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derin seyrini takip ederken, j 

GaziHz. ,-------buhranı doğuran sebep ve 
illeri de arz.ştırmak, tesbit 
. ek lazımdır. Büyük hadise
' tek bir sebebe atfetmek 

Oğru olmaz. Kanaatimizce 
•lmanyadaki son buhranın 
ı~b~elif sebepleri arasında en 

~ıuhınıleri şunlardır: 

Köylüden para yerine 
buğday alınacak 

iktisat Vekili hükumetin tedbi
rini gazetemize izah ediyor 

Dün Yalovayı 
)keşrif buyurdular 

10-23 
TEMMUZ 

Bugün Meşrutiyetin ilôn 
ediltfiği günün 23 üncü 
senesini idruk ediyoruz. 
lD-23 temmuz 324 • 908 
den beri geçen seneler 
zarfında bu memleketin 
geçirdiği inkılôplar göz
den geçirilirse, bu kadar 
büyük bir tarihin 23 se
nenin içine nasıl sıkışmış 
olduğuna hayret edilebilir. 

.Türk-Rus ticaret mu-
1 / kavelesi kabul edildi 

Mukavele müzakere edilirken 
Mecliste münakaşalar oldu 

l - Memleket iktısadiyatı-
1 inkişaf ettirmek için haricin 
ısa vadeli ikrazatına fazla gü
enilınesi. 

2 - istihsal ve tuarruf sa
~sinde memleket dahilinde 1 
~•ili bir sermaye teessüs etme- ' 

e lüzumu kadar ehemmiyet 
rilıneınesi. 
3 - Memlekette kuvvetli, 

Daha esaslı tedtirler ittihazı iç~I! mütehassıslar 
.ırasında inhisar koruma teşkılatı, navlunlara 
zam yapılması ve stok buğdaylardan da 
beyanname talep edilmesi fikrinde olan_I~r. var 

· çin ilk kararım verdıgım bana 
söyledi ve .şu izahatr verdi: 

1 Reisicümlıur Hz. dün 
iğlege kadar Dolmabahçe 
saragıntl-ı istirahat buyur
muşlar ve öğleden sonra 
saat üç buçukta Ertuğrul 
galile ve maigyetlerindeki 
zevat ile birlikte Yalovayı 
teşrif buyurmuşlardır. 

ıı~stakil otoriteye malik bir . 
•ukuınetin, bir türlü yerleşe
bemesi. 

4 - Böyle bir otorite olma-
9 ~ası Yüzünden devlet bütçe

ıııde, mesarifi umumiyede e
ılı bir tasarruf ve tenkibat 

tfapılmaması. 
~-Umumi harpten sonraki 
fı~~•Yonu, gerek memleket 

lllıılıııde ve gerek haricinde 
}manyaya kartı daimi bir em-

- Ziraat bankası bu sene 
buğday çiftçilerinden olan ala 
cağını buğday olarak tahsil e
decektir. Bu suretle bankanın 
eline geçecek buğday kıymet 
itibarile S milyon liraya yalr/a 
§acaktır. Banka buğday çiftçi- , 
/erinden mayıs ayındaki kıy-

1
. 

met üzerinden alacak ve mah
subunu bu fiyat üzerinden ya

Şurayı Devlet 
daire reisleri 

Daire reisleri dün 
intihap edildi 

"1Yetaizlik havası yaşatması. f 
Bu maddelerin ayrı ayn e
mmiyet ve tesirlet"i vardır. 
emlekette milli sermayelerin · 

' pacaktır. 

Ziraat bankası buğdayi elin 
de bir müddet tutacak ve nıah 

jşekkül ve taazzuvundan zi!a- ' 
,e, lıaricin sermaye ve kredıle
ıne -hele bunların kısa vadeli 
erine. istinat etır. ek çıkar bir 
lol değildir. Bir memlekette 
lıtısadi hayatın külleri, eğer 

! 

\ sul fazlalığından hasıl olacak 
fiyat dü.şükünlüğüne mani ol
mağa çalı.şacaktır. Banka buğ
dayi mayıs fiyatından fazlaya 

1 satabilirse farkmı çiftçi lehine 
kaydedecek ya çiftçiye iade ve 
yahut hesabına geçirecektir .. , 

İlli sermayelere istinat etmi
lorsa, 0 memleket için daima 
lılike mevcuttur. Bu mütalea 
_uzun vadeli, mutedil şeraiti 

laız, verimli işlere tahsis eclile
j ~ .~arici İstikrazın aleyhinde 
• gılız. Her vesile ile tekrar et
~ ki, Türkiye normal şerait 
ıresinde hariçten gelecek ser 
ayeleri azami derecede hüsnü 

•bul eder. 

Biz, tetkik ve tenkitleı·imiz
ekseriya içinde yaşadığımız 

evrin hususiyetlerini unutu
or, vaziyetleri normal şerait 
e ahvale göre mütalea ediyo

zk. Böyle tetkiklerden çıka
a hüküm, elbette sağlam ol
a:1. Bugün için anlatılması la 

•ıı:ı olan bir hakikat ıudur: İk
•adı mücadelede muvaffak ol
anın en birinci '8rlı memle-

ette ··k· hd · · Ilı su un, va et, ıntızam, 
••ti bunları yaratacak kuv

etı; bir hükumet ve otoritenin 
e~cut olmasıdır. Dahilden ve 
~j~Çten gelecek iktıaadi müt-

at, ancak bu silahla karııla
•bilir. Maatteessüf iktısadi za 

1ı-etierin, milli hayat ve istik
ıcaplarının tatmini hürriyet 
demokrasinin nazari ve mü

rret mefhumlarına sarılıtıak
mürnkün olamıyor. Esasen 
mefhumları anlayıf tarzı her 
landaşın siyasi telakki ve ka
atlerinc göre değişiyor. 
Alınanyada, adeta ıöyle fili 
r Vaziyet hasıl olmuttur: Al
an halkına asgari bir hayat 
ı·efah temin etınek, istihsal 

. Vvetlerini idame edebilmek 
haricin daimi muavenet ve 

edisi lazımdır. Bir kelime ile, 
manya yalnız kredi ile yata
bilir! Şüphe yok ki, bu kredi
n kısa. vadeli olması; Alman
nın siyasi ve iktısadi vaziye
i daimi bir tehdide maruz bı
kıyor. 
Alman iktısadiyatı; çok par
' fakat bir noktai nazardan 

, sun'i bir inkişafa mazhar
. Milyarlara baliğ olan kısa 
deli ecr.ebi kredileri; bu mem 
etin siyasi ve iktuadi faali-
havasında Damocles'in kı-

' cı gibi, sallanıp duruyor. Bu 
ziyet; hakiki Alman iktısat
arı tarafından şimdiye kadar 
rülmemit değildir. Ne çare 
kısa vadeli borçları uzatmak 
Yapılan teşebbüsler akim 

mıştır. Son senelerde, dün
ın hemen her tarafında ser-

Mithat B. Saffet B. 
iktisat vekili M. Şeref B. 

ANKARA, 22 (Telefon) -
İktısat vekili Mustafa Şeref 
Beyle görüştüm. Hüki'ıemetin 
buğday çiftçilerini himayesi i-

Diğer taraftan öğrendim ki 
hükumet çiftçiyi korumak için 
bazı tedabir daha düşünmekte 
ise de bu kusurlarım bir proje 

ANKARA, 22 (Telefon) 
Bugün Mecliste Şurayı Devlet 
te munhal bulunan daire riya
ıetleri için İntihap yapıldı. in
tihap neticesinde ıciilkiye dai
resi riyasetine 177 reyle sabık 
İstanbul valisi Mithat, deavi 
tlaireıi riyasetine 180 reyle ka
tibi umumi Safffet, ta.ıızimat 
dairesi riyasetine 169 reyle mül 
kiye dairesi reiıi hmail Hakkı 
B. ler ve inhilal eden umumi 
kitipllğe 173 reyle bat muavin 
Edip Cemil 8. intihap olundu
lar. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

•• •• Lozan 
tes'it 

gunu yarın 
edilecek .. 

Bu büyük günü tes'it için muaz• 
zaın bir tezahür hazırlanıyor 

l .h.dd' Adil ve Ahmet Reşit tiegler Miide:-~:- .rıus ı ı ın 

yarın Lozan ıulhünün yıldönü~ ı iştirak edebilecektir. Meraıime saat 
·· ·· cbetile darülfünun konfe- tam 15 de batlanacaktır. Hukuk mu munas . . . . .. 

1 d büyük merasim ya- fakülteıı hukuku umumıyeı duvel rans sa onun a 
pılacaktır . .?4 temmuz aynı zaman- müderrisi Ahmet Retit B. Lozan ve 

da bukukcuların bayramıdır. kapitülasyonlar hakkında bir kon-

k f kültesi talebe cemiyeti feranı verecek, müderriı Muslihit-
Huku 8 

· Ad"I B b' k .. ı· k . .. k L gününün te tın ı . ır nutu soy ıyece tn. dun toplanara ozan .. . 
. . . . b' hazırlamı~tır. Bundan baıka bukuk fakulte11 ta-

sıdı ıçın ır program . . . 

d ··ır·· k -'erans ıalonu lcbe cenuyetınden bir Ef. de Lo2a-Yann aru unun oru 
bayraklar ve defne dallan ile •Ü•· nın ehemmiyeti ve hukuk noktasın
lenecek, me·raıimde şehrimi2df'! bu- dan gençliğe verdiği kıymetli derıe 

lunmakta olan riyaseticümhur mu- dair bir hitabe irat edecek, bu bü
zikaıı hazır bulunacaktrr. Yıu· ınki yük siyasi zaferi yaratanlara genç

.. büyük içtimaa bütün J stanbullular Hiin tetekkür ve minnetlerini ib13i 
edecektir. 

mayeler; likit (kabili tasfiye) 
plasmanlara teveccüh ediyor. 

Hakikat fU ki; Almanya bu 
gün içine düştüğü fena vaziyet
ten kurtulabilir; keı>disine dost 
ları ve hasımları tarafından, 
samimi bir kararla müzaharet 
ve muavenet yapılmak şartiyle. 

5iirt Meb'usu 
MAHMUT 

* * * Hukuk talebe cemiyetinden: 
En büyük bayramlarımızdan bi

ri olan Lozan sulh bar-ramını her 1 

sene teıit etmeyi kendisi için vaLİte 
bilen Darülfünun Hukuk gençlij;i 
bu ıene de 24 ten1muz cuma ~ünü 

saat 15 le Darülfünun konfcranı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Müessif bir 
Zıya .. ----
Dr. Hikme Hamdı Beg 

irlllıul elti 

Cümhuriyet Halk Fırl.aaı Üı 
küdar kazası reisi ve Sıhhi mü
ze müdürü Dr. 
Hikmet Hamdi 
Bey dün akşam 
birden rahatsız
lanarak vefat et 

1 mi§tİr. Cenaze
si bu gün saat 
l) de Üaküdar
da Ayazmada 
Kızkulesi parkı 
karıısındaki ha 
neıinden kaldr- Dr. H.Hamdi B. 

rılarak ve iskelede Y enicaınide 
namazı kılındıktan sonra Kara
caahmede defnedilecektir. Mu
maileyh çok nezih ve kıymetli 
bir zattı. Bütün ömrü tam bir 
dürüsti içinde memleketin hiz
metile geçmiıtir. Ailesine ve 
dostlarına beyanı taziyet ede
riz. Merhum hakkında Rükned
din Bey tarafından gazetemiz 
için yazılan makale 4 üncü sa
hifemizdedir. 

Polis terfi listesi 
Polis terfi listesine dair şeh

rimiz Polis müdürlüğüne hiç 
bir malumat gelmemiştir. 

YARIN 

Küfür Bolluğu 
Fikir Kıtlığı 

Yazan: FAZIL AHMET 

Yalnı.ı. şu var ki, bizim 
için 10-23 temmuzun kıy
meti, Türk milletinin 
benliğini anlamağa baş
ladığı bir devrin başlan
gıcı olmasındadrr. 

Türk milleti bu başlan
gıçtan sonra da bir çok 
çetin yollardan geçti 
ve ancak 919 da, benli
fini tamamen anlamış 
oldulıı halde, Gazi'nin 
açtığı büyük yola girdi. 
Bu büyük gol, kııa bir 
zamanda Türke medeni 
milletler arasındaki mev
kiini verdi. Büyük Mün
cinin gösterdiği bu yolda, 
hürriyet ve cümhuriget 
yolunda istikbalden emin 
olarak yürüyoruz ve ar
kamıza bakmadan _yürü~ 
11eceğiz. 

Matbuat Celsesi 

S1~!1 Bey, Devl~t ~emiryoUan bütçesi göriişü. 
lurken ue:ne ıstıkraz meselesine temas etti 

, 
/.-;tılra.z mt'h~lrsıtıc- lflddt"ılt> ıtira:.ı 1.d•n 

MAZHAR MÜFJT BFY 

ANKARA, 22 (Telefon} -
Meclis saat 14 te Bursa meb'u
su Refet Beyin riyasetinde top 
landı. Ziya Gevher Bey matbu
at kanun projesinin ruznameye 
alınarak meclisin cumartesi cel 
sesinde müzakeresini teklif et
ti ve teklifi kabul olundu. 

Ecnebi istikraz meselesi 

fade edecekleri bu teıebbüsün 
bu nesle yükletilmesi zaruridir. 
Muhafazai mevcudiyet icap e
den vesaite tevessül ile olur. 
Bunların en mühimi şimendifer 
lerdir. Bunun makus bir netice 
bekleyen kulaklara isal edebil
mek için ancak bunu zayiflet
mek imkanı var mı diye tetkik 
ettim. 

Devlet bütçesinden ir.taat 
bizde ve Sovyetlerde vardır. 
Bunun için mutlaka hariçten is 

, De_vamı 6 ıncı sahifede) 

Müteakıben devlet demiryol 
ları ve limanları işletme idaresi 
bütçesinin müzakeresine geçil-

Ark.ada~lar; bir in•an kendiıine di. Bu münasebetle Kocaeli 
kuhİ mevhibe olarak bahşedilen meö'usu Sırrı Bey söz aldı. Ez. 
sevdiği her hangi manevi, maddi'. ve cümle dedi ki: 
ulvi bir abideye kartı k11kançlık - Devlet demiryolları in,a 
gösterirse bu k11kançlık kadar kut- ' usulünün hangisinin daha iyi 1 
s, ilahi bir sevri var nudır? o]duğunu tetkik etme.si lizım- ı~ıikraE mr:s~ı,,.,,'ni m•vz11u b~h.'irdrn '" 

itte biz de maziyi atıp, yerine ııü- d1r. Ensali atiyenin dahi isti- ••ditlore maru• k•l•n SIRRI BJ:Y 
zel, ideal ve bütün müıtakbeli ihya 
ve idame edecek bir rejim koyduk. 
Bu rejimin etrahnda raval ediyoru:t. 
Hayatımızı rejimin hayatı için vak
fediyoru2. Bunun İçin çahfıp duruı -

ken buna fU veya bu taibe, ferze, en 
elite anz olmasın diye tehalük göı .. 
teriyorsak bundan tabii, bundan kut 

•İ bir k11kançlık ohbilir mi? O bal
de bütün heyecanımız, tabii daima 
ileri gitmek için kurduğumuz bu a
bideyi her hangi bir lekeden ma un 

(Devamı 3 inci sahı"Jede) 

ERMENiLER 
Bugün neşrine başladık .. 

-. 
Tt"/cilamıza ait rtsimltrd•n: !danı t"dil-

mc-i: Ü('re haz,rlan;tn bir mü ... Jüman 

Makalelerile okuyucuların1ızın 

haklı bir rağbet ve teveccühünü 
celbeden A. H. Beyin Ermeniler i
airnli tttrikaıını bu~ünden itibaren 

nefre batladık. Bu tarihi ve siyasi 

tefrika bqll\n bat" meraklı, timdi. 
ye kadar hiç ne,redilmemiı vef.aike 
müstenit heyecanla vak' ayi ile dolu
dur. Karilerimi:te bilhaısa tavsiye 
ederiz. 

2 nci sahifede .. • 
• 

Politika 
Falih RIFKl 

HOŞ GÖRÜRLÜK ı hırslaTJ, hınçlarını ve fantazile 
Bütün kafalarr mühendis.ve rini okşıyan geri kafalının yıır

marangoza verip, bir türlü dü- dımını ve alkışını hoş aiJ1m~2. 
şünen, bir türlü gören, bir ıür- Hiç bir cümhuriyetçi, kendi 
lü anlıyan müsellesler yapa- sınıfının kavgalarrnın karşı sa
mayız. Genç kafası. donmuı; im silahları ile halledllmesine 
bir tas değil ihtiraslı bir kay- kalkışılmasını hoşgörmez. 
nak olmalıdır. Hürriyet, cümhuriyetçinin • 

Hiç bir fikir, (•mir olmaz. dir. 
Biribirimizi ho.~görerek, lıaki- Cümhuriyetçilerin lktldaıını 
kat arayışına devam edece- ve cümhuriy•tin otoritesini :ıi 

1 ğiz. la uğratan her kanun maddesi, 
Bu hoş görürlüğün hududu, bir kaçak mal gibi, bulundulu 

prensiplerde, rejimi muvaffak yerde tutulup Meclis'e teslim 
kılmak için şart bildiğimiz ana edilmelidir. 
e.çaslarda duracaktır. HOŞ GÖRONORLOK 

Gündelik münakaşlar da sek Bir dakikalık alkış,' 
terlik, nasıl kısır ve yabani bir Bir saatlik ~ere/, 
.şey ise, bu ana esaslarda hoş- Bir günlük hak kazanış Jçin, 
görü/ürkü dosdoğru iyman.\ız- 6X6 tek sütunluk bir llazets 
lıktır. resmi hatırı için, 

Hiç bir cümhuriyetçi, cümhu Arif Oruç'un bravosu, 
riyetçi olmıyanı, cümlıuriyetçi M. Zekerlya'nın yaşasın'ı 
olamıyacak olanı ho.şgöremez. Zeynel Besim'in horrası için 

Hiç bir cümhuriyetçi, kendi (Devamı 6 ıncı sahifede.' 

Ankarada fiziki ilimler kursunda 
Maarif vekilinin nutkunu 

toplanan muallimler 
Jinlegorlar 
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ı MiLLiYET PERŞEMBE 23 

Siyasi tefrika : 1 

ERMENiLER HARİCİ HABERLER •• il i 
Yazan: AH. 

' Efendiler, Gümrü muahe- ı tularta Don Kiıot kahramanla
de ı hükiır.ıeti milliyenin ak- rı bu zaruretten doğmuı oyala
tetııği ilk muahededir. Bu mu- ma oyunlarıdır. 

Nazırlar konferansındaki müza
kerahn neticesi henüz belli değil ! 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

--~~~~~~~..!!!!!!::;!! 

Devlet Demiryol 
maaşlarında tenz 

ahede ile düşmanlarrmızın ha- Züğürt bezirganların eski 
ya/hanesinde kendisine ta llar defterlerde teselli aramaları gi 
şıt vadisine kadar Türk öfke- bi Mihran Dırdıryan da diyor 
!eri bahşedilmiş olan Ermenis ki: 

Bir komite tefrik edilmiş ve bu komitenin karan 
dün hey' eti um umiyeye sevkedilmiştir Yüksek ihtısas sahibi bir 

hassıs celbine mezuniyet v 
can, Osmanlı devletinin 93 se
feriyle kaybetmiş olduğu yer
leri bize, hükumeti milliyeye 
terkederek dav.1 haricine çıka 

"8 ıubat 1914 te Golleviç ile 
Sait Halim Paıa arasında imza 
lanan itilafta Şark vilayetlerin 
den yedisi bize terkedilmitti. 
Sekizinci taınak kongresinde i 

Nazırlar konferansında dün bu ispanya ANKARA 22 (Tedefon) - \ Yeni kadroda tad 

karar müzakere edilecekti Gene karıştı Bugün müzakere ve kabul edi- zilat bilhassa işletm 
len Devlet Demiryolları ve li- larını siyanet etmekt 
manian işletme umum müdür- dikkat gösterilmiş ve 
lüğü bütçe layihasında hükume len memuriyetleri~ 
tin mezkur idare işletn:e teşki- latı daha ziyade mer 
lat ve tarifelerini ıslah etmek tında temerküz et 
üzere yüksek ihtisası haiz bir Tenzilat aşağıdaki es 
ecnebi mutehassısııı celbme ve rinde yapılmıttır: 

rılmıştır.,. 

se ittihat ve terakki rüesası 
Şu ifade, ber kararı biz Türk 

ler için bir misak hükmünde o- şark vilayetleri için bir muhta 
lan büyük Gazimizin nutukla- riyeti idare kabul etmişlerdi. 
rından alınmıştır. 2 kanunuev- Van'daki kilisenin yeriu~ muh l 
vel 336 ve 16 mart 337 muahe. t~m bir mabet vücude gtc~:. · 
!erile Ermenistan davası kökün medikçe rahat etmeyeceğiz. 1- · 
den sökülüp atıldıktan sonra ran hükUmetinin de yardımı ve 
bu sütunlarda, hem de bir kaç yine Kürtlerin iştiraki ile mak 
defa, münakaşa ettiğimiz mev- sadımızın istihsaline çalışaca· 
zular fuzuli addolunabilir. Fa- ğız.,, 

Konferansın hitamından sonra lngiliz 
nazırları da Berline gidecekler 

Seville'de vaziyet çok 
vehamet peyda etti 
SE Vl L LE, 20 A.A. - Sivil .-ali 

-~Üttehit sendikanın cümhuriyete 
karşı açmış olduğu harbin bugün 
Seville'de başladığını beyan etmiş· umum müdür sa~ahiyeti ile ıs- 76 liradan 100 lir 

tihdamına mezuniyet verilmek-
tedir. yüzde !ı.,~, 101 lirad 

Bu kanuda tesbit edilen kad ya kada.- yüzde yedi 
151 liradan 200 liray 

roların tatbiki neticesinde açık 
ta kalacak memur ve müstah- yüzde on, 201 liradan 

ya kadar yüzde onbeş da emniyet memurlarına ateş açmış- demlere inhisar idarelerinde a-
dan 300 liı-aya kadar lard;r. Kesif bir tüfek ateşi açılmı~ , çıkta kalacaklar gibi ve ayni 

tir. Filhakika, cumartesi günkü J,ar 

gaşalık esr.a-;~nda vefat e!1en sendi

ka mensuplarından birinin defni 

merasiminden avdet etmekte olan 
bin kadar sendikacılar saat 12,~0 

ve evlerde saklı bulunan sendi!<ac.. nispette ikramiye V.!rilecektir. mi. 

k:ıt biz Ermenistan davasından Dırdıryan efendi Şamram 
neğil, Türk yurdunun nimet ve "Semiramis,, in muallak bah
saadetini anlamış, Türk dost- çelerini de Van gölünün üstü
iuğunun kıymetini tecrübe' et ne kuracaklarını unutmuşa ben 
miş ve müsavi şeraitle Türk va ziyor. Muvafık ve muhalif hiç 
tandaşı olarak memleketimizde bir Türk, recülünün şark vili· 
kalmış namuskar bir akalliyet 
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yetlerimiz için ayn bir idare ka 
ile, hariçte Ermeniliğin hakiki bul etmesine imkıin yoktur; 
menfaati için çalışanzümrele- hatta üç sene evvel mahut 
rin umde ve imanlarını kemi- Mehmet Ali ve Gümülcineli 
ren haris, satılmış ve şahsi men nin Pariaten Beruta götürdük
faatlarıııdan başka hiç bir müla leri ermeni teklifini Zeynel A
haza duyğusu taşımayan men- bidin efendi bile imzalamadı! 

lar pençerelerden, tara>alardan atet Ancak hizmetine bedelen A- ltletme teşkilatın 
etmeğe başlamışlardır. Sendikacılar nadolu • Bağdat hatları ıçın ralık maaşlar tenzilat 
ayni zamanda askeri kışlaya da hü- Haydarpaşa mmtakası hariç 25 bırakılmış ve 101 lira 
cum etmişlerse de bu hücum neti '. maı-t 920, Haydarpaşa mıntaka liraya kad:ır yüzde 
ceaiz kalmıştır. Muhafız k•taatı mü· 1 sından hat ve limanla birlikten radan 200 liraya kada 
sademe mahalline gelerek a•ileı·i Anadolu-Bağdat hattı ve Hay. yedi buçuk, 201 lirada 

Soldan itibaren: M. Flandin, LGval, Brüning, 11riand, dağıtmıştır. Sük•'.ın iade edilmiştir. darpaşa liman ve rıhhmı idare- raya kadar yüzde on, 
Poncet, Curtius Sendikacılardan bir ölü ve mütead- sine iltihak edenler için 25 ka. dan 300 liraya kadar 

d.t ı d E · t ı nunusani 923, Mersin-Tarsus • beş. LONDRA, 21 A.A. - (Havas) miştir. Bu içtima hemen hemen 7 ı yara 1 var ır. mnıye memura · 
da d ı d Alt k d Adana hattı için 5 temmuz 929 Muhendislerde ise 

fi ruhlardan bahsedeceğiz. Bizim için en kısa söz maka. 
- Saat 10 da hariciye nezaretinde saat sürmüıtür4 rın a yara 1 var ır. mıı a ar 

. k nf "lk 1 . 1 . b. ka 1 t" 1 d··· j tevkifat yapılmıştır. Erzerum · Kars hattı için mez- maaşlar tensikat baric 
Evvelce yir.e bu sütunlarda lemizin baş taraflarını süsle

yazdığımız "Taşnak- Hoybun,, yen ifadedir: 

yedı devlet o eranıının ı c~ seoı çtlmaın ır rar a ne ıce en ıgı SEViLLE 20 AA o·· ··- kur hat ve diğer devlet hatları mıf, 200 liraya kadar 
açılmıştır. Burada, bu konferaruı:n I haber alınmı,tır. Ancak bu kaı·ara · · - un og· . . d ·d · t" t "h" dı" buçuk 200 lı"radan y 

makalelerinde "Ermeni ve 
Kürt davası,, namına ortaya 
çıkmış olanların iç yüzlerini 
mıimkün olduğu kadar göıter
miştik. Bu makaleler umduğu
muzdan daha büyük neticeler 
doğurdu. Hainler foyalarının 
meydana çıkmasından kudur· 
dul ar. Sütunlar ve sahifeler 
bunların köpüklerile doldu. Er 
meniliğin hakiki menfaatlarına 
çalışanlar ise bilakis bizim fi
kirlerimize i,tirak ettiler; her 
taraftan takdir ve tebrik tel
grafları aldılar. Taşnak. Hoy
bun makalelerini alaka ile oku
muş olan ve bu mevzularla mü 
naaebeti bulunan kariler için 
bunların Ermeni matbuatında 
haftalar ve aylarca süren mü
nakaşalarını okumak ve ifşa et 
tiğimiz hakikatların bizden zi. 
yade Ermeni menafiine ne ka
dar hizmet ettiğini görmek me 
raklı olduğu kadar faideli de o
lacaktır. 

