ıttırmak ve bundan hiaıl o

ak parayı doğrudan doğruya 
"'y köy müstahsile taksim et
ek. 
Alakadarlar bu fikri muva

k görmektedirler • 

ulgaristanda mahsul 
Yapılan tahminlere nazaran 

ulgaristan'ın bu ıeneki buğ-
ay mahsulü geçen senekinde 
rksız olarak 15,530,000 ken
t kadar olacaktır. 

omanya prim veriyor 
Roınanyada bu sene hububat 
vkalide meb'zul olacağı tah

lilin edilmektedir. Bu vaziyet 
artısında Romanya hükumeti 
eni mahreçler aramağa batla
ıştır. 

Hazırlanan bir kararnameye 
nazaran bu sene Romanyadan 
İyi kalite buğday ihraç eden 

ra.catçdara ton batına 12 
1'ürk lirası prim verilecektir. 

Uzunköprü kavunu 
Uzunköprü Ticaert odası ih

racat ofisine müracaaatla ofisin 
bu sene yapacağı kavun ihracı 
tecrübesinde cins itibarile iyi 
olduğundan Uzunköprü kavun
larının tercih edilmesini teklif 
etıniştir. 

tebliğ neşretmiştir. Tebliğe na 
zaran bu sene buğday 4, arpa 
ve mısır 3 levadan mübayaa e
dilecektir. 
Konyalılar da isteyorlar 

Konya ticaret odası Brad 
ford yapağı fabrikatörlerinin 
Anadolu dahilinde yapacakları 
seyahat hakkında Ofise bir mü
racaatta bulunmuştur. 

Konya odası Bradford fabri
katör ve Liej mensucat 
sanayii mümessillerinin Anado 
lu seyahatlerinde Konyaya da 
uğramalarIBJ istemektedir. 

Ofis bu müracaatı nazarı dik 
kate alarak hazırlamakta oldu
ğu proğrama Konyayı da idhal 
etmittir. 
Çarşamba günü T uring ku

lüpte yapılacak bir içtimada bu 
seyahat pragramına kat'i bir ıe 
kil verilecektir. 

Afyon konferansı 
Konferans nelere 

karar 11erdl ? 
Geçen pazar ıünü afyon konf .. 

ranornın son yaptıfı içtimada kabul 
edilen afyon mürekkeıı.tı ~":kav• 
leııamesi batlıca ıu madclelen ıhtlva 
etmektedir: 

ı _ Afyondan istihsal edllea bir 
madde olen kodein ancak muham
men ihtiyaç niıbetinde imAI ve tah
dit edilecektir· 

Kodein'nin imalı orkı kontrola 
tabi tu~tır. 

2 - Fabrikalardaki ham madd&
ler ıiddetll nezarete tabi tutulacak· 
tır. F abrlkalar ambarlarmda ancak 
muayyen ihtiyaçları kadr bam af. 
yon bulunduracaklardır. 

3 - Her türlil uyuıturucu mad
delerin makadiri temamile kontrole 
tabi tutulacaktır. Y alruz morfini 
yü~de 0,2 ye koka.ininin yüzde O, 1 
miktarı kontroldan hariç bulunabi
lecektir. 

4 - Sentetik yeni terlöbi mual&
cat dahi uyuıtunacu maddelere it. 
hal eclilmiıtir. Bunların imali dahi 
cihanın muhammen ihtiyacatina gÖ-. 

re tahdit edilecektir. 
5 - Her memleket tehlikeli mad 

delerin imal ve satııını kontrol için, 
hususi bir hölılünet alisi tesis ede
oektir. 

Yeniden ketfedilecek her hanıi 
uyuıturucu iliçlar dahi tahdit ve 
murakabeye tabi tutulacaktır. 

Son madde yeni İliç namı altın
da muzir maddelerin serbestçe imal 
edilmeıine ve aablmaıına mini ola
cakbr. 

Afyon mukavelesine bilhassa 
Möttehidei Amerika ziyadesile ali
kadar olmaktador. 

Amerikaclaki UYUfturucu mad
deleri imileden büyük fabrikaların 
Cenevre' de bulunan mümeııillerl 
ehemmiyetle konferansın müzakera
tmı takip ettikleri gibi Müttehidei 
Amerika hükılmeti matbuab mü-

, .Mısır ve buğday meuili olarak bir zat memur bu
lundurmuttur. Bunu ela kaliforniya' 

Belediyede 

Niçin? 
Sokaklar sulanmı- t 

yor ve toz 
dumana karışıyor? 

Son günlerde bazı sokaklar 
sulanamamaktadır. Sebebi, be
lediyede benzin kalmamıttır. 
Benzin mübayaası için kambi
yoya ihtiyaç olduğu cihetle be
lediye lizım gelen t6f6bbüsat
ta bulunmuıtur. 

Mahalli ihtiyaçlar 
Bir kaç semt ve mahalleler

den belediyeye mazbata ile ve
ya doğrudan doğruya müraca
at edilerek yolların tamiratı ve 
lamba konulması istenilmekte
dir. Bunlar belediye heyeti fen 
niyesi tarafından tetkik olun
maktadır. 

Yeni sene büt~esi tasdikten 
geldikten sonra mübrem olan
ları yapılacaktır. 

Verem hastanesi 
Cerrabpafada yapılacak ve

rem hastahanesi için Cerrah~
ıa haıtabanesi sertabibi Rüttü 
Bey, dün arsa sahipleri ile te
masta buluranUftur. Arsa için 
arsa sahipleri ile uyutulmuı
tur. Bütçe tudtkteoı gellnce u 
sa satm alınarak intaata bat
lanmuı mukarrerd~. 

Serviler kesiliyor mu? 
Belediye mezarlıkl&T ınüclür

lııtüne .,... mezarlıklardaki 
yaı ıervıenn keatirildlğindeu 
tiki yet edllmi9tir. Yapılan tab 
kikat neticesinde yaf servileriıa 
kesilmediği anlBfılmııtır. 

Otobüs talimatnamesi 
Otöbüılann çarpıımaaı ve 

kazalara meydan vermesi de
vam ediyor. Belediyece bunlar 
hakkında hazırlanmış olan tali 
matnameoin tab'ı bitmediğin
den henüz tatbikat sahasına 
geçilememiştir. 

Talimatname vilayet ıraze
tesi ilıe resmen inti9arını müte
akip tatbik edilecektir • 

Şiı,lcetler 

Balya madenleri 
Balya maden ıirketinin bi11edar 

lan ayın (26) inde, Pariste bir iç
timaa davet edilınl'tlerdir. Bu içti
mam sebelıi, ortaya çıı.an ve made
ni İflebniye talip olan ( Penarroya) 
nmmncla yeni bir ırupun bazı teklif 
terde lıulu-k istemesidir. 

-··---
Bir vali dava edildi 
Meninde Mehmet Rasim Bey 

iıminde bir cueteci, 929 senesinde 
komünistlik isnadile bapsedilmit ve 
halk ismindeki &"azetesi kapatdmıı 
olduğu için sabık merıin ve lihik 
Tokat valiıi Ali Riu Bey aleyhine 
yedi bin liralık zararı maddi ve on 
bin 1.İrahk zaran manevi davası aç
mııtır. Evrak, dahiliye Vekaletine 
gönderilmiıtir. 

·······················-···············-······-··-

Alman bankalarındaki buhran 

işin iç yüzünde ne 
kirlilikler var? 

Buhran kendini gösterir göster
mez bonolar getirilmiş 

ve iflas tehdidine de başlanmış !.. 
Son vaziyet nedir ? 

Şehrimizdeki Alman banka- ı tur. Mesela Alman bankaların
ları dün pazar olmasına rağ- dan, Almanyadan alman tel
men öğleye kadar mevduat es- graflar üzerine, mevduatın es
habına tediyatla bulunmutlar- babı tarafından çekilmesine 
dır.. Küçük mevduatı olanlara baılandığı haber alınır alınmaz 
tam tediyatta bulunulm~ nis- Alman bankalarına rakıp vazi
beten ehemmiyetli olan mevdu yette bulunan bir banka Alman 
at ise kısmen iade edilmittir. bankasına 80 bin ve 120 bin li
Vaziyetin serahat keıbetmesi ralık iki bono ibraz etm.it ve 
üzerine bazı mevduat esbabı tediyatı tehir ettikleri takdirde 
paralarını almaktan vaz keçdik derhal iflas talebinde bulunaca 
!erini bankalara bildirdiklerini ğmı söylemittir. Tabii bonolar 
bankalar erkanı söylemektedir derhal tediye edilmiştir. Bu gi 
ler. Evvelki gün Alman banka- bi daha. bazı yakıımaz muame
larma kısmen verilmit olan Zi- lat kaydedilmiştir ki piyasada 
raat bankasından Osmanlı ban yapması mümkün olan fena te
kaııoa muhavvel paradan müte sirler nazarı dikkata alınırsa 
baki kısmın dün tediyesi kabil bunları teessüfle kaydetmek 
olamamış ve bu muamelenin in lazım gelir. Çünkü bazı ecnebi 
taci bu sabaha kalmıştır. Her bankalarının yalnız aralarında 
iki bankanın da bugün öğleden mevcut olabilecek milli reka
sorıra tanı tediyatta bulunma- betleri değil bulundukları mem 
larqı, intizar olunmaktadır. leketin menafiini de düşünme-

Dün temasta bulunduğumuz !eri lazımdır. 
bankalar erklnı vaziyetten pek 
memnun olduklarını söylemek
te idiler. 

MüşküUit çıkaranlar 
Bu kna buhran bazı nokta

larda ehemnıiyetl-e tetkiki la
zrın ıreleo safhalar arzetıniş ve 
bilhassa piyasamızda çalışan 
muhtelif milletlere mensup 
bankalar arasında mevcut kuv 
vetli rekabeti göstermek itiba
rile çok şayanı dikkat olmuş-

Vadesiz me11duat 

Şehrimizdeki ecnebi banka
lardan bazıları vadesiz mevdua 
tın, intİ§ar edec,,\c herhangi bir 
haber üzerine, bankayı çok 
müşkül bir vaziyette bırakabile 
ceğini son misal ile gördükleri 
için bu gibi mevduatın daha zi
yade milli bankalar tarafından 
kabulu münasip olacağını dü
şünmektedirler. 

Kömür yüklü bir 
motör yandı! 

Şoför fsmailin vurduğu kahveci 
dün hastanede öldü ! 

E yeJki ıece Şilenin Ağva iske
lesinJen Ahmet Efendiye ait motör 
l2000 kilo kömür yüklü olduğu hal 
de lstanbula gelnıek Üzre harek"t 
etmiştir. . 

Vak'anın ıuretıİ cereyanı hakkın 
da jandarma tarafından tetkikat ya 
pılmaktadır. 

Adam ortada yok! 
B•yoğlunda Tarlabaıında hamal 

Sülcyman'ın elinde 77 paket deru
nund• 7700 ıram eroin yakalen
mıfbr. 

Bu paketleri hamala veren adam 
ortadan kaybolmuştur. Bulgaristanın çiftçinin elin- dan intihap olunan Ayan aza11 Y o

deki hububatı mübayaa için tq unıdur. Mumaileyh her ıün Ameri 
kil ettiği komisyon bu seneki ka pzeteleri muhabirleri ile temas- talik mikdarıru gösteren bir İs 
ınübayaat şeraiti hakkında bir ta bulunmuttu. tatistikistemiıtir,bu istatistiğin -..,,,., __ _,,: __ ~--------~...-~--.... -~----ı tanzimi için müddei mnumilik 

lizım gelenlere emir vermiıtir. 
Bu istatistik neticesinde şehri
mizde evlenenlerle boıana.nlar 
mikdarı belediyece tesbit edil
miı bulunacaktır. 

Motör Akçe&ı:ete ıskeler.İne iki 
mil mesafeye geldiği vakit benzin 
deposu birden bire patlayarak ntef 
almıtbr. Ateı sohil~~n gör~lm~f 
ve Şilep, Ağva ~ah~ııı.ye mevkılerın 
den imdada ıidılm•ftır. Motörda 
bulunan üç tayfa kurtarılmıt ve mo 
tör kilmilen yanorak batmıştır. 

