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ene Matbuat 
an unu 

.. her hangi bir ıahıi endiıe~~n 
~- olmadığımızı anlatmak ıçın 
llnkü bize ait bir mesele olduğun 

il n böyle bir zehap haııl olabilir-
~en aöyleyelim ki1 yeni matbuat 1 
Ylha.ıınln gazetecilerde aradığı ~

haU: bulunuyoruz. Otuzuncu 
~Jlınız çoktan arkada kaldı. Hiç 
ı• nıahkümiyetimiz yoktur. Çok 
uteber bir darülfünundan hem me-
n olduğumuzdan hem de dok

~ra almıı bulund~ğumuzdan tah-
' 

1 ~akkında ki kaydın da çerçe-
~ \tesı · · d JJll •hs~dç~n. e~iz. Şahsımızı kmc~1zu~ _ ış.ımızden muhteı·em arı erı-

.ı "'den özür dileriz. Faka! maksa
ırnızı izah edebilmek için böyle bir 
"'••t hasıl oldu . 

. Endiıeıniz matbuata mensup se
'·ı" on gazeteci arkada, için de de-
r• dir H -· k · d . : . atta ıcap ederse, pe zıya e 
IEı.digımjz mesleğimizi bile feda el-

.lı:te tereddüt ebneyiz. , 

n u u•• u u •u u ,...._,. bP n ._ .... s•s u a o • 4 

BUGÜN 
2 nci sahifede: 

1- lstanbutun ilk !'Dnlerl 
2- Harlcr ve ıon haberler. 

3 llncu ublfcde: 

Oda, serrlye para bu 
lop "'erenteyecek mi? 

2 Sıit meıe-tesl nlhayt 
halledlllyor 

3 - fapular ııun için r 
mi1ddet tehir edlldl 

4 llncll sahifede: 
1- fole~. 

t :! lllkAye 

~-~~~:Şf°~ ' ·eii'y'''ük'R8iSi'iniZ'düR'iSta-n:-ı~d;~;;;;j;;J;-·s~y;i;~f~i~'''bütÇ~;i .. 
§:.~~ bulu şereflendirdiler.. !:.~:~layiha de kabul edildi 

•Yeti, ıu veya bu gazetecı~~n • (d 
i,:;lı.!at ',Ö7. söylemesi hak~ degıl, 1 Jk 1 1 . veri i 
d,,. ~ bılmesi ve öğrenme•• ~.akk;- Halkın coşkun, sürek i a ış arı ve yaşa .. avaze erı 
11 ' azr le fikir beyan ebnegı ya -

~iik·e~ t~h.il g~rmüt ufak bir arasında Istanbulu şereflendiren Büyu··k 
l'at ~Ye ınhııar etnı:nıek, d~o~-
lı;; ~-"mhuriyetlerin şiarı degı!d•~· k B d b 0 

.. h } 
Alakadarlara hazine 

bonosu verilecektir 

ru:';:ı,~~~~'::tt:nu:~:;j ;;;: Reisimiz dün a şanı oğaz a ır tenezzu yaptı ar 
t•ved· .. , " 

, 
ANKARA, 28 (Telefon) -

Türkiye Yunanistan arasında 
10 haziran 930 tarihli mukave
lenameye göre iadesi lazım ge
len emval hakkında hükmet 
mecliıe bir layiha tevdi etmiş
tir. Bu layihanın ihtiva ettiği 
ettiği ahkama nazaran mezkilr 
mukavele mucibince sahipleri
ne iadesi lazım gelen gayri 
menkul mallar hakiki veya h;;ı
kuki hangi şahıs nezdinde bulu 
nursa bulunsun tahliye ettirile
rek mübadele komisyonu bita-

L aıresinde serbest soy emege 
lllckı olmalıdır. Nasıl ki Halk fırk•-

1~' demokrat bir fırkaya layık bir 
7.ılıh: . ·ı d 
Ve •ufetle geçen int~a!'ta IJÇI .er ~n 
. esnaftan meb'u&. ıntıbap ettirm•t

lır. Hiç düıünmeden yüz tane dabi 
•a:vablliriz ki muntazam bir tahsil 
tOtnıedikJeri 

1

halde fenne, ilme ve 
~deniyete hizmet etmitlerdir. Hat
t& bir nazariyeye .göre, yüksek tah· 
&il dehinın inkişafına engel olabi
lir. Muhtelif insanların dimağını 
~Ynı telkinata tabi tutmak, bunları 
l'.• kalıptan geçirmek, kabiliyetleri

' tahdit etmektir. Deoiliyor ki, 
ı!ison bir darülfünunda muntazam 

~sil gCi.-seydi, elektriki icat ed~
. 'Yecekti. Bu nazariyeden babsedı
:~~~. ilmi istihfaf için değildir. 
'"ıl.lete, memlekete ve cemiyeti be
r•.rıyeye faydalı bir unsur olmak 

1~•n mutlaka darülfünunda okumak 
_;':Zım gelmediğine işaret etmek için
QJt-. 

Memleketin aziz halaık8ı:ı, B.~
yük Reisimiz Gazi Hazretlen, dun 
öğleden evvel saat J0,5 !• A~kna
dan ıehrimizi tetrif etmıtlerdır. 

Reisicümhur H aıretlerinin lstan
bulu bu defaki ziyaretleri, tamamen 
husuai mahiyette olmaıına ~ağıne.n 
onu candan özleyen bütün hır şehır 1 
halkı, yolu üstüne dökü)mÜ!~Ü. Ga
ziyi bir kere daha yakından gormek, 
mümkünse sesini işitmek, onu ıt:
liirnlamak, alkışlamak, "yaşa, vnr 
ol!., diye bağırmak .. Bütün bu teza
hürlerin, her sınıf tabakadaki in
sanlar çin adeta biı· ihtiyaç olduğu
n.- dün bir kere dahR şahit olduk. 

Daha aabahleyn erkenden, Hny
darpaıa istasyonunda mutadın fev
kinde hir kaJabalrk nazara çarpıyor
du. 

iskeleden istasyona kadar o an sa 
hi] kıımı, sulanıp temizlen~İ§, istas Reisiciimhıır Hazretleri Haydarpaşa rıhtımında 

Cevat Paşaya iltifat buyuruyorlar 

(Devamı Sinci sahifede) 

Radyoloji 
Kongresi 

A.nkaradan bildirildiğine gÖre, 
"111Jıteliı encümen elyevm meslekte 
Çnl,. tah il ' ~ "j'an gazetecilerin & ve sın 
akkındaki kayıtlarla takyit edilme-"1e. . . 

1 

Nureddin Ali, sabık Darülfünun e
mini Dr. Neşet Omer, Operatör M. 
Kemal, Fethi ve Necmeddin Molla 
Beyler, sabık Nafia vekli Feyzi, Bi-

eden mubarririmiz jntibalarını bize 
şu suretle nakJediyor: 

Hereke stasyonu·, bayrak1arl~ do
nanmı,. Uzak köylerden . ~azı ~
halarmı göı·mek için genç ıhtıyar bır 
çok kimselerin, saba;':' ~r.~enden yol
lara döküldükleri goruluyordu. 

' 11 çın bir formül bulmuş. Bızce 
QIJ b' ğil . • ır şahıs meselesi de " , prensıp "'""•I-·d· .. .. tecı· ler; -·• ır. Bu gunun gaze -
dii .,kadar da yannın gazetecilerini 
, ~11nmek lazımdır. Matbuata yük- 1 

tie tahsil görmüş vatandaşların in-
&ab • b' • ki •,. ancak matbuata gen~~ ır ıo-

b Şllf •mkanı vermekle olabıhr. Mat-

lecik meb'usu Rasih, sabrk mcb'us 
hakim Rıza Beyler seçiliyorlardı. 

Polis müdürü Ali Rıza ve Poli!j 
beşinci şube müdürü Ken'an Bey
ler, tertibata nezaret için ilk ''"pur
la Haydarpaşaya gelmişlerdi. 

Herekeden itibaren .. 
Gazi Hazretlerini hamil olan bu-

Geceyi Herekede geçiren lıtan
bul valisi Muhiddin Beyle Kolordu 
kumandanı Şükrii Naili Pa§a ve Fır 
ka namına Cevdet Kerim Bey, Ga
zi Hazretlerinin trenine İntizar edi~ 
yorlardı. Büyük Reisin treni saat 

1181 maddeten ne kadar fakir olursa 
ona 
li)· llıanen ne derece az kıyınet ve-

ırae, onun mensup]arı da o kadar 
;:aY•f olur. Bütün medeni memle-

(Devamı 5 inci sahifede) • 1 susi treni, Herekeden itibaren takip 

Muamele vergisi ka•tlerin matbuab bu istihalelerden 
~~Ştir, Her hangj bir içtimai 

0 
11
1 
~&ıesenin seviyesi kanunln yük

e tılernez 

:(Q \' enj layiba lle matbuat b~sbü~~n 
d ~!atılıyor. Gah valiye, gah mud-
eı Umumiye ikide bir gazete tatil 

•tın '- ' . ı . e,. hakkı veriliyor. Daha hır ta-"'"' '- . . . l\&yıtlar)a nec.riyat vazıfesını Yap T .>' 1 li anıayacak bir vaziyet ihdas eaı-
r:r:r· Matbuat gerek madde~en, ~e
d tn~nen zayıf)ayor ve bınnebc~ 
ı~' ~cvıyesi iniyor demektir. Yanı 
;Y•lıa, bize Pk, eden şeklinde, istih-
af •dilen gnyenin tamamen zıddı"'. intaç edec<k mahiyettedir. 

h··Ş.nnu söyreyelim ki, kanuna, cüm 

• \ffrıyeti ve rejjmi koruınak, şahsi şe 
• k .. 

e ~~ hal:;lyeti vikaye etme ıçın 
~ irddetli ahkam konulmasına ta- ı ra. . . . ftarız. Matbuat hiirrıyebnm an· 

i:;'k h.u mukaddesata hürm~t etmek-
. kaılJl olduii'una !Üphe bıle etm~k 

taız değildir. Fakat bu cihet temıo 
edildikten Sonra polis müdürünün 
nı ·· ' -

Usaadesi olmadıkça şu yazılmasın, , .... 
1:Ye $oı·u)madıkça bu yapılmasın 

d' •ye biı· t.Pknn kayıtlarla matbuatı 
la~it etmeği ve gaztteciUği :ıJU ve~ 
Ya Lu zümreye tahı;s eYlemeği cÜpı 
""ıiyet mefhumile telif kabul et
"'•~ bir hareket telakki ederiz. 

Ahmet ŞOKRO 

Fransız tayyareleri 

Dolmabahçe saray111a 
çıka la k 'Jn .. 

yon bina~ına '\' Cr!fıtnnın muhtt'lif n1a 
hallerine b<iyrak?aı· a:>ılmı.ştı. l s~"\5-
yon dahilinde de canlı bu faalıyet 
vardı. . . 

Peronda Gazi Hazrc.t1eranın geçe· 
•. fa yu"'zden fazla k"'fDeıtar 

cegıyo •.. - .... 
halrhtr- döşenmış, dn·eklcre çapra ... 

k .. '"k bayrakla.ı· sıralanmıŞl! . 
uçu 'bl'' il Büyük ReiEİ istık a .ı<"ın ge en er 

d Şuaryı askeı·J azasından 
arnsın a . 
Cevat Galip, Yakup Şevki ve Per-

t Pa<alar Merkez kumandanı 
ev,, ( Jb' 

Emin Paşa, sabık stanbu me asu 

Perşembe 

Ermeniler 
SurgeJe müslümanlara 
'yapılmış olan mezalime 
aair A. H. Beyin fJesika
lara müstenit geni eseri 

Ermeniler 
Ser[efJlıasile perş •mbe 

VARŞo ' A, 20 A.A. - Fransa- j gıinünden itibaren "Mil
"•n nıaruf tayyarecilerinden ve de 1 liyet,, sütunlarında neşre
Coys tarafaıdan idare olunan Fran- ' dilecektir. 
l!ı2. hava filosu VarŞO\'nya gel.niş, 1 D b 
Çok hararetli bir •uretıe karşılanmı~ rersem e 
lıı-. ıL----------

nunu kabul edildi 
Küçük sanayi müesseseleri mu
amele vergis~nden müstesnadır 

Dr. Muhterem Bey 
26 temmuzda Pariste topla

nacak üçüncü beynelmilel Ra
diyloji kongresint: i§tirak et
mek üzre Sıvas nümune haata· 
nesi Rontken mütehassısr Dr. 
Muhterem Bey dün Parise git 
mittir. Kıymetli hekimlerimiz
den olan Muhterem B. Pariste 
kongre mesaisine ittirak ettik 
ten sonra Berlin ve Viyanaya 
da giderek tetkikat ve tetebbü 
atta bulunacaktır. 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Bu 1 nacaktır. Mm mele vergisi H\~ihası
gün mecliste müzah.-ı·e ve kabul ~di nd~ .. muhtelit enc~menin ~aptığı ba 
?en muamele verı j :tı kanununun Jh- zı ıJavelcre heyetı umumıyede Ry
tiva cttigi başlıca esasları bildiriyo .. 1 nen kabul edilmiştir. 
rum: 1 . Kabul ed~len ahkama göre elek-

Vergi kuvvei muharrike kulla~ sız un fabrıkaları ekmek, tı\ğra \le 
nan sıncı'i müe:sseseterin senevi on kiremit fabrikaları ile alelümum mat 
bin liralık ciro fevkindeki ınamUJiltı haa mamülitı vergiden tamamen 
üzerinden alınacaktır. Sınai müesse- (Devamı Sinci sahifede) 
selerde vergiye tabi heı- nevi mamU
libn satış kıymetinden aıağıda ya
zdt tenzilat yapıldıktan sonra kalan 
mikdar vergiye matrah ittihaz edi.
lecektir. Vergi nisbcti bu suretle 
bulunac-.k kıymetin yüzde altrsı

dır. 
Maliye ve lktrsat vekaletleri mü~

tereken htu· san'at şubesi için ms
mi'ıl maddeleı· içerislnde bulunan İp
tidai maddelerin kıymetlerini ihtiva 
eden bir cetvel tanzim ve bu cetvel 
jc_ 3 vekilleri heyetince tasdik olu
nacaktır. 

Tenzilat 
1931 mali sene,inde yapılacak o

lan tenzilat bu cetv"Olde yazılı ipti
dai maddeler kıyınelleri'nin İpekli \•e 
dibagat mamUlitından yüzde yirmi
si ve diğerlerinde yüzde lorlodır. 
Cetvelde maddei iptidaiye nisbeti 
gösterilmeyen mamUlat ta un fabri
kclan mamUlitsn:n ıntıf k.tymet.İn· 
den anca?ı. yüzde yirn1~si l.::nzil olu-

Diğcilik kongresi 
Pariııte toplanacak olan bey

Şu takdirde bizim, çok nazik ve nelmilel sekizinci di§çilik kon-
çok güzel itletmeğe müıait bir esası · · • k d k ) d' 

Matbuat 
Celsesi 

greune ı§tıra e ece o an 1§ 1 
çok ince bir teraziye koymayı ha- tabiplerinden Halil llyaa Bey \ 
tırlamakhğımız liızmıchr. Ne kuvvet ve rüfekası dün hareket elmiş-
11 tesanüde taraftarlık ne de kuvvet- tir. 
li bir tesahübe taraftarlık mücerret Halil llyaıı Bey kongreye di 
davamızın hallinde saik değildir. §İn sür'atle ojoste edilmesi ve 

Manbk ve adaleti, ilin edip tat- hastaya az ağrı veren bir sis
bikini deruhde ettiğimi~ programla tem koron, zamanmda ne§VÜ 
telif ettirdiğimiz gün dünkii davayı nüma bulmamış dışlerden müte 
esasından halletmiş oluruz. vellit baş ağrısı tevlit eden ı·ad / 

Divanı harbi neden yografi şemalaı· arze~ecektir. 

k ld d 
I ? Cerrahpaşa hastahaneaı doktor 

a ırma 1 ar lanndan Fethi Bey de Pnriste 
Hepimiz yaşım~:ı:ın. İcab'., bir kaç ı toplanacak tıbbi ~on~r~ye işti-
(Devamı 5 ıncı ,salııiede) rak etmek üzere gıtmıştır. 

Mecliste rekabet meselesine de 
temas edilmiş ve İktisat 

Vekili tenkitlere cevap vermiştir 
İstanbul meb'usu Yaşar Bey, usta ve müs

tahdemin vaziyetlerinden bahsetmiştir 

T enkitlere cevap v eren İktısat Ve-kiti 

MUSTAFA ŞEREF B . 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Bu 
gün mecliste Seyriaefain bütçesi 
müzakere ve kRhul edildi. Bu müna 

· sebetle söz alan lzndt meb'uıu Sırr~ 
Bey sey.riıefain hakkında umumi.yet 
le dedi ki: 

- Ve.ile düştiikçe Seyrisefain i
çin beyanatta bulundum. Fakat, an
ladım ki en münasip zaman onun 
bütçesi münasebetile &Öylemektir. 

Evvela sarahatle ifade etmek iıta 
yorum ki bu idarenin nakiıelerini 
taharri ile onu muzır bir milessese 
o1arak 1ıöıtermek iıtemiyorum. Bi-
18.k.is bu milli müeaseıeyi daha nafi 
bir hale getirm'ek için uhdeme dü
şen vazifeyi yapıyorum. 

Noksanlar 
Fikrimce noksanlarından biri her 

iskeleye vapur uğratarak milli va-

Politika 
OTORİTE 

Politikacının hürriyet hakkı 
dev/etin hürriyet hakkı ile çar 
pışıyor . 

Devletin hürrivetinin bir a
ıit da otoritedir. 

• 

purlara inkitaf imkiını vermesidir. 
Kendisi büyük limanlar arasında 
sür'at postaları te5İı ederse daha bii 
yük hizmet etmit olur. Ve elincie 
fazla kalacak vapurlarla harici se
ferler temini mümkün olur. 

Netekim ufak biı- leşebbü& lstan
bulu Mısıra raptebnİ§tir. Bu gün bu 
hat fevkalade bir intizam ile ve if
tihar edilecek şekilde idare edilmek
tedit-. Fakat, bunda da noksan var. 