1 · ··ı ı · ··k· k · d ıçın e ı areye ın ısap an ın-
Versailleı konferansından sonra ak ait tafsili.t henüz resmen bildit"ilme eyı mu ea np su un ısmen ıa e 

edilmic .. gibi idi. Bazı tramvaylar as- den başlıyacaktır. yüzde on tenzilat yapıl 

Ta,nak • Hoybun makaleleri 
nin Ermenilik aleminde hasıl 
ettikleri tesiri üc küme halinde 
toplayabiliriz: 

1 - Hiddet ve palavra 
2 - Propaganda, 
3 - Fikrimize istirak ve 

T urklerle kard~ g~inmenin 
İl :ı:umuna bir defa daha kanaat 
ve itiraf. 

Evvelki makalelerimde de, 
söz sıraıH gelmişken, demi,tim 
ki küçük milletler için en bü
yük felaket yabancı siyasetle
rin ağına dütmek ve kuru vait 
)erin kuyruğunda sürüklenmek 
tir. l ş te Ermeniler kırk sene
den beri bu tatlı işkence içinde 
yıpranmaktadırlar. Bunlar he
men yarım asndan beri bir fut 
bol topu oldular. Çarların aya
ğından kurtulan bu top derhal 
Fransızların ayağına geçti. Me 
raklı bir maç .. fakat top? ... 

Kürt kardeşlerimizi de ayni 
felakete kaptırmak için çalışan 
kara yüzli.iler var. B'zimle mil
li ve vatani münasebetlerle kay 
namış olan bu iki yurt ailesini 
aydınlatmak ve merhametsiz 
aıy set tekmelerinden korumak 
İçindir ki ikinci bir seri ile ay. 
ni bahse dönmek zaruretini 
duydum. 

"ERMENlST AN, Osmanlı tedilmiş olan içtimaların en mül:ı.i
devletinin 93 seferinde kaybet mi olacağı söylenmektedir. 
tiği yerleri, bize hükumeti mil Hariciye nezareti binası etrafın· 
liyeye terkederek dava harici- da tnplanmış olan bir takım merak. 
ne çıkarılmıştır . ., i tıtar, kendi milli bayraklarını ta,ı-

T aşnaklardan nakledeceği yan otomobillerle gelen murahhas· 
her sözün nihayetine bu tarihi tarı görmek üzere bekliyorlardı. 
söz bir cevap nakaratı olarak ilk evvela M. Snwden ve müte-
okunursa uzun mutalealar kül- akiben M. Mac Donald gelmiştiı·. 
fetinden kurtulmuş oluruz. Celse, 3 saat devam etmiş ve Al-

T aşnak klübünde Uzanyan manya'nm mali vaziyetinin umumi 
söyleyor: surette tetkikine tahıiı ve hasredil-

"Cebeli Druzda Franşe Des- miştir. Cehede, Fransa müıtesna ol 
perey Çerkes Etem'i davet ede- 1 mak üzere, muhtelif devletlerin ru
rek görüttü. Büyük mikyasta yet ve maksatlarının ne olclujtu sa. 
gizli hazırlrklar yapılıyor. İran rih ıurette anlaşılamamıştır. 
hükumeti yeni bir harekette Amerikan gazeteleri, M. Stim
bitaraf kalacağını mahrem ola- son'un ileri süreceği teklif hakk,nda 
rak atiret reislerine bildirdi. İ- büyük bir gürültü koparmışlnrdL 
ran hükumeti esasen Taşnakla- Böyle bir teklif serdedilmemit ve 
rın elindedir. Kürtler Şam'da M. Laval'in sorduğu suale cevaben 
Salahaddini Eyyyubi'nin türbe M. Stirmon, Amcrika'nın bir proje
sinde mevlut okuttular. Sala- ıi bulunduğuua dair olan lıabt,ri 
haddini Eyyubi Kürt imiş.,, tekzip etmiştir. Yalnız mumaileyh, 

Harton Değirmenciyan - Fransa'nın da muaveneti şartile A
"Türk ricalini ifna etmek bizim 
için kolaydır. Ben harbi umu
mide Antranik ile beraber ça
lıştım. Ve Türklerden kafi de
recede intikam aldım, fakat 
doymadım . ., 

Artin Değirmenciyan -
"Taşnaklar Rurlar:ı kartı tek
rar tethiş harekatına başlaya. 
caklardır. Türklerden ala.cağı· 
mız topraklar üzerinde kiisane 
ler kuracağız.,. 

Bahçecikli Looo - "Çerkes 
ler ve şeyhler de bi~imle bera
berdir. Bir çok Ermeniler rnüs 
lüman ismile Kürtler arasına 
karışmışlardır. Ruslar ve Al
manlar da bizim düımanları
mızdır.,, 

20. 12. 930 Hosaper gazete
sinden: 

"Türkiye ve Rusya hariçteki 
Ermenilerin hukuku aleyhine 
bir itilaf aktetmit oldukların
dan Ta~nak fırkası bu iki hüku 
met aleyhine mücadeleye ka
rar vermiştir.,. 

Taşnak şeflerinden 
Şant: 

Leon 

merika'nın Almanyayı kısa vadeli 

kredilerde bulunmağa her zaman 
imade olduğunu beyan etmittir. 

icra edilecek müzakerat için a

sas olmak Üzere M. Snowden, F ran 
sa hükumetinden tekliflerini izah 
etmesini talep etmiştir. M. Laval, 
Fransız projesinin ana hatlannm 

bütün alakadarlarca malüm olduğu 

cevabtnda bulunmuttur. M. Laval, 
F ranıız fBJ"tları ciddi itirazlar da· 
vet edecek mahiyette ııörünmekte 

olduğundan hali hazmla bunlann 
bertafsil mümıkap. ve müzakeresin 

de bir faide gömıemittir. : 
M. Mac Donald, müzakerata dalıa 

müıbet bir mahiyet vermek için ye
di maliye nazmndan ve her ihraç 
müesacıesinin miimeaıiUerinden mü 
rekkep bir komitenin ihdaıma taraf
tar olduiunu beyan ve fakat banka. 
lar mümeosiUerinin bu komiteye it
hal edilmesine bu bankaların i•tik-
18.li namına itiraz ve muhalefet et
miftir .. 

M. Laval'in bu itirazı kabul edil. 
mittir. 

"Köpekler dişlerile, öküzler 
boynuzlarile ve e,ekler tekme
lerile müdafaa ettikleri gibi Er 
meniler de T aşnak fırkasile mü 
dafaa etmektedirler . ., 

(Bitmedi) 

M. Lava!, kendi fikrince maliye 
nazırlar:na terettüp eden filiyat sa
hasında vücude ııetirilecek itler sa, 
hası haricine sürii.ldenmemekten i
baret olan vazife hususunda iorar 
etmiştir. Mumaileyh, fikrini daha 
ziyade tavzih etmek lüzumuna kail 
olmamlf ve rüfekaıına acil zaruret .. 
leri hatırlatması hususunu tama-

HİDDET ve PALAVRA 
Taşnak ve Hoybun kahı·a· 

ma:ılarml!l son Ağrı dersinden 
sonra artık yeni bir oyun tec- f 
riıb.,s - e kalkmıyacaklarını ve Istanbulun 

ilk günleri 

men 1\.1. Snowden'e terk ve havale 
\ eylemittir. 

fak t susmalarına ve günahla- ! 
rıru itiraf etme!eı·ine de imkan 
olmadığını evvelce söylmiştik. I 
Onlar ic;in susmak ve itiraf et

M. Laval, ıözlerine hitam vcıir

ken, Fransa'mn 1926 d,. yapını' ol
duğu çetin tecrüboyi lıatırlatmış ve 
şu sözleri ilive etmistir: 

me'~ yarım asırdan beri döktük Bu sütunlarda devam 
leri Errceni, Kürt ve Türk kan eden "/stanbulun ilk gün
larır.m; heba edilmiş milyonlar leri,, isimli tefrika 4 üncü 
C3 err.-ıeni servetlerinin ve er- sahi/ege nakledilmiştir . 
meni a:lelerir.in intik3mına bo Lütfen oradan takip edi
yunhnn. teslim etme!: olurdu. 
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niz .• 
İşL :ı~afııya sıraladığım homur -------------..: 

"Memleketimiz kendi 
kurtardı. Alınanya'nın 

kendisini 
bu misali 

göz önüne getirerek teemmül etme 

si icap eder.,, 

İçtima 7 sqat sürdü 
LONDRA, 21 A.A. - Naz•rlar f 

konferansı saat 21 e kadar içtima ~; 

mittir. Konferansın raporu yru·ın 

yapılacak hey'eti umumiye içtimaı... keri fenni ltıtaat tarafından mÜ5nl
lih kuvvetleı· muavenetile idare edil na tevdi edilecektir. 

M. Mac Donald davet ectitli 
Fransız murahhasları ile birlikt~ 

yemek yimck için saat 20 de içtima 
salonundan ayrılmıttır. 

Bir tebliğ neşredildi 

LONDRA, 21 A.A. - Netredi
len bir tebliğe nazaran bu sabahki 
heyeti umumiye İçtimaında konfe
rans rei<1i sıfatiJe 1\1. "-1.ac Donald'in 
riya5etindc olfl'.J21k üzre Amerika, 

Fransa, ltaiya ve lngiltere maliye 
n:ızır!arrn<lan mürekkep bir komite 
teşkili kararlattırılmıştır. Bu komi· 
teye Almanya namına başvekil M. 
Brüning ve Belçika namına M. 
F ranqui' de dahil bulunmaktadır. 

Komite saat 15,30 da ba~vekilin 
Avam kamarınındaki odaunda top 
laruruıhr. Komitenin müzakereleri

nin neticesi yarın saat 10 da topla· 

nacak olan hey'eti umumiye içtimaı 

na tevdi edilecektir. 

M. Hoover'in yeni teklifinin ne 
bu sabah ne de öğleden sonra tet
kik edilmediği anlaşılmıttır. 

Öğleden sonra yapılacak içtima
da Almanyadaki vaziyete kar'ı ko· 
ınak için ittihazı icap eden ilk ted
birler hakkında müzakeratta bulu
nulmuıtur. 

- Müzakereler ıiyasi sahaya İn
tikal ettirilmemiıtir. 

Konferanıın devamı müddeti ya

rın sabahki hey'eti umumiye içti
maında verilecek karara bailıdır. 

Amerika geni teklifte 
buulnacak 

VAŞiNGTON, 21 A.A. - Hari
ciye nazırı vekili M. Caıtle Amerİ· 

kanın Almsnyaya yardmı hakkmda 
Londra konferansında yeni bir tek. 
lif dermeyan edeceğini oöylemiıtir. 

ladei zigaret 
LONDRA, 21 A.A- - (Havas) 

mekte idi. F eria sokağında bir traın 

vay arabasına karşı bir evin ta.ıtasa

sından tab:ınca ile hücum edilmi? •C" 

tramvaydan inen askerler tarafın .. 

dan mukabele edilmiştir. Şehrin di· 
ğer tarallarınc!a mümasil vakayi zu. 

bure gelmiftir. Pazartesi akiamı 
zayiat bir polisle iki grevci ölü ve 
15 ıırevci yaralı olarak tesbit ~dil
miştir. Maamafih yaralıların daha 
fazla olması muhtemeldh·. Zira grev 

ciler h:>fif yaralı olanların büyük bir 
kısnunı evlerine ta?lımışlardır. 

VALENCE, 21 A.A. - M;itte
hit sendika mensupları su, hava aa
zı ve el'!ktrik cereyaTtrn2n yak.ında 

grev neticesi tatile uğrıyacağını İ· 

lin etmiş olduklat·ı belediye reisi 
bahriye nezaretine müracaatla men 

ıubin fenniyesi tarafından şehrin 

umumi ihtiyacatı temin c1ilmek ü
zere bir torpido muhribi filosunun 

limana gönderilmesini istemiştir. 

Mumaileyh, ayni zamanda matbl~at· 

tan da halen mevcut olan iğti:ta~ ve 
müşkili.t havaıını sükUnete tebıltl 

edecek tekilde kendiıine müzabeı·et 
ve m::saia.ine i§tirak. eylemeleı·ini 

talep ctmiıtir. 

Seville üzerine yürügüş 
MADRIT, 21 A.A. - Bazı şa

yialara nazaran, doktor V allina ıen 
dikalist kuvvetlerin batında sevil Ü 

zerine yörümektedir. icap eden ted 

birler ittihaz edilmiştir. Kuvvetli 
muhafız kıtaatı Alcala - Cadalira'ya 
doiru &İtmektedir. DokturUn haı·e

ket noktasc, orasıdır. Grek kendiıi
nin .-e eerek bütün oi.imayiıçileria 

tevkifi için emir verilmi,tir. 

ne göre, konferans umumen tahmin 

edildiği gibi bu hafta bitecek olur
sa M. Mac Donald ile M. Hender
son, Alman nazırlarının Chequerı 

ziyaretini iade ebnek üzere M. Brü .. 

ning ile M. Curtiuı'un Berlin'e av

detlerinde mumaileyhimaya refakat 
edeceklerdir. 

Herkes vapura giriyor. Fakat Fransa daha 
tuvaletini bitiremedi 

- Fveninıı- Neuvs'dan. 

Matbuat kanunun 
yapılan tadilat 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Muhtelit encümen 
kanunu üzerinde mesaisini ileriletmittir. Bir gazetenin f 
lık etmek ıuretile elde ettiği haberlerin mahaz göster 
tibasının ı.ncak 24 saat sonra kabil olabileceği layibaya 
de ilavesi suretile tasrih edilmiştir. 

Muharrirler, muhabirler, muhbir ve ressamlar hakkı 
sil ve yaş kaydı kaldınlmı,tır. Ancak başmubarrirler, siy 
clürler, yazı işleri müdürleri hakkında ili tahsil kaydı mu 
olunmuştur. 

Halen bu mevkilerde çalıtıp bu evsafı haiz olmıyanl 
tisnası encümende hakim bir kanaat halindedir. Ancak b 
buslar bu istisnanın bir sene gibi muayyen bir müddet i · 
lünü ve bu müddet zarfında gazete ve mecmuaların mezk 
safı haiz başmuhaı·rir ve müdür bularak çalıştırılmalarına 
tat'dll"lar. 

Ank(lranın en sıcak günü 
ANKARA, 22 (Telefonla) -.Bugün Ankara'nm en 

günlerinden biri idi. Güneşte baı-aret 64 ve gölgede 36 de 
!arak kaydedilmiştir. 

Meclis Reisi Kazım Paşa geliyor 
ANl~ARA, 22 (Telefonla) - Meclis Reisi Kazım 

Meclisin tatilini muteakip ve ağlebi ihtimal cumartesi a 
lstanbula hareket edecektir . 

Açıkta kalan maarif eminliklcri içiıt 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Bugün Mecliste maari 

kadrosuna beşinci dereceden 3 muallim ilavesine dair bir 1 
ketbul edilmiştir. Bu muallimliklerde acıkta kalan maarif 
likleri istihdam olunacaklardır. 

Darülbedayi Bursa'da. 
BURSA, 22 (Hususi) - Yarın tehrimize gelecek ol~ 

rülbedayi yeni yapılan bahçeli ıinemada temıiller veıecelı:tı 

Paris sefareti müsteşarı 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Paria sefaretimiz mü• 

lığına Orhan Şemseddin B. tayin olunmuıtur. 

Darülfünun, Yüksek mühendis mekt 
ANKARA 22 (Telefonla) - Yüksek mühendis mektebi 

çesinde hu sene barem tatbikına imkıin görülemenıittir. Bül 
cümeni mazbatasında Yüksek mühendis mektebinde bul 
mari şubesile güzel san'atlar akademi~inde mevcut di~ 
mari mektebin mezcini tavsiye ederek bu esaslar dahilinde 
teşkilat kanunu hazırlanmasım ve gelecek devrede mecJi•e 
ziini ve bu kanun ile barem esaslarının tesbitini temenni e 
tir. DarüWinun bütçesinde ise münhasıran darülfünun t~ 
tını tetkik ve teskili.t kanun lıiyihasile be .. aber müeaseseıı111 

kmül e~aslarını hazırlamak üezre icap eden ecnebi mütehal$ 
rın cdbi için hükumete salahiyet vermiştir. 

Darülfünun bütçesi varidat kısmı 908 bin 474 lira ve ~ 
knmı da ayni mikdarda teabit olunmuştur. Darülfünuıı t 
heyeti meyanında bulunan mütekaitler tekaütlüklerinin ict'ıı· 
dan evvel mensup oldukları meslek nazara alınmaksızın fili 
mele alınabilecekleri ve tekaüt maaşlarının kesilerek l~lı' 
maralı kanun hiikümlerinden müstefit olabilecekleri l~)'l 1 
tasrih edilmiştir. Bunlardan altmış bet ya,ını ikmal etnııt oıı.~ 
lar mezkur kanunun üçüncü maddesinin mülki memurlar • 
daki ahkama tabi olacaklardır. 

Gezinti tehiri 
Gürbüzler Yurdu Riyaıetinden: 

Bugün yapılmaoı mukarrer Yalova 
tenezzühü bazı mühim sebepler dG
layuile 7 Ağustos 931 Cuma ııünü
ne talik edilmiıtir. 

Azılı bir şerir 
IZMIR, 21 - 30 ev ıo:rııP 

. b•P .l çenlerde Kemal paşa hapı• .,ıı,.,. 

den eli zincirli, ayağı bağlı 
duvan delip kaçan meşbıır (ıt 
Mehmet Çqmede yakalandı.. 
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mürsit er 
' 

dün seçi di 
at 
la Ekononıi 

cnebi tiftikçilerinin 
tetkik seyahati 

~ Dün Turing klüpte bir içtima 
s• aktedilerek 
!ıf seyahat programı hazır1~ndı 
(ıO'I Eylül ortalarında memleketimiz leketlere ıönderecekttr. Bu mallara 

1.ar dahilinde bir tetkjk seyahati yap· mukabil Ruslar •tYa değil, paı-a ve-
ıtıak u2ere ıelecek olan Bradford recektir. Ruslar bunun için milli 

.... 

Jıı' •e Lie,·•· b.. · · f b bankalarımızda doksan bir günlük 
. ın uyiık yün tacır ve n 4 

,n tıkaıorl · · kredı' almıya ••h•ıyorlar. Bu meyan 
~ erının seyahat programının r- " 

~ lh:i ••kli~i. teobit etmek için din da Ziraat Banka11na da müracaat et-
lıl r •<at of111nden Akil Beyin de ıı· tiler. 

""•kile Turing klüpte bir içtima Vapurcular rekabeti 
, )apıJlnıtbr. Vapurcular ve Seyrisefain ara· 

Jt. . Bu içtima' da bütün yapağı ve ımdak: rekabet günden giıne daha 
tiftik • "h dahil ıstı sal mıntakalarımız fazla ehemmiyet kesbetmektedir. 

"' di!rn.ı. ' b" • • 
l
ll" C'lli uzere ır ı yahat programı Ticaret odası bu muur ve mana· 

leıb" . al' ıt ed<lmiştiı· . oız rekabetin ortadan kaldırılması 
. ~rodford ve LieJ yapağı taciri.,. için tekrar 1 ktısat vekal•tine mura

'tn.ın rnernleketimi~ dahiiindeki bu caata karar vermiştir. 

d
l•tkik aeyahatleri 20 gün devam e- - P 

erektir. a 

Kambiyo Borsası Afyon işleri 
Şehrimize ,elen malumata naza· 

'~n, 11.tı.,.t vekaletince afyon işleri· 
tıın bir elden ve Devlet mürak...'\hesi 

~l>ııda idaresi iCJn bazı esasa! ha· 

!sterlin 1030,1101 Kuron 15,90,00 

lır) .. 
a mıştır. 

Afyon işlerinin resmı bi.r daire 
ta rafınd • d"I . . - 1 an ıdaı·e e ı ecegı soy en-
nıol.tedir. 

A.lRkadar tacirlerden bır k•amı 
Ofiı vasıta•ile lktı•at \ekaletinden 
\ıazıyeti ıormuılardn·. 