Şerif hastanede öldi: 

Bir amele yaralandı 
Kanlıca açıklannda demirli bu

lunan Yunan bandıralı Patyariı va 
purunda çalrıan kömür ameleıin
den Hiueyinin baıııuıı kalas dütdü
ğünden ağır surette yaralanm11 ve 
hastaneye kaldırılmıttır. 

Mahkemelerde 

Bir kadın adliye kori
dorunda bayıldı 

•n 

( 

Koridorda ve sokakta üç 
bayılan bu kadın ne isteyor? 

Dün adliye koridorunda bir 1 miştir. Ömer Ağa da paraları 
kadın bayılmıttır. Tahkikatımı bankaya teslim edeceği yerde 
za göre bu hanımın botaıuoa. ortadan kaybol.?1uştur. Om~r 
dall'ası görülürken erkek kendi Ağanın Karamurselde oldugu 
sinin evli olınadığıoı ve dört ya aolatılmıt ve yakalanarak_ bura 
şınciaki çocuğun da kendisine ya getirilmittir. Ömer A~a a.d 
ait bulunmadığını söylemit ve !iyeye verilmittir. ~e~disıne ıs 
Çocuk Darülacezeye verilmek nat olunan cürmü ınkar etmek 
~zere müddei umumiliğe,tes- tedir. Muhakemesi gayri ~ev-

defa 

lım edilmiştir. kuf olarak cereyan edecektır. 
Kadın bunun üzerine: 
- Yavrumu isterim diye ba 

Y_ılmı,tır. 13ilahara çocuk kendi 
sıne verilmiş, fakat kadın soka 
ga çıkınca da baygınlık geçir
miştir. 

Ömer ağa yakalandı 
Koıtantin Efendi isminde 

bir komisyoncu 2400 lirasını 
hankaya teslim dilmek üzere 

Bir ihtilas 
Galata gümrüğü hammallar 

keıedarı Sıtkı Efendi zimmeti
ne dört bin lira geçirdiği iddia
sile birinci cezaya verilmittir. 

Boşananlar 
İstanbul belediyesi, müddei 

umumiliğe gönderdiği bir tez
kere il-e 928 . 930 nihayetine 

M. Zeki Ef. davası 
Arjantinli Mehmet Zeki E

fendi isminde birisinin Polis 
müdiriyetine celbedilerelt iatic- '""'ıJll!ıı""!I"" 
vap edildiğini yazan gazeteler 
aleyhine Zeki Efendi tarafın
dan dava ikame edildiğini yaz
mııtık. Dün bu dava ikinci ce
zada rüyet edilmiıtir. Dünkü 
celsede polis müdürlüğünün 
gönderdiği tezkere okunmuı. 

Katil şoför lsmail 

Bu tezkereye nazaran Mehmet 
Zeki Efendinin bazı husuaat ı ' 
hakkında kendisinden malômat 
almmak üzere polis iJ<inci ıube 

Evvelki ıece Sirkecide bir kadın 
ymünden ıofö.- lsma11in, kahveci 
Serafettini karnından tehlikeli su
rette yaraladığını dünkü nüshamız
da yazmıttık. 

ye davet edilmit olduğu anla
tılmaktadır. Muhakeme iddia 
için 8 eylıile talik edilmiıtir. 

Yaz tatili 
lsmail dün adliyeye teslim edil

mit ve üçüncü müıtantik t rafın
dan ifadesi alınmıştır. Katil tevkif. 
haneye gönderilmiştir. Yaralı Is
mail hastanede ölmüıtür. 

Ceset Fransızlara tes
lim edildi .. 

Her ıene olduğu gibi adliye 
bu sene de bu günden itibaren 
5 eylıile kadar yaz tatili yapa
caktır. Bu müddet zarfında ad
liyede mahkemeler kapalı bulu 
nacaktır. Yalnız bunlardan 13 
sulh bakimi muhtelif semtler
de nöbetçi olarak kalacaktır. 
Bittabi bu müddet zarfında İı- Altınkum civ rında ceıedi bulu-

nan profesör Br'tn~l'in cesedi dün 
tanbul ~Ürosu da yaz tatili va- I Fransız konsoloshan sine te lim e-

Küçı':.ikpazarda .. 
Küçükpazar'da Türbe sokağ•nda 

Mehmet efendinin kahvesinde otu· 
ran Kaz1R1 ve Tah"r dendilere bir 
el silah atan Hafız Ahmet ve ona 
sustalı çakı ile yardıma kalkıf&n 
balıkçı Hakin d rdes t e )ilmitlerdir. 

Garip misafirler 
Dün ıece Samatyada Yeniçe,me 

de 21 numaralı ev.:le otJra~ Celiil 
Ef. ıarip bir taarruz uğramıttır. 
Celil efendi evinde yabnakta iken 
Rıza isminde biriıi ve birkaç arka
daıı ı•zel söyleyerek ve nağra a
tarak Celalin kapısına gelmiıler ve 
atağı çağ•nnıılar. Bu &"arip misafir
lere uyku sersemliği ile kapıyı açan 
Celil efendi Rızanın büyük btçağile 
karıdatmıı ve kaçmağa vakit bula
madan sol böğründen bir yara ala
rak yere yıkılmıtbr. 

Rıza derdest edilmiı mecruh 
hastaneye kaldır•lmııtır. 

N• feci şegl 
Eskitehir, - Demiryollan idare

si Doktorlanndan Pertev Bey bir 
amele tarafından yedi yerinden bı· 
çakla yaralanmıttır. Cinayeti yapan 
adam Pertev 8. tarafından müşahe
de altına alınan bir saralıdn·. Bu •· 
dam İyi olduğunu ileri sürerek İti
nin başına gönderilmesini iıtemif, 
doktor bun hbbi imkan göreme
mit ve n ticede bu kanlı hadise ol-

" 

yapı ıyor .. 
Vilayette 

Yarışlar 
--·-

Y anşlar için dün 
Vilayette 

bir içtima yapıldı 
Bu ay sonunda yapılacak at 

yanslarının mükemmel olması 
için dün Vilayette Vali Muhid
din Beyin riyasetinde yarıt IS• 

lah encümeni toplanmıttır. 
Bu seneki yarışların mükem 

mel olması için İcap eden bü
tün tertibat alınacaktır. Y arıt 
programı zengindir • 

Hacı Hüsnü Bey 
Mülkiye baş müfettiıi Hacı 

Hüsnü Bey bazı tahkikat için 
Tekirdağına gitmittir. 

Kadınlar Birliğinde 
Kadınlar Birliği irıat hey'· 

etinin köylere gitmesi için vi
layetten müsaadeyi almııtır. 

Bugün Kadınlar Birliğinde 
kadın doktorların da İttiraki i
le bir içtima yapılacaktır. 

Toprak bayramı 
Hükumetimizin de dahli ol

duğu Roma beynelmiJel ziraat 
enstitüsünde Bulırar ziraat na
zırı M. V asilofun teklifi üzeri
ne her sene 21 martta bütün 
memleketlerde toprak bayramı 
yapılmasına karar veritmitti· 

Hey' eti vekile bu teklifi b
bul etmit ve vilayete bildiril
miştir. Toprak bayramı için Zi
raat Vekaleti bir talimatname 
yapacaktır . 

Amerikan 
Bahriyelileri 

Evvelki gün limannnıza ge
len Seceaga ve Mannedeta na
mındaki Amerika sahil aıoba.
faza teşkilatına mensup gam
botların kumandanı Hamlet ev 
velki gün Vilayet ve Kolordu 
kumandanlığını ziyaret etmit
ti . 

Dün saat 10,5 ta Vali Muhit
tin bey ve biraz sonra da kolor
du kumandanı tarafından ge
milere iadei ziyarette bulunul
muıtur. 

Vali Bey ve kolordu kuman 
danr pa,a gemide bizzat kuman 
dan Hamlet tarafından karıı
lanmıt ve bir müfreze resmi se 
lamı ifa etmittir. 

Amerika bahriyelileri dün 
tehri gezmiılerdir. 

Dil encümeni 
ANKARA, 19 - Söylendiğine 

göre, hiikUmet, Meclisin teıriniaani 
içtimaında Dil Encümeninin daha 
mazbut şerait dairesinde ve daha 
fazla randman alabilecek bir hale 
ifrağı için bir teıkilat layihası hazır 
lıyarak Meclise verecektir. 

Meclis, encümenin 18.ğvine euıs 
itibarile taraftar olmayıp, yalnız 
mesaisinden ve azalaı·ından tikiyet 
çidir. Binaenaleyh bu layihanın ı.,.. 

riniaani içtimalarında kabul edilerek 
dil encümeninin tekrar ihdaıi pek 
muhtemeldir. ----

Tütün inhisan 
kanunu 

ANKARA, 19 (A.A.) - Ad 
!iye vekaleti müddei umumilik 
!ere ve mahkemelere 1071 nu
maralı tütün inhisarı kanunu
nun affini mutazammın muvak 
kat maddesi hükmünün sureti 
tatbikına dair fU tamimi gön
dermiştir: 

"1071 numaralı tütün inhisa 
rı kanununun affi mutazammın 
muvakkat maddesi hükmünün 
kanun neşri tarihinden mute
ber olduğundan neşrinden son
ra affe dair bulunan maddele.
hakkında takibat icra ve hü
kümlerinin infaz edilmekte ol
duğu vaki müracaatlardan an
laıılmıştır. Af hakkında mu
vakkat madde her ne kadar net 
ri tarihinden muteber ise de 
bu madde esas itibarile kanu
nun mer'iyet tarihine kadar hü 
kümleri cari ve mer'i bulunan 
tütün inhisarı kanununun 44 
üncü maddesi le 45 inci maddesi 
ve zeyline uyan fiilleri affetmiş 
olmasına göre kanunun neşrin
den sonra da affin dairei şümu 
!üne dahil bulunan fiiller hak
kında takibat İcrası ve hüküm
lerinin infazı caiz dei!ildir. 

Temyiz mahkemes.inin kana-
ati d .zdedi ~ 

frBiz şaşıyoruz 
Matbaaya 11erilmiş, 
basılacak .. 

V ılayet gazetesinde neş
redilecek ve ondan sonra' 
da tatbik edilecek.. Ey 
kari bu nedir biliyormu
sun ?. Otobüs talimatna
mesi. Üç ayda hazırlandı, 
bir ayda tastik edildi, ne 
zaman tatbik edilebilecek 
malum değil r 

Bir gecede ,ebir yıkıp 
yeniden yapan yirminci 
asrın belediyeleri ve ban
kaları kar9wnda bili ls
tanbul belediyesinin bir 
talimatnameyi bastırama
mıı olmasına biz şqıyoruz 

Siz ne dersiniz? 

Tütün işi 

iyi bir netice alındı, 
Behçet B. bekleniyor 
Tütün inhisar idaresile ban

kalara istok tütünlerini terhin 
etmiı olan tütün tuccan arasın 
daki ihtll&.f, iktısat ve maliye 
vekaletleri tarafmdıuı evvelce 
yapılmlf olan tallmatnamenın 
ıslahı üzerine, halledilmiıtir. 
Bu yeni talimatname gerek 
banlcalara ve gerek inhisar ida. 
resine esasen mUıkül vaziyette 
bulunan tuccar lehine olarak 
bazı fedak&.rlrklar tahmil et
mektedir. Talimatnamenin tat 
bik ve mubayaata batlanmak 
üzre Behçet Beyin avdetine İn· 
tizar olunmaktadır. 

Behçet Beg 
Tütün inhisar idare.i umu

mi müdiirii Behçet beyin çar
ıamba günü şehrimize avdet; 
ne intisar olunmaktadır. 

Denl~d•ı 

Amerika il 
seyyahlar 
Kimon isminde huıusl biı 

Yunan gmoisile Yunaniıtan'da 
yaıayan Amerikalılar seyahaı 
maksadile tehrimize gelmitler
dir. 

Yunaniıtandaki Amerikalı
lar geçen 'l'll evvelki seneler ek 
tehrimize gelmitlerdi. 