Mısır seferleri 
Mısır yolu I.tanbuldan batlar=T.. 
(Devamı Sinci sahifede) 

Sryri6efainin çıkardıKı usta ve milst:ıh-

deminin vaziyetlerinden babıcdtn 
YAŞAR BE}' 

Falih RIFKI 

Bır kaç se11eden beri bizim 
kafa/an boş olduğu kadar baş
ları da boş kalmasını istiycıı 
sokak politikacıları, uğraşa, 
uğraşa, 

(Devamı be§İnci sahifede) 

Dün lzmire giden lstanbul sporcuları rıhtımda •. 
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l'ııa : 61 • Yaz•n: M. Yauuz 

Hüsrev, Zamora'yı ilk 

defa görüyordu 

Bu isimde bir sihirbazın muhasa
radan sonra öldüğünü işitmişti 

- Onun öldüğüne inanını- 1 Ben, beynimin içindeki esrarı, 
yorum, diyordu, bir gün karşı- bir kitap okur gibi, batkalan
laş - cakmıfım g ibi, içimde git- nın okumasına müsaade ede
tikçe derinleıen ve ye le~en mem. Fakat, aen ... 
~ar ip bir his var! Zamora, kalbi yaralı delikanlı 

H üsrev bir sabah, odasından nm, Padi,ah tarafından çok se
çıkarken, yüzü buruşmuş ve vilen meşhur bir kahraman ol
aaçları dökülmüş ihtiyar bir ka duğunu anlayınea, kendisine 
dına rastladı. karıı biraz tedbirli ve hürmet-

Hüsrev (Zamora) yı ilk de- kar görünmek istedi. 
fa görüyordu. - Odamda bir istirahat et-

Sarayda böyle serbesçe dola mez misiniz? 
fan bu kadın kim olabilirdi? Hüsrev bu fırsatı kaçırmak 

Hüsrev merakla ihtiyarın ya istemedi .. Odadan içeriye gır-
uma sokuldu. diler. 
"- Siz kimsiniz?,, Hüsrev sordu: 
Diye soracaktı. - Benim sevgilimin nerede 
Bizanslı sihirbaz, Hüsrev'i olduğunu bilebilir misin? 

tar.ımıyordu. Hem kim olduğu - Sarayda değil mi? 
nu anlamak, hem de merakını - Öldü diyorlar .. iki ay ev-
izale etmek için, Hüarev'in yü- ve! ortadan kayboldu.. Fakat, 
züne bakarak güldü: ben onun öldüğüne inanmıyo-

- Meşhur Zamora'yi ilk de- rum. 
fa görüyorsunuz galiba?.. - Türk mü? 

Hüsrev (Zamora) isminde - Hayır .. Bizans prenslerin-
bir sihirbazın muhasaradan den .. İsmi de Eleni •.. 
sonra öldüğünü işitmişti. Sihirbaz kadmın gözü önün-

- Demek siz yaşıyorsunuz, de bir çok macera canlanmıştı. 
Ciyle mi? - Fakat, sizi bir başka ka-

Dedi. dın seviyordu, değil mi? 
Zamora bir adım geriledi: Diye sordu. 
- Paditah sayesinde yaşa- Hüsrev başını salladı: 

mak hakkına malik oldum. - Klio isminde bir kız .. Şim 
- Burada ne itiniz var? di Padişahın gözdesidir ..• 
- Hünkar davet etti .. Gel- - Siz de onu seviyor musu-

clim . nuz? 
- Sarayda mı oturuyorsu- - Hayır .. Ben kimi sevdiği-

nuz? mi söyledim. Sen bana onun ha 
- Evet.. yatta olduğunu haber verirsen, 
- Ne zamandan beri?.. onu dünyanın hangi kötesinde 
- Bir ay kadar oluyor.. olsa gider, arar ve bulurum. 
- Saraya geldiğinizden na- - O kadar çok seviyorsun 

ııl hab:rdar olamadım?! Kendi demek? •.. 
kendime hayret ediyorum. Hüsrev derin bir göğüı ge-

- Herfeyden haberdar olma çirdikten sonra cevap verdi: 
nıza imkan yoktur, oğlum! O- - Onsuz yaşıyamryacağmn 
nu ancak ben bilirim. . • anladıktan sonra kendimi öl-

- Nasıl bilirsiniz? dürmeğe karar vermİftim. 0-
- Oturduğum yerden kaina nun kapısı önünde kendimi ya-

tı seyrederim. Kimlerin ne yap raladım. Fakat, ona muvaffak 
tığını, ne düşündüğünü bili- olamadım. O da kendini öldür-
nm... dü .. Yahut bir kayıkla (Vene-

Hüsrev güldü: dik) e firar etti .. 
- Pek ill .•• Ben kimim, bil - lstanbul'dan hiç bir yere 

bakayım? çıkmamış olan genç bir kadı-
lhtiyar sihirbaz koynundan nın Venedik' e kaçmasına im

kırık bir ayna parçası çıkardı.. kin yoktur. Bizans preı:ısesle
Gözlerini süzerek aynaya bak- ri ihtişam ve saltanat içinde bü 
tı: yümüş tecrübe.iz kızlardır. Sa-

- isminin başında "H,, har rayın içinde bile kaybolurlar. 
fi var!.. Maceraperest bir genç- Eleni eğer hayatta ise mutlaka 
ıin!.. Kumral bir kadın sevi- lıtanbuldadır. 
yorsun! .. Göğsünde iki yaran Hüsrev'in biraz yüzü güldü: 
var: Biri aşk yarası, diğeri de - Bu sırn sen ifta edersen ... 
b•ç k sevgilim eg"er İstanbul' da ve ha •. a yarası ... 

Hüsrev, Zamora'nın koluna yatta ise ... 
girdi .. Yavaş yavaş sihirbazın Zamora elile Hüsrevin ağzını 

---
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HARİC~ HABER ER .• 
Fransızlar Londrada da siyasi 

vP mali teminat istediler 

Diger murahhasların • 
yenı teklifte bulunuı 

olacak bulunmadıkları ancak bugün 

Fransızlar tahdidi teslihat 
işinin bu müzakerelere 

karıştırılmasını istemegorlar 

be ili 

Gümrük 
Birliği 

-~-

Beynelmilel adalet 
Fransızların bu ısrarı karşısında müzakeratın divanı 

ne şekil alacağı merakla bekleniyor müzakereye başladı 
LONDRA, 20 (Havaı) A.A. - k.amaraıında M. Brüning, M. Cur- LA HA YE 20 A.A. _Be 

Londra konferanıına davet edilmit tıua, M. Hend~rson ve M. Snwdene . . • ' . y 
olan yedi devlet murahhasları mu- huıusi bir ziyafet vennittir. nelmı!.,J daımı adalet dıvanmın 
vaaaliitlarından bir saat ıonra A- M. Laval'de davet edilmit ;.., de 1 Avusturya - Almanya siyasi bir 
vam kamarası da M. Mac Donaldm itizar etmittir. !iği meselesinin tetkikine tah
riyaıetinde toplandılar. M. De Fleııriau, Fransız heyeti sis edilmiş olan 22 nci fevkali 

Saat 18,30 dan 20.15 e kadar ı~refine bir akşam ziyafeti vermiş- de içtima devresi, bu sabah 
M. Mac Donald, uzun bir nutuk i- tır. lh d • · · 1 
rat etti ve bunun yarın aabah net- , ı- su sarayın a umumı ıçtıma a 

d·1me · d A cak ·ı Mac Donald'ın nutku rına ba•lamııtır. re ı sıni iste i. n mumaı ey • 
hin bu nutkunda konferansın ehem LONDRA, 20 A.A. - Konfcran Mahkemede 15 asli hakim 
miyet ve şümulüne, usullerine ve ıın ilk celsesini açan M. Mac Do- ve karşılarında alakadar beş 
devamına ait hiç bir sarih tehlif nald, hühim bir nutuk söylemi,tir. devlet a1• anlarının i•gal ettikle-

kt Mumaileyh, murahhas heyetlere % 
yo ur. ri be~ masa vardır. 

M. Brüning, Almanca bir nutuk hoşamedi beyan, ettikten sonra bu 'l' 

söyleyerek, Almanya'nın mali buh- dakikanın cihan tarihi için olan e- M. Bruns, Berlin darülfünu-
ranı baklanda tasrihatta bulundu. heınmiyetinden bahsetmiş ve müte· nu hukuk müderrisi, Almanya 
Mumaileyh bu buhranın izalesi için akiben iktısadiyat sahasında fiyatla namına· M. Kauffmann ve M. 
500 milyon dolar kredi iıtedi. M. rın u~umi surette suküt~ sure~in.de Spere, Avusturya namına; M. 
Laval, Hoover moratoriumu yüzün tecellı eden ve Almanya dan butun p 1 B - p . h k k 
den Fransa hükumetine ait olan ta· bütçeler ve bilha-.a borçlu devlet- a~. u.cou.~ ve . an~ u u 
mirat bedelini kaybetmiş olan Fran ler bütçeleri üurinde akiıl~r hasıl 1 fakultesı mudernslennden M. 
sa'nın vaziyetini izah etti. Mümaİ. eden büyük endişeyi doğuran esbap Basdevaut, Fransa namına; 1-
leyh, Almanya'nın maruz bulundu- ve avamili gözden geçirmiştir. Al- talyan nazırlarından ve Roma 
ğu mü,küllerin vahametini inkar manya, bir ihracat memleketi ve dafülfünunu müclerrislerinde n 
etmedi~ini ve afag· ıdaki esaılı temi ayni zamanda borçlu olmak itilMrile M S · 1 • • t" af hk 

0 b d 1 tl . . d h h b' . aıo aJa ve ıs m ma e-
nat mukabilinde Almanya'ya ikı·a- aıka ev e er ıçın a a az at ır • • · ı· M p·ı · 1 
zatta bulunmağa amade olduğunu şekilde nefsinde cemetmiştir. M. mesı reısı evve ı . ı ottı, -
beyan eyledi. Hoover'in teklifine takaddüm eden talya namına; M. Kromer ve 

1 _ Almanya'ya yapılacak ikrazı muhtelif hadi•elerden bahıeden M. M. Bozinov, Çekoslovakya na
beynelmilel bir çek suretile bükü- Mac Donalcl, geçen ay Almanya'nın mına · ilk müzakere bir A vus
metlerce verilecek teminat. daha ileri gitmeğe takati olmadığı- turya'lı ve bir Ç Qkoslovak haki-

2 - Mütedahil taksitlerin tediyesi nı ve Younır plinı için bir morato- . ~ · · · ed' · t ı tm k L-'-'- • tim. 1 mın nasıp ve tayını ıcap ıp 
ni temin için karşılıklar göstermek rıum 8 ep e e lUll:l.&mı 11 a ·.... • h kk d 1 
suretile yapılacak mali teminat. mecburiyetinde bulunduğunu bildir etmedıgı meselesı a ın a o -

3 - Fransa'nın Almanya'ya !carşı mit olduğunu söylemi,. Almanya'- du. Reis bu hususta reylere mü 
huıuıi bir vaziyette olduğu müna- nın bu teıebbüıü ecnebileri telaşe racaat etti. tik söz alan M. 
kata götürmez bir h<ıkil<at olduğun- düıürmüı ve ecnebiler, kıaa vadeli Hauffmann oldu. Mumaileyh 
dan, efl<arı umumiyesindeki endişe- kredilerini çekmeğe bqlaınıtlardnc mevcut ihtilafta Almanya'nı~ 
leri ortadan kaldıracak siyaıi temi- 18 haziranda, vaziyetin ümitıiz değil yalnız Avusturyat11n ta-
nat. olduğu bir • .fd. Hoover'in iıtih raf t-kil etmekte oldug" unu id 

Bu ilk temastan F ransızlarm ef- "il · · tik ı k -, ıalata tahlis ea mıı 11 ro.z ar en dia v·e bu iddiasına delil olmak 
karında herhangi bir tahavvül husu diliğinden tufiye edilir muamelt>ler 
le gelmit olduğu İntibaı haaıl olıni- den olnuyan harp borçlan ile tami
yor. rat bedellerine müteallik olan mües 

Müzakerat, yalnız Almanya'nın ıir teklifi üzerine cihanın ıimaıı blr 
mali noktai nazardan kalkınmasına denbire değitti. Bu teahhütler, an
müteallik olacaktır, bu hususta müı cak alacaklı ınemleketleri emtea ih 
bet teklifte bulunan yalnız Fransa racı veya altın ihracı ile ifa edilebi
olmu1tur. Jir. Bu çarenin iktısadt buhran dev-

Diğer devletlerin yeni teklifler- rinde tatbik kabiliyeti ve ameli b!r 
de bulunup bulunnııyacaklan yarın kıymeti olmadıiından M. Hoover 
anlatılacalı:tır. Fakat Franıa, Pari&' düğüm noltaıını keıti; fakat ecnebi 
te ittihu edilmit olan karara tevfi- sermayeleri Almanya'yı terketmek
ken, müz~keratın tahdidi teılihat ten fariğ olmadı. Bu ıuretle çekilen 
gibi, herhangi bir muahede veya paralar, Almanya maliye nazınna 
mukavelenamenin yeniden tetkiki nazaran 150 veya 200 milyon lira
gibi batka meıelelere tetmil edilme- dır ki ilci ıenelik tamirat bedeli de-
ıini kabul etmiyecektir. mektir. 

Bu akşam her tarafm konferan• 
mesaisini teıri arzusunda bulundu· ı 
ğu görülüyor M. Brüning, perıem
be sabahı Berlin'de bulunmak ınec
buriyetindedir. O vakit Alman h.,. 
yetine- M. Curtiua'un riyaset etme
si muhakkaktır. 

M. Mac Donald, bu aktaın Avam 

-···--······-·····-···-··· .. -··-········-

M. Mac Donald, sözüne devam
la demiştir ki: Binaenaleyh, biz tim 
di yalnız Hoover planmm tahakku
ku için zaruri olM çareleri derpİf 
edecek değiliz, ayni zamanda Al
manya' da badiı olan fevkalade va
ziyeti de tetkik edeceğiz. 

üzere mukaltil tarafın Avustur 
ya-Almanya protokolünün Ver 
·sailles muahedenaır.esile gayri
kabili telif olduğu esasına isti
nat edilmemit olduğunu beyan 
etmiştir. Mumaileyh, Çekosl~ 
vakya için meselenin büsbütün 
başka olduğııuu, çünkü Çekos
lovakya'nın, Fransa ve ftalya 
ile tetriki mesai etmiş olduğu
nu ve ayni maksat uğrunda be
raberce çalışmakta olduğu:·u 
söylemiştir. M. Hauffmann, ne 
tice olarak, bir Avusturyalı 
hakim nasbedilmesini istemiş
tir. 

odasına doğru yürüdüler. kapadı: 
- Sen müthiş bir İnsansın! (Bitmcıcli) 

ki turnuvaya ittirak edenler a
rasında son gün isimlerini yaz ..--------------------·=------! dıran Ankara şampiyonu Meh-

'·"~' 
11 

~' l m~~~· . · · .· · met Karakaş ve Genevey, lzmi 

Diier taraftan bütün merkezi 
Avrupayı mali olduğu kadar siyasi 
ve içtimai olan ve ehemmiyetini hiç 
kim&enin takdir edebilmesine imkin 
me\rcut olmıyan bütün netayici ile 
istili. etmeden evvel bu selin durdu 
rulmasına imkan yoktur. 

M. Bozinov, hükumetinin 
ancak Avusturyanın tetebbüsü 
dolayısile bir Çekoslovak ha
kim nasbını istemit olduğunu 
hatırlatmıftır. Mumaileyh, Çe
koslovakya'nın kendi menafiini 
imkin dairesinde müdafaaya 
çalışırken F rans:ı ve lt:ılya ile 
Avusturyanın Almanya ile yap 
tığı dereceden fazla bir menfa
at ve mesai teşrikinıde bulun
mamakta olduğunu söylemiş
tir. 

. ,,. • rin meşhur oyuncularından Ç. 
Whitall ve Elyot Adana şampi 

T • yonu Dr. ismet, Napoli finalist 

en ıs turnuvamız terinden Mey ve latanbulun en 
güzide oyuncularından Sedat, 

k d b 1 Nihat, Şirin, Joffredi, David 

ya ın a aş ıyor ' !:'~~~id~;_ıunduğunu •söyle-

M. ö. 

Müsabakalar çok ciddi olacaktır Güreşçilerimiz 
Gazetemizin seoelik tenis cek oyuncuların bazılarının Galip ! 

turnuvası yann Taksimdeki te- isimlerini yazıyorum: 
nis kulübü kortlarında başlı- M. Jofredi, M. Armetiç, Su- Atina (A.A.) - Bu akşam 
yor. ı at B., Sedat B., M. Karakat B. stadyomda büyük bir halk kit-

Bu seneki bu kartrlatma- Mn. Genuvey, İbrahim Cim- lesi huzurunda Türk-Yunan 
da memleketimizdeki en iyi cos B., Ali B., Zeki B.., Kolo- güreşleri müsabakasına devam 
tenisçileri karşı ka ·şıya görece nel Bins, M. Trevbugof, M. Re edilmittir. 
ğiz. fat B., F azrl B., Şirinyan B., Stadyom, elektirik ziyalariyle 

Alakadarların fikrine göre Ferit B., Semih B., M. Hınkıl. çok parlak bir sureette donatıl-
bu ge,neki turnuva çok mükem- İştirak edecek Hanımların mıt adeta binbir geçe mualla-
mel ve o nisbette güzel olacak- bir kısmının eaamisi de: rını andırıyordu. 
tır. Çünkü iştirak eden oyuncu Melle. Ormetiç, Melle. Vitot Birinci müsabaka Saim ile 
lar senelerden beri bu sporla Melle Vanhimotro, Melle Yuva Stringalia arasında yapıldr. Sa
meşgul ve adeta artık onun il- na, Melle Raçıkakis, . im hasmının sırtını yere getir
mini almış mesabesindedirler. Her halde bu seneki oyuncu- mek suretile galip geldi. lkin-
Diğer taraftan tenisçiler bu ları gördükten sonra fikirleri- ci müsabaka Mustafa ile Veli

sene böyle umumi karşrlaşma- mizi daha vuzuh ve sarahatle sarios arasında yapıldı. Muata-
nın azlığından bahsediyorlardr. söyleyebiliriz. fa sayı hesabile galip geldi. 0-
Halbuki gazetemizin tertip et- "' "' "' çüncü maç Bedri ile Sotrofioa 
tiği bu turnuva bu ihtiyacı da (Milliyet) turnuvası bu sene arasında oldu. Yine Bedri sayı 
bir dereceye kadar defetmit bu geçen senelerle kryas edileme. hesabile hasmım mağlüp etti. 
lunuyor. 23 temmuz perşembe yecek kadar hüsnü kabul gör- Maçlar çok hararetli olmut, 
günü saat 10 da başlayacak o- müştür. Bu muvaffakıyetin de- Türk güreşçileri halk tarafrn
lan müsabakalara iştirak ede- recesini anlatmak için bu sene- dan şiddetle alkışlanmışlardır. 