Ruslar İzmirden mal 
alacaklar 

1 ZMI R, 22 - Ticaret mümeooi
li dün Ticaret Oda11 Umumi katibi· 
tıı "> aret etti. Ru•y" bu sene ırem 
ltk<"timizden geçen senekinden faz
la nı!l} alacnldır. Alclı"ı mahsul ve 
"'3.U ... rnı bir kısmını Ruıy11.ya, di~··r 
ınuhırn bir kıs1n,nı d, ecnebj mem-

-----Dolar o,47.14 Şlllng 3,36,50 
-----frank 12,01,00 

Liret 9,01,00 

frAnkB. ~,38,50 
Drahmi 36,42,00 _P_e_n::.gu __ :.ı.;..,7_1.;..,50_ 
frank 1. 2,42,25 Ley 79,35 

_...;;.._---

Leva 65,20, Dinar 26,65,00 
~---florin 1,16,87 Çervoneç !088 - -
Borsa 
harici 

f 
Altın 916,00 

l 
Mecidiye 63,50 
Banknot 26~.oo 

_. .. -
Esham ve l'ahvilatın 

istikrazı dahili 
DU) unu muvahhide 
ikram!) eli Demlryolları 

ııevı 

85,7a 
66,50 
3,50 

.. ,, '"• •••n ıı• uııııu tınuıuııııu uııı' uıııııııııu ıuııııııııınr• un rıı uı uınıu tn nını n••-

Kadın mürşitler dün 
jntihap edildiler 

Gidecek hey' etler beş grupa 
ayrılmıştır ve her 

grupta bir hanım doktor v~rdır 

) 

, 

Vlllig "" 

Maluller 
Vilayet bu cemiyetin 

idare hey' etini 
mahkemeye verdi 
Malül Gaziler cemiyeti hak· 

kında Vilayete bazı şikayetler 
vuku bulmuş ve bir kısım ma· 
lüller de yeni idare heyetine iti 
raz ile bu heyeti tanımayacak· 
!arını bildirmişlerdi. Bu vazı 
yet üzerine viliiyet bu hususta 
ki evrakı müddei umumiliğe 
vermittir. Mahkeme bunların 
vaziyeti hukukiyesini tayin e.. 
decektir. 

Musip bir karar 
Vilayet sahile civar kayma

kamlıklara. mühim bir tamim 
ııöndermiştir. Bu ta.mime göre, 
eşya taşıyan motörlere yalnız 
malın sahibi alınır, müşteri alı
namaz, Yoku motörlerinden 
de emniyet ve tahlisiye vesaiti 
bulunduğuna dair vesika iste
necektir. Bu tetbir kazalara ma 
ni olmak için ittihaz edilmit· 
tir. 

• Devair tatil 
Bugün 10- 23 temmuz bayra 

mı olduğundan deva.ir tatildir. 

Doğru değil 1 
Bir akşam gazetesine göre 

Şilede belediye reisi plajda 
kadınlar d nize girerken erkek 
!er de girecek olursa, kendile
rinden beşer lira cezai nakdi a
lınacagı hakkında bir karar ver 
mış. 

Dun bu hususta bir muha.rri 
rimiz Vali muavini Fazlı Beyin 
malumatını sormuştur. 

Fazlı B~y diyor ki: 
- Umumi plajlarda kadın 

erkek denize girer ve görı.iyor
sunuz ki giriliyor. Keza beltıdi
yenin böyle bir ceza kesmeğe 
ha kı yoktur. Eğer mugayırı 
ahlak bir şey görülürse zabıta 
müc'ahale eder ve bu gibiler 
hakkında kanuni takibat yapı
lır. Böyle bir karar verildiğini 
zannetmiyorum. Maamafih ka
dı, lnr için de hususi deniz ha
mamları olur ve mevcuttur. 

•••• 
Belediyede 

Mezarlık 
Kimin? 
Surpagop mezarlığı 

davası 

devam edip gidiyor 
Sı.irp Agop mezarlığı hakkın 

da mahkeme kararını vermi§· 
tir. Son celsede mezarlığa tasar 
ruf iddia eden Ermeniler Gala
ta mahkemei 9er'iyesi imzalı 
b: r vesi! a ibraz etmişler ve ş:ı
hit göstermişlerdir. 

~ 
Hapishane duvarını 

delip kaçanlar ! 
Hepsi kabahati biribirinin Üzerine 

atıyor, şahitler dinlenecek 
Hapishane dıvarlarını dele

rek firara te,ebbüa etmekle 
maznun BehlUI, Adil, Arap Ha 
san, Bahaeddin isminde dört 
mahkilmun muhakemelerine 
dün ikinci cezada başlandı. Bun 
!ardan Arap Hasanın firar cür
münü işlediği bir sırada çıldır
mış bulunduğuna dair rapor o
kundu. 

Maznunlardan Adil 10,5 se
neye mahküm olduğunu söyle
dikten sonra firar te§ebbüsünü 
inki.r etti. 

- Biz kaçmağı diitünmedik. 
Dıvarda su borusu delik açını§, 
Arnavut Hayri bana bir gün bu 
deliği gösterdi: 

- Ben kaçacagım, istersen 
beraber kaçalım dedi. Rıo.zı ol
mad ım. Sonradan ögrendim ki 
Hayri kocuştaa deha bir çokla 
rına işi açmış. 

Behlül 'e Bahaeddin de hiç 
bir şeyden haberleri olmadığı· 
nı, artık ıslahı hal ettiklerıni, 
dıvar filan delmediklerini söy
lediler. Şahitlerin celbi ic"n mu 
hakeme 5 agustos çarşambaya 
kaldı. 

Alo Alo ... 
"Alo ~'" , m ecmua11 mes'ul 

müdürü dün 4 üncü ıstintak ha
kimligince i&ticv edilmiştir. 

K~raka~ Hüseyin 
Haa Ömeri oldüreıı Kara. 

kaş Hü•eyiniıt li olup olmR
dıgı mesele•İ tekrar tazelenmiş 
tir. Bu adi\m va1c ile tıbbı aôli. 
ye gitmiş, orada kendisinin de.. 
li olduğuna dair rapor verilmiş, 
fakat bimarhanede bunun aksi 
iddia edilerek Karakatın deli 
olmadığı ileri ıürülmüttü. Ka
rakaş, bunun üzerine tekrar tıb 
bı adliye sevkeclilınit ye sırada 
altı ay müddetle mll,ahede al
t.ma kalmıştır ve gene bimar
haney< avdetinde deli olmadığı 
ileri sürülmüştü. 

Karakatın muhakemesine 
dün de devam edilmi' ve maz
nunun bir kere daha tıbbı adli
ye sevkine karar verilmiştir. 

Tıbbı dli mecliıi yakında top 
!anarak iki tarafın mii,ahede 
ve müt.S~alarını dinleyerek Ka 

rakaş Hüseyin hakkında kat'i 
kararını verecektir. 

Çolak Hayrinin 
muhakemeıi 

Çolak Hayrinin dün ikinci ce 
zada muhakemesine devam edil 
mi~tir. 

Davet edilen on kadar şahit
ten ancak bir tanesi gelmi,ti. 

Otelci olduğunu söyleyen bu 
şahit , maznunun lehinde şaha
dette bulundu ve Hayri Efendi 
ye karakola götürülıirken da
yak atıldığını Hatta bir aralık 
Hayri Efendiyi öldü zannile ka 
rakola malümat verdiğini söy
ledi . 

Mahkeme diğer şahitlerin 
celbi için başka güne kaldı. 

Yılmaz mes'ul müdürü 
beraet etti 

"Yılmaz., gazetesinde "halk 
bunları linçetmelidir,, mealinde 
int;şar eden bir fıkra, halkı ka
nunlar aleyhinde tahrik mahiye 
tinde telakki edilerek mezkur 
gazete aleyhine bir dava açmış
tı. Yılmazın muhakemesi dün 
ikinci cezada intaç edilmiştir. 
Yılmaz mes'ul müdürü Yusuf 
Ziya Bey mahkemeye gelmiş
ti. Vekili sıfatile Avukat irfan 
Emin Bey müd f atta buhına
rak "linç , edilsin denilırken fi. 
lan ve filana tevcihı hitap edil
mediği ; fılmıda halkı kanuna 
kHşı gelme " teı~;k nahiye
tinde teliı!cki edilmeyecel'ini, 
1 nç kelimesinin başka m"nada 
ku!lanıldıgnn söyledikten son
ra demistir ki: 

- M~sela birine kı:r.ıldıvı za. 
man "dişimle parçalasam gene 
doymam!., denir. Tabii bunu 
söyleyen ra~ıyam t!e~ff Jir. 

LlriÇ edÜmelidir demekle, 
Türk camiası bu nevi adamla
rın hakkı hayatını tanımamala
rıdır gibi bir mi.na kastolun
muştur .•. 

Bundan sonra daha bazı şey
ler söyleyerek mı.iekkilinin be. 
raatini istedi. 

Mahkeme, icabını düşünerek 
Yılmaza atfedilen 155 inci mad 
dedeki cürüm anasırı meydana 
gelmediğinden mes'ul müdürü
nün beraatine karar verdi. 

Şahitler ve ibraz edilen vesi· 
ka dört yüz sene evvel Fatih T • 
Mehmedin binasını kendilerine en ıs turnuvamız 
verdiğini naklen söylemekte-
dirler. Belediyede Taksimden h •• b 1 
Kağıthaı;eye kadar olan arazi. ugun aş ıyor 
nin Beyazıdı Veli vakfınd<1n ol-

- Aliye Esat H. duğunu ve buralarda halen mev T 
.... adLındlatri/Be.··rlBı_geı· kdıu:~n Hfe.v'--"de Mevhibe ftıza ve bir doktor hanım· cut binaların evkafa bir mikdar UTnUVamıza iştirak için en "' ......., vergi verdiklerini iddia etmi•-

L· • "d k dan müte,ekkildir. Bu ırup yeni h b•• ••k ••h } k d d•ıd• qır ıçtima yaparak köylere ıı •c• tir. Mahkeme bire li hibre teı- UYU Ş~ ret er ay e ı ı 
b k ı· ) mahalle Muhacır ı,öy, Uskumru kn-•y'etleri intihop ve har4' et g ın e- kiline ve son hükmün bili.hara 
l'i11i teabit etmi~tir. yünü ıezeceklerdir. verilmesine karar vermittir. Her •.e~e gazetemiz tarafın- met • İbrahim Orhan; Os. Na-

Hey'.,tlerin koylerde verecekleri Diger gruplar da Kihtane, Me· dan tertıbı mutat olan turnuva- İm • Orhan. 
l.onfe<•nslann mevzularını ıunlar cidiye, Ali B Küçük köy, Ayapat Para olunca yapılacak mız bugün başlıyor. Saat 16 da. 
te•kil ebn•ktedir: ve Mahmut B. köylerini ıezecekler Belediye Dolmabahçeden Bu seneki kar~ılaşmalar mem Miss. H . Wh"t il • F h" 1 k · · · I • ı a a ıre 

Türklük ve benliği, cümlıuriyet dir. Maçkaya gid"" yolu ıose ola- ~ ekit~nd eni •Y•. 0

1 yu~cukannın it· H.; Jeoffredi - Gannaway; Su-
"• halkçılık, aile ve cemiyet çocuk rak yaptırmag· a karar vermi•- tıra 0 ayısı e ev alide ca- ha Nami • D 1 B (J · ) 

Y 1 ayı • · · T k · d . anya • unıor 
Ve kadın .ıhhati... a OY tir. yeni bütçe gelir gelmez yo zıptır. a sım e tema kulübü Saat 17 d . 

Gidec•k hey'etler bet grupa aırıl görmek için !un in,asına başlanacaktır. sa~al~n~da .b~grn. kartılaşa- Miss. Pat:ikakis • V. Şirin-
"1111ır. ilk hareket edecek vuplar Dün Bulgaristandan 400 Nerelere sarfedilccel<? cal o an arını ı~ı~ erıni ve kar- yan; M. K. Armitage - D. Von 
A.. ve C. gruplarıdır. Bunlar pazar- d. şı atma saat erını aşağıya yazı Heemstra M" C · M segyoh gel ı · ; ıu umnmg - s 
l•si günü hareket edeceklerdir. Belediye daimi encümeni yorum: Were; 

Dün Bulgar baındırah Burga7 va .. A. grupunda Latife, Aliye Esat, . dün vali ve belediye reisi Mu. Saat 10 da: Saat 18 de: 
purile limanımıza 400 Bulgar ..,yya 

Mediha fazlı ve doktor Pakize ha- hı ııelmittir. içlerinde avukat, profe hiddin Beyin riyasetinde mü- F. Harding . H. Cahit; Se.. Armitage, Cimcoz • Collisia, 
hıml•r ··ardır. Bu grup Kartal, 1 him bir İçtima yaparak verilen d E S · M Were· Ahmet Fe "t N • S 

lnlıisarlar 

Bütçeler 
Tütün inhisannda 
vaziyet cumartesi 
günü belli olacak 
Tütün inbiıar idareıinin bütçesi 

dün idareye tebliğ edilmiştir. Büt . 
çe mucibince yapılacak bütün te

beddülat ve açıkta kalacak memur
ların vaziyetleri cumartesi günün. 
den itibaren belli olacaktır. Umumi 
müdür muavinliğine tayin edilecek 
oli:in A tubeıi müdürü Nftzmi Bey 
bütçe tatbike ba,landıiı tarihten ı. 

tibaren yeni. vazifesine batbyacak. 
tır. 

Behcet Bey 
Tütün inhisar idaresi umumi mü 

dürü Behçet Bey buııün Aııknra

dan eelecektir. 

Maarif.!!. 

Sülegmaniye 
Havuzu 
Denizden aldı~ı suyu 
kanalizasyona verecek 

Süleymaniyede yapılmaktn o 
lan büyük havuzun inşası ik
mal edilmiştir. Kanalizasyonun 
intası için çok fazla suya ihti
yaç olduğundan mecranın ko
laylıkla işleyebilmesi için Ter
kostan alınacak şuyun kafi gel 
miyeceği anla,ılmıştır. 

Kanalizasyonun i,lemesi i
çin deniz suyundan istifade edi 
lecektir. Beyazıt havuzu esa· 
sen denize kadar bir boru ile 
merbut bulunmaktadır. Süley
maniyedeki havuz da beyazıt 
havuzu ile raptedilecek ve d •• 
nizden bu iki havuza sevkedi
lecek su, kanalizasyon mecrala 
rına sevkedilecektir. Bu suret
le mecralarda daimi aurettc veo 
bol ıu bulunacaktır. 

Trakya mektepleri B k"ld . . . • , _ u şe ı e kanalızasyc.n ıyı 
teftış edılecek ışlcyememek tehlikesinden kur 

Maarif vekaleti unıum müfettiı- ı lulmuş olacaktır. Bu kısım mec 
leri_ndeo Salih Zekı B. dün ak~am ral.~nn b~r se~e sonra açılabıle
Edırne mekteplerini teftit etmek Ü· cegı temın edılmektedir. 
zere Trakyaya gİ.lmİflİr. 

Darül ünunda barem 
Bu oene darülfünunda tatbik e· 

dilecek barem, memur ve müıtahdP. 
mine de teıini edilecektir. Her mt· 
mur ve k ... tip aldığı ınaaı dereccıİn· 

de bareme airec('ktir. 

Taksimde konser 
Şehir bandosu bu gece saat 

19 dan 21 e kadar Taksim abl 
desi altında bir konser verecek 
tir • 

............. ., .......... ··-····-··········-··-· --
z:n nizamname mucibince sala
h:yetnamelerini hamil murah
haslarını kongrede hazır bulun
durmaları rica olunur. 

Ruznamei müz~kerat: 
l - Divanı ı-ıyasel i ,ihabı, 
2 - Mmta a senelik esai 

raponın n kıra t ve müz k e.. 
Si, 

3 - Hesap müfrtti ı ; ra
porunun kıraat ve müzakeresi, 

4 - Merkez heyetinin ver
miş olduEY 1<~ :r?•rla kongre.. 
ye arze<li lecek mevad miızake
reai, 

5 - intihabat. 

Davet 
Darülfünun takımı reisliğin

den : 
Umumi kaptan Zeki Beyin 

tensibile 24 temmuz cuma ııü
nü için bir maç kabul edilmit 
olduğundan isimleri atide mu
harrer arkadaşların saat altıda 
Kadı köyünde F enerbahçe sta
dında (sabık Ünyon kulüp) 
hazır bulunmalarını rica ede
rim. 

Rıza, Avni, Hüsnü, Saim, 
Mehmet RfŞal, Sadi, Mehmet 
Alaeddin, Burhan, Mithat, fik 
rete, Rebii, Muzaffer. 

Taip Scrvet 

Dempsey tekrar 
ringe çıkıyor 

Chicago American gazetesi
nin verdi~i malümata göre, sa
bık dünya ağır ~ıklel boks şam
piyonu Dempsey ringe çıkma
ğa karar vermiştir. Bu suretle 
boksa avdetin ebebi basittir. 
Zira Dempsey'in cebinde on pa 
ra kalmamıştır. 

Dempsey'in muazzam bir 
serveti vardı. Asgari 25, azami 
60 milyon frank tahmin edili
yordu. Bu servetten şimdi elin
de bir şey kalmadığı gibi, söy
lendiğine göre, 1,200,000 frak 
ta borçlanmıştır. Woll Street 
bankaomın iflası Dempaey'e ye 
di, sekiz milyÖna mal olmuş· 
tur. Ayrıca Reno'da spor teıki
li.tına sarfettiği para da o nis
bettedir. 

Rasamat 

Karnesi.. 
Komisyoncular 
Gümrükte muamele 
takip edemeyecek er 

Komisyoncular birliii hey'cti j . 

dareıi dün hararetli bir içtima y 1 p

mıt ve hu içtimadan sonr~ 1 y et 
htanbul ,ümrükleri baş mudüru 
Seyfi Beyi ziyaret etıniştir. 

Aldığımız malümata nazar. 1, bu 
ziyaret neticesinde gumrük komiı .. 
yoncuları lehine çok mühim m kar 
rerat ittihaz edilmi§tir. 

Ba müdiır Seyfi Bey glİ r< k 
komisyoncularmdan rozetıiz ve k 
net.iz, sıfati kanuniyeyi haiz bulun 

mayan ,ahısların gümrüklcırde mu• 
mele yapmalarının mtnedildigini. 

tüccar l..omisyoncu namı altınci 

nıuvazaa aure~fe mıınmcle takip e. 

dect'klerini muameleden aureti kat' 
iyed men'i hakkında ithalat g\;m
rukl rine tiddetli emir v rildiı;ini 

h •y'ete bildirmittir. 

Dün Galata ve lstanbut glimrüı. 
leri müdürleri ambarlara İnerrk bi~ 

uıt kame ve rozetleri kontrol etıniı 
!erdir. 

T uring kulüp varidatı 
an yor 

Türkiye turİng klübü hey'et 
ldareıi dün içtima ederek varıdaı 

meselesi etrafında müzakeratta bu 
lunmuttur. Turinı: klüp varidatı 

muhtelif •ebc:plerle bu o e pek zf. 

yade azaldığından varidat mesel 1 
h y'eti idareyi pek ziyad İfgal et
meıktedir. 

-·--·· .... ··--·-----
Dil encümeni 

bir izah 
ve 

Hakimiydi Milliye refikimİ· 
zin dün gelen nüshasında Ya· 
kup Kadri Beyin dil encümeni
nin ilgası münuebetile neşret· 
tiği bir batmakale vardı. 

Y akup Kadri Bey bu maka 
lesinde bazı gazetelerin ilga 
kararını meserretle karşıladık
lanna İtaret ederek "Milliyet' 
ten de bahsediyor ve: 

- Yakın arkada91mız "Mil 
liyet,, bile dil encumeni güm• 
gitti .• Diye ,akalar yapıyor .• 

• sör ve bazı Bulgar meb'usları o an at · . omazzı; uammer • ' rı , ecmı u-
Samandıra, Dudullu, Sultan çiftli!ıi, , __ ı. 50 bin lira kambiyonun nerele- Taceddı'n·, at; Treguboff - Z. Rıza Hanım 

seyyahJan Yalovayı ziyaret t'~f' • Bq(gurlu, Ümraniye ve Yayalar lerı!ir. re sarfedileceğini teabit etmit· Saat 10145 de: ve Beyler karşılatacaklardır. Dempaey, İsminin tekrar ofit 
koylerini gczecekl•rdir. C. ırııpu b ·· y ı tir. Bu meyanda zaruri ihtiyaç- M O )ere geçm~ı"le azı"m bı"r kalaba-Bulıar seyyahların ugun • 0 • Cemal Salim · Mr. Were·, · • ~-R~ıde, doktor Handan, Safiye ha- ld" lar ve itfaiye için 60 bin kilo M lık toplayaca;;ına emniyet et-

Diyor. Milliyet dil encümeni 
nin ilgası etrafında ancak men. 
nuniyetaizliğini ifade eden fı 
kirleri naş;r olmut. sadece Mıl 
let Meclisi mlizakeratına a ı 
zabıtları gazetecilik vazifesin 
ifa etmi olmak için sutunları· 
'1'l geçirmiştir. Y akup Bey ar
kadaşımızın bahsettiği ciıınle· 
d_e bu meyanda inti ar etmiı
tır. 

nımlardan mu· te•ekkı"l olup Çatalca, vaya gitmele.-i__ın~hteme ır. benzin alınacaktır. Bunun mu··. Mongeri • M. Karakaş; Fazıl - ıntaka kongresi ~ , -~ mektedir. Sabık şampiyon ayni 

l"<eliı, Dag yenısi, Ycnıce köyleri· Kadastro hey' eti nakasuı yakında yapılacaktır. D. Yoffe; Türkiye idman cemiyetleri zamanda çok cömertti. Tanı- ·· Dil encümeni de güme gitti 
ne ı:idectklerdir. d" .. A Saat 11,30 da: ittifakı İstanbul mmtakası reis- dıklarına daima kıymetli hedi- Söz sahibi diyen "Milliyet,, de 

lier ı:rupa lılr doktor hanım r•· fenniye mÜ uru yaspaşa arsası Mehmet Reşat - Dr. İsmet; liğinden: yeler ibzal ederdi. Eski karısı gil. Meclisteki Meb'us Beyi . 
~·.lı t edec.k, köylu~c sıhhi bilgiler Kadastro hey' eti fenniye mü Bdediye Ayaspafa arsası mü lbra.him Cimcoz • Kris; Ali B. - Mıntakamızın 1931 ldi kon· Es telle Tay lor da kendi~ine 6 dir. 

011>•tecektiı·. Seyahatin kaç gün sü diri Halil Ziya Bey evvelki giin tevellileri. aleyhine dava .~çmıt· H. Siyami; gresi ağustosun 1 İnci cuma ııü milyon franga mal olmuştur. Ark .da ınıız.n hi.tıraaındn 
••cegi simdickn tayin edilememek- Ankarad n· gelmiş ve dün ka- j tır. Beledıye buna da mutevel- Saat 15 le: nü saat 10 da Cağaloğlunda aa- Tabiidir ki, bu şerait altında yanlı~ bir iz bı akmamıt olma• 

-'-'-"'.;..;..;.'-----''-- • ·· ı.:.ı...~·n....1ı>a.1<Ju.iA:Ua~r~rYlJJ...QO~lmıı:ı.ııa~d~ı-~ıL..L~.l..!o~r~d~an,nY'~ı....i!ıİz~m!!!!ir~~-Jİ~b~ra~-;.J.~b~ık~TJu~·r~k~oca~j-lı~b~in~a~s~ı!!~!.~a~:!!:ğ•L" L!;~-~~~!!~-~~;!!_'~!!;_i!:!_~L!~;;..·1.j~!,!!~i!i~~~~~~~~~~ e ın e ı servetı e üne alım- ı istediğimiz i in bu noktayı 



• 1 

mır~ 

hükô. 
ancaı 

gÜvf 
et M. 
unu 
u sc 
let .1\.-

;Jin 
c\'11 
a, 

et < 
kail 
e ~E 
taya 
11· 
~ÇQIÇ 
k ·ı 

tı:T. 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

23 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

11 No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lscanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

~ aylığı 

Türkiye için Hariç için 

400 kul'ut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 6 

12 
.. 