Amerikalı zenginler 
Katya namında hususi bir A. 

merika yatile bazı Amerikalı 
zenginler tehrimize gelmitler
dir. 

Karadenizde fırtına 
Geçen hafta Karadeniz' de miıt 

hit bir fırtına olmut ve tiddetli yaı 
murlar yağmıftır. Yafmurlar bil 
ha11a vakfıkebir cihetlerinde Sür 
mene, Of felaketini andıran sellerl. 
tabribat yapm!f, dereler tafmıt; sa 
hilde dere afızlan dolmuttur. 

Küçük Haberler 

Bir milyoner 
şehrimizde 

Amerikalı milyardar Roçilt aile 
sine mensup bir zat husuai yatil 
evvelsi ıün liınanınuza ıalmiıtn 
Bu zat dün ve evvelsi ıün mü.ele 
rimizi ziyaret etmit ve etki eserler 
üzerinde tetkikat yapmıftır. 

Bir rapor hazırlandı 
Himayei hayvanat cemiyeti 193C 

seneıine ait faaliyetini ıösterir bi 
rapor neıretmiştir. Bu rapor cemi· 
yet lehinde propaganda vazifeıin 
ıörmek üzere tevzi edilecektir. 

Vakıf paralar 
Vakıf paralar müdürü Haa 

Hakkı Bey, yeni evkaf umum mü 
diirü Rüttü Beyin clavetile Ankara 
ya ıitmit bulunuyor. Vakıf paralar 
idaresine daha faydelı bir tekil ve 
rilmesinin mevzuu bahM>lduğu ani 
ıılmaktadır. 

Akşehir Bankası 
Aktehir bankası Afyon tube mii 

dürü Nazif Bey, lstanbul fube mü 
dürlüğüne tay.İn edilmitt.ir. 

Darülfünun bütçesi 
· ANKARA, 19 - Darülfünuı 
bütçesi için görüıınck üzere Huku 
fakültesi reioi Tahir B. buraya g< 
di. 

Bir kaza .. 
BURSA, - Bu&'Ün lnegölden g 

len bir otomobil Gozluveren cıva 
rında devrilmit, içindeki altı yolcı 
dan Gazi çiftliği müdürünün aile. 
Hediye hanımla Mehmet Ef. yare 

lanınr lir. 
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Asrın unıdesi "Milliyet" tir. 

20 TEMMUZ 1931 
JDAREHANE - Ankara cadde

i No: 100 Telgraf adresi: Milliyd, 

••tan bul 

3 

6 
12 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kurut 

.. 750 .. 1400 .. 

.. 1400 .. 2700 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıresen nuıhalar 10 kurut 

tı:r. Ga~ete ve matbaaya ait itlor 
müdinyete müracaat edjJir. 
... temiz ilfınların mes'uliyetini 
.. e t !llCZ. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 24, 

1 
asgari 22 derece idi. Bu

.. ru:ıgir mutedil poy
hava ekseriyetle bulu-

. 

Mısır Çarşısında 
Bir iki gün evvel mülga dil 

encumeni i:tasından Fadıl Ah-
met Bey Mısır çartıımdan ge-
çerken .. Bir aktar dükkanının 
önünde Besim Atalay Beyi gör 
mıif ... 

- Merhaba hazret! .. Bura-
da ne arayorsun? Diye sormuş 
ve §U cevabı almıt: 

- •.. Kına alıyorum ....... Ak. 
ıama lazım olur diye! .• 

Dil iskelesinde 
e Dil encümeninin ilga edilmi§ 
v gibi bir manzara arzetmesi ü:ıe 
lı rine bu encümenin muhiplerin,. 

den Vala Nureddinı,Selimi lz
Y zet Kameran Şerif, Sadri Etem 

Yusuf Ziya ve Hikmet Feridlln 
ı, Beyler Dil gazinosunda bir eğ
ç lence tertip etmişler encüme

mn ~·e .mcümen azasının bir 
~. çok edebi mezıiyi ve menkabe
tı le.-ini sayıp dökmüşler ve bol 

bol sığır dili yemişlerdi .... 
z (Va- Nu} encümene karıı 

ı HACI FiDAN 1 

lı·\ler .• umun halı:f;: Be4ikt ·~·1., 
, FENNi SÜNNETÇi 
1 M. EMiN 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Şartnamesinde tadilat ya
pılan çelikhane malzemesi 
iptidaiycs<nden 11 numerolu 
şartnamede muharrer 400 
ton ham dolomit, 30 ton 
Gesinterte mağnezit 30 ton 
Flass Spat pazarlıkla 8-8-931 
tarihinde saat 15 te alına· 

caktır. Taliplerin ıartnamesi
ni almak için her ıün mü
nakasaya girmek için de o 
gün müracaatları. 

* * * 
65000 rnetre Torbalık bez 

4 kalem deri 
Yukardaki malzeme ayrı 

ayrı kapalı zarf ile 15-8-931 
de saat on beşte ihalesi ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
me için her gUn ve münaka
saya girmek için de o gün 
teminat ( teklifat ) ile müra
ca<> lı. 

• satın alma 
omisyonu ilanı 

Bursa ve J\<,u .!anyadak; kı
taatın ihtiyacı olan ı.ığı. eti 
kaı;.lı zarfla münakasayr. 
konmuttur fhaleai 22 temmuz 
931 çarşamba günü saat 15 te 
Bı.rsada askeri sabnalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile mezkur komisyo-
na müracaatlar•. (411) 

••• 
Ordu ihtiyacı için altı ka

lem Rontken malzemesi pa
zarlıkla alınacaktır. 1halesı 20 
Temmuz 931 Pazartesi günü 
saat 14 te Fındıklıda heyeti
mizde yapılacaktır. Taliplerin 
prtnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iftirak 
etmek için de ihale saatinden 
evvel teminatlariyle birlikte 
heyetimize mürııcaatları. (457) . .. .. 

d hi~&iyatını şöyle izhar etmiı: Ordu ihtiyacı için yerlı 
Dil encümeni dile gel- fabrikalar mamfilatından 625 

h di.... buçuk ton çimento kapalı 
n Yusuf Ziya Bey: zarfla münakasaya konmuş-

- Aman monşer iyi ki! aza tu•. İhalesi 29 temmuz 931 
b olmamışım! Şimdi halim nice 

el·ırdu .. diye beyanı memnuni- çarşamba günü saat 15 de 
Y • Aı:karada merkez satınalma ye, etmış ... 
a Sadri Etem, Hikmet Feridun komisyonunda yapılacaktır. 
t Sdami İzzet bol bol gülmütler, Taliplerin ş~rtnameyi görmek 

Kameran Şerif bir şey söyleme üzere Fındıklıda heyetimize 
n ye karar vermişse de eğlenti ve şartname almak ve tek
d sonuna kadar ne diyeceği anla- liflerini vermek üzere temi-
d tılamamıştır. · natlarile birlikte mezkur ko· 
S Bu eğlentiyi haber alan Fa- · ·· ti (445) 

.l 1 Ah B m:syona muracaa arı. 
uı met ey: j------,~-------

- Monşeğ, beni neden davet n Dr. Ihsan Sami "' 

I~ 
etmedini~? .. Zağ~ğı yok, yeni- Öksürük şurubu 
den tahsısat aldıgımız zaman o·· 1 •• ""k f d 1 -
b. d b"- - ı · - t{Suru ve ne es ar ıg. 

iZ e ıg e~ cntı yapacagı:t...

1
. . k . " .1• 0

. 
Ben sizi oğayaçağırığm ! Demiş ıçın pe tesır ı açtır. ı-
\ir.. vanyo!u Sultan Mahmut 

türbeıi No. 189 
Hapishane duvarları - Her eczanede bulunur. 
Ben kendim de dahil oldu

ğum halde kimsenin hapi•e gir
mesine tarafdar değilim... La
kin bir suçu olup ta, hele elinde 
kan lekesi olup ta deliğe tıkıl
mış olanların kolay kolay orta-

d ya çıkmasını da istemem .. 
n Dikkat ediyorum. Bizim Vi
• !ayet hapishanelerinden sık sık 
ti mahpus kaçıyor ... Hem de dı
e varları delerek. .. Her verde ha
" c 

pisten kaçma hareketi olur .. 
Amma böyle dıvarı delerek kaç 
mak sistemi pek eski ve köhne 
hapishanelerde olur .. Bizim Vi
layd hapishaneleri galiba pek 
eşki şeyler! .. Bana kalırsa bun
ları topluca bir yerde ve dıvar
ları sağlam binalar içinde bes
lemek daha ı·ahat olacak!.. 

FELEK 

k "MilliyEl.,ın E'lebf Romanı: 43 
k 

~ [J}ilt'tıı .. ft 
t< - SON KISIM -
~ 

Bürhan Cahit k 
j son bir defa daha kılıcını bize toplanacak komisyona gidece-
d karşı sıyırırken can verdi. ğim . 
~ . . ~ütün atabiyetini: haya. O zaman beJ asır kanı-
b tıyelını kaybeden bu ırkın bağ- mızı, malımızı verdiğimiz bal-
o larından kurtulmak için az da- de memnun edemediğimiz 

ha bütün varlığımızı veriyor-· \Ka,mü necibi Arap) ın Fnm
duk. Ben ~eneli he,al:.ıma ce- 1 sız idaresi altındaki hayatını 

3 nup hudutlarımızda (Şam) ha göreceğim . 
m cıları yerine ( Paris) dic:lonlari- Sana yazarım. 
g le komşu olm&ğı tercih ederim. Kaymakam Sedadı Af-
:, Hiç olmazsa ya mert ve yon muharebesinde kaybettiği
d faz,letli bir düşman veyahut mi:ıe çok müteessir oldum. Fa-

~amimi ve fikirli bir dastturlar. kat o öyle bir muharebe idi ki 
Yakında hudut meselelc orada ölenler benim gibi o har

riı.ı göı·ü~mck için (Halep) de be gircmiyenlerden daha çok 

MİLLiYET PAZARTESi 20 TEMMUZ 1931 

Hayat 

A.N"A.~C>L"lJ 
SİGORT ŞiRKETİ 

Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

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

~ 

Gazi Muallim Mektebi 
ve Terbiye Enstitüsü 

Teşkilatı ve kabul şartları 
Gazi terbiye enstitüsü yüksek dereceli ve leyli bir mual

lim mektebidir. Orta mekteplerle muallim me!!teplerine mu
allim ve ilk tedrisat müfettişi yetiştirir. Biri mesleki, diğeri 
ihzari olmak üzre iki kısıma ayrılır • 

A. meslek kısmı: 
Mesleki kısmın tahsil müddeti üç sömestrdir. Bu kısım beş 

şubeye ayrılır. 

1) Riyaziye, 2) Tabiiye, 3) Tarih - Coğrafya, 4) Edebiyat, 
5) Pedagoji. 

Mesleki kısım mezunları Maarif vekaleti celilesinin müsa
adesile Darülfünuna üç sömestr daha devam ederek Darül
fünun mezuniyet imtihanına girebilir:er. Bu şubelere girmek 
istiyenlerde aramın vasıf .ar şunlardır: 

1) Bir erkek veya kı:ı lisesinden mezun olmak. 
2) Yaşı 25 ten fa?.1a olmamak. 
F.) Vücudu SJğlam ve kusursuz olmak. 
Pedegoji şubesine girmek istiyen lise mezunları, enstitüde 

tahsilini bitirdikten s'.lııra hakh müklescp!eri bıki kalmak 
üzre bir sene müddetle bir ilk mektepte muallımlik etmeği 

teahhüt edeceklerdir. Bu şııbelerden her hangi birine gir
mek istiyen lise mezunları 20 Eylül 1931 tarihine kadar eııs
titrı müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

B. İhzari kısım 
ihzari kısım ilk muallim mektebi mezunlarını mesleki kı

sım tedrisabna hazırlar ve lise derecesinde umumi kültür 
verir. Burada tahsil müddeti iki senedir. İkinci senede talebe 
edebiyat ve fen kısımlarından birine ayr lır. 

