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Büyük Reisimiz 

Gaziye ,}"eltim 

Matbuat kanunu yarınki içtimada behemehal çıka
rılacak ve bir çok hatipler Mecliste söz söyleyecekler 

3 kadın bir .erkek 
dün intihara 

teıebbüs ettiler .. 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ ----Bugün Darülfünun, Devlet Demiryolları bütçeleri müzakere 

edil,.cektir. Şurayı Devlet teşkilatı layihası hazırlandı 
K.atlınlardan birisi lıas[ -

neti• öltlii.. 

Matbuat aleglıinde söz söy
leyeceli kuovetle şayi olan 
muhalif m•b'us Sırrı Bey 

ANKARA, 20 (Telefon) -
Bugün mecliate tütün, tuz ve 
•üakirat inhisarları bütçeleri 
ile ia:ran mıntakaaında itlenen 
efalin •uç aayılnıaİDasına dair 
Jayihaile vilayet id•rai kanunu 
nun bazı maddelerinin tadili 
hakkındaki layiha ve Türkiye • 
İsviçre ikamet mukavelesinin 
tasdikı hakkındaki layiha mü· 
zakere ve kabul edildi. Y a~ınki 
içtimada darülfünun, devlet de
miı· yolları, ve mühendis m~k
tebi bütçeleri müzakere edıle
cektir. 

Hangi liiyiholar kaldı 
Bundan maada meclis çal'· 

şamba günü tatil kft;-arı verece· 
ğine göre bu ik; g-Ü~ zarfında · 
müzakere ve ir,tacı mukarre» 
liiyihalar ~unlardır: 

Matbuat, muamele vergi&i, 

jandarma efrat ve küçük zabita nacaktır. Şurayı devlet deavi 
nı layihası, Türkiye • Rusya a. dairesi reisi f uat Bey temyiz 
rasında aktedilen bahri tesliha- azalrğına tayin olunmuttur. Bu 

1 tın tahdidine dair mukavelenin suretle Şurayı devlette bir da
asdikı layihası, şurayi devlet iı-e riyaseti daha inhilal etmi§· 
eıkilitı layihası, tir. 

· Muamele vergisi Matbuat kanumı lô.gihası 
Muamele vergisi layihası 

muhtelit encümende aldığ• son 
şekillere göre !Obeygir kuvveti 

1 

ni ve 10000 lirdı!< ciro esası tes 
bit edilmiştir. Bu mikdar!ardan 
fazla beygir kuvveti ve cirosu 

( olan müesseseler vergiye tabi 
olacaklardır. iptidai mevat ise 
vergiden temamen istisna olu
nacaktır. 

Şurayı devlet lô.yıhcısı 
Surayı devlet layihas·ı da muh 

Muhtelit Encümen azasın
dan A.um ve Vasfi Raşit 

Beyler 

telit encümende ~eni şeklini al
mıştır. Bu şekle göre şura aza
lıklarının adedi aynen muhafa
za edilecek, ancak her dairesin-, 
den aza almak suretile deavi da 
İrcsine bir ikinci daire tes!d O• 

lunacak ve bunchn ma?. da mc- . 
mcırin kanununı_,ıı tathikatm
dan doğan davalara br:kmak i.:
zere devair rüfsasından tcrc"
küp edecek bir !ıey:!t tcqk:ı c!u 

Matbuat kanunu layihası üze 
rinde komisyon tetkikatını ik. 
mal etmiştir. Muhtelit encü
mell! öğleden sonra içtima ede-

1 

rek layihayı müzakereye başla
mıştır. Encümen icap ederse ge 
ce de mesaisine devam ederek 
tetkikatını ikmal edecek ve bu 
suretle layihanın çarıamba içti 
mamda müzakeresi temin olu- , 
nacaktır. ı 

Komisyonun yaptığı tadilat& 
göı-e gazete çıkarmak için dipo 
zito vermek usulü ilga edilmit· 
tir. Layihanın heyeti umumiye 
de müzakeresinde bau hatiple
rin söz alacakları anlatılıyor. 
Bu meyanda müstakil meb'us
fardan Sırrı Bey "lzmit"in mat 
buatı tenkit edeceği de şayidir. 

lV!atlam Carnıell 
Son günlerde İntihar vak'aları 

yeni baştan çoğalmakta,.aabıta rapor 
lannda hcı- ıün bir kaç intihar 
vak'asına tesadüf edilınektedir. He
le son ııünlerdeki ölürn lefebbüsleı-i 
nazarı dikkab celbetıneğe batlaınış 
tır. Dün de üç intihar lefel>büsü ol· 

' 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Matbuat 
Celsesi 

Dahiliye <::->t"'t 'ı ~;ıi reisi 
Ctnıil B::y (Tekirdağ) 

. Bu tiynette olanlann ınukeleri ı 
b.ır zama:. aon~a yavat yavaş yüzle 1 

rınden duşmeg~ bathyor. Hürriyet 
müsaavt mefhumlaı·ın1 kendilerine ' 
sır yapaı·ak memleketi yeni bir b~\~ 
direye sürüklcdik'e. i anlatılıyordu. 
Biıer biı-eı- ma-=kelerl a~agı düşünce 
altında kin, garez ve hırstan mürek 
kep korkunç bir çch.-e cöı-;Jnüyor 

(Devamı 5 inci sahılcde) 
\ 

Perşembe 

Erme·niler 
Surgetle müslümanlara 
yapılmış olan mezalime 
tfair A. H. Beyin vesika
lara müstenit geni eseri 

Ermeniler 
Serlevhasi/e perşembe 

gününden itibaren "Mil· 
liget,, sütunlarında neşre
dilecektir .• 

Perşembe 

2 ncı ı ·r - • ·.., -58 11 ede: ı 2 Ta1Alı ni.;tn ttldiirdü 
1 lstanbnlu11 ilk giinlcrJ : 3 - Gi~.me giden. en.;: iiıtı~·n 
2 1

- Harici ve son habDI 1'1' J 4 uncu sahıfede: 
3 flncU sahifede· .' - l'ı·Jck. 

1 • 2 RomRn 
8uğday müstalısitıerinin i 5 inci sahife 'e· 
vaı'iyctl endl"'e U)"Rn 1- Si • 
dırıvor. , · nema 

~ '/.· A~k nnkeıi 

CEPHEMİZİ KORUYALIM 
Muhalif gazeteler, cümlıu

riyetçiler cephesini içinden ka 
Tiljtırmak. siperlerini biribirine 
düşürmek, silahlarını zayıflat. 
ı.tak için iyi bir çiiıt tabyası 
yapmaktadırlar. 

Halk Fırkasının müesseı;ele-
rini korur görünüp. 

Bugün "Akşam,.a, 
Yarrn "Hakimiyet e 
Öbürgün "Cümhu;fy~t .. e. 
Daha öbürgün "Milliyet,. e, . 

(Devamı 6 mcı sahiledl',' 

, 

B~f!Ü~ sılalıat. ş~rası Ankarada toplandı ve mesaısını 
bıtırdı. Resm_ımız şu11.1nın içtimaı esnasında alınmıştır 
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'• 

l\o: 66 Yaz•n: M. Yavuz 

Mora' dan çok fena 
haberler geliyor! 

-

• .A. 

HARiCi HABERLER •• 
Paristeki müzakereler bitti ve 

M. Laval bir tt>bliğ neşretti 
Fransızlar mali teminat ve siyasi sükunu temine 

hadim tedbirler ittihazında ısrar ettiler 

mektepl 
müdürleri kongresinin karar 

Lise muallim ve 

ANKARA, 20 {A.A.) - Lise ve muallim mektep! 
dürleri kongresinde konuşulan ve intaç edilen meseleler 
dır: 

Muallim mekteplerine alınacak talebenin mümkün 
kadar memleketin her hrafından seçilmesi ve köy çocU 
tercih edilmesi, Selanik Rumlarını heyecana veren 

bir içtimada V enedikliler 
en büyük rolü oynuyorlardı .. Paristeki bu müzakerelerden 

kat'i bir netice hasıl olmadı 

Muallim mekteplerine şerait ve muhitin hususiyeti 
nihari talebenin kabul edilmesi ve fakat mesleki istidats 

·------------ rülenlerin derhal mektepleı· alakalan kesilmesi, 
Muallim mektepleri mezunlarının tevziinde it alga 

etrafında Büyük ,ehirlerde yapılan 
ve büyük masraflarla günlerce 
devam eden izdivaç ve sünnet 
d; ği.ınlerinin sahip ve müret
tiplerinden ağır vergiler al
mak için yeni nizamlar vazet-
mİftİ. . 

«- Bu vergiler, sefaleti 
aşikar köylere tevzi edile!» 

Diye emretmişti. 
Sultan Mehmedin bu İradesi 

İstanbul, Edirne, Bursa, lzmir 
gibi büyük şehirlerde.• kolay
lık ıe memnuniyetle tatbik edil 
diJi halde ( Selanik) te, bilhas 
aa Venedikli t cirler tarafından 
hoşnutsuzlukla karşılaımıftı. 

Bunun gibi birçok sebepler Se 
lanik Rumlarını da harekete 

Yusuf Bey hadisesi, Vene
dik elçisi için kaçırılır bir fır
sat değildi .. derhal paditahın 
huzuruna çıktı: 

- Şevketlim, dedi, Yusuf 
Beyi bir Venedikli kurtarma
mış olsaydı, çok sevdiğiniz bu 
kahı·amanın yeryüzünde meza
rı bile kalmıyacakb. V enedikli 
!er türklere karşr hiç bir zaman 
fedakarlık göstermekten çekin 
mezler. Halbuki siz, bize kartı 
çok şiddetli davranıyorsunuz. 
T abaamız bu yüzden çok mus
tarip ve müteessirdir. 

Sultan Mehmet, Siniyor 
(Kontarina) nun gemilerine 
vazedilen sıkı muayene usulü 
refedilsin! 

Nazırlar Londra içtimaında hazır 
bulunmak için Paristen ayrıldllar 

M. Brüning Fransa tarafından talep edileı_ı on 
senelik siyasi moratoryomu reddettı 

PARIS, 19 A.A. - M. Briand, ketlerde hi11edilen mezkür vaziyet 
dolayısile tam zamanı olduğunu bil 
dirmiftlr. 

Binnetice, iki memleket mümes
ıilleri 18 ve 19 temmuz 1931 tari
hinde Paris'te toplanmıılardır. Mü 
measiller, bu mülikatın ehemmiyeti 
hususunda mutaboı kalmıtlar Ye iti 
mat e&aıına müstenit bir teıriki me 
sainin mukaddemeıine ali.met olma 
sı lüzumunu tasdik etmişlerdir. Af. 

Deniz tayyarelerinin 
seyahati devam ediyor 

PALERMO, 19 A. A. - ltalya 
etı·afında yapılmakta olan deniz 
ıeyyahatına İ§tİrak eden tayyarele

den 5 tanesi Palermo'ya gelmiştir. 

Tayyareciler ehali tarafından hara
retli bir surette alkışlanmıılardır. 

Bu merhale için muayyen mesafe 
Colombe tarafından 6 saat 17 daki
ka 10 saniyede, Meheri tarafından 

6 saat 41 dakika 4 saniye, Pe11 ta
rafından 7 ıaat 5 dakika 55 saniye, 
Musier tarafından 8 saat 13 dakika 
12 saniye, De Amgeli tarafından 7 
saat 23 dakika 8 ııaniyede katedil-
mittir. 

sıhhi, ailevi vaziyetleri nazarı itibara alınmak şartile ar't 
terviç edilmesi , 

En mütekamil muallimlerin tercihan muallim 
tayin edilmesi, 

b. ı • · de Kongre ayni zamauda tedris ve ter ıye mese eıerın 
teşekkülleri ve ders 5aatleri haricind talbe meşguliyete! 
teplerde spor ve izcilik teşkilatı, mekteplerde kütüphaiı! 
buratuvarlar işleri üzerinde müzakerelerde bulunulmuş 
faaliyetlerin inkişaf ve devamı için tedbirler almış ve ~ıı 
yesi ve kızlara mahsus dersler üzerinde kararlar varmıtl 

Tınaztepe muhribi denize indirili 
ROMA 20 (A.A.) -- Türkiye hesabına inşa edilm~k 

Tmaztepe' Topido muhribi yakında denize indirilecektır', 
Türk tarihi tetkik encümeni reisinin tet 

ANKARA 20 (A.A.) -Türk tarihi tetkik encümeni 
Riyaseticümhur katibi umumisi Tevfik ve cemiyetin um 
tibi Retit Galip Beyler hafriyat yapılmakta olan AlışarclJ 
kikatta bulunmak üzere yarın Ankaradan ayrılacaklardır. 

getirmitti. 
B'r gün Venediklilerin içtima 

gahı olan büyük çarııda topla
nan rum te:cırleri,Moradan fena 
ha er!er aldık! rrnı, Türklerin 
o b:ıvalideki Rumları imhaya 
başlıyacaklarını söylediler. 

Dedi . 
Bu irade derhal liman, Hisar 

ve donanma kumandanlarına 
tebliğ edildi . 

M. Laval, M. Flandin, M. Pietri, M. 
Berthelot ve refakatlerinde Alman
ya sefareti müıteıarı bulunan M. 
Brüning ile M. Curtiuı, yanında 

M. Manzoni olduğu halde M. Gran
di, M. Stimson, M. Mellon, M. Ed
ge, M. Henderaon, M. Tyrrel, M. 
Hymans, M. Francqui, Belçika sefi 
ri M. Gaiffier d'Heıtroi, Japonya 
sefiri saat 10 da dahiliye nezaretin
de batlıyan konferansa ittirak etti
ler. 

man baıvekili, memleketin muzta- -·----····-·-•••••••·----·· 
Edirnede sanayi sergisi açıldı 

EDİRNE 20 (A.A.) - Bugün saat 17 buçukta şehrirniı 
yi sergisi açıldı. Sergiye pek büyük bir rağbet vardır. 

Halbuki, bu hadise tamamile 
Ver.edildiler tarafından uydu
ru muştur. 

Sinyos Kontarino bu netice
den çok memnundu. Aylardan
beri devam eden siyasi ve giz
li mücadeleden müsbet bir ne
tice elde edemiyen Venedik el
çisi Yusuf Bey hadisesi üzeri
ne 'bütün emellerine muvaf-• 
fak olmuş addediyordu. 

Romaya: 

Sabahki müzakereler 
h el 'f ıon müstesna olmak Ü.Zere Londra rip bulunduğu buhranın mu t ı 

safhaları hakkında izahat ve tenvi- konferanoına ittirak edecek olan bü 
tün murahhaslar L· ndra'ya yarın ratta bulunmuıtur. Bu buhranın 

vahametini kabul ve teslim eden hareket edeceklerdir. Fraıuız heye
ti murahhaıa.amın kimlerden terek

küp edeceği buırün resmen taayyün 
edecektir. 

M. Stimson Londra' da 
LONDRA, 19 A.A. - M. Stiın

oon ile M. Henderaon saat 23 e doğ 

Macar Meb'usan meclisi açıldı 
PEŞTE, 20 (A.A.) - Yeni intihap olunan Meb'U11an M 

bu gün ilk içtimaını aktetmi§tir. 

Selanik Rumları o gün fev
kal ·de galeyane geldikleri ve 
çarşıdan geçmekte olan Yusuf 
Beyi ·opa ile yaraladılar. 

Y•uuf Bey, Sultan Mehme
dın cok sevdiği kahramanlar
dan biriydi .. yarasından kanlar 
akarak sahilde bir Venedikli
nin kayığına iltica etmiıti. 

"- Kilise kampanaları siya 
si muzafferiyetimizi tes'it ve 
ilin etsin!,. 

PARIS, 19 A. A. - Sabahleyin 
vuku bulan beynelmilel mükaleme
ler esna11nda M. Lava!, bu son ııün 
!erdeki beynelmilel müzakereler 
hakkında izahat venniıtir. M. Brü
ning, Alman buhranı hakkında ma
IUmat ve izahat vermiş ve memleke 
tini kurtarmak için ittihazı arzu o
lunan tetbirlerden bahsetmi§tir. M. 
Stimson, M. Henderson M. Grandi, 
M. Hymans ve Japon sefiri, hükil
metlerinin Almanya'ya muavenet 
etmek imki.nlannı memnuniyet vo 

hüsnü niyetle tetkik edeceklerini 
söylemitlerdir. Mumaileyhim, müt
tefiken Franıız - Alman müzakera
bnın meı'ut bir neticeye iktiran e
deceğine itimatları olduğunu beyan 
etmiılerdir. 

Fransız murahhasları, bazı mali te
minat itaıı ve siyaıi sükünu temine 
hadim birtakım tedbirler ittihazı 

kaydile, beynelmilel bir kadro dahi 
linde mali bir teıt·iki mesainin e1a
satını bilahare münaka§aya amade 
olduklarını beyan etmiılerdir. Fran-
1,z ~ Alman mümessilleri, ara1artn 
da i.ktııadi ıi,.aıet sahasında mües
sir bir tetriki. mesoaide bulunmağa 

müsait olacak ıeraitin, imki.n daire-
sinde, ihdası arzuıuoda bulunmak 
istediklerini bilhaHa ehemmiyetle 
beyan etmiılerdir. Kredi ve itima
dın br sülriln ve emniyet nıuhiti da
hilinde yeniden teeuüı edebilmesi 
için meııailerini tevhit etmeleri la-

ru Londra'ya ırelmiıler ve batvekil 
M. Mac Donald ile Fransa'nın Lon
dra sefiri ve birçok mühim tahıiyet 
ler tarafından karşılanmıılardır. 

Bankaların önünd 
kalabalık azaldı 

Hükiinıetin bonolar mukabilind 
verdiği para ile alman bankala~ 

dün de muntazam tediyat yaptıli Venedikli, o gün zaten İstan 
bula ııreket edecekti. Bunu, 
padişa.1a hülul etmek için gü
zel bir vesile addetti. Yusuf Be 
ye: 

- ~izi kıırta..-.-.ı.. ;_:_ --•
ueöı. 

Denizde hava bulamadılar. 
On dört günde lstanbul li-

manına gelebildiler. 
Yusuf Bey, göğsündeki yara 

sını deniz suyu ile yıkayarak 
teda i etmitse de, yaranın ver
diği ıstırap Yusuf beyi zayıf dil 
şürmüştü. 

Yusuf Beyi doğruca saraya 
götürdüler. 

.:ıultan Mehmet, Selanik bi
dise ini Yusuf Beyin ağzından 
işit' m:e çok müteessir olmuıtu. 

Ali Pafayı çağırdı ve Seli
nik'teki rumların tedibine me
mur etti. Yusuf Beye Haliçte 
bir köşk verdi: 

- Yaran kapanıncaya kadar 
burada istirahat et! 

Dedi • 
Sultan Mehmedin fikri, Seli 

nik'e tekrar Yusuf Beyi gön
dermekti. 

O günlerde paditahın Vene
dıldilerle arası çok açıktı. 

Sultan Mehmet, Karadenize 
Venediklilerin silah ve erzak 
kaçakçılığı yaptığını biliyordu. 

Bunun önune geçmek için 
tiddetli tedabir ittihaz edilmit
ti • 

Venedikliler bu tedabirden 
minen ve maddeten müteessir 
diler. Venedik elçisi her gün 
saray kapısından ayrılmıyor, 
aditahm merhametini isticla

Da çalıııyordu . 

Diye haberler göndermitti. 
Floransa ruhani meclisi, Pa

panın en büyük altın salip niıa 
nile elçinin taltifine karar ver
mitti. 

Sinyor Kontarino İstanbul 
sokaklarında, Fatih gibi, ma~
rur ve batı yukarda geziyordu. 
, .. ·u., •artır echlmıtken, bilaha
ra türk donanmumda kendi
sine bir hizmet verilmitti . 

Sinyor Kontarino, vaziyetin, 
kendisi için herşeyi yapabilme
ğe müsait olduğunu anlayınca 
prenses (Eleni) nin saklandığı 
eve serbestçe gidip gelmeğe 
başlad1. 

Artık, saray adamları, pren
ses Eleni'yi aramaktan vazgeç 
mişlerdi • 

Eleni'nin saray bahçelerinde 
ki su mahzenlerinden birine a
tdarak boğulduğuna hükmedil
mişti. Hatti Sultan Mehmet 
bile bu kanaatteydi • 

* * • 
Aradan iki ay geçmi~ti. 
Hüsrev iyile,mişti. 
Ali Paşa Selanik'te aükiin 

ve asayiti takrir ve tesis ederek 
avdet etmişti • 

Sarayda Bizans dilberlerinin 
iıtirakile eğlenceli bir hayat 
batlamıfh. Her gece, bahçede 
yeni bir çiftin izdivacı tes'it e
diltyordu. 

Sultan Mehmet, maiyetinde
ki delikanlılar güzel Bizans 
kızlarile evleoiyordu. 

Sarayda pren es Eleni'nin 
ismi bile unutulmuştu. Onu 
Hüsrevden başka hatırlayan 
kimse yoktu. 

Hüsrev, Eleni'yi unutamıyor 
du: 

(Bitmedi) 

Haftal ık Edebi musahabe 

Gençlik ve demokrasi 
Falih Rıflu'n•n yeni çıkan ufacık 1 tekrar etmemek kabil miydi? 

kitabı ( 1). her sahifesi insanı dü- Hala bir kitap halinde çıkınamıt 
•unmeğe davet eden bir eıerdir. 1- olan Brezilya seyahati, bir gazeteci, 

bOCI münekkitlerin, hemen hemen yani gördüklerini olduğu gibi hü
her kitap hakkında kullandığı ve bu küm vermeden, onlann içine karıı
nun ıçin artık bir fey ifade etmiyen madan hikaye etmek istiyen bir ada. 
bu oozleri yazmadan evvel, hayli te- mın kalemi ile yaz:lmıştı. Doğrusu 
reddüt ettim. Fakat umumi harp bi- o, baıka türlü de olamazdı. Fakat, 
te bitmez Avrupa'da b şgösteren vereceği netice yalnız Avrupa'nın 
' yavaş yavaş bize de sirayet et- değil, bütün dünyanın mukaddera
mekte olan butün bir mücadeleyi hu tına yol ırösterecek bir cereyana ka 
1 ya çalıtan bir kitap İçin onları pılmrf, onun prensipleri için çaı·pı

(1) Faşist Roma. Kemalıst Tiran 
ı kaybolmuş Makedonya, 1 cilt 
,HJkımiyeti Milliye matbaası) 

f8n memleketlerden bahsederken bi 
taraf kaln1ağa imk"'n var mıdır? Bu 
gun ltalya'dan, Ruıya'dan, hatta A
merika'dan bahöedec•k her ın:an, 

• 

M. Laval'in talelll ..iizar.İrı•u 'mau 
ve iktındi Alman buhranının tetki
ki ile İfgal etmesi müttefiken kabul 
ve tasrih edilmiftir, Konferanım 

nihayetinde M. Laval, Almaa nazır 
lan ıerefine bir :ıiyafet çekmiştir. 
Sabahki konfen.n ... iıtirak etmit o
lan bütün zevat bu ziyafette luunr 
bulunmuıtur. 

öğleden sonraki 
müzakereler 

PARIS, 19 A.A. - Saat 16,08 
de Fransız ve Alman na:zırlan ara
sında baılamıı olan müzakerelere 
aaat 18,30 da henüz devam edilmek 
te idi. Hey'etler iki memleket ara. 
sındaki münaaebata dair olan mÜf• 
terek tebliği ihzar etmekte oldukta-
rından bu müzakarelerin pek yakın 
da biteceği zannolunuyor. Teblii, 
hemen matbuata verilecektir. 

Matbuata verilen teblil 
PARIS, 19 A.A. - Saat 22 de 

batvelralet dairesine avdet eden M. 
La val, matbuata •tağıdaki tebliği 
vennittir: 

Alman başvekili, geçenlerde bir 
telgraf çekerek iki memleket arasın 
dairi müııasebetlerin islô.hına bera
berce çalıımak çarelerini aramak 
maksadile Franııa hükfunet ile doğ
rudan doğruya temasta bulunmak 
arzusunu izhar cbnİf idi. Hükümet 
reisi, hemen cevap vererek böyle bit
mülakatı memnuniyetle derpiş et
mekte bulunduğunu ve bu mülaka. 
tın Almanya'nm mali ve i.ktısadi va· 
ziyeti üzerinde tesir icra etmiı °"" 
lan vukuat ve akisleri diğer memle-

onların lehinde veya aleyhinde bir 
taraf iltizamına mecburdur. Bunun 
içindir ki Falih Rıfkı'nın, Mu11oli
ni'nin 1 talya'aı hakkında yazdıkları 
bir seyahatname olmaktan çok uzak 
tır; yakında ne,rolunacağı söylenen 
Rusya hakkındaki kitabı da hiç fÜp 
hesiz buna bcnziyecektir. 