• 1400 .. 2700 .. .. 
Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

asgari 21 derece idi. Bu
gün ruzgar mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık
tır. 

ikramiye 
Bilmem dikkü ettiniz mi? 

Artık her satın aldığımız şeyin 
ucunda bir ikramiye bulacağız: 
Kırk tane çukulata resmini bir 
arayagetirenler, elli tane gaze
te kuponu devşirenler, yirmi 
tane falan tekerin kağıdını top 
layaolara bir ikramiye verile
cek.Bu her tarafı istila eden (lo 
tarya) hevesi halkın kazancın
daki telakkisini göstt:t"ir bir şey 
dir ... 

Bizim arkadaşladan züğürt 
birisile - züğürt olmayam pek 
azdır - bir dükkanın önün<len 
geçerken bir çukulata aldı, ye
di ve resmini cebine attı. Sor
dum: 

e o?. Sen de mi çukula
ta resim.eri bir araya getiriyor 
sun? 

Acı acı gülerek cevap verdi: 
-- Ben iki yakamı bir araya 

get;remiyorum .. Nerede kaldı 
çuktilata resimleri! .. 

Doğru söz amma, çoğu iki 
y kası bir araya gelmeyenler 
bu h'lvadan kazançlara dü§kün 
dürler! .• 

İnfilaklar 
Ü sküdarda T opanelioğlunda 

bir nalbant dükkanında bir infi
lak olmuş, bir kaç kişi yaralan
mı~. Mahmutpaşada bir benzin 
ter.ekesi patlamış ... 

Eger bugünlerde Babıali ci
varında böyle bir infilak sesi 
işitirseniz, ya sıcaktan ben pat 
lamışımdır, yahut hiddetinden 
Arif Oruç! .. Hangimizin oldu
ğunu anlamak için infilaktan 
sonraki havayı koklayın!. Rakı 
kokusu yoksa benim!.. 

Eknıeğe pul 
Buğdayın fiatını yükselt-

mek meselesi ötede beride söy 
lene gelen bir mülahazadır. Bu 
mülahazaya göre ekmek yiyen 
!erden okka başına iki üç ku
ı·u ş fazla alıp bu farkı buğday 
satan köylüye vermeli .. 

Dile kolay, güzel bir fikir .. 
G.l de tatbik et!.. Buğdayın 
piye.saaaki fiatı dünya fiat le 

ütcvazin bir haldedir. Tabii 
l;car~t ve rekabet kanunları ca 
ri oldukça buğdayı pahalılaştı
ramazsınız ... Buğday pahalılaş
ma:zsa ekmeğe koyduğunuz üç 
k•ıruşu ya değirmenci yer, ya-
hut fırıncı! . • 

Bu iş böyle .ola dursun, Is tan 
bul t;caret müdiriyeti ekmeğe 
yapılacak bu narhın nasıl kon
trol edilebileceğini uzun derin 
tetkikten sonra pek ameli bir 
çare bulmuş ekmekler üstüne 
pul yapışacak! .. 

l::lu pul yapıştırmak garibe
sini bir de eski istihlak kanu
nunun tatbikinde görmüştük. 
Ustünde pulile tatsız bir arzu
hal gibi duran kavunlar, kabak 
lar ve hıyarlar vardı. Hatta yu 
murta.ya bile yapıştırıyorlardı. 
Onun için ekmeğe pul yapıftır 
mak fikri o kadar kız oğlan kız 
Jeğil... 

Şimdi bu pul yapıftırma usu 
lünün. tatbik edildiğini farzede 
lim ... Bakın Keler olur? .. 

Evvela fırıncı mutlaka pul: 
suz ekmekler çıkarır ve ucuz 
satar. Bunu yakalayanlardan 
bazısı fırıncıyı tehdit eder pa
ra alır ... bazısı göz yumar işti
rak eder... Bir karısıklık bir 
curcuna gider ... neti~e müsbet 
çı~nıız .... bir sürü kansıklığı 
ınu İp olvr ve b ı usulü t-'<rar 
k~'dırırlar .... Om n i-;in ZRhmet 
!'tme~e!eı fen.ı. olm:ız!. 

Dr. Hikmet Hamdi 
Bey merhum 

Hic intizar edilmeyen bir za .. . . 
manda aramızdan ayrılan ve bugün 
cismi ebediyetin eşiğine konacak o· 

lan Recai Ef. ahfadından Dr. Hik
met Hamdi Bey merhum emsali pek 
az yetiten ve gaybubetile bıraktıgı 

boşluğun dolmasına imki.n olma· 
yan simalardandır. 

Açık ve asil bir naıiyenin hiç 
kirlenmeyen bir kalbin sahibi olan 
Hikmet Hamdi Bey fazilet ve ke
mal medlullerinin gayesine v&id ol· 
muş insanlardandı • 

Kendiıini yakından tanıyanlaı· 

merhumun maddiyat ve maneviya

tının baıtan baıa faziletten örülmÜ§ 
ve kamil bir insanda bulunması la
zım gelen bütün evsafı nefsinde ce

mettiğine kanidirler. 

Vefi, kadi.rtinaslık, tevazu, isti
kamet ve mertlik gibi hüsnüahlakın 
herhangi t.ir faslı açılırsa onda Hik. 
met Hamdi Beyin sessiz sedaıız it
ğalettiği bir yer vardır. Ahlakın bü
tün mehaıin kaidelerinin sözden zi
yade fiil ve hareketlerile ifade eder 
ve kendisine bu hareketlerile herke
sin muhabbet, hürmet ve itimadını 

celbederdi. 

'i- 'i- 'i-

Dr. Hikmet Hamdi Bey Fennin 
S<ln harekatını takip eden ve oku
yan bir tıp i.limi idi. Senelerin ağar
tığı beyaz saçlarının tecrübelerle 
geçen uzun seyirleri merhumu mem 
leketimizde nadir yetişen trp ilim

lerinden yapınııtı. Senelerce re,mi 
devairde ve doğup büyüdüğü Üskü
dar muhitinde merhumun şifakar 

tedavisine mazhar olmayan yok gi
bidir. Meslek aşkı hemcinsine yar .. 
dun arzuıunun verdiği heyecan ile 
yaz kıt gece gündüz her hangi bir 
hastaya yetişen rahirnkar bir eldi. 
Munis ruhunun hasta üzerin<leki in 
şirahlı tesiri de ayrıca mahzar oldu
ğu tecellilerdendi. 

J(. 'f. :ı: 

Merhum sanayiir..efiıeye ruher. 

müncczip ve bu alakasını filen isba
teden bir san'atkardı. Musikide bü
yük bir behresi vardı. Yük,elı. bir 
res5amdı. Ressam Rıza Bey m~L·l-u

mun janrı Üzerinde senelerce çalı· 

şan Hikmet Bey çok kıymettal' ve 
san'atin yüksek derecesine yetişebi· 
len yüzlerce eser bırak:nıştır. Tab
lolarının altındaki (Doktor Hikmet 
Hamdi) İmzası geniı ve büyük mev 
zu1ara uzanan bir hüviyet Sdhibi 
olduğunu ifade eder. 

Resmi vazifesi Hıfzıssıhha rıü 

zesi müdürlüğü idi. Müzenin banisi 

bu zattır. ~e~leketimiz~e ilk defa 1 
kurulan ve ınbbahlı faıde3İ ne lin 

gözü önüne konan bu müeıse;,;~ 1 

müstekiUen mevcudiyetini Hikmet 
Hamdi Bey merhuma medyundu<. 
Omrünün ıon dak:k3sına te!cad. 

diim eden saatlere kadcır müc::Htese

ıinin ba~ında çaltılı. Ta!"ihintizin 
seyri için':fe Doktor Hikmet H~n!dİ 
Beyin İsm,İ zamanın nisya·.11 ark.ıaın 
da kalır;;a bu yükS<k ruhlu alim ve 
oan'atkara kartı pek büyük bir ka
dirna11inaslık yapılnıış olur. 

:(. J(. :/-

Hiknıet Hamdi Bey merhuın 

gençliğinde hatti. k~smen ıon zaman 

larına kadar spor1A.da uğra,mı§tı.-. 
Memlck,.timizde teknik sporun ku
rulmasında bu 7-8.bn bUyük himmeti 
ve tesis etliği mı;.h;tte hiç yoru1mn

yan mesaisi vardı. BeyazlanıTu~ sa. 
çının çerçevelediği asi! çehresinde 
sporun isarı henüz bakiydi. Metin 
vücudünde dürüst a!ıl'kı eibi kuv
vet ve zindeği meıhut idi. 
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Çapras kelimeler 
ı 2 s 4 ~ e 1 a 9 ıo ıı 

No: 68 Yazan: M. }' 

Kaysı reçeli 

ı G A L AiT • A R A B ,.., 

: ..\ ... S 1 A H T_ E ~- ıi,_!! 
sL••fTAAT•MA 

1

:, .~ -H!-Af ;:N •ES-.~. ~EJ~L·. ;M~:AAL_'~.~ Kadın pencereden eğildi 
Geçen gün Adolf, kasabadan 

üç kilometre uzaktaki tarlasını 
hasada gitti. Öğleye kadar ha
sadı bitireceğini tahmin ediyor 
du. Fakat bu sene hasat bol ol 
duğu için, saat on bire geldiği 
halde, tarlanın daha ancak ya
rısını bitirebilmişti. Kendisine 
yardım için tarlaya gelen oğ
lu Jül'e dedi ki: 

- Bu işi biz akşama kadar 
bitiremeyiz, sen doğru eve git. 
Öğle yemeğini buraya getir. 
Ayni zamanda bana testereyi 
de getir. Şurada dalları kesile
cek bir kaç ağaç var. Onları da 
keselim. 

Çok çevik ve ateş gibi bir ço
cuk olan Jül tabanı yağladı ve 
doğru eve koştu. 

Annesi alelacele bir şeyler 
hazırladı. Bir kaç sucuk parça
sı, akşamdan kalmış sövüş ve 
küçük bir kapta da şeftali reçe
li, elanek ve saire .. 

Hepsini de meşin bir torba
ya doldurdu ve Jül torbayı boy 
nuna geçirerek yola revan ol
du. 

Fakat tam yarı yola geldiği 
zaman elini alnına vurdu: 

- Eyvah, dedi, testereyi u
nuttuk. 

Akılzıs başın cezasını ayak 
çekermiş. Jül, babasından tek
dir işitmemek için tekrar eve 
dönüp testereyi almaktan baş
ka çare olmadığını anladı. Cün 
kü babasının, emirleri yapıl
mazsa son derece kızdığını pek 
ala biliyordu. Kaç defa bunun 
tecrübesini yapmıştı. Az mı da
yak yemisti Jül? 

Yalnız .boynundaki heybeyi 
de, Alla.hın o sıcağında eve ka
dar tekrar götürmekte fayda 
olmadığını düsündü. 

Yolun tam ilerisinde kfü:ü 1< 
bir ayazma va.-dı. Kapalı biı 
h.ş odanın içinde serin hir su , 
büyük bir haç ve bir de d•ıvarın 
oyuklugu içine konmu~ aizze
den birinin heykeli.. Yan yao 
mış mumlu, bu. kapalı höcere
nin içinde acaip bir koku bırak 
mıştı . 

Jül, boynundaki heybeyi aiz
:zedet> birinin himayesin., ter-

- FransıTcada.n -

ketmekten muvafık bir şey ola 

anasından daima işitir durur- 1 - -
du. 1 A•~KEMAN•~M 

işte taraçaya geliyor. Uzun boy 
İnce belli, güzel bir kadın .. 

mayacağını düşündü. Öyle ya ; ~- T A İl°ı T E (' ~ A 1 C ,I 
bunların rnhani büyüklüklerini 1 R E T m:. L • • ıA R 

Heybesini tam heykelin a- <. I!_ • • _:AıL A G. A · • A 
yak ucuna ve kovuğun içine bı- il A D A N A • 1 R M A K - Sakın bana bir şey vadet- oturuşu, ne neş'eli şarap 
raktı ve şimdi daha hafif, koşa me! Mert bir erkeğe benziyor- var? 

Du-nku·· Eeklin hallı· koşa eve döndü. • sun, ola~ilir ki, yapamıyacağm - Yanındaki kadeh bo 
Fakat on adım ileride, bir a- ı 2 s 4 ~ 6 1 s 9 ııı 11 bir şeyi vadedersin !.. duruyor ? 

ğaç altında serinleyen. kır ser- ı 
1 

• 1 ı• Hüsrev'in canı sıkılmıştı. - Evet .. bu ikinci kad 
serilerinden Bramfon, çocuğun ı - - -- iı • - · • Sihirbazı bir an için rencide min acaba? 
yaptıklarını görmüştü. Bu 

1 
•- -- • - - -- • -- - D - etmek istemedi: - Odadan taraçaya gel 

Bramfon'u belki tanımazsınız. -- -- -- -- - Haydi şu aynaya bir daha ne bakılırsa, her halde 
Öyle vicdanının üstünde ağır 4 • • ____ • ~ _ _ _ bak bakalım, dedi, Eleni ölmüt bekliyor ... dikkat et, kim 
yükler ta•ımaz Vicd nı kt • • L'I • mü, yoksa yaşıyor mu? cek bakalım! ~ • a yo ur • ,_ _ _ _ _ _ _ _ l 
ki ağır yükler taşısın. Çocuk ı _____ • ______ ,__ htiyarsihiıbazkırıkaynası- Odanın içindeki sihirli 
daha yüz metre uzıı.klaştıktan 1 • nı eline aldı: man Hüsrevin batım d .. 
sonra, yavaı yavat ayazmaya ı - • - - - • • • - • - - Ben bir şey söylemiyece- müttü. 
yaklaştı, içeriye girdi ve heybe i _.-_-_-_-_-__ -_-111 _- ğim, dedi, aynaya dikkat edi- - Gözlerim kararıyor, 
nin derinliklerini muayene et- ( niz ve gördüklerinizi bana söy mora! Artık bakamıyacai 
tikten sonra, eline geçen şeyle-

1 
- -j- - .,. lllı·-ı-~ !1.-ı- • leyiniz ! Beni sevgilime kavuttur !. 

ri zevkine muvafık buldu. Faz- ... Hüsrev derin bir saffati kalp İhtiyar sihirbaz, delikaııl 
la naz ve istiğna göstermeden, Yeni şekil le sihirli aynaya bakmağa baş- §akaklarmı uğuşturdu: 
sucuklara, sövüşlere ve kaysi ladı. - Biraz daha bak .. sev 
reçeline saldırdı. Heybenin di- Soldan sağa Odanın içinde büyülü ve baş nin kiminle yaşadığını da 
bine darı ektikten sonra, bir- 1 _ Kırmızı kır çiçeği (4) in- döndürücü bir duman dalgası görürsün! 
denbire kafasmc:la şeytani bir ce toprak (3) yiğit (2) vardı. Aynanın içinde ufak gö 
fikir dolaştı. Çanakta bir mik- 2 - Uzuvlar (3) Keder (3) Za- Zamora sordu: cikler uçuftıı. Hüsrev gözl 
dar kalan kaysi reçelinden aiz- man (2.' - _Bir şey görmüyor mu- açtı : 
ze heykelinin ağzını bulaştırdı. 3 - Nota <2> Davul C3) Çok sun? - Bir erkek.. zayıf, 

değil (2) G d · k Zavallı mukaddes adam, kovu- 4 _ Aldatmak (4 ) iyi (3) - örüyorum.. enız ena- sırıtkan bir erkek.. Eleni 
ğun içinden hiç bir şey yapma- 5 _ Irat (4) Cemi edatı (3) ' rında ufak bir ev... dığı sedirin üstünden frrl 
dan serserinin her hareketini 6 - Eltmek (3) Beyaz san kır - Başka .. ? boynuna sarıldı ... İtte öp. 
seyretmişti. çiçeği (7) - Güneş ufukta bir bulutun yorlar ... hem de ne öpüt 
Yarım saat sonra Jül, bu de- 1 - Kasımpatı (9) arkasına gizlenmiş .. caddelerde Allahım ! Herif, Eleni'nin 

fa elinde testere oldug"u halde, 8 - Meyva (3) gözleri dumanlandıran garip gun yanaklarını ısırır gibi 
9 - Mor çiçek (7) Nota (2) 

heybesini almak için yorgun 10 _ Lain (S) Masset (2 ) A-ut bir loşluk var... tü ... Bu adam kim acaba, 
argın ve kan ter içinde ayazma- (2) - Evde neler görüyo ·un? mora? 
ya geldi. Fakat elindeki hey- 11 _ibadet (4) Birdenbire (3) Hüsrev gözlerini oğuşturdu: - Dikkatli bak, belki ta 
benin çok hafiflemiş olduğunu - Evin taraçasını görüyo- sın! 
fa.rkedince, açtı ve içini bomboş Yukardan aşağı rum .. iki yüksek çam ağacının - Tanıyamadım .. iskelet 
görünce köpürdü: 1 - Söz (3) Efsanevi kuş (4) aıasına sıkışmış, denize nazız bi, sade kemikten yapılmıt 

- Vay canına, nevaleyi kim Sır (2) bir oda ... pencereden bir kadın adam .. Kafamın içinde bO 
aşırdı? diye düşündü. 2 - Uzuvlar (3) Kazanç (3) iç- başı görünüyor ... Taracada u- kuru, zayıf bir adamın ha 
Sağa baktı, sola b:ıktı, ve a- ki (3) zun bir sedirin kenarı.;da bir tecessüm etmiyor.. Ne küs 

izzen;n heykelini bu felakete şa 3 - Nota (2) Kokusu güzel bir şarap testisi ve iki kadeh var.. bir erkek, Zamora! Bu ad 
hit tutmak isteyormuş gibi, çiçek (8) - Pencereden denize bakan ne mütecaviz bir erkek .. El 
yukarıya baktı. Girden bire hey 4 - Pislik (3) Zamlar (5) kadını tanımadın mı? nin elini avucunun içinde Ö 
kelin, kaysi reçdi yertiş gibi, 5 - Çiçeklerin sultanı (3) Bir - Hayır... şiddetli sıkıyor, öyle eziyor 
ağzı bulaşık olduğunu g<Wdü. nevi kumaş (5) - Dikkat et, tanıyacaksın! Bak, Zamora, sevgilimin gö 
gözlerine inanam d1• Belki ha- 6 - Su kabı (4) Zaman (2) Hüuev aynaya eğildi: ri sulandı •. belli ki canını Y' 
kikat meydanda duruyordu. t. 7 - Umit et <2 > Başına H ila- - Kadın pencereden çekil- yor •.. Kadehini doldurdu .. b 

ve ederseniz mat etmiı olursunuz d' J l I nanmamak kabAI mi ? ı... şte, taraçaya geliyor .... u- raber içiyorlar... şte gü Dl 

O zaman kollarını meyusa- <3> Neşeli (3) zun boylu, ince belli .. güzel bir başladılar .. Eleni'nin şen l<J 
ne göke kaldırdı: 8 - A E Tekit suali (3) kadına benziyor. Kelebek gibi kabalarını işitir gibi oluyorU 

- Allahım, d .di, artık bun- 9 - Çoğaltmanın aksi (7) sarsılmadan yürüyor .•.. İşte, se Zamora gülerek sordu: 
dan sor.ra kulların kime inan- 10 - Boy değil (ı) Romen para- dirin üzerine uzandı .. şarap ka- - Haniya, biraz evvel 

11 
(
3 ) Bat <3J dehini doldurdu.. bir kaç yu- yandığım, gözleri sulandık 

11 - Çiçek (8) d · · I um ıçtı... söy üyordun? 
sın .. 

·vang'E Nakli~ DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

Zamora sinirlendi: - Şimdi gülüyorlar, Za 
- Hala tamyamadın mı? ra! şimdi diz r~ize oturdul 
- Yüzü gölgeli, Zamora! baş bata verdiler; tarap içi1 .A A.r>C>LU-

SİGORT ŞİRKETi 
Türkiye İı Ban'<ası 

Adres: 
hrafından teşkil ed.lmiştir. 

1 
Tel~foo: ı Te

0

graf: 
Is . 531 '.m~ivaz 

H a v a M a !1i11 is t -r~ e ~ t e lı i n i o 
kaydı kabul şeraiti 

1 - İkinci maddede yazılı şartları haiz Lulunanlar,:ı istida 
ve vesaiki liiıim~ ile Ağustosun birinci günciıtde:ı ifbare:ı 
Yeşilköyde me'.•tep müdürlüjüne müracaat eyleıneri ı · zım:lır. 

İstanbul haricin ie buluııup ta vaziyetleri şeraiti dt hule te
vafuk eden taLplerin dahi işbu vesaiki mektep müd~rlüğüne 
irsll i'e alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap e:ler. 

2 - Şerait şcmlardır: 
A - TUrk o'.mak; 

"Tayyarelerin sath< hamiline - Bekle, güneş çıksın! lar ... Kuru herif koynund~, 
(kanat) ait ıslahat" hakkında olan Güneş (Eyip) in üstünden yaz kağıtlar çıkardı •.. Eleııı 
bır ihtira beratı talebi için lstan
bul vilay<olı celıle,me ?.5 Ağu•tos ı göründü. kaşlarını çatarak bir şeyler . 
1928 t:ırih ve ?.4695 numara ile mu ' - Bulut dağılıyor .. ortalık !atıyor ... Artık, tahammülıl 
kayyet müracaat üzerindeki hukuk aydınlandı.. kalmadı, Zamora ! sevgiliJll 
bu kere ferağ veyahut icara verile- - Aynada kimi gödün? bu herif, iğfal etmeğe çelı,ıY 
ceğinden mezküı· ibtirayı ıatın al- Hüsrev s · 1 h k d Ele · · d. ld m• evınç e ay ır ı: nı sevın ı .. çı ırırcas ~• 

ı mak voyahut İsticar etme!< arzusun - Sevgilimi .. ta kendisi ... E vindi .. fakat, bu şeytan ,.dv 
da bulun:ın z'vab.ı lstanbul Bahçe 1 • f _;,1 
Kopı Ta~ Han No. 43-4il de mukim eniyi görüyorum! şte, bir ka 1 elindeki kağıtları tekrar ~oyj· 
vekili H. W. ISTOK Efendiye mü- deh daha doldurdu .. içiyor •. E- na sokuyor. Bu kağıtlarda J:: r 
racaatları. leni .. ! Eleni .. ! ninin mukadderatına istil<b' 

DEVREDiLECEK lHTIRA 
BERAT( 

Hüsrev ne söyleyec~ğini şa- line taalluk eden bir' yazı v1. 
şırmıştı. Eleni yalvarıyor .. Kuru her• 

- Sevgilim ölmemiş, Zaıno- ellerini öpüyor .. dizlerine I<~~ 
ra! Eleni yaşıyor, değil mi? nıyor .. Ah, konuştuklarrnı 1 f 

"Tek <atıhlı tayyarelere ait ıs· Bizanslı s;hirbaz başını yu- tebilsem, Zamora! Bu sahııfk 
bhat" hakkında oi?.n bir ihtira be- k k ld d ·•t h kk' b ·· • -"- ed'r er· an a ır ı ve mu e a ıma- ana gostermege muKt ı . ., 
rati talebi için lstanbul Vilayeti co- ne b. tavu 1 • · r 
l ·ı · 27 A" 1928 ·ı · d ır r a · yorsun da, onların seslerııtl , 
l esıne gusto:; tarı •. ::ı e y d ... .. .. d • ? Ç tdı1' 

takdim olunup 24759 nur-an il~ - aşa ıgını gozunle gör- en eriştiremıyorsun. ı eJ 
mukayyet müracaat üzeri:ıd<ki hu- ı dün ya .. bana ne soruyorsun? cağım, Zamora! Eleni, bir I<,,. 
kuk bu k.re ferağ veyahut icara ve - Bu ev nerede acaba, Za- gibi yerlerde sürünerek yal r 
rileceğinden mezkür ihtirayı satın· mora? Taraçanın kenarındaki rıyor .. İşte, bitap bir halde, .1

0 
almak veyahut İ•ticar etmek arzu- parmaklıklar Venedik tezyina- dirin üstüne düştü .. göğsüıı'j 
sunda bulun!'n zevatın lstanbul t b · El · b Y-

B - Talipıerin orta m!ktep (lise sekizinci sınıf) tahsilini 
ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve azami yir
mi yaşında olmaları lazımdır. ( orta mektep tahsilini ikmal 

Bütün bu meziyetleri ahlaki yük edenlerle orta mektep tahs!linden yüksek tahsil görenler 
seklikleri ilim ve irfan faziletlerini imt•hansız olarak kabul edilirler.) Şehit, malul, asker ve san'
taşıyan Hikmet Hamdi Bey merhu n atkiir evlatlarile ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. 