İhzari kısıma girmek istiyenlerde aranan vasıflar şunlardır: 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu olmak. 
2) Yafı 23 yirmi üçten fazla olmamak. 
3) Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
4) Enstitüye kabul için yapılacak duhul müsabaka . imtiha

nını kazanmak. 
Enstitünün ihzari kısmının müsabaka imtihanına girmek 

iııtiyen muallim mektebi mezunları Ağu tosun altısına kadar 
ilk muallim mektepleri müdürlüklerine \"e muallim mek
tebi buiunmıyan yerlerde orta mektep n;ıj;idüriüklerine müra
caatla isimlerini kaydettinnelidirler. Müsabaka imtihanları 
8Ağustos cumartesi velOAğustos pazar.esi gün:eri yapılacak
tır. imtihanlar muallim mekteplerinde ve muallim mektebi 
bulunmıyan yerlerde orla mekteplerde tahriri olarak yapılır 
ve sabahleyin sııat 9 da başlar, ilerde pedagoji kısmına gir
mek istiyecek olanların bir sene ilk mektep muallimliği et
miş olma! ın şarttır. Etmemiş olanlar tahsillerini bitirdikten 
sonra hakkı müktesepleri baki kalmak üzre bir sene ilk 
mektepte muallim!ik yapmağı teahhüt edeceklerdir. 

Deniz Levazım Satınalma ko-
misyonundan: 

8500 kilo Kösele j Kapalı zarfla 21 
5200 ., Vakete f temmuz 931 salı 
3500 ayak Amerikan vidalası günü saat 11 de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 8500 kilo 
kösele 5200 kilo vakete 3500 kilo Amerikan vidalası kapalı 
zrf usuli!e münakasaya konulmu,tur. Münakasa gün ve saati 
olmak üzere tayin edilen 931 senesi temmuz ayının 21 inci 
salı günü saat 11 de teklif edilecek fiatlar muvafık görül
düğü takdirde iha1e edileceğinden şartnamesini almak iste
yenlerin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve 
saatinde Kasımpaıada deniz müzesinin umum kapısı üstün
deki denizı evazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

Trabzon P. T. B. Müdürlüğünden: 
Haftada karşılıklı üç sefer olmak yazın otomobil kışın 

icab:na gÖl'e diğer vasıtalarla nakliyat yapmak şartile Trab
zon Bayburt arası postası Temmuzun on altısından itibaren 
yirmi gü!l miiddet'.e münakasaya konulmuştur. Bedeli mutedil 
görülürse Ağustosun dördüncü Sah günü saat on altıda 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin Trabzon veya lstanbul Posta 
Baş müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 

mes'utturlar. 
CELAL 

Miralay Celalden İzmir müa 
tahkem mevki kumandanı kay
makam Rifat'e 

Halep 
Baron oteli 

Karde§İm Rifat, 
Hudut meselesini gayet dos 

tane hallettik. Fransızlar da bi 
zim gibi dostlara kartı hem tek 
lifsiz hem fedakar. 

Bet altı sene evvel iyi hatı
ı alar bıraktığımız (Baron) ote
linde kaldım. Franaız kumanda 
nı Miralay(Jilber) çoknazik ve 
sevimli bir asker . 

Ka:ıandığımız zafere hayran. 
On bet ııünde İzmire İnen Türk 
ordusu İçin: 

"Ortada mahvolmuş bir Yu
nan ordusu bulunmasa insan 
yaptığınız hareketin bir son 

bahar manevrası olduğunu zan
nedecek:" Dedi • 

Araplar Gene ayni haldeler .•• 
Silah kuvveti önünde kuzu gi
bi ... Batlarında ha müslüman 
Tütk, ha Katolik F ranıı:ı, ha 
Protestan İngiliz, ha budist Ja 
pon olmuf, her kuvvet sahibi
nin önünde ıöyliyecek kaside 
buluyorlar . 

(Halep) in yeni açılan barla
nnda Lübnan ve Şam kızları 
tıkır tıkır Arap dansları yapi
yorlar. Ve entarili hacı babalar 
Fransız zabitlerinin hoılarına 
gitmek vehmile aleybimi:ıe tat 
lı tatlı casusluk ediyorlar . 

Yarın ak13m kumandanın zi 
yafeti var. Ve yemelcten :onra 
bir balo verecekler. Ertesi gü
nü Vatana dönüyorum . • 

Gözlerinden öperim karde-

Yenişehir belediyesi riyasetinden: 
Zirde yazılı 1 l maddelik şerait dairesinde kasaba dahi

line döşenecek borular 16-7-931 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş
tir. Talip olanların ihalei kafiyesi olan 5-8-931 çarşamba 

' ğününe kadar olbaptaki talimatına tevfikan dipozito akçesi 
ve yahut Banka mektubu ile Yenişehir belediyesine müra
caatları ilan olunur. 

1 - Borular Fransa ve yahut Belçika fabrikaları ma
mulatından ve Pık nevinden o.acaktır. 

2 - Boruların yekunu ( 5400 ) metro olup (1600) met
rosu (7) sa!"ltim kutrunda ye beher adedinin tulü (3 ) metro 
olacak ve beher metrosunu ı sıkleti ( 17) kiloyu tecavüz et
meyecektir. (3800) metrosu (5) santim kutrunda olacak ve 
beher adedinin tulü (21) metro ol:cak ve beher metrosunun 

sikleti (12) kiloyu geçmeyecektir. 
3 - Boruların kaffesi - yirmi admo fer - havayi nes:mi

ye mütehammil olacaktır. 
4 -İşbu boruların ( 7) snntimliğine ( 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 f stanbulda teslim ve tesellüm üne kadar 

kırık ve s:ı.katı müteahhide ait bulunacaktır. 
9 - Borular İstanbul limanına ge mezden on beı gün 

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

mamen tediye edilecektir. 
11 - Belediye müteııhhide karşı her türlü teminatı ifa 

edebilir. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

Tekirdağ - Malkara yolunun Dçilncü kilometroııu ıle on 
yedinci kilometro!arı arasında yedi parça bozuk mahallere 
(1000) metro mik'ap ham taı ihzarı 21 gün müddetle ve 
kapa ı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Keşifname ve sair evrakı müteferriasını görmek 
isteyenler Vilayet encümen kalemine müracaat edecelrlerdir. 

2 - İhalei kat'iye 29-7-931 çar~amba günü saat on 
beşte icra kılınacaktır. 

3 - Talipler (661) numaralı kanunun onuncu madde
sindeki i~ahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup
larına teklifatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı mu
vakkate akçesine ait vesaikı lef ederek yevmi ihaleden 
evvel Makamı Vilayete göndermeleri lazımdır. 

Deniz Levaz m Satınalma komis
yonundari: 

Münakasası 

4650 Metre elbiselik siyah şayak kumql Kapalı zarf usulile 
5 Ağustos 931 çar-

1250 11 kaputluk ,, 11 ,, pmba gllnü saat 14 
de ihale edilecektir 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı iki kalem 
elbiselik ve kaputluk kumaş münakasaya konuldu. Münakasa 
günü olmak llzre tayin edilen 1931 senesi Ağustos ayının 
beşinci çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf usulile teklif 
edilecek fiaatlar muvafık görül · :~ğü takdirde usulen ihale 
edileceğinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve 
vermek isteyenlerin münakasa giln ve saatinde Kaaımpaşada 
deniz müzesinin umum kapısının üstündeki deniz levazım 
satınalma komisyonuna teminatlarile birlikte müracaatları. 

Eskişehir Vilayetin
den: 

Eııkişehir - Seyitgazi yolunun 13+000 - 20+000 nci kilo
metreleri arasında inşa edilecek bir adet -4-, bir adet -3-, 
bir adet -1.00- ve bir adet -0.60- metrelik köprü ve men
fezler - 5118.88- lira bedeli ketifle 16-7-931 tarihinden 
6-8-931 perşembe günü saat 16 ya kadaT kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olacakların bedeli keşfin •;, 7,50 ğu nisbetinde temi
nat akçesi veya bank mektubu vermeleri ve inşaabn deva
mı müddetince bir mühendis veya fen memuru istihdam ede· 
ceklerine dair teahliüt senedin' n teklifnameye raptı li:tımdır. 

inşaatı mezkfırenin mes'uliyeti fenniyesini deruhte edecek 
zevata ait ehliyet vesikalarının yevmi ihaleden llakal bir 
hafta mukaddem Nafia baş mühendisliğine kayt ettirilmesi 
lüzumu ilin olunur. 

tım. .. ;); 

Miralay Celıildan Kayma
kam Rifata 

.\DANA 

Azi:ı kardetim Rifat . 
Dün ak~am Adan;ı.ya dön

düm. 

Soo gece(Halep}te çok ac:.ı 
bir tesadüf oldu. Buou sana an
latmak isterim. Kumandanın 
ziyafeti çok net' eli oldu .Har
betmeısini galebe çalmasını bi
len iki ıerefli muharip milletin 
silih arkadaşlığı bu ziyafet ge
cesi tes'it edildi. 

Genç Fransız zabitleri: 
- Y •tasın Gazi, yaşasın 

Türk ordusu. 
Diye haykırı~ırken kuman

dan kadehini kaldırdı: 
- Türk milletinin ve onun 

büyük reisinin saadetine: 
Dedi, dudaklarına götürdü. 
O anda duyduğum heyecanı 

izah edemem. tarihi kahraman
lık dolu bir milletin ıilıihşörle
ri tarafından takdir edilmek 
insanın kalbini büsbütün bat
ka bir gururla gıcıklayor. 

Ziyafettenr• sonraki balo çok 
eğlenceli oldu. 

Bizim (Halep} te görmediği 
miz bir manzara vardı. Bir çok 
Arap aileleri: Yüksel; tuvalet
lerle baloya gelmişlerdi . 

Methur Şeyh Halidin kı:ııla. 
rr Fransız zabitleri le saatlerce 
dansettiler. 

Bir kötede benden İzmir mu 
harbeleri hakkında heyecanla 
tafailit soran meraklı bir ıüva
ri binbaıısma izahat veriyor
dum.. 

3 üncü Ko 
ilan ıs 

münakasa ile satın ' 
İhalesi 4-8-931 s 
icra kılınacağından 
şartnamesini görnı 

her gün öğleden 
münakas ıya iştira 
için de vakti nıu 
tcminatlarile birlikt 
Jonumuza müracaat 

• " o 
Çorlu için 800 k" 

9700 k. pırasa, 84 
lıcan, 390i) k. c'or.ıa 

k. fasulye, 7200 k 
6000 k. bak'.a, 57 
panak. 

Tekirdağ için 105 
hana, 12750 k. pıra 
k. patlıcan, 5500 lr. 
10000 k. fasulya, 95 
bak, 8000 k. bakla, 
ıspanak. 

Çorlu ve T ekirda 
tının senelik ihtiy 
c:ns ve mıktarları 

yazılı sebzenin a!eııı 

kasa ile satın ah 
İhalesi 29-7-931 saat 
Şartname ve evsafını 
ve münakasaya iştira 
isteyenlerin Çorlu fır 
alm:ı. komisyonuna 
atlan. 

* * * K. O. kıtaatı ihti 
168,000 kilo odun al 
nakasa ıuretile sa 
cakbr. fhaleıi 2-8-9 
16 da icra kılına 
taliplerin şartnames· 
mek üzre her gün 
evvel ve münakasaya 
etmek için de vakti 
ninde teminatlarile 
komisyonumuza müra 

K. O. kıtaatı ihtiy 
268,000 kilo odwı ale 
nakasa ile satın alın 
İhalesi 28-7-931 saat 
icra kılınacağından t 
şartnamesini görmek İ 
gün öğleden evvel ve 
kasaya iştirak etmek 
vakti muayyeninde te 
larile birlikte komisyon 
müracaatları. 

• • • 
K. O.· kıtaatı ihtiya 

260,000 kilo odun aleP 
nakasa suretile satın 
caktır. ihalesi 2-8-931 
15 de icra kılmaca • 
taliplerin şartnamesini 
mek üzre her gün IS 
evvel ve münakasaya i 
etmek için de vakti nı~ 
ninde teminatlarile bİ 
komisyonumuza müra 

• * * 
Aşağıda mikdarlarile 

günleri gösterilmiş olan 
eti Kırklareli SA. AL 
misyonunca kapalı zarf 
Jile mevkii münakasay' 
nulmu9tur. Talipler evfl 
şeraiti anlamak üzere e 
resmiye ve tatiliye barif 
gün 6ğleden evvel koJIJ' 
numuza müracaatları ve 
leye iştirakleri için de 
kür SA. AL. komlsyo 
vakti muayyeninde ınil 
atları ilin olunur. 