Bu gazetede, daha bir ay evvel 
parça parça neşredilmit olan F aıiat 
Rorna'nın neler ihtiva ettiğini, kari

lerim.ize saymağa hacet yoktur. O
nu, bugünkü ltalya"run hali, iktisa
di va.ziyeti, edebiyatı, ıan'ati hak
kında malılmat almak için okumağa 
kalkoıanlar, onda iıtediklerinden hiç 
bir şey bulamıyacaklardır; bu bir 
istatistik cetveli, hakikati olduğu gi
bi veya bi"az tağyir ederek aksettir
meğe çalışan bir ayna değildir. Bu 
bir müdafaaname, bir iddianamedir; 
bugünkü dünya gençlerinin büyük 

.ı· s hu• ~ .. ... 
l'..\m-Rftl."•trı:.!."~aoik kaım14lardır. 

1 O s nelik moratorgom 
PARIS, 19 A.A. - Bugün öf. 

leden sonra Fransızlarla Almanlar 
arasında yapılan müki.lemelerden 
kat'i bir netice hi.111 olmamıttlr. 

Mesela Fransızlar tarafından 
Fransa'run istikraza veya Alınanya 
ya açılacak kredinin karıılığuu te
mine iftirak etmesi içio fart olarak 
ileri sürülen teminat henüz müuke
nta :ı:emin teıkil etmemittlr. Bu 
meıele ile de Londra konferan11 
m&fırul olacakbr. M. Laval'in riyase 
tinde bulunacak ve M. Briyan ile, 
M. Flandin, M. François Poncet'den 
terekküp edecek olan Fran11z heya 
ti, Londra'da Fransa'nm her türlü 
yardımda bulunması için mu.ıak 
surette fart olarak ileri sürdüğü te 
minatl elde etmek için ıorar edecek
tir. 

Bütün bu vaziyetlerden Fransız -
Alman milki.lemelerinin beyhude 
olmuı olduğu neticesine vasıl olmak 
doğnı değildir. Bilakis, bu miiki.le
melerin neticesi iki memleket ara
sındaki münasebatı bilihare teshil 
etmek olacakbr. M. Brüning, Fran
sa tarafından talep olunan 10 sen&
lik siyasi moratorium gibi bir taah .. 
hüt altına gİremiyeceği mütaleasın
da bulunduğundan her iki taraf 
F raıuı:ı: - Alman tefriki mesaisinin 
tedrici surette inkitafı leyhinde e
sasa müteallik müıterek bir beyan
name neırile iktifa edeceklerdir. 
Herkes Londra'ga gidigor 

PARIS, 19 A.A. - Saat 16 da 
Pariı'ten ayrılacak olan M. Hcnder 

bir kumının "manifeıte,, ıidir. 
O gençler kimlerdir ve ne istiyor

lar? 1914 senesinden evvelki fikir
lerin, dünyanın en mülhit boğuıma
sına mU.ncer olduğunu gören, evle .. 
ri, köyleri yakılan ve artık gii:ı:el 
sözlere, gürültüye papuç bırakmak 
istemiyen adamlardır. 1918 den, ya
ni 13 seneden beri, ne İstediklerini 
henüz kat'iyetle kestiremediler; Fa
lih Rıfkı: "Faıizm ( ... ) cemiyetin 
bütün yeni inkiıaflannın peıinden 
gitmeyi, lüzum oldukça değişmeyi, 
usul, fikir ve karar değittinneyi ta
bii sayar,, diyor. Bu sözleri, eskiden 
reddettiklerinin bir kısmını yavaı 
yava, kabul etmiı olan Bolşevizm 
için de heınen hemen aynen kulla
nabilirsiniz. Zaten, tam bir karar 
verememelerine hayret etmemelidir. 
Başka türlü olabilir miydi? Biribi
rinden o kadar ayrı meselelerle kar-

Sermayelerin kaçmasına 
karşı kararname 

BERLIN, 19 A.A. - Alman hü 
k.Umeti sermayelerin kaçmasına mi 

ni olmak için bir kararname ne,ret. 
miştir. Bu kararname 10 maddeyi 
ve bire:ok tali kısunları ihtiva et-

- -, ----.......... -
ki.mı şunlard<r: 

Hükumet tarafından tesbit edi
lecek bir tarihten itibaren altı aydan 
beri Almanya' da bulunan veyahut 
ecnebi memleketlerde ikamet eden 
her Alman mükellifi lmperatorluk 
banka1111a veya bu bankadan döviz 
ticareti yapmak için vekiı.let almıı 
olan bankalara müracaat ederek el
lerinde bulunan ve Üzerlerinde ecne 
bi para.ile tediye edileceii muhar· 
rer bulu._ bütün esham ile alacak 
oenetlerinin miktarını bildirmeğe 
mecburdur. Bu ahkama muhalefet, 
fayet ihmal neticeıi iıe hapis ceq. 
sile tecziye edilecek kaıti ise azl\mİ 
10 sene nef'i istilzam edecektir. Bu 
kararname ahlıimma mihalefet .. 
den kimıeden hataiz nakti ceza alı
nabilecektir. Eshamı müaadere olu
nacaktır. 

Varidatlan muayyen bir miktarı 
tecavüz eden mükellefler, bir mu
hasebe tutmaia ve her sene servetle 
riniıı bir müfredati defterini tanzim 
etmeğe mecbur olacaklardır. 

Paris diş°Çilik kongresi 
Pariste ağustosun birinden 

sekizine kadar devam etmek ü
zere beynelmilel sekizinci dişçi 
lik kongresi toplanacaktır. Bu 
kongreye iştirak etmet üzere 
bugün vaı :ırla diş tabibi Halil 
llyas Bey ve diğer bazı dit ta
bipleri Fransaya hareket ede
ceklerdir. 

Kongreye muhtelif etütlerin 
netice ve nümuneleri arzoluna. 
caktır. 

şrlaıtılar ki! Birçok müe11eselerin 
yıkıldığını gördüler; halbuki bunla
rın sağlamlığına iman etmİ§lerdi; ar 
tık kendi kuracaklannın sağlam ol
masını istemeleri ve bunun için de 
her yeni itiraza, bazan tevekkül, ek
seriya öfke ile ehemmiyet verip yol 
değiıtinneleri tabii değil miydi? 

V akı& nereye gideceklerini tama. 
mile bilmiyorlar ve içlerinde, biri
birininkine büıbütün zıt istikamet
ler tutmuı olan gruplar var; reisleri 
başka başka; kimi milletleri inkar 
edip sınıfı ile öğünüyor; kimi ıınıf
lan kaldmnağa çalıtıp milleti ile if
tihar ediyor; kimi maziden örnek al 
mağa çalıııyor; kimi yalnız istikba
le bağlanıyor. Fakat nefret ettikleri 
ıeyler de ittifak var; hepsinin, ken
dilerine bat dütman bildikleri fey 
"bourgeoisie,, dir. içlerinde bunu 
itiraf etmiyenler var1 meseli Faıist-

Şehrimizdeki Alman banka- tir. Gelen cevapta bankal-:ı 
!arı dün hükumetin bonolar mu kumetin azami yardımda 1 
• • ••. , n ı .... r:ı, .... .. .......... _,,, h.caydedtlmekte 'fi_... 
bankaları vasıtasile verdiği pa- iki bankaya 3,300,000 [İP' 
ranın mütebakisini de almıtlar bonolar mukabilinde verilııı' 
ve tediyatlarını tam bir inti- kaydedilmektedir. 

zam dahilinde yapmışlardır. Dün Doyçe Oryent ıı.ıılı 
Maamafih dün gerek Doyçe nolar mukabilinde 344,00o 
bank ve Doyçe Oryent banka almış, İzmiı· şubesine de 
mevduatını geri almak için mü b" !' .. d · · V 
racaat edenler ~on bir kaç gu"ne ın ıra gon eı-ını~tır. IJ 

bank elindeki bonolarla "" 
nazaran çok azdı. Müracaat e- 444,000 lira alabilecektir.1'4 
denlere de istedikleri niabette çe bank emrine verileo 11 
tediyat yapılabiliyordu. bin lirayı dün tamamen çeJ' 

Perıembe günü Doyçe bank tir. 

ve Doyçe Oryent bank direktör Yaptığımız tahkikata rıl 
leri Ticaret müdürü Muhsin Be ran Doyçe Oryent bank 
Yi ziyaretle fena ve sıkışık vazi b' h f rf d 1 ,.J 

ır a ta za m a mem tJ1Y yetlerinin hükumete bildirilme ·ı~ 
sini istemişlerdi. Ticaret müdü mizde kaydettiği sekiz mı 
rünün derhal ve mufaaaalan liranın 4,5 milyonunu iacı.J 
çektiği telgrafa dün cevap gel- miştir. Doyçe bank ta 2,5 
miş ve bankalara tebliğ edilmiş yon lira tediye etmiıtir. 

Tapu ve kadastro ı· Çankırıda su fe rşiyİ 
mektebi ÇANKIRI, 20 A.A. -

Tapu ve kadutro tatbikat kaaabasına eetirilmiı olan yeoİ 1 
mektebinin bir senelik tahsil yun kasaba dahili dmnir boru tJ 
müddeti iki seneye iblağ edile- yatı bugün ihale edilmlıtlr. -rJ 
cektir. Bu seneki talebe ikinci havuzlanndan tazyik ile tehrln ~ 
sınıfa terfi ettikten sonra birin- ta afı .

1 
.
1 

• .J 
. . . . d I be k r na ven en su ı e yangın dflr cı sınıf ıcın yenı en ta e a- J 

bul edil~ektir. lan da cloldunılacaktır. Şehrin cld' 
Halen mektebin riyaziye, ve teaddlt yerlerinde Yanırm için 

hukuk şubelerinde yüze yakın lar vücude ıretirilecelıtir. Demir IJI 
talebe vardır • rular kô.milen gelmittir. Milt 

Tapu kayıtları bu hafta içinde İfe baılıyacaktıt 
Tapu kayrtlarmın kanunu 

medeni ahkamına göre emlak 
sicil defterlerine geçirilmesine 
yakınlarda başlanacaktır. 

ler; fakat kulak asmayın, onlar da 
bugünkü "bourgeoiıie,, yi meydana 
getirmit olan fikirlerin, 1789 ihtili
linin aleyhindedir. işte asıl mütte
rek düşman: Fransız ihtilali. Bir 
kısmı (Rusya) onu takdis etmekle 
beraber neticesine; bir kısmı da (1-
talya) neticesini korur gibi gözük
mekle beraber esasatuıa aleyhtar. 1-
talya müsavatı, Rusya da hürriyeti, 
cemiyetin en büyük dütmanı sayı
yor. Muııolini bir gün: "Medeniye .. 
tin gayeıi, mümkün olduğu kadar 
müıavatıızlıklar yaratmaktır,, di
yordu; hürriyet hakkında düşün
dükleri de malumdur: "Şehirleri, 
köyleri ırezdim; ekmek, papuç isti
yen aıördüm amma hürriyet istiyene 
rasgelmedim.,, 

Hürriyet ve müsavat fikirleri red
dedilince de 1789 ihtilalinde ve o
nun eıeri olan "t.Gur,reoiıie,, de se-

Izmirde yaz tatili 
IZMIR, 20 A.A. - Şe•hn'•

adliye yaz tatili başlaın,.br. 

rilecek bir fey bulunmaz. ~ 
Hukuku beter beyannameıı 

ilk maddesini hatrlar .. ru:ı:: "Het " 
ııan, hür olarak doğar • ., ltaly• 
Rusya bir ağızdan sonıyor: Ya. 11 
miyet? Bütün bu gençlerin geÇit'Jı 
ği buhran, her insanın hür olal"I 
doğurduğu hükmünün yarattıit• 
yalara kartı bir akıülameldir. 

Bir çok bediiyatçılar, bazan ı-1' 
tin hayatı, bazan da hayatın " 
takip ettiğine kanidirler. H 
büyük cereyanların daima keıt~ 
den evvel gelmit san'at harekct1 
den hız aldıkları muhakkaktır. ~ ı' 
riyete, müaavata, hillılı bu iki '.,ıı 
sın bir arada teşkil ettikleri defli O" 
raıiye ilk darbeyi san'at vurdu ...... il' 
mekraıi, kemiyetin keyfiyete "; 
besi demekti; bir san'atkarr def' 
ziyade sinirlendiren şey itte bu i"" 
!ebedir. Her inıan hür olarak do 
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müstahsillerinin vaziyeti endise uyandırıyor .. 
ıj~ .Ekononıi . 

,:~ Bu ne biçim ticaret 
n j. 
cukl 

ve sanayi odası? 
• • 

eriııl 

tsııl 
çılacak ticaret ve sanayı sergı-
sine para vermek istemeyor 

~ Sanayi birliği tarafından geçen lzmfrde yalnız bir Alman bankası
TZ ' evvelki &eneler Galatasaray' da a- nın müşkil bir vaziyete düşmeıin-

l T. den ba .. ka bir teıiri görülmemittir. ~ an yerli mallar sergisine ıcaret .,. 
odası tarafından da ı kİ ier bin lira Piyaıada hiç bir tahavvül yoktur. 
yard J • • • • F k b Döyçe Oryent Bank'ta parası olan-d ~ ım a ı ş tırak edilmıştı. a at u 

ı:rı ~n-ki sergiye Oda her nedense hiç )ar bankaya müracaat ederek mev
.. ! hır yardımda bulunmak isteınemek- duatlaı-ını i .. temekte ve yüzde 20 
11 1 bu d Od den 40 ve bir aralık 50 ye kadar çı-t ve na se~p olarak a aı 
f b 't · • kan bir nisbet üzerinden pa .. alarını. u Çeaının mütevazin o1dug..u 

ost • , b d b" almaktadırlar . . tit ermeKte.,ir. Halbuki un an ır 
Ş dd Banka ıimdiye kadar 633,600 li-.. et evvel Oda meclisinde bu 

1''1! 1 b" ra sahiplerine iade etmittir. Banka-lı- eıe e Üzerinde gôriiıUlmüt ve ır 
t tQk münakatalardan sonra, eğer ya tevdiat yekUnu 1 milyon 800 bin 

.. ıetgi açıhr ve Jüzum hasıl olursa, lira olup bankanın piyasadaki para-
r. . Si ise 2 milyon lirayı mütecavizdir. 
·~ Y_ar~mda bulunulmasına kaYar ve-

t-ılrnışti. 

• rtl Ticaret odasının şimdi bu şekil-
ııııl harrket etmesi Sanayi birliğini 
rdı ve sanayi erbabını çok müteessir et

r. •ştir. Maamafih birlik Odaya tek 
rnr müracaatla Odanın ayni zaman 

İ:I d. Sanayi odası oldngunu hatırı..ta 
<akı r . 

lıınir ihracat fiatleri 
üzerinde tenzilat 

IZMIR, 20 A.A. - Ecnebı va-
u r kur..ıpı:ınyaJarı iJe yaprhnakta 

1 
ulan: l zmir ihracatı kumpanyaların 
yaptıkları bir anlaşma yüzünden ih 

raccct mahsulleri yüksek fiatla nak-

1edi!d1klcrinden dünya piyasalaı·ın-

da diger yc·lerde yetişen mahsula
t" rekabet ee1emiyecel: vaziyete dü
şiı.-üln1Üftur. Hiç olrr.azsa Yunan 

J nıahsu l.ı t:ni sıe vketliklc:ri ucuz tari-
0 fc uzuinden ınahıul~tımızın da na-

( 
killen hususunda timdiye ka<lar ya-
P t.n tc~c husat ve n1üracaat miis-

T. Odası kooperatifi 
Ticaret odası memurları dün 

saat 18 de oda salonunda bir u
mumi içtima daha yapmışlar ve 
tesis edilmekte olan yeni koo
peratifin nizamnamesinin tetki 
kine devam edilmiştir. 

Ticaret odası memurin koo
peratifinin nizamnamesi yüz 
bir madde olduğu için bu tetki
kin bir az uzun süreceği tah
min edilmektedir. 

Ticarete girenler ve 
terki ticaret edenler 
Ticaret odası son üç sene zar 

fında yeniden ticarete girmit 
veya terki ticaret etmiş mües
srsat, ethas ve şirketler hak
kında biı· istatistik hazırlamak
tadır. Oda iflas eden liiccarın 
esamisile beraber bunları neşre 
decel<tir. 

ltalya Ruslardan 
buğday alıyor 

Sıhhat 
Şurası 

Ankaraya giden dok· 
torlar geldiler 

Ankarada toplanan yüksek 
sıhhat turası azası avdet e.tmit
lerdir. Azadan Dr. !lıeşet Om er 
Bey dün bir muharririmize şu
ri hakkında demiştir ki: 

-Yüksek sıhhat ıurası dört 
gün deva metti. Ve Sıhhiye ve
kili Refik Beyfendi küşat ve ri
yaset etti. içtimalarda maha
kimden gelen bir çok tıbbi ra
porlar tetkik edilmiştir. Şurada 
görüşülecek meseleler tababete 
ait mesleki işler olduğu için 
efkarı umumiyeyi alakadar et-
mez.,, 

Misafir 
Bahriyelileı 
Amerika sefiri yarın çag 

ziyafeti veriyor 
Yarın Amerika sefiri tarafın 

dan Y eniköydeki ikametgahın
da Amerika gambotları zabita
nına bir çay ziyafeti verilecek
tir. Şehrimiz ekabiri memurini
le erkanı askeriyesi de çaya da
vet edilmişlerdir. 

" Güzel kadınlar hak
kında ,, konferans 

Maarif vekaleti beden terbi
yesi umum müfettişi Selim Sır
rı Bey bu akfam radyoda "Gü
zel kadınlar hakkında,, mevzu
lu bir konferans 'Ver:!cektir. Se
lim Sırrı Bey badema her salı 
radyoda mesleki konferanslar 
verecektir. 

Biı- veznedarla 
tahsildar 

bir 

11'1 rrr. İ.tır nt.l.ce vermcrr. ı t binaenale
JP ~ h u<J c. va~iyet senelerce devaı:ı."I 

«'İp gıtnu~lıl". Cu defa hükumetin 
l bbüsü ae lzmire gelen Norveçte 
mu tc-addi t vnpur şirketleri seı-mayc 

lat ınC'an M. Lorenccn ve Melen 
cin ihı-acat tacirlerimizle yaptık1aı·ı 
tnı.ıJ.t.\vele ncticf'sinde ihracat mah-
5u1't:ı·i.nüz pek ucuz bir tarife He 

ihraç ve sevlıedilecektir. Bu tarife
l't n2zaran şimdiye kadar sev keJi .. 

lt:n ıncır ' 'e l.;zÜm nıahıulünün be· 
~er lC1nundan 40 tilin alınmakta i
di. Bunda boyle Norveçliler 15 ti
ling alacak! tlır Tarife bu senenin 
ihtl'::at ınc siı11inde t a tbik edilecck
f r 

Maliye müfettiş muavinle
rinden T evfik Bey İstanbul def 
terdarlığında bir veznedarla 
bir tahsildarı !Hr yerden rütyet 

Aldıgımız malumata naza- j alırken cürmü me,hut halinde 
ran, talya hükumetile Sovyet yakalamıştır. Her ikisi de tev
Rusya arasında, ticari mahiyet kif edilmiştir. 

A-ınan ınali buhranının 
lzın · rdeki tesiri 

17.MIR, ?.O A.A. - Almonyanm 
geçir;rıe.kte olduğu mali buhranın 

• =• .., .......... 
Kambiyo Borsası 

~ ~ 

lıtcrlin IU30,00 Kuron 15,92,00 

Do 1 ar o, 4 7, 02 ~Ş:.:.ll:.:.i:.ng~_3,:..:ı_6_,4_0 
F'ra"k 12.00,00 

Liret !l,Ol,00 

Pezeta 5,0~,40 

R. mark ı,99,60 

FrankB. 1,38,0Ô Zloti 4,20 

Drabm i 31i,4 2• oo ~P...:e:.:.n:.:g:..u __ 2_:,_1_ı ,_ı_o 
f'rank l. :!,4:!, 10 Ley 79,32 __::__ __ _ 
Leva ö5, ıo, Dinar 26,76,00 
::::---......:..........:.... 
Florin 1,16,87 1 Çervone5 1088 

Borsa 
lıariı:i 

Alım 913,00 
Mecidiye 53,50 
Banknot 264,00 .. -

J·,.Jıam \e 'J aln il<ıtın 
16tlkrazı dahili 
DU}ıınu mııvahhade 
ikramiyeli Demir) olları 

nevı 

87,00 
66,75 
3,50 

te, fakat çok mühi mbir muka- · -·•-•••••••••n•••• .. •••••••••••••--
vele aktedilmiıtir. Bu mukave-
leye nazaran, ltalya Rusyadan 
bu meV&im sonunda iki yüz bin 
ton buğday mübayaasını taah
hüt etmektedir. 

Buğdaycıların 
Bir teşebbüsü 

-- -. ,._ -
Eskişehirden bir hey' et 

Ankaraya gitti 
ESKiŞEHiR, 20 (Telefonla) -

Bugün tehı·imizde yapılan bir içti
mada buğday iatih~ali meselesi ve 

buhran eb·afında müzakl'rat cere
yan etmiştir. Neticede kôylü ve 
tüccarın va2iyetlerini arzetmck Üze 
re bir hey'etin Ankara'ya gİtme11ine 
k~rar verilanİftİr. Hey'et Ankaraya 

hareket etmiştir. 

tütün ihraç 
miyiz? 

Mısıra 

edebilecek 
Artüvin ve T rabzan tütünle

rimizin son seneler zarfında bü 
yük bir mahreçsizlik sıkıntısı 
çekmekle olduklarını mü tead
dit defalar yazmıştık. Bu tütün 
!erin umumi harpten evvel ih
raç edildikleri Mısır piyasası 
harbi umumi v~ilesile kapan
mıf, Çin ve Japon tütünleri tü
tünlerimizin yerini tutmuştur. 

Harpten sonra bir çok feda
karlık yapan tüccarımız 929 se 
nesinde Mıııra beş milyon kilo 
kadar lÜtün satmıtlardı. Bu ıe
neden sonra Mısır hükumeti 

-
atin, bir felsefenin ra(bet bulmasına 
sebep oldu. 

Türk, Bulgar, ve Yunan tütün
lerine, Çin ve Japon tütünleri
ne olduğu gibi, 100 Mısır kuru 
ıu (bin kuruı) gümrük koydu, 
tabii bizim tütünlerimiz daha 
ucuz olan Çin ve Japon tütün
lerine rekabet ed medil~r ve 
Mısır piyasasını tamamen kay
bettik. 

Vakıa bu ağır resim ilk defa 
Mısır hazineııine bir mikdar va 
ridat temin etti, fakat dünya
nın her tarafına ihraç edilen 
Mısır sigaralarının ıahtını da 
azalttığı için, Mısır hükumeti 
bir senede bir milyon Türk lira 
sı ziyan etti. 

Trabzon ve Artüvin tütünle
ri Mısır mahrecinin kapanması 
üzerine hükumete müracaat e
derek, müşkül vaziyette kaldık 
!arını söylemiş ve kendilerine 
yeni mahreçler bulunması husu 
sunu rica etmitlerdi. Hükôme
timiz de bu müracaat üzerine 
Mısır hükumeti nezdinde teşeb 
büsatta bulunmuştu. Memnuni 
yetle haber aldığımıza göre si
gara ihracatının azalmasından 
esasen müşteki olan Mısır hü
kumeti bu müracaatı hüınü ka 
bul etmiştir. Her halde 931 tü
tün rekoltesi tamamile idrak e
dildiği zaman bu mesele halle
dilmit bulunacaktır. Çok mÜ§
kül vaziyette bulunan Trabzon 
ve ArtÜ\'İn tütünleri bu sayede 
bir az kendilerini toplayabile
ceklerdir. 

ıında bulunmasını istiyen Fa,istle
rin,ı Bolteviklerin söyledifi de bun
dan batka bir ıey midir? 