Bah K T H N 43 48 d ına enzıyor.. enı aca a Ve- kabardığını görüyorum; çıı~ ~ 
çe apı aı an o. - e d.k, .1 d dl• 

mukim vekili H W. ISTOK efendi- ne 1 te mı· dığını görüyorum; ağla ''ııt 
ye müracaat etmeleri. - O kadar uzakta olsaydı, görüyorum ... Eleni'nin pef11 ~ 

onu aynada göremezdin! O, se göğsü, göz yaşlarile ıslaıt r 
nin yaşadığın memlekette yaşı Zamora ! .. Bu ne hissiz, ne ıt1 
yor .. senin teneffüs ettiğin ha- ha.metsiz bir adammış .. Elefl;, 

her teyin fevkinde memleket itleri- Mektep kadrosu orta mektep tahsiHni ikmal edenlerlP. 
ne canügönülden merbut bir valan. dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil gö
perverdi. Memleketin ink1lap sey;, - renlerdeıı usuli vechile müsabaka ile alınır. 
!eri içinde itila ve terakkiye müıe. C - Tamüssıhha bulunmak (mütehassısları tam olan ha.s-
vece mesaide daima vazife ve yer tabane hey' eti sıhhiye raporu lazımdır) 
almıı ve daima müsbet çalı1m11tır. D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun 
işgal günlerinde memleket müdafa. veya mahkum olmamak. 
asına matuf harek•tler için çalışan E - Mektebe kabul edilecek talebeler: Gedikli küçük 
merhum son zamanlarda Cümhuri- zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele 
yet Halk Fırkası Üsküdar kazası gürür'.er. (Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler hava kıtaat 
riyasetine intihap edilmit kendisini ve m1bsseutında (ON İKi) sen~ mddetle hava gedikli kü
herkese daha ziyade sevdirmiıti. çük zabiti olarak ifayi vazife edeceklerini taahhüt edecek
Biaman ecelin nihayet verdiği bü- !erdir. 
tün faaliyeti maddeten natamam kal 3 _ Müddeti tahsil İKi senedir. 
mıı olsa da manen gayesine vasd ol 4 - Kaydıkabul muamelesi 15 eylul tarihine kadar devam 
muş addolunabilir. :l k b d ki e ece ve un an sonra · müracaatlar kabul olunmıyacaktır. 

Hikmet Hamdi Bey dünden iti- . ~ - • ~s~eri pilot o'm~k ve ~s~eri tayyareciliğin diger 
baren biz fanilerden ayrıldı. Ebedi- ıhtısa3 ış er nde kullanabılmek ıçın evvela hava mıkinist 
yetin fezası içinde her an bizden mektebini muvaffakıyetle ikmal etmek şarttır. 
uzaklaşan bu zat arkasın<!a hiç sön 6 - Dersler.! birinci teş~in bidayetinde başlanır. 
meyectk nurlu bir iz b ra~un~stı,., / -----·------------------------

B:.ı ;, onun hatıroıs:d!r. v. ebediye- D HORUN• 
t!n dcrinaiği karl;ır u;:un ve büyük- r. 1 
tü.ı·. B~yo~lu TC'l<atlı3 an yanlnda melstep sokak 35. Cilt ve eınrazı 

MÜZADEYE iLE SATIŞ 

1931 temmuzun 24 üncü cuma vayı teneffüs ediyor. Güneş ar- lini uzattı .. erkeğin koynul'I'~ 
günü sabah saat 10 da Beyoğlunda kasından batıyor, demiştin! De ki kağıdı istiyor .. Ah, ne ıa ~ 
istiklal caddesinde imam sokağmda mek ki, Eleni, Haliçte oturu- herif! sevgilimin üzerine ab 1 
5 numaralı Ziya Bey apartımanının yor... dı .. onu bir aç kurt gibi plı~1 
4 numerolu dairesinde mevcut ve - Haliçte mi oturuyor de. lamak istiyor ... elbiseleri '11;.ı 
muteber bir aileye ait nefiı eıyalar din, Zamora? Bu kadar yakın- dı .. bağırıyor .. çırpınıyor .. 
müzayede suretile satılacaktır. da demek... lan ağzında çırpınan bir l<tıf 1~ 

Kanape, 2 koltuk ve 4 sandaliye. Hüsrev aynadan gözünü a- bi .. Bu herif sevgilimi boğıı~ 
den ibaret mükemmel asri kütük yırmıyordu: Zamora! .. Eleni'yi bu caıt• 
sa•on takımı, aynalı dolap, lavabo - Ah, onu bir defa kucakla- rm pençesinden nasıl ku'

11 

ve ırece masasından mürekkep nefiı yıp kollarımın arasında sıkabil- malı? 
lüke yatak oda takımı, ceviz masif sem, Zamora !... Bak, ne güzel 
büfe, masa ve muhtelif sandaliyeler 
aynalı ve aynasız dolaplar muhtelif 
perdeler ve storlar, portmantolar, 
kolonlar elektrik avizeler ve abajur
lar, muhtelif tabak ve kadeh takım
ları, kadife kaplı kolonlar, lake de
mir kaa·yolalar, çini sobalar, muhte
lif sandaliyeler şezlong ve ıa.iı- bir 
çok eşyayı nefise. Zarif Anadolu ve 
Acem haldarı ve seccadeleri ve hay 
h cedi r .. eni 

(Bitmedi) 

Taksim Bahçesi 
BUGÜN MİLLi BAYRAM münasebetile 

Varyete programile Matine 

Tenzilatlı fiatlar 
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Matbuat celsesi 
masıdır ki, zannerim bu suretle mil 

(Başı 1 İnci sahifede) l'ı faidelerden birini de biz temin ... _ 
Ur.durmak noktasındaki samimi-
lcn ibarettir. Binaenaleyh bu ar- mit oluruz. 
• ıl arla, muhalefet eden arkadaı· Dünqa bu~ranı r1e gazeteler 

b 1 k bu Em. ı"n B. (E•ki•ehir) - Efendi-a, u noktada an aşamıyorsa , , 
aı·ın izansıı:hklarındandır, kaba- Ier; bendeniz gayet kısa söyleyece
bi:zde değildir. Fakat biz san1i- ğim. Vaviyeti umumiycnin ahvali 

Yetimizde ve serbeıtimizde hiç iktıs8.diye üzerindeki tesirini arze
fedakarlık etmemek vazifesi ile deceğim. Malıimu alileridir ki bü 
ifedarız. Buna el dokundurma- tün dünya buhranından Türkiyede 

Binbir gece şehirlerin
den biri Nevyork 

için de her vesileden istifade hissesini almıttır in.anlar böyle sı
t-İz. O halde orta yerde kıskandı kıntdı zamanlarda ıztıraplarının 
ız bir mevcudiyet vardır. Bu menıeini ararlar ve al el ekser halkı 

vcudiyeti de yafalan anasır var- haksız ıztıraplarının mevlidi hükô
. 1 şte biz bu mevcudiyet ve ana- mettir zannederler böyle bir zaman 
ıırı hukuku i.mme düsturile, İn - da matbuabn her fCyİ hak ve ha-

• pçılık düıtudarile yürütmek va kikati inkar ederek dain\a böyle fır 
esini ifa ederken buna engel o- kanın hükıimetin hatti Gazinin vel
lara karşı her halde çok sert ha haııl bütün bu varlığı tutan şahsi-
et etmekliğimiz, inıafuzca, şid.. yellerin hepsinin aleyhinde olunca 
le hareket etmekliğimiz liznn- zaten buhrandan sinirli olan İnsan-

Bir Amerikan istatistiği 
New-Y orkta 5.600.000 kişinin 
yaşadığını bildiriyor. Bunun 2 
milyonu hariçten gelenlerdir. 
Bunlar arasında Romadakin
den çok İtalyan, Bremendeki
lerden çok Alman, ve bütün 
dünyadaki Yahudilerin onda bi 
ri bulunmaktadır. 

New-Yorktaki telefon mev-
cudu, Londra, Paris, Berlin, 
Leningrad ve Romada bulunan 
telefonların mecmuundan faz
ladır. New-York şehrinde beş 
büyük köprü vardır ki dünya
nın başka hiç bir şehrinde bu 
büyüklükte köprü yoktur. 2 
binden fazla t iyatro ve sinema 

1,500 den fazla muhtelif kilise. 
Şehre günde 300,000 ziyaretçi 
gelip gitmektedir; her 52 sani
yede bir yolcu treni hareket e
der. 

Her 13 dakikada bir evlenme 
muamelesi yapılır; her 6 daki
kada bir çocuk doğar. 

Her on dakikada bir, yeni 
bir firma İşe başlar ve her 51 
dakikada yeni bir bina yüks~· 
lir. İnsan bu İstatistiği gördük 
ten sonra New-Yorka gitmek 
mi, yoksa oradan kaçmak mı 
lazım geldiğini ke!tiremiyor. 

Eh! .. "Terakki,. bu!! ... 

(Saint M i< hel) lisesınden: 

Necat Aziz 

• Onun içindir ki, bugünkü mü- lar bittabi daha çok müteessir olur
erede bilha11a ahlaki kısmı Ah· lar. Bendeniz bir şeyden endÔfe edi
l lh•an Bey üstadımız, matbuat yorum, geçenlerde lstanbulda idim 
nu da Yunus Nadi Bey gibi sa- bir gazete okudum gazetede bir gün 
İyettar bir zat tarafnıdan çerçe- evvel halk fırkasına ve hükUmete 
enen kıymetli düsturların etrafı- hücum edlmişti o günde art•k Gazi 
ilave edecek ne bir çerçeve, ne de de istirahate çekilmelidir diyordu 
tezhip kalmamıştır. ve 0 meyanda yeni bir fırkada çıka 

liürrige ihlal edilırs! rıyor idi . Gıiya mücadelei milliye 
-·""""y~'<l'i"'gii~"'"""""""Ç~~~k .. b~·~·y:~·d~·· 

"' kendi kendine hasıl olmuş bunda ne <>Ütün hututu esasiyesini kabuf et 
· Gazinin ne de kimıenin teıir.İ yok-
ıtniz düsturlarla tayin edilmiş o-

h muc. Hepimizin mesnedimiz olan en 
iırriyetin ihliline kartı inkı- s 

d hassas nokta buradadır. Biz sıkıştı-
Çı hir vatandaı sıfatile müsaa e 
"h ğımız zaman bir Gazimiz var deriz. 
ı tnal, proğramımızda yoktur. il ·1 

Bu kuvveti her hangi bir veı e ı e 
ravo ıesleri). Fakat bunu ani he k 

efkarı umumiyede zaafa düşürme 
anlarımızın verdiği lıararla'"la 

'"J memleket i'in tehlikeli olduğuna ka gı , ebedi olmak üzere vazetti· 
' ,jjj""'. 1 ni oldum. 1"' ız düsturların muhtevası İ e tat 

<bnek tarikini tutacağız onun Bu nasıl muhalefet? 
n·li .. ki yapılacak iılerimiz evveli Mücadele senelerinde hepmizin 

~d;d· · · -d· ı· az çok enerrı'imiz vardı . Mücadeleyi Wl"''" • ır, saniyen ıçtımaı ır, sa ısen 
ııfıııiı.., .. ·. ı· k ı"dare edenler enerı·i.ini, kuvvetini --•u;r. eFrdin hakkını arama va 

esini her vatandaf öğrenmelidir, imanını Gazinin menbaından alnu~ 
Öğrer :nelidir. Siyaseten ve içti- ve muvaffaki.yetini öyle temi.n et
e · b' ıf ıı·ı h.. mı"•tı"r. Şu halde butün muvaffakiya-n \'""z•cer~ıizi me us s a c, u T 

Bu oyun hoem evde, salonda 
oynanır, hem de hava müsait 
olursa dı~arıda da oynanabilir. 

Y nlnız bu oyunda daima 
yedi oyuncu ile bir de oyunu 
idare eden bulunmak lazımdır. 
Yani sekiz kişi! 

Oyunu idare edecek olan 
oyuncular arasında kur'a ile 
intihap edilir. Bu oyuncuya da 
«reis» diyelim. Bir sandalyaya 
oturur. Diğer yedi oyuncuda 
reisin etrafında birer sandalya 
ya otururlar. 

(~ ;.it 1) 
•net aıfatile memur sıfatile ifa et 1 tı heyeti umumiyemizden fa :.Ja olan 

kten iatinl<~{ etmemeliyiz. Bina- l bir Gaziye yapt ğı işin. ehemmiy~tl ,0)1 ~1J l·\,,'~ 
le;·h her husuıta milletin, şahım ynktur demek memlek.tın hal ve ı•· ı '/tıj~ 

Yat, namuı ve haysiyetine taalluk tilt hali için tehlikelidır. \;ı;"j ! ıl 
•n meselelerde ferdin haysiyet ve Eski muhalif hir arkadaşla bir gün e~'.l \ 1 ı 1 ı t 

ı·riyetine ıtahip olmasrnı temin ve· V\lpurda gidiyorduk. ŞOyle yaptınrz, ~ , ' 
kan etınek programımızın da icn- böyle yaptınız dedi. Ben ad:t~ utan :ı .. ,..,,,..,, 

. kad ~ ~ dır. dını. acaba biz. Ferıt paşa ar, 
7

' ~ 1 • ı 
"' h • t" h f tt"k Vahdettin kadar bu memlekete za- v 
<>u a .. auye 

1 
mu a aza e 

1 
çe rar mı yapmı• •.z d"ıye du··,u··ndu··m. ?'" . .·• ttc içimizden gelen ve bizim ya y 

}'an f:az:ai kuvvetlerimiz faaliyete Cümhuriyet Hn.lk Fırkasının yaptı
J .. 'cek ve ancak o düaturlardD" ki 

r'"iyeti matbuattan doğan şu ve

bu enıeUerİn önüne geçmİ§ ola
gız, Zaten zanne~crim hey'eti U· 

rniyenin aziz kanaatleri de fİnıdi 
kadar devam eden müzakerat ta 
fekılde tecelli etıniıtir. Hükı'.i
tin takip ettiği battı hareketten 

ğan mak~at itimat veya ademi İ· 
attan ziyade - bu zaten bizce 
nceli !>ir haldedir - içinde bu
nduğu idarenin bizim noktai na
tıınızdan takip edeceği matbuat 
kı davasını ne suretle takip ede

ğini li:l)-in eden bir gayeye var· 

ğı itler hakında görüşelim. Falı.at 

ev;..eıa namusun üzerine söz isterim 
ki, iyilik ve (enalığın ekseriyetini ne 

taraf letkil edene bunu tasdik ede

ceksin ve nihayet kendisine dedimki 

Hüklımet timendifer yaptı, §UDU 

yaptı, bunu yaptı, hatası nedir? Bu 

arkadaı, bütün bunları kabul etmek 
ııtırarında kaldı, ve ilave ettim ki, 
Türk tarihinde böyle ;!4 saatin 16 

saatını çalıtmakla ıreçiren ve bir çif 
çi kadar bulutu takip eden, bir tÜ•·· 
car kadar borsayı takip eden bir ~a~ 
vekil gelmit midir? Nihayet hep11nı 

kabul etti.. 

Şirketi Hayriye 
Cum, günleri lloğa ı i ç in i n tenezzüh mahall erine kıipruden hareket eden 

•pur l.ırın b"ek c ı '" ' ı tları n ı gösterır cetvelıdır .. 
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ko-Satın alma 

Oyunculardan her biri haf
tanın bir gününü temsil eder. 
Yani hepsi haftanın birer ismi
ni alırlar. Bu sırada reiı bir hi
kaye anlatmağa başlar. Fakat 
bu hikaye de veya masalda sık 
sık gün isimleri zikreder. 

(Şekil 2 

Mesela derki: 
Geçen cumartesi günü bir ar ' 

kadaşa rastgeldim. Salı günü 
de buluşmuştuk. Kendisine ne 
den perşembe günü gelmediği
ni sordum. Meğer ben perşem
be d emiştim, o çarşamba anla
mış. Öyle ise zarar yok, cuma 
günü buluşuruz. dedim, Cuma 
günü olmaz, pazara buluşur 

sak daha iyi olur dedi .. 1lii
ahır .. 

Günlerin isimleri söylendik-
! çe, diğer oyuncular, kendi tem 

sil ettiği günün ismi söylendik 
çe elini kaldırmağa mecburdur. 
Kaldırmazı . ve yahut başkası
nın ismi söylendiği zaman kal
dırıraa, bir gaj verir (şekil 3) 

1· 

Bu yaz ~ıcaldarında bir çok 
aileler denize ve pliijlara gidi 
yorlar. Tabii h•ı gezintilerde Ç<> 

cukların da büyük hisseleri var. 
Onlar da plaj ın ince 1 umların
dan, denizin ılık oyundan n ;. 
çin istifade etmesinler? Yalnız 
plaja giderken, çocu ı>: m c;la bir 
mayoya ihtiyae • dır. Çocuk 
mayosu, bu o kadar aile bütçe
sine ağır gelecek bir yük değil 
dir. Mesela bir esl<i jerse bulun 
du mu kafi? m~ela kırmızı jer
se kesilir de, kenarlarına beyaz 
şerit konursa ne güzel olur? Bu 
mayonun önü de arkası da biri
birinin aynidir. Yalnız ön tar · 
fına mesela suya yüzen bir Ör· 
dek resmi örülürse, çocuğun 
mayosu ikmal edilmit olur. 

- Düşünüyorum da, demek . 
küçükken ben de böyleydim. 

- Ne diyoru uz beyefcı•di, 
siz küçükken ız r~ıydınız? - Güzel gün er 

Edebiyat dersinde hcca tale
beye sordu: 

- "O güzel günleı»m hayal 
oldu., bu mısı aı söyleyen kim
dir? 

Talebeden biri ayağa kalk
tı ve cevap verdi: 

- Babam söyledi efendim 
annem Bursadan döndükte~ 
sonra .•• 

İşken be 
Davut piyazcı bir arnavut .. 

bilhassa yaptığı işkenbe çorba
sı ile şöhret almış bir adam .. 

Hoca Rüstem efendinin evi, 
piyazcıya yakın oldugu için ma 
halledeki İbrahimi bir büyük 

Deniz Levazım 
ınisyonundan: 
Ki'o 
50 Şünger 13 ag'.ustos 931 perşembe saat 14 te 

1 ' kase işkenbe çorbası aldırmak . 
için piyazcıya gönderdi. İbra
him eli bot geldi, çünkü itken
be kalmamıttı. 300 iki cins gırcala l 13 ağustos 931 saat 15 de. 

150 lspav!o ~ d 
1 

b" k 1 .. e 
Deniz kuv.,etleri ;çın yukaı· a yazı ı ır a em sur,er v 

İki kalem ·p. açık münakasa ile alınacaktır. Münakasa gün~ 
olınak üzre tayin e ilen 931 senesi ağustos ayının 13 ~ucu 
Perşembe giinü saat J 4 ve 15 de ayrı ayrı yapılacak mu~a
kasalarda te dif edilecek fiyatlar muvafık görüldüğü takdırde 
ihale edileceklerinden şartnamesini alm~k istiyenl?rin her 
giin ve vermek istiyenlerin münakasa gun ve saatı~de K~
sı p Şlıla deniz müzesinin umum kapusu üstündekı denız 
le, atıın satı:ı a:ma komisyonuna mürac~atları. 

,,. 

Bu sıcaklarda 

.. 

O gün camide Hoca Rüstem 
Efendi, kürsüye geçmit, vaaz 
ediyordu. İbrahim de beri taraf 
ta uyuklayoı du. Bir aralık ho-
ca Rüstem efendi bağırdı: 

- Biliyor musu uz Bazı !'ti 
Davut ne dedi. 

İbrahim birden bire ıillcindi 
'/e hemen cevap verdi: 

- İtkenbe kalmııtlı, dedi 

Daire yarışı 
Bu oyun genişçe bir bahç de 

oynanabilir. Bahçeye mümkun 
olduğu kadar büyük bir daire 
çizilir. Bu dairenin içine de ay
rı bir daire çizilir. O suret le ki 
her iki dairenin arasında yan 
yana iki kişi forah ferah koşa· 
bilmelidir_ (şekil 1) 

Daireler çizildikten sonra ko 
şucular müsavi adette iki takı 
ma ayrılırlar. Her takımdan 
bir oyuncu hareket nokt.ası it
tihaz edilen çizgide dururlar. 
Her takımdan gene birer koşu 
cu hareket noktasından uzakça 
bi~ mesafede ahzi mevlti eder
ler. Bu suretle her takımın o
yuncuları müsavi mesafelerle a 
ralık olarak her iki dairenin a
rasında dururlar. (ş ekil 2) 

ıl- .-----
Bir hakem hareket iş reti 

verir. Harel e l nokt sında du
ran bir nci ve ikinci t kımların 
oyuncuları kcşrnağa başlarlar 
ve önlerindeki ili koşucula a 
vasıl olur olmaz, oldukları yer 
de dururlar. Bu sefer öndekiler 
koşm~ğa başl arlar ve bu ~·.ırel
le koşu de •am •der. (şek;! 3 ) 

··-~~~~ 
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Daireyi ilk evvel hangi ko. u 
cu çevirirse, bittabi o koşucu
nun mensup olduğu takını ga
lip sayılrr. Eğ·er arkadaki koşu 1 

cular da gelmed n her h~ngi l 
bir kof\!CU ye•İni bırakrp koşar J 

sa, öteki takım kotUYU kazan•r. 

En seri hayvan 

Bursa Ahmet Vefik Paşa hasta. 
nesi Baş Tabipliğinden: 

Bursa Ahmet Vefik pa~a hastanesine 931 seı>esn ·le icap
ede .ı mua1 ~cat aç·k münakasaya v a z ed"'miş •i r. 

1 - Münakas:ıya iştirak eden (247,5) lira teminat akçe
•İni Burss Zıraat Bankasına te ,'.im e tiecek ve yahut bu nis
bette Banka temi!ıat senedi ibraz edecektir. 

2 - Fiat haddi layık görüldüğü takdirde 4-8-931 salı 
günü saat 16 dı e.• c~meni vilayette ihale edilecektir. 

3 - Mu31ece ihale gününden itibaren iki ay zarfmda 
Ahmet VeHc paşa h~stanesinde teslim olunacak ve bedeli 
idarci hususiye hesabına Zııaat Bankasından verilecektir. 
Pul, mukavele ve saire kamilen müteahhide aittir. 