Sıiır eti 58000 kilo Iı 
zarf 10-8-931 pazartetl 

Sığır eti 20000 kilo Iı 
zarf 10-8-931 pazartelİ 

Sıiır eti 36000 kilo lı 
zarf 11-8-931 aalı 10 1 

Darül'aceze müdii 
ğünden: 

Darül' acezeye tarihi 
leden itibaren bir se 
muktezi on beş bin ki'• 
mahsulü pirinç ile üç bu. 
:ı:eytinin kapalı zarf us~' 
münakaaaları 11 ağusto~ 
salı günü saat 14 te 1 

olunacaktır. Taliplerin 
buçuk nisbetindeki te 
akçeleriyle Darül' acezeye 
racaatları. · 



• TEMMUZ lllJI , 

irinci sahifeden geçen yazılar DEVREDiLECEK iHTiRA 1 
BERAT! I 

''Tayyarelerin sathı hamiline 1 

(kanat) ait ıslahat" hakkında olan 
bir ihtira berati talebi için lstan
bul vilayeti celileıine 25 Ağustos 
1928 tarih ve 24695 numara ile mu 
kayyet müracaat üzerindeki hukul< 
bu kere ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkur ihtirayı satın al
mak veyahut isticar etmek arzusun 
da bulunan zevatın lstanbul Bahçe 
Kapı Taş Han No. 43-48 de mukim 
vekili H. W. !STOK Efendiye mü
racaatları. 

Sahibinin Sesi baş muganniyesi 

FiKRiYE Hanımın 
ecliste dün mulıtelif layihalar 

kabul edilmiştir 
mü bilit·sini? (Ba:şı birinci sahifede) 

hazırlanan ıeskilat kanunu gele Ahbapça bir segahat 
ene ali medi~e takdim edilecek Mazhar Müfit Bey yeniden söz al 

ek\Bu kanun ile birlikte posla ve dı: iki mütehassısın ıritmesi doğru 
e: f ntemurlarunızın terakkisi dur. dedi. Fe.kat o halde müdiri umu 

bir karar ittihaz edilebilecek· minin bu heyette iti nedir? Müdiri 
1 umuminin tetrifi darılmasınlar am

ma ahbapça bir seyahat olmuş (han 
e Gümrükler 
1.J.•ta ve telgraf bütçesi ~b'.'I e
~ lkten sonra encümene gıtmış. o-

Ütntükler müdiriyeti umumı.~e 
•to "t · ·· d"ld" Bu but· u çesı ınuzakere e ı ı. 

miizakeresi çok heyecanlı. ol
ıvas rneb,usu Remzi Bey ruıu

. Yeni bir teftiş teşkilatı ihdası 
zurıı gösterdi. Bu sayede 8, lO 

O on lira hazineye kazandırmış o 
12 dedi. 

Ağır bir itham 
~har Müfit Bey ise bütçenin 
tııecınuasının Başvekalete rap 

~)dif etti. Aııil ve nasıp vekill_e 
()O lınde oldukça müfettiıle~ m:-•· 

~muru oluyorlar. Kendil~rın-
l>ıhakkin istifade edilemıyor, 
leri Yazdıkları raporlarda te~İr 
or. B~zı müfettişler hiç tesıre 

• ~·· fakat nihayet ekınek rne
dır. Rüsumatta da müfettitler 
rü Umumiye değil, hiç olmazsa 

he Vekiline tabi olmalıdırlar. 
• il. sonra Remzi Bey ortaya a
r •tbaın attılar dediler ki rüsu 
teftiş teşkila~ı tadil edilirse 

at. 8, 10 milyon artar. Tarife de 
dıkçe nereden artıyor. Demek 

•u . r Jıt ."'atta bu gün 8, 10 mılyon ı 
hır sui istimal vardır. 
ıılaklarımız dolmuştur 

zi Bey izahat verdi. Hepimİ
J)akları dolmuştur. Dolmakta· 
•ddi bit mürakabeye tabi olma 
." günkü teşkilat dururken ha 
ın tnenafii zarara uğramakta
•di. 

1 11 11ıat müdiri umumİ$ine 
. hücumlar 
ı l\darı sonra ordu meb'usu Ham 

l' ı·üsurnat müdürü umumisinin . . . 
tnec(is heyeti umumıyesın~ 

...... . kil 
L. ı bır hücum mevzuu tet 
oır R"" llıeseleyi ortaya attı. ~su 

&'eçen sene getirdiği motorle 
•ul<Juğu ve bu motörleri tes:•k için başta müdürü umu-

"r h Bey olduğu halde Avruı;ıa 
f\ 

1
.•Yet gittiği ve bu heyetın 

.ı'raYB yakın masraf y~tığ:· 
li elerde okuduğunu soyled 

Ye "ekilinden izahat talep et 

iy Motörler işi .. 
lıo e "•kili izahat verdi. Mo~r 

•111ı ı · · "n ıae o madığını, sıparıtı .. 
'- •11r-etile yapıldığını ve ınu 

t !arUarına uygun olup olma· 
•tJtiı. ya l' . için o zaman Avru~ 

'.•tın gitmiş bulunduğunu ıfa-

'b_!brahim Bey (lspaı·ta) ye· 
glrdı· 

i •d.ırıı 
0

ki münakasa açılınıştJ 
'• Uıtıuın; Beyin dört aylık ~v· 

.fabati· ı·· m vardı. ll ne ne uzu 
~eb'uıu Hamdi Bey tekr~ 

~ti. a·· ··d" . mum•· ı... uıunıat mu ın u .. 
' 1tt ·• ki otor iııe . •ıt~ha .. 151 mıdır . m .t 
.\t~'I> •şlemediğini tetkıke gı 

•ılaı-) 
~· 1 llıes' uf bir arkadaş 
~ iki" '<>tıra '- d" ·ı birlikte 
e t\ı" Ken ııı e • • bu 

Ulehassısı da gıtın•t• eb 
.~••!ardan biri htanbul ın 
~Qdi B d" B' meb'ustur. 
~ , ey ır. ır .. 

•• :: il( bir arkadaş neden go~ 
? 11 tneın(ekeıte adam [<ıtlığ 
iy . 
~ "ekili cevap verdı: 

1• llalardan böyle va.tife alan 
llr 

ıı... . na 
!\ 30nra karar verırse . 

) lıŞitndiye kadar bÖyle bir 
Q t11 

<li a;yi biz en büyiik ~~ 
•tıı biliriz. Siz başka turlu 

t k ·ı ta ~. Sahile çıkınca ~tı 
la.rını kuvveden fule çı: 
~ İçin bir ölüuı gölg~sı 
:'t;iiıneğe başladı. Du~· 
·ı llıukadder saadetlerı-
tatlı anlarını- yaşarlar· 

ta.p meş 'uın pliinlar~ı 
~ıtnlılıkla hazırlamaga 
ı. 

~dığı felaketlerin tesi~i 
~a.n bir hale gelen Kerı· 
tıınım aşığı Büyükadada 
•İni bekleyen bir araba· 
irdi. 

~ldukları köşkün ~apı 
.~.~e;·i girdi!er. Kadrı B. 
ıHanımı kollarında t~
köşkün bahçesi;ıe getır 
ltıan selamete çıktığına 
•t• S ·ı· · · J·eınali oıo l. evg! ısını 'lı. H 

1
_ 

deler) .. ..ki b .. 1 . 
Bundan sonra gumı·u er u çesı 

kabul edilmiştir. 
Dil encümeni faslı 

Varidat bütçesinin müzakeresine 
geçilmeden evvel, bütdç~l endcilüme~~ 

. · encümene iade e ı en encu 
reısı ~ı· . 

· faslının meclisi a ının arzusu 
:~~'ile tadil edildiğini söyleyerek 

dedi ki: k h.. .. ha 
_ Dosya ve evra ın usn~ mu 

f ını temin için fasılda hır katip 
aza• . k afık .. 

lik tahsisatının ıp .a~ını ?1~v. go 
dük. Belki de ıeşrı~ısa':" ıçtımaında 
h ··k· et heyeti celilenın arzusuna u um 

1
. 1 af k bir sekilde ve ısan mese e

".'u.vd 'h kıs-;,. bir zamanda hallede
sını a a d B .. 

k bir teşkilat teklif e er. u mu· 
~:ı.aza üzerinedir ki faslı da muha· 

faza ettik. , 
Varidat bütçesı 

"d ı bütçesi ve Müteakıben varı a d"ld" 
(• ih kabul e ı •· b"'t kanun ay ası . 

K:,~:ı edilen ıekle göre 931 varıdal 
05 580) lira ve mas· 

bütçe~İ (1~,7, • S6 582 045) lira
raf butçesı de (1 • ' 

dır· 1 e tatil edilmit-
Bundan sonra ce • .. lh k bütreler· 

iki . elsede mu a ' 
tit·. ncı c . üdiriyeti bütçeıi 
den Ankara ımar m kabul edildi. Ya 
müzakere ve aynen k üzere içtimaa 

14 te toplanma 
rın d" 
riihayet veril ı. .. ... 

M tın tevhit ve teacfulu 
aa.ş~RA 19 A.A. - Maaşatm 
AN d' .. 1•. hakkındaki 1452 
h"tveteauu .. el tev ı l kanuna muzeyy 
1489 numara ı .. k"" . ve . meclisin l.• gun u ıç 

kanun lôyıh~sık ve kabul edil
. d muza ere . b" "b' tunaın 8 I dereceler• ırı ı-
• b' Bu kanuna k'I . 

mış r. . I hariciye ve a eti 
. . ynı o an 1 1 k 

rının a . "k ve konso o.s u ve 
merkez elçılı müdiilüğü ve me
matbuat umum 1 rı teadül derece-

! unvan a • d 1 . mur arının h . tlarile a et erı 
• t ıil ta sısa 

Ierı, em . . Bu cetvele naza-
tesbit e~i!r:':~ıi.t dokuz büyük el· 
ran harıcı f "ki · sınıf elçi 8 
. 8 birinci, 7 ı ncı .. .. ' 

çil~ • ılahatgüzar, 46 buyuk el
daım• ın,a .~rı ve başkonsolos, 19 

"lik musl....- b" · · ıf çı "fk üsteıarı ve ırıncı sın 
orta elçı 1 

3'(; elçilik baıkatibi ve i
k?n~10"ıf konıoloı, 46 elçilik ikin
kn1c~ ~ıb~ 'Ve muavin konsolostan İ
ci katı ı 

baretti~ kuk müşaviri birinci sınıf 
-~~ş u "kinci sınıf diğer hukuk 

ı ılıge ve ı . "k" • f e ç . I . de sıra!de ı ıncı sını 
nıü.ş~-vır :rdairui masl~atg~.zarlrğa 
elçılı~ v. Büyu""k elcilık musteşarı 

uadıldır. : . ıf m 1 (ug"' a birıncı sın mua-
başkonso os , . . 1 • 

h k k müıavir muavını e çı-
· ve u u · fk 1 

~ıkn ba!ilkB.tibi ve ikinci sını on.~to oı 
h ? . . 1:•ıf muavin ve mu er-
i • jkjncı •-~ "b" uga. 1 "!il< ikinci katı ı ve mua-
ciınler e çlı 1 • muadil olarak tes

. konso os uga 
vın .. 
bit edi~ınışt~deden ibaret olan ka

Sekiz. '.."" maddeleri memaliki ec 
nunun diger kkat bir vazife ile 

b• eden ınuva k 
ne ıy ... danlara verilece ma-
merkeze çagır h ırah ile memaliki 

h isal ve arc . . 
aş ta • .. derilecek harıcıye 
ecnebiyeye g?n ahkimı ihtiva et-

urlarına att 
ınem 

ınektedir. • 1 • 

- /dam edilecek.. . 