Bu.günün gençleri, yani 19ı4 -
18 muharebetine ittirak etttikten 
sonra İf batına e&çmiı veya yazı 
yumağa batlaırut olanlar, o adam
ların fikirleri ile büyüdület'. Unutul 
maması lizım selen bir no1'ta daha 
var: Hürriyet ve müaavat prenıip
lerinin tam olarak tatbikine çalıtan 
Franıa'da1 harpten evvelki kqmc
kete, memleketin nihayet düşman 

orduları tarahndan jstiliaına mÜn· 

cer olan ıerazatbia muk~bil o pren
siplere pek bel bağlamıyan Alman
ya' da büyük bir azamet vardı; 

"Deutachland iiber Alles., imanı, 
ceaim binalar, büyük tehirler, had
sjz hesapsız fabrikalar doğuruyoı·-

akıllısı ela, aptalı da bu haktan uti
fade eder. Büyük ihtiliı.lin, mektep 
aaresinde ht-rkeıin iyi ile kötüyü a
yıı·drdccek hale geleceği hulya11 da 
boıa çıkmııtı: Mektep, den, akıllı
nın akhnı btıdalanın da budalahim• 
takviye e;ti. Her~esi~ .. o&.:u_maı~ 
çalışıldığından ben kotu kıtap!ar, 
kötü re•imkr, kötü heykeller 5ogal
nıağa, iyilere gösterilen huı~met 
fazlalaımağa baılamıştı. Mosda yal 
nrz Fr.ın•ıı'da 1870 ile 1914 arasın· 
da rağbet gören edebiyata bakın, 
san'atten hir parçacık anlıyan her
kea;j Urprrtir. Mecburi tahsil prm

ıipı ~iki yalnu ıptidaıi tahsile in
hisar etn1eyip te darUlfünün tahsi
lin~ kad~r lefmİI olunabilseydi bel
ki hayırlı bir netice verirdi; fakat 
buna İn1k8n olmadığı için kötü, hiç 
olmazsa Vt"nilikten m.ıhrum bir san' 

Bunun içindir ki san'atkirlann. 
büyük bir kısmı, hattiı hemen he
men hepsi demokrasiden yüzçevirir 
diler; onu hicvettiler. Madame Bo
vary'nin Hamais'si, yalniz baya(I 
dinıizin değil, demokratın timaali 
olmağa baıladı. Filozoflar ela san'at 
karları takip etti. Georges Sord'in 
1914 ten hayli evvel ya:ulmıt olan 
Considertıtiona sur la violence'ı ile 
Maurraı'ın seçen asır nihayetinden 
kalma L'avenir de ]'inteUiınece'ı, 

Nietzseche'nin kitapları ile beraber, 
bugünkü demolınıi aleyhtarbjınıha 
zılıyan batlıca eaerlerdendir. lbaen
in bir kahramanı, zannederim Dr. 
Stockman, "Elueriyet dalına halı

aızdır,. der; hıal ve zeki bir akalli
yetin, .a..ıe, ber ıeye rağmen it ba- - du. Vakıa bu Almanya, muharebede 

Güme giden 
Encümen! 

Talatı niçin öldürdü? Baha Bey encümende 
beda;a çalışacağını 

haber veriyor 

1 

ı 
:::.~~:::~:m: 1 

rüklerde iş gören komis
yoncu/ arı bir zaht ve ra
ht altına almak için bun
ları imtihana tabi tut 711lŞ 
kendilerinden biner lira 
kefalet almış ve ancak 
bundan sonra komisııon
culara karne vererek, 
gümrüklerde iş yapabil
melerine müsaade etmiş
ti. 

Katil istintak dairesinde verdiği 
ifadeyi tamamen inkar ediyor? 

1 
Mülga dil encümeni azasın-

1
. 

dan M. Baha Beyden dün şu 
mektubu aldık: 1 

"Dil encümeni güme gitti,. ' 
diye bir iki meb'usumuzun be
vindiklerini gazetelerde gör
düm. Bu vatandaşlarımızın bu
na sevinmek mi, ağlamak mı 
lazım geldiğini takdir edeme
yişlerine şaştım. Bu Beyler, 
bir milletin dili ile varlığını gös 
tereceğini elbette benden iyi j 
bilirler. O halde neye seviniyor 
]ar? .•.. 

Y erebatanda Muhterem efendi 
sokağında bir ev, g~enlerde kanlı 

bir boğuşmaya ıahne olmuş ve bu 

kanlı boğuıma Sarayburnu bahçe· 
sinde garsonluk eden Tali.t İaıninde 

bir gençin hayatına mal olmuştu. 
Talatı öldürmek iddiasile zannaltı

na alınan Mehtnedin dün Birinci 

cezada muhakemesine ba~landı. ~ 

Maznun _µll>ıtada ve iatintak daire-- ' 

sinde verdiği İfadeleri tamamen in
kar ediyordu. 

Reis .sordu: 

- Na .. ı oldu, bu it? 
Mehmet, sarı benizli, mütered

dit, ürkek tavırlı genç anlatmağa 
başladı: 

- Talatı canımdan çok severdim. 
Reis Bey hazretleri. Ben de anlama 
dım bu iş nasıl oldu .. 

O ak şam, Talatın iiveybabası 
Hasan Ef. Niğdeden gelmiıti- Ta
lat, bana uğradı: 

- Gel, bu akşam bizde rakı İçe
lim! dedi. lıim olduğunu, gelcmiye 
ceğimi söyledim. Dinlemedi. Beni 
zorla evine götürdü. Batladık içme 
ğe ..• amma ne içmek reiı bey Haz

retleri ... hilü olma11n, belki on ti
şe rakı içtik. Hiç birimizde ayakta 
duracak hal kalmnmıftı. Hele Ha
san Ef., deli gibi idi. Pencereleri 
yumruklamağa batladı. Talat, baba 
sını bu halde ırörünce, bir iki söz 
söyliyecek oldu. Ha•an Ef. dinleme 
di, camları tangır şungur indirmeğe 

başladı. Talat, daha fazla sabrede
medi, babaaını sallasırt edip Öteki 
odasına ırötürdü. Ben salonda, bun 
lann biribirile aiiız d:ıla,ı yaptıkla
rını itiliyordum. Derlren Talat, ters 

VilıJ.qetle 

Vergiler 
Yeni kanunların 
tebliğine başlandı 

Yeni arazi vergisi kanunu 
defterdarlığa tebliğ edilmiş ve 
tatbikatına batlanrnıttır. Dün 
de sayım kanunu yerine kaim 
olan hayvan vergisi kanunu ııel 
mittir. Müsakkafat vergisi ka
mınu yerine ikame olunan yeni 
bina vergisi iratları kanununun 
tebliği de beklenmektedir. 

İdare hey'eti 
idare heyeti dün vali muavi

ni Fazlı Beyin riyasetinde top
lanmıştır. İskan ve teffiz mua
melatına ait itirazlar tetkik o
lunmuştur. ------
Kadın 
Mürşitler 
Birliğin dünk_ü_ i_çtimaında 

program bılırılemedi 
Kadınlar birliği dün ak~am 

irşat heyetlerine iştirak edecek 
kadın doktorlann da huzuru ile 
bir içtima aktetmittir. İçtima
da seyahat programı neticelen
dirilemediği için çar~amba gü
nü tekrar toplanılacaktır. .................. 

MEVSiM SONU 
MONASEBETILE 

Beyoğlunda LION maj;azaların
da garet tenzilatlı fiatltrle yapılan 
büyük satı~ yalmz 12 gün daha de
vam edecektir. 

nihayet m~~liip oldu ve, belki de es
ki emre kayıtsız itaatinin seyyiesi 
olarak bili kendiıini, he,· g\in kar
t••ına çıkan yeni yeni buhranlardan 
kurtaracak bir adam çıkannıyor; fa
kat eseı· mağlUbiyetle, Öyle bin bir 
buhranla yıkılacak gibi teylerden 
delil. 1870 te aldığı hızın teıiri ile 
hali, paraıı batarken bile, inıaata 
devam ediyor. Falih Rıfkı: •·yeni 
bir rejim, inta etmeden duramaz 

• • tt 

1 

yüzüne döndll. Gözleri kan içinde 
idi. Yapma etme derneğe kalmadan 
bir tekme savurarek asma lilmbayı 

yere düşürdü. Oda birdenbire zifiri 
karanlık içinde kalmı~tı. Ben kork
tum. Evden kaçtım. Ondan sonra 
ne olduğunu bi1n1İyorum . 

- l)'i amma 7.abıta)'n verdiğin 
ifadede elime bir demir parçası 

geçirdim, Tal atın ra.gele birkaç ye

rine sokup yaraladım! demlııin. .. 
Maznun bu ifadeıinin zorla alın~ 

dıiiını iddiaya kalkııtı. 

Muhakeme tetkikat İcraıı ve şa

hitlerin celbi İçin batka bir .. Üne 

bırakıldı. 

Hey' et toplanıyor 
Beyoğlu hastanesinden 7000 li-

ralık ihtil8.5ta bulunmakla nıaznun 

hastane muhasebe memurlarından 

lbrahim ve Hamdi Ef. ler diin Be-
şinci istintak hakimliğince iaticvap 

edilmiılerdir. 

Diğer taraftan hesabatın tetkiki 
için bir heyet tetkil edileceği söylen 
mektedir. 

Yaz tatili başladı 
Adliyed" dünden itibaren ıene-

lik mutat ya7. tatiline batlanmıtt•r. 
Dün ceza maıhkemelcrindEn ya1nız 

1 inci ve 2 inci cez..'\ mahk'!! mel eri 

muhak~me ile me,gul olmuşlardor. 

Tatil müddeti esnasında Birinci ce-
za mahken,eıi y1aln1z mcvkuflu müs 

tacel itleri elden çıkaracaktır. 
Ağır ceza reisi Hasan Lütfi Be

yin riyasetinde bir encümen hafta~ 

da iki ııün toplanarak kadro ve me
mur intihabı işlerile me11ul olıoak-
tadır. 

Tahkikat bitti 
Profesörün intihar 

ettiği anlaşıldı 
Kilyosta cesedi bulunan Pro

fösör Tichot'in ölümü hakkında 
ki tahkikat ik. 
mal edilmiş 
morg ta rapor 
nu vermiştir 
Morg, raporun
da Profesörün <i 
lümünde cebrü 
tazyik alamet · 
!eri görülmedi 
ğini ölümün bo 
ğularak vukt· 
bulduğunu bildirmektedır. 

Polis tahkikatınoa da profe
sörün gayet iyi yüzme bildiği 
için ayaklarnın ve ellerinin iyi
ce bağladıktan sonra kendisini 
kale duvarları üzerinden denize 
atmak suretile İntihar ettigi an 
)aşılmıştır. 

--+--+·--

Bizim, "Türk lugati, Türk 
dili işte budur., denecek bir ki
tabımız var mıdır? Van;o bera
ber gülelim. Fakat bu gün he- ı 
pimiz pekala biliriz ki bizim ne 
bir liigatimiz, ne de bir grame- , 
rimiz vardır. Yabancıların bi- 1 
zim dilimize dair yazdıkları ki
taplar bizde mevcut olanlar
dan çok daha mükemmeldir. 
Bu gün onlara baktıkça hem 
yüreğim sızlıyor, h m ulanıyo
rum. Sizler bu hal k rşısında 
sıkılmaz mısınız? Bu kahraman 
Türk milletinin bir liigati, bir 
grameri olsun istemez misiniz? 

Dil encümeninin bu üç sene 
zarfında ne yaptığını zahmet 
edip hele bir yakından tetkik 
ediniz. Göreceksiniz ki dil en
cümeni bir şeyler yapmı$lır. 
Acemiliğine rağmen bin mÜ§
külat içinde, yepyeni bir çığır 
açmıştır. Lisan temizlemek, lii-
gat yapmak, sarf yazmak o ka

Halbuki bugün güm
rükte karnesiz bir çok 
komisyoncıılar var ki, ser 
bestçe iş görebiliyorlar. 
Madamki netice itibarile 
karnesiz komisyoncular 
pek ala iş görebilecek
lerdi, neden dığerlerin
den kefalet alındı ve 
bunlar imtihana tabi tu
tuldu, diye 

Soruyoruz.. Ilı 

Nihayet 
-

Otobüs talimatna-
mesının 

tatbikine başlandı 
Belediyenin bir müddettenberi 

ihzar etmekte olduğu otobüs tali
matnamesı ikmal edilerek dun aa-
bahtan itibaren tatbikine ba~lanmıt
tır. Talimatname 52 maddedir. Res-
rni l'azete ile ilan edilmittir. 

dar kolay bir şey midir? Bir 
Talimatnamenin tatbikjnden be· tEcrübe ediniz. Fizike, kimya-

b • b" k ı· ri ıreçen müddet zarfında bir oto-
ya, tıbba , ne atala aıt ır e ı-

b 1 k 1 büa teahhüt ettiği m1ntakanın hari-
menin karşılığını u mağa a - . . 1 d· - · . . d h 1 · .• 
k Z. k "t h cınde •• e ıgı ıçın <r a ıahıbının 

ı .ınız. ,ıyanı yo , mu e a~sıs- . . . . 
1 · ı d · ted' - · · k d .. ·· elınden ehlıyetnaınest alınmıı ve bır 
arı e e ıs ıgınız a ar goru , . . . . 

.. O ) k" daha ışlem.,kten mencdılmııtır. Ta-
şünuz. zaman an arsınız ı . 

b 
·· ·· d"" '"' k d k \ L·. lımatname gayet sıkı madd len ha-u, gorun ugu a ar, o ay uıı 

h ·ı vidir. Her hanııi bir maddeye mu-
iş değildir. Bu gün angi ı im 
subesine baksanız manası ço- halif hantket eden otobüs 58hibi ve 
~uklarımız hatta büyüklerimiz toför derhal icrayı saa'attan mcnc
tarafından bile iyi anlaplma- d;ıecek ve bir daha vesika alamıya
yan yığın yığın Arapça ıstılah- caklardır. Otobüıler tıpkı tramı·ay 
!ara tesadüf edersiniz. Türkçe ve vapur gibi muayyen ıaatlrrde 

b d ? hareket edecekler \•e ıene mu ay ym u mu ur ...• 
işte sizin beğenmediğiniz encü saatlerde ite batlayıp, tatili faaliyet 

men ihtimam ile bu kelimelerin edeceklerdir. 
kartılığını, uydurmasyon tar- Her otobüı her ıenc tecdit edil
zında değil, çok makul bir te- m•k üzere talimatnamey aynen ri
kilde, kar§ısında daima tenkide ayet edecejme dair bir taahhutna
hazır koca bir Türk kütlesi ol- me verecek ve bunun için de 10 li
duğunu düşünerek bulmağa ça- ra alınacaktır. Bütün otobüsler aza• 
lışmıştır. Amma mükc-mmel mi saatte 30 kllom<tre yol L.atedcbi 
kusursuz bir eser mi vücude ge ı~ccklerdir. Otobü•ler için durak 
tirecektir?. Hayır. Zaten bunu )erleri muayyen olacağından baıka 
kimse, siz de iddia edemezai- yerde mİİJteri alınmıyac k ve müs
niz. Bu gibi eserler, malumdur teri celbi için baiiırılımyacaktır. 
ki kendi kendine, zaman ile te- Yarı~ etm<k yasaktır ve hareket ı
kemmül eder. Tecrübe etmedik rası itibarile hiç bir otobüs ondek;
çe zorluğu anlaşılamayacak o- nin Önllne ıreçemiyccektir. Otobü•
lan böyle bir iş çarçabuk vücu- ferde yolcıı ücreti ancak bilet muka 
de gelebilir mi? Bir ağaçtan bir bilinde alını>bileccktir. Biletriler 18 
meyve koparmak için bile bir yaşından atağı olmıyacaktır. Oto
sene bekliyor~unuz, İn•ahızlık büı müstahdemi nümuneıi bel diye 
değil mi? ce tesbit edilmiı bir elbise giymeğe 

Lozan giinü Olabilir; siz de encümen ça- rnerburdurlar. Diğer yolcuları ra 

Darülfünun Hukuk Talebe•İ 
miyetindcn: 

Lozan rnuahede,inin imzası tf'rİ-

lışmıyor, vazifesini yapmıyor hatsız edecek kadar üstü başı kirli 
Ce- kanaati varsa bir yenisini iste- olan müsteriler otobüse ahnmıya 

yiniz. Çalışacakları getiriniz, caktır. Vuku bulacıık her hangi b•r 
yapsınlar; fakat onu kaldırma- k d k · .. d"f ı 24 T • H aza a, az.azedelere tazminat veri. hıne nou•a 1 0 an emmuz u- yınız. E g" er bu fakir milletin o-

T ı b · · b'I h ı k lebilmek isin her otobüs belediyece kuk a • e'1nm ve 1 elimle u <u - na verecek parası yoksa para-
) tesbit edilecek bir nispette kaza ıi-

cuların Bn.yram. '. 0 dugundan • her- 1 sız da calışa~ak is.çilerı vardır. 
gortasına konulmağa mecburdur. 

sene oldugu gıbı bu sene de 24 Tem Bunlardan birı" bAn"ım. Şayet 
" Talimatnamenin ba~ı macidcleı-İ 

muz cuma aünü ınal 15 le Darülfü- siz de bu memlekete, bu mı"lle-
bir sene •onra muteber olacaktır . 

nun konferan$ ialonunda tesit me- t", bu milletin diline bir az da ...................... - ......... - ................. . 
rasimi yapılacaktır. Şehrimizde bu- parasız hizmet etmek ı"steyor- b" h gal, ır gramer ediye edelim. 
lunan muhterem mcb'uı beylerin sanız gelinı"z, zamanınızın K 1. f 1 uru a para etmez. şte mey-
Hukuk nıünteaiplEı-inin, Talebe Ar- bir kısmını buna ayırınız, top- d h d" b k 1 

1 
an, ay ı a a ım .•. 

kada,larımızın ve stc..nhul halliının lanalım, çalışalın1; elimizden Güme &iden dil encumcnınden 
teırifleri rica olunur. geldiği kadar bu millete bir lii- il BAHA 

raz.ı olıun, bu kelimeyi ondan cesa
ret aJarak kullanıyorum) nıümeısil-
leri Falilı Rıfkı ile Bürhan A.artır. 
Bürhan Asaf, Falih Rıfkı'nın kita
bı hakkında bilmeın bir tey ya%dı 
rnı? Yazarsa her halde- ff"vkRlide en
teresan olacaktır; çlinkü kendisine 
en mü&ait bir havada, t"'1 derin te
mayÜllerini aöyli.yebileceok demek
tir. O da Falih Rıfkı gibi, lborn'in 
SoJness'i gibi bir yapıcıdır. 

tün Ruıya onlaı dCtndrr. 

* * • 

diyor; bunu terııne çevırin: ''lnfft 
eden bir rejim, yeni bir rejimdir.,, 
Bu da öbürü kadar doğrudur. Genç 
lf'r, A:manya ile Fransa'yı; hiyerar~ 
,i ve disiplin ile müsavat ve hürri

yet prensiplerin.in neticelt-rin kar,ı
lattırdılar; verdkleri hüküın demok
rasinin aleyhine çıktı. 

Bizde gençliğin bu cereyanının 

en otantik (Allah Falih Rıfkı'dan 

Demokra~i el yhindeki cereyana 
taraftar ol~anız da olmasa.nız da, 

FA.lih Rıflu'nın kitnbı üzerinde dU
tünmelisiniz; çünkü bugün İster ıi 

yaıet, ister felıefe ve aan'at 31eınin
de, o cereyanı tanımazsanız, bir tey 
anlamal< kabil değildir. Snğda da, 
solda da oııl&rı bulursunuz; 1 tal yan 

Jarın Fa4izmi, Fransı:.ıların Aclİon 

Fran~aise'i, AlmanlHrın Hitlcr'i. bü-

FAiih Rıfkı'nın kitabına mevz:u o
lan gençlikten sonra belki onlnrı ha· 
sımlf':rınden, yani. genç demokratlar
dan da bahs.etmt-miz J.9.zundı. Çünkü 

oı·tada yalnr7 onl"r oJduğunu san .. 
mak, deınokraai ate-§İnin Aıncrik.l'

da, lngilte-re'de-, rran5a1da hi.I& bir 

çok eıerJer vücude getirdi~ini unut 
m•k günah olur. F kat haylı uzun 

siirccek ol. n bu me efeyi haıka bir 
ıef ere bırakıyorum; elbette hı gün 
bir b .. hane çıkar. 

Lisan hususunda Falih Rıf~ı, ha
k~kı inkılilpçı1arımızJandır. Vakıa 

bazao inktlapçr - milliyl"tçilcrin, 

yani safi Türkçe kelime kullanmak 
itilİycnlerin buldukl\\rı bir s vi he-

men kabul eder; çtinkü "verun, ö.ı

au,, 1ribi kelimeler onda, ı>Ö'.l ıan'"l· 
kannın hatuna gitmittir. Fnkat asıl 
tem,.yiiJü garp dillerinden kt>li111c 
almaktır. JGtabının hen1cn her 6ct 

trrında frenk~e bir kelimeye raslgc
lirsiniz; tür.kçeyi asıl 2tnginlqtıı en 

itte bu kelimelerdir. Fakat o d . ec
nebi kelimeler alml'k istİy("n!en 1-

2in hepsi gibi, hazan tcreddlit ~t..:.
yor. o kelimelere ne ı-ekil vcı ecegı.nı 
düşünüyor; kitAb1:11n bir yerı de 
Hekonomi,, diye yazdıgı kelimeyı bu· 

taraft~ da ·1ekor.1omy ,, dİ)'e • il) "lr. 

Bu a;·amalar bize eJb"tt gunun l.Ji 
rinde, Avrupa dilleı·inden tiırkçf"yu 

kf'JimrlCT:n na1•I .ıl,naca •ını ôgrttc

c< lttır. 
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· SALI 21 TEMMUZ 1931 

Asrın umde si "M iJliyet" tir. 

21 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

si No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 ., 2700 n 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuthalar 10 kurut 

lur. Gazete ve matbaaya ait iti"" 
İçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 
k..buf etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

asgari 21 derece idi. Bu
giin ruzgar mutedil poy
r,ız, hava ekseriyetle açık
tır. 

ff1:·E~ 
Ceketsiz gezmek 
Sıcaklar böyle devam ettik

çe vücutte ve başta hafiflikler 
olacak!. Bugünlerde lstanbul
da yeni bir fırka çıkıyormuş .• 
telaş etmeyin! siyasi fırka de
ğil! •• Onun bir tanesini güç ba
rındırabiliyoruz. Geçende bir 
buçuk olacak gibi oldu •• Az kal 
sın küçük dilimizi yutacaktık. 
Benim bahsetmek istediğim 
fırka (ceketsiz fırkası) dır. Hat 
ta bu fırkaya girenlerin resim
lerini bile dercediyorlar. 

Vakti le F ransada (donsuz
lar) fırkası diye bir fırka vardı. 

• sıcaktan, fıkaralıktan mı - don-
• lannı çıkarmış olduklarını pek 
bılmiyorum. Binaenaleyh em
sali de vardır. 

Ancak siyasi kanaatlerini 
kopya etmemek şartile - ceket
sizler yerine bir de donsuzlar 
fırkası yapsak hiç fena olmıya
cak •• Zaten her şeyi o taraflar
dan alıyoruz ... Çünkü laf ara
mn:da beni ceketten ziyade don 
ve pantalon sıkıyor.. ister kı
zın! ister gülün! 

Alem ter dökerken biz 
kan dökeriz 

Salıpazarı deniz hamamında 
üç dört ahbap latife ederler
ken hır çdcmış derken kan dö 
külmüş bu delikanlılar, biribir
lerine kum atıyorlarmış ... buna 
kızmı,Iar ... Gelsinler de gazete 
cilerin arasındaki atışmayı gör 
sünler! kum, insanların biribiri 
ne attığı en zararsız ve maaum 
,eydir. İftiradan tutun da da
yağa kadar neler atılır neler!.. 
Kuma kızar da biribirimizi ya
ralarsak, berikiler için ne yap
malı? .. 

İtin garibi alem denize gider 
eğlenip terini ve kurdunu dök
meye! biz de gideriz .• biribiri
miı::in kanını dökmeye!. Ne ga 
r;p adamlarız yahu!. 