Biz timdi, Almar.ya'da yeııiden 
ecnebi itimadını tcsia etmek mevki

inde bulunmaktaydi. Bu mesele iki 
cepheli görünüyor. Birisi siyasi, di
ğeri mali. Konfeı·ans, bu ikinci cep 
he ile ittlııal etmek niyet ve taıav
vurundadır. Bütün memleketlerin 
bu mütküllerin teıviyesi huıuıunda 
teırik.i mesaide bulunmak için bariz 
bir hüsnü niyet göstermiş oldukla
nnı beyan eden M. Mac Donald, 
bazı memleketler için yapılması 
mümkün olmıyan bazı §eyler mev .. 
cut olduğunu ve çünkü bu gibi şey
lere o memleketler efkarı umumiye 
lerinin müsaade edemiyeceğini aOy
lemittir. Buhranın mali cephesi ma
liyecilere ve bangerlere bırakılmalı
dır. ilci yol takibi mümkündür. Bun 
lardan birisi, A.lmanya'ya yeni kre. 
diler açmak ve yeni ikrazlar yapmak 
çarelerini bulmaktır. Zannıma kalır 
aa bu fikir, Paris'te nazan itibare 
alınmıştır. htihbaratıma nazaran bu 
ra piyasasında birtakım mütkülat 
vardır. Diğer yol meıeleye doğru
dan doğruya taarruz ederek Al:nan 
ya'nın dahili vaziyetini tahkim et
mek ıuretile hariçteki istikrarını te. 
min edip edemiyeceğimizi anlama .. 
ğa çalıımaktır; bu da yalnız serma 
yelerin Almanya' dan kaçmasına 
mani olmak değil ayni zamanda bun 
)arın miktarını tezyit etmek mak~a .. 
dile yapılacaktır. Bili.hare M. Ho
over'in plinının kafi olup olmadığı 
da tetkik edilmek icap eder. En acil 
vazife, Amerikan teklifinin 
çare•İ hakkında mümkün 

M. Bruns, Avusturya tezini 
müdafaa etmiştir. Mumaileyh, 
Almanyanın dava haricinde ol
duğu mütaleasındadır. 

M. Basdevant, Fransa'nın 
ihtilafa büyi;k bir ihtiyatb. mü 
dahele edeceğini ve divanın 
mesele hakkındaki takdir ve 
hükmünü kabul edeceğini söy
lemiştir. 

Fakat Avusturya'nın talebi 
kabul edildiği takdirde Çekos
lovakya'nın ki de kabul edil
mek İcap eder. 

M. Pilotti, M. Basdevant ile 
ayni fikirde olduğunu beyan et 
miştir. Divan, müzakere etmek 
üzere çekilmiştir. 

Celse tekrar açıldığı zaman 
reis, divanın ne Avusturya'nm 
ne de Çekoslovakya'nın hakim 
naabetmelerine lüzum görme
miş olduğunu bildinniştir. 

Bunun üzerine celse tatil e
dilmiştir. 

··-···-·····--·-·-····-·· .. -··· ... ·-··-··-
kadar sür'atle bir karar vermektir. 

M. Mac Donald sözlerine nilıayet 
verirken Paris müzakeratı hakkın
daki raporu okumuş ve bundan do. 
la 

,. . -. ,· ;;... . :. 

Fazla mal alan m .,bf 
dillerin borçları 

Yalnız meskene mahsus oJan 
borçlar affedilmiştir 

A;'lKARA, 21 (Telefonla) - Mecliste kabul edilen bir 
haya göre mübadele ve tefviz işlerinin kat'i tasfiyesi ve 
hakkındaki 1771 numualı kanunuı:ıoikinci maddesi veÇhilt 
kaklarından fazla mal almış olup fazlasını borçlanan ve)'M 
lanmak vaziyetinde bulunan mübadillerin, harp ve işgal J 
sile dahile iltica eden veyi\ her hangi bir sebeple naklolun ~ 
yalnız meskene mahsus olmak üzere iskanı adi derecesine ·· 
olan borçları affolunmuştur. 

Kanun neşri tarihinden muteberdiı 

Ceza usulü muhakf~ 
meleri kanunu 

Fırka grupu birinci maddeyi tadi~ 
diğerlerini aynen kabul etti 1 

ANKARA, 21 (A.A.) - Cümhuriyet Halk fırkası ~'" 
grupu bu gün T ekirdağı meb'usu Cemil Beyin riyasetiııdt ! 
ma ederek ceza usulü muhakemeleri kanununun birinci ırıl v 
sinin tadilen ve diğerlerinin aynen kabulü karara iktiran; •1 
ve celseye nihayet verilmittiı·. 

Meclis cumartesi tat: 

kararı verecek 

ANKARA, 21 (Telcionla) - Meclisin yarınki içtifll . 
Şurayı devlette münhal bulunan iki daire riyaseti için intİ~ır~ı 
pılacak ve geriye kalan mülhak bütçelerle bazı muahedelerill 'e 
dikma dair olan layihalar göriitülecektir. 

Perşembe günü milli bayram münasebetile Meclis t t 
cak ve cumartesi son içtimaını aktederek matbuat kanun l'[ 
sını müzakere ve intaç ettikten sonra tatil karan verecelcıl' 

Şurayı devlet dairelerinden birine başkatip Saffet BeyiO 
habı kuvvetle muhtemeldir. 

Matbuat kanunu esaSzu 

tebeddüle uğrayot~a 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Matbuat kanun liyihasıır' : 

kik etmekte olan muhtelit encümen bu a\qam geç vakte 
. içtimaına devam t-tmiş ve yarın sabah tekrar toplanmalc Pe 
dağılmı,tır. Yarın a\qama kadar layiha üzerinde tetkikatıf 
mal edileceği anlaşılıyor . 

Encümen hükümetin gönderdiği proje üzerinde esaalr 1 
dülit yapmaktadH'. Bu meyanda halen matbuatta çalrf&ll S 
tedlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri nazarı dildate 

1 

mıştır. 

Divanı muhasebat azaları :: 
ANKARA 21 (Telefonla) Meclisin ikinci oelsesinde ,;rne 

diller hakkındaki layiha ile müvazenei umumiye kanunun~' R. 
maddesinin tadili hakkındaki layiha ve yeniden son teş ·ı 
50 nahiye teşkiline dair olan layiha müzakere ve kabul lıc!'..ıı 

Bundan sonra licarat muahedesi aktedilmeyen de'vl"' 
karşı bazı tedabir alınması için hükümete salahiyet verilııı" •ınd 
dair olan salihiyetnamenin müzakeresine girildi. , llıtı 
• Bütçe encümeni reisi bu layihanın encümena verilrnef~ R.o 

müzakeresinin yarına bırakılmasını teklif etti ve kabul t9 Y. 
Müteakıben divanı muha5ebata ilave edilecek daireye bitı' 111 

aani ve on aza intihabına batlandr ve reyler atıldıktan ~ 1\1 
Şurayı devlet te~kilitı kanun layihasının müzakeresi yap;/ 

Celsenin tatilinden evvel Reis Kizım Pqa, Divanı m~J 
intihabatınm neticelerini bildirdi. Sabık tütün inhisarı p 
müdürü Seyfi Bey 124 rey ile ikinci reisliğe, azalıklara ds .v ~ı 
m muhasebat baş mürakıbı Ihsan, batkitibi Halit, tütün 111'"~1? 
muhasebe müdürü Nazmi ve Divanı muhasebat bat mürV" •çın 
rın.:lan Emin Refet Beylerin seçildikleri anlaıddı. 

1 
Gümrükler müdürü umumisi istifa etnıeJ -;; 

' ANKARA, 21 (Telefonla) - Gümrükler müdürü uııı" ih 
Ihsan Beyin istifa ettiği haberi asılsızdır. ıe;a 

E. Ekrem Bey Varşova sefareti müsteşı~ 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Matbuat müdürü ~ 

Ercüment Ekrem Bey Varşova sefareti müsteşarlığma t~ 
dilmiştir. f.rc;iment Ekrem Bey muvakkaten v ... ...vada 
hatgüzarlık vazifesini ifa edececektir. 

Etabli vesikası alacaklara müddet ·t 

lST AN BUL 21 (A.A.) - Muhtelit mübadele altıncı t11' 
misyonundan tebliğ edilrni,tir: J. 
. Türk tebeasından olup lstanbulda bulunan ve etabli " 1 
lannı almak için henüz İstanbul tali komiayonuna müraGI~ 
memiş olan Rum ortodoks!arın etabli olmalan noktai ıı~ 
dan vaziyetleri tetkik edilmP-k üzere acilen mezkür tali 
yona müracaat etmeleri iktiza eder. (el 

Bu husus için 15 eylül 1931 tarihine kadar son bir ınulı ~ 
rilmiş olduğu ve bu mühletin hitamından sonra mezkür '' Bor~ 
mis.,,mıun etabli vesikası vermeyeceği alakadarların maliijjl hari 
mak üzere beyan ve ilin olunur. 

Macar tayyarecilerini tebri1' 
BUDAPEŞTE, 20 A.A. -

Türk tayyare cemiyeti Macar 
tayyare kulübüne gönderdiği 
bir telgrafta '·Parlak Bahrimu-

mil Türk tayyarecileri ,.r•: ıt' 
·tıı' 

derin biı· akis bulduğu b• ı/ --...,. 
rek hararetli tebrikatta 1711 



• 
• 

ergıye 
• • 

nıçın yardım e 
para Oda sergiye 

bulup veremiyecek 
Alman Banka lan 
ticari muamelata 

da başladılar 
iskele yıkılıııca .. 

akat A vrupadaki mümasili erinin 
yarına varıncıya kadar perakende. 
satışa sesini çıkarmıyacakmış .. 

Şehrimizdeki Alman bankala 
nnın vaziyetleri artık tamamen 
normal bir ıekil almııtır. Dün 
gerek Doyçe bank, gerek Doy
çe Oryent bank giteleri, son 
günlerdeki tehacümün aksine 
olarak gişelerin önünde heınen 
kimse yok denecek kadar azdı . 
Her iki bankada da alınmamıt 
daha mühim bir.kısım mevduat 
olduğu halde, iadeıinl talep e
den yok gibi idi. Bunun için 
Doyçe Oryent bank yedindeki 
bonolara mukabil olması lizım 
gelen 444 bin ~·rayı almakta is
tical etmemiıtir. Alman banka
ları fevkalade vaziyet dolayui
le tatil etmek mecburiyetinde 
kaldıklan ticari muamelata 
dünden itibaren yeniden baıla
mışlardır. Fevkalade vaziyet ü
zerine bankalara gönderilen 
zabıta memurlan da kaldırıl
mııtır. 

Evi boyayan iki işçi 8 metreden 
düştü. Biri öldü, biri yaralı ! 

.. ı ı .. Ağuıtosta açılacak .o~an ı bu müte~adi tadilden tikayet 
Ull<:u Yerli mallar sergısıne I etmektedırler. 
•ene Ticaret odasının yar- Ruslara gemi yaphrt-;n• etmediğini ve buna sebep d l 

~rak ta bütçenin gayri mü- ma 1 ar 
ıt olmasmro göıterildiğini Gelen malümata nazaran, 
•zmııtık. Kopenhağ bahri daimi komis-

DUn kendiıile rörtiten bir yonu Ruılann lngiliz tezgahla 
uh · · rında kredi ile in&a ettirmek i-. arnnmize Ticaret ve sana • 

1 odası kitibi umumiıi Vehbi çin teıebbüste bulunduktan ge 
Y demittir ki: milerin inşasını akim bırakmıf. 

. -:-- Üçüncü yerli mallar ser-. ~:.Oisyon cihan deniz ticaretin 
ISınln kuıat edilece4i haben deki tevazünü bozmamak için 
•.Yanı memnuniyettir. Bu ser- k b · tın" bu kararı verme mec urıye 
'ilin programı hakkında müte de kaldığını hükümetimize de 