ızM1R 19 - Senelerce Rı· 
• . dam kesmek, 

ze dağların:a a yakmak ve giz 
köy basma , ev ktan maznun 
li teşkilat yapma g· ır ceza-. r maznunun a . 
29 Rıze 1 

1 · nei:icelendı. 
da muhak~~d erı 12 arkadaşı 
Aziz Kadır ı am:~ar sene ağır 
üçer, dörder. ve edildi. Diğer 16 
hapse mahküm . 

. . de beraat ettı. 
kışı --

Politika 
(Başı 1 inci sahifede) sinrn b<tşınr saray penceresin-

/is kürsüsünde cevapsız kaldı- den çıkarıp: 
ğı için, ekseriyet menli bük- · - Hürriyetimiz yok mu? 
münü verdi. Yahut: 

Kusur bu hücumları yapım- Mütarekede bir nazırın so· 
farda ve kendilerini müdafaa kağa fırlayıp: . 
etmiyenlerdedir. - Müstakil değil miyiz? 

ilk vüzuh verilecek nokta Diye haykırmasma benzer. DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti budur. Bugünkü lisan henüz Os- 0 Tayyareler için müeef sathı 

hamile (kanat) ait ıslahat" haki<ın
da olan bir ihtira beratı talebi için 
lstanbul vilayeti celileıine 25 Ağus
tos 1928 tarih ve 24694 numara il• 
mukayyet müracaat Üzerindeki hu
kuk bu kere ferağ veyahut İcara ve 
rileceğinden mezk\ır ihtirayı satın 

almak veyahut isticar etmek ar:ıu
sunda bulunan zevatın lstanbul 
Bahçe Kapı Taş Han No. 43-48 de 
mukim vekili H.W. !STOK efendi· 
ye müracaat etmeleri.. 

BİR KELiME lO LİRA manlıcadır. Hep Osmanlıca ko 
nuşuyor ve Osmanlıca yazı-

Eğer bvle ise sudan ucuza! 
Bir baston 15 lira, bir şapka 
14 lira, bir çift papuç 12 lira ol 
duğu zamanda 

Yapılmamış olan, 
Kamusu olmıyan, 
I stılahlarr ol mı yan, 
lştikak kanunları yeniden 

kurulacak olan, 
Bir lisanın JUgata alınıp ta

rif edilmiş her kelimesi, kat'i
leşmiş her ıstılahı altın değer. 

Bir kelimesi on lira demek, 
bütün lisan 3 ila 5,000,000 lira 
demektir. Hastanelerimizin içi· 
ni bir milyon lira ile teçhiz e
diyoruz.Ş~m ve Şiraz kerpiçle
rinden yapılmış iğreti Osman
lıcanın yerine sağlam temelli, 
sağlam bünyeli öz Türkçe ya .. 
pısını kurmak için hiç bir mas 
raf fazla değildir. 

A HARFİ 
- Efendim daha A harfini 

bitiremediler. 
A harfi bitmek demek, yeni 

liigatin bütün prensipleri hal
ledilmek demek, yeni lugatin 
yansından fazlası yapılmış de 
mektır. 

A harfinde her kelimenin 
yalnız karşd:ğı konmaz; tarif 
olunur. Tarifler.de geçen her 
kelime kat'i olmak lazımdır ve 
bu kelimeler bütün harflerden
dir. 

UYDURUŞ 
Çanguı ı'deb'usu "uydurmas 

yon,, diye çirkin bir kelime kul 
lanmı:ş. Bu kelimeyi kullan
mak demek, cascavlak kültür
süzlük demektir. 

Nüsg kelirnesni atmak /fi. 
zımdır. Bu kelime ne yazılabi
lir, ne de okunabilir. Dil encü
meni bu kelime için "özsu,, yu 
bulmu!ftur. 

Buna uydurma değil, yapma 
denilir. 

Bugünkü lisanların en iyile
rinden ve mükemmellerinden 
olan Almanca işte böyle yapıl 
mıştır. 

Böyle yapılmış bir kelime
nin değeri para ile ölçülmez. 

Bütün kelimeler böyle bulun 
muş, böyle seçilmiş ve yapıl
mış mıdır? 

Kimbilir . . Bu Dil encümeni
nin lilgat projesi, dikkat edi
niz: Proje diyorum, çıktığı za
man anlaijrlacak, bütün lisan 
ve fikir adam/an hükiimlerini 
verecekler, ondan sonra kat'i
leşecekti. 

DİLİMİZ YOK MUDUR? 
Biri bağırmış: 
- Bizim dilimiz yok mu? 
Eğer maksat ağzımızın için 

deki uzuv ise hakkr var. Fakat 
müstakil bir Tfirk dili ise, ha
yır elendim, yoktur. 

Bu, t:pkı, yıldız mabeyinci-

oldu. Sıcak tahammül edilmez 
bir raddeye gelmişti. Şuuruna 
kavuşurken ayaklarile örtüleri 
iterek üstünü açtı. Boğazı ku. 
rumı;.ştu. Yanına danüp pence
reden baktı. O ande bir çığlık 
kopararak yataktan fırladı. 
Pencereyi sarı kırmızı bir alev 
yalayıp geçmiıti. Şimdi tama. 
mile uyanmıştı. Köşk yanıyor· 

clu. 
Çatırdayan t'ahtalara basa· 

rak pencereye doğru koştu. 

yoruz. 
Bugün bir Türk genci bir 

Türk /{igati açıp "kapı,, nrn ve 
"pencere,, nin tarifini bula· 
maz. 

Bugün hiç bir ilim ve edebi
yat kitabı, Almancadan Fran
sızcaya, lngilizceden Alman- . 
caya tercüme olunduğu gibi, 
başka bir lisandan Türkçeya 
tercüme olunamaz. 

Lügatimiz yoktur, 
Sarfımız yoktur, 
Nahvimiz yoktur, 
Hep tecrübe ediyoruz: Han

gi muharririn lisanr, olduğu 
gibi, o kelime ve o cümlelerle, 
on beş sene yaşaybiliyor? 

Seliimi İzzetin teveccühüne 
teşekkür ederim: Fakat ben, 
benim bu l:kramı yirmi sene 

.sonra oğlumun aıılamayacağrn 
dan eminim. 

Her yazı yazan Türk, yazdı· 
ğı dilin, o kaideleri, o kelimele 
rin artık deği:şmez bir kanun 
gibi kabul edilmesini istemiş
tir. 

Bu, korkudan, bir gün okun 
mamak ve anla:şılmamak kor
kusundan bu, hodbinlikteıı ge
lir. 

Her yeni kelimeyi o günkü 
zevkimizi geri ettikten sonra 
yavaş yavaş almış, benimse 
miş ve sevmişler. 

1- Osmanlıca bitmiştir. 
Öz Türkçeye gideceğiz. 

2 - Arap Acem Kaide ve 
lahikaları ile artık kelime ya
pamıyacağız. 

3 - Lugat, Sarf, Nahiv yeni 
den yapılacaktu·. 

Cümhuriyet kültür demek 
tir. 

Milli kültürün ana kaynağı 
Milli dildir. 

Ve kaybedecek giinümüz 
yoktur. 

Falih RIFKI 

Vekalet emrine alnıdıl 
ANKARA, 19 - Hariciye siya

si mütaviri Suphi Ziya Bey Veka
let emri.ne ahnmııtrr. 

ZA YI: • 20/2 numerolu arıı,-'>acı 
ehliyetnamemi zayi ettinı. Yenisini. 
alacağımdan eski•inin hükmü yok
tur. Beyazıt Karakulak Hanında a
rabacı Haıan oğlu Ahmet. 

Hurda Bakır, 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

"Tek satıhlı tayyarelere ait ıs
lahat" hakkında olan bir ihtira be
rati talebi için İstanbul Vilayeti ce
lilesine 27 Ağustos 1928 tarihinde 
takdim olunup 24759 numaı-a ile 
mukayyet müracaat Üzerindeki hu
kuk bu kere ferağ veyahut icara ve 
rileceğinden mezkUr ihtirayı sat•n 
almak veyahut İ'itİcar etmek arzu
sunda bulunan zevatın lstanbul 
Bahçe Kapı Taş Han No. 43-48 de 
mukim vekili H.W. !STOK efendi
ye müracaat etmelea·i. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

''Tek ı;atıhlt tayyarelere ait ısla
hat" hakkında olan bir ihtira bcratl 
talebi icin lstanbul vilayeti celihsi- . 
ne 27 Ağustos 1928 tarih ve 24760 [ 
numara ile mukayyet müracaat Ü· 
zerindeki Hukuk bu kcr~ feı·ağ ve
yahut icare verileceğinden mezkür 
ihtirayı "Jatın almak veyahut İlti
car etmek arzusunda bulunan zeva· 
tın lstanbul Bahçe Kapı Taş Han 
No. 43-48 de mukim vekili H. W. 
!STOK Efendiye müracaat etmcle-
rı. 

lstanbul Belediyesi ı 
İlanları 

Mezat müdiriyetinden: Satılmak 
üzere eşya şubesine bırakılan Mu
kadder Ef. ye ait bir adet ayna, 
konsol ilan taribinden itibaren 15 
gün zarfında kaldmnadığı takdirde 
alelôsul bilmüzayede satrlacağı ilit.n 
olunur. 

•.t- * * 
311419 ila 311500 numaraya ka· 

dar ve seksen iki varakadan ibaret 
Oktruva makbuzu kazaen zayedil- 1 
mi' olduğundan rnezkUr makbuz nu 
mnralarının 20 Haziran 931 taı·ihln
den itibaren iptal edildiği ve zuhu
runda hükmü olnuyacağı ilı\n olu
nur. 

ZA YI: - Derununda 71 lira pa
ı·am arabacılık kazanç tezkerem ile 
iki senedimi havi cüzdanımı gaip et
tim. Bulan zatın zirdeki adresime 
getirmesi insaniyet namına rica olu 
nur. 

Saraçhane Bnşında Kemer altın· 
dn 42 n?.:meroda arabacı Mehmet. 

Eski Battaniye 
ve saire müzayedesi: 

İst. Emrazı akliye ve Asabiye ha.tanesi Müdürlüğünden: 
Hastanem:zde mevcut tahminen 2500 kilo hurda bakır ile 
4000 kilo kadar p,ıçavra, Battaniye Ayakkabı eskisi 16 
ağu3tos 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te 
açık arttırma usuliyle satılacaktır. E ıyayı görmek için Ba
kırköyündeki hastanemize ve m~zayedeye iştirak için de mez· 
kur mahal Malmüdürlüğünde miiteşekkil satış komisyonuna 
müracaat olunması. 

kere daha pencereye koşup dı- ' türlü kestiremiyordu.. 
şarı baktı. Fettah hala orada Bu sırada baygın bir halde 
idi. kucağında yatan sevgilisine 

Yangın evden eve sıçrıyor· baktı. 
du. Kerime o sırada Kadri Be. 
yi gördü. Delikanlı nişanlısına 
bir takım işaretler yapıyordu. 
Kerime kalben bir az müsterih 
oldu. Madem ki sevgiliisi ken
disini görmüştü, herhalde kur
tulacaktı. 

- Kerime korkma .. Eve! Al 
lah seni kurtaracağım ... 

Kerime bir an gözlerini açtı, 
fedakar aııkıne minnettar göz
lerile baktı. 

- Kadri, dedi. Kendini ko
ru .•.• Fettah orada ..• 

- Fettah mı? 

Kadri Bey etrafa bir göz gez 
dirdi, Fettah kalabalığın içinde 
idi. Gözleri meı'uın bir parıltı 
ile parlıyordu. 

~eıroceDDll< DD!k 
22 Temmuz 

ÇİFTEIK 
çarşamba akşamı 

PARKINDA 
Defterdarhk İlanları 

Kiral,k arazi Silahdarağa çiftliği mürettebatından Kara· 
ağaçtan Kağıthaneye giden yolun alt tarafında 25 dönüm 
arazi üç sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 
300 liradır. Kiralamak açık arttırma 26 temmuz 931 pazar 
15 Defterdarlıkta. (M-930126) 

:,,~ ){.. öf. 