Bir yastığı aşamadın 
Meıhur zendostlar kimler

dir bilmem!.. Fakat şu hikaye 
yi yeni öğrendim: Onlara ithaf 

Samoel ve çocukları 
T eodor bana dedi ki: 1 etmek için bir çare bulabiliriz. 
- Ben edebiyat adamıyım. Sizin altınızdaki apartman pek 

Kabiliyetimin müsaadesi kadar yakında botalıyor. Yalnız bu 
yazı yazarım, romanlar. tahrir apartmanın kirası bin frank faz 
ederim. Fakat iş hususunda ladır. Aradaki farkı tediye eder 
hiç te becerikli değilim. Mese- seniz, sırf sizin hatırınız ıçın 
la' bir roman yazdım değilmi, iziyete katlanır, alt kata t~ı· 
tab'a götürdüm mü bana öyle nırım. 
şartlar teklif eder ki, çıldırmak - Nasıl, nasıl? 
işten değildir. - Bir edebiyat adamı ıçın 

Bereket versin, apartmanm süklınet, a:ıı buçuk fedakarlığa 
üstünde komşum Samoel var- değer. Evet bin frank bir para 
dır ki, bana akıl hocalığı eder. dır. laterseniz batka bir şey 
Çok işlerimi ona dauııırdım.Sa dütünelim .. 
moel büyük bir tuhafiye mağa - Mesela? 
zasının sahibidir, ismini söyle- - Ben çocuklarımın oynadı 
dikten sonra izaha hacet yok, ğı odaya bir halı koymak ihti
şeytan gibi it bilir. Ayni zaman yacını duymayorum. Böyle bir 
da sevimli, neı'eli, nekregıi bir zamanda halı fazla lüksfür öy 
adam olduğu için sohbetinden le değil mi? Fakat bu odanın 
de zevk alırım ve müşkülim o- zeminine halı düşersem, sizin 
lursa, ona söylerim. için her halde faydalı olacaktır. 
Komıumun dostluğu ve dos- Altı, yedi yüz frank bir fedakar 

tumun lfomtuluğu benim için lık yaparsanız, sizin için oraya 
paha biçilmez bir şeydir amn.:a, bir halı alırım , 
bunun da bir mahzuru var. Çün Bidayette bu teklif bana garip 
kü Samoil yed; çocuk babasıdır göründü.Fakat nihayet Samoel 
ve bu çocuklar sabahtan akşa- Efendinin bu teklifini mantıki 
ma kadar koşarlar, çekişirler, buldum ve cebimden yedi adet 
ayaklarını vururlar, hulasa ba- yüzlük frank çıkardım. lki 
şımın üstünde her gün bir ce- gün sanra, düny!lnın en mesut 
hennem gürültüsüdür gider. adamı idim. Ne gürültü, ne 
Edebi ilham ne kadar sehil ol- patırdı .• onun için derhal kom
sa da, bu gürültüden müteessir şuma teşekkür etmeğe çıktım. 
oluyor. Onun için geçenlerde Beni çocukların oynadığı 
Samoilin yanına çıktım ve pek odada kabul etti. Fakat bu oda 
haklı olduğum şikayetimi ken- ya halı filan döşemem~ oldu-
disine söyledim: ğunu gördüm. 

- Azizim, dedim, bu artık Samoel: 
ila nihaye böyle devam ede- - Ne düşündüğünüzü anlı-
mez. Çocuklarınızın biraz ku- yorum, dedi, odaya halı alacak 
taklarını bükün. Ne yaparsanız tım, fakat düşündüm, koca bir 
yapın, tek bu gürültü patırdı halı almaktansa, çocukların 
bitsin. her birine birer pantofla alma-

Samoil: ğı tercih ettim. Gene ayni neti-
- Bunu söylemek kolay, de ceyi elde ettikya, siz ona bakı

di, fakat belki de sizi memnun nız. Artık perii ilhamınız rahat 

...... ·-·-····-···················••••·•-••••••••• sız olmaz . 
ediyorum: 

Bir adam bir köyde bir ote- Devredilecek ihtira beratı 
le inmiş .. Oda istemiş .. otelde •ziftli mürekkebatıaki ziftli ınü-
tek bir boş oda ve bir tek boş rekkebaıa ait islahat" hakkında sa
yatak varmış ..•.. O esnada bir nayi mudiriyeti umumiyesinden istilı 
de kadın müşteri gelmiş •. B. _,_ 'ı sal edilmiş olan 19 Ağustos 1929 ta-

rih ve 1084 numarah ihtira beratı ların ikisini de reddetmek ,,..,_ 
hakkmda bu kerre başkasına ferağ 

memişler .. ve teklif etmişler; veyahut icara verileceğinden mez-
- Yatağın ortasına bir yas- kur ihıirayı •alın almak veyahut iı

tık uzatalım .. ikiniz de ayni ya- ticar etmek arzusunda bulunan zeva 
takta yatın!. tın htanbul Bahçe Kapı Tat Han 

yersiz, yurtsuz kalmış olan No. 43-48 de mukim vekili H. W. 
biçare iki yolcu bu teklifi ka- 1 STOK Efendiye müracaatlan. 

1 Çapras kelimeler 
2 s 4 ~ 8 7 8 9 10 il 

9 ı~ ·~ 

Yeni şekil 

Soldan sağa ve yukardan 
aşağı 

1 - Eksik doğru değil 
sıtai nakliye (5) 

2 - Hakiki değil (5) 
3 -Emir dinleAtek (5) 

(6) Va-

fl • ••• 
4 - isyan eden (3) Damar su

yu 
5 - Lezzet ( 3) Hail, mini ( 3) 

Göz rengi (3) 
6 -Ev (4) Meyva (4) 
7 -Cet (3) Madeni İp (3) Tat

lı değil (3) 
&- Kabul etmek (3)Ateı (3) 

9 - Musiki aleti (5) 
10 - Alaca (6) 

11 - Bir Vilayet (5) Nehir 
(5) 

Devredilecek ihtira beratı 

' 'Gemi demiri örtüıü kama çivisi· 
nin ve buna mümasil mevadm dö
külmesi için usul ve tertibat" ve 
"lokomotif kazanı yahut münıult 
mevat İçin iğnele.nmiı kama çiviler 
imali usulü" hakkında sanayi müdi
riyeti urnuıniyetinden istihsal ediJ
miı olan 2 T-.rinievvel 1929 tarih 
ve 1008 ve 21 Tetrinievvel 1929 ta
rih ve 1002 nuıd'aralı berat bu kere 
ferağ veyahut i&ıre verilecefinden 
mezkU:r ihtirayı satın almak veya
hut isticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın lstanbul 81'hçe Kapı Tllf 
Han No. 43-48 de mukim vekili H • 
W. lSTOK Efendiye müracaatları. 

bul edip yatmışlar.. ve ertesi 
sabah rahat rahat kalkmışlar ••. 
O gün erkek, oda arkadaşı o
lan madamı bir otomobil gezin 
tisine davet etmiş ... Otomobil
le gezerlerken rüzgar mada
mın şapkasını uçurmuş ve ö
nünden geçtikleri bir duvarın 
arkasına atmış ... Erkek hemen . 
otomobili durdurmuş: 

t:tih.a.d.• 1".ilii 

- Dur! 
Kadın sormuş: 
- Neden arabayı durdurdu

nuz?. 
- Şu duvarı aşıp sizin şap-

kayı alacağım . . 
Kadın, şoföre : 
- Çek, çek!.. 
Dedikten sonra berikine şu 

cevabı vermiş: 
- Efendi, bir yastığı aşama 

yan adam bir duvarı aşabil:r . ., 
mı •. 

FELEK 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat ı.izerine sigorta muamele11i 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için mÜ3ait şeraiti havidir. 

Merkezi idare~i: Calatada Onyon Hanında 
Acenh' ı l u'unmayan şehirıerı:le acenta aranmak'.adır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Kars Vilayetinden: 
Enciimen 38. Vi'ayetimiz köy yatı mektebin~ bir senelik 

ihtiyacı olan erzak ve sairenin münakasa kararının şerait 

veçhi!e mübayaası için 11-7-931 den itibare:ı yirmi gün 
müdde!l! münakasaya çıkarılmış olduğundan talip olanların 
30-7-931 günü al:şımının saat on beşe kadar Kars encümeni 
kalemine müracaatlan • 

"Milliyrt,, in Er'eb'i Romarıı : 44 de gizlenip ırkının bütün hiy
lekirlığı ile casusluk eden Zeh-

ile süzülüp giderken kumandan 
şampanya kadelıini uzatarak 

ra .... fısıldadı: 
- Ne atifte şey, zabitan hey 

ıı __ -

Piyango muz 
Kur' aya iştirak edecek olanların 

fiş numaralarını neşredivoruz 
98 Kadıköy Ccvi,·lik Naciye H. 
99 Galatasaray ınaliye ~ubesı Bed.; B. 

100 Beşikta~ lhlamur caddesinde 92 numarada Recai B. 
101 Birinci ilk mektep muallimi Fahri B. 

102 Yüksek 83ytar mektebi dahiliye müdürü kerime.. ı:.mmel Galip H. 
103 Beykoz ıandanna yüzbaşı Abdürralıman 6. 
104 Beşiktaş vapur i>k< lr>ı köşe bafında 58 numarada Saadettin B. 
105 Eminönü Valde han No. 18 Tah&in Bey 
106 Yenikarı civarında Büyük Langa musalla caddesi 106 No. lsnıet H. 
107 Adliye mi:efcıtiıi Sezai B. oğlu Süat B . 
108 Anadol sihar, Nitantaşı caddesi 31 No. Muzaffer B. hanesi Madde H. 
109 Birinci İcra memuru Mecit B. kerimesi Selma H. 
110 Muhtelif mübadelede levazım memuru Kazım 8. 
111 Fener yolu Bağdat caddesi kırmızı kötk Ali Sadi B. 
112 latanhul postahanesi menule dairesi bat memurı Kemal B. 
113 lstanbul postahaneai mersule dairesi Hayret B. 
114 Abit han 55 numarada Omer B. 

115 imar bankası 
116 Rumelihisar Zara apartımanı 3 numarada 
117 Galata Kredi Liyone bankası 
118 Kuzguncuk Nakkaş tepe 46 numarada 
119 Haseki hastanesi caddesi 41 numarada 
120 Beyazıt mahallesi muhtarı 
121 Beşiktat tramvay caddesi 52 numarada 
122 F.lhamra pasajinde 8 numarada 
123 Pangaltı Kaya sokak 75 numarada 
124 Cemal Paıazade 
125 Adapazar bankası lstanbul ıubeai 

Enver 8. 
Faruk Rifat B. 

Pi yer T erziyan Ef. 
Nezihe Mustafa H. 

Mehmet Asıf B. 
Hafız Mustafa Ef. 

Abidin B. 
htipan Tüfekciyan Ef. 

Madam Sofi Dökmeciyan 
Reha B. 

Adnan B. 
121; Kumkapı Değirmen sokak 3 numarao.. Hiristo Konkolu Ef. 
127 Kadıköy rıhtıım caddesi 1 numarada Babahat H. 
128 Şehzadebaşı Ferah sineması arka11nda 3/ 4 numarada Mazhar Ef. 
129 Moda caddesi Bayramağa sokak 28 numarada Ferdi B. 
130 Pangaltı Haliiıkar Gazi caddesi numara 46 Mehmet Ali B. 
131 Arnavutköy Büyük cadde Hikmet B. 
1:>2 Teşvikiye çifte bakkallar karakol sokak numara 57 Ziya Hamdi B. 
133 Kumkapı saraç ishak mahallesi tekke karıısınıla 3 No. Muammer B. 
134 Şişli yeni istasyon dere sokak Refik B. apartnnanı Seniye H. 
H5 Ankara Sivas hattı bat hekimi Vehbi B. kızı Nevin H. 
136 Cerrahpaşa tulumba sokak 18 numarada Nazmi B. 
137 Ankara Anafartalar caddesi 39 numarada Mehmet Nedim B. 

138 Ankara ziraat mektebi muhasibi mes'ulü lbrahim B. 
139 Türbe Dizdariye mahallesi Efdal B. hanesinde MüyeHer H. 
140 Beşiktaş tramvay caddesi Reıat B. 
141 Kadıköy O•man ağa mahallesi Karadut sokak 6 numarda Yusuf B. 
142 Nltantaş Tetvikiye lhlamur yolu 9 numarada Jale Refik H. 
14J Tü,.k tayyare piyango müdüriyetinde Rüştü B. 
144' Eıkişehir: Lise talebesinden 1!19 "~adet Necip H. 
145 Elhamra sinemasında Osman B. 
146 Elhamra sinemasında 
147 Kütahya - Balıkesir hattı mutemidi 
148 Bozöyük lstiklal otelinde 

Bekir B. 
Naili B. 

A. Asım B. 
149 NiJ&Rt&ft Saadet apartımanı 2 numarada Ferit Mahmut B. 
160 Mudanya lnegöllü zade Saffet Bey hafidi Falih B. 
Ult Konya hükümet önünde bakkal Ziya B. 
152 Erenköy meb'uıu Hasan Fehmi B. lıane Bahri B kerimesi Seniha H, 
153 Şimendifer merkez hekimi llıaan B. kızı Güne, Ihsan H. 
154 Utak jandı<rma takım kumandanı Hasip B. kerimesi Nahide H. 
155 ÜfBk cümhuriyet halk fırkası katibi Mehmet Turgut B. 

166 Olimpiyat Celebi zade Sait B. 
157 Boyacıköy Reıit pafa mahallesi Muzaffer B. 
168 Aksaray horhor Ra~ıp B. sokak 1 numarada Muallime Nimet H. 
159 Haseki çavuı 41 numarada Mükeddet H. 
160 Konya vilayet tahrirat tefi Hamdi B. 
161 Karagümrükte poyraz sokak 15 numarada Mehmet Ef. 
162 Bursa: tardiye yüzbaıı Mecit 8. mahdumu Nejat B. 
163 Kasnnp•fa Yahya kahya mahallesi birinci sokak 15 No. Sevim Ali 1 

'Zebur Hanım 
164 Beıiktat yeni mahalle kapancı sokak numara 31 Sakip B. 
165 Feyziaıt lisesi talebesinden 195 Fikri B, 
166 Beyoğlu Yemenici sokak 9 numarada Jak Ef. 
167 Osman Bey ıafak sokak 51 numarada , Şerif R 

188 Beyoğlu Yemenici sokak 9 numarada Bahur Ef. 
169 Lazaro Frı!nko mütahdemlerinden Jozef Filya Ef. 
170 Şehzadebaşı sütçü sokak 23 numarada Sevim H. 
171 Mahmutpaşa tarakçılar caddesi çıkmaz sokak 2 No. da Sabahat H. 
172 lstnbul Osman Bey matbaası batkatip Şeref B. 
173 Ankara caddesinde Şark berher salonunda Recep Ef. 
174 Tevkifhane asistanı Şeref B. 
175 lstanbul hirönci Vakıf han fesane şirketi stajiyer N11Sret Ki.mi B. 
176 l.tanbul Şehzade batı kırık tulumba sokak 2 numarada Mahmut B. , 
177 Müvezzi Eyüp Ef. 
178 Bakırköy itfaiye grup amiri -aik Arif B. 
1i9 lstanbul Iİ•esi son sınıf talebesi Niyazi B. 
180 Adapazan Noteri Galip oğlu Ekrem B • 

aşiftedir. 

Zebranın yüzünü o gece bir 
daha görmedım. 

Balo sabaha kadar devam et 

{ Devamı var ) 

Ayağa kalkmıttnn • 
Elini uzattı. 

(T edmür) şatosunun badem 
gözlü güzel kıZ<. etini biribiriııe katıyor. ti. 

- Yüzbatı Celal, dedi. Sizi 
burada tekrar göreceğimi ümit 
etmezdim. Babam bana sizden 
çok bahsetti. (Hama) da onun 
hayatını bağıılamıtıınız .•• Vak 
alar hadiseler ne kadar acı geç
ti. Babam kendisini de beni de 
mahvetti. (Tedmür) de ne 
mesuttuk. Şimdi beni, içinde 
doğup büyüdüğüm memleket
ten de çıkarıyorlar • 

1 
- SON KISIM -

Bürha n Cahit 
Kumandan yanıma geldi: ı •·ütbelerin farkını öğrenmedi. 

- Dans etmiyorsunuz, dedi. Maamafih Miralay Celal bir 
Bari hü.feye gidelim. 'ı yüzbaşı kadar- gençtir. Matma 

Hep beraber kalabalık salon zeli aldatan bu olacak! 

da y~ruy?r~~~: . .. 1 Kumandanuı bu ince zarafeti 
Bufenın onunde bır kaç mu- hepimizigüldürürken Zeh k 

~ li.zimle bir kadın konuşuyorlar- ku ve nefrete benzer bir j~;:.li~~ 
r dı. le sarı'ın bir sipahi mülazi:mi-
b Zabitler hürmetle bize yol nin koluna girdi: 
r verirken kadın da beşını çevir
t di. ,. 
n Şeyh Sadunun kızı (Zehra) 
ı ile göz göze geldik . 

- Robert, danıedelim ! 
Ve timsah temevvücü ile 

genç zabitin kolumla kalabalı
ğa karıştı. 

(Şam)da (Halep) te arat
tığımız halde izini bulamadığı
mız (Aliye) maznunlarının ele 
avuca sığmaz ihanet arkada-
şı ••• 

Biz (Aynilkum) da iken bi
zi geniş bir dostluk çenberi için 
de alıp yumuşatmak, eritmek 
İsteyen babanın kızı . 

Harp başlayınca rolünü de
ğittirip kartı taraf hesabına 
çalııan Arap evlatlarının en 
zekisi ve belki de en güzeli • 

Ve nihayet ben (Halep)İ tes 
lim edip çıkarken Fransız bay
rağına sarılıp hıncının bütün 
istihzasile arkamdan: 

Kendini tutam3dı: 

- Y ı..i~baş Celal! 
Diye kekeledi . 

-Quo Vadis! 
Senin daima (T edmür hatıra Diye bağıran çöl güne~i.. 

ları) diye iğnelemek istedig" in S " ,1 

Kumandan gülerek tashih et 
ti: 

ana, o tekrar etmeden zevk 
vak'anın kahramanı işte bu gü- aldığın (Tedmür hatıraları)nı 
zel Arap yavrusu idi. bu iki üç satır izah etmiştir ar-

Babası çö!de İngiliz ordusu- tık.. • 
- Matmazel, henii:ı: askeri 1 na kılıcı ile yol açarken içimiz- 1 Genç kız o timsah kıvraklığı 

Ve kulağıma eğilerek ilave 
etti: 

Sizi yüzbaıılığındanberi ta
nıdığına göre epiyce kıdemli 
olacak. 

Kumandan cevabımı bekle
miye lüzum görmeden genit 
bir kışla kahkahası attı. 

- Maamafih bu sabah emir 
vermiştim. Burada ikametini 
c:aiz görmediğim ıçın yirmi 
dört saat zarfında (Halep)i ter 
kedecek. 

Süvari binbaşısı bu sözleri 
ititmitti: 

- Evet Miralayım, dedi. 
ltittiğime nazaran (İskenderi
ye) ye gidecekmiş. 

Kumandan zeki ve okumuf, 
bir adamdı. Güldü: 

- İyi eder, y;rminci asırda 
İskenderiyenin bir (Tais) eda
ha ihtiyacı var. (x) 

(x) Ta.i• asırlarca evvel (lsken
deriye) yi alt üst eden tarihi bir 

Ben biraz erken salonları 
terk ettim. Ertesi gün öğle tre 
nile avdet edecektim. 

Sabah kahve altımı odamda 
ettim. Çantalarımı hazırladım. 
Tren vaktine bir buçuk saat var 
dı. 

Otelin büyük salonuna '1ı
dim.Kimse yok. Kapıya yakın 
kötede gazeteleri kanıtırıyor
dum. 

Yukardan garsonlar üç bü
yük valiz indirdiler .Biraz son
ra asansörün kapılan açıldı. 

Ve zarif bir seyahat kostü
mü ile Şeyh Sadunun kızı gö
ründü. 
Kumandanın akıam söylediği 

lskenderiye seyahati baılıyor· 
du demek, çok dütünceli idi. 

Beni gördü • 
Fakat akşamki husumeti gös 

termedi. Bilakis yüzündeki ıs
tırap ifadesi dağıldı ve bana 
doğru viirücW. 

Genç kızırı bu itirafı beni 11z 
lattı. 

Bir ıey bulup söyliyemiyor
dum. 

O bir çok feyler söylemek iı 
tiyordu. Fakat (Metrdotel) 
yaklattı, eğildi: 

- Matmazel treni kaçıra
caksınız. 

Elini tekrar uzattı , 

- Yüzbatı Celal, dedi. Ve 
gülmeğe çalışarak (müsaade
nizle size(Yüzbatı Celil) diye 
hitap edeyim, çünkü bu isim j 
bana mesut günlerimizi, geçl"n 
kızlı!hmı hatırlatıyor ... 

-· -- --~-

-. =-
Pertevniyal Vakfından: Şifb•dı 

izzet Pı. sokağında Valde apartU.
nımn 8, 12 No. daireleri birer ,.
için tekrar 20 gün müddetle ınii"' 
yedeye konulmuttur. Tutmak iı!C' 
yenlerin 4 Ağustos 931 tarihine ıııil
sadif Salı günü saat 16 ya ı.a.ı.t 
lst. Evkaf müdiriyetinde Perte.ıı> 
yal idaresine veya idare encüınenİrtl 
müracaat eylemeleri. 

ı LAN 
Osmanlı Bankasının Ga· 

lata. Yenicami ve Beyoğlu 
devairi "Milli Bayram,. 11ıli• 
nasebetile Temmuzun 23 11cD 
Perşembe günü ile "Haki· 
miyeti Milliye Bayramı,. gli
nü kapalı bulunacaktır. 

htanbul ikinci icra memurluğlı4 
dan: 
Tamamına 9587 (dokuz bin lı<l 

yüz teksen yedi lira) kıymet ta~ 
dir edilen Beyoğlunda F eruzağ• ııil 
halleainde Aruslar çıkmaz soka«'"' 
da 7-15 No ile murakkam hir b.ıl 
kagir hanenin birinci arttırması 23' 
S.931 tarihine müsadif Pazar gii•' 
saat 14 ten 16 ya kadar Beyoğlu~ 
da Taksimde Sıraselvilerde kain Ö'" 
irei mahsuıunda ifayı vazife edd 
latanbul ikinci icra memurluğuıtıll 
icra kılınacaktır. 

Arttırmaya ittirak için muh~ 
min kıymetinin yüzde yedi buç" 
nisbetinde teminat akçesi venıtel 
lazımdır. Haklar< tapu aicillile .. ııı' 
olmıyan İpotekli alacaklJarın dii" 
alakadarların iktifai hakkı sahiple" 
nin bu haklarını ve bu husuıta f•~ 
ve masarife dair olan iddialarını if;t 
tarihinden itibaren 20 gün içiıt~ 
enakı müsbitelerile daireye bildil" 
meleri lazondtr. Aksi halde haki•' 
tapu sicillile sabit olmıyanlar .. ııı 
bedelinin paylaşmasından hariç k• 
lırlar. Müterakim vergi ile beleıliı" 
rüsumu vakıf İcariyeıi ve sair ı1'I' 
kellefiyet müıteriye aittir. Evsaf " 
mesaha ve saire hakkında daha fsl 
la malıimat almak istiyenler 950-' 
5385 No 1ı evraka müracaatle fıl 
husustaki takdiri kıymet raporu~' 
ve 1-8-931 tarihinden itibaren dsİı' 
de a111ı ve açık bulunan arttırıı>' 
fartnıuneıini görüp anlıyabilecekll' 
ri ilin olunur. 

lstanbul 7 İnci icra memurluğu" 
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi r0'1 

karrer 8 takım elbise 27-7-931 ıa.+ 
hinde saat 10 dan itibaren Kapalı· 
çarşıda Bitpazarında ıatılacağıodv 
talip olanlann mezkUr gün ve ""31. 
te hzır bulunacak. memuruna 01üı·J 
caatleri itin olunur. 

lıt. 8 inci icraıından: 
Bir deynin temini zonnında nıillt 

cuz ve furuhtu tekarrür eden ik; 
adet orta halısı tebri halin 25-7-93 
günü saat 9 dan 10 a kadar Sirk•" 
de Şahinpllf8 otelinde sablacağı ili" 
olunur. 

Yeni 

"" TAVUKÇULUK 

Tavukçulukta muvaff•k olmak v,· 
por• kazanmak için mutlakı b~ 

•••• kitabı okumalıdır••" 

( 

" ti 

Tesadüfler ve hadiseler biı' Y 

f k' biribirimize düıman etti. ,. 
kat bugün anlıyorum ki biz lı'' :v 
ta etmitiz. 

1 
b 

- Kekeledim. Mukadde'' 
tarihin hülanü.. Kimbilir ıf 1• 

man belki de bu hataları t•r 
hih eder • b 

~ .. Caddeden bir Fransız sü"" 
bölüğü geçiyordu. Zdırııll~ " 
gözleri onlan takip etti. Gerf lı 
güzel d':1da~~rı kımıldadı: ti f 

-Kımbılır, Şark ümıl 
hayal alemidir. " 

,J il 
Gözlerinin nemini göste'I'j; 

mek için batını eğerek selaııı/I :• 
dı. Ve hızlı adımlarla kap• 
be la kliyen otomobile yürüdü. 