ILıll'"Obiı olan Sanayi birliğinden bildirmiştir . 
~~~~~:mimıza henüz cevap Tiftik fiatleri boyuna , 

Sergiye nakdi yardım husu- düşüyor 
uııa gelince Odamızın 931 büt İhracat ofisinin tetkikatın• 
"•İnde bu maksat için tahsisat nazaran Türk tiftiklerinin fiat 

& ld" E leri son' dört seneden beri rnü
~~ıu ve mevcut deği ır. sa 

ı temadiyen düımektedir. 
eıı Odanın varidatı, gerek doğ 928 senesinde 203 kurut o-

tııdaıı doğruya Odanın ifasile lan tiftik fiatleri 29 da 185, 30 
. ükellef olduğu müteaddit ser da 120 kuruşa dütmüt ve bu 
illere, gerek Odamız müesse- sene 77 kuruta kadar muamele 
eleriııden bulunan Ticaret görmüıtür. . .. 
rsasının lüzum gösterdiği a- Fiatlerdeki bu serı tenezzule 

aıı11 htiiyacına ancak teka~ül mukabil tiftik ihracatımız da 
trııektedir. Bu itibarla, sergıye mütemadiyen tenezzül etmiş

sene tahsisat vermeğe ve tir. 
uavenette bulunmağa Oda- 928 de 7,430,000 liralık tif
ız bütçesi gayri müsaittir. tik ihracatımıza mukabil, 929 

ergide satış yapılıp yapılma- da 4,340,000 ve 930 da 2,896, 
ası meselesine gelince: Bu 000 liralık tiftik ihracat yapıl
eaele Odamız meclisince u- mıştır. 

un uzadıya tetkik lunmuıtur. ihracat ofisi tiftik ihracatı-
eınaliki sairede olduğu gibi mızın tanzimi ve fiatlerin yük. 

moc1enı, ve organize) sergi ve seltilmesi için ciddi tedabir it
anayırlarda perakende satışın tihazına tevessül etmiıtir. 
ıı.~ri caiz olduğu ve ancak bu Yunan ihracatı 
alı mükemmeliyete varıncıya 
dar bizde açılacak sergilerde 
rakencle satııa cevaz vermek 
~vafık lacağına karar veril-
1! bulunmaktadır. 

lsveçle ticaret 
Hükılmetimizle lsveç bükü 

eti araıında 29 senesi hazira-
trıda aktolınan ticaret ınuahe 
esi bir Temmuzdan itibaren 
evkij meriyete girmittir. 

R.ornanyanın Almaİı-
yaya ihracatı 

Almanya ile Romanya ara
ıııda Yeni aktedilen ticaret 

ahedesi mucibince Almanya 
0 manya' dan ithal edilecek 
~llik arpaların ithalat resmi-
1 Yüzde 50 tenzil etmiştir. 

Mısır bizimle alış ve-
riş istemiyor mu? 

Gelen malıimata nazaran, 
. ısır hükumeti gümrük tarife 
'?de yeniilen tadilat yapmak 
ın tetkikata giritmiştir. 

Gelen malümata nazaran Yu 
nanistan 930 senesinde mem
leketimizin yetiştirdiği ihracat 
mallarına mukabil yetittirdiği 
mevaddan şu miktar ihraç et
mittir: 

Yaprak tütün 49,195 t~, 
zeytin yağı 7,208 ton, kuru ın
cir 20,559 ton korent üzümü 
72.966 ton. 

Yarışlar 
Bahsi müşterek bir 
müteahhide verilei 
31 temmuzda baılayacak ve 

Doyçe Oryent bank müdürü 
dün gazetecilere demittir ki: 

- Vaziyetin normale ircal 
mümkün olmuıtur. Artık kim
se parasmr çekmemektedir. 

Hatta evvelce kendilerine tedi
yat yapılanlar da birer birer ge 
lerek paralarını yatırıyorlar. 

Maarifte 

Darülfünun eminine 
ameliyat yapıldı 

Bir müddetten beri ra·hatsız 
bulunan darülfünun emini Mu
ammer Raıit 
B. on güne 
kadar makamı
na gelecektir. 

Muammer 8. 
ye yapılan a
meliyat muvaf
fakiyetli netice 
vermi,tir. 

Muammer 
Beye acil afi-

• 

yet temenni Muamm~r Raşit B. 

ederiz. Mumaileyh vazifesine 
avdet ettikten sonra darülfü
nun bütçesi ve barem ile meı
gul olacaktır. 

Tahir ve Mustafa 
Hakkı Beyler 

Darülfünun bütçesi hakkın
da alikadar makamatla temas 
etmek üzere Ankaraya giden 
hukuk fakültesi reisi Tahir ve 
fen fakültesi reisi Mustafa 
Hakkı beyler bugün avdet ede
ceklerdir. 

Kütüphaneleri teftiş 
Maarif vekaleti kütüphane

ler umum müfettiti Tevhit B. 
kütüphanelerde tetkikat ve tef
tişatta bulunmak üzere şehrimi 
ze gelmiştir. 

Kıdemli bir po:is 
amiri vefat etti Mısır hükümeti ıon zaman

rda gümrük tarifesinde müte
ddit defalar tadilat yapmış ve 

tadilatın her defası Mısıra 
raç ettiğimiz maddelerin a-

altı hafta devam edecek olan 
at yarıtlarının idaresi bir müte 
ahhide havale edilmiştir. Maa
mafih programlarda bir deği
şiklik olmayacaktır. . Dü~uliye 
ve bahsi müştereklerı muteah
hit idare edecektir. Banliyö 
trenleri yarıı mahallinde tevak 
kuf edecekleri gibi, ayrıca saat 
13 55 te Sirkeciden hususi bir 
ka~ar tahrik edilecektir. Yarı,
lardan yirmi dakika sonra da 
Veli Efendiden hususi bir ka
tar hareket edecektir. Azimet lstanbul zabıtasının en eski 
ve avdet için tenzilatlı tarife memurlarından ve en kidemli 

Yhine olmuttur. Alakadarlar 

kambiyo Borsası 
""""""= -=-=-= ~ 
ıterıın 1030,00 Kuron 15,9Q,OO 

oıar 0,47,06 şııınr 3,36,50 
t-~~~- .:___;:_~~~ 

rank 12,00,00 Pezeta :;, ı 0,00 

lret 9,01 ,25 R. mark 2,2:;,oo 

''lotl 4,20 rankB. 3,38,00 " 

rahmi 36,42.oo Pengtı '1.,71,20 

raok 1. 2,42, l 2 Ley 79,3!1 

eva 65, ıo, j ı>ınar 26,65,00 

lorın 1,16,87 1 Çer~oneç 1088 

Orsa ( Altın 913,50 
arici I Mecidiye ~3,50 

Banknot 265,00 

-··.--
Esham ve Talıvil.Hııı ııevı 
tlkrazı dahlll 

tatbik edilecektir. amirlerind~n olan Trabzon po-

• b ti il lis mektebi müdürü Mehmet 
Amerıkan g~~ O arı Bey evvelki gün vefat etmiı ve 

cumaya gıdıyor ! dün lazım gelen ihtifal ile Orta 
Limanımızda bulunan Ame 1 köydeki aile kabristanına def

rikan sahil muhafaza teşkilatı- j nedilmiştir. 
na mensup iki Aı:nerika gambo Mehmet Bey zabıtamızda 
tu Cuma sabahı hmanımızı ter- çekirdekten yetişme amir!er
kedeceklerdir. dendi. Mesleğinde emniyeti u
Vakıf para~ar müdürü mimiye ikinc~ şuhf: müdürlüğü-

Ankaraya gitmiı olan vak:f para- ne kadar terfı etmış, fakat sıh
lar müdürü H•kkı Bey dün ıehri- hı vaziyeti müsaade etmediği 
mize gelmiştir. için talebi üzerine hakkı ve ki-
,• Bir hırsız şebekesi demi bakı kalmak üzere İstan

bul dördüncü şube muavinliği
ne iade edilmiftİ. 

IZMIR, 21 - Uzun zamandan 
beri l zmirde birçok evleri soyan 
Ali bey isminde bir u.bıkalının riya 
setinde Ali ve Emin isimlerindeki 
hırsızlardan mürekkep ıebeke zabt
ta tarafından yakalanmııtır. 

Son memuriyeti Trabzon 
polis mektebi müdürlüğü idi. 
Fakat mumaileyh bu vazifesi
ne hastalığı dolayısile gid-me
mit, mektep te lağvedilmişti. 

Dün saat 14 de Aksarayda 
Yusuf paıada feci bir kaza ol
muı, bir kiti ölnıüt bir kiti a-
• • 
gır surette yaralanmrıtır. Ka-
za bir evin boyanması esnasın
da 8 metre yüksekliğindeki is
lrelenin yılolmaaı ile vukua gel 
mittir: Yusuf paıada Haseki 
caddesinde Balkan harbi ma
lullerinden Ata beyin evi var
dır. Ata bey evinin kaplamala
rını bir müddet evvel tamir et
tirmiş, dün de boyatmağa ka
rar vermiş ve Etyemezli nak
kat Celilettin uıtaya bu işi ha 
vale etmittir. Celilettin uıta 
Corci isminde l>iri ile diln iske 
le kurarak İte başlamııtır. 

Fakat öğleden sonra bu ha
raretli çalııma birdenbire faci
aya inkılap etmiı, 8 metre yük 
sekliğindeki iskele yıkılmıı, Ce 
lilettin ile Corci yere dütmüı
lerdir. Corci aldığı yaradan der 
hal ölmüt, Celalettin Cerrah
paıa hastanesine kaldırılmıt
tır. 

Bir ev yandı 
Ayvansarayda Sınır soka

ğında dün bir yangın çıkmış, 
polis karakolunun yanında iki 
katlı bir ev yanmıştır. 

Yanan evde Halil efendi is
minde bir zat kira ile oturmak
tadır. Yangın evin üst katın
dan çıkmış, itfaiye yetişinciye 
kadar, ancak üst kat tamamen 
yandıktan sonra sör.dürülmüş
tür. Yangının nasıl ve neden 
çıktığı tahkik edilmektedir. 

Bir adam boğuluyordu 
Mehmet Feridun iaminde 25 

yatında bir gümrük komisyon
cusu dün Arnavut köyünde 
F eyziati lisesi önünden denize 
diltmüı, akıntıya kapılarak, 
boğulmak üzere iken civarda 
avlanmakta olan balıkçılar ta
rafından yetiıilerek kurtarıl
mııtır. Mehmet Feridun Bey
oğlu hastanesine nakledilmiı
tir . 

Amcasını soydu 
Beykozda On çeımelerde o

turan Paçacı Hüseyin uıta ev
velki gün dükkinmı kapayarak 
bir yere gitmiş, avdetinde dük
kanın bir camınrn kırılmıı ol
duğunu ve dükkan üstündeki 
odada yatağının altına sakladı
ğı 80liranın çalındığını görmüş 

Otobüsler 
30 kilometreden fazla 

gitmemeleri 
nasıl temin edilecek? 

Yeni otobüs talimatnamesin
de azami sür'at 30 kilometre 
olarak tesbit edilmiıtir. Fakat 
bunun her zaman İçin tatbik ve 
kontrol imkanı olup olmayaca
ğı münakaşa edilmitti. Beledi
ye heyeti fenniyesi bu işe pra
tik bir çare bulmuıtur. Her oto 
büs Regülatör denen bir ilet 
koymağa mecburdur. Bu ilet 
otobüs giderken ancak 30 kilo
metre sür' ate müsaade etmekte 
ve sür'at 31 kilometre olunca 
otomatik-tertibat vasıtaaile ben 
zin deposu kapanarak otobüs 
derhal durmaktadır. 

Keyfiyet alakadarlara tebliğ 

edilmiştir. Badema bu ilet sa
yesinde otobüsler fazla sür'atli 
gidemi yeceklerd i r. 

Teftişten avdet 

hemen karakola gidip keyfiye
ti haber vermittir. 

Polisler derhal tahkikata 
batlamıılar ve kısa bir zaman 
zarfında hıraızı bulmuşlar, pa
ralan istirdat etmiılerdir. Hır
sız Hüıeyin ustanın birader za
deai lsmaildir. Polisler amcası
nı ıoyan lamaili adliyeye tes
lim etmiılerdir. 

Vapurda kaçak 
ipekliler 

Evvelki gün limanımıza ge
len Yunan bandıralı Andiro• 
vapurunda kaçak eıya bulundu 
ğu haber alınmış, vapurun ateı 
çisine ait olduğu iddia edili!n 
bir çok ipekli kumaş bulunmuı 
tur. ipekliler gümrük tarafın
dan müsadere edilmiştir. 

Böyle sık sık aransa 
Galatada Mesçit sokağında 

Veli çavuşun kahvesi önünde 
dün iki el silah atılmıı, derhal 
plisler yetişerek, silah atanı a
ramışlar, fakat bulamamışlar
dır. 

Burası aabıkalılann içtima
gahı lduğu için, polis bu veıi
le ile bir arama yapmayı mu
vafık bulmuş, neticede Veli, 
Necati, Ihsan, Mehmet, Nu
man, Hüseyin, Mehmet ismin
de 7 kişi esrar içerken cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlar
dır. 

Kahvede ayrıca bir bıçak, 
iki sustalı bir esrar nargilesi 
ve dört esrar lülesi zuhur et
miş, cümlesi müsadere edilmiı 
tir. 1 

Eve taarruz 
Aksarayda İımail ağa ma

hallesinde Külhan sokağında 
oturan İhsan isminde bir adam 
evvelki gece Y uauf paşada mu
allime Melahat ve ahide hanım 
!arın hanesine tearruz etmit, 
fakat yetİJen polisler tarafın
dan yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

Arabalar da .. 
Rizeli Kerimoğlu Ali ismin

de bir ıahıs evvelki gün Y eıil
tuluınba pazar yerinden geç
mekte iken 3879 numaralı ara
banın altında kalmıt, ağır su
rette yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Şehitleri 
Ziyaret 

1 •• ,,. 1 

Çanakkale şehitleri 
bu sene 

de ziyaret edilecek 
Şehitlikleri imar Cemiyeti tehit

lerimizin hatıralannı taziz çin, her 
sene olduğu gibi bu ıene de Çanak 
kaleye bir seyahat tertip etmiıtir. 

Seyriıefain idaresinin Gülcenıal 
vapuru 27 ağuatoı pertembe ak,a
mı •~at 19 da ziyaretcileri alarak, 
Galata rıhtımından hareket edecek. 
Ve curnartesi cünü avdet edecektir. 
Vapurda müntehap güzel sesli ha
fız elendiler tarafından mevlit oku
nacak, harekat. harbiye hakkında 
konferans .-erilecek, Hitabeler iral 
edilecek, merasim yapılacak, ve ay 
rıca bir Mndo muzika ve ince saz 
bulunacaktır. 

Azimet .-e avdette Gelibolu ve 
Çanakkaleye uğranacaktır. 

Bilet fiyatları: Yataklı birinci 
mevki 15, yataklı ikinci mevki 10, 
yataklı üçüncü mevki 7,5, rüverte 
4 liradır. Talebe için güverte bileti 
2 liradır. 

Arzu edenler vapurun büfesinden 
ücreti mukabilinde yemek ylyebilc
ceklerdir. 

Maarif vekil eti umum müfet Bilet satıı m~halleri: Sirkecide 

il 

Bu defa halka temiz 
süt temin 

-
I 

edilebilecekmiş... 1 

Belediye süt meselesi hak
kulda yeniden tetkikata başla
mıştır. Halkın temiz ve gıdalı 1 
ıüt içebilmesi için süt melelesi 1 

Dün, gene bu sü•unda, 
gümrüklerde karnesiz b
misyoncular da çalışacak ol 
duktan sonra, neden d:ğer 
komisyoncuların imtihana 
tabi tutulduğunu ve bunlar
dan biner lira kefalet alın
dığını sormuştuk. Alakad~r 
makamlar gazetelerin hu 
neviden suallerine bazan 
kendiliklerinden cevap ver
meği lüzumsuz addettikle. 
ri için, bu suali gümrük baş 
müdürü Beyfendid.n bir de 
telefonla sorduk. Aldığımız 
kısa, muciz ve şaheser ce
vap şudur: 

tedricen hal noktalarından 
dört safhaya ayrılmıştır. Bun-

1 

!ardan birinci safha ahırların 
fenni bir şekilde ıslahı mesele- / 
sidi~ ki, bu, halledilmiştir. Bun 
da~ başka süt sağanların hüvi- / 
yetı, sıhhatı ve ehliyeti mese
lesi gelmektedir. Belediye bu 
ikinci safhada bütün sütçüleri ı 
tasfiyeye tabi tutacak, sıhhatı, 
hüviyeti şüpheli olanlar süt sa- ' 
ğamıyacak ve ıatamıyacaktır. 
Üçüncü safha da süt ~eren hay 
vanların tarzı tagaddisi mese
lesidir. 

- Ben gümrükte karne
siz komisyoncuların iş gör
düklerine kani değilim. 

Halbuki biz karnesiz k<>
misyoncuların da cayır ca
yır iş gördüklerini bildiği
miz içindir ki, dün böyle 
bir sual sormağa lüzum ve 
mecburiyet hissetmittik.F a 
kat gümrükte işlerin kana
atle yürüdüğünü bilmiyor
duk. Bazı hatalı işlerde hüs 
nü niyetlerin esbabı muhaf
fefeden addedildiklerini ger 
çi biliriz, fakat kanaatin es
babı muhaffefeyi solda sı
fır bırakacak derecede kuv
vetli olduğunu nasıl olup ta 
bilemediğimize biz şaıtık, 

Şimdi sütçüler ineklere önü
ne gelen şeyi yedirmektedir. 
Bunun tahdit ve kontrolü için 
lizım gelen tedabir ittihaz edi
lecektir. Dördüncü safha tama ı 
mile temiz olan sütün tevzii J 
meselesidir. Belediye sütün hiç 
bir şeyle karıştırılmaksızın hal 
ka tevzii için bazı şekiller üze
rinde tetkikat yapmaktadır. 

Süt meselesi ile ciddi suret
te meşgul olunmağa batlandı
ğından beri, alakadarlar bu i
şin halku\ lehine olarak yakın
da intaç edileceğini söylemek
tedirler. Biz de neticeyi ehem
miyetle bekliyoruz. 

Pashrma ve sucuklar 
Belediye son zamaruarda 

ıehrimizdeki bütün sucuk ve 
pastırmaları tahlil ve muayene 
ye başlamııtır. Evvelce satılan 
sucukların yüzde 66 ı fena ve 
mağşuş çıkmakta olduğu yapı
lan muayenelerden anlaşılmak 
ta idi. Bu seferki muayenede 
fena sucuk ve pastırmalar yüz
de 30 u bulmuttur. 

Çürük otobüsler 
Seyrüsefer mühendisleri i

kinci defa olarak Kadıköy oto
büslerinde ani bir teftİf yapmıt 
!ardır. Bu teftitte 6 otobüı ga
yrı muvafık görülerek faaliyet
ten menedilmiştir. 

Dün de belediyeye bir çok 
otobüs sahibi müracaat ederek 
. 1 ' lf etmek için müsaade iıtemit-
lerdir. Fakat yeni çıkan tali
matnameye göre bu otobüsler 
seyrüsefere salih görülmediğin 
den hiç birine müsaade veril
memittir. 

Nalbantlar imtihan 
edildiler 

Şehrimizdeki 48 nalbanttan 
19 kişinin İmtihanı yapılmıt
tır. Muvaffak olamıyanlar için 
bir müddet mühlet verilmiştir. 
Bu mühlet zarfında baytar mek 
tebinden modeller getirtilerek 
hayvan hastahanesinde konfe
ranslar verilecektir. imtihana 
hiç girmiyenler için ayrıca iki 
aylık bir kura açılacaktır. 

Verem hastanesi 
Belediye hey' eti fenniyesi 

cumartesi günü Cerrahpaıaya 
giderek projeleri tanzim edilen 
verem hastahanesi bina11 için 
ıon keşfi yapacaklardır. lstim
l&kata yalanda baılanacaktır. 

Kıçıkırık Ali 
Kadirlideki meşhur şaki 

yakalandı 
ADANA, 20 - Azılı haydutlar

dan Kıçıkırık Ali ile Molla Hacı ve 
aveneleri kendilerini takip eden 
müfrezelerimize teılim olmuılardır. 

Diğerlerinin yakalanması yakın
dır. Teslim olan ıakiler jandarma 
müfrezelerimizle tetriki mesaide bu 
lunmuı ve takibe ittirak ederek iki 
haydudun yakalanmasını temin et· 
mitlerdir. 

TOKAT, 1 - On bet seneden be
ri takilik yapan Beldailı Ka11m 
pehlivan Zilede yakal narak ıehri
mize ıetirildi. 

--·~ 

Çankırıda fenni bir 
mezbaha yapılıyor 
ÇANKIRI, 21 (A.A.) 

Siz ne dersiniz? 

Viliiyetlf, 

Tapular 
iskan için bir müd

det tehir edildi 
T effiz suretile verilen emli

kin badema tapuya raptedilme
yeceği şayi olmuıtur. 

Dün bu hususta bir muharri. 
rimiz vilayetten tahkikat yap
mıf tır. Yeni iakin tasfiye ka
nunu mevkii tatbika kanuncayı 
kadar teffiz edilmiı olan emliJı 
tapuya raptolunacaktır. 

Kanun mevkii tatbika giı -
dikten sonra teffiz yapılmadr
ğmdan bu gibi millklerde otu
ranlar vana kendilerine o mülk 
için tapu verilmez. 

Ancak dosyalar tapuya bağ
lanmak ve bağlanmamak nokta 
sından tetkik ve tasvip edilmek 
te olduğundan, kısa bir müd
det için de teffiz edilmit olan 
emlake ait tapu muamelesi ya 
pılmayacaktır. 

Uludağda rasatane 
Dört gün evvel Rasathane 

müdürü Fatin Bey; Uludağa çı 
karak tetkikatta bulunmuş ve 
dağın iklimini pek beğenmit
tir. Uludağdaki suları (- 4) 
derecei hararette bulmuttur. 
Fatin Bey rasadatı havaiye i
çin Türkiyede Uludağdan daha 
güzel bir merkez bulunamaya
cağını düşünmüı ve burada ote 
lin bulunduğu noktada bir raaa 
datı havaiye merkezinin tesisi 
için rapor vermiıtir. 

Menemenc!e 
cinayet 

bir 

Menmenin Y aniköyünd~ıı 
Mehmet oğlu Hasan bundan 
bir hafta evvel hapishaneden 
çıkmıt ve evine gitmiıtir. Meh
met oğlu Hasan kendi evind 
arkadaşlarından Ahmet oglu 
Halidin genç ve güzel ailesine 
tesadüf etmiş ve sarkıntılıkta 
bulunmuftur. 

Uyunu muvahhade 
raıniyell Demiryolları 

Hayvan borsası ko
miseri işe başladı 

Hayvan Borsası komiıerliğine 
tayin edilen Kadri Bey yeni vazife
sine bu gün ha~layac l<tır. 

Mehmet Beyin vefatı ark:ı
daşlarını ve kendisini hnıyan
lan çok müteessir etmiştir. Ve
fatı bilhassa zayiattandır. 

tişlerinden Ekrem Bey cenubu iıtaıyon karıısında Nemli zade ha
şarki vilayetlerinde yapmış ol- nanda Nemli zade Cem ı Beyin y • 

cluğu teftiş seyahatinden avdet zıhanesi, Bahçekapıda Şekerci Ha
etmiştir. Bu mmta~a~aki te~ti- ı cı B ~İr ve Sult nhaın•m.mda Tul. 
şat şayanı memuunı;et n~t ·ce bentçı Hacı Muhıddın tıcarelhane-
vermiştir. leridir, 

Bu gün belediye biı· fenni mez
baha inşasıı karar verilerek 
mut ahlıide ih3lc c ı;ı iştir. 

Halit bu vaziyetten habi!r
dar olunca arkallaşı Mehmet 
oğlu Hasam görüşmek üzere 
köy civarında kıra davet etmiş
tir. Böyle bir ihtimali aklından 
geçirmeyen Mehmet oğlu Ha
san kırda Halidin ani bir hücu 

•muna maruz kalmış ve muht~
lif yerlerinden bet kama yara ı 
almıştır. Yaralı fazla kan zayi 
ettiaiı:d n yarım uat iç:nde ve 
fat etmi,tir. 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

22 TEMMUZ 1931 
iDARE.HANE - Ankara cadde

i No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, 
ıtanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç ıçin 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruf 
6 

" 
750 

" 
1400 

" 12 
" 

1400 
" 

2700 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuohalar 10 kuruş 

ur. Gaze te ve matbaaya ait işlet' 

'Çin müdiriyete müracaat edi1jr. 
c:azetemiz ili.nların mes'uliyetini 

kal.ul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 29, 

asgari 22 ılerece idi. Bu
gün ruzgar mutedil poy
raz, bava ekseriyetle açık· 
tır. 

SAJ\1'A 
aleminde 

--...... -- - -
"·'.,!:"C'.:,i•.:,...:!l!~~lit'I. ':;·"! 

Va-Nfı'nun karilerine 
Bilmiyorum. Kaç kişisiniz! 

Ey Va - Nu'nun kari eri! Ma
dem ki Va - Nu'nun karilerisi
niz onun bana dair yazdığı ya
zıyı da okumuşsunuzdur. O 
bana fena yazı yazıyorsun di
yor. ÖtekiDe berikine çatarken 
"Sen şusun!,, dedikten sonra 
muhataplarının da kendisine 
"sensin" dediğinden şikayet e
diyor. Ve ben dikkat ediyorum. 
Va - Nu kendindeki kusurları 
başkalarına ciro etmeğe çalışı
yor. Peki amma herkes Va-Nu 
nun kusurlarını "eyvallah,, di
ye benimsemeğe mecbur mu 

? T b'• " . " d. B ' ya. a ıı sensın ıyor. e-
nim kendisine gönderdiğim 
mektubun da bazı yerleri .i tah
rif, bazı yerlerini de tayyede
rek neşretmiş. Bu da matbuat 
ada!nna yaklŞIY\aZ sanının. Ben 
ona mektubumda "Benim ya
zılarımı okusaydın bir az dilini 
düzeltirdin., dedim. Bu fıkra 
tayyedilmiştir. Berayı malu
mat arzolunur efendim .. 

Elif NACİ 

iRTİHALJ.ER 

MlLLlYET TEMMUZ 1931 

.................................. ~ .. ~ 
RESMi ILllLlH TIRK LIMTED ;IRKETI 