Kiralık Bahçeli ev No 3 Silahdarağa caddesi Teşvikiye 
rna!ıal!esi, Nişantaşı, 3 odası ve 1200 arşın bahçesi vard r. 
Senelih kirası 180 lira, kiralamak açık arttırma 26 temmuz 
931 pazar 15 Defterdarlıkta. (M-92911142) 

* * * 
Kiralık ev No 6, Salkım sokağı, Kılıc~li mahallesi, Beşik-

taş, 3 odası vardır. Senelik kirası 120 lira, kiralamak açık 
arttırma 26 temmuz 931 pazar 15 Defterdarlıkta. 

(M-92911098) 

* * * 
Kiralık arazi l:Salta limanı kahvesi arkasmda bir buçul. 

dönüm arazi 3 sene müddetlle kiraya verilecektir. Senelik 
kirası 30 lira, kiralamak açık arttırma 26 temmuz 931 pa-
zar 15 Defterdarlıkta. (M·929f976) 

*** 
Kiralık bakkaliye Sirkeci' de Demirkapı askeri sevki yal 

binası içinde, sendik kirası 361 lira, kiralamak açık arttır
ma 26 temmıız 931 pazar 15 Defterdarlıkta (M-92911023) 

* * * Kiralık garaj Beşiktaş'ta Çırağan sarayı harem dairesi 
dış avlusunda 150 arşındır. Senelik kirası 96 lira, kiralamak 
açık arttırma 26 temmuz 931 pazar 15 Defterdarlıkta. 

(M-92911025) 

• • • 
Kiralık dükkan No. 399, Tophane mektep altı, senelik. 

kira ~ı 120 lira, kiralamak açık arttırma 26 temmuz 931 pa· 
zar 15 Defterdarlıkta. (M-929/1030) 

* * * Satılık ankaz Ağaçlı karyesinde Şahsuvar ağanın 11 dö· 
nüm tarlası içinde Ağaçlı ve Kemerburgaz dekovil hattına 
ait bin'.l ankazı satılıkt.r. Tahmin edilen bedeli 83 liradır. 

Satış açık arttırma 26 temmuz 931 pazar 15 Defterdarlıkta. 
(M-929· 1052) 

*** 
Kiralık dükkan No 405, Tophane mektep altı, senelik kirası 

96 lira, kiralamak açık arttırma 26 temmuz 931 pazar 15 
Defterdarlıkta. (M-929/1058) 

Eskişehir vilayetinden 
Sarıköy - Mihalıççık tarikinin mebdeinden 6 + 105 inci 

kilometroları arasınca ihzar olunacak 6397,80 metro mik'ap 
taş 25695 1 ra iki kuruş bedeli keşifle 16-7-931 tarihinden 
6-8-931 perşembe günü saat on altıya kadar kapalı zarf 
usul.le münakasaya vazolunmtıştur. 

Talip olacakların bedeli keşfin % 7,5 ğu nisbetinde te
minat akçası veya bank mektubu vermekle 'beraber teklif
nameleriıı Münakasa ve müzayede kanunu mucibince ihzar 
ve itası !az mdır. 

Taş ihzaratı hakkında 
Nafia Baş mühendisiiğine 
o~unur. 

fazla malllmat almak isteyenlerin 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan 

lstanbul limanı 
merkezinden: 

sahil sıhhiye 

Kumaşı merkezimizden verilmek üzre pazarlıkla 142 takım 
muhafız elbisesi diktirilecektir, Taliplerin 26 temmuz 931 
tarihine müsadif pazar gunu saat 14 de Galatada kara 
Muslafapaşa sokağında merkezimiz komisyonuna mürıı:caat· 
ları ilan olunur. 

Jandarma 
dürlüğünden: 

imalathanesi •• mu-

Jandarma ihtiyacı için 200·250 adet Eğer takımı satın alına· 
cal<tır. Münakasa 9 - 8 - 931 pazar günü saat 15 te Gedik· 
paşada Jandarma Una.IAthanesinde icra edilecektir. Şartname 
imalathaneden verilir. Taliplerin komisyona müracaatları. 

mak için kollarını açtılar ... Kad ı söndü. 
ri Bey kıymetli yükünü bıraktı. Büyükada yangınında kırk 
Ayni zamanda kendi de bir yağ ev yanmııtı. Sabaha doğru ci
mur borusuna tutunarak aıağı var kumsala yanaşan bir san· 
indi. dal Kerime ile Kadri Beyi alıp 

Tam vaktinde inmişti. Çün
kü intikam sar' ası içinde kıvra 
nan haremağası Kerime ile atı 
ğrnın kurtulduklarını görünce 
kendini daha fazla tutamadı, 
yarma 1 odunparçası yakalaya· 
rak Kadri Beyin üstüne saldır
dı. Arabın bu ani taarruzu ora
sını altüst etti, kalabalık müt· 
hiş bir halde çalkandı:, kargaşa 
lık içinde çığlıklar küfürler du

yuldu: 
- Koş! Tut! Vur! ... 

Ada açıklarında demir atmıt O· 

lan bir şilepe götürdü. 

Şafak vakti vapur demir al· 
dı, Marmaraya doğru açıldı. 
Kerime ile Kadri vapurun gö
verteainde biribirine aanlmış 
duruyorlardı. 

Heyecandan titreyen ell ·ri 
ilelebet birleşmişti , 

_ Yangın var! Yangın var! 
Çarls Baker'in köşküne d?~· 

ru kıvrılan yol ir.san dolu ıdı. 
Sanki bozulan yuvalarından 
bir çok karınca dışarı fıı·lamış
tı. Bu kargaşalık içinde Kerime 
Hanım ftltahın meş'um kar~ 
ehresini görüp tanıdı. Kalbı 

torku ile titredi. ~apıya koş· 
t fakat acmağa muvaffak O· 
u, , d 1 
laınadı. Kesif boğucu uman ar 

d.. ~, tahtalarının r>.tlakları 
QŞ(..uıı;;> .. 

Kadri Bey dıvara bir merdi
ven dayamıştı. Meı-divenden ya 
vaş yavaş yukarı çıkıyordu. 

şimdi pencerenin önüne gelmit 
ti. Delikanlı pencerenin camla. 
rını kırıp odanın içine atladı, 
Yatağın üstündeki örtülerden 
birini alıp Kerimenin vücudü. 
ne doladı. Duman gözlerini ya. 
kıyor, Merdivenin kızgın par
maklıkları avuçlarını kavuru
yordu. Kerime behemahal kur
tulmalıydı. Onu kurtarmak için 
nzfsini her türlü tehlikeye at
maktan çekinmeyecekti. Kadri 
Bey Kerimeyi balkona götürdü 
Evin o cephesinde alev daha az 
dı. Delikanlı ne yapacağını bir 

Kadri Bey daha fazla tered
düt etmedi. Balkonun parmak
lığından aştı. Parmaklığı bir e
lile tutarak kendini aşağı doğ
ru salıverdi. Sonra elini bırak· 
madan diğer kolunun altında 
bir bohça gibi tuttuğu kerime· 
yi yavaşça &§ağı doğru salıver
di ... Kerimenin elini sımııkı tu 
tuyordu. Bu 'W\lretle Kerime 
muallakta aarkllf'. Aşağıdan bir 
kaç kiti gelip Kerimeyi tut-

Diye sesler it idildi. Fettah 
tamamile çıldırmıı gibi idi. Ku 
durmu§ gibi sağa sola yumruk 
lar sallayor, vahşı sayhalarla U· 

luyordu. 

Yllngın 5Öndükten sonra 
Çarls Baker'in evinin kapısın
da yüzü koyun yere düşmüş bir 
adam gördüler. Yanı başında 
sönmüş bir odun parçası dın-u
yordu. Fettahın içindeki inti
kam ateşi nihayet kalbi ile be 
raber soğumuştu. 

' ı~•'a hnlezun haluıde kıvrıaras ~ .. a ~ 

!arak yükseliyordu. Vaziyeti· 
. vahameti karşısında çıldı · 

nın K . b. 
"ıbı· bir hal al an erıme il" tlt" g 

Yangın bütün ada ufkunu kı 
zıla boyamııtı;. Bu kızıllık sa
baha kadar ıürdü ve nihayet 
fa.fak ıökerken yaY&f yava 
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1' Muhterem·· Halkın 
1 zarı Dikkatine~ 

\ 
Niçin 

daima 

İ'IEŞ'ELIVIM ? 

Beş dakika evet müthiş surette dişim 
ağrıyprdu. Muhakkak dün ak!fam üşu

müş olacağım. İki tablet" ASPİRİN .. 
aldım. Simdi tamamen geçti. 

• ~ AS pi R i N ~ ın sizın de ağrılarınızı. ve 
sinir bozukluklarınızı böyle çabuk ge

cıreceğine eminim 

1 No. L l J Mp. Komisyo 1 Riyasetinden: 
Kilo Ev&afı 

.620(0 f:.kı.:ek: lstanbul Ayvansaray 60!) Randuman unundan o
laca!c,rr ( k.>palı zarf) 

36Jr.<l Sığn- di • birinci sınıf olacaktır (kapalı zarf) 
!1000 Bu:gur: Taşsız beyaz olacaktır. Aleni 
uOOO Tere yağı: Trabzon halis yağ olacaktır. (kapalı zarf) 
3(/()0 Zcvtin yağ1; Ayvalık filitrelenıni~ ac111:< alacakt1T (ka

pa), -:arf: 
3600 T u:.ı: '. Kalın olacaktır. 
ı .;oo ~ abun: Ayvalık birinci mal olacaktır. • 

200000 Odun: Kiimilen meşe ve kuru olacaktır. 
5000 Knu Bezelye: iri taneli ve ta ısız olacaktır. 

1 ıOOO l~uru Fasülye: Trabzonun ince beyaz cinsinden olacaktır. 
' ı!:\fl Un; 600 rdnduman 

lG lOO fiohut: Ba}ıamıç malı olacaktır. 
5000 irmik: Sıfır Numara olacaktır. 

JC."00 Mcrcümck: Ta~t ve kırmızısı olmıyacaktır. 
•-000 B'yaz Peynir: Canakkale mabsüliınd~'n olacaktn 

10000 Pata.ia: Adapazarı mah•ülünden olacaktır. 
!,1)00 Kuru soğan: Çanakkale mahsülünden olacaktn 
eooo Zeytin taaer.i· AyvaJığın birinci mahsiıiünden olacahtır. 
2 00 Salça: Çtır.akkale malısülünden ola<aklir. 
lt,JO Kırmı:.t.ı domatis: 

" .. 
SOOO Taze fa•Ülye: .. " " 1;()00 Patlıcan: .. .. 
&:ıno Taze Bamya: .. " • 000 Sakı>. kabağı: ... ,, 
:;. •f.O Semiz Otu: 

" .. 
DIJC-0 l•panak: 

" " 5000 Pırasa: 
" " SGQO Lahana: ., .. 

5000 Taze Bakla : ,. .. 
Sı)(}() Taze Bnelye: ., .. 
300 Demet dere Otu: ., 
200 Kırmızı Büber: T,... olacaktır. 

5000 l>irinç : Tosya pirin ci ve birincisi olacakbr .. 
lSCO Şeker: yerli ve toz olacaktır. 
1500 {uru üzüm: Çekirdekli k•rmızı üzüm: 

500 Vitne reçeli: 
500 l :ayısı reçeli· 

20()() ,,det Yumurta: 
2000 Y >ğurt: Koyun ıüdünden olacaktır. 

SOO S rke: Safi üzüm ıirkeıi olacaktır. 
100 Samısak: Yerli mahsülündcn olacaktır. 

12000 ı\rı.a: Tatsız ve yeni sene mahıü1ünden olacaktır. 
7200 Kt nı Ot: ince ve yeni sene mahaülünden olacaktn 
5760 Sanıan: Arpa samanı olacaktır. 