Borsa intihabatı 
İntihap Hey' etinden: 
Temmuz n hayetinde müddeti hitam bulacak olan ticue 

ve zahire bors sı hey' eti idaresinin yeniden intihabı 25 tem
muz cumartesi günü icra olunacaktır. İntihap etmek hakkını 
haiz olan zevat ve müessesatın yevmi mezkürda saat 11 den 
14 e kadar borsa hey'eti idare salonuna gelerek hakkı 
reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 

Türkiye Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünden: 

Koli postal muamelatımızın tatili hasebile 1 ağustos 1931 
tarihinden itibaren şube ve sandıklarımızın namlarına vurut 
edecek kolileri tesellüm elmiyeceklerioi muhterem müıteri
lerimiziu nazarı dikkatine vazeyleriz. 

1 Defterdarhk ilanları 1 
lstaıılul Defterdarlığından: 

Kıymeti mu~ammenesi Kalem 
Vra K. Eşya Piyano, gramafon, muhte-
1677 50 175 lif karyola ve eşyayı saire 

Büyükadada cami mahallesinin Güzeller sakağında 20 No. 
hınede mercut olup kıymeti muhammenesini balada yazılı 
175 kalem eşya 7 ağustos 931 cuma, 9 .;ğustos 931 pazar 
günleri Büyükadada saat kulesi meydanında müzayede 
ile satılacaktır. Talip o'anların mah l!inde müteşekkil satış 
komisyonıın-ı lüzumu mü •acaatları ilan olunur. 

Odaunın Malumata 

BEYOGLU 

• 
MAGAZASINDA 

Yalnız 10 gün daha: 
F ev kala de mevsim sonu satışı 
Tuhafiye 
YÜNLÜ 

Manifatura ve 
ve PAMUKLU 

Moda eşyaları 
KUMAŞLAR 

İ P E K L 1 K U M A Ş ve K A D 1 F E L E P 

HAZIR ELBİSELER 
ÖRME EŞYALAR 
GERDANLIKLAR 
ŞEMSİYELER 
ÇANTALAR 

ve ilh. üzerine: 

0/o 10 ve 0/o 20 tenzilat 
Bütün dairelerdeı 

EMSALSiZ 

Alimlerin tetkikatı göst !r
miştir ki, en sür'atli hayvan 
kuşlarda kırlangıç, yerdeki hay 
vanlarda da l<aracadır. Kırlan
gıcın saatte vasati 210 kilom t
re mesafe katettiği anlaşılr •. ş
tır. Güvercinler saatte 100 kilo , 
metre gidebilmektedirler. I 

Bir İngiliz Gobi çölünde bir • 
karacayı saatte 80 kilometre 
sür'atle gid~ bir otomobil ile 
ta'<ip etmiş ve karacaya yetişe 
memiştir. Bu da gösteriyor ki , 
karac<1nın sür'ati saatte 80 kilo 

: Sarayburnu Parkında 
gün ve gece icrayı terennüm eden Mulen Ruj' da ki 

metreden fazbdır. 

ı c.vşan kardeş soğulcana 
nasıl gardım etti 7 

Mazeret 
Hakim- Yin~ otomobTı izi 

hızlı sürmüş:;ii~Ü:!. 
Maznun - Ne yapayım cfon 

dim? Karım önümüzde giden 
otomobildeki kadının §apkıısı
nı görmek istiyordu . 

Asri Türk Aile Musiki Heyetinden maada 
Bugece, iDi MILLl şerefine: Yanarken MUHTEREM 

GAZiMiZiN bliyük kıt'ada FOTOGRAFLARINI göste
cesiın ÇARKI FELEK ve envın havai fiş~kler ve 

havıi pesentler ablacaktır. 
~leklllit ve mc;-ruhat her yerden ehven '~ nefistır 

malmüdür-Karamürsel kazası 
lüğünden; 

Karamürsel kazasının lıyaa kariyesinde kain motörlü mii
teharr:k cakik fabrikası aksamından 7161 No. da 18 beyg;r 
kuvvetinde çift silindirli kontire şarsist grup dizer makina
sı ile 238 parçada'! ibaret bulunln a'at ve edevat n 6·7-931 
tarihin:len itibaren yirmi gün müddetle satılı~a çıkar ldı •ı 
ve tat:p olır.lırm kazayı ınezkür mal müdürlllğü ıe miiracl
atları •lan olunur. 

Istanhul Limanı Sahil Sıhhiy 
merkezi baş tabipliğinden; 

25 temmuz 931 cumartesi günü yapılacağı evv lce i'iin 
edilmiş olan kükürt müııakasası bila müddet tehir e i!nıiş ir. 
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Bir hırsız önüne çıkan 
bekçiyi öldürdü 

MlLLlYET PERŞEMBE 23 TEMMUZ 1931 

a ifeden geçen yazı 
... ·. _ ..... ,..ı:i' ~:.;<·. ·~ - . ·. · - ·~ - .- _· · -~ ... -· c:·-~~r..-:.f:t:. 

Türk - Rus ticaret mukavelesinin kabulü Köylüden para yerine buğday alınacak 
(Başı birinci sahiiede) 

tikraza lüzum görüyorum. 
(Handeler, bulursanız ala

lım sesleri) 

(Başı 1 inci sahifede) ı 
halinde meclisin bu devresine 
yetişdiremeyecektir. 

şayanı dikkat beyanatta bulunmuş
tur: 

Katilolarak şoför Sadettin isminde 
biri zan altına alındı 

lstii<razm Hakimiyeti milli
yeye halel gelmeksizin yapıla
cağına kaniim. Binaenaleyh me 
selenin tetkik edilmesi lazım
dır. Yapacağımız limanları kar 
şılık göstererek alacağımız pa
ra ile bunları yapacağız dersek 
her halde para buluruz. 

kilde sarfedeceklerini, Rusya ile o 
lan dostluğumuzdan beklemem. Bu 
ihtimali aayri varit görürüm. Eğer 
tatbikatta bir yanlıılık oluna der
hal nazarı dikkatlerini celbedeceği
mıze §Üphe etmeyin. Mecliste blzhu 
kanaatimize ittirak ve emniyet ede 
rek muahedeyi kabul etmelerini ri
ca erlerim.,, 

Mütehassıslar ve 
alakadarlar ne 
diyorlar? 
Koruma teşkildiı - inhisar 

ihdası - Navluna zam 
stoklardan beyanname 

- Türkiye'de buğday mes~bıi 

bu sene hadis olmut bir bolluk me
selesi değildir. Münhasıran buna 
karşı tedbir aramak temamen t~ 
istikametli bir tedbir almağa mah
kümdur. Türkiye'de buğday mese
lesi bazen buğdaycının emeğini mah 
~eden bir bolluk şeklinde, bazen de 
Türk tediyat muvazenesini tiddetle 
tazyik eden bir darlık şeklinde te
ce11i eder. Binaenaleyh bu senenin 

J Lozan abidesi 

müdürlüğünün sirkat ve cina
yet masası memurları ayrı ay
rı faaliyete geçmi,ler, İstanbu
lun dört tarafında kadının tarif 
ettiği eşkile mütabih ne kadar İktısat Vekili Bey geçen gün 
aabıkalı varsa hepsini toplayıp Lozan abidesinden fedakarlık 
Fatih merkezine götürmüşler- edemeyiz diyordu. Acaba hangi 

d . Türk, Lozan abideainden bir 
ır. 

Fatih merkezine hırsızı ııö- parça koparılmasına taraftar o-
ren ve etkilini tarif eden ~kçi lur? 

Ahmed in anneei de celbedilmiş Re/ ik Beyin cevabı 
ve sabıkalıların hepsi önüne ge- Sırrı Bey kürsüden ınınce 
tirilmit ve sorulmuştur: Konya meb'usu Refik Bey ye-

- Hanı~ hırsız kim? . rinden bağırdı: "Sırrı Bey bu 
Kadıncagız hırsızların hepsı bütçe ile alakaeı olmayan İn§a

ni şöyle bir gözden geçirmiş ve 1 at meselesi hakkında söz söyle 
h~yecanla içlerinden birisini di. Bu sözlerin yeri ancak Nafia 
gostererek: bütcesi idi. 

- İtte bu! diye haykırmıt- Müteakıben Mazhar Müfit 
tır. Bey kürsüye gelerek: 

Kara gün dostu 
T::ıki~ehir meb'usu Emin Bey: 
- Ruslar kara ıün dostumuzdur 

Acaba bu dostluktan bizim iktuadi 
vaziyetimize yardımları beklenetnez 
mi diye sordu. 

1-!ariciye vekili, mukabele buluM 
rak: 

- Bu sual beynelmilel ticaret sa 
ha•ınd..ı bir anlatma mevzuudur. Bu 
günkü mevzuum.uz haricindedir ce
vabını verdi. 

Antalya meb'uıu Rasih Bey: 
- Ruılarla biz ifratla doatluğu

mu:.-u takip ettik. Mukabelesini her 
halde bckleyor uz. Dedi. 

Muahedeler Meclise erken 
sevkedilsin 

Cümüthane meb'usu Hasan Feh
mi Bey, 

Türk buğdayı geçen mahsul se
nesi bidayetinden beri tedrici fakat 
muntazam bir §ekilde sukut etmek
tedir. 

Bunu nazarı dikkate alan Hü
kumetin buğdaylanmızı kıymetlen
dirmek, köylüye emeği niıbetinde 

kar temin etmek için bir kanun 
projesi hazırlandığı yukarıya der

cettiğimiz Vekil Beyin beyanatın

dan anla,ılmaktadır. Yeni kanun 
projesinde köylünün buğdayı 2 - 3 
kuruı fazlasına satabilmesini temin 
eden, Ziraat Bankasının köy]Üy~ 

nakdi yardımlarına mukabil buğday 
kabul etmesi, erazi vergisi mukabi
linin buğdayla karşılanması eaaıla
rının bulunduğu mütemmim mAliJ. 
mat olarak bildirilmektedir. 

, 
iıtisnai ıartlarrna cevap verecek bir 
kanun değil, izah edilen bu iki şe

kil de müessir ve müsmir bir tetbir 
almak zaruretindeyiz. 

Bu ancak bir devlet monopolii 
(ithalat ve ihracat inhiıan) mahi
yetinde dü,ünülebilir. 

İstoklar beycnnamege 
tabi tutulmalı 

SEYRI5E· 
~lt:rkı: \:Cn':t: ( ;ıl_., 

B .1-'h2 !'iutı<." .\. S rı: 
Jde han ı. 2: ıo 

Trabzon p 
( Karadeniz) 2 

per9embe 17 de 

Mersin po 
( Anafarta ) 24 

cuma 1 O da Gala 
mından kalkacak 

Biraderler va 
Karadeniz pos 

Sakary 
vapuru PA 

26 Temmuz 

günü akşamı 17 de 

rıhtımından hareke 

guldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, 

Trabzon, Sürmene 

z~) ye :ız;met e 
aynı isk•'.elerle (G'" 
Ünye) ye uğrayaı-a 
edecektir. Fazl.ı 

· çirı Sirkeci Meym ~n 
altında acenteliğine 

caa' T r.l 221~4 
Şehreminli şoför Sadettin - Arkadaşlar, dedi, Sırrı Be 
Kadmın gösterdiği adam ye ufak bir fey soracağım. Her 

- - Bu nevi esaslı ve mühim vEt:tİ 
fele<İ hükUmet daha erken meclise 
'cvketsin de encümenler üzerinde 
daha esaslı tetkikat yapılaın. Halbu· 
ki öyle ohnuyor. on dakikada ıetiri 
liyor. Netekim de bu aefer de böy
I• olmuıtur. Tatil zamanı geldigi 
İçin lilyibanın encümene iadesini 
teklif .. ·tın<:k cesaretini gôcerniyo-
rwn. Bundan sonra olsun varidat ve 
i~v bir santim tenzil ve tezyidinc te 
airi olacak liyihaları hükünı'-=t;n D· 

man1nda meclise tevdi etmesini ri
ca ederim. Dedi. 

Bu mesele etrafında mutahlıasıs 
ve alakadar zevatın fikirlerine mü
racaati faideli bulduk. Bu husuıtn 

Ticaret borsası komiseri Nizamed .. 
din Ali Bey bir mulıanirimize de· 

Bu mesele ile ali.kadar diğer bPzı 
zevat ile buğdaya Rayçten yüi·sek 

bir kıymet vermek mü,kül oldu ~u
nu takdir etmekle beraber, mutlaka 
yapılmak isteniyorsa, en ameli şek

lin ~u o1duğunu söylüyorlar: ·•NAv- ı 

lun üzerine zam yapmak. Bufjday 
ya kara tarikile veyahut deniz taı·ikı iiııııa••IEli531iiiLJC:Z:zj 

1 Şehreminli şoför namile maruf fırsat dü§tükçe bu kürsüden is
Sadeddindir. Şoför Sadeddin tikrazdan bahsediyor. İstikraz, 
söylenildiğine göre sirkatten İstikraz acaba muhteı-em B .. y. 
ve cerhten maznundıır. Maama fendi siyasi bir tefviz verme-

Katil zannile tevkif edilen 
Şoför Sad•ttin 

Evvelki gece Fatihte bir cina 
yet olmut, bir mahalle bekçisi 
bir hırsız tarafından öldüı-i.i!
müştur. 

Cfniyetin ıekli çok garip ve 
esrarengizdir. Söyl~nildiğine 
göre, vak'a şu şekilde cereyan 
etmİ§tİr: 

Bekçinin evine hırsız giriyor 
0

Aharayda baba Hasan Alemi 
m hallesinin iki bekçisi var
dır. Bunlardan Ahmet ismimle 
lıii bekçi nöbe ini bitiı-miş, kar 
ı:leti hamal Ali ve anııesi ile be
taber ikamet ettiği ayni mahal 
lenin İsmail Ağa sokağındaki 
6 numaralı evine gidip yatmıf, 
mahallede de diğer bekçi 31 ya 
ıında Petürkeli Mustafa oğlu 
Rüstem dolaşmağa b ~lamıttır 
Bekçi Ahmet yatajiında uyku
ya d ldığı esnada, açık bulunan 
oda penceresine dıtardan bir a
dam yanaşmış, yavaşça perde
yi kaldırarak içeriye aarkmış, 
fakat bütün bu hareketleri yata 
ğında uyanık olarak yatan bek
çi Ahmedin annesi görür gör-
mez: 

/ 

Ôlen bekçi 

fih bu cinayeti inkir etmekte
dir • 

- Kat'iyyen yalandır, iftira 
dır. Demektedir. Sadeddine ge
ceyi nerede geçirdiğ · sorulcıu
ğu vakit: 

- Evdey im efendim, ceva
bını vermiştir. Sadeddinin bu 
cevabı üzerine keyfiyet anne
sinden ve b.ıb sından sorulmu~ 
fakat onlar Saddeddinin iddi.-.sı 
hilafına geceyi evde geçirmedi
ğini bildirmi~lerdir. 

Tahkikata devam edilmekte-

den ve mutedil şerai~le bir ko-
misyon \ia vermeclen istikraz te 
İnin edebilir mi? Bu ,erait da
hilinde bir talip var mıdır? Var 
sa bu hükumet kendilerine bir 
mikdar komisyon da verir. 

Sırrı Bey yerinden cevap ver 
di: 

-Bendenizin müesseaatı ma 
)iye ile temasım yoktur. ilmi 
kaidelerden bahsediyorum. 

istikraza gitmigeceğiz 
Bundan sonra Cebelibereket 

meb'usu İbrahim Bey söz aldı: 
- Muhalifler iyi bilsinler ki 

dedi. Biz ~imendiferlerimizi bu 
ıerait dahilinde yap cajiız. Sı
kıntı çekeceğiz. aFkat nesli ii
ti istifade edecek. Cümhuriyet 
hükumetinden ve Halk fırkasın 
dan Al!· h ı·azı olsun. İstikraza 
gitmeyeceğiz. Onlar geçti. 

Müteakıben bütçenin fasılla
rı ayrı ayn okunarak reye kon 
du. ve bütçe kabul edildi. (dev
let demiryollarının yeni bütçeai 
hakkında tafsilat kısmı mahsu 
aumuzdadır.) 

lstihMk resmi 
dir. Müddei umumi muavini Bundan sonra dahili ietihlak 
Sadeddini tahtı tevkife almıt kanununa bir madde ilavesine 

- Y elitin, hırsız var! Diye k"fh d · · daı·r olan la"yı"ha mt·ı·z- '---e ve 
b ve tev ı ar.eye gön ermıştır. .....,.. 
ağFırmağa baılamıttır. Bekçi Rüstem gömülmüştür. kabul edildi. Bu layihanın ikin 

eryat üzerine hırsız kaçma ci maddeeine ııöre umumi elek 
ğa ba,lamış, bekçi Ahmet te Bir çocuk otomobil trik ve hava gazı tesiaatı bulu-
don gömlek hırsızı arkasından J d 1 d nan mahallerde mu·· stakillen 51• 
1 k. • b ı a tın a parça an 1 

Salondan sesler 
!Vlazhar Müfit Bey &Öz ı>Id •. 

londan ıealer, kıaa fÖyle) 
Ma~har Müfit Bey cevabm 
- Jıterl6eniz ineyim efenr:l~nı. 
t Hayır İstifade ederiz se.:ıeri) 
M. zhaı- Müfit Bey devamla: 

(Sa-

- Hasan Fehmi Bey arkada§ımı
zın dediği gibi bu ıibi mıihim liıyi
halan tetkik için 'bir az vaköt lazım 
dır. Hariciye velüıinin beyan buyur 
dukla.rı gibi bu muahedenin müeyye 
c:lesiuin dostluktan ibaret olduğunu 
anlıyorum. Filvaki bu dostluk çok 
m~tin esaslara istinat eder. Endişe 
edecek taraf yoktur. Şayet dostluk 
ihtilafları halledemeyecek olursa ka 
nuni reddeder, mukabelei bilmisle 
gideriz. dedi. 

Hariciye vekili muahedenin ihraca 
tın mevıimine yetiımeıine il:ıti. "za 
ten im:ıa edileli çok olmadı. iBnaen 
aleyh bu sefer muahedeyi iktiıat ve 
hariciye encümenlerinin tetkiki ile 
iktifa olunmasını rica •ttik. dedi. 

Asım Beyin itirazları 
Artvn meb'usu Asım Bey: 

mittir ki: 
- Türk buğdayının son on iki 

aylık fiat istatistiği gittikçe sukut 
eden bir manzara arzediyor. Geçen 
sene buıün 12 kuruş olan milli bu~. 
day bugün 5,5 kuruştur. Bu ıuku

tun sebebi hem beynelmilel, hem 
dahilidir. 

Beynelmileldir, çünkü: Cihan 
bul;day fiatleri 195 ten beri yani 
35 senedir göriılmiyen bir seriy~ye 
dütmiittür. 

Dahilidir, çiinkü: Son rekolte 
evvelki ıenelerin rekoltelerinden 
kat, kat fuladır. Türk buğdayının 
bugiinkü alcak aeviyesi bir vakıa o
larak tesbit edilmekle beraber yarı
nın fiatını bilmek ve fayet bu fiat I 
büsbütün düıecekse tedbir almak 
mecburidir. 

Bir taraftan dünyada mevcut bü
yük stokların bir türlü elden çıkan! 
mamıı olması ve içinde bulundatu
muz ziraat seneıinde iıtihsalitın 

geçen seneden yüzde 10 fazla bu
lunması, diğeı· taraftan da Türkiye' 
nin her tarafından gelen feyizli ha 
aat haberleri en yakın bir atide 
Türk buğdayının fiatini yüksdte· 
cek deiil, alçaltacak amillerden ad
dedilrnelidir. 

Türk buğdayının daha fazla su
kut etmemesi liiızımdır. Zira bu tak
tirde tezelzüle uğrayacak olan köy 
ve çiftlik ikt15adı, şehir iktısat ha· 
yatını tiddetle müteessir edebilir. 

Ne yapmalı? 

a ıp etmege aş amıttır. nai müesseselerde kullanılan-
Hırsız/a Bekçi kar•ı Dün saat 14,15 te Taksimde lar mu··stesna olmak u··zere t-- · ., ~· teşkilatı) vücude getirmelıdir. O k jandarma kumandanlıgı binası h 1 b 

- Şark viliıyetleri mühimdir. M .. 
ahedede bir kayıt var. Bu vilayetler 
den eşya satın alınacak. Belki bazı 
vilayetler açıkta kalır, ıikayetler 

yükselir. Encümen bu hususta ne 

Bir (Türk buğdayını müdafaa 

arşıga vir tes İn, ütü, vanti tör, an- teşkilatın baıit bir koruma tetkilatı 
Bu esnada toprak sokakta do önünde feci bir kaza olmuş, bir yo ve saı·r •.u.·etlerle vuku bula 

b·ı 8 d b. - olmaması ve önümüzdeki ziraat ıe~ !aşmakta olan bekçi Rüstem de otomo 1 yaşın a ır çocugu cak elektrik ve hava gazı sarfi 
" k ··1d·· ·· ·· ld nesinde çok ~iddetli olacak olan ik. feryadı i§idince, geldiği tarafa çıgneyere 0 urmuşhır. are- yatı, elektrik ve hava gazı istih 

k sindeki 1679 numaralı otomo· bsadi muhacemeye goğüs ıerebile-
Ofmuştur, b"ll _ , ti dd d k sal eden müesseselerin aylık fa iktisat vekilinin beyanatı cek kuvvette bulunmaaı iktiza edcı·. 
İsmail Ağa sokağından koo. 1 e sur a e ca e en geçme turaları üzerinden yüzde L--

• t 1 f·· R · Ef d. U9 lktısat encümeni mazbata muhar Bu teşkilat ancak bir hesap teıkila-
makta olan hırsız da bu esnada e 0 an • 0 0~ emzı en 1• istihlak resmi alınacaktır. Bu 

• ç· • k · · riri Ali Rıza Bey bu meseleden lk- b olabilir. Mütemadiyen temevvüç toprak sokağa aapmııtır. çocugu ıgnenememe ıçın yap resim mezkur müesseseler tara 
t • b··ı·· t • k bsat vekaletinin haberdar ve aleka- edecefi muhakkak olan önümüzde-Bekçi Rüstem hırsızın karşı- ıgı u un gayre e ve sogu fından aylık f_aturalara zamme-
k 1 1 • h f t · dar bulundug· unu, ifade etti. lkhıat ki ziraat senesinin bug" day politika-sından ko.- kot• geldiğini gÖ- an 1 ıgmı mu a aza e mesıne dilmek suretile tahsil edilecek-

düşünüyor dedi. 

le nakledilebilir. Her iki şek.iltle de 
nav]un Üzerine ik üç kuruş 28. .t:di. 
!erek bundan himl olacak para köy 
!üye tevzi edilebileceği söyleniyor. 
Yalnız bu tedbire müracaat edile< ek 
olursa ehemmiyetli bir nokta. ely<'Vm 
değirmencilerin elinde bulunan boğ 
day iıtoklaı-ını beyannameye tabi ı 

tutmaktır. Aksi takdirde halktan a- j 
lınacak bu para değirınencilerin cep•l 
Jerine girebilir. Beyanname mesele

. sinin pek ehemmiyetli olduğu inkar 
edilemez. Hükümetin beyanname
ye tabi tutacağını şimdiden ili.n <?t
meai bir takım ihtikirların da Onü-
ne geçebilir.,, 

Politika 
(Başı bıriııci ~ahi/ede) 

ağızdan bir kelime kaçırmak, 

kalemden bir cümle düşürmek, 
kaladan bir fikir geçirmek a-. 
yıp ve günahtır. 

Genç idealleri hoşgörürlük 

sallamağa başlayıp hoşgörü

nürlük yıkar 
Yalnız biribirimizi hoşgöre

ı,eğiz. 

Fakat biribirimize bile hCJş
görünmeğe çalışmıyacağız. 

Biz kusursuz değiliz; muha
lefet ise et/eşmiş, kemikleş
miş, sinir/eşmiş ve damar/aş
mış bir kusurdur. 