Manikür 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
- Fransızcadan -

- Karrmı aldatmak mı? ah, 
hayır dostum, o geçti artık .. 

- Alay etme canım sen de .. 
Yoksa ahlakını mı değiştirdin? 
Bir senedir Amerikalarda do
Ia,ıyorum. Benim bildi ğim 
Jorj kansını günde yüz kere al 
datırdı. Bu ne deği~iklik.? 

Bulvarlarda biribirlerine te
sadüf eden iki dost, bir kahve
de masaya oturdular, birer a
peritif ısmarladılar ve sigarala
rını yaktılar . 

Nihayet Jorj çocukluk arka
daşına bu deği,ikliği anlatrna
ğa başladı: 

saat on birde manikürü çağırdı 
ğını unutmuş. Bana dedi ki: 

ilanlarını kabul eder 
- Canım bir çeyrek sonra gi Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 

deriz . Şu ellerimi salonda mani i Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 
kür etsin. Gel , sen de salonda ı ·~•ıil&illlllll;ı:ıtlf*11=tıı••q•• 
otur. Bir taraftan o manikür ... • 
yapar, bir taraftan da sen ha- • Bu akşamdan itibaren • 1 E • t 
yatını anlatırsın .. ~~e_t •. b~·~- o p E R A ' mnıye sa 
ber yattık amma, bırıbırımızı o . . 
kadar az tanıyoruz ki.. SİNEMASINDA d •• 1 •• "' •• d 

Kabul ettim ve aktriste ma ' Belgra~ Dariiı rıı ~u.n_ talebe· ur ugun en 
sının 12 kışıhk nikürü salona çağırdı. Allahım, 

ben ömrümde böyle darbe ye- 1 " JoJJy Boys ,, 
memi~tim. Bu gelen manikür • orkestrası repertuvarının en 
hemin karım değil mi idi? Evet güzel parçalarım çalacaktır. 
maaşım yetişmediği için o da 1 p d 
bütçed~ki bo~~u~u .: dol~urmak 1 ootfct':!.s: F AIRBANKS 
gayretıle manıkurluk edıyordu. I f d 

tara ın an 
- Vay facia desene .. Tabii [l DEMİR MASKE 

gürültü, kıyamet koptu. Talak ses!i ve şa~kılı füm 
gözyaıı vesaire... ,'iatlarda za,mmıyat yoktuı 

İkraz 
No. 

7483 

3856 

- Hayır, hiç biri değil .. Ka- Üsküdar Hale Sinemasında 7647 
rım da beni görünce birden bi- "Aşkım gunahımdır,, mümes-
re şaşırdı, fakat derhal kendini sili Marya Jakobini. 
topladı. Sanki beni hiç tanıma
yormuş gibi, arkaıunı çev\rdi, 
metresimin önüne diz çöktü ve 
tırnaklarını temizlemeğe baş

ZA Yl: - 1329 sicil numerolu a· 
rabacılık ehliyetnamemi zayi ettim. 
Hükmü yoktur. 

7662 

Merhunatın cıns ve nevi Borçlu~ç 8~ 
isrııı · 

Muhammin 
kiymeti 

8700 Fındıklıda Fatma Hatun mahallesinde Be{ 
ı 

1560 

1540 

2265 

tülmalci sokağında atik 2 cedit 28-30 N ,k 
bir hanenin tamamile derununa cari n~ 
masure suyun üç rubu hissesi Behiye r~ 
Küçük Mustafa paşada Gül Cami mahallt d 
sinde küçük Mustafa paşa caddesinde ali 'ın 
89 cedif 114 No. bir dükkanın taınsııı ç · 

Remziye ve Esma Hadiye hanııııl:' ~., 
Şehzade başında Hoşkadem mahallesind1 

toprak sokağında atik 4 cedit 6 No. bir h~ 
nenin bmamı. Hanife Mürvet J' 

Fatihte çıkrıkçı Kemalettin yeni Hasıl 
Halife mahallesinde sarıkez caddesinde ıst 

Talimatname 
Yetişmez 

- Biliyorsun ki kadın peşin 
den çok koşardım. Sen Ame
rikaya gittikten sonra da, böy
le devam ediyordu. Yani Em
mayı boyuna aldatıyordum. 
Esmeri, sarışını birer birer def
terime kaydediliyorlardı. Hat
ta bu deftere bir zenci kadını bi 
le kaydetmek niyetindeydim. 
Fakat olmadı. Bir müddet ka
rınım ufak tefek masraflar et
mesi nazarı dikkatimi celbet-

Hazin bir ölüm ti, parayı nereden bulduğunu 
ladı . 

- Sen bu sırada ne yapıyor 
dun? 

Bahçe Kapı Arpacı Han No. 6 
Celal. 1195 2517 

33 mükerrer yeni 41 N o. kagir bir baııtf.' r 
nin tamamı. Mustafa buc 
Erenköyünde sahrayıcedit mahallesinde ~; a~ 
vaklı ~ağ sokağınd~ atik 18-19 cedit 16· ka .-

Otobüsler artık sakız çiğner 
gibi adam çiğniyorlar. Bunun 
önüne geçmek için --<ıtobüsün 
değil kazanın- belediye bir ta 
limatname yapmıt. Bugün ya-

Defterdarlık emlaki milliye me- söylediğim zaman, annesının 
murlarından Feyzi Beyin oğlu ve gönderdiğinden bahsetti. Ben 
gazetemiz muharrirlerinden Reşat de bu izahı kabul etmeğe mec
F~yzi Beyin kardeşi Hami~ Be~ he- bur oldum. Fakat karımın biY 
nuz pek gen~ yaşında muptela ol- ı . . . 

- Ben budalalaşmıştım. İs
ter inan, ister İnanma, yirmi 
uzun dakika, yirmi asır gibi geç 
ti. Bu dakikalar zarfında da 
arasıra bana "cicim, şekerim,, 
diyen yanımdaki alüfteye dere
den tepeden bir takım şeyler 
söylemeğe mecbur kaldım. Ka
rım hiç oralı clmuyordu ve işi
ne bakıyordu. 

rın tatbikata geçiliyor... • 

duğu kısa bir hastalığı müteakıp ve- dost peyda etrnış olması ıhtıma 
fat etmttir. Aileıi efradınrn teessür lini de düşünüyordum . 

Eğer belediye bu talimatna
meyi yapmakla işini bitirmiş 
addederse onu bahtiyar ve ken
dimizi bedbaht addederim.Çün 
kü bu talimatnameyi tatbik e
decek olan aletin iyi işlediğin
den emin değilim ... 

Bakınız .. Neden? .. 
Size iki vak'a yazacağım: 
Şu günlerde bir gün köprü

den geçerken bir yolcunun bir 
toföPden şikayet için bir zabıta 
memuru getirdiğini gördüm .. 
Memur efendi arabanın yanma 
gelir gelmez ilk işi ahbabı oldu 
ğu anlatılan şoförün elini sık
mak oldu .. Artık ıikiyetin üst 
tarafı nereye varır, onu siz ket
fedin .• 

lkir.ci vak'a: 
Y akmlarımdan biri Beyoi

lunda bir sokakta duran otomo 
billerin çok &ilrültü ettiiinden 
bahisle hilkümete tlkayet etti. 
Dört ay aoora bu istidaya vi
layet cevap verdi ve otomobil
lerin ondan kaldırıldığını teh-
i . . N .. L •• ? o ığ ettı.. e zaııııeoersını:ı: ..• 
tomobiller kalktı mı? Kat'iy
yen ... Hatta yanın saat için bi
le sokak otomobilsiz kalmadı ... 
Amma resmen otomobillerin{. 
sokakta durması timdi yasak .. 

lerine iştirak eder, merhuma rahmet 
dileriz. 

Mes'ut bir evlenme 
Hakkı Paşa zade Celal Beyin ke. 

rimeıi Bedia Hanımla Darülbednyi 
san'atkirlarından 1. Galip Beyin ev
lenmeleri evvelki gün Beyoğlu da
irei beJediye~inde tescil ve Türkuaz 
traçaaında tes'it edilmi~tir.. Mera
ıimde tehrimizin bir çok güzide a
ilelerine menıup kimseler,maruf mu 
harrir ve l'&n'atkirJar vali ve bele. 
diye reiıi Muhiddin Bey ve şehir 
meclisi a7aıından bazı zevat hazır 
bulunmutlardır. Yeni evlilere saa· 
detler temenni ederiz. 

Balıkesirlilerin 
tenezzühü 

600 kadar Blıkesirli yal'ın ak~am 
tehrimize a-elecek ve cumayı burada 
aeçirdikten sonra avdet edecekler
di?. 

Tenezzüh 
Peni teıekkül eden (Gürbüzler 

Yurdu) Spor klllbil 23 temmuz 931 
Pertembe ıiinii YALOVA - ADA
LAR - MARMARA - BOCAZIÇl 
ne bir deniz aezintiıi tertip etmiı
tir. Vapurda eazbant, ıaz, Monolog 
•• aair efleoceler bulunacalı:tır. Fi
atler: 150, 100 kuruıtur. Biletler 
köprüde: Kadıköy, Adalar, Oskü· 
dar iıkelerinde satılmaktadır. Her 
balde bu tenez:ıühiin ııezicilere iyi 
bir aiin geçirteceğini ümit ederiz. 

Kır eğlencesi 
Himay.;etfal cemiyeti Bebek ıu

beıi tarafından 23 temmu~ pertem· 
be akşamı Boıtan bahçesinde dans
lı kır eğlenceıi tertip edilmiştir. i 

ZA YI: - 1362 sicil numerolu a- j 
rabacılık ehliyetnamemi zayi ettim. 
Hükmü yoktur. Bahçe kapı Arpacı 1 
Han No. 6 Yusuf. 

ZA YI: - Karsta 9 uncu Fırka i 

29 uncu Alay 1 inci Tabur 3 Üncü 
bölüiünden aldığım terhiı tezktte· 
mi aayip ettim. yenisini çıkartaca
ğırndan hükmü yoktur. 

Rize vilayeti Pazar karyeoinden 
Demir Oğullarından 318 tevellütlü 
Osman oğlu Sadık. 

Aakeri tebligat 

Bunlar bir takım nazariyat
tır ... Talimatname yapılırsa it 
biter zannetmekle devekutu
nun sıkıttığı zaman başını ku
ma sokup kendini saklamıt aan 
netmesi arasında hiç bir fark 
yoktur. Şehir işlerinin en mü
him bir yarası üzerine parmağı 
mı koyuyorum . Memurlar fO· 
förlerle, esnafla laübali olmut
tur .. Can ciğer kuzu sarma11 ... 
Böyle olunca arkadatlık resmi 
vcaz.ife icabatına galebe çalı
y~r .. Zaten bu memurların ekse 
rısi bu gibi şehir yasaklarını, lü 
zumuna kail clduğu için değil, 
emir verildiği için tatbika çaba 
lıyur.. Bence belediye polisi ile 
esnaf arasındaki bu ahbaplık ve 
kafadarlık tedavisi, talimatna
melerden daha acil bir ittir. 

Sandal bahsi 
Kılıç Ali Askerlik Şubesnde 

kaytli 302 1322 doğumlu iılim ıay
ri islim yerli ihtiyat efradırun yuk

Hiç yolcu vapurundan ıanda lamaları icra kılınacağından tern
bindiniz mi?. Yahut rıhtım- muz nihayetine kadar ıubeye müra-

caatlan. 
dan bir sandala binip vapurda -··--·-······ .. ·---·-·····-··-·
yolcu karşılamağa gittiniz mi?. yüz metrelik bir deniz seyahati 
Çok cümbüşlü şeydir. yapımı olursunuz k\; bu heaa-

Sandalcılar, önce sizi kapııa ba göre Çanakkaleye bin liraya 
k,.pışa alırlar ... Vapura götü- bir seyahat yapılabilir .. Sudan 
riırler ... Avdet ederken denizin ucuz değil mi? •. 
ortasında başka bir sandal ya- Bana bu satırları yazdıran 
naşır, çehresi her halde pek i!- fey, sandalcılar arasında taafi
tiha aver olrnıyan ve kulakları ye yapılacağı hakkında ,ayi o. 
mızın alışmadığı bir lehçe ile lan haberdir. 
konuşan birisi sizden iki liramı T ufiyeden evvel, dünyanın 
olur, bir buçuk mu olur bir mik hiç bir yerinde görülmiyen bu 
tar dünyalık alır... Onun öyle ıoygunculuğa bir nihayet veril 
bir isteme sistemi vardır ki; ıiz ae daha iyi olur .• Yerli için bel
daha itiraz etmeden kesenizin 1 ki zararsızdır. Llkin ecnebi i
ağzı kendiliğflıden açılır .. Onu çin ayıptır, memleket hesabına 
sıwu~ı urduk tan sonra sıra san- çok ayıptır... Bir daha alem 
d .. lcıya gelir, o da ıizden para memleketimize ııelmeğe tövbe 
ister, vermemek olmaz ... Bu su eder. 
retle iki. iki bncuk liraya bt:• 

- Herifi yakaladın mı ? 

- Hayır, sonradan karımın 
öyle dost most tutmadığını an 
ladım. Parayı annesinden alma 
dığını öğrenmiştim amma, na
muska•ane ki!zanılmış bir para 
olduğunu ela anlamıştım. Bir 
sabah, bir aktrisle tanıştım. 1s 
mini söylemeğe hacet yok. ih
tiyar bir zenginin metresi idi. 
Hoşuna gitmişim. Olur a .. Ben 
de kadına korta etmeğe başla
dım ve çok geçmeden muvaf
fak oldum. 

- Geç ... 
- Ertesi gün, karıma çalış-

tığım şirketin beni Liyon'a gön 
dermege karar verdiğini söyle
dim. Yani bir gece Liyon'da ka 
lacak dönecektim. Anlarsın ki 
geceyi yeni metresinin a.partı
manında geçirdim. Sabahleyin 
saat on bire doğru kalktık. Gi
yindik. Lokantaya giaip ye
mek yiyecektik. Kapı çalındı. 
Hizmetçi manikürün geldiğini 
söyledi. 

Manikür, vay! bizim aktris 

Hayat 

- E, affetti mi ? 

- Hem o akşam .. Gülümse-
yordu. Gece başlarımızı bir yas 
tığa koyduğumuz zaman dedi
ki: "artık bundan sonra beni 
aldatmıyacağmı zannederim., 
Hakikaten de ondan sonra al
datmadım ve defteri kapadım. 
Düsün bir defa, bir kadının e
vin~ gitsem ve kapı çalınsa .. 
Yok, yok, artık kabil değil .. 

Yeni nt!şriyat 

yeni cir gazete 
Pek yakında mevsimin bütün ei( 

lencelerinden bahsetmek iizerf" 
''PLAJ,, isminde bir razetenin çı· 
kanlacağı haber alınmıştır. Bu ga
zetenin, matbuatımızın maruf mu
harrir)erinin yazılarile süsleneceği 
cihetle faz.la rağbet göreceii kuv
vetle üınit edilmektcc!ir. 

ve 
Sigortalarınızı Ga1atada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırını:ı:. 

Türkiyede bilafasıla icran mu•mele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan s:gorta yaptır-

Telefon: Beyoğlu 2002 

1 lstanbul Belediyesi ilanlara 1 
Kocamustafapaşa cadcle

sinde Cerrahpaşa hastanesi 
yanında kiin Şeyhülharem 
camii ankazının açıç müzaye· 
de suretile ıatılacağı illn 
edildiği halde talibi zuhur 
etmediğinden bu kerre mez· 
lı:fır camiin ankazı kaimen 
pazarlık auretile talibine ve
rileceğinden isteyenlerin 26-
T emmu:ı-931 pazar günü sa· 
at 15 te daire encümenine 
mliracaatlan illn olunur. 

1 atih hay\an h:l:-> t ah;ı ııe q i<,·in lü 

zumu olan ecza kop•lı zMf]a mü 

nak:ıc:aya kt )nmnştnr 'l':ıliple:ıin şaat 

nıme alrnık , .e ecza li :; resini gör

ını:k için her ~un leva 1. ım müdürlü

ğüne mtiracaaclırı~ münaka::::a~ 3 ).{İt 

ınek ıçin 52 liralık remin"' makbu

zile şartname teklif mektubunu 

'• ucareı odasında k>1 ıtlı oldut;unı 

dıia vesıkayı mühürlU zarfı koyarak 
ihale günü olen J .J.8-IJ, ı perşembe 
günü saat on be}c kadar cncümt:ai 
dıimiY e"vermelerl. 

Nakliyat münakasası 
ispirto ve İspirtolu 

hisarından: 
içkiler • 

ın-

Liman dahilinde yaptırılacak nakliyat için 14 temmuz 931 
tarihinde yapılan münakasada verilen fiat haddi layık gö
rUlmemiftir. Münakasa aynı ıerait dahilinde 28 temmuz salı 
günü uat onda pazarlık suretile yapılaca~tır. Taliplerin ~art
namede muharrer vesaik ve teminatlarüe mezkur gün ve 
ıaatta mübayaat komisyonuna müracalları iliiıı olunur. 

ZA YI: - 928 tarihinde lstanbul 
E. muallim mektebinden aldığım 
tasdiknameyi zayi ettim. Hükmü 
yoktur. Osman Zeki 

Ticaret işleri Umum Müdüılü
ğünden: Eıas mukavelenamesi ~a· 
halli kanunlarına göre tanzim edıle 
rek usulen tescil kılınan ve 30 ikin 
ci Teşrin 330 tarihli kanun hüküm
lerine göre tescili istenen ltalya ta
biiyetli ve iki milyon liret sermayeli 
(Kompanya Cenoveze di Navi.gazio 
ne a vapore • Compagnia Cenovefie 
di Navigazione a vapore) şirketinin 
Vekalete verilen evrakı tetkik edile· 
rek muvafık görülmüştür. Bu evrak 
arasındaki vekftletnameye göre şir· 
ket namına yapacağı işlerden doğa .. 
cak davalarda bütün mahkemelerde 
da\•a eden, edilen ve üçüncü şahu 
sıfatlarile hazır bulunmağa sali:ıhi .. 
yettar o1ar~k Laster, Silbennann ve 
Şürekası kolektif Şirketi htanbul 
Acentası tayin edilmiş olmakla mez 
kUr kl\nunun yedinci maddc~ine tcv 
fikan ilin olunur. 

-lstanbul 5 nci icra Memurluğun 
dan: Mahcuz ve paray8 çevrilmesi 
mukarrer gramofon, sand.Jyn, ve 
sair e~yayi beytiye 26 temmuz 931 
Pazar günü ~aat 9 dan itibaren K.a· 
dıköyde Yeldeğirmenimle Hakkı 
Bey apartımanında bilmüzayede sa 
blacağı il&"l olunur. 

lstanbul Birinci iflas Memurlu
ğundan: !lJ!üfl; ~ kumaş tüccarı Ta. 
yihman biraderlerin <iİacakhları sıra 
defleı·i li\nı:im ve a!ktya konmuı
tur.Müllisler tarafından konkordato 
teklif edilmi~tiı-. 

GerE:k defterin tetkiki ve gerek 
teklifin müıakeresi için ıJacakhJa .. 

1 rın ikinc;İ tc:planma~ı takarrür et-
i ·9 "L' mi~ o1duğundan 12 8 31 tar!r.rne 

j müsadif car,amba !'~n~ ~P.~t 13. de 
1 

Adliye s::1rayında bırıncı ıffps daıre
~i tvplanmo salonunda haz:r bulu:t

j tna1arı ili n olunur. 

FIRSAT 
l\1üAis Mallarınır. re•ıncn 

tasfiyesi 
lstar.hul Birinci lrl"s Memurf,, . 

ğundaıı: Galata'da Topcular cndde 
sinde Abdullah Er. lokantaoı ittis.>
linde 53 No. lu magazada elbiSf' 
kuma~ ticaretile me~ gul i"en il~nı 
ifl8s eden Tayihman Bjraderf,.rin 
mağazasında 25 temmuz 931 cu~ 

martesi gününden itibar~n (son 
defa olarak) iki hafta devam <trıek 
üzere p,azarlık suretile toptan ve 
perekendc satış yapılacaktu. 

Yazlık ve lc.-!.hk, ko~tümluk, fan 
tazi pantalonluk ve pardesülük, pal
tohık muhtelif renklerde lnğiliz ku 
maşları, fiRt çok ucuzdur. 

Cumadan maada her gün saat 3 
den zekize kad8r magaza müşterile. 
re a<,:::ıktrr. Fırsat kaıçırılma.malıdır. 

Fatih Sulh ü~üncü hukuk mah
kemesinden: Muhtesip l.kender B. 
mahallesinde Sadettin sokağında 
11 15 numaralı müşterek badadi 
bir duvarla merbut ve arkasında 
mütterek bir bahçe ve bir kuyu 
muhtevi ve müştemilitı dahiliyesi 
15 numaralı yer ihtiva eden hanenin 
zemin katında bir tatlık bir oda ve 
bahçe tarafından bir matbah ve bi
rinci katında bir oda bir sofa bir 
heli. ve Ül't katında bir oda bir so
fa ve 17 numaralı ihtiva eden müf
rez: hanenin ZE"mİn katında bir ara
lık bir nıatbah ve mel'diven altında 
bir hela ve birinci katında bir oda 
bir sofa ve Ü•I katında iki oda bir 
soFadan ibaret ve mecmuu 750 lira 
kıymeti muhammeneli iki bap hane
nirı sağir Saffete ait 1 8 hiııeıi ıeh 
ri halin 261 8/ 931 çaqamba günü 
saat 14 le satılacağrndllll talip olan 
!arın yevmi mezkı'.ırda o/, 10 pey ak 
çeıini hamilen Fatih Sulh üçünce 
hukuk mahkemeıinde huır bulun
maları ilin olunur. 

3524 

7393 

7688 

7831 

7531 

2349 

7428 

7169 

6939 

7534 

5033 

2978 

3918 

4420 

7698 

2801 

196 

5994 

2500 

2328 

11681 

No. bır bab hanenın tamamı .... ' 
Halide Münevver Hanımlarla Kadri E ... ~, 

CibaJide Üskübi mahallesinde atik Masta~ bil! 
paşa cedit haydar mahallesinde eski 1 ııı• 
kerrer cedit 127 No. bir hanenin taınatı dık 

_ Recep · Y:~ 
Kadırgada bostan Ali mahallesinde Küçrıt n 
Ayasofya caddesinde atik 55 yeni 73 NoJ H 
hanenin tamamı. Behice 

1 Sultanabmetta eski nakılbent ve İsak p1ı :k~ 
mahallesinde şeftali çeşmesi sokağında e fl. n 
20 yeni 34 No. bir hanenin tamamı Aziı ~ d•ki 

30180 Beyoğlunda Füruzağa mahaJleainde kara ti~, •çlı 
sokağında eski 3-3 mükerrer yeni 5-7-5-7;1 .edn 

.. 1 A e· r- 1 d numero u partımanın tamamı mnııs . ti ş 
1041 Hırkai şerifte akseki mahallesinde Akst~1 s~ı 

sokağında atik 36 cedit 36-36-36-1 No. ınır · 
kaddema iki bab dükkan elyevm iki dükkş' 
ve bir hanenin tamam. 

Bakkal Hacı Mustafa Ef 
2485 Çarşıyıkebirde Kiseciler sokağında atik ~'. ,,:~! 

cedit 36-3S-40 No. üç dUkklinın nısıf lıi! Eı , 
ses\le atik ve cedit 42 No. dükkinın aiil~ 

6755 

2205 

19485 

2636 

8840 

4110 

1050 

3385 

5800 

1230 

4050 

hissesi Mehmet Osman Eferı h 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesiııde K~i •t: 
dili sokağınpa atik 19 cedit 143,143-1,1 ııa':. 
2 No. maad6kkin iki bap hanenin tama!f -

Fatma Sabiha r• duta 
Kürkçübaşı Ahmet Şemıettin mahallesin~j C 
Küçük langa caddesinde atik 151 cedit ı~ -

Yırn .. 
151-1 No. bir hanenin tamamı. d y 

Ahmet F ebim "' rk 
Büyükadada Y ah mahallelİnde eski balık' -

dit pazarı ve rıhtım yeni balıkçı ve Gülüıt•' ""· 
sokağında cedit 12, 9, 7, 7-1 No. aJtuıd! y 
iki dülı:kim mUştemel ahşap hane ve gı~ •e:::i°· 

nonun tamamı. Kortaliye r>' Oi 
Üsküdarda Selami Ali efendi mahalleıind; Yor, 
Meyhaneler sokağında atik 38, 40 yeni ~ ""i~ 
numaralı bir hanenin tamamı. Adıine t ı\.lay 
Bakırköyünde Kartaltepe mahalleıinde b~ hitan 
boyu'lda eski 20 yeni 5 numaralı maabab~- rına 
bir hanenin tamamı. hlllde 
Behice, Zekiye ve Halide Hanımlarla fJı' •el~ir 
s.an Rifa t B. 
Cerrahpaşada Ahmet klltahta mahallesinde 
Küçükmühendis sokağında atik 80 muke:; 
rer yeni 8-10 No. maabahçe bir haneli~ 
tamamı. Hafız Mehmet Hulusi efeli 
Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik •'61 
bac!lar cedit Meşrutiyet sokağında eski 
yeni 23 No. bir babı hanenin tamamı di 

Yasaf efeıı 

T opkapıda Merkez efendi malıallesind~ 
Çırpıcı caddesinde eski 11-11-11 müker~'
yeni 15,1~-l,l.5 No. ~aabahçe ahırı ınıı~. 
temel kligır bır hanenın tamamı. Saffet 
Azaplarda Elvanzade mahallesinde° Yeşilt~; 
lunba caddesinde eski 54 yeni 52 No. ~ 
hımenin tamamı. Mehmet. 

1 
Ayvansarayda Karabaş mahallesinde Hı~~ 
cedir hisar ve Camiiferif sokağında •') 
81-81 mükerrer 81 mükerrer cedit 97·6 
numaralı üç bap dükkanın tamamı. ( 

Mehmet Osman f, J 
Gs.latada Arapmami mahallesinde karak5. mevdanı caddesinde atik 5-7-9-11 cedit l , 
11:19 numaralı bir bap kagir dükkanın t:ıclİ 

Iİrer 
lif et 
tıetle 

Bu 
lllİtti. 

ICılı 
(Yoz 
"'n 
lılhya 
ier y 
lerıe 
len di 
•yleı 

Ca 

mamı. Ali efeli ~1 
2985 Bakırköyündc Cevizlik mahallesinde e5 

rinde 
danı 
Yor la 
Yanaı 
hınan 
Yirmi 
Gazi 
lamla 

D 

telgraf soğağında yeni 19 'numaralı bir~·: 
nenin tamamı. Makbul<!, Mevhibe . 't 
bh Radife, Vedia, Saffet Hanımlarla Nıt• 
fskender Şevket, Sefa Beyler. ~ 

Yukarda ikra:ı: numuah yazılı emlak vadesi hitaını 11 ~, 
borç ödenmemesi hesebi1e altmış bir gün müddetle satıl•$. 
çıkarıldığından talip olanlarınve fazla tafsilat almak isteY.'~~ 
!erin sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzuııı ,J,ı e ad 

iıtıkla olunur. ,,,-
~~~~~~----:~~~~~~-----