500 Gaz yağı: !standart ıirketi ııazından olacaktır. 
Çanakkaleoe 1. No. lu Jandarma yeni efrat mektebi için yukarıda cins 

ve miktarları yazılı bir senelik erzaln mütenevvia ihtiyacı J0/7 /931 tari
hinden itibare-n yirmi gün müddetle kapaJı ve aleni ıurr.ti)e münakasaya 
konulmuttur. Kapalı zarf ıurctile münakasaya iştirak edeceklerin mczkür 
tarihten itibaren komisyondan aJacakJarı musaddak şartnamelere n~zaran 
bedeli muhammeninin <'1< 7,5 niıbetindeki teminatı muvakkate. akçeaini ve~ 
ya kıymeti muharı·eresi üzerinden istikrazı dahili tahvitatı veya borsa fiya
tından % 10 noksanile difer Milli esham ve tahvilatın mal sandıldanna 
lcıliıninj havi makbuz ıenedini - veya banka kefalctnameıini hiimilca )J 8' 
931 cumartesi günü öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar kapalı zarf ve 13 
den 15 e kadar ve ertesi günü saat 9 dan 12 ye ve 13 den 15 e kadar ale
ni müroakasast icra edileceğinden Çanakkatede ]. No, lu. Jandarma Mp. 
Md. tindeki komisyona müracaat eylemeleri lazımdır. 

Bu husu.ta izahat almak styenlerin ihalei katiyc günü olan lı 8/931 
YC 2/8. 931 tarihlerine kada: oğleden sonra müracaatları ilin olunur. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 

12000 ton ekstira rekompöze kC:mür 29 ttmmuz 931 çar
pmba glinü saat 11 c!e kapalı zarf:a ilıa:e eılilece~tir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı içiıı }U'<arda yazılı 12000 ton 
ekstra rekompöze kömür münakasaya konulmuştur. Müna
kasa zamanı o!mak üzre tayin edilen 2" temmuz 931 çar· 
şamba günü saat 11 de kapa'.ı zarf usulile teklif edilecek 
fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihab edileceğ:nden şart
name almak isteyenlerin her gün ve verm:k isteyeıılerin 
ihale gün ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi umum lra
pısının üstündeki deniz levaz m sat·na:ma komisyonuna mü
racaat arı. 

• 
Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Satılık bostan ve arsa 
Beyoğlu:ıda Fatmahatun mahallesinde Bostan sokağında 

14404 metro murabbaı vus'atında 1 numaralı bostan ve arsa 
kapalı zarf usuiile ve skiz senevi taksitle satılıktır. Teminat 
750 lıradır. İhale 27 Temmuz 1931 pazartesi günü Ankarada 
Banka idare meclisi lıuzurlle yapılacaktır. 

TaJ;p olanlı:r fstaııtul, İzmir şubelerimize veyahut Anka
rada umum müdürlük em'ak idaresine müra.:aatla şartname
mizi mütalea vı;ı arzu buyl!rdu!,Jarı izahatı alabilirler. 

COLUMBIA gramofon iğnelerinin taklitleri mevcudiyeti hu~usunda muhterem halkı ... 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Filhakika, bir müddettenberi COLUMBA ismini taşıyan taklit iğneler piyasaya 
çıkarı!mıştır. 

Bu taklit iğnelerin amilleri, halkı aldatmak maksadile hıki~i COLUMBİA iğneleri 
kutusunun renk, boy, ~ekil ve bandrolun~ tamamile taklit etmiş~erdir. 

Hakiki COLUMBIA iğnelerinin taklitlerinden tefrik edilmesi halk için pek kolaydır. 
Bu hususta atideki tafsilatı arzederiz: . 

1 - Sahte iğneler COLUMBİA değil (i) siz COLUMBA marka
sını taşımaktadır. 

2-Hakiki kutular üzerindeki CO 
LUMBIA kelimesinin yanında bulu
nan bu şekildeki 2 musiki aleti 

sahte iğne ku
tu~arında mev

değildir. 
ise de 
kolay-

3 - Kutu üzerinde 200 iğne bulunduğu · işaret edilmiş 
derununda ancak 100 ili 120 adet bulunmaktadır ki bunu 
Iıkla kontrol edebilirsiniz. 

4 - Bu taklit iğnelerin imalinde kullanılan çelik o derece adi-
• 

dir ki plakın yarısına gelince aşınmış bulunmakta ve gıçırh vererek 
plakı tamamen bozmaktadır. 

Bu iğneler adi Alman mamultitından olup muhterem halkın bilhassa bu sirkate !<arşı 
müteyakkız bulunmasını tavsiye ederiz, çünkü 200 iğne yerine aılcak 100 il~ 120 adet 
iğneyi havi kutular sarılmaktadır. Hakiki COLUMBİA iğneleri sahte iğnelerden daha 
pahalıdır, fakat neticede sahte iğneler daha pahalıya mal olur ve memnuniyetbahs bir 
semere vermez. En iyi plaklarınızı tahrip edebilect.>k o~an ena cins iğne alarak 

Kendinizi Aldatmaktan Sakınınız. 
İğnelerimizi satın alırken COLUMBIA markasına iyice dikkat 

ediniz. Çünkü ucuz, fakat fena ve neticede daha pahalıya mal olacak değersiz bir 
mal satmağa tereddüt etmiyen bir bayi tarafından aldatılabilirsiniz. 

Bu sahte fğnderin piyasadan kaldırılması için laz mgelen leşebbllsa.tıı bulunuyo:uz. 
Yukarda arzettiğimiz hususattan maksadımıı ancak halkın nazarı diklıatını celp ve al
danmamak içh müteyakkız bulunına~ını temin etmektir. İngiliz mamuliit111dan ve birinci 
nevi çelikten mamul hakiki COLUMBİA iğnelerinden, 200 ade:lici havi bir ku'u pera
kende olarak 45 kuruıa satılmaktad;r ki br.heri 200 iğneyi havi 5 kutu~uk kn tonun yani 
1000 iğnenin fiati 225 kuru~ ur. Buna mukab'l bazı düşüncesiz bay;ler tarafından, ha
kiki COLUMBIA iğneleri yerine, COLUMBA markalı adi ci, s Alman mamulat ndım 
taklit iğnelerin kutusu pl!rakende olarak 35 kuruşa ve hatta 45 hııruşa satılmııktar'ır. Bıı 
COLUMBA markalı kutuda ancak 100 - 120 adet igne bulu'lduğunılan, S kutunun muh
teviyatı ancıık 600 adettir ki bunlar için 175 kuruş yani 1000 adedı için 290 kuruş te
diye etmiş oluvorsunur. 

Binaenaleyh beher 1000 iğnede- 70 kuruş faz1a 
vermiş ve bundan maada adi cins bir mal almış 
oluyorsunuz. 
C01..UMBİA GRAPHOPHON C MPANY J..TD LONDON, NEV -YORK 

IAl\llZI BEVLIN ( ASiT URIK) KURBA.NLARI 
Tıp akademisi reisi ~alııkı profesöı 

( Lansero )taralından ıavsiye edilmiştir 
Paris haswvanelcri muıaahhitleri 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı ~afsaliye 

Şatelen müessesatı' 

15 büyük mükafat 

•amın loe.vl (asit urık) ile zehirlenmiş, aJiim ve ızbrabatın 
~hb tehdidinde bulunmuş olanlar anc:ık 

ONAL 
..ayesiode ııalia olabilirler. Zira urodonal; hamın bevli 

halleden yegine maddedir. biliimum eczahanelerde satılır. 

Müsabakasının size verdiği şu fırsattan istifade 

TEK BİR RESİM: 
etmeği biliniz. 

fürkiye Müsabakasında 340 Lira 
Beynelmilel ,, 23600 ,, 

K A Z A N A B i L ·ı R 

• z fi _ ı- . h 1 k k . J"k a· yetı umum y ~. ışte asız ı ve uvvetsız ı 

büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 1 I.ul anınız. Her eczanede satılır. 

Tayyare 
lüğiinden: 

10. c;.u t~rtfp (). çt keşide 
liıtesi.nde 1,000 liralık nıll
kifat kazanan numaralardan 
15,626 numara sehven 15,624 
olarak iıllaılmışbr. Binaena
leyh 15,626 numaralı bilet 
nhiplerinin ikramiyelerini al
mak üıere Tayyare cemiyeti 
ıubelerine veya Piyango Mü
dürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

MAGAZASINDA 

.Yalnız 13 gün daha: 
Fevkalade mevsim soııu satı~ 
Tuhafiye Manifatura ve Moda eşyalaı' 
Y Ü N L Ü ve P A MU K L U K U M A Ş L A 

İ P E K L l K U M A Ş ve K A D İ F E L E ~ 
HAZIR ELBİSELER 

ÖRME EŞYALAR 
GERDANLIKLAR 
ŞEMSİYELER 
ÇANTALAR 

ve ilh. üzerine: 

0/o 10 ve 0/o 20 tenzila 
Bütün dairelerde: 

ı Zonguldak Mad 
1 Meslek mektebi 
düriyetinden: 

1 - Maden Meslek mektebi madenlere 
çavuş yetiştirmek üzere bu iki ihtisas aynı 
edilir. 

2 - Bu şube Jeylo ve meccani olup tahsil 
senedir. 

3 - Birinci senesine kabul edilmek için: 
A - Türkiye tab'. sınd.ıo ve büsnühal eshabından o 
B - l8 yaşından küçük ve 25 ten büyük olmamak. 
E - Vücuou madenlerde bilfiil çalışmağa müsait 

gürbüz o!mak lazımdır. 
4 - Orta mektep ve ya bu derece mektep meı 

imtihansız k.ıbul olunurlar. 
ilk tahsilden sonra üç sene tahııil edip ıehadetnaıne 

tasdikname almamış olanlar: Hesap, müstevi hendese, 
( Cazibe, hararet ) ve kimya ( Şibin maadin ) den iıntİ 
kabul olunur ar. 

5 - Bu imtihan Ankara'du Maadin müdüriyeti uııı 

yesinde, İstanbul' da mıntıka maadin mühendisliğinde, 'P 
guldak'ta mektepte 15 ve 16 ağustosta 9 - 12 arasında =::: 
edilecektir. -

6 - Talebe her sene beı ay ders takip eder, beş aY 
madenlerde bilfiil çalışırlar. 

7 - Talip olanlar bir istidaya rapten altı foto, nüfııs 
keresi, tahsil, aşı ve hUsnü hal şehadetnameleri ile 51~ 
raporunu imtihanlarını icra edecek olan makama t•lı' 
etmelidirler. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata 

KlSprilbqı B. 2362; fllbe 
acentesi: Sirkecide MUhDr
darzade hanı 22740 

Trabzon postası 
(ANTALYA) vapuru 21 

temmuz salı 17 de Sirkeci 
nhtımından hareketle Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gl
reson, Trabzon, Rize ve 
Mapavri'ye gidecek dönilı
te Of, Sürmene ve Tire-
bolu'ya da uğrayacakbr. 

PİRE - ISKENDERIYE P. 
(İzmir) 21 Temmuz salı 

10 da Galata rıhtımından 
kalkacaktır. 
-- --~ ·-------

İdarece &fllğıda lımi ya
zılı malseme paurlıkla ... 
tın alınacakbr. Tembıat 
% 10 dur. ihale 21-7-931 
saat 16 perçin ve bakır 
boru, demir horu ve tefer
rllab kazan borusu, Galva
niz .. ç, çivi, civata, terkoa 
musluğu, çelik boru, kon
densa fitili, stimgeyç. 

NAiM VAPURLARI 
izmlr poatuı 

Haftalık lükı ve sürat postası 

ADNAN 23vt::nuz 

Perşembe f~~e G:~ 
lata rıhtımından hareketle 
Joğru lımi're ve pazar günü 
İzmir' den lstanbula hareket 
eder. Tafsilat için Galata 
gümrük karşısında Site Fran
sez hanında No. 12 Acanta· 
aı: Şarl Sumaya mliracaat. 

Tel a. f). 1041 

Tavukçulukta muvaffak ol 
para kazanmak için mudı~ 

I•-- kitabı okumalıdır_. 

Ruj Perte 
Pertev müstahzarat! 
kasının son eseri ilı 

Tamamen nebati JıC 
~ gayrimuzır mevadd~ 
edilmiştir. A 

···················-······-···· ........ · 
Meı'ul müdür: Bürh' 

r 