Biz yanhş düşünebiliriz; mu 
ha/elet ise doğru düşüncenin 
ayarı anla§ılmak için kul /anı
lacak bir mihektaşı'dır. 

BİR GÜN 
Birgün, bugünün hakikatle

rini arayanlar çıkacak, kolek
siyonları karıştıracak ve bizi 
oğullarımıza teşhir edecektir. 
Günün ihtiras dalgalarına ka
pılıp gelişigüzel yuvarlanan 
tahta parçaları ile bu dalgala
ra gögüs geren karakter kaya
ları biribirinden ay:racaktır. 

usu uzf ıi 
En m;..kem'llc) ır rl 

KAPEL 

r ılm ve p~iıkldr; e 
edil' r. Her y r ,. 

Askef'i 
ar ilanı rı 

8/8/931 taribı e p 
lakla a 'maeağı ilin o 
Hamdolomit ve saire f& 
mesinde 50 ton kırmızı 

mir .:evherınin de 
duğu ilin olunur. 

ÜZÜI\1 MAHSU 
Kızıltoprak'ta Feneryolun 

hum Gazi Muhtar paşa bağı 
seneki Ü<ıÜn1 mahıulü 931 ı;; 

temmuzunun 31 incı cuma g 
bahleyin saat 10 da ıatılac11 

talip olan1arın yevmi mezkUrd 
kur kö,kte hazır bulunmaları. 

l.tanbul 3 üncıi icra Mcın 
ğundan: 

Tamamına 25125 lira k• 
h • k ·· ··n •aJ-ı• ~p A~o ,,,,..ş. 11na•snm ıı sına her lahza cevap verebilmek i-riince, emen iki kolunu aça- ragmen, azanın onu e ııeçme- tir • ··.• -d ~a ,---» ,-. n . !'l"A 

k ·· 1 · g· e muvaffak olamamıttır. Çig". • muahedelerini" bütçe encümenine çin namütevaki müteyakkız, dur 
1 

takdir edilen Mahmutpaşa'da 
ra on emı': T k R 

nenen çocuk Dolapderede otu- Ür iye- u.~ya ticaret ıitmesi bir teamül meselesidir. Hü- endi, ve a.ktiv olması Ii.zım gelen Falı·h RIFKI Köçek maballe•inde Cami sok 

Yeni Türkiye'yi ahlak ve ka 
rakter kurdu; bu yapı gene an
cak bu malzeme ile tamamla
nabilir. 

- Dur! •. Diye bağırmıştır. muahede.·ı· ku da eski 13 yeni 40 numaralar! Kaçarken bekçinin kucağına ran Aramın oğlu 8 yatında Ar- ·• kumetin bunda bir suru yoktur. bu teıkiliiıtı ancak bilıi ile, irade ile 

d h b tindir. Artin birden bire ko•a- Müteakıben Türkiye - Rıısya ıica Bu güne kadar böyle muahedeler tedvir etmek kabil olabilir. rakkam mağazanın Zareyepre 
uş;,n ırsız u vaziyet kartı- • L ·· .. 

d d rh rak otomobilin önünden geç- ret ve Seyrisefain mukavelesinin bütçe encümenine havale edilmezdi. Buğdayınızın kıymetlendirilruesi ozan gunu efendiye ait be,te bir hissesi •ın a e al tabancasını çek-
8 

be mek istemiş, •oför birden bire tasdikı hakkındaki kanun layihası Maamafih Meclis hakimdir. Her han Türk buğdayını müdafaa tefkilah arttırmiya vazedilmiş olup 3 miş ve kçinin alnına bir kur- • 
k k • önüne çıkan ç~uan çig"neme- müzakere v kabul edildi. Bu müna- ıi bir ticaret muahedesi, arzu etti- faaliyetinin merkezi sıkletini terkip (Ba<ı birinci sahifede) tarihinde ıartnamesi divanh• şun sı ara , olanca sür ati ile ~ •- ., 

1 d mek için derhal dı"reksı"yonu kı- sebctle Eıkitehir meb'usu Emin B. fi takdirde bütün encümenlere ha- eder. talik edilerek 1918/931 tarihin yo una evam etmiştir. Hırsı- aalonunda parlak bir ıurette tesit 
un attığı kurtun bekçinin şaka rarak, ve otomobili tevkif et- - Hükumetin nazarı dikkatini vale edebilir. Şimdiye kadar ıitme- Bütün kuvvetler kıymetlendirme edecektir. sadif Çar..,mba ıünü saat 14 
• ından girmiş V:! derhal ölümu·· mek istemiş, fakat muvaffak o- celbederim. Eğer bizim pazarları- meıi bir kusur değildir.,. dedi. gayesine doğru teksif edilmelidir. 17 ye kadar: lıtanbul 3 üncİİ 

- ) ç k L: d R al • ı Ey Türk ıenrliai•, d · · d k tb ·ı <" nü İntaç etmi,tir. amamıştır. ocu acı uir çığ- mız a usyanın acagı ma ı ıene Mukavele kabul edildi Buğdayın ıeçtiği muhtelif kovallar ' • aıresın e açı ar nna ı e 
lıkla tekerleklerin arasında yu- bizim pazarlara satarsa doğru ol.,,az vardır: Şimendifer, deiinnen, iıi- Aıil varlığının bütün cihan tara· cakt.r. 

Hırsız kim?.. varlanmış ve bir kaç metre Hükumetimizin RuslArdan bu husus Mukavele heyeti umumiyeyi ta- fından tasdik olundujru günün yıl Arttırmaya iştirak için yüzd• 
B k · R · · ld ı. d . bar ambarları, sila]ar .... 

e çı üstemın vuru uğu- süri.ıklenmiştir. Otomobil dur- ta teminat .ımaaını ehemmiyetle yin esaaı ile reye on u ve ıttifakla dönümii münasebetile yapılacak me di teminat akçesi alımı·. Müter.• 
h k d d k b d. Buğday bu kanallardan ceçer-

nu ırsızı ar asın an on göm duktan sonra çocuk altından rica ederim. Dedi. 8 ul e ıldi. rasime kotacaıına ıüpbe yoktur. vergiler ile belediye reıimlcr' 
)eki t k . k 1 b k de ı b 1 ken yiiksek tarifeye tabi tutulabi-

e a ıp etme te 0 an e çi ya•amayacak bir halde çıkan!- Mütealnp celse •tan u darül Riyaseticümhur orkestrasının vakıf icaresi mütteı·iye aittir. 
Ah t ·· ·· B d d ~ Tenkitler f b · · ··k k ··h lir, elde edilen tarife farkları bui· me gormuş, u esna a a mış, eczahaneye götürülünceye ünunu iıtçesi ıle yu se mu endis dabi i,tirak edeceği bu merasimin !arı Tapu sicillerile sabit ol.,, 
h ·· ·· d k bet · Bursa meb'uıu Rüıtü Bey Rus- k b" b K 1 dayı kıymetlendirmeğe tahsis edile 1 ırsızı gozun en ay mıs- kadar ölmü tür. Şoför yakalan- me te 1 ütçesi ve onya •u ama programı tudur: İpotekli alacaklılar ile diğer •. •

1 t . B k · Ah h lk : yanın eskiden mebzul mikdarda sa- "d · bü üzak. kabu bilir veya buğdaya konulacak fazla ır. e çı met, a ve sı- mıştır. Kazanın tahkikatına 1 aresı ·ıceıi m ere ve 1 e 1 - istiklal marıı. darlannın ve irtifak hakkı ıah1P 
1- h · k 1 d ·· bn almakta oldugu· zeytin mahsulü dild. C bab da ,_ kıymet müstehlikten, Devletten ve-
" sesın~ oşan ar ora a mu- müddei umtımilik vaz'ıyet et- 1• umartesi sa 1 on top"'n 2 - Merasimin açılması: Hukuk nin bu haklarını ve hu usile flJl 

k d . d J k ol" nün son zamanlarda almama11 yü- k ·· · · ·h ·ıd· ya bütün camıadan çıkartılabilir. , 
na aşa e ıp urur er en, P ıs- miştir. ma uzere ıçtımaa ru ayet ven 1• Fakültesi reisi Tahir Bey tarafın.. masarife dair olan iddıalarını . 
ler de yeti•mı~ler, hırsızın hü- zünden ehemmiyetli surette ucu7la Bütün bu hesabah yapmak vazi- i(' 

".f "" dan. tarihinden itibaren yirmi ş:un 
viyetini tesbite başlamışlardır. Bir e b: se yiizünden dığına iıaret etti. fesiıe muvazzaf oıacak oıan bir ,, 
il d . f d b k lstanbul Birinci Ticaret Mahke- (Türk buğdayını müdafaa teşkilab 3 - Hukuku düvel müderrisi evrakı müsbitelerile bildirme 

1 ırsız var ıye e•yat e en e Tavukpazarında Vezir hanı Hariciye vekilinin cevabı m<!sinden: Beyoğlunda Taksimde Ahmet Reıit Bey tarafından: Ka- zımdır. Aksi halde: hakları 
ÇI• AhmLdı"n an · her halde ıon zamanda meydana çı-

·~ n2sı: ittisalinde Arap Abdullahın Hariciye vekili itirazlara cevaben Ağaç dibinde 2 No. da PulğMger - pitülaıyonlar. sicillerile aabit olmıyanlar ,,.tı$ 
- Hırsızı görsem tanırım. kan ıahsi tekliflerden ve heaaplar- . !>" 

meyhanesinde evvelki ak•am dedi kı: efendinin alacakhlarile aktettiği 4 - Hukuk Talebesi Cemiyetin- delinin payla~masınıfan harıç 
Uzun boylu, ~iyah elbiseli, si- Y 1 dan çok daha derine giden ve iti- 11 . 

bir kavga olmuş, Meyhanede - ki memleket münaaebabnı ya kongordato berayi tetkik mahkeme den bir efendi tarafından Şevr ve Iar. Alakadarların icr~ ve i "' 
ah kiısketli bir adamdı, demic mada layik proııramlı ve ıeraite uy- hu!<' 

Y şapkasını kaybeden elbi5eci kından alakadar eden ticaret muahe mize tevdi kılınmış ve emri tetkika Lozanın mukayesesi. nurıunun 119 uncu madde• 
ve e~ka!ini c!e d;li döndüğü ka- gun politikalı bir kudretli müdafaa letı 
d Şehreminli Osman Arap Ab- desi hlıdisalın icap ettirdiği hu•m- tın 3 ağustos 931 pazartesi günu 5 - Müderris Muslihittin Adil ne göre tevEki hareket ctm< . 

'"r tarı·f etmı.ştı"r sistemi vücude getirebilir." 
" · dullahtan şapkanın paraanıı is- lar nazan itibara alınarak ameli bir aaat 11 de icra11 mukarrer buluııtlu Bey tarafından: Lozan bayraın1. daha fazla malumat alnıak isi•' 

llzun boylular lopln'.'.n~ı~y~o~r~~t~em~i~ş~, ~A~b;d~u~ll~a~h~~ta~~b~un~d~a~n~~ı:e~k~il~~e~t~a~n~zi:ın~e~d~il~m~i~u~·r~.~~B;i~L;d;en~~~~~~~~~~~~~~:::J. __ ~~~:..1~~i~m~d~i~ç~ı~k~m::a~d~ı'..._~l._~6:_::_2P~r~o~g~r!am~f~a~sı~ln~l~a~rı~n~d~a~n±·r~a~s~e-;,..l~r~in:ı.J9~3~0~44fz;LJ;~· ~;i..iı.ııı;!lill~·~lc;;..,; Biı taraftan ji muğber olarak 0Emanı dövmüş mal alarak başka yerlere götürmek atı meLkürda mahkeme e •· 
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~ Mu rem Halkın Na-
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1 

• · • 1 · · taklı"tlerı· mevcudiyeti hususunda muhterem halkın COLUMBIA gramofon ıgne erının 

11a:ıarı di'<kaiini c~lbederiz. 
Filhakika, bir müddettenberi COLUMBA iımini ta~ıyan taklit iğneler piyasaya 

' • t Çtı<arı.mış ır. . . · 1 
Bu taklit iğoe:erin amilleri, halkı aldatmak _maksad~le ha~ıkl ~OLUMBIA iğne eri 

kutusunun renk, boy, şekil ve bandrolunu tamamıle taklıt etmışlerdir. 
Hakiki COLUMBIA iğnelerinin taklitleril'den tefrik edilmesi halk için pek kolaydır. 

Bu hususta atideki tafsilatı aruderiz: 
1 - Sahte iğneler COLUMBİA değil (i) sız COLUMBA marka-

sını taşırnaktadır. 
sahte iğne ku
tu~arında mev

·~ cut değildir. 

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

3 - Kutu üzerinde 200 iğne bulunduğu işaret edilmiş ise de 
dcrunun<la ancak 100 ila 120 adet bulunmaktadır ki bunu kolay-. 
lıkla kontrol edebilirsiniz. 

4 - Bu taklit iğnelerin imalinde kullanılan çelik o derece adi-
dir ki plakın yarısına gelince aşınmış bulunmakta ve gıçırtı vererek 

plakı tamamen bozmaktadır. , . . 
B ·• ı d. Alın mamu'utından olup muhterem ha.kın b:lhas~a bu sırkate karşı 

u ıgne er a ı an • . 00 . • 120 d 
m üte akkız bulunma,;ını tavsiye ederiz, çünkü 200 iğne yerme ancak 1 ıla a el 
· ~ h · k t ı t ı aktadır Hakiki COLUMBf A iğneleri sahte iğnelerden daha 
ıgneyı avı u u ar sa ı m · · b b b. 

b 1 d f k t t . d sahte ig" neler daha pahalıya mal olur ve meınnunıyet a ş ır 
p:ı a 1 ır, a a ne ıcc e . . • 1 k 
semere vermez. En iyi pliiklannızı tahrip edebilect'k o'an fena cıns ıgne a ara 

Kendinizi Aldatmaktan Sakınınız. 
İğnelerimizi satın alırken COLUMBİA markasına iyice _ di~kat 

d. • .. k"" f k t fena ve neticede daha pahalıya mal olacak degersız bir e ınız Çun u ucuz, a a . . . . 
ı · " t ddüt etmiyen bir bayi tarafından aldatılabılırsınız. 

nıaB satmaga1_ erel . . d kaldırılma•ı için lazımgelen teşebbüsa\ta bulunuyoruz. 
u sahte gne erın pıyasa an . d"kk 

Y · • · · h tt n maksadımız ancak halkın nazarı ı atını celp ve al
ukarda 8 rzettıgımız us usa a . 1 . . ı · d b" · · 

d k 
· · ··t kk b lunmasrnı temin elmektır. ngılız mamu atın an ve ırıncı 

anmama ıçın mu eya ız u · . , d" · h · b. ku 
· . 1 b k"k" COL UMBfA iğnelerinaen, 200 ade ını avı ır tu pera· 

nevı çelıkten mamu a 1 1 •• · ha ı 5 k ı k k · 
k k 45 k t 1 ktadır ki beheri 200 ııı-neyı v utu u artonun yanı 

ende olara urup sa ı m a . b ·ı f 
10 ·• · f" t" 225 k tu Buna mukab'.I bazı düıüncesız ayı er tara ından, ha-00 ıgnenın ıa ı uruş r. d . Al 1 d 
kiki COLUMBIA iğneleri yerine, COLUMBA markalı a i cıns man mamu itın an 

taklit iğnelerin kutusu perakende olarak 35 kuruşa ve hatta d4S" ku~uşa s;tı~maktadır. 811 
COLUMBA markalı kutuda ancak 100 - 120 adet iğne ~ulun ugun ~n.' . ulunun muh-

t · k 600 adettir ki bunlar için 175 kuruş yaaı 1000 adedı ıçm 290 kuruş te
evıyatı anca 

diyesi:'a:;;j;;h beher 1000 i~nede 70 kuruş fazla 

vermiş ve bundan maada adi cins bir mal almış 
oluyorsunuz. 
COLUMBlA GRAPHOPHON COMP ANV L TD LONDON, NEV - YORK 

İııkibaz, sihhat avariziııin 
menbaidir. Bwıu. altm.İJ se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bılttln düııyada taninmiJ 
Eno"s "Fnıit Salt" müs
tahzarlndaıı sabah vo 
akşam bir bardak an dem· 
nunda bir kahve Jıaşigi milı:
darinda alarak dd'ediııiz. 

•,1n1u s..rı-' 
ft "EHO• 
lahnlcriM 
dlke:Ucri \ 
fabcık.-

alimPU .1 

ıarılr.~. 

....... 

AK 1 L 
ZINGAL ORMAN ŞİRKETİ 

d Hasan ecza deposu yanında 
İstanbulda Balıçe kapı a 

Tas Hana Nakletmiştir r 
Telefon numarası 24430. 24439 -·· 

ADAPAZARI 
Tıtlıırl!< Ticaret eaınıkaSU 

Merkezi - ADAPAZARI 
S rmayesiı 1,000,000 Tiirk lir&\'P 

Tesis tırıhi 19!.1 Anonlmc tahvili 1919 

lstanbul tubesi: Yeni postane karşıs:nda. Tel. 22042 
.. . • l , :>enedıri iskontosu • Senedat tahsili .. 

M usaıt şeraıt e. ı ı..abı carı muameı~ıı . ı ı ''""'" kabuıu. 
' . • , 6 

J Icubı cari senevi % 5 ~ç aylık senevı • • 
Mevduat: Altı avlık senevi ~ 7 Bır senelik ıenevı ·• 8 

Faizle kııbul o!~nur. Bir seneden fazla müdde,lle ve 
büyük mi'cyasta mevduat ayrıca kuarlaştırııır. 
Tasarruf sandığı ve kumbaralar için 

senevi faiz ~. S 
da . l'ı~:ı, llendek, Gerede. Veni~cbir, Bursa, 

Ba gaurı, ı:ıaobul. Kütahya. Tckird•l· Bolu, Barcın 
1 ". ır~:~amürsel, Bözijyük, Düzce. Gey•-c, Mudur· 
;~~··~ilcdk. t: kişchir. Gemlik. M. Kenıalpaşo. 
Telgraf adresi - ADBANK 

lstanbul Belediyesi 
İlanları 

Pazar:ık!a enkaz 
4228,5 lirıo kıymet takdir ıeılilcn 

Sultanahmet Gün ı;örmez mahalle
sinde Tav:.ıkhane sokağında 11, 13,S 
numaralı hanenin enkazı pazarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin şartnameyi 

görm .. k için her gün pazarlık İ!.İn 
Jı8 lira teminat ak~asiie herabeı· 

29/7 / 931 çarşamba ı:ünü aaat 15 
te kadar levazun müdürlüğüne mü. 
racaatları. 

* • • 
Kapalı çarşıda Divrik sokağında 

20 numarolı dükkan ile Çengelköy 
iskeleti civarında bir adadan ibR.r~t 
Haci Omer efeadi mektebi bina•• 
pazarltkla kiraya verilecektir. Ta· 
tiplerin tartnameyi görmek için her 
ııün pazarlık için 29/7 /931 çarşaın 
ba cünü saat 15 te kadar lenzıın 

müdürlüiüne müracaat.lan.. 

* * * 
Bqı bot olarak dolaştığı jandar-

malar tarafında ırörülerek da.iremize 
teslim olunan bir koyun. ile kuzunun 
bir hafta zarfında bilmüuyide sa
tılma•• mukarrer olclufundan sahi
hi kiın•e Bakırköy daireyi belediye
sine müracaaUarı ilin olunur. 

••• 
Fatih belediye tubeai müdürlü-

ğünden: Batı bot olarak tutulan 
bir koyun ve kuzu ile bir l<açi saı.i
binin sekiz sün zarfuıda daireye 
müracaat ıetmedifi takdirde bayvan 

l 
lann aatdacağı ilin olunur. .... 

F atib Dairetinden: Batı bot o
larak tululan bir merkep sahibinin 
selôz ı;ıün zarfında daireye müraca
at etmediii takdirde hayvanı• salı· 
lacağı ilan olunur. 

BE~llM tl81 
Bilhassa elektrik şubesin

de, vasi malumab fenniye sa· 
bibi iyi ressam aranıyor. Fran
sııcaya vukuf şayaııı arzudur 
"Elektrik.. ismi altında İs
tanbul 176 numerolu posta 
kutusu ::dresine yazı'.ma.sı. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Orclu ilıtiyau iç n yerli fab
rikalar mamulitından 1000 
adet dökme soba kapalı zarfla 
mlinakasaya kon~uştur. iha
lesi 25 temmuz 931 cumar
tesi gllnll saat 15 de Anka
rada merkez satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır, Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te · 
minatlarile birlikte mezkfır 
komisyona müracaatları. 

lt: * * Kınıktaki askeri h:ıyva;:-a· 
tın ihtiyacı olan arpa ve kuru 
ot ayrı ayrı şartnamelerle ve 
kapalı %arfla münakasaya 
konmuştur. ihaleleri arpa 
15-8-931 cumartesi saat 17, 
kuru ot 16-8-931 pazar saat 
15 de Kırukta eskeri satın 
alma komisyor.u 1da yapıl:ı
cakt r. (Şartname sureli hey
efmizde mevcuttu r.) Tat:p
lerin şartname almak ve mü· 
?ıakasaya gir. elı. üzere hale 
saatinden evvel teminat ve 
tekEfnamelerile birlikte mez
kür kom:syona müracaat"arı. 

1931 

İstanbulda Boğaziçinde Büyükderede Bah\'e köyündeoir Tahsil müd·leti üç se'le 
"Altı sömester,. dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı te:ıı n oluı 
Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. 

Orman Mühendisi Olmak için: 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve alınma şart'an 

1 - Taliplerin Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derec ! tahsilde bulundukları Mnrif Vekale· 

lince tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir gunı cezaya çarpılacak iş ve hue'{et'erde bu"un

madığını beyan eden ve mahalli zabıtası:ıca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ı 
malik olmaları, 

S - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uıuvları tam 
ve diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe dayanıklı olduğ,unu açıkça tas °Lk 
eden doktor raporu almaları lazımdır, 

6 - Talipler Yuka~da yanlı vesikaları, en son mektep şa.hadetnamesini hü\iyet cüz
danını, aşı kağıdını Istanbulda Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdık'arı bir 
isth'aya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman müdürlüklerine ve ya
hut e ıı büvük mülkiye m:muriyetlerine nihayet 1 teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesinde ve nümunesi 
gibi Noter:ikten musaddak teal:İbüt senedi vermeleri lizımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol mesrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler haş'ayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. 

Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman mektebine girmek üıere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı bera
berlerinde getirmPlidirl~r. 

ljp+ ~ 
(450) 

.. * .. 
O ·du ihtiyacı için yerli 

fabrikalar mamu'atmdaıı 
60000 metre boz renkte 
kaput:uk kumaş kapalı :r:arf
'.• mıinakasaya konmuştur. 
ihalesi 25 temmuz 931 cu· 
martesi günü saat 14 de An
karada merkez ntın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin ıartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
ıninatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

.. 'f ,,. 

Altıncı fırka kıtaat hayva
natının ihtiyacı o'a'l kuru ot 
kapalı zarfla mllnakasaya 
konmuştur. ihalesi 5 Ağus
tos 931 çarşamba günü fs· 
partat!a askeri satıralma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şarlnameyi görmek 
lire Fındıklıda keyetimize 
şartnameyi almak ve teklif
lerini vermek üzre teminat
larile birlikte mezkur komis- I 
yona müracaatleri. 

. . . 1 
Ordu ihtiyzcı için yerli 

fabrikalar mamulatıııdan 2438() 
kilo yün çorap ipliği kapalı 
zarfla münaka aya konmuş
tur. İl:alesi 26 temmuz 931 
paz:ı.r giinü saa~ 15 de An
karada merk~z satı alma ko· 
misyonunaca ya;:ıılacaktır. Ta
lipler-in şartname almak ve 
tekliflerini vern:el< üzere te· 
minatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. ..... 