Alman kitaphanesi 
Bovoji'lu Tünel meydanPıda 52:3 KARON 
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cı s ge en yazı ar Piyango _....,.,...,... uz 

azi Hz. Istanbulu 
şereflendirdiler 

Seyrisefain bütçesi de kabul edildi 
(B b . · · h"'ede \ re vapur uğratmak Mecliıin !taran 

a~ı ırıncı sa ı, , . 1 b" bb" t" B ı üzerine vakı o muı ır teıe us ur. 
Ode~adan b~şlar .• Romanya ve u • Evvelce bu ihtiyaçlL Şimdi milli va-( Ba~ı birinci sahifede) 

okı.ız buçuğa doğru Herekeye va
oldu. Mubidd;n Bey ve Şükrü 

-=--ili Paşa, Cevdet Kerim Bey, der
i Gazi Hazretlerinin bulundukla
salona rİreı·ek kendilerini, şehir 
ttuna lt;.·şıladrlar ve taziınatlarr
arzettiler. 
Bu yük Rei cok be sus ve mül
it bir tavur;a ıStikbal~ felenlerin 
ışbnna 111uk•bele ediyorlardı. 

Gazi Hazretleri bir az sonra tren-
J ınerek istıs~onda kendilerini 

~rnlayanlann ayrı ayrı ellerini 
l k ıktan ,;,on?"a tekrar hususi vagon 
a "'"" bindiler. Tren, hareket etti. 

Llnd'ln sonra Gaz~ Hazretlerinin 
İ h~nı Yalnız Pcndikte tevekkuf et
e) ••tır. 
•ı, P endik istasyonımda iki dakika 

ı •dar kalırunıf ve Rejsicünıhur Hz. 
Jl nden inerek istikbale gelenlerle 
:ırak Üzeri hi~ az görüşmüşlerdir. 

t' d esnaJa kendilerine Karta! Jan
tı . tna kurnand.-tnı Kisif Beyın ke
rtt ttı~ es~ Türkan Hanı~ is~inde k~t · bır rn ktepli tarafından zarif hır 

•k·t ta!;dim edildi. 

r Pendikten hareket 
Ca,; H~zretleri istasyonda topla
n halkın kalpten kopan tezahü-

t !-1 t\rasında Pendikten hareket et
ışler ve güzcrg.ih istasyonlarında 

c·' ~e-n-etli alkıılarla karşılanarak 
Yar · n~1 saat sonra, yani tam saat on 

ÇU:"ta Haydarpaşa istasyonuna. 
i ~••d olrnutlardır. . 
ı..~~Yiı~ Rei•İ hamil trende_n bır 

. ' d~kık;ı evvel klavuz trenı gel
'n•tti, Bu trende Gazi Hazretlerinin 

1 b'I 'Yelleri erhanının hususi otomo-
• 1.,.· d ı ve eşyaları bulunuyor u. 
Artık, gözlerde umumi sabrrsız

ıl.. •lairni seçilmeğe başlayor, Hay
arpaıa İstasyonunun ilerisinde ve 

Y•kın ll'Üzergi.bta kesif bir halk top
rırnış, Gazinin trenini bekliyorlar. 

Haydarpaşa istasyonunda 
. 1 ıte müjdeci trenin düdüğü. .. ls
kfı.ıte gelenlt•r ilerliyorlar. Gazinin 
*'ni, ağır ağır ~aklaııyor. En arka-

dlki hu1 usi vagonda Gazi'nin altın 
çit i\zız baır, güneş gibi parladı. 
•nden ilk inen lstanbul Valisi Mu
iddin Bey olmuıtu. Muhiddin Be

ti Şı.ikrü N•ili Paıa, Kılınç Ali Bey, 
~•lıh Bey, Recep Zühtü Bey ve di
&tr '<evat takip ettiler. 

En sonı·a Gazi Hazretleri indiler, 
?Yu gök rengi bir jaket etay giy
ışlerdi. Ayaklarında rugan iskar-
1~ va .. dı. Her zamanki ııibi, beıuf, 

;ult•fıt •elamrarile vagonun etra
I na toplanan zevatın birer birer cl
erint. !ıkarak: 

h - Na,dsınız iyi miıiniz? diyerek 
at lllrını sordular. Mü•takbilin a

•aııııda bulunan Cevat Paıaya, bil-
••sa iltifat ettiler: 

d - Nasılsrnız Paıam? Diye sor· 
ul:ır. 

Cevat Paı•: 
)' - Çok İyiyim. Omrünüze duacı

•ııı .. Cevabmı yerdi. 
)" akup Şevki Paf8ntn hatırını so
ktn: 

diJ-- Nasılsınız Paşa Hazretleri, de
er. 
y •kup Şevki Paşa eğilerek: 

• - A.rzı bünnıet ederim. Cevabım 
•rdi_ 
[)•· k 

)' •ger Pa~aların da ellerini sı •-
b 

0
"'• her biri için güzel bir cümle ";•ak iltifat ediyorlardı. . . 

.\la undan sonra, iki sıralı dmlen 
b · Y kumandanlarının ümera ve za
•tanın eflcrini sıkarak ıağ tarafla
na C~vat Pafayı almıt oldukları 
~.• iler!ediler. .. . 
li ır Pohı ve bir inzıbat mufrezesı 

e rn resmini ifa ediyordu. 

Söğütlü yatında 
ı, Gazi Hazretleı·i, Cevat Paşa ile 

onufarak ve güzerg~hta toplanan 
llcııı lkıılanna mukabele ederek 

••dan çıktılar. Söğütlü yatı, rıhbm 
il. İslim üstünde bekliyordu. Gazi 

, •zretterİ Cevat Pqanın koluna 
~erek Paşanın yata girmesini tek .. 
if ettiler. Cevat Pata kemali hür
>ıetJe eğilerek: 

- Sizden sonra Paıam .• Dedi. 
.Bu aralık yata, Fethi Bey de gir
•tti. 

'<ılınç Ali (Gazi Antep), Salih 
(Y Ozgat), Cevat Abbas (Bolu, Ha

rı Cavit (Rize) Recep Zühtü (Kü 
lıya) Seryaver Rüsuhi Beylerle di

il!ıt' ya\rerler ve Nuri, Tahsin Bey
Orle relakatlerinde Ankaraılan ge
en diier zevat aynı yatla hareket 
Ylemitlerdir. 

gar ıskelelerme ugıayarak lstanbula la - ld - ·· b d vaz 
• B h • f d ba... pur r çoga ıgına rore un an gehneli, Kradenizı a rıse ı e ~- .

1 1 1 d Bu maddi menafi noktn- geçtı er. . . 
ama ı ır. . . . Mııır !!lefennı Odeıadan hAtlatma 
sından da çok faıdelıdır. • ğa gelince, Rusyanın timdiki iktısa-

Tari/e tesbiti meselesı di rejimi buna müsait ~eğ~dir. Ru~ 
KüçUk vapurcular ar~srnda _reka- lima~Jar~ arasında bahrı munaknleyı 

beti kaldırmak için de hır tedbır var kendılen yapıyorlar. . . . 
d k . d lkb•at vekaletine teret- Sım Beyin talep ettrklerı tarıfc 
ır ı o a + • • k d" 

tüp eden bir vazifedir. Tarife te•- tat~ikı?a ge!ınce herkeım en ı ma 
biti meselesi. Hiç bir kumpanya bu lı uzerındekı t~sarru! .. ha~kı. ıe.rbe~_t
tarifeden fazla alamamalı. Bu suret- tir. Bu günkü ıkt.rsao1 re~~·~ız ~y 
le rekabet kalkar. le bir tarife ta!bıkına. m_u~~t degıl: 

Seyriıefainin ıimdi.ki h&sılatından dir. Seyrüıeferı.~ tanzımı -~ç~~ e~.nebi 
daha fazla histlan temini için l"ves- mütehaısııa luzum . ~orulmuy~r. 
sül etmesi lazrm gelen tedbirler de Seyrisefain memleketımızde yetış
vardır. Mesel& birisi: Seyrüseferlcri miı mütehas,ısları kullanmaktadır. 
mütehas5111ar marifctile tanzim et- Seferlerin İntizamından. ~h~e~~n 
tirmesidir. Hangi vapur, hangi Jima Sırrr Bey zannederim ~ı, ~lerı ı~r
na giderse zarar etmez, k8.r eder.. dükleri bu lüzuma fazla ıhtıyaç gos
Bunu tesbit edebilmek mütehasııı termezler. 

meıelesid.ir. Yaşar Beyin itirazları 
Seyrisefainin bu kusur1arına kar- Mustafa Şeref Beyden sonra İs-

Jı memlelıı:ete yaptığı _bü~ük bir hiz tanbul meb'uau Ya.far Bey Seyriıe
met vardır ki o da ıımdıye kat!ar fainin geç.en sene çıkardığ• uıta ve 
meçhul kafan Yalovayi ihya et~~~- müstahdemine temaı ederek: 
tir. Yalova ecnebiler nezdındekı ıtı- _ Bu idare hayvanat cemiyetine 
ba.rı haıebile memleketimizin terak- yardım edeceğine kendi amelesine 
kiyat ve inkitafını ecnebilere gös- yardnn ctıin .. Dedi. 
tennek hu•usund çok büyük bir lkbaat vekili umumi tasarruf ne-
hizmel göstermelı:tedir. ticeıinde Seyrisefainin bir mikdar 

Salondan bir ses~ ameleyi itten ayırdığını söyledi. 
- Hem nalına, hem mıhına ol- Emin Bey (Eskitehir) Şimendi-

du!.. fer idareıi tohum dağıtıyordu. Sey-
Jktisat vekilinin izahatı risefainin hayvanları himayesi yerin 
İzmit meb'uıundan sonra, lktısat dedir. 

vekili Mustafa Şeref Bey kürsüyü eDdi. Yaf8r Bey e•ki beyanabn-
İ§gal etti. ve Srrrı Beye cevapl~J"ını da ı•rar etti: 
verdi. Mustafa Şeref Bey e>:cunıle - 91 kitinin yevmiyesi günde 
d d k. ı yüz lira tutar. Bu para ile bu amele e i ı: . 

_ Srrrı Beye Seyrisefaine takdi- be5lenir ... 
ratından dolayı tetekkür ederim. Diye bağırdı. Bundan sonra faııl
Küçük i•kelelere vapur .. itl~tmeğe lara geçildi ve Seyrisefain bütçesi 
Seyrisefain hazrıdır. Kuçuk ıskelel~ kabul edildi. 

• • Muamele vergısı 

(Başı ı inci sahifede) 
muaftır. Trikotaj, ıtriyat, sun'i vey_a 
tabii ipek, mensucat ve çorap fabrı· 
kaları hariç olmak üzere en az be! 
beygire kadar "beş dahil,, k~vv.~ı 
muhan·ikeai olan küçük sanayı ınu
esseseleri de muamele vergisinden 
müateanadır. 

Münakaşalar 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Mu 

amele vergisi kanunu etrafında Mec 
liste hararetli müzakereler olmuı
tur. lstanbul meb'usu Hasan Vasıf 
Bey layihadaki mev,.dı İptidaiye i.
tis,na nisbetinin azhğına temas ede
rek hiç olmazsa bunun yüzde elliye 
iblağını teklif etti. 