1 1 O, kendisini Suriye hud11 

lanndan çıkaracak trenle c:el'~ n 
ba giderken, on dakika sol' / P 

ben de Ana vatan toprağın• • 
det ediyorum • 

Gözlerinden öperim Rif•1" 

Kard~İJI 
CELA~ 

soı• 
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Matbuat celsesi 
( B b . . . h .1 d ) 1 ratan aziz varlıklara kadar, ne b-

d N"haşı ırmkcdı sal ı ebue sahte dar küstahane tecavüz olur. Bu ha-
u. ı a yet ar a aş ar, .. .. 

•atanperverler milletin başına getir yasızça, bu nankorce, hucumlar me
tııedik hela ve musibet bırakmadı- ıela Rusyada, ltalyada, hatta lngil
lar. Halkı bir birine düşürdüler, terede ve Fransada her hanııi bir mil 

•ıırlardan beri devleti yaıatan unıu 
rq hakiki Türkler araoındaki vahde , 
ti de parçaladılar. Makaatları hasıl 
olınuştu. Bulgar, Yunan, Sırp, Er· 
tııeni Kürt Arnavut hepıi birden • • 
11.hilde ayaklandılar, silahlandılar, 
li~erimize saldırdılar. Hariçteki asır 
lı!( düşmanlarda bu keımekeşten 
P•k güzel istifade ettiler. itte bu· 
hunların aziz vatanda sahte bürri-
Yet rnüdafilerini~ vatansızların aziz 
•atana açtılda,.. yaradan sel ııibi a• 
lcan kanları bala dindiremedik. Oç 
kıtadan çekildik, netice malum. 

Matbuat hürriyeti demokrasi ica 
... d" naf"" • • 1Ye memleketin ili me unı ve 
lltilcbalini yıkmağa çalıpn bu gün
kü efendiler ki onlar da ayni naka· 
~•tı loin .. İr çeıitte ve bin bir kisve 
•le, yaldızlıyarak saf ve temiz fikir
ler zehrlemek için savaımıtlardL 

Onlar ve bunlar 
Onlarada efendiler; " günahllr'. 

Y•:ttkbr, ayiptır, insat ediniz, bu 
"•triyatınız dolayisile millet bir bi
tine giriyor " nifak ve ırkak batlı· 
Yor dendiği zaman aynen bu gÜnkü 
le,. gibi haykırıyorlardı. Hürriyet gl 
diyor, söyletmiyorlar ağızlarımıza ..... . 1 ıt vuruyorlar diyorlardı. Zavallı 
hü . • • 

let• badimine kartı böyle yapJsa o 
gibilere orada hakkı bayllnı verir
ler? Yokıa vatanın en betbaht adam 
farına layık sefillerin uğradığı aki
bete mi uğrarlar? 

Hepimiz bu milletlerin matbuall· 
nı takip eden inlftnl.,..z, memleket
lerini, milletlerini hal ve istikbalini 
tehlikeye dütürecek netriyata asla 
müsaade etmezler ve etmiyorlar. 

O halde matbuat hürriyetini ve 
vatanın ili menfaatlerini yıkan bu 
ve emsali sui kastçılara hatlerini bil
dirmek zamanı gelmittir. Düstur JU 

olmalıdır: Bu vatanın azi.z varlığına 
ve mukaddes mevcudiyetine uzak
tan, yakından sui kast edenlere bu 
memlekette hakkı hayat yoktur.(AI 
kıtlar bravo sesleri). 

Refik Şevket Bey ( Maniıa) -
Arluıdaılar; üzerinde iıtigal ettiği
miz mevzu, milletçe her ta\-akki ham 
lesinde uğrattığımız mevzulardan 

bir taneıidir, ve bilhasıa içinde bu 
lunduğumuz yeni devrede millet 
meclsinde rejime karşı vuku bulan 

hareketlerin bizim vicdanlarımız üze 

rindeki inikiıatı nasıl olduğuna ve 
olacağına dair güzel bir müzakere 
kapısı açmak itibarile ehemmiyetten 

de hali değildir. 

TEMMUZ 1931 

Josephine Bak er ilk defa 
olarak bir film çeviriyor 

Yirmi beş yaşındaki zenci 
büyük bir istikbal 

artistine 
görenler 

sinemada 
var 

ğı daima tercih ettim. Çorap· 
!arım olmadığı için ayaklarım 
üşüyordu. Ben d6 ısınmak için 
danı ediyordum. Belki de bu
gün bu sebepten bir <lansöz ol
dum • ., 

Bu çirkin ve küÇük arap kızı 
mahzende tiyatro tettip etmiş
ti. Oraya girenler~e~ bir toplu 
iğne ücret alıyordu. Gene kü
çükken, fakat bu defa hakiki 
bir tiyatro sahnesine çıktı. Jo
sephine'i angaje etmi,lerdi. 
Haftada dokuz dolar kazanı
yordu. 

siz bir sesi vardır. Bir havayi 
kitares nasıl sinirlerimizi zap· 
tediyolsa, Joıephine'nin seıi de 
şimdi öyledir. Bugün yirmi beş 
yaşında olan Josephine ıçın, 
ben sinemada çok büyük mu
vaffakiyet ve istikbal görüyo-
rum .. ,, 

Sağırlar için 
Nevyorkta bir sinema, sağır 

lar için hususi koltuklar yaptır 
mıştır. Sağır seyirci bu kollu -
ğa oturduktan sonra, ahizeleri 
kulaklarına takmakta busuret
le filmi dinleyebilmektedir. Si
nemada bu koltuklara o kadar 
talip çıkmıştır ki, sinema idare 
'i koltukların adedini tezyide 
mecbur olmuştur. 
.. ····-········-·····················--·········· 

rrıyet ! smin namına ne cınayet ... 
le, itlendi ve halende itleniyor. Ser Matbuat hürriyeti 

1 
Matbuat hürriyeti, tapındığımız 

ve uğrunda mücadele ettiğimiz di
ğer hürriyetlerle beraber aynı safta 
sayJmıttır. Ancak, bu hürriyet her, 
kesin vicdaniyatı üzerinde müıbet 
veya menfi tesirler yapmak ve bu 

tesirat dolayısile maddiyat ve ma
neviyatı mütee~ı1ir etmek noktasın
dandır ki, ayrıca tetkika yalnız biz. 

de değil, bütün cihanda daima değ
mit ve bundan sonra da değmeğe li~ 
yakat göstermiştir. Onun içindir ki 
matbuat hürriyeti mevzuu bahsolur 
ken onu ihya ederek, onu müfit kı ... 
larak mümkün olduğu kadar mazar ... 
ratından çekinmek programımızın 

muktazasıdır. Bu şekilde hareket et. 
mezoek ne inkılap dediğimiz ve her 
geçen günü yeni bir hatvei terakki 
yi ifade eden güzel mefhumun, ne 
de hukuku amme diye takdis ettiği
miz ve .idamesine çalı,tığımız mef-

Gene Josephine anlatıyor: 
"- On altı yaş~na geldim. 

vücudüm birdenbire inkitaf bul 
mutlu. Saçlarımı kestirdim ve 
ailemi terkettim. Evvela Fila
delfiyada haftada on dolara 
sahnede oynamağa batladım. 
Fakat gene açtım. Çünkü bana 
para vermiyorlardı. Haftalığım 
sözde on dolardı. Bir gün Nev
oyrka gittim. Bütün eşya na
mına üzerimde bi~ bilet vardı . ., 

ıt 

best· H • raı:eteıine yazı yazan aıan 
Feh . ildi" rnder o zamanki Fener patr -
iii tarafından idare edilen Sadayi 
l'.tillette ki AAhmeı Samimler, Yol 
hncılar, Ali Kemaller, RRefi Ce
•atltr ve hempaları vatanın harabe· 
1•rinde Öten haykuılar gibi bağıra 
bağıra nihayet bir gün milleti boğ
tl\ak, yoketmek için boğaumna iti .. ' af 11:icimi atanl11rla birlikt~ ve ayw 
•afta görünmüılerdi. Türk milleti 
solrnıyan ruhun -Jıtki hayatiyetini, 

bu müthiı tehlikeyo karı• da izhar 
ederek dü ı manil da ve bu vatansız
lara da fi,yjk oldukları c!'z11yı verdi. 
lfer birİIJİ birer suretle ve b]haısa 
Ali Kemal li yik olduğu akibetile 
tııilto t uasından yok oldular. 

işte arkada~lar; sinema süratile 
•nc:ak satırbaşlarına ipret ettiğim 
b~ kot-kunç manzara vakit, vakit 

'" CUtnhuriyet idaresinde de türeyen 
ı· baz ·ı · 

lr 

-5 r muharrir ve gazetecı erın mu-
. J:lt" nefriyatları dolayısile tekrar göz 

lerimin önünde teceıüm etti .. 
Bunlar da ayni makoatla, ayni 

~ ruı.ıa mütemadiyen saldırıyorlar. 
~· Saldırdıkça bunların da akibetleri 
31 •lb~t öbür arkada,ları gibi olacak-

tır. Evet asla ıüphe etıniyorum. Fa
., k.at eğer gaflet ederde, ~ .. kabil tah 

tıl.• • d ""'t ve sui kastlara Jaha zıya e 
'."iiııarnaha edersek çok k~rkarım ki 
•~rei CÜtnhuriyede ve uııllet de bu 
•ui kaıtçıların milletin ı ultuaa aaç
t.ldar, zehirleri temizleyinciye ka
d•r Çok felii.ketli devreler geçirsin. 

Hücum inkıltibaclır 
Arkad8flar· hücum inkılabadır. 

P.'ıilrı h .' k . t " 1 va detı parçalaına ıı ıyor ar. 
Milli idareyi yıkmak istiyorlar. 

(Onu Yapamazlar seıleri). 
Elbette ona hiç §Üphe yoktur. Bu 

l!anıana ita.dar gördükleri ve anladık 
ları a"b• b ·· ki dir 

C"a 1 ı unu d#\ gorece er • 
Ve nihayet milleti mutlak ve be

hemehal bir saadete götürecek olan 
Cürnhur.iyet idaresini mahvede.ı·ek 
llli:lharek vatan üzerinde baykuşlar 
tİbı ötmek istiyorlar. Hayır arka
daflar, artık kafi, tah~mmül ise de, 
trıetanet i'e de yetişir. Artık çeki-

humun manaaı kalmaz. 

(Bitmedi 

lstanbul Dördüncü icra Memuı·. 

luğundan: 

Hasan efendi ile Aliye hanımın 

variılerinden Saffet ve Müyesser 
hanımların Ahmet Beye olan borç· 
farından dolayı vefaen mefruğ Egı·i 
kapıda Hacı llyas mahalleıinin Ebe 
sokağında kain atık 27 ve 27 mükeı· 

rer cedit 23 ve 25 - 25 • 1 No.lu bir 
bap hanenin ve bir kıt'a arsanın 30 
gün müddetle ihalei evveliye müza

yedesine bed'olunarak hane 145 ve 
arlft 25 lirada talibi uhteıinde olup 
bu kere yüzde be~ zamla ve 15 gün 
ınüddetle ihalei kat'iyyc müzayede-

sine vazolunmuştur. 
Hududu: Sağ tarafı Hafız Tev

fık efendi arsası elyevm borçlulara 
ait arsa, arka tarafı Rukkiye hannn 
arsa11 sol tarafı 1 harita N. lu Re
fik efendi ve Mükerrem hanıma ait 
hane cephesi Ebe sokağile mahdut
tur. Müıtemilatı ahşap kapıdan ze. 
mini toprak olup girildikte zemini 
tahta döşeli bir oda ve yanındaki 
arsaya çıkıntı suretile ve etrafı tah

ta ve üzeri saçla mestur bir hela 
mevcuttur. Ost katta ufak bir !{e
zinti mahalli üzerinde iki oda \•ar .. 
dır. Hane ahfap, olup mühtacı ta 
rnir bir halde ve hilen boştur. Mesa 

neceı. mukaddesat l<almadı. Mille
tin en aziz varlıklatt, her &"Ün ilerli

Yen bir cüretle tehdit ve hatta tah· 
k" hası: Arsa bil me<1a'1a 28 metro ınü 

•r ediliyor. Ne istediklerini bilmi- . 
rabbaı 49 arşın hane yırmi metro 

,. :ten, hayır istedikJ~rİnİ çok iyi bilen b k ·· · 
b mürabbaı 43 ucu arşın uzerıne / u Y•k<cılara hadlerini bildirecek za il . . H- · ı__ ı· 
-. bina ed rnıtbr. anenın ... yme ı 
••\an gelmişttı-. (Germiştir bile ses- ı . . 

200 
ı· 

f leri). muhammın~al ıra arsa~ın otuz 
••··• · · . . .h t liradır. Talıp olanlar kıymetı mu-I' rtuK ·..1metın J\.1ec ısı, ve n: aye . . .. · be · · 

b t ' ·ıı . b 1 __ bamminelerırun yuı:de onu nı• tın-
" un n.ı tın he? berab.:.r unıara .. 

~ I' k ı • ı_ı • de pey akçelerını alarak 926/ 7484 
ı.yı c -u-. arı cevabı hatta cezayı . . . 

il ve · d Dah f I .. dosya numaraııle 81 8 931 tanhın-
rmeşı zamanı ır. a aza ıu-

11 lı: · ı ·ıı t" b ğ b"I 1 de saat 14 ten 17 buçuğa kadar is-li mı e ı ucu uca ı ı e o mıyan 
fel" ·- ··kı· '-ti· tanbul dördüncü icra memurluğu-AKete suru ıyece111: r. 

Türk milletinin bu günkü hal ve 
"•~iyeli bulmak, iıtiklil ve ıerefi 

ile tnedeni milletler arasında mevki 
ı almak için yakın senelere kadar yap 
' t •ğı fedakarlklara, verdiği kurban-

na müracaat eylemeleri ilin olunur~ 

ZAYi : - ·1659 ıicil numerolu ara 
' bacılık ehliyelnamemi gaip ettim. 
Y eniıini alacağımdan hükmü yok· 
tur. At Pazarında arabacı Mustafa. 

lara çok ve pek çok yazık olacak· · --------------
ltr. Rica ederim, matbuat hürriyeti latan bul Birinci lflu Memurlu-

0' h•ın•nı ıiper yaparak neşriyat ya- ğundan: Gazetenizin 16/ 7/ 931 ta· 
1 Pan ve kendileı·:ıe güya muhalif ıü- rihJi nüıhaıile neırolunan müflis 

' •Unu veren gazetelerin neşriyatına Mihran Sinanyan ve Abdurrahman 

k•n•z. Milletçe yapılan fedakar- Efendilerin alacaklJarının ilk içti· 
l ldar ne kad>r istihfaf ve istihkar maı olan 26/ 7 /931 curnarte•i diye 
~:illi yor: 

• ,,.1141c 

Fransızların "Kara Venüs., 
dedikleri Jo•e;>hine Baker de 
nihayet bir film çevirdi. Beş se 
ne evvel, cazbandın m üzik höl 
ve eğlence alemlerini alt üst et 
tiği ve herkese yeni bir zevk 
verdiği devirlerde, Jooephine 
vahşi ı·akıalarile Paris'te ve bü
tün dünyada büyük bir şöhret 
almıştı. Beş nenedir bu vahşi 
Josephine tamamen Avrupalı
laşmış bir kadın oldu. Belki o
nun bukadar Avurupalışlaşma
sı, hususiyetini kaybetmesi 
noktasından çok kimselerin ho 
şuna gitmemittir • 

Josephine der ki: 

"- 3 haziran 1906 da Ame
rikada Saint-Lois'de doğdum. 
l,te ailem: ninem, dedem, an
nem, kard~tim ve iki hemşi
rem ••. Babam İspanyoldu ve 
uzaklarda çalıt•yordu. Çocuk
luğumu pek iyi hatırlayorum. 
Hepimiz son derecede fakirdik. 
Beş yatında mektebe gidiyor
dum. Orada herkesle dövüşü
yordum. Hür ve serbe3t kalma 

ZA YI: . SeyrÜ••:ter merkezin 
den aldığım kamyonetimin pli.kası
nı gayip ettinı . Y cnisini alacağım

dan 3~03 nume~·olu zayiin hüte:nüi 

yoktu•·. 
Babıali'de Acı Musluk sokağ ın· 

da 22 No. Mu,tafa bin Hasan. 

Uıküdar lki;ıei Sulh Hukuk nıah 
kemesinden: Beylerbeyinde Küplü
ce mahallesinde Eski Şemsi Bey ve 
yeni birinci yeni ookak 8 i13 No.lu 

hanenin mula8arnfeıi olup Bakır. 

köy de vefat ettiği bildirilen Adem 
kızı Nakiye hanmun gayri me.nkul 

terekesine mahkemece vaziyet edil· 
mit olmakla müteveffiyeden alacak 
ve borç iddiasında bulunanların Ü'; 

mah zarfında ve- aiki kanuniyelerİ· 

le birlikte Üsküdar ikinci Sulh Hu
kuk Mahkemesine müracaat eyleıne 
leri ve akıi taktirde kanunu mede

ninin mevadı mahsusası ahkimı tat 
bik olunacağı ilan olunur. 

lstanbul lkinci Ticaret Mahke
mesinden: Galata da Meıruriye ha
nında üçüncü katta hac1 İbrahim 

zade Cemal Bey nezdinde Yeddi E
min sıfatile bırakılmıı olan yazıha
ne, muıamba, mutamba kaplı kol
tuk, ka.nape, sandalye, paravan ve 

saireden ibaret eua bilcümle teka
lif ve rü,umu müşteriye ait olmak 

ve peşin para ile derhal kaldırılmak 
şartile açık artırma ıuretile sabl.:ı.ı-:.:ı 

ğlndan talip olanların 27 Temmuz 

931 pazorlesi •MI 10 da mahalli 

' [ al!: ret nltınd:t ilerliyen ınill~tle
re r:•ı>t.ı veren hlı ; eP"cffi varlığr ya· 

gösterilmit ise de doğrusu 25 17 31 1 
..:umartesi günü olduğu tashihcn İ · mezkür ta h.:ı rrr bulunrr.::ı \ rı il"n o· 

1 f:.. -ıc ı·. liin olunur 

Josephine Nevyorkta iş bulu 
yor, turnelere çıkıyor. Bir gün 
m~zik höl müdirlerinden biri 
onda bir istidat seziyor ve ken
disini haftada yirmi dolara an· 
gaje ediyor. Bu, bugünkü ser
vetin başlangıcı oluyor. Jose
phine'nin ismi tiyatro menfez
lerinin kalemlerine dolaşıyor. 
Bir gün baş aı·tistin yerine ge
çiyor. Azim muvaffakiyet! haf 
ta!ığı iki yüz elli dolara çıkı
yor. 1925 eylülünde siyahiler
den mürekkep bir kafile ile Pa
rise geliyor. 1Ik temsil Parisi 
çıldırtıyor. ~ 

Artık "Kara V~nüs" için aç 
lık günlerine elveda! E,siz ve 
kemiksiz vücudü bakmakla do 
yulmaz çarlistonlar arasında 
kıvrandıkça, Pari&in bütün ar
tist alemi birdenbire Jose
tiıt alemi bırdenbire Jose
phine' e teklifler yağdırıyorlar. 
"Kara Venüs,. bu defa da tur
neye çıkıyor. Çok yerlerde za
bıta "gayri ahlaki., addettiği 
muhteşem danslarını men.!di
yor. Uzun sürmeyen bu turne Geçenlerde Pariste, "Grand 
den sonra da farise avdet edi. Palais" de bir kostümde zerafet 
yor. müsabakası yapılmıştı. Bu mü-

Manaçeci Pepito Abatino di sabakaya Pariıin iyi giyinen 
yor ki: bir çok k.ldrnları iştirak ettiler. 

"k" d b Neticede sinema artistlerinden - Jo:;."'Phine ı ı Ya!ın an e 
. h Ik . . kı ıöylemi•,tiı·. Suzy Vernon birinci ve yine si. 

rı a ıçın şar nemıı. artistlerinden Marie Cos 
Fakat saned~ şarkı söylememiş tes ihinci geldi. Dem~k ki sine
tir •. Sesini düzeltmeğ ! hiç uğ- 1 ma yıdızları daha zevkle giyin 
raşmamıştı. Halbuki bugün q - 1 mesini biliyor lar . 

Kırklareli Vilayeti Da
imi Encümeninden: 

1 - Keşif bedeli 9902 lira 87 kuruştan ibaret Kırklareli 
Babaeski yıılunı:n 5 .,.. 287 ve 34 + 346 ıncı kilometrelerin
de 3187 metro tül üzerinde yapılacak şose tamiri ile keşif 
bedeli 1420 liradan il:aret aynı yo'.un 13 + 269 ve 13 -, 426 
ve '.>3 + 426 kilt metrelerinde harap menfezlerin O, 80 açık
lığında beton armeJ e tahvilen inşalırı tevhiden kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakaskya iştirak edecek!er erbabı vukuftan o!duk
larına dair Nafia deires:nden muta şahadetname ve ticaret 

odası vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaattan an 
lamadıkları takdirde inşaatın hitamına kadar refakatlerinde 
bir fen memuru bulunc!uracaklarına dair noterden musaddak 
bir taahütname itastna mecburdurlar. 

3 - Zarflar müuyede ve münakasa kanununun onuncu 
m:ıdc!esi mucibince ihzar edilecektir. 

4 - İhalenin 111üteahhide tebliği gününün inkızasınc' an iti
baren müteahhit 15 giin zarfında işe bat'amağa mecburdur. 

S - Keşifnameler berayı '.tetkik ve tasdik Nafıa Veka
leti celileıine gönderi!ıniş o'.up S·AğoJtos-931 terihine kadar 
gerek aynen ve gerekse tadilen iade edildiği takdirde ihale 
muamelesi icra edilecektir. 

6 - Şartname ve k~şifnamelerini görm~k 
ve sureti musaddaka!aıı ıı almap isteyenlerin 
fia dairesine müracaatları lazımdır. 

ve pey silrmek 
Kırkıareli Na-

7 - !\'füddeti inşaat 15-12-931 gayesine kadardır: 
8 - lhale mmm!!esi 5-A~ostos-931 tarihine müsn:lif çar

şam '•a güı ü s: a ~ : 5, 5 ta K~rklareıı da.mi eı:cümeninde icra 
edilecektir 

• s 
Aşka dair ne düşünüyorsunuz? 

Hamamizade Ihsan 
Bey ne diyor? 

Aşkta cinsiyet arayanlardan deği
lim, yahut ararım amma, umumun 

telakkisi haricinde ararım ! ,, 
«Divanı Ihsan» sahibi şair ı 

lh.san Bey •.• Tanımadınız değil I 
mı? O halde ili.ve edeyim: Ha
mami Zade Ihsan Bey!.. ı 

Dekor Bayezit camii sırasın. 
dak ağaçlık kahveler ... Hama
mi Zade Ihsan Bey, önünde çay 
kadehi, etrafında bir kaç yara
m basafa fiskıyeli havuza kar
'' can sohbeti etmekle met
gul.. 

Kadim tarzın, hayranların
dan olan Hamami Zade İhsan 
Bey, a,kı da kudemanın anla
dığı mani.da kabul ediyor ve 
bakınız ne diyor: 

- Aşk, yahut işk! Üzerinde 
ne kadar durulsa yeri var. Aş
kın Arapça lügat manası sar

' 

Hamam "zıde ihsan Bey 

maşıktır! Nasılki sarmatık, dı- dedi ki: 
varlara, ağaçlara, rastgele sa- - Masum aşklar, devamlı 
rılır ve sarıldığı yer.den kopup olurlar.. Bugün aramızda, 
ayrılmazsa aşk ta böyledir! Leyli. • Mecnun aşklarını göre-

Müpteli.larını bir kere ya- miyoruz. Füzuli aşkı tahayyül 
kal adı mı artık koyvermez. edemiyoruz. Fakat bu, «atk»ın 

Acemin dediği gibi öle ki modası geçmiş demek değil. 
kurtula... dir .. Aşk yine vardır, yalnız çok 

Aşk, bence i.lemşümuldur.. defa ifşa edilmediği için gizli 
Güzelliğin tecelli ettiği yerde kalıyor. Atık olmak, biraz da 
a~k var! Kainatın h er zerresin- gülünç olmalc sayılıyor. 
de, eijer sende cörücü göz var- -İhsan Bey, sizin bir çok 
sa ;;.şkt an hisseni alırs ın ! ~ş.klarınız o.l~alıdır .. Şunların 

-Sevmek mi, yoksa sevil- ıçınde hangısıni en ku~etli a§k 
mek mı da. a ze ~'didir? tanırsınız? 