Bursa as\eri lisesi ile 
fırka askeri hastanesinin ih
tiyacı olan koyun ve ku.ıu 
eti kapalı zarfla nıilnakasaya 
konmllftur. ihalesi 25-7-931 
cumartesi ıllnü saat 15 te 
Bursada askeri satınalma ko
misyonunda yapılacakbr. Ta
lip· erin flll'bıame almak ve 
teldiflerini vermek ilue te
minatlarilyle birlikte meık\ır 

1 komisyona milracaatlan. (417) 
••• 

Askeri ihtiyaç ıçın 1000 
adet Ponsot bujisi ve 20:0 met
re kablo 25 Temmut 931 Cu
martesi günü saat 16 da Fın
dıklıda hey'etimizd~ paur:ık· 
la a!ınacakbr. Taliplerin prt
name ve Ponsot buji nümu
nesini heyetimizde '6rrrele
ri ve ihale saatiııd. evvel 
teminatlarile birliktıa hazır 
bulunmaları. (462) . . "' ~ 

Konyada tayyare meyda
mnda yapılacak bir bina ka
palı zarfla münakasaya kon
mUflur. ihalesi 9 aiustos931 
pazar gönü saat 15 te Kon
yada askeri satmalma komis- ı 
yonunda yapılacaktır. Talip
lerin fartname ve keşifname
sini görmek üzre teru:nıt ve 
teklifnameler:le birlikte Kon· 
yada mezkur komisyona ı:cü

rac;ı.atl rı. (464) 

Yüksek Baytar mektebi rek
törlüğünden: 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şartları 
1 - Yük5ek Baytar Mektebi leyli ve meccanidir 
2 - Yalnız Lise mezunları kabul olunurlar. 
3 - Talıpler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek lstanbul'da Selimiye'de Yük

sek Baytar Mektebi rektörlüğüne, taşrada Baytar müdürlliklerine müracaat etmelidirler. 
A - Türkiye cumhuriyeti tebaıısmdan olduğunu nabk hüviyet cüzdanı, 1 

B - Hi :1 ve müzmin her türlü hastalıktan salim olduğıınu nabk musaddak tabip raporu, 
C - Lise phadetnamesi veya bir sureti, 
D - Ahlakı ve ahvali şahsiyesi mazlıut olduğuna dair polisten musaddak hüanllhal 

vesikası, 
E - Terki tahail ettiği veya mekteptf:n ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden 10nra 

1 
memurin kanununun maddei mahsusaıı mucibince bilkümetln g&tereceği mahallerde 
muayyen müddet hizmetten istinkaf ettiği takdirde hlikdmetçe yapılan bilcümle masarifi 
maa faizi nizami te.'iyeye mecbur olduğu hakkında velileri veya velileri bulunmıyanla-

1 rm ke.ı:iileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli kefaletname senedi, 
F - Dör~ adet vesika fotoğrafı. 

4 - Kal .ıl şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanlana yol masrafı hükumet 
tarafından tesviye olunacaktır. 

5 - Mu:ıvenete muhtaç talebeye cep harçlığı vcrirr. 
ı; - 1 t şri::ıievv 1 931 tarihin,!e derslere aşlanacaktır. 

aylar Mektebi 
den: 

Küçük Sıhhiyei Hayvaniye Memuru Olmak 

istiyen Orta Mektep M~zunlarına: 
1 - Baytar tabipleri maiyetinde istihdam edilecek küçük. Sıbhiyei hayvaniye me

muru mektebi leyli v11 mecca -..idir. 
2 - Tedris mü:ldeti bir seneiir. 
3 - Derslere 1 Teşrinievı·el 931 tarihinde başlaaacaktır • 

MEKTEBE KABUL 'ŞARTLARI 
4 - Munhasıran Orta mektep mezucu olmak, yqı 18 den qağ1 ve 25 den yekan 

olmamak ve askerlikle alfı'taaı bulumıumak, ahlikı mazbut ve ahvali §ahsiyeıi tam olmak. 
5 - Talipler istidalarını a~ağıda yazılı vesaiki raptederek lsanbulda Selimiye'de 

Yüksek Baylar Mektebi Rektörlü~ne, vJayetlerde iıe Baytar Müdürltiklerine mnraca
at etm~lidirler. 

A - Tilrkiye Cumhuriyeti tabaasından 
B - Hid ve müzmin hastalıktan salim 
ıışı şahadetnamesi. 

olduğunu natık Hüviyet cüzdanı. 
olduğunu miıbeyyia musaddak tabip 

C - Orta mekted şahadetnam~si veya bir• sureti 
D - Dört adet vesika fotoğrafı. 

E - Polisten musaddak hıis 1ülul vcs!kası. 

raporu 

F - ( Terki tahsil ettiği veya ilıra:; edil ::ği, yahut mektebi ikmalden sonra hüku
metin gö;terec~ğı yerde iki seoe hizmetten istinkaf eylediği takdirde hükiıınetçe yapı· ı 
lan mı.arifi mJn faizi nizami iadeye m!!cbur olduju ) hakkında velileri v•ya velileri 
bulunmayanların kend;jeri • rafmda'\ tanzim ve Noterce tasdikli taahhut senedi. 

1 ~~ 

. . ' . -----· ~lEYAHAir 
29 Temmuzdan 8 Ağuatosa kadar 

V ARNA plajlarına BURGAZ ve SOFY A'ya 

Yahuz 75 türk lirası 
75 Lira içinde: Pasaport vizesi, gidip gelme vapur kamara, Sofya şimendüftr, otel 

banyo, sıU>ah, öğle, akşam yemeği, müzelerle şehrin gönılecck ye:!erini zİyHet 
d;ıhildir. Talipler çuk olduğunfan bir an evvel kaydolunumız. 

tafsilat, k yıt ve proğram almak üz~re hüv"yet vıır.ı: ası ve 4 foto.~raflı Galata· 
da m.rkez Rhlım ba!lında No. 7 Bulgar v pur ıirket"nın Tel: B. O. 2779 ve 
Gıılata. Eski gJmrük cadde;i, 32 numıri!lı Sıva Kalfa hanıne 2 "nci katın '" FUAT 

~~iiiiij e FRANK ıeya!ıat Şİf'.<etine müracul ·e~efon: B. O. 144 ~~~ 
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TEMMUZ 1931 MiLLiYET PERŞEMBE 23 
.. ..; ...................... --...... ------------------"'""!!"-..................... _ 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

c 
-- -.c: E! .. ~ e a .. • >- .. ...., - :ı: 
=~ ::e 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CINS VE 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ
TEMiLATI 

Lira Lira No. 

232 

211 

1'7 

332 

!117 

565 

200 

1400 

'248 

Mükerrer 
1406 1446 Horhorda kızıl minare mahal-

lesinde halit efendi sokağında eski 
6 mükerrer ve yeni 6 numaralı doksan 
beş arşın arsa ü:ıerinde ahpp iki kat
ta b.-.ş oda ( odalann dördünde yük 
dolap Hrdır) bir ıofa bir toprak ev 
altı bir miltfak bir bodrum bir tulum· 
balı kuyu ( alt kabn ev alhnın tavan 
ve badadiai yoktur) ve on dokuz arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Salih ağa Naile b. 
1660 1207 Erenkilyllnde Göztepe Mehmet efendi 

mahallesinde eski yeni sokak 'le yeni 
bağdat sokağında eski 70 ve yeni 15 
numaralı yetmit dört arşın arsa üze
rinde kirgir bir katta d6rt oda bir 
aofa üç göz kilmlirlük ve kırk arşın 
arsa llzerinde bir mutfak ve yetmit iki 
artın arsa llzerinde kargir bir oda 1 sofa 
ve bin dört yüz on dört arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tama1DL Ahmet ef. 
( arsau seneden ve mahallen atik bir 
dönllm ve cedit aeueden dokuz evlek 
on dokuz &rfllldır) 

108! 2670 Üakildarda Selimi ali efendi mahalle-

692 

1510 7020 

1058 6926 

2480 6947 

840 7043 

8955 7029 

1100 7065 

ainde çıkmaz kllrkçll sokağında eski 7 
ve yeni 9 numaralı yetmiş arşın arsa 
&zerinde kirıir üç katta dört oda bir 
ıofa bir antre bir malta küçük tqlık 
bir mutfak bir koridor iki medhal havi 
bir hanenin tamamı ( icra beyanname
sinde mezktir bir hanenin üstünde 11 
numara glr6lmektedir ) Mardiros 

Veledi sahak efendi ile Kubar 
Eklant H. 

Üsklidarda Selimiye mahallesinde el
yevm Daya kadın sokağında eaki 17. 
19 ve yeni 75, 13-2 numaralı elli ar
ım ıirsa üzerinde ahpp iki katta beş 
oda bir avlu bir kuyu ve on yedi arşın 
ana üzerinde bir mutfak ve yüz sek
sen üç arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Ayşe ve muammer ve Hik
met hanımlarla Şaban ve Muzaffer ve 

Mehmet efendiler. 
Kad.ıköyiinde Rasimpaşa mahallesinde 
eııki Halit bey ve yeni Süleyman efen
di sokağında eaki 18 mükerrer ve yeni 
9 numaralı aeksen arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta dört oda iki sofa bir 
mutfak bir kuyu ikinci kattan itibaren 
tahniş vardır ve yüz onbeş artın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı Zey
nep ve Fahriye Melek banımıarla Meh-

met Salahattin b. 
Beylerbeyinde Şemsi bey sokağında 
eski 6 mükerrer 8 ve 7 mükerrer 8 
ve yeni 13, 13 numaralı yirmi bet ar-
11n arsa üzerinde ahşap bir katta üç 
oda bir aofa 'le yirmi arşın arsa üze
rinde bir mutfak ve 'yetmiş arşın arsa 
üzerinde natamam mahalli ve bir ku
yuyu ve bir dönüm bin bet yüz yet
mi~ bet arptı bahçeyi havi bir hane
nin tamamı Yusuf ağa 
Üsküdarda Murad Reis mahallesinde 
bağlarbqı sokağında eski 65 ve sene
den yeni 87 ve mahallen yeni 87-89 
numaralı 87 numaralısı yüz altmış ar
şın arsa üzerinde ahşap üç katta yedi 
oda biri küçük olmak üzere üç sofa 
.bir toprak avlu bir mutfak mahalli 
bir güsülhane ve 89 numaralıaı seksen 
bet arşın 11rsa üzerinde ahşap iki kat
ta üç oda bir toprak avlu ve on arım 
arsa üzerinde bir mutfak ve on artın 
arsa üzerinde bir ahır ve bin üç yüz 
otuz beş artın bahçeyi havi ve bahçe
de üç kuyuyu havi iki kısımdan ibaret 
bir hanenin tamamı Leylinihar H. 
( 89 numaralısı haraptır 
Fatihte Manisalı Mehmetpaşa mahalle
sinde yukarı m~ydan atpazan meydanı 
sakağında eski 17 ve yeni 23 numa
ralı yetmiı arşın arsa üzerinde iki yan 
divan kagir ve önü ahpk olmak üzere 
iki katta üstünde bir odayı havi mu
kaddema arsa elyevm bir dükkanın ta
mamı ( aliır olarak kullanılmaktadır ) 

Hidayet efendi Naciye hanım 
Fatihte kumrulu mescit Mimar Sinan 
mıhalleıinde yeıil tulumba ıokağında 

eski 14,14 mükerrer ve yeni 24-1,24-2 
numaralı yüz doksan dokuz arşın arsa 
üzerinde b:ri beş oda iki sofa, bir met
hal, bir antre, bir matbah bir tatlık, 
kömür ve odunluk, bir çıkması diğeri 
yedi oda iki sofa, bir kiler, bir kömür 
ve odunluk, bir methal bir antre bir 
hamamı havi bir hanenin tamamı 

lbrahim ve idris efendiler 
Erenköyünde Merdiven karyesinde çeş
me sokağında eski 37 ve yeni 45 nu
maralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta dört oda bir sofa ( bu sofa 

T. 1:ayyar~ C. ı • ....1 .. Fenni Boya ve Döşeme Müessesesi 
Umumı Merkezınden: 1 OTOMOB•L 5 h• 1 • • d•kk t• 

Bursa'da müceddeden inşa 1 8 ip erinin nazari 1 a ine 
edilmekte olan Tayyare ve en mütekamil boyac ılık san' at ve vesaitine malik e>lan müessesemizi bir defa ziyaret etmek me:ıfaatiniz ic 
sinema binasının Elektrik te
sisab kapalı zarfla münaka-
1aya konulmuıtur. Türkiye 
dahilinde bu aibi tesisat ı yap 
mış olcluklarını vesaikle ispat 
eeen taliplerin yirmi bet lira 
mukabilinde proje ve şartna· 
meıini almak üzere Tayyare 
cemiyeti Umumi Merkezine 
müracaat eylemeleri ve tek
lifnamelerini de 6-8-931 tari
hine müsadif per,embe günü 
saat 15 kadu Merkezi Umu
miye tevdi eylemeleri ilin 
olum&. 

• LÜKSE EHEMMiYET VEREN ŞÖFÖRLER 
Şunu hiç unutmay;nız ki; bir otomobilin fevkaladeliği ve zarafeti onun iyi bir surette boyanmış olman.ıa ba 
İşte bu zarafet ,.e fevkalide lüksü temin edecek yeğine müessese Avrupa'nın en maruf otomobil fabrikala 
madut olan SAMSON, LORE, BALO ve SİTROEN Fabrikalarının boya işleri ustabaşılığ ını deruhte etmiş 0 

1924 sen~si PARIS BEYNELMiLEL LÜKS OTOMOBiLLER SERGİSİ 
altun madalya ve ayııca takdirnamelerle taltif edilen, Resul bey oğlu Ahmet ve şeriki İhsan beylerin 

FENNi BOYA Müessesesidir. 

Bundan b8fka 
. Döşemecilik kısmı 

müesseaemiz her nevi karoseri ve döfeme itlerini de fenni bir surette ve fevkaf 

iktisat Vekaleti 
• 

Manisa asma fidanlığı müdürlüğünden: 
Manisa Viliyeti Horos k6yünde iktisat Vekaletince tesis 

edilmekte olan Amerikan asma fidanlığında 9699 lira 12 
kııru.t bedeli ketifli iki kıt'a kuyu ile bir kıt'a Hvuzun inşası 
bugllnden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmit 
olduiundan talip olanlann ihale gilnll olan 4-8-931 tarihine 
kadar izahat almak llzere Manisa Asma fidanlığı müdürlü
iihıe müracaatlan. 

Istanbul limanı sahil sıhhiye 
merkezinden: 
Kumaşı merkezimizden verilmek ilzre pazarlıkla 142 takım 

muhafız elbisesi dlktirilecektir, Taliplerin 26 temmuz 931 
tarihine müsadif pazar gllnll saat 14 de Galatada kara 
Mustafapafa sokağında merkezimiz komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. 

Balıkesir Vilayetinden 
Ketif bedeli (449160) lira olan Balıkeıir vilayeti dahiline 

müsadif 65 + 127 kilometre tulündeki Balya - Çanakkale yo
lunun makadam fOse inşaab ve 5 ili 25 inci kilometreler 
arasında parça parça noksan kalmış tesvlyei türabiye ame· 
liyabnın ikmali kapalı zarf usulile münıtkasaya konmuştur. 

Münakasa 8 agustos 931 cumartesi günü saat on 
bet te Balıkesir valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak 
edecekler, teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 
günde saat on beşe kadar Balıkesir valiliğine vermeleri la
zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Çanakkale, İstanbul, iz. 
mir Batmühendisliklerinde ve Ankarada yo lar umum müdür· 
lüğünde mütalea edebilirler ve (10) lira mukabilinde istihsal 
edebilirler. 

Mahalli tetkikat icrası için Balıkesir Başmühendisliğine 
müracaat edilme~i lazımdır. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Zonguldak vilayeti hükümet konağının(56614)Iiral lkuruş keşif 
bedelile dördüncü kısım insaab 931 temmuzunun 30 uncu 
pertembe günü saat 16 da Zonguldak Defterdarlık dairesin· 
de ihalesi icra edilmek üzere bu günden itibaren kapalı 
zarf usulile münakasaY.a çıkarılmıştır. 

Taliplerin Ankara, lstanbul, Zonguldak Defterdarlıklarına 
müracaatla keşifname, ıartname ve sairesini görüp ehliyeti 
fenniye vesaikını, yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat 
teminatile teklif zarflarını ihale gün ve saatinden evvel) 
Zonguldakta münakasa komisyonu riyasetine usulen tevdi 
etmeleri ilan olunur. 

camekanla bölünmüş diğer bir oda ) 
:ıemini kırmızı tuğla kısmen tq ev altı 
ve ytlz arşın arsa lizerinde iki mutfak 
ve bir ahır ve bir dönüm bin dörtyüz 
arşın bahçeyi bayi bir hanenin tamamı 

Muu Kazım ağa 
853 3222 7126 Üskildarda Çamlıcamn İcadiye cadde-

eski 6 mükerrer ve yeni 84, 86 numa
ralı yüz on arşın ar.sa üzerinde ahşap 
bir buçuk katta biri sandık odası ol
mak üzre alb oda iki sofa iki antre 
bir mutfak bir kiler iki sarnıç bir bal
kon ve altmış arşın arsa üzerinde iki 
oda bir e>cak mahalli ve beş yüz otuz 
bet artın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. Hatce Meıırure ve Fatma 
Macide Hanımlar. 

434 5958 16498 Beylerbeyinde Küplice mahallesinde Şem-
ai Bey ve Çamlıca caddesinde eaki 44, 
48, 44, 46 53, 44, 44, 48, 44, 48-1 ve 
yeni 30-1 122, 122, 97 nnmaralı her 
mucibi senet yüz elli 1ekiz dönüm bir 

evlek yetmiı alh artın muhterik konak 
arsası ve tarla 'le arazinin temamile 
karlık tarlanın ıülüaan hiuesi Zekiye H, 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve milıtemilah yazılı Em
lik 61 gün müddetle -cra kılınan aleni mlizayede neticeıin
de hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takar
rür ederek birinci ihalesi icra ve otuz bir gön müddetle mü
zayedeye vazedilmit ve 26 Ağostoı 931 tarihine müsadif 
çarşamba günü aaat on dört ten itibaren müzayedeye milba
teret olunarak ıaat on bet buçuktan muhammen kıymetini 
geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulun
muş olduğundan talip olanların mezkiir günde aaat on bet buçu
ğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on 
beş buçuktan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edU
miyeceği ve mezkur Emlake evvelce talip olanların kat'ı ka
rar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur ey
lediği takdirde evvelki taliplerin müzayedede!\ çekilmif addo
lunacakları lüzumu ilin olunur. 

metin olarak imali deruhte eder. 
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Rakı Şarap Likör 
LERi.a 

500 250 
gramhk gramhk 

Kiloau tişeai 

ıoo 
gralll 

ıiıe•İ 

Hususi fevkalade rakı 300 
300 
200 
200 
150 
150 
200 

t5o 
150 
100 
100 

75 
75 
50 
50 
37,~ 
37,~ 
50 

30 
30 Yalova rakısı 

İstanbul rakısı 
Nazilli rakısı 
Aydın rakısı 
Boğaziçi rakısı 
Konyak 
Votka 

75 
75 

100 
180 90 50 

00 
oo 
00 
00 
25 
00 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 7 
90 gramlık 32, 7 5 gramlık 26 kuruş 

Halis şarap: Beyaz ve siyah, 700 gramlık şişesi 50 kur 

BUNLARDAN BAŞKA 
Fransanın en meşhur 

orijinal viskiler, 
muhtelif marka şampanyaları, İtalyan köpürür ~rapla•ı 
muhtelif marka cinler, vermutlar, muhtelif marka 

Rus şarapları 

DöKKATl 
idare mamQlitı metrnbattan 6 kilodan fazla müb•• 
bayaatta bulunanlara yüzde 10 ıskonte yapıllr. 

S t h il• Galata rıhtım üzerinde ispirto ve lapif a iŞ ma a ) • tol~ içkiler. inhisarı tdares~nin b~tiıl'l 
• dugu Kefeli Hanı altındaki maga 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

"Tayyareler için müeef sathı 
hamile (kanat) ait 11lahat'' hakkın
da olan bir ihtira herati talebi için 
lıtanbul vilayeti celilesine 25 Ağus: 
toı 1928 tarih ve 24694 numara ile 
mukayyet müracaat üzerindeki hu
kuk bu kere ferağ veyahut icara n 
rileceğinden mezkur ihtirayı satın 
almak veyahut isticar etmek arzu· 
ıunc!a bulunan zevatın latanbul 
Bahçe Kapı Tll§ Han No. 43-48 de 
mukim vekili H.W. ISTOK efendi
ye müracaat etmeleri, 

DEVREDiLECEK iHTiRA . 
BERA Ti 

·•Tek satıhlı tayyarelere ait ısla
hat" hakkında olan bir ihtira herati 
tıılebi için lıtanbul vilayeti celileıi
ne 27 Ağuıtoı 1928 tarih ve 24760 
numara ile mukayyet müracaat Ü
zerindeki Hukuk bu kere ferai n
yahut icare verilecefinden mezkur 
ihtirayı satın almak veyahut İsti
car etmek arzuıund. bulunan HYa
bn lıtllnbul Bahçe Kapı Tat Han 
No. 43-48 de mukim vekili H. W. 
ISTOK Efendiye miiracaat etmele
ri. 

Beyoğlu orman ida
resinden: 

Kabatat 'le Betiktaıta maz
but on çeki mahlut odun ile 
476 kilo meşe k8mürll mü
ııayideten aablıkbr. 27-7-931 
de ihale olunacağından talip
lerin Be~iktaş orman idare
sine ve ıhale günü mahalli 
kaymakamlıiındaki mliııayede 
komiıyoalerine mtıracaatları. 

T 1 f Beyoilu 4160 
e e on: dahili : 21 

Zonguldak Defterdarlığında-
Zor. guidak hükümet konağının 17265 lira ketif 

(KALORİFER) tesisatı olbaptaki proje keşifnamesil• 
nameleri veçhile 1931 ağustosun birinci cumartesi gıııı~ 
16,50 da Zonguldak Defterdarlığı daireeinde ibalesJ 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarı 

Taliplerin izahat almak üzere (ANKARA), (İSTA~ 
( ZONGULDAK) Defterdarlıklarına mliracaatlan 11e 
mezkürda ehliyeti fenniye vesaikini ve 1295 lira nı 
teminatla mliuakasaya iştirakleri llizumu ilin oulunu:,.; 

İzmir Erkek Muallim MektJ 
Müdürlüğünden: ~ 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulan İzmir ~ 
Muallim mektebinin (23467) lira bedeli kqifli eaas. ,11 
merdiveninin inşası ve tarafeyniuin tanzimi için teki'' 
len bedel haddi liyik görülmediğinden 28 temmuz 931 /, 
hine mliaadif sah glinü saat 17 de Karataı'da Erkek I._ 
lim mektebinde tqekkül edecek mübayaa komisyoıı11; 
fından pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin Jll 

müddet zarfında komisyona müracaatları ilan olun~ 

Kars Vilayetinde11: 
Encümen 38. Vilayetimiz köy yatı mektebine bir '~ 

ihtiyacı olan erzak ve sairenin münakasa karannın . 
veçhile mübayaall için 11-7-931 den itibaren yirıJlı ~ 
mllddetle münakasaya çıkarılmış olduğundan talip 01' 01 
30-7-931 günü akşamının saat on beşe kadar Kars en' 
kalemine mllracaatları.. 

• Mes'ul müdür: Bürlt 