Bermutat ipekçilik 
Bursa meb'uıu Rüıtü Bey bermu 

tat ipekçilikten bahsetti ve bu sana
yi hakkındaki himaye esasınm tP.vsi 
ini i~tedi,. 

JVluhteJit encümen namına ,'\li 
Rın Bey izahat verdi. U.yihaya ko 
nan esasların kifi ve makul olduğu
nu iddia etti. 

Bir hadise 
Bundan sonra Rüttü Bey (Bursa) 

tekrar söz aldı, İp ·kçilik himaye•i 
etrafında beyanatta bulundu. ve e7.· 
cümle dedi ki: 

_ Geçen gün bu kürsüden temi
natta bulunmuştum. Bütçe encüme
ni reisi Hasan Fehmi Bey bana şah
t'İ menafiimi müdafaa ediyormuıum 
gibi muamele ve ihtaratta b~lun~u. 
ben de kendisini ikna etmek ııterım 
ki ....• 

Hasan Fehmi Bey yerinden ba-

ğırdı: . 
_ Reis Paıa bir meb'uı bır meb-

uıa ihtarda bulunamaz, ıözlerini 
geri alarn. 
Kazım PatB müdahalede bulundu. 

Rüıtü Bey ilave etti: 
_ O halde ihtar etmiyorum. Arze 

diyorum. (Handeler) 
Müteakıben Hasan Fehmi Bey 

kürsüye geldi, 1 stanbul ve Burıa 
meb'uılanna ayrı ayrı cevaplar ver
di. Ve ipekçilik mevzuu etrafında ıu 
beyanatta bulundu: . 

_ ipekçiliği himaye edı• uz. E
deceğiz. Hariçten koza ge' ırmeyeee 
ğ.iz. Dahildeki kozacıl~ğ~n. inkiş~~: 1 
na çalııacağız. Zab alınıze buyuk 
bir veıvese gelmeıin. 
Rüıtü Beye hitaben : Bu it Üzerin 

de çahtanların da efki.n t"lviı edil
mesin. 

Muamele vergiıi liyihası müze.k3 
re ve kabul edildikten sonra, on bet 
dakika istirahat için birinci celıe 
tatil olundu. 

iade edilecek emlak 
(Başı 1 inci sahifede) 

raf azasının irae edecekleri sa
hiplerine iade olunacaktır. 

Alakadarlara İptidaen teffize 
esas olan kıymet üzerinden 
mecmuu bir buçuk milyon lira
lığa kadar yüzde beş faizli ka
bili tedavül hazine bonosu veri 
lecektir. Bu bonolar hükumet 
namına yapılacak müzayede ve 
münakasalaı-da teminat olarak 
kabul edilecektir. 

Bu emvali mütefevvizden 
başka bir şahıs uhdesine geçe
ceği ve bu şahsın istirdat mu
kabili verilen bonolardan fazla 
alacağı olduğu takdirde fark 
için müteselsilen lazım gelenle 
re rücu hakkı mahfuz tutul
muştur. Bonoların bedelleri 
933 mali senesi zarfmda hazi
nece tesviye ettirilecektir. 

Sahiplerine iade edilen gayri 
menkul mallar da tefriki kabil 
olmayan İnşaat, tamirat ve ten 
ıikat gibi ilaveler bedellerine 
hakkı taalluk edenlerin mal ken 
disine iade olunandan itbu be
delleri İstemekte hakları 11Nlh
fuz olacaktır. 

1 liraya bir arap. 
yarış atı 

J 

21 pare top ·-·-···········-·--·-·--·--Gazi Hazretlerine mahsuı bayrak 

Gazi Hazretleı-i, arka güğerte Üze 
0

rıdc huluauyor ve Kolordu kuman
aııı Şükrü Naili Paşa ile görüşü
orlardı. Y ,.t, Dolmabahçe sahiline 
anastığr b.ir sırada Jimanımrzda bu
na~ misafir Amerika gambotları. 
İt-Jnj bir atım top atmak suretile 

zi Hazretlerinin kudumunu SC+ 

laınıılardır. 

keıide edilmiştir. . .. . . 
Gazi Hazretleri bır muddet ıstık

bale gelen zevat ile konuf~uktan 
sonra, dairelerine çekilmitlerdır. Re

, iıicümhur Hazretleri dün akşam 
geç vakte kadar sarayda m"lııul ol
muılardır. 

Arzı tazimat arzusunu izhar eden 
ler için bu günden itibaren sarayda 
bir defter hazır bulundurulacaktır. 

(Başı birinci sahiicde) 
Disiplini kölelik, 
Ve otoriteyi istibdat, 
Gibi göstermeğe muvaffak 

oldular. 
- Cümhuriyetçilcr arasmda 

disiplin olmalı, dediniz mi, 
- Vay efendim, bu kadar 

sene sustuğumuz, bu kadar se 
rıe kölelik ettiğimiz elvermez 
nıi? 

Yahut: 
- Hükumet otoritesini ·kuv 

vetlendirnıck laztnıdır, 
Dediniz mi? 
- Aman elendim, Sultan 

.Hamit idaresine mi dönece
ğiz? 

Ve herkese şimdi kölelik ve 
istibdat, bu iki alafranga kt'li
menin, disiplin ve otoritenin 
tercümesi gibi geliyor. 

Bugün demokrasi ve hürri
yet diye İMenilen iiey, hükfı· 
metin elini kolunu bağlamak 
ve hükumet kadrosu dışındaki 
bütün vatandaş ve müessesele
re hiç bir kayıt konmam3k de
mektir. 

Fakat bu türlü hürriyet te 
bir başka alafranga kelimenin, 
anarşinin tercümesidir. 

Bu kelime ve tercümeleri bi
ribirine karıştıran/ar ecnebi di 
li bilmiyenler olduğu gibi, di
ı.iplin ve otoritenin her türlü 
idarede yaratıcı, koruyucu ve 
kurtarıcı vasıtalar olduğunu 
anlamıyanlar da bugünkü me
deni alem mekanizmasımn en 
küçük çarkının nasıl işlemek
te olduğunu bilmiyenlerdİr. 

Bazan bir memlekette bir 
işten anlıyan bir tek adam var 
sa, onun hiikmü on beş milyo
nun hükmüne bedel olur: Bu
nun ismine salahiyet denir. 

Bizde bütün salcihiyetlerde, 
yavaş yavaş, 

- Diktatör istemeyiz, 
- Fehim Pasa istemeyiz, 
Nakaratı ile tezli/ oluna olu 

na iflas ettirilmektedir. 
Dünyayı salahiyetlerin ida

re etmekte oldugunu bilmek 
lazımdır. 

Gözlerinizi kapayınız: Eğer 
on sene evvel bugünkü sokak 
politikacısı şimaiki gibi suyun 
üstünü almış olsaydı, 

Söz ayağa düşürülmüş ol
saydı, 

Hilafet ve padi~hJığın kalk 
ması, 

Cümhuriyet, 
Kanunu medeni 
Şapka, 
Har! inkıliıbı. 
Türk demiryollan, 
Ankaramn inşası, 
Hangisi mümkün olurdu? 
On sene sonra matbuat hür-

riyetinin ka/kam altı1?a sığı
nan halifeci/ere, padışahçıla
ra, mecelleye, fese, Arap yazı 
sına Ankaramn merkez olma-, . 
sını istemiyenlere, bıze karşı 
demokrasi kahramanlığını yap 

Matbuat 
(Başı birinci sahifede) 

devrin adamlarıyız, arkadaılar ls
tanbulda müıtenıirren devam eden 
idarei örfiyenin yegane saiki mat
buatın suiiatimalinin önüne geçmek 
ten ibaret idi. On, on iki sene bu 
idarei örfiye devam etmittir. Bunun 
yegane ıaiki matbuatın böyle aşırı 
hareketlerinin önüne geçmek için .. 
dir. Sonra gene fevkalade ahvalde 
olmak Üzere çıkan tRkriri sükun ka

nunu gene matbuatın Y•Pmıt oldu4 
ğu harekatın önüne geçilmek için 
bir mania idi. Fakat biz yüksek ifa
dt;lerle normal devrin normal kanun 

farla idare olunacağını ve binaena~ 

leyh Fevkalade tedbirlere hacet ol

madığını dün, buırün batta bugün
den evvelki büyük içtimalarımızda 

ifade ettik. Şimdi bu ifad~lerimizin 

arkasından muhalif matbuatın in'i
kaıab baılayınca kalplerimizde çok 
merbut olduğumu:.G İmanların ıarııJ .. 
maıı tehJjkeıi karıııınJa eaaslı he ... 

yecanı, samimi duyguyu elbette duy 
duk. Duyunca kat'i bir vazife kar. 

mak fırsatını vermekten ne ka 
zanabiliriz? 

Bugün dil encümeni kalktı 
diye sevinen mıMarrirlerde11 
biri, üç ay evvel: 

- Latin harfkri lisanımı
zı herbat etmiştir, diyordu. 

Bizim eserimizi yapabilmek 
için bir çok dilleri ve kolları 
bağladığımız doğrudur. Ve bu 
dil ve kolları. e~erlerimizin yı
kılmasını arzu etmedikçe. çöz
memizin ne manası olabilir? 

BİR DÖNÜM NOKTASI 
Nazik dörıüm noktasında bu 

lunuyoruz. 
ilme ait lıakikatler, 
Memlekete ait lı3kikatler. 
Bugünkü dünyaya ait haki-

katler, 
Hep bir tarafa atılıp, 
Hüküm ve kuvveti, 
Zorbalar, demagoklar, kal- 1 

dırım politikacıları ve cahiller 
sınıfma nakletmek İstiyen bir 
cereyan karşısmd.ıyız. 

Ne cümhuriyet, ne demok
rasi, ne meşrutiyet, ne dikt.ı
törlük, bugünkü idarelerin hiç 

bir şekli, hiç bir çeşidi, 
Zorbalar, 
Demagoklar, 
Kaldırım politikacıları, 

Ve cahiller, 
Saltanatı demek degildir. 

DÜŞMEDEN DÖNMEK 
1ÇIN 

Bu rıazik dönüm noktasın
dan düşmeden dönmek için ha 
kimiyet hakkı kendisinin olaıı 
halkı bu sınıf İnsanların te:
kin ve fesatlarından kurta,ra
cak bir seviyeye çıkarmak, 

Buna hizmet edecek bütün 
vasıt~ları seferber etmek, 

Matbuatı, sinemayı, tiyatro
yu, radyoyu, bütün kadroyu 
Jıepsini halk terbiyesi lıizme
tine koşmak, 

Bu telkin ve fasatların hiç 
bir nazariye ve imkandan, 
cümlıuriyetçilerin melküresi -
ne zarar vermek İçin İstifade 
etmelerine meydan vermemek 
lazımdır. 

Cümhuriyet iktidanmn sağ
lam otoritesi, 

Cümhuriyetçilcr acasmda 
sağlam disiplin, 
Sağlam bir kadro tasliyc.çi, 
Başlıca üç şarttır. 
Elimizden giden her sala -

hiyet, mes uliyet, hüküm ve 
kudretin kimin eline geçmek
te olduğunu dikkatle takip et· 
meliyiz. 

Karşısında bulunduğumuz 
mevzu, medrese kürsüsünde 
bu münakaşada hak kazanma
mak değil, bir millet ve mem
leket yapmaktır. 

Bizim için politikacı Caty'. 
nirı /avantalarından daha lüks 
ve daha lüzumsuz bir meta
dır. 

Falih RIFKI 
., -==,.,..-===== 

celsesi 
ıısında bulunduğumuzu da gördük 
ve hu müzakereler gördüğümüı: baa 
vazifenin tedbirini almağa matuftur. 

Arkadaılar; muhtelif 'ekilde beya
natta bulunanlara bakacak oluraanız 

bunlann ıdatı barizeleri milli mü. 

caddeye iştirak etmemiı olmakla 
taayyün eder. 

Milli mücadelenin samimi beyeca 

nını duymuı, içinde bulunduğumuz 
devri yaıa.tmak için milletin ne ka
dar Fedakarlık ettiğini görmüt, ken

di kudretince bu fedakarlığına i,ti- 1 
rak etmiı arkadaş1"rdan, vatandaı

lardan henüz daha bu t•kilde muha

lefet eden ve muhalefete yakın 'IÖz 

aöyliyen birisine rasg~lmedim (Çok 
doğru sesleri). Binaenaleyh, dikkat 

ettiniz, ıurada veya burada Hükü
metin takip ettiği ıiyaıete taarruz 
edenler, yani arkadan çıevinne ha .. 

rekcti yllpanlar, kendilerinde kaha
da.yrhk seciyesi, mllli heyecana it
tirak etm I< Fazileti nokıan olan a
damlardır (Bravo sesleri, alkıılar). 

Dolmabahçe srıragında 
Büyuk eis: iz, Iiuimabahçe rıb

Boğaziçinde tenezzüh 

Tayyare cemiyeti Aktehir 
tube>İ 30 ağustos zafer bayra
mında ketide edilmek üzre ga
yet güzel bir arap atını piyan
goya koymuıtur. O gün Akte
hir tayyaresinin ad konma me
rasimi de yapılacaktır. Piyan
goya ittirak etmek İstiyenler 
Akıehir tayyare cemiyeti riya
setine bir lira göndererek bilet 
!erini aldırabilirler. 

ş;~-;-;;-·x;i;;ıi···ı;~·;·;-;;~;;ı~;;:-
Neden heyecan gösteriyoruz? 

Biz bu davada niçin bu kadar e 
•aslı heyecan göıte-riyoruz? nd:ı sar ylıır mıidiıru Se7.aİ ve 

olis müdunı Ali Rıza Beyler tara
n ı ·•ikbal cdilmi~ ve büyük 

le k.ıa ndan doğruca yukarı 
l. • dairelerine geçmişlerdir. Bu 

• !lıd..ı, Riyaseticürnh-=.r orkestrası, 
lı'-L~l qını çalmış ve tar<lya 

Gazi Hazretleri, dün akf'ltn, refa
katlerind~lri zevat ile birlikte Sakar
ya motorile Boğaz içinde bir tenez
züh icra buyunnuşlardır. 

Reisicümbur Hz. Tarapya'ya 
çıkmışlar ve otomobille sarava av
det l>uyurmuılardır. 

Hediye edilecek at, koyu 
kestane doru, alnında kartopu, 
1 ,50 metre İrtifaında. Musul 

dan saklaviyiil cins ve üç yaşın 
da ve kıymeti reamiyeai 350 li
radır. Elaziz vilayeli hükumet 
Baytarlığınca da resmen damız 
lığa mukavyet ya ış hayvanr
dir, 

Akada~I r; ;bir inaan ıc-vdiği cv
liidı:un hayatı mev:ruu bahıolduğu 

7a.,71an bu hayatı korun1nk için te
halük gö.)terirse bu:ıdan tabii bj,. 

hak var. mıdır? (Bitmedi) 

Kur'aya iştirak edecek olanların 
fiş numaralarını neşrediyoruz 

1111 Unkapanı Alit•kin sokok numara l de 

182 Nişanta~ında Kağlthane caddesi 78 nunıar;ı 
183 Kcdikpa~arta Valipaşa yo!,uıu nt.1ırnara 30 

18·1 Harbiye ınctkcbi ikinı-i sınıf talebesinden 542 

Mehmet Muhar B. 
Abdülhalim ll. 

F edon Yazıcı oğlu 

MuhidJin B. 
185 Göı:t,~p~ İa.t<lsyon caddesi 42 nuınara Melek izzet H. 
186 Cevizlikte Meliha Hurşit H. 
187 Kadıköy Balıııt iye caddesi r><nnara 18 Hakkı Bey 

1&8 KaJıköy Rıhtım <.addesi Halil B. 
189 Sultanalımct Kal.o.sakal Karab;na •ok•k 10 numara Emine Seher H 
190 Üskuılar lcad;ye mahallesi t.:epıkahyası sokağı num.ra 1 Süley-

man B. 
191 Erenköy Su diye mah !le•inde Bağdat caddesinde 368 numara E a

ma Hüsam ttin H 
ı<ı2 Beş'kta~ Oıtdh.\uçe hattat Tahsin sokağı 
193 Bcb ... ·k O:;ınRn Nuri aı>arlımanında 

numara 44 Orhan B. 

19-1 Kadıköy Ai{ustos sokak numara 8 
195 Kurtulut cnddc>sİ numara G 

196 Dumlupınll< yalı mektebinde muallin. 
197 Dumlupmaı· yatı mektebi,•·. müdürü 

198 Galat~ küç;ik millet han numara5 

199 Beylerbeyi Kürıliceyar sok•ğı numara G 

200 Beyoğlu lstikliıl caddesi 51 - 53 numara 

201 Gülhane h'\stanesi diş tabibi 

202 Tak•ım Rum kabriıtaru okak 

203 Tak.im O•manlı •okak 3oi numara 

204 Müıkiı-at inhi:.arı memurin 'ube&İnden 
205 Fenet·yolu Yıtverağa 5okak 12 numara 

Perihan Nuri H. 
Rasim B. 

Kaymaı: oğlu Ef. 

Hayrılınnis.a. H. 
Hüınü 8. 

Zekai B. 
Fuat Arif 8. 

Arif lbrahim B. 

Ahit B. 
\'lesadet Kazun il. 

Abba• 8. 
Ekrem 8. 

Ruhi B. 
200 Piyade mÜtt:ttiıliğiııde binba~ Adnan Bey kerimeıi 
207 Piyade müfettişlivinde binbafı 

inci H. 

Adnan B. 
208 Knd•koy Moda Ağabey •okak 18 Pıımara ltalyan mektebi talebe

sinden 

209 AksAray Sofular caddeıl 9 nı•mara 

210 Beb.·k icra •d.ak 46 nıım•ra 
21 1 Taksim Macar caddesi 25 numara 

212 Ayaspafa Güınütsuyu ha•taneai karfıaında 
213 Ruıu~lihısar, mi!telcait u1üze muhaselıeciıi 

214 Uskudar Ta,·uk,,, hakk•I 
215 Ye~ilk(.y 
216 Türk neşriyat yurdu 

217 Milh reassü111n• turan 

218 Ankd"a Adliye levazım müdür\I 

219 İstanbul G ır:cı m kter> 4 iınciı aınv 

'lülent Hakkı 8. 
Sıdıka H. 

Nahit Halim B . 
Neriman H. 

Ahmet Hamdi B. 
Recep Bey kerime i 

Fahriye H. 

Leyla H. 
Garbi• Saryan Ef. 
Meliha Tevfik H. 

Fikret H. 
Memduh B. 

Necmettin B. 
220 Şişli dere •ol.rk 36 numara Pervin H. 
221 Gümüşsuyu haıtanesi operatör A1:un B. 
222 Pangaltı Bılezikçi aokak 50 numarada muallim Şerif B. 