G özlerini süzerek mi.nalı Hamami Zade içini çekti: 
maı:il.lı g üldü: - Ben sevginin içindeyim 

"'Ol /J"t" ten' sın• m ynuı· d<r m'•in azizim ••• Bu suali daha yaşlıla. 

J.:J.1~n 1n ey dıl 

d emi.'> . 

ne nııı.ş k ul ter sual 

olmuş SJna !• 

Ben bu aalinize Y ~ar Şadi 
merhumun Siyretc verdi~i ce
vabı vereceğim. Siyret, bir man 
zumesinde: 

Se-vmrk mı guıel, yolı..:;a s c•ı lmek 

mı MUzrldır? • 

Diye soruyodu. Y ~şar Şadi, 
şu " beyt" ile mukabele etmi~ti: 

··~1;.:n1 ırı u t~k bı / o/3n1 ..ıtn r • b :Jeldir 

Sı..•11mek ı-. ı(U ı:~· I, h ·• r11. e e.,ilmek t ~ 

gü.>:-..•ld ;r-. 

E~ ,. ınutl"lt~ ben'.m şahsi 
mütaleamı söylemem liizımaa 

• • 
sevı!mrk, sevmekten zevklidir, 
deriın. 

- Devamlı aşka inanır muı. 
nız? 

Hamami Zade Ihsan Bey: 
•·Aşk afeti can oldugu meşhuu cıhandır,. 

Mısramı okuduktan sonra 

ra sorunuz ... Hem benim aş
kım, keyfiyet kabul ~tmez ..• 

Bütün canlı mahlüklara kar 
şı derin ve payansızdır .•. Hele 
aşkta cinsiyet arayanlardan hiç 
değilim. Yahut cinsiyet ararım 
amma, umumun telakkisi hari
cinde ararım. 

Bilmem anlatabiliyor mu 
yum? 

Sonra, divanında resminin al 
tına yazdığı şu kıt' ayı okudu; 

c. Gortir ehli nar.ar yuzbın tem~a. 

Muce~!iem nurdur mir'ati palım, 

Cem.1/i p.ike müşt ,1krm, hu yul:den. 

Hüd.ıyı aşka ~ardır iştira.le.im!-. 

Hamami Zade İhsan Beyin bu 
vadide belki daha çok söyliye
cekleri vardı. Fakat arkadatfa. 
rı mani oldular: 

- Bu kadarı yeter... Dedi
ler ••• 

M. Salahaddin 

Veliefendi 

AT YARIŞLARI 
Şark Demir Yolları Müdiriyetinden: 

31 Temmuz 7, 14, 21, :?8 Ağu3to3 4 eylül 1931 tarihle
rine mündıf cuma günle-ri Veliefcndi çayırında yapılacak at 
yarı~ları münas~lıefle mücavir mevkiflere mahsus muntazam 
katarların hepsi koşu mahallinde tevakkuf edeceklerdir. 
Bundan mada biri İstanbul - Veliefendi arasında diğeri 
Veliefendi - l~tanbul arasında olmak üzre iki hu5usi katar da 
seyrü sefer erecektir. fstanbul'dan hareket 13,55 Veliefen
diden hareket yar;şfarın hitam:ııdan 20 dakika sonra. Bu 
iki katar bütün ara mevkiflerde dur.:ıcaktır. 

Aynı tarihlerde ve sad 15e kadar, Veliefendiye uğra· 
yan bütan katarlarla koşu mahalline gidecek yolcular için 
m1tecıvir mevkifler ğişeleripin hepsinden azimet ve avdete 
mahsus olmak üzere aşağıda gösterilen tenzilatlı tarife üze
rinden bilet \erilecektir. 

Birinci mevki 
ikinci 

" 

gidip gelme 

.. " 
33,50 
25,-
17,SO 

kuruf 

Üçüncü .. .. 
,, " .. 

ÇiF TÇiLER 
Ağaçlarınızı, bağlarınızı ve poıtokal ve sair •ğ"~larınızı muvaffıkiyctle 
aşılamak için Johnson 3 Johnson. Gı. Hriıain, l.td. 3 Sloubg - Buks. 

Angleıcrrc. de kA!n lngiliz . fabrikasının 

" GREFTEX,, 
Yapışkan Şeritlerini Kullanınız. 
Yapııkanlıp;ı hasebilc ( GREl•Tl~X) şeritleri aşıların muvaflakryctinı 

ııınin eder. \'c az zaman zarfındl akıllı bir çiftçinin ~'iftlığinden en mu· 

kemmel meyveler >ahibi ulma~a '" ı.arını ziyadeleştirmcğc mu.affak olur. 

Avrupa' da ve mü,temlckıiıta ' CR~ı>n:X ) büyük bir muvaflıkiyct 
kazandığı gibi TürkiyeJc l:cza buyuk muvaffakiyeıler kazanmaktadır. 

Satış mah:llli : Calata'da Mahmudiye caddesinde .H nunıcroda 11 
1 . .\ N G E ıic•rcth111e<i . Tııfsıl:lı alrııak isteyen ı·iftçılerin vakıt ~•il' 

cllnedcn bu Jdrc c yazınal;uı J~ıunJır. 
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Rusyaya gidecek 
Darülfünun takımı 

Darülfünun takımının Rusya j su~ette s~çilm_~si yakı.?"d~ ikmal 
seyahati yaklaşıyor. edılecektır. T urk darulfununu· 

Bu teşekkülün ne merkezde nu ve dolayısile şerefi milliyi 
olduğunu tahkik ettik ve şu ne temsil edecek gençler çok bü
ticelere vasıl olduk: yük bir itina ile seçilecektir. As 

"Darülfünun kulübü faaliye
te devam etmektedir. Heyeti 
müteşebbiaeye müracaat eden
ler çoğalmıştır. Aza otuzu teca 
vüz etmiştir. Hali hazırda spqr 
yapmayan Darülfünunlulardan 
da kulübe dahil olanlar vardır. 
intihap edilen heyeti idare şu 
zevattan mürekkeptir: Reis Sa
bit Servet Bey, umumi kaptan 
Zeki Rıza Bey; katip Ulvi Ce
lil Bey, muhasebeci Celal Ra
gıp Bey, maruf oyunculardan 
Sadi, Mithat, Fikret, Alaeddin, 
Leblebi Mehmet, Hüsnü, Meh· 
met R~at, Saim, Muzaffer, 
Suphi, Rıza, Avni Beylerle gö
rüşülmüştür. Nihat Bey henüz 
İstanbulda değildir. Ankarada 
bulunan kaleci Ulvi Beye Sabit 
Servet Bey mektup yazmış ve 
muvafakat cevabı almı,tır. 

Rusyaya gideceklerin kat'i 

len Türk olmak şartı esasidir. 
Rusyada kalınacak müddet zar 
fında kafile efradına yevmiye 
beşer ruble verilmesi Ruslar ta 
rafından teklif edilmişse de, bu 
teklif kabul edilmemiştir. 

İdmancılar Zeki Beyin idare
si altında ekzersislere başlamış 
lardır. Dün aktam birinci top
lanma ve talimler yapılmıştır. 
Salı, cuma ve pazar günleri ak
şamları saat altıdan sonra sa
bık Ünyon kulüpte idmanlara 
devam olunacaktır.,, 

Fener müessisler hey' 
eti toplanıyor 

F enerbahçe spor kulübü u
mumi katipliğinden: 

Müessisler heyeti 24 tem
muz cuma günü saat 10 da içti
ma edeceğin.den azanın teşrifle 
ri rica olunur. 

M1LL1YET SALl 21 TEMMUZ 193l 
,-

Birinci sahifeden geçen yazılar Bt!lt!digt!de 

50 bin lira 
Tütün inhisarında 

(Başı birinci sahiiede) 
deki maaş mikdarlarınm bir kıs 
mını bildiriyorum: 

Umumi müdür 550, muavini 
350, başmürakip 400, diğer mü 
rakipler 250 şer mürakipler ka
lemi şefi 200, teftit heyeti reisi 
300, diğer müfettişler sıra ile 
250, 200, 175, 150, müfettiş mu 
avinleri 120, hukuk müşaviri 
300, muavini 200, muhasebe 
müdürü 300, muavini 250, mu
hasibi mes'ul 250, hesap müra 
kipleri 145 ve 150, baş vezne
dar 200, tube müdürleri üçer 
yüz, fen şubesi müdürü 250, 
mübayaat komisyonu reisi 300, 
evrakı umumiye müdürü 200, 
mimari şubesi müdürü 200, da
ire müdürü 150, müdürler en
cümeni kalem müdürü 200 lira 
maa, alacaklardır. 

İmalıithene ve depolar 
Mülhakat memurlarından bi

rinci sınıf baş müdür 260, ikinci 
sını 230, üçüncü sınıf 200, dör
düncü sınıf 175, er müdürler 
150 şer, bat memurlar 125 şer 
lira maaş alacaklardır. 

İntiharlar çoğaldı 
(Başı birinci sahifede) 

muştur. Gariptir ki, kendilerini ölü 
mün kucağına atmak istiyenlerin 
üçü de kadındır ve maalesef bunlar 
dan bir t11.neıi feci akibetine kavu~

muştur. 

Bu bedbaht kadın Tnrlabaşındıı 
172 numaralı Sünbül aparbmanının 
2 numaralı dairesinde oturan Fran
sız tebaasından ve Jurnal D'Orıyan 
gazetesi mürettİpler[nden M. Mar. 
yosun kızı 22 ya,ında Karmendir. 
Bir buçuk seneden beri sefarethane 
memurlarından Luiçi isminde bir 
gençle &eviten Karmenin intiharı 

çok esrar aliı.ttur. 

Karmen ayın on üçünde ıublime 
içerek intihara teşebbüı etmiş, deı·
hal ltalyan hastanesinde tedavi al-
tına alınmış İse de yapılan 
müessir olmamış, Karmen 
akşam ölmüttür. 

tedavi 
evvelki 

Karmen niçin intihar ettiğini 

Politika 
(Başı birinci sahifede) 

Bir başka gün "Vakit,, e hü
cum etmek, 

Ve sinsi sinsi hırs ve şüphe
leri tahrik edecek şayialar çı
karmak, (Yunus Nadi Beyoğ
lunu satrn almış: Fırka gazete 
cilerine bir milyon liraya ya
kın para dağıtılmış .. ) ) 

Ve bugün matbuatı, 
Yarın hükumeti, 
Öbürgün Fırka teşkilatını, 
Biribirinden ayrı, fakat ayni 

yıpratıcı usullerle tahrip et -
mek, 

Fakat hl•p, 
Kanun lalını, 
Demokrasi liiXı •• , · 
Cümhuryet lalını, 
Dil pelesengi olarak almak, 
Buna bir de "Akşam,, ın içi-

ni "Vakit,, in içi ile, «Cümhu
riyet» İn içinin "Milliyet,, in 
içi ile boğazlaşmasını, 

Benim sizden .~üphemi, 
Sizin benden şüphenizi, 
Ve hepimiz biribirimize kar

şı hareket ederken bir oyuna 
getirilmişiz değil de, 

Kanun perestlik yapıyoruz, 
Melkfıremizi şahısların üs

tünde tutuyoruz, 

Belediyeye ancak bu 
kadar kambiyo 

müsaadesi verildi .. 
Hükumet acil ihtiyaçlara sar 

fedilmek üzere belediyeye 50 
bin liralık kambiyo müsaadesi 
vermiştir. Bu para ile bazı itfa
iye levazımı ve benzin alına· 
caktır. Benzin bir kaç güne ka 
dar geleceği için bütün beledi
ye arazözlerine tevzi edilecek 
ve sokakların sulanmasına ya
kında başlanacaktır. Gazi köp
rüsü ve saire gibi mühim ve bü
yük işlere dair kambiyo müsa
adesi talebi reddedilmi~tir. Bu 
husus ayrıca tetkik ve halledile 
cektir. 

Ekmek ve francala 
Bu hafta ekmek 20 para ten

zili ile 8 kuruş ve francala da 
13 kuruş olarak tesbit edilmiş
tir. 

Temmuzun 22 inci çarşamba 
gününden itibaren ekmek 8 ve 
francala 13 kuruştur. 

Terkos Belediyeye 
• su vermıyor 

!Uaarl/te 

Darülfünun 
Bütçesi 

Bütçeye iade edileıı 
30,000 lira 

nereden temin ediJece~ 
Darülfünun Hukuk fakültesi r 

ai Tabir B. bütce hakkında t.,,,., 
ta bulunmak üz~re Ankarava il' 
mi~ti. Umumi tasarruf dol~yulle 
800 bin liralık bütçeden 30 bin ı;; 
kesilmişti. 

Dün darülfünuıw. gelen hu•~ 
bir habere göre Tahir Beyin t~ 
büsleri mÜspt"t nebce vermi~ ~e 1't' 
ıjfen 30 bin liranın, haı·emin bu 
ne darülfünunda tatbik edilehılııı<' 
için, iadesine karar vea·ilmittir. 6' 
30 bin lira gazetelerden kesil· 
primlerden temin olunacaktır. Si 
sureıle 800 bin lira gene dol u.J 
muş olacağından bu bütçeye 
yapılan baremin de tatbiki kabıl t 
labiltcektir. 

Bu haber darülfünun muhitin· 
menınuniyet tevlit etmiştir. 

Şehir kütüphanesi 

İstanbul depo ve İmalathane 
ler müdür muavini 150, Cibali 
deposu müdürü 250, lstanbul 
imalathaneler muhasebecisi 

';;~~~:::;:::;:::;:::;:::;:.~::::::;:::;::::;::::;::;:;;:;~~====;:;;;;=j l50, baş eksper 250, diğer eks
perler 225, 200, 175, 150, 125, 
ve yüzer lira, eksper namzetleri 
seksener lira, fabrika ve atölye 
ler memurları müdür muavini 
200, fabrika müdürleri 250 ve 
200, atölye müdürleri 150, 125 
ve 100, fabrikalar baş makinist 
leri 175, 150, 125 ve 100 lira 
maat alacaklardır. 

söylememiştjr, Bir buçuk seneden 
beri devam eden aşkından babası an 
cak geçenlerde haberdar olmu§, kı

zını .. aile namusunu mevzubahsede

rek • tevbih etmiş, fakat ondan bu 
aşkın çok masumane olduğunu ve 
Luiçi ile evlenecekleri cevabını ahn 

ca, buna da kanaat ve İtimat ha•ıl 

edince, iğmazı aynetmiştir. Karmen 

de öteden beri ölüm İ9tiyakı var
mış. O babasının ve annesinin ken
disine verdiği paraları sadece her 

hafta F ransadan getirttiği a!k ro
manlarına verir, ilşk yüzünden inlİ· 
har edenleri 'ne bahtiyar insanlar,, 
diye takdir edermİ§. 

Gibi saflıklarımızı ilave e
derseniz, şimdiki anarşi man
zarası tamam olur. 

T erkos şirketi bir kaç gün
den beri belediyenin suyunu 
kesmiştir. Borularda su olmadı 
ğı anlaşılmış ve belediye su ih
tiyacım defetmek için bir mo
tör koymuş ve bu suretle su al
mağa muvaffa olmuştur. Bele
diye suyun niçin kesildiğini şir 
ketten sormuştur. 

Sehir kütüphanesi ibda. edilııı" 
Üzere Beyazıtta satın alınan medt< 
se tahliye edilmittİr. içinde Jiııı' 
gelen tamirat ve tadilat yapıleııı1 
mek için, yeni bütçenin vurudu ~ 
lenmektedir. Kütüphane için JiıP 

mu olan kitaplar temin edilmi tir 

Mektep müdürleri ko~ 
greden döndüler 

D1in iki infilak oldu, 
öç kişi yaralandı 

Üsküdarda meçhul bir cisim, 
paşada bir ispirto tenekesi 

Mahmut 
patladı 

Dün Üsküdarda Tophaneli 
oğlunda feci bir kaza olmuş ve 
iki kişi ağır surette yaralanmı§ 
lır. 

Kaza Tophaneli oğlunda 
~\hmet Halit Efendinin nal
oa.1t dükkanında olmu§tur. 

Dükkanda bir takım bakır 
çuhuklu kızdırılarak muamele 
yapılmakta ıken, çubuklar ara
sından biri birden bire infilak 
etmiştir. 

İnfilak pek şiddetii olmuş, 
civ•r sakinleı i bir hayli heye
can geçirmi !erdir. 

Infıli.k neticesinde Ahmet 
Arıf Efendı i e o esnada dük
kanda bulunan Mardiros ismin
de bir Ermeni ağır su.-ette yara 
lannu•lardır. infilak eden cis
min mahiyeti tahkik edilmekte 
dir. · 

Bir infilak it! Mahmutpaşada 
olmu~tur: Mahmutpaşada ca
miin bitişigmde bakkallık et. 
mekte olan İranlı Esat dün dük 
kanında te ekeden İsp;rto bo
şaltırken yanma 15 yaşında ma 
rangoz çırağı Artin gelmiş ve 
o esnada sigarasını yaktığı kib 
riti yanar bir halde yere atınca 
ispiı·to alev almış ve tem;ke in
filak etmiştir. Bu infilak netice 
sinde Artin ağır surette yara
lanmış ve hP.stahaneye kaldırıl
mı$tır. 

Otomobil kazası 

runda amele Hüseyinin üzerine 
ambar kapağı düşmüş, ağır su
rette yaralanan Hüseyin Cer
rahpaşa hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

İki parmağı koptu 
Beykozda kundura fabrika

sında çalışmakta olan amele 
Mehmet elini makineye kaptır· 
mış, iki parmağı kopmuştur. 
Mehmet hastahaneye kaldırıl. 
mıştır • 

Yaralı ölmüş değildir 
Sirkecide lsmail i~minde birisi 

tarafından yaralanan Şerafed
dinin hastahanede vefat ettiği 
ya:ı:ılmıştı. Şerafeddinin ölm~di 
ği ve ölüm tehlikesini atlattığı 
anlaşılmıştır. 

Yarın 400 
seyyah 

Bulgar 
geliyor 

Aldığımız malumata naza
ran Bulga. Seyrisefain idaresi
nin bir vap•.Jru ile yarın şehrimi 
z~ 4()0 Bulgar seyyahı gelecek- ı 
tır. 

İçle\·inde Bulgar meb'uslann 
dan bazdarı, avukatlar ve Sof
ya darülfünunu profesörleri im 
lunan bu kafile ayni vapurla 
veya hususi bir vapur tutarak 
Y alovaya gideceklerdir. 1 

Seyriaefain idare~i bu büyük 
kafile için hazırlık yapmıştır. 

Dün Dolmabahçede bir oto- Sadullah Bey 
moLil kazası c !muş. Mehmet is . .. . 
minde 17 •asında biı· cocuk 271 ı .Bır kaç gun evvel Gazı Haz. 
numaralı hu~usi oto~obilin al- i retlerinin teşrifleri münasebeti
tında kalarak yaralanmış ·e le yapılmakta olan tertibata ne
Etfal ha;tahanesin~ kaldırıl- zaret etmek üzere Yalovaya gi
m:ştır. den Seyrisefain umum ~ü~ürü 

Otomobili idare eden İtalya Sadullah Bey avdet etmıştır. 
tEbcasından Leon Efendi yaka
lanmış, tahkikata başlanmıştır. 

Beş kişi bir sermayeyi 
yaraladılar 

Evvelki gece Samatyada sa
hilde bir kavga olmuş, Nob~r, 
V .ıh~n. Arnavut Rama:un is
mın.lı: üç 1<;şi ile isimleri ar>la
~ lmayiln iki ar'<adaşları A1·daş 
ısr ıinde b:r Ermeniyi dövmüş
ler, bıçakla muhtP.l:f yerlerin
.den yaralrmı,l~rdır. Carihler
dt·n üçü yak 1 anmışlır. Kaçmış 
olan ikisi aranmaktadır. Mec
ruh tedavi altr"!a almınıştır. 

Yalova tenezzühü 
Erkek "e kız hayat mektebi 

mezunları cemiyeti 23 temmuz 
perşembe günü için bir Yal ova 
tenezzühü tertip etmiştir. Va
pur 9,45 te kalkacaktır. 

Evlenme .. 

Vilayet idare 
kanunu 

ANKARA, 20 (Telefonla) 
Meclisin bugünkü içtimaında vili.
yat idaresi kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkındaki kanun la
yiha., müzakere edilerek kabul e
diJmiftİr. Buna nazaran vil&yat ida. 
resi kanununun betinci maddesi a .. 
taiıdaki tekilde tadil, edilmiıtir: 

Viliyet idare fUbe reisleri, def
terdar, ınektupçp, maarif emin veya 
müdürü, nafıa ba§mÜhendisi veya 
mühendisi, hukuk itleri, sıhhat, ti
caret ve sanayi ve mesai, orman, 
maadin, baytar, evkaf, tapu, nüfus, 
ziraat, iskin, posta, telgraf ve tele. 
fon, rüsümat baımudüriyetile polis 
müdürü veya bl!nun vazifesini ifa 
etmck için yerine kaim olan ve jan~ 

danna kumandan!ndan ibarettir. 
Mezkür kanunun 15 inci madde 

si aşagıd~ki 2ekilde !adil olunmuş
tur: 

Vali beşinci maddede zikrolunan 
vil~yet idare şube reisleri ve onla
rın maiyetlerile altıncı maddede 
zikrolunan kRza idare şube reisler~ 

ve ınaiyetleti ve kaymakamlar hak .. 
kında ihtar, tevcjb ce-.:alannı re'sen 
tatbik edebilir. Ve taltifi mucip ah
valde takdirname verebilir. işbu 

tecziye ve takdirden şube idare rcis
lerile na8bı ve tayini vekiletlere ait 

olan memurlar hakkındakilere dair 
vali tarafındô\n ait olduğu vekdletle
re derhal malU.mat verilir. 

K<'lnunun 17 inci maddesi aıağı
daki şekilde tadil olunmuştur: 

Valiler viliyette devletin ve her 
vekaletin mümessili ve vekaletlerin 
idare ve siyasi icra vasıtaaı olup vi .. 
lit.}"etin umumi idaresinden mes'u]
dürlcr. Ve bu itibarla viliyette adli 
ve a'keri daireler haricinde bilcünıle 
umurda nezaret, mürc-:.kebe ve teftiş 
hakkrnı haiz en büyük amirdirler. 

Valilerin müddei umumi ile müna· 
seb~ti 1426 numaralı viliyet idaresi 
kanununun 38 inci nıaddesine tabi
dir. Valiler her vekile karşı ayn 

Dlier iki intihar vak'ası ölümle 
neticelenmemİf, hafif bir İztlraptan 
sonra ceJen nedametle savuşturul

muştur~ 

Bunlardan birisi Unkapanında 

olmu§, Haydarda oturan Şeyh Sa
dettin efendinin 16 yaıındaki kızı 

Hediye hanım tentürdiyot içe,.ek 
intihara teşebbüs etmiş, derhal ye
tişilerek Ha.eki hastanesine nakle
dilmiştir. Hediye hanım, anlattığına 
nazaran, dedikodulardan müteessir 
olarak İntihara teıebbüs etmiştir. 

Hediye hanım ak~aınJarı evine 

geç geliyonnut, bu vaziyet bir ta
kım dedikodulara sebep olmuş, He 
diye hanım da bundan müteessiren 
gidip nahiye müdürüne tikilyet et· 
miı, dedi kodu yapanların iıminl 
vermif. Gı'.iya nahiye müdürü bu 
müracaata ve tiki.yete lakayıt k11l
mıt, Hediye hanım da rehayı ölüm
de aramıftır. 

Uçüncü İntihar da Eyipte Otak
çılarda olmu,, Hacer İ11ninde 16 ya 
şında bir kız gene tentürdiyot içe
rek kendisini öldürmek İstemiştir. 

Bu küçük hanım d3•eve geç gelip 
gidiyormuş. Annesi kı:ımış, darıl. 

mı~, o da bunndan müteeııiren ken 
disini öldürmek istemiş, fakat kur-
tarılmıştır. 

Bir intiharda bu .• 
Dün öğleyin Yuksek kaldırımda 

da feci bir İntihar vak'ası daha o]. 
mu!!tur. 