223 latanbul liseıi birinci aı•ıf biri nci ıube Ertuğrul Fethi B. 
224 Kanlıca yeni mahalle numara 11 de Füsun Ihsan H. 
225 Beşiktaı b•yat pazarı 1 O numarada Hacı Kemal irfan B. kerimesi 

SCYim Kemal H. 
226 Buyükada Ha.kalfa sokok 13 numarada Jozcf EF. 
227 Bakırköy yeni mahalle tayyareci Feti bey ıokak 9 No. Makbule H. 
228 Emniyet sandıılı emlak servisinde Ref'lt B. 
229 Hevbeliada imami Muhiddin B. 
230 Üsküdar lhsll11İye yalı boyu 35 num11rada Talha B. 
23 l Fen ·ryolu Sdami çeıme 212 numarada Halit Ziya B. 
232 Şehz;,del}lıt• Kovacılar caddesi 119 numarada Saadet Besim H. 
233 Beliktaş Haıfırm caddesi numara 131 ismet Kemal B. 
234 Süadiye Bağda~ cadde•inde 364 numarada Naşide Mehmet H. 
235 Kadıköy Mühürdar izzet •okağı 35 numarada Galip B. 
236 Mütekait Mıralay Şevket B. 
237 Küçük pazar Arap hıınında brahim Cevdet B. 
238 Gözteı-c birinri •ok•k 24 numarada M .. stafa 8. 
239 K.adıkoy Krzıltol'rak 14 numaralı köıktt Bekir B. 
240 Beyftztt Sadakat kütüphanesi Hacı Mustafa B. 

( Devamı var ) 

Ailemin Saadeti 

Günde 5 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 57630 kuruşunuz 

Günde 10 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 115260 kuruşunuz. 

Günde 25 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 288155 kuruşunuz. 

Günde 50 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 576305 kuruşunuz. 

Günde 100 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 11526 kuruşunuz olur, 

TÜRKiYE • ,,. ASI 
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Sahibinin Sesi baş muganniyesi 

FiK RiYE Hanımın 
Seınenın ilk Konseri 

Bu ak tam 

ÇiFTLiK PARKINDA 

HANIM EFENDi 
Niçin tereddüt ediyoraunuı:? Müziç, nahoş tesirile 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
iter) ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

1 ü ~ D o R O N O r E ~ T E ,, in 
Su mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz lütfen 11.rkadaşlarınıza bir sorunuz. Al
dığımız teşekkürnameler bize, bu müstahzarı, size 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

Istanbul limanı Sahil Sıhhiye 
merkezi baş tabihliğinden: 

18 temmuz 931 cumar-esi günü mukarrer olan 50,000 
kilo kükürtün kapalı zarf usulile münakasası görülen lüzum 
üzerine 25 temmuz 931 cumartesi günü saat onbeşe talik 
edildiği ila" olunur. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Karadeniz Ereğlisinde mağruk va haritasında kısmen mev

kileri itaretli 25 kıt'a sefine ile Amasra limanındaki Şahin 
vapurunun ve Kozludaktaki SeJA.nik vapuru enkazının çıka
nlması kapalı zırf usul:Ie münakasaya konulmuştur. 931 
ağustosulJ 11 inci salı günü saat 16 de Zonguldak Defter
darlık dairesinde ihalesi icra kılınacaktır. 

Taliphrin Ankara, İstanbul: İzmir, Zonguldak Defterdar
lıklarına müracaatla şartnamesini görüp matlup vesaik ve 
(Yedi bin heşyüz) liralık teminatı muvakkate ile teklif za~f
larıoı ihale gün ve !aatinden evvel Zonguldakla münakasa 
komisyonu riyasetine usulen tevdi etmeleri ilan olunur. 

TÜRK GENÇLERİ ALMANCA ÖGRENİYORLAR 
ve bütün malumatı ticariye ile birlikte meşhur 

YENİ YÜKSEK TİCARET MEKTE-qf (CA1..W) 
Cenubi Almanya - Kara Ormanlar 

Temiz ve havadar pansiyon - Mükemmel gıda - Sömester 
. başlangıcı 9 birinci teşrin. . 
:Zahat ve tarifname için direktör ZÜGEL 

Adres: Neua Höhere Handelsschule, Calw (Württ) 

UşakTerakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi İdar~ Meclisinden; 

Sermaye vaziyetinin tezekkllrü için 18 mayis 931 tarihinde 
toplanması mukarrer fevkalade umumi heyet· kauunen lazım 
gelen ekseri ·et hasıl almadığıodan içtima akdedilmemiştir. 

Sermaye sülüsten aşağıya düşmüş oldnğundan ticaret ka
nununun 325 inci maddesi mucibince sermayenin ikmali ve
ya Şirketin tasfiyesini müzakere etmek üzre ikinci defa 29 
haziran 931 tarihinde fevkalade içtimaa davet edilen umumi 
beyetde ekseriyet cis3bını bulamadığından içtima edememiştir. 

Ticaret kanununun 386 inci maddesi mucibince üçüncü 
içtima 6 ağustos 931 tarihine müsadıf perşembe günü saat 
10 da Şirket merkezi olan Şeker fabrikasında toplanacağın
dan hissedarlar.n içfmadan ·10 gün evvel Uşaktı Şirket 
merkezine, İstanl:ul ve Ankarada Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankasına, İzmirde Em!n Zade Neşet Beye müracaatla hisse 
senetlerini tevdi ile duhuliye varakası a . maları lüzumu ilan 
olunur. 

Ruzname: 
Sermayenin tezyit ve ikmali ve yahut Şirketin fesh ve 

tasfiyesi. 

San'atkar Fotografçllann nazarı dikkatine: 
Pek mükemmel vaziyette iki fotoğraf makinesi biri 

Salon fotagraf makinaın, Kartposhl, vesika ve 24 X 30, 
18 X 24 boylarında kabine çeker. Lüks sehpa \'e iki adet 
18X24 bir adet 25 X 30 şasilerile beraber. 

Diğeri Grup için 24X30, fotoğraf makina&ı. sehpa 
ve altı çift rido şasilerile beraber, Satıhkt!r. Talip o'.anlar 
Beyoğlu posta kutusu 198 numuaya yazabilir:e . 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 
il. ci tertip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000 .. ıo,oo 
LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

MlLl,.1YET ÇARŞAMBA 

Fenni bilumum otomobil boyası ve 
döşeme atelyesi 

Resul Bey oğlu Ahmet ve llısan 
Almanya ve Pariı 1ıoya müe11eselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evval batka yere mliracaat 
> Taksim kıtlaaı ıeçidi No. 9 

Terkibinde külliyetli mik
tarda iyot tane11 ve fosfat mev
cut olup enıicei uzvi yeye sür' -
ati teme95ülü sayesinde, kan
sızlığa, vereme istidadı olanla· 
!ara ve bilhassa emrazı asabi
ye ve zafiyeti umumiyeye tesi
rab şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda 
tesiratı nafiası pek seri olup 
renksiz, hastalıklı, z~yıf, sıraca 

ve ya kemik hastalıklarına müp
tela çocuklar az zaman zarfın
da diş çıkanrlar. Çabuk yürür
ler. Tombul tombul oluriar. 

Sui itiyatla sabavetini ve 
gençliğini sui istimal eyliy _ n
ere, ademi iktidara pek mü
essirdir. Kanı tezyit ve tas· 
fiye, hazmı teshi', renge taze
lik ve veçhe taravd bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çocuklarıo 

yüz ve başlarındaki çıbanlar 
ergenlik ve ekzemada pek mü
easirdir. 

HaS3n kuvvet şurubu Av
rupa' da birinciliği ihraz eyledi
ği gibi bütün a'emi tababette 
takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve 
memleketimizin etibbasınııı ra
porlarını kazannıııtır. Şitesi 6) büyü~< 
cı ara ve toptancılara bfiyük tenzilat. 

100 kum,tur. Deposu: Hasan ecza dcposu:!u~. Ecza-

3 üncü Kolordu 
ilônlerı 

K. O. karargahı içh 50,000 
kilo odun aleni münakasa 
suretile sabn alı:-ıacaktır. 
İhalesi 9-8-931 saat 16 icra 
kıl.nacağından taliplerin şart
namesini görmek için her 
gün öğleden evvel ve müna
kasaya iştirak e!mek için de 
vakti muayyeninde Lminatile 
birlikle komisyonumuza mü
racaelları. 

Of * * 
Çorlu için 135000 kilo ku· 

ru ot 2-8·931 pazar günü 
saat 15 de aleni müna~asa. 

Çorlu iç'.n 135000 kilo ku
ru ot 2-8-931 p:uar günü 
saaf 15 de aleni münakasa. 

Tek;rdağ için 105000 kilo 
kuru ot 2-8-931. paZJr günü 
saat 15 de <ıleni m·inakasa. 

Çorlu ve Tek"r!ağ kıtaatı 
ihtiyacı için c".ns ve mıkdar
larilc münai<rsa şekli ve iha
le tarihi )Ukarda yazılı kuru 
ot m'.inakasaya konulmuştur. 

Evsaf ve şc railini anlamak 
isteyenler her gün ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
de yukarda yazılı gün ve sa
atte Çorluda fırka satınalma 
komisyonuna müracaat eyle
meleri. 

RE~~lM LlRl 
Bilhassa elektrik şubesin

de, v ~si malumatı fenniye sa
hih; iyi re ·,slm aranıyor. Fran
sızc:ıya vukuf şayanı arzudur 
"Elektrik,. ismi altında İs
tanbul 176 numerolu posta 

adresine yazılması. 

i LAN 
Osmanlı Bankasının Ga

lata. Yenicami ve Beyoğlu 
devairi "Milli Bayram,. mü
nasebetile Temmuzun 23 ncü 
Perşembe günü ile "Haki
miyeti Milliye Bayramı,. gü
nü kapalı bulunacaktır. 

yakında çı1<ıyor: 
·eni11 tlr:'ıhki \C raalin için 

'H:;ıedili\or. ıınu ııra bul. 
\ " .ı c"dd <i Reşit Erendi )ı,, 

\11. ı J 'l l·lt'll ı: : isca.nbut 399tJ 

Hazimsil:lik, İnkıbaz ve 

basuru kö'.i:ünden keser kanı 
tem'zler. Sabah~ ve akşam · 

bir bardak su içinde bir 
kahve ·kaşığı. 

Tecrübe ediniz! 

Askeri fabrika
lar ilanları 

8/8/9.) 1 tarii1İnue pazar
Jı\da a'ıoacağı ilin olunan 
Hamdolomit ve saire tartna
mesinde 50 ton kırmızı de
mir cevherinin de mevcut ol
duğu ilan olunur. . "' "' 

65!JOO metre Torbalık bez 
4 kalem deri 

Yu!<ardaki malzeme ayrı 

ayrı kapalı zarf ile 15-8-931 
de sa t on beşte ihalesi ya
p·lacaktır. Taliplerin şartna
me için her gün ve münaka
saya girmek için de o gün 
teminat ( teklifat ) ile müra
caatı. 

·--DİKKAT! -

Ademi İktidara 
GLANDOKRATİN 

\]e~iuır Pıole:1..,ür Bro\on Sequ 
art \;e Sreinach· in mühin1 ke~ri· 

.dir 'l'ı.:~ıri kat'i vC St.:ridjr, f lcr 
eczanede lıuluntır. Toptan ıaıış 

wrı ZAM.\. ecıa l!cpo,nduı. 

lsıanlıul. l\ahçc~apı Tram\ ay cad 
<lec:.i ~ o . • ~7 \C l·>•kişchirde \'u
suf Kenan Heyin m( rkcz ec.1.ane
"'i l\t,ft .. ıı ~,.>,)f) ~ııruştur 

Baı~ar~a,a Emrazı l~UlaiJe 
Hastanesi Baş tabibliğinden: 

Müessesemizin bir senelik ihtiyacı olan 173 kalem Eczayı 
Tıbbiye aleni münakasa suretile mevkiı münakasaya çıka
rılmıştır. 

Talipler mezkür münakasaya ait şartnameyi her gün mü
essesemiz idare memurluğundan almaları ve münakasaya 
iştirak etmek üzre münakasa günü olarak tesbit edilmiş 
olan 10 Ağustos 931 tarihine müsadif pazartesi S"ÜnÜ saat · 
14 te Galata'da Kara Mustafa paşa sokağında kain İstanbul 
lim> nı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil ihale komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı ıçıo kuma91 imalithaneden verilmek 
ftzre 7500 - 8000 kışlık elbise (Caket ve pantolon) ile 3300 
serpuş ve 4450 tozluğun biçki imaliyeei kapalı zarfla 11-8-
931 salı günü saat 15 te yapılacaktır. Talip olanlarıo temi
nat akçelerile birlikte Gedikpaşa'da Jandarma imalitbaiıe
sine müracaatla şartnameyi görmeleri ilan olunur. 
---

Karaciğer, mide, barsak, taş, kum haatalıklarına 

1-TUZLA İÇ}'4ELERİ =-ı . 1 

1 1 
1 1 

-~ ... -J 
Sabahları saat 7 den itibaren Haydarpaşaya hareket 

L ('der. 'aour:arm trenleri membalara ı:ıiderler. 
-- Fıatlar tenzil edi;mjştir. . - ---·- ----- . 

Emlak ve Eytam Bankası il 

Kat't ihale ile 
lık akar, mağ 
Yalı ve köşkl 

Mevkii ve nevi 
ican 

1 - İstanbul Balıkpazan Ahıçelebi ma 
hailesi Değirmen sokağı ( Kuruyemiş 
çiler) üzerinde iki odayı müştemil 5No. 
dükkan. 540. - L. 
2 - Sultanahmet Camii kurbinde Ka· 
basakal mahallesinde Arasta sokağında 
11 ve 13 No. lı üçer odolı ve Bol so-
kakta 8 numaralı 3 kalla 9 oda ve 
10 No. lı 4 odayı m 0 şlemil ve tatlı 

~uyu havi dört bap hane. 840. - L. 
3 - Boğaz!ç

0

nde beylerbeyinde elyevm 
Çavu~ başı caddesinde Çiçekçilik, Lı· 

monc:.ıluk, Ahır ve arabalı 'r kalörjfeı 
ve motör dairelerini ve su hazineler:· 

• ni müştemil etrafı duvarla muhat otuz 
dört bin kiısur metro arazi dahilinde 
17-i9-20.22 NJ. lı bir bap sahilhane 
ve derununa cari nısıf masure maı 
leziz ile kadimen tevsii int;kaUi 13 
numaralı maa köşk bağ ve 4 No. ma 

' müştemilat bir bap sahilha'le ile 15 
No. ml köş"c ahır ve derunlarıoa cari 
iki masura bir çuvaldız m11 lezizin 
21-24 his;eli 4300. L. 

Bankamıza m'rhurı ve balida evsafı muharrer e 
tanbul D.irdüncü icra dairesinca satılmak üzere mii 
vazedilmiştir. 

İhale birdir ve kat'idir. İhale 29 Temmuz 931 Ç 
günü saat on dörtte İstanbul icra dairesinde yapıla 

Uhtesinde takarrur eden müşteriye Bankamız be 
lenh 0 o ellisine 50 sine kadar b~ş sene müddetle 
nın şeraiti umumiyesi dairesinde para ikraz edebilir·. 

Taliplerin ve daha fezla tafsilat almak istiyenl 
mülkün hizasında gösterilen numara ile dördüncü ict• 
sine veya Bankamıza müracaat eylemeleri. 

Maarif Vekaleti 
Terzilik mektebi müdürlüğii 

Sultanahmet, Divanyolu, Cağaloğ.u, Beyazıt civa 
18-20 oda ve salonları ve elektrik, su bava gazı t 
rını havi bahçeli büyük bir ev aranmaktadır. Taliple 
tanahmet Oiıdariye mahallesi terzilik mektebine nı 
ları. (Telefon 22480) 

Ankara Nümune hastaha 
Baş tabipliğinden: 

Hastahanenin 1 Ağustos 931 tarihinden 31 Ma 
tarihine kadar on aylık ıhtiy.Jcı o~an 250 ton kok 
kapa~ı zarf usulile 8 temmuz 931 tarihinden 30 teın 
tarihine müsadif perşembe p,ününe kadar münakasaya 
muştur. Talip olanlar yevmi mezkiırda teminatlarile, 
hastahanede müteşekkil komisyona ve şeraitini ög 
için de lstanbul sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğll" 
racaatları ilan olunur. 

M. M. V. Sai:ınaıma 

Askeri ihtiyaç için 100{) 
adet Ponsot bujisi ve 2000 met
re kablo 25 Temmuz 931 Cu
martesi günü saat 16 da Fın
dıklıda hey' etimizde pazarlık
la alınacaktır. Taliplerin tart
name ve Ponsot buji nümu
nesini hey' etimizde görmele
ri ve ihale saatinden evvel 
temioatlarile birlikt~ hazır 
bulunmaları. ( 462) 

* * * 

komisyona 

• • • h 
lslahiyedeki kıtaatı' 

yacı olan ot kapalı h 

münakasaya konmuşto" 
lesi 4 ağustos 931 s,) 
saat 8 de İslahiye' de-~ 
satınalma komisyon'-· ı 
pılacakbr. Taliplerin ~ b 
me almak ve teklifler . 
mek üzere teminatla;: r, 
lıkte mezkiır kom:sy ~ 
rac:ıatları. (4"' b Çorumdaki kıtaatın ihtiyacı 

olan sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 25 temmuz 931 pazar 
günü saat 14 de Çorumda 
askeri satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Talipler:n 
şartname almak ve teklifleri
ni vermek üıre teminatlarile 
birlikte mezkiır komisyona 

* • * ın 

müracaatları. (440) 

• • • 

Bandırmadaki kıt•• " 
tiyacı olan sığır eti ıl. ~ 
zartla münakasaya lı ıç 
tur. İhalesi 5 Ağusto' ~ 
çarşamba gllnü sa•t y 

Bandırmada askeri fi ııi 
komisyonunda yapıl•.;,ı y 

Taliplerin ıartname 11~ ti 
teklıflerini vermek ~ r;ı 
minatlarile birlikte fi 
komisyona müracaatl• la 

Manisa ve civarındaki 
h 1 * * * Hkeri kıtaatın i tkiyacı o f Ciheti aıkeriyc 

ıaz ve ude yağı apalı zar - için 55 ton mazot 
la münakasaya konmuştur. zarfla münakasaya lı of 
ihalesi 25-7-931 cumartesi tur. İhalesi 13 ağuıt 
filnü saat 15de Menisadaki perşembe_ günü ~·~ 
askeri satınalma komisyonun- Fındıklıda bey' etiııııır 
da yapılacaktır. Taliplerin lacaktır. Taliplerin şa11 ( ıartnamesini Fıodıklıda be- sini bey' etimizde ıı 
yetimizde görmeleri ) şart- ve ihale saatinden e• 
name almak ve münakasaya minat . ve teklif n' ~ 
girmek üzere teminat ve t'!k- hey' etimizde haz,r l:Jil 
lifnamelerile birlikte mezkür !arı. ( 463) . .... .-• _ ......................... ,_._ .... _ ... ,....................................... .. h• 
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