Yuksek Kaldırımda bir apartı

manın en üst katında oturan ve bir 
seneden beri bo,ta bulunan maran· 
goz Yani, dün bu letsıür saikasile 
apartımanın en Üt1öt katından kendi
ni apartıman arkasındaki ta,hğ~ 

atmış ve buraya düşünce beyni pat 

lamak ve kemikleri kırılmak suretHe 
ölmüttür. 1 ntihar edenin oğlu, göz 
yaşları içinde polisi haberdar etmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. ........................................ ~ ............ . 
bir hükmü ihtiva etmeyen , yalnız 
teknik ve hesabata ait hususlar" 
münhasırdır. Şu kadar ki bu memur 
lar valilerin talep edecekleri her •ür 
lü malumatı teknik ve hesabata ait 
le olsa vermeğe mecburdurlar. 

Kanunun 35 inci maddesi aşağıda 
ki şekilde tadil olunmuştur: 

Adli ve askeri daireler müıtesna 
olmak üzere vilayette mevcut bilı'.i-

ayrı mes'uldür. mum devlet daire ve müesıeselcri 

HER TARAFTA 
Mecliste, Fırkada, hükumet

te, hususi müess~elerde her 
yerde her şeyden evvel hepi
mize, 

İnkılapçı fırkacılık. 
Düsturu rehber olmalıdır. 
Düşmanın ne methine zem-

mi, ne hakkı ne haksızlığı, ne 
iğriliği ne doğruluğu, bunlar 
bizim cephemizin meseleleri 
değildir. 

Bizim cephemizin meselele
ri birdir: Cümhuriyet, ancak 
fırkamızın şuurlu birliği ile te
essüsünü tamamlıyacaktır. 
Düşmana her zaman hayır, 
Düşmanı her zaman ret, 
Ve fırka içinde dost tenkidi, 

devlet münakaşası, dost itima
dı, dost emniyeti . . 

Falih RIFKI 

Hariciyede 
tebeddüller 

(Başı 1 inci sahifede) 
dilmiştir. Tokyo büyük elçisi 
Cevat Bey Ankaraya gelmek ü
zere yakında Tokyodan hare
ket edecektir. 

Birinci daire umum müdürü 
Esat Bey Istokholm maslahat
güzarlığına tayin olunmuştur. 
Marsilya baş şehbenderi Ragıp 
Baki Bey merkezde bir vazife
ye tayin edilmiştir. Varşova 
müsteşarı Vasfi Bey üçüncü da 
ire umum müdürlüğüne, ikinci 
daire umum müdürü Cevat 8. 
birinci daire umum müdürlüğü 
ne, üçüncü daire umum müdü
rü Nuri Bey Lahey maslahat
güzarlığına, Lahey maslahatgü 
zarı Esat Cemal Bey merkezde 
bir müdiriyete, Londra müste
şarı Lutfullah Bey Hicaz . Ne 
cit ve Yemen maslahatgüzarlı. 
ğına tayin olunmuştur. 

Siyasi müşavir Suphi Ziya 
Bey vekalet emrine alınmış ve 
yerine Abdullah Bey tayin olun 
muştur. İstifa eden tcıcrifat u
mum müdürü Fuat Siı-.'.ıavi Be
yin yerine Pire baş konsolosu 
Münir Süreyya ve Roma mÜs· 
teşarlığına tayin olunan teşri. 
fat umum müdür muavini Kad
ri Beyin yerine de Celil Osman 
Bey tayin olunmuştur. 

VekiJler kendi veki.letJerİne ait viliyelin tefti§ ve mürakabesi altın ..... ••••••····-·-···•••··-··· ... ·-··---·
İ§ler için resen valile.-e emir ve ta.. dadır. V11.li tefti§ ınuamelesini bi7.- bilU.mun1 devlet daire ve müessef:e
limat verirler ve İcabında takdir be.. zat yapabileceği gibi daire reisler ve leri kaymakamın teftiı ve müraka. 
yan ve ihtar cezasını re'ıen tatbik men&.up olduğu veki.let müfettiıleri besi altındadır. Teftiş neticesinde 
ederler. Takdirden veya ihtar ceza- vasıtasile de jcra edebilir. Veki.let, vazifesi başında kalmasında mah.zıır 
sından derhal Bıtşvekile malô.mat müfettişi ile tefti§ ettiı·mek için ve- 1 görülen ınemurları valinin muvafa
"Verilir. Bundan maada her vekil, kile müracaat olunmak lizrmdır. Va. kati alınmak şartilc işten el çektire 
valiler hakkında İcra vekilleri heye li bir kaç vilayete şamil memuriyet bilir. Vali ve kaymakamlar halkın 
tine taltif ve tecziye teklifinde bu- ferin ancak kendi vilayeti dahilinde askerlik muameleleri hakkında ınü

Ebüssuut caddesinden 
tramvay geçecek 
Salkımsöğüt caddesindeki 

tramvay hattının tamiri dolayı 
sile tramvay muvakkaten Ebua 
suut caddesinden kavis yapa· 
rak geçecektir. Buna ait harita 
lar ikmal edilmiş ve tramvay 
şirketi mümessilleri dün vali ve 
belediye reisi Muhiddin Beyi 
ziyaret ederek bu hususta gö
rüşmüşlerdir. 

Kavsin inşasına yakında baş
lanacaktır. 

Beykozda buz yok! 
Beykozda buz olmadığından 

kaymakam belediyeye şikayet 
etmittir. Belediye Beykoza buz 
gönderilmesi için alakadarlara 
tebligat yapmıştır. 

Bütçe 
Haziranda tatbikı lazım ge· 

len belediye bütçesi henüz veki 
letçe tasdik edilip gönderilme
miştir. Bütçenin bazı fasılları 
hakkında belediye ile vekalet 
arasında muhabere cereyan et
mektedir. 

Kayıkçıların şikayeti 
Galata rıhtımındaki kayıkçı· 

lar belediyeye müracaat ede
rek kendi durdukları yerde bazı 
motörlerin de beklediklerini, iş 
!erine mani olduklarını söyle
mişlerdir. Motörcülerin kayık· 
çılardan bu sahadan çekilmek i
çin pay istedikleri iddia edil
mektedir. Belediye polise bir 
tezkere yazarak vaziyeti bildir
miştir. 

Badema motörler Mehmet 
Ali Paşa hanı önünde bekleye
ceklerdir. 

Emlak sahiplerine 
Emin ve tecrübedidc hir zat: 1'.'.m

l~kin hüsnü idarc>i ile iştigal ve 
mukavdenamclerini ıanôm \ebe
dcl!ttı icariyc' i tah~il, ma~rırifini ifa 
ve konırolıınu taahhüt ve hesahatı, 

İ<0.tatisrik hil. nço ve "aire tanzim ve 
ihzar eder 

l:ınl~k >ahiplcri için mml&k lıir 
süklıncr miıemnıcndir Serait müsa
ittir. fstanJııılda f~,kİ z•ptİve \"OlU• 

şıınJa flıker hanında 10 numarada 
l\lo'yii l lck adr.-ino v~ki olacak 
müracaat üzerine hemtn nezdiniıe 

p;elecektir. 

ZA YJ: • Derununda Kadıköy 

Askerlik şubesinden aldığım a•I , i 
vesikamı havi cüzdanımı caip ett..int. 

Yenisini çıkaracağımdan hükmü 
yoktur. Göztepe' de Kadir sokağında 
29 numerolu hanede Erırüblü Der. 
vİ' oğlu Refik. 

Ankarada toplanan ]İse, ort~ ti 
muallim mektepleri mudürleri kol' Jı 
gresıne tehrimizden İftjrak 

mudürler avdet eımitlerdir. 

Amerikalı seksen ta!t 

h 
n· 

be geliyor ~i 
Bu ayın yirmi be,inde Praga 1' jl 

puru İle şehrimize 80 Amerikalı V 
rülfünun talebesi gelecektir. T alel' 
~ehrimizde birkaç gün kalacak!• · 

Gazetemiz miidüru Ahmet şu~ 
rü Bey mioafir talebeye vapıır 

Türkiye ve büyuk inkılabımız ha~ 
kında bır konferans verecektir. 

Münihten de talebe 
geliyor 

Münih ali mühendis mektebi 11 
lebesinden 25 ki~ilik bir kafile pr" 

fesörlerİ refakatinde y,,kmcla ı11eı' 
leketimİze ııeleceklerdir. 

Münihli talebe gehrimizde rıı<1 

ki tetkikatta bulunar•k ve miıh~ 
dis mektebimizi ziyaret edecektir· 

lstanbul birinci ifl.is memurlıl Z 
iundan: Adres: Boğaz kesende ~ 
rıncı Hiriıto Foros Ef. 

Balada İ•mİ \'e adresi yazılı oJI 
zatın İflası açılıp tasfiyenin adı f 
kilde yapılma.,na karar verilm•f İ 
duğundan: 

1 • Muflisten alacagı olan v• 
mallarında iatihkak iddiasında btl 
nanJarın alacak ve iddialarını ıt 

ilandan bir ay içinde eyyamı retti 
ye müstesna olmak üzere her f 
saat 13ten 18 ze kadar Sultanah .... 
te vaki adliye binasında icrayı "' 
fe eden birinci iflas dairesine 
rek alacaklarını kayıt ettir~ıı' 
ve senet ve defter gibi delilleri ~.ı 
ne ise bunların asıJ veya muSl'd" 
suretlerini vermeleri. 

2 . Müfli•e borçlu olanların ,~ 
karıda gösterilecek müddet içi~Jı 
borçları miktarını yazdırmaları ./ 
fına hareketin ceza kanunu fllıı' 
hince takibat ve naes'uliyeti 
olacağını bilmeleri. 

3 - Müflisin mallarını 
tahvilatı ve buna. mümasil kıy 
evrakını her ne suretle olursa ol 

~ilerinde bulundurmaları ister I 
ııter banka ve sair müessese cJ 
bunların Üzerindeki hakları 111ıı:b= 
kalmak ıartile o malları aynı ıt' / 
det içinde daireye vermeleri, ',{ 
mezJerıe cezai takibat ve mes'ı.ı1 1 te uğrayacaklannı mazeret bul İ' 
madıkça rüchan haklarmdan ıt' 

rum kalacaklarının bilinmesi. , I 
4 • 30/ 7/931 perfembe gün~ jlll' 

at 13 te yukarıda yazılı olan · .1 
dairesinde alacaklıların ilk içti ...... 
hazır bulunmaları ve müflisin fl'.t11 

rek borçlularıyla kefillerinin "' . 
cu tekeffül eden aaİr kimı<'lerİ~ 
timada bulunmağa haklan old 
ilan olunur. 

ra 
ta 
k 
20 

lunEbilir. Valilet· icı·a vekilleri heye. ki iılerini teftişe salihiyettc\rdrr. racaat ve ş;kiLyetlerini kabul ve :ıs- --------- --"·--------------- ,_,; 

ti kararile her zaman vekalet emri- Teft~ netİce<İnde vazifesi başırd• kcrlik şubelerine yazarlar. Cevabı Jandarma imalathanesi Müdii1' 
ne alırabiJeceği gibi tc L:aüde de &ev kalmasında ınahzur görülen memur kafi görmedikleri takdirde mıntaka-

kolunabilirler. larn mes'uliyeti üzerine alarak ida- 81 fıı-lu. kumandanlıklarına ve milli IÜğÜnden: 
[{.anunun 19 uncu maddesj aşağı reten itten el çcl<tirebilir ve keyfiye müdnf6'a veki.letine müracaat edt>r· ~ 

daki şekilde tadil olunmuştur: ti derhal ait olduğu nkiılete bildirir. ler. Bu makamlar tarafından tahki- Jandarma ihtiyacı ıçın kumaşı imalathaneden verilfl'. Bir an1elenin üstüne 
amtar kapaR-1 düştü 

Mehmet Z.ya beyin oğlu 

Em;n beyie Osmln Tefik 
beyin kerim•si ve eski ga
zeteci arkadaşlar.nı zdan Ah· 
met Em'n beyin hemşiresi 

Be!kis han.m·n akitleri dün 
Beyoğlu daires'.nde her iki 
tarafın da akraba ve ehibba- Vckdletin rüesayi me;murin ile ve Kanunun 49 uncu maddesı· aşag-ı- kat yapılarak İcabı kanunı"sı· ı"fa "e ·· re(8415) adet k t b 1 kt M"" k 10 8 931 ...I' 

h • uz . .. . apu ya_p rı aca ır. una asa - • ı:. 
sının ~zurilc icra kılınrn"1!ı~·:..._L!!ını,ı:ı;;ııud.\'Oı<l.Loı:icd.Lirı:leri.1,;..,Jca,,__,.i!!-.Lcdaı.i.c&<.1kiL.ı....,_.,,.ıa."""'~-~.._,~~~·l....!~~ıı.incde;,._....ı;ı...~.~~ı... ......... c........J~~.._..;_.~,,._,.._~ ...... ,.j_j:__.~~ ..... ...__"'° ........ ~~~~--~~--..ı.a~P.ı..~ 
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- MUSHİL "Vl_ÇHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağn vermez. ~epo~u: i:~~~~:~1 ZAMAN ecza 
del>so 

!erı 

Jıu""' 
teı" 

~· kt 
~u ıl 

ıil""" 
~- il' 
.,aeı 

Eyi ve tat1l bir .sihha~ iç~~ 
ınuntazam bir hazını Jizıındir., 
Tatli müleyyin ve taami litif 
olan Eno's "Frııit Salt'" size 

• tıı.kvi 1 
bunu temin, uıideyı ro. 
ve barsaklari tanzim eder.' 

HEIMI ıtlNt IR TliK tiMTE~ 'ifmil 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

, .. ~~-!!!·~·!!!!!!:~!!!!!!!~~· 
1 DefterdarhK ilanları 1 

~_. - • .,.. ~...... ' • • .... l"o 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 

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

Trabzon postası 
(ANTALYA) vapuru 21 

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

Trabzon postası 

T. Tayyare C. 
Umumi Merkezinden: 

Bursa'da müceddeden inşa 
edilmekte olan Tayyare ve 
sinema binasının Elektrik te· 
sisatı kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. Türkiye 
dahilinde bu gibi tesisatı yap 
mış olduklannı vesaikle ispat 
eeen taliplerin yirmi beş lira 
mukabilinde proje ve şartna
mesini almak üzere Tayyare 
cemiyeti Umumi Merkezine 
müracaat eylemeleri ve te!.:· 
lifnamelerini de 6-8-931 tari
hine müsadif perşembe günü 
saat 15 kadar Merkezi Umu-

l miye tevdi eylemeleri ilan 
olunur. 

J!ı 
.ur# 

---~~~~~~~~~~~-~~-::-~~~ 

iktisat Vekaletinden: 

l•t. 4 üncü lcraaından: Abdülla
tif Bey vereıesinin Ahmet Remzi 
paşaya olan borçlarından dolayı bi
rinci derecede teminat irae olunan 
Maltepede Kördere mevkiinde kain 
1079·5 ve 486-37 numaralarla mu
rakkam bir baphane ile zeminj otuz 
gün müddetle ihalesi İcra kılın· 
mak üzeı·e müzayedeye vazolunarak 
bin yüz lirada talibi uhdesinde olup 
bu kere yüzde bet zamla ve on bet 
gün muddetle ihalei kat'iyyesi mü

zayedeıine vazolunmuıtur. 

1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükumet bütçe
lerine müteallik borçlarla Milli Hükumetin zamanına ait 
bütçe ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alaçakları 
1~.13 No. lu kanun mucibince Şubat 930 nihayetine kadar 
muracaatla müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu 
müracaat müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tahak· 
kuk ~~en hu gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 tarihin
den ırıbaren bu kere kabul edilen 1783 numerolu kanun 
mu~ibince a!tı ay daha mürac~at müddeti tayin olunmuştur. 
E~Iul 930 nıhayetine kadar hıtama erecek olan bu altı ay 
müddet zarfında alakıidaranın mahal ikameti itibarile tabi 
olduhları en büyük mal memuruna ba istida müracaat ede
rek müracaat vesikası almalan lazım olunur. 

( Karadeniz) 23 temmuz 
perşembe 17 de 

Askeri 
lar 

fabrika· 
ilanları gF/' 

bil, 
200 Kilo Suifat dö İstiriknin şartnamesi mucibince kapaiı 

tindi tarf usulü ile mü 1akasaya vaz olunmuştur .. T~liplerin ş_art: 
ıı~.1!Jeyi almak üzere ş!!Ddiden Anka;a'?a. lktısa~ . .Y:~~-leti 

• ltı~bayaat komisyonuna Istanbulda birıncı ~ıı:aat Mudurl_uş-une 
sı llıuracaat etmeleri ve münakasaya iştirak ıçııı de yevmı ıhale 
ilııJ olan 9 eylfıl 931 çar,ımba gününe kadar be?eli . muha~';llen 
edtl ;hn_ (10,000) liranın % 7,5 üzerinden . temınatıl_e bırlıkt~ 
-' ekhfnam~lerini mezkur komisyona tevdı etmelerı ve yevmı 
ıl•ııı1 :i'-elkfırda saat on beşte de komisyonda hazır bulunmalan 
u ıı" ~olunur. ""' ~.~~~~~~~~~~~~~-::-~-::-:-:-~ 

·~ı~· lstanbul P. T. T. baş müdürlü-
o~ " •. 

gunden: 
ı.. °' k" Vesaiti nakliyenin bir senelik ihtiyacı olan 26000 ilA 34000 
kol" _do Benzin ile 1000 ita 1200 Makine yağı kapalı zarf usu· 

lı ·l . • •. ' . . ,,ııı ) e nıCinakasaya vazolunmuştur. Şartnamesını gorme:ı: ıçın 
h~r gün baş müdiriyet kalemine ve iştirak içinde. % 1 buç?~ 

fe' llıslıetiııdeki teminat akçeleriyle beraber teklıfnamelerını 
kapalı ve membur zarf derununda olarak yevmi müna~!'-9.8 
0.hıo 5 ağustos 931 çarşamba glinü saat 15 tt; baş mudı: 

'fi' ~1Yette müteşekkil komisyona müracaat ve tevdı eylemelerı 
8 ıl· 

~~.!_u_n_u~r-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
alel' • 

tıf· lzmir Erkek Muallim Mektebi 
Şii~' 

.,,ıı l'vtüdürlüg" ünden: 
,,.ıı· 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulan İzmir Erkek 
Muallim mektebinin (23467) lira bedeli keşifli esas cephe 

e lllerdiveninin inşası ve tarafeyninin tanzimi için teklif edi
~~n bedel h1 ddi lıiyik görülmediğinden 28 temmuz 931 tari

i" .1ne ınüsadif sah günü saat 17 de Karataş'da Erkek mual
r" lıın ıne.-tebinde teşekkül edecek mübayaa komisyonu tara· 

fıtıdarı pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin muayyen 
,'I llıiiddet zarfında komisyona müracaatları ilan olunur. 

c ....___~~~~~~~~~~~~--~~-=-::---:-::----~ 

.;~ . T. Tayyare C. Umumi Merke-
·"' Zınden: ff 

Türk Tayyare Cemiyetinin Ankara'da Yenişehirde yaptı
~ rac~ğı Tayyare şehitleri Abidesinin inşaatı 11 Temmuı: .. 931 
i f ta.rıhinden itibaren 20 ıılin müddetle ve kapalı zarfla muna
ı; kasaya ko tu . Talip olanlar şartname ve teferrüııtını 

20 
nmuş r . . • 

Türk lirası mukabilinde T. Tayyııre cemıyeti umn~~ 
lllerkezinden tedarik edebilirler. İhale 1 Ağustos 931 günu 
~llat 16 da Ankara'da T. Tayyare cemiyeti umumi m11rke
•nde yapılacaktır. 

l'vtükemmei keskinliki ile 
bütün dünyada tanınmış 

olan 

GIL.LETTE 
lier Satılır 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 
il. ci tertip ı. ci kafide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Mezkur hane ahşap iki kattan 
ibaret olup hanenin dııında üç ba
samak müzayrk merdivenle çıkdır 

harici karasıma döşeli taılık iizerin 
de üç oda derününda karaıima dö
şeli gusülhaoeyİ havi bir hela bir 
merdiven altı ve zemini kırmrzı çi
ni döıeli müzayik bulaşık teknesi 
maltız ocaklı mutvak ve bir kömür-, 
lük ve bahçenin aı·ka tarafında bir 
kat ahşap oda üst kat bir sofa üze
rinde üç oda bir aralık bir bela ze
mini çingo döşeli ahşap korkuluklu 
balkun mevcut olup bahçenin etra
fı yarım duvar üz~rine ahşap kor .. 
kulukla muhat sokak cihetinde ah
şap kameriye bahçede kayısı dud 
ayva armut erik ıtibi eıcarı müsmi
re ve gül ve salknn ve asma ve gü
Jibritim gibi zinet eıcarı vardi!". 
Mezkur eboiye yağlı boyalı pençe
relerin k111mı azami demir pannak

lılda muhat olup muhtacı tamir ak
samı yoktur. 

Hududu bir taraf kantarcı Nuri 
efendi arazisi ve bazen doktor Ce
mal beyin arazisile köşgün önü cad 
de ile mahdut olup aı'kasından baş 

ka aenet ile tasarruf edilen yedi 
dönüm arazile beraber bilakonturat 

ayda kırk lira bedel ile tütün inhi
sar idaresinin tahtı isticanndadır. 

Meaahaar 397 metre murabbaı olup 
bundan yüz metresi iki kat mezkUr 
hane bet metre yetmit iki santimi 
bir kat oda ve kalanı bahçedir. Kıy
meti muhammineai tamamı 3150 li
ra olup talip olanlar kıymeti muham 
meaenin yüzde on nisbetinde pey ak 
çelerini alarak 8/ 8/931 tarihinde 
828/1302 doıya numaraıile saat on 
dörtden on yediye kadar lstanbul 
dördüneü İcra memurluiuna müra
caat eylemeleri ilin olunur. 

Oıküdarda lıtanbul Altıncı icra 
Memurluğundan: Temamına 1600 
lira kıymet takdir edilen Beıiktaıta 
Şenlik Dede mahallesinin Haseki 
."okağında 5-8 No. lu üç bahçe ve 
müıtemilitının bir hap hanenin te
mamı ikinci aı·tınna olup 15/ 8/931 
tarihine mu'Jadif Cumartesi gunu 
öğleden sonra saat 14 den 17 ye 
kadar Üoküdarda htanbul altıncı 

icra memurluğunda sabı ıartname 
si 25/7 /931 tarihinde divan haneye 
talik edilecektir. 

Artirmaya iıtirak edenlerin yüz 
de on teminat akçeıi vermeleri la
zımdır, satı§ peıindir birind arttır
mada 300 lira mukabilinde alacaklı 
talip olmuttur, hakları tapu sicille
rile ıabit olmayan İpotek alacaklı

forla diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve mesarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde ve evrakı müıbit

lerile bildinneleri lazımdır aksi hal
de hakları tapu sicillile sabit olma
yanlar satış bedelinin paylatılma.ııın 
dan hariç kalorlar, alakadarların ye 
ni İcra ve ifli.s kanununun 119 do .. 
khzuncu maddeıine röre tevfiki 
hareket etmeleri lizondır. Şeraiti 

müzayede hakkında daha fazla ma· 
lı'lmat almak iıtiyenlerin 931/223 
doaya nurnaraııile müracaat eyleme
leri ilin olunur. 

lıtanbul 8 inci icra Dairesin
den: Bir borçtan dolayı ıatdmaaı 

mukarrer kanape tak.um, divar sa
atı, aynalar va saire 25 Temmuz 
931 tarihli cumartesi günü ıaat 11 
de Sirkecide Muradiye caddesinde 
4 N o.lu binada a91k artırma ıureti
le satılacağından talip olanların va
kit ve mahalli mezkilrde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları i
lin olunur. 

Ist. Evkaf Müdürlü
ğünden: 

Bir sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunan Emlak 

1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında 
8 • 1 No. dükkan 

2 - Hanın asma katında 4, 8, 28 No. odalar 
3 - Hanın birinci katında 8, 11 No. odalar 
4 - ,, ikinci ,, 27, 28, 37, 39 No. odalar 
5 - ,, dördüncü ,, 19, 20 No odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar bir 

senedir. 

"' * • 
iki sene müddetle icar için müzayedeye vazo!unan emlik 
6 - Hauın asma katında 18 No. oca 
1 - Hanın ıiördüncfi katında 23, 24, 25 No. odalar 
Müddeti •carlar: 1-6-9'H den 1-6-93~ tarihine kadar iki 

senedir. ...... 
Üç sent. müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlak 
8 - Hanın asma katında 17, 19 No. odalar 
9 - ,, birine; ,, 34 No. oda 

10 - ,, dördüncü ,, 11, 13, 15 No. odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

senedir. 
••• 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın hitamı 
yeni müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 21 temmuz 931 den 11 ağustos 931 

salı günü 
Balada muharrer emlak kiraya verilecğinden müzayedeye 

vazoluomuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 
on dört buçüğuna kadar şartnameyi okumak ve teminah 
muvakkııte ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre İstan
bul Evkaf müdürlüğünde varidat müdürlüğünün akarlar ka
lemine mliracaatları ilan olunur. 

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

Istanbul Limanı Sahil Sıhh.iye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz vesaiti nakliye ihtiyacı için 25 kalem malze
me aleni münakastt suretile mübayaa edileceğinden müna
kasa glinü 8 ağustos 931 cumartesi saat 14 olarak tesbit 
edilmiştir. Taliplerin nıezkôr levazıma ait şartnameyi görmek 
üzere her gün Galata'da Kara Mustafapaıa sokağında Mer
kezimiz levazım dili resine ve münakasa için de vak ti mua • 
yende Merkezimizde müteşekkil mübayaa komisyonuna m~
racaatları ilin olunur. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye
... _M~rkezi Baş tabipliğinden: 

Merke:r:ımız ıçın luzumu olan dört kalem aş l · . .. . ı ma zemesı 
alen~ munakasa suretile .mübayca edilecektir. Münakasa günü 
8 agu•t.os 9.31 cum~rtesı günü saat 15 olarak t es bit edilmiş-
tir. Talıplerın mezkur levazıma ait •artnamey· ·· k ·· 
h 

, • ı gorme uzere 
er glln Galata da Kara Mustafapaşa soka<F nda M k ·. ı d · · ,,ı er ezı 

mız evazım aıres'.n~ ve münakasaya iştirak için de vakti 
muayyende Merkezımızde müte~ekkil mu""baya k . I . • • a omısyonuna 
müracaatları ılan olunur. 

Galata ithalat gümrüğünden: 
Kilo Fıçı 

175 • ~ Salamuralı hamsi balığı 
Balada yazı~ bahgın ecnebi memlekete gönderilmek tııı:ere 

müzayede suretıle satılacağından 21-7-931 tarihinden itiba
ren taliplE<rin satıf komisyonuna müracaatlan. 

Mersin postası 
( Anafarta ) 24 temmuz 

cuma 10 da Galata rıhtı
mından kalkacaktır. 

LASTER SlLlfüRl\IAN '" 
Ş('REKASI 

DOYÇE 1.1•'.VANT LINIYE 

llaınl>uqı;, iken Anvers lstan 
bul ve Hahrisiyab arasında azimet 
muntazam postası : Hamburg. 
Brem, Stetin, Anvers ve Rbıer
damdan limanımıza. muvasalatı 

beklenen vapurlar 
IMHROS vapuru limanımızda 
ALAYA vapuru lirnanımllda 

ASKANIA vapuru 23 temmu· 
za doı"tru. 

ALBANIA vapuru 26 temmuza 
doğru. 

Burgaz, Varna, Küstence, Kalas 
ve lbrail için limanımızdan hare· 
ket edecek rnpurlar: 

IMBROS vapuru limanımızda 
ASKANYA vapuru 23 - 25 

temmuv.da tahmildc 
Yakında Batum için hareket 

edecek vapurlor: 
MILOS vapuru 29 - 30 tem

muzda tahmilde 
[Jamhurg, Brem, Anvers, Rottr· 
dom ve Dançig için ~·akında lima
nımızdan hareket edecek vapurlar; 

GALILEA vapuru 21-23 tem
muzda ıahm!lde 

24 kalem tek, çift, katlı 
ve yuvarlak kasnak kayışları 

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

"' . "' 
Şartnamesinde tadilit ya 

pılan çelikhane malzemesı 
iptidaiyesinden 11 numerolu 
şartnamede muharrer 400 
ton bam dolomit, 30 ton 
Gesinterte mağnezit 30 ton 
Fluss Spat pazarlıkla 8-8-931 
tarihinde saat 15 te alına 
caktır. Taliplerin ıartnamesi 
ni almak için her gtın mü 
nakasaya girmek için de o 
gün müracaatları. 

• * • 
8/8/931 tarihinde pazar 

hkla alınacağı ilan olunan 
Hamdolomit ve ııaire ıartna
mesinde 50 ton kırmızı de
mir ı.:evherinin de mevcut ol
duğu ilin olunur. 

ALA YA ı·apuru 24 - 26 tem-
muzda tahmilde S J k h 

MUREA vapunı 29 - 31 ıcm · atı 1 ane 
muzda tahmildo Beylerbeyinde iıkeleye pclı; ya 

Fazla tar•ildt için Galatada kın on oda dahilden yağlı boyalı iki 
Ovakimyan hanında klin Lnsıer ye kabili taksim iki dönüm kadar 
Silberruan ve Şüreklsı vapur bahçe ahır üç kuyu, aynca terkoı 
.ıcentcliğine müracaat. teaisatım havi hane satıhkbr. Bey. 

Telcf,ın Bern~lu 641 - fi~4 lerbeyinde Abdullahağa mahallesi 

/ l••••••••••••I / çarıısmda bakkal Koço efendiye mü 

Vapur mücehhizi NaimB. 
Vapurlarının acentalıl!'ı, buP;unden 

itibaren 

DABCOVITCH ve türekıisı 
vapur kumpanyasına tevdi edildiğini 
muhterem halkın enzan ıttılaına 

arz olunur. 

ADNAN 
Lüks vapurunun lımir'e ilk postası 
23 temmuz perşembe günii saat 
18 de Gaiatn rıhtımından hareketle 
yolcu. ıc .oşyayı ticariye alarak doğru 
lzmır e gıdecektir. 

TafsilAt için Galato'da Frenlcyan 
hanınd3 3 üncü katta DABCO
VlTCH ve şürek~sı vapur kump&n· 
yasına muracaat olunın:ısı. 1'clefon 
Be yoğ! u 227 4 

Mi~Mi~ 
KARADENİZ POSTASI 

v AT AN v1e:~u;2 
ÇARŞAMBA 

günü tam saat 17de Sirkeci 
nhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve -ı v :iet ede
cektir. 

Fazia tafsilat için Sir· 
keci Yelkenci hanındaki 

acenteliğine müracaat. 
Tel. 21515 

Türkiye İş Bankasından 
Milli Bayram münasebe· 

tile 23 Temmuz 931 Perşem
be günü lstanbul ve Beyoğlu 
şubelerimiz kapalı bulunacak
tır. 

raca.at. 

Ticaret itleri Umum Müdürlü. 
ğündenı 30 ikinci Teırin 330 tarih. 
li kanun hükümlerine göre teıcil 

edilmit olan ecnebi ,irkeılerinden 
Japonya tabiyetli (Nippon Jusen 
Kapuıiki Kaita • Nippon Juıen Ka
buıhiki Kaiıha) ıirketioin Türkiye 
umum vekili bu kere müracaatla 
l ıtanbul acenteliğine ıirket namına 
yapacağı İ§lerden doğacak davalar
da bütün mahkemelerde dava eden 
edilen ve üçüncü şahıa ııfatlarile 
hazır bulunmalı: üzere Enrllro • Sper 
ko ve Mahdumları Ticarethanesini 
tayin eylediğini bildirmiı ve liz<m• 
gelen ve.ikayı venniıtir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere mu
vafık ırörülınüı olmakla ilan olunur. 

Tavilzade vapurlan 
Muntıı.zam AYVALIK postası 

~v~~~~~~r~ F -----şembe akşamı 
saat 17 de Sirkeciden hare· 
ketle Gelibolu , Çanakkale , 
Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
azimet ve avdet edecektir. 

Y 0 1cu bileti vapurda da 
verilir. Adres: Yunlşte Ta· 
vilzade biraderler. 

Telefon İstanbul 2210 

Romanya hükumeti idarei bahri
yesi Umumi Acentalrğı; 1 Ağustos· 
tan itibaren vapurlanntn hareket ve 
müvasali.t tarifesinde berveçhiati 
tadiliı İcra olunacağını muhtet·eın 
balkın enzarı ıtblafna arzeyler· 

Köstenceden müvaıali.t ' 
Her Pazar ve Çarşamba saat 14 te 
Köstenceye hareket 
Her Perşembe ve Pazar sabahı 10 
da 
l&kenderiye ve Pire'den müvasa
lat 
Her Çarşamba saat 15 le 
Pire ve lakenderiyMlen harek.ı 
Her Pazarte•İ aabıoh tam 9 1/2dı 
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clD~A 
Komple Tarağın Fiatı : 

• 

4112 Lira 
Yedek Pilin Fiatı : 

50 Kuruş 
En birinci nevi malzeme ile yapılan bu "WHITE,, cep elektrik tarağının imaliyesi pek miikemmeldir. 

Elektrik bataryaaı, büyük "WHITE,, tarakl•rındakilerle aynı büyüklüktedı
Elektrik cereyanının mikdarı da fennen teabit edilmiştir. 

uUN FİATA 

'' WHITE ,, 
SATILAN TAKLİTLERİNDEN 

'' WHITE ,, , ' 

SAKININIZ ... 

' 'WHITE 
Şayani hayret elektrik taraklarının yeğine hakiki ve asıl markadır. '' 

Her gün 1,500,000 kişi muntazaman ve kemali muvaffakiyet ve memnuniyetle "WHITE,, elektrik taragını kullanmaktadır 
Sizi kepeklerden kurtaracak, saçlarınızın düşmesini durduracak, yeni saçların çıkmas:nı tahrik 
ve ayni zamanda saçlarınıza parlak bir ondülasyon temin edecek yegane elektrik taraklar 

" W H 1 T E ,, dir 
Başınızdan düşen her saç gençliğinizin bir parçası heder olmuş demektir. 
Saçlara itina etmek, gençliği muhafaza ve taraveti idame etmek demektir. 

Saç 'arının tabii 
re k"eri çıktıkça 

gençleş'yor. 

Ne acınacak bir haldel " WHITE ,, elektrik tarağı

•ın bir haftalık istimalinden 

sonra ne ll'Üzel saclar ... 

" WHITE,, elektrik t-ıragının 
3 haftahk istimalindeıı sonra 
cazıp ve lat;f saçlar, daimi 

ondülasyonlar •.. 

"\VHITE,, e'ektrik tarağı, 
tua1ct m~mınız "ç'n giizel bir 
zınettir. Nikelden parlak sapı, 
sıyah abenoslan arkası V.! 

elektro plaEnden parlak dişleri hakikaten malikiyetile ift:nr edeceğiniz tualet 
masanızın sevimli bir lazimi gayri müfarikidir. Her tarak kavaidi foıın:ye daire· 
sinde şık bir kutu derunünde ambalaje edilmiştir. 

Bu büyük "WHITE,, tarağının kıymeti 8.112 lira, yecek pilin fiah 50 kuruştur. 
İşbu "WHITE,, elektr:k tarağının tedariki hususunda müş".ülita tesadüf ettiğiniz takdirde liıtfcn Türkiye umumi aceıı
taları bulunan İstanbul'da Altı Parmak hanında EHRENSTEIN ve TOLEDO Efendilere tahriren müracaat ediniz. Posta 

l.utusu İst. 296, Tel. İst. 775 

Satıldığı ve meccanen tec- J 

rübe yapıldığı mahaller: ) 

l>t11ıb rcıa Bal ı·c;;apı llruzd:hak. Bcl'OJl:lu. Galaıa ve Kadı•<iyimdc :)nık l\lerke1- c<·za r. \. S. Bq<>~
luıı·da "e Hliyükadada Parally ve B'har, < :aıata'da Tünel ittisalinde l.azaro Frank o. btanhul'da föh~e
kapı't\a Zaman .eza dcpn<u, Beyo~lıında Elia< Kaıako hiradtrler halclı. Ankarada <;tıcıık sar•)'• cad· 
de.sindi? ~ııkı ecı:ı dcpo"l'. 

( hlaı.ı.ıı.ı'da (,,:çekpa:ıarı'nda Altı Parmak hanında 1-3 numarada EttRENSTEıN ve TOLEDO Efendilere: ' 1 Efendim; 

1 

Leffen bir adet "WHITE" cep tarağının kıymeti olan 4,112 lira (veyahut "WHITE,, büyük elektrik tarağ·nın 
o'an 8,112 lira) gönderiyorum. Lütfen bir adet gönderiniz. 

Ar=re(O; : : : : : : : : : : : : : : : : 

kıymeti 

. Tarak, vereceğiniz adrese hemen ve masrafsız olarak gönderilecektir. 

e al~ 

B E 
BOMONTI R K 1 S l 

Tecrıılıc cdini7.. Em .ali ara<ın drı hu nda•cttc hıı, lıır rakı nıktuı 

Kilosu 200 Kuruştur: 
150. 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ışelerda 

30 50 60 100 200 kuruşa satılıyor 

le•••• Her yerde arayınlz •·•== 
lstanbul Evkaf müdürlüğünden: 

Mıktarı 

azami Asgari 
37000 36000 ekmel 
1400 1200 un 
1400 1200 pirinç unu 
250 150 nişasta 

9000 800J pirinç 
2500 2000 sade yağ 
7500 7000 şeker 
3500 3000 sabun 

Gunba haüahan~sıne füwmu olan balada cinsi ve mık
tarları muharre: sekiz kalem erzal, 1 temmuz 931 t:ırih•n· , 
den iiıLarc'l aleni mil'!a!cas:iya vazedi:erek. temmuzun yirmi 
beşmLi cı:mar:esi gıbü saat o'laltda i!\aleleri icra edil·:ce
ı;:indcn a :p o' 1 ı ar,n ş :ra lİ arJ:ıınak üzrn lı"r gü, lcva?•m 
kalem n:: ve J: ı c gürfj c!e idare enc:ümel!i'lc rrıüracaal a:-:. 

Türk Korsanları 
Baş!an başa heyecan, şan, şeref do'u Türkün büyük roma

nıdır. Barbaros, Turgutreis gibi kaptanlarımızın kahraman
lıklarını ve Auupayı nasıl titrettiğini bura:!a göreceksiniz. 
Ciltli olarak 2 liradır. 

Gözlerin Sırrı 
Nur Tahsin Hanımın hissi, zarif, bir romandır. Bilhassa 

okuyunuz. 40 kuruş. 

Genç Kalınız 
Hay:ıt.nızda mes'ut olmak, genç kalmak istermisiniz? Bu 

kitap sizi hıç olmazsa yirmi yaş genç bırakacaktır. İlicsız, 
masrafsız ... 75 kuruş. 

Molla Mehmei 
En çok seveceğinız bir eserdir. E1ki medrese bayatı, kız · 

kaçırma, eşkıyalık, sahte doktorluk ve daha bir çok meraklı 
şeyler. 50 kuru,, 

Dont Kişoi 
Dünyanın en me~hur kitabıdır. Bol resimlidir. Gülmek, eğ

lenmek isterseniz derhal bir tane alıp okuyunuz. 50 kuruştur. 

M uallim Ahmet Halit Kitaphanesi 

NA K 1 L 
ZINGAL ORMAN ŞİRKETİ 

İstanbulda Bahçe kapıda Hasan ecza deposu 

Tas Hana Nakletmiştir 
Telefon numarası 24430 - 24439 -·· 

ıTebessiim Ettiğiniz Vakit Paı•tttıl , Sah, ÇfJ1Ut1b• 
lfıtılıtlNDEN IEVAZ ' uvl• 

de Oiizel ve Cazibedannısuuz ? 

M UllTlZAM hutvt " cui, bir 
endam, hıklkıten sevlınli 'tr· 

lerdfr. Falı:ıt bu muhatıenıt, tebıı· 
sumUnUıle dogan CAZİBE ... FİKiR ..• 
CEVVALIVET ... gibi huasdan mab· 
rum kadınları hiç bir fıldt werJaez. 

TtbıessUmünüz gılııltiği kamıştı· 

rı" inci gibi iki sırı beyu di,ler 
iıhır ermelidir. Sararmış difler 
gUıellih. sıhhıti" .,, saadetin dılf· 

manıdırh;r 8e1ız ve parlaiı: dişlere 

n1aJik uimak tçin '"· gı.izel we en 
mak•I çare ; onları kapl11an sarı 
lı:ııba.lıayı lzafe ve enlırın tilrumt· 

sine mucip olan müMilc ıttı: mtlı:rop. 
lırınt itlif edecek iyi we 111W tıJr 

di9 1nıcwnunun istimılidir. 
hıuı lemin Uectk adi .ır ,.~ 

ıoıı:tur. Dit tı~lplırl , 111aa ııunandUMti0 
.. , ...... , ... , lftut.dıt •• .., •• teılrt •• , • • 
alndı KtlJnoı·ıı 111Ma. vı lltlıaıw tlllror· 
lır. Çlııılı:I, Kıly11u, dttltf'f "t111t tOırt.ı 
l•U•lrl icap ~er ıuttttı t.,,.lıter Utlf 
tu.U. 111uıadf taatOı" lılsNiill NIU• lllf 
ıuahklanna notu:ı: aıf9r_ San tıaltalı.aft 

l:ııte vı k11& bir lıob inil..,..• we dlJ· 
ltrt11 çtırOmtıhıı Hlltp ılııt ntU,cıırıtırca 
mlk,.plırı l:ı:ılı edır . 

Sld• 41 41,lero•bht llPI MJU 
nı 41ıtıa parlak ıtmıı•nt latlyı,..• .. 
•OLYlfOS lı11llı111ıt11 

Uıav,.ı ılepM• ' R. FARACI v .. ; Velto """· lıtanbul 

Hararetinizi teskin için 
her zaman 

KlHlHi~lB MlDEN ~~l~ 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder. 

Böbrek, Karaciğer, Kum ve nıide hastalık
larına ı~ .,rşı tanınmış bir sudur. 

Her Jerne ara~ınız. 
Toptan ve perakende satu; 

deposu: j 
Yeni postane karşısındaki cadde-

de No. 20 Telefon. 20062 1 

1 
T elgr. Depo - lstanbul 

!.ii!!!!!!!i!•~;;:;;;;;;~;;:;;;;;;;;:;;;;;;s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~_;;;;_sp;;;_;;;o_;;;s;;;;;mii51l 

Yenişehir belediyesi riyasetinden: 
Zirde yazılı 11 maddelik şerait dairesinde kasaba dahi

line döşenecek boru'ar 16-7-931 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ,.e kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş
tir. Talip olanların iha.ei kat'iyesi olan 5·8-931 çarşamba 
ğününe kadar olbaptaki laJ;mat:na tevfikan dipozi:o akçesi 
ve yahut Banka mektubu ile Yenişeh .. r belediyesine müra· 
caatları ilin o:unur. 

1 - Borular Fransa ve yahut Belçika fabrikaları ma· 
müliitından ve Pik nevinden o'acaktır. 

2 - Boruların yekünu ( 5400 ) metro olup (1600) met
rosu (7) sınlim kutrunda ve beher adedinin tulü (3 ) metro 
olacak ve beher metrosunu sıkleti ( 17 ) kiloyu tecavüz et
meyecektir. (3800) metrosu (5) santim kutrunda olacak ve 
belıer adedinin tulü (21) metro olacak ve beher metrosunun 

siki eti (12) kilo ;u geçmeyecektir. 
3 - Boruların kfıffeei - yirmi admosfer - havayi nesiıni

ye miitehammil olacaktır. 
4 -İşbu boruların ( 7) santimliğine ( 8 ) adet üç ağızlı 

ve (8) ac'et dirsek dahil olac:ıktır. 
5 - Keza l:u boruların ( 5 ) santimliğine ( 16 ) adet üç 

ağdı ve (20) adet dirsek dahil olacaktır. 
6 - [forular tarihi ihaleden itibare·ı nihayet iki ay zar

fında s:f İ~tanbul teslm edilecektir. 
7 - Boruların cLzbarko ve gümrüğü belediyeye aittir. 
8 - Bomların lstanbulda teslim ve tesellüm lirle kadar 

kırık ve sakatı müteahhide ait bulunacaktır. 
9 - Borular lstanbul limanına gelmezden on be, gün 

evvel belediye haberdar edilecektir. 
1 O - Boruların bedeli fstanbul limanına geldiğinde te

mamen tediye edilecektir. 
11 - Belediye müteahhide kar§ı her türlü teminatı ifa 

edebilir. 

. Istanbul Evkaf müdürlüğünden; 

owasa. 

M. ı • .'tt 
kf·-1 .. -__ ~..,.ur 
Ez.ne , .·Eayra •• 

kıta <tın ihhy~cı ol 
kapalı 2a•lla mi 
konnııış ' ur. :İhalesi 
931 salı gir.nü saa 
Ezincde A..:,.;eri sl , 
korı i~ı or!unda yıı 
Taliplerin şarlnam~ 

ve te~liflc,,, rini verrıı 

teminatlarite• birlikt 
yona mürac<ıat. ları. . ~ ..... ~ ~ 

Soför ve mı!•avin 

ka onyedi kisilik
0

' orııı 
Altı adet o'.obüs ka 
la münakasaya koınıu 
lesi 5 Agustos 931 
ba günü saat 15 de 

t 
rada merkez satına• 

misyonunda yapılacak 
lip1erin şartname alJJI 
tekliflerini vermek üı 
mi na tlarile birlikte 
komisyona müracaat!• 

... * 
lstanbul Levazım 

beyeli için iki adet 
makinesi kapalı zarf!• 
kasaya konmuştur. 

5-8-931 çarşamba giiP 
on dörtte Fındıklıda 

mizde yapılacaktır. T• 
§ilrtname ve kataloğu 
mizde görmeleri ve 
saatinden evvel temi 
tekliflerini heyetimize 
!eri. 

*** 
Tefennı'de bulunaD 

hayvanatının ihtiyac• J 
pa kapalı zarfla müııll 
konmuştur. İhalesi 8 
931 Cumartesi günii 
le hparta'da askeri -
ma komisyonunda yapl 
tır. Taliplerin şartnaı:ııe 
mek üz ere Fındıklı' d• 
timize ve şartname a 
tekliflerini vermek üıl 
mioatlarile birlikte lsP 
mezkür komisyona ıniir 
lan. 

*** Askeri ihtiyaç içi~ 
adet Ponsot bujisi ve 20

1 re kablo 25 Temmuz' 
martesi günü saat 16 dl 
dıklıda bey'etiınizd~ P' 
la alınacaktır. TalipJerİJI; 
name ve Ponsot buji 
nesini hey'etimizde gV 
ri ve ihale saatinden 
teminatlarile birlikte f 
bulunmaları. 

* * * ! Eski§ehir' de yapıls 
askeri depo inşaatı 

zarfla münakasaya ~ 
tur. İhalesi 13- Ağosl 
derşembe günü saıı! 
Eskişehir' de Askeri sli 
ma komisyonunda yıı 
br. Taliplarin şartoa
keşifoamesini görın ~ 
temin:ıt ve teklifnaP' 
mezkur komisyona ınli 
lan. 

3 üncü Koıo' 
ilinlarl 

42, 61, 52, 63, 74 , 
ralı ilanlarla satın ~l~ 
bildirilen aşağıda uı'~ 
yazılı beş kalem 

1 
alınmasından sarfınaı• 
miştir. 

Kilo ı~ 
Mıktan Pey akçesi 50,000 K. O. kararll il' 

Azami Asgari Cinsi Lira 280,000 K. O, kıtaatı·~ 

~~g~g ~~ggg ~~t :~~ 400,000 1. inci fırk• 'i~ 
Guraba hastahanesine 1931 senesi ıçın lüzumu olan ba- 168.000 K. O. kıtaatı iı' 

lada muharrer iki kalem mekülit 1 temmuz 931 tarihinden 268,000 K. O. kıtaatı(~ 
itibaren kapab zarf usulile münakasaya vazedilerek temmu- Y, 
zun yirmi beşinci cumartesi günü saat on altıda ihaleleri ----~---M-t-ı flf 
icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her 8 E e ı 

11 gün levazım kalemine be ihale günü de usulüne tevfikan ' () ff 
pey akçesi ve teklif mektubunu müstasbaben idare encüme- Bilhassa elektr:I< Ş~ 
nine müracaatları. f ııO de, vasi malumatı e 

hibi iyi ressam aranı1°· 
ROBERT KOLEC ' sızcaya vukuf şay:ııı 1 ' 

k A• 1• _h d" k S . k 1 1 "Elektrik,, ismi ıı'tıJI • Kolec ısmı - ı mu en ıs ısını - anayı ur arı t b l 176 ro!J . anu nu~ 
Her perşembe ve cuma günlerı saat 9 dan 12 ye kadar k t d . aıı'tr-~ • u usu a res.ııe y ...-
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut oldugundan •••••• 

------• istical tavsiye olunur. 1 ··M·:·~::ı·;::~d:·,:~···Bürh' 
• 


