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Buğday 
Meselesi 

Son bir kaç sündür loujday m~
ldeai mevzuu bah•olmlıkladır. Bı-
2.İın anladığımız. ,-aziyel şudur: 

Bir çok memleketlerde old?ğ~ !;. 
l>i bizde de bir fula buğday ıstih~a
li vardır. Zaten buhran dernek ıı
tibıalin ihtiyaca nazaran faz.la ge!
ırı.eai demektir. Ve bundan dolayı fı
•tlar d .. mekteôir. Bu vaziyette ta-

Uf • • L" 
ltii herkes bu hastalığın çareıını nu-
lrıimetten beklemcld:edir. Türkiye
li.İn takip etmekte olduğu iktısadi 
aiyasete göre bu da haksız bir şey 
değildir. Buğdaycılık memleketin 
ba1lıca istihsal şubelerinden biri
dir. Bu istihsal şubesi bazı mevanie 
ınaruz kalınca, kuvvei umumiyenin 
bunu müşkül mevkiden kurtarn1cıığa 
çah§ması prensip noktasından aygı
tı değildir. Yeter ki buhrana _çare 
olınak üzere göıterilen tedbft-Jer, 
lllem!eket için kabili tahammül ol
ıun ve hakikaten istenilen maksadı 
teırun edebilsin. 

Tavsiye edilen b&ZJ tedbirler ıun
lardır· 
E~ek fiyatına ıki veya Üç ~ruş 

>aınmedilmck suretile buğday fıatı
IUn bu nisbette yukselmesini temin 
etınek. 

1 tİraf ederiz ki biz bunu teklif e
denlerin makaatlarını kolaylıkla an
layamadık. Ekmek fiyatını 3 kuru!! 
Yükseltmekle köylünün elindeki bug 
day fiyatına tesir yapabileceğine ih
••mal vermiyoruz. Çünkü fiyatı tes
b:t eden arz ve talep kanunu reka
bettir. Rekabet neticesindedir ki 
k oylü malını daha ucuza satınaga 
tnecbur olmuıtur. Ve mutavassıt ta 
bunu kendisinden bu fiyattan almı:ı 
lır. Müstehlik ekmeği üç kuruş pa
halıya yiyince, belki mutavass.ıt .hiç 
hakk, olmadıi• halde bundan ıstıfa
de edecektir. fakat mutavassıtın 
kOylüye bir hisse vereceğini tasav
vur etmek safderunluk olur. 
Eğer ekmek üzerine ;ı:amcdilcce~ 

ftyaı, dogrudan doğruya b.~. v~~gı 
•uretile alınarak bii.ohara koyluye 
Prnn suretiJt: tevzi edilecekse, bun
dan da mak!ladın hasıJ olacagına pek 

kani değiliz. .. . 
Bir kere prim itaı;ı demek, kafı de

rtcede teı·aliki etmemiı olan bir san' 
•ti teşvik etmek için ona na~di ıe· 
kilde mua,enet etmek demektır. Bu
rada 11e vaziyet hiç le böyle degil
dır. Bugdaycıhğı letvik etmek İ5te
yoruz. liiliikis tahdit. ct~ek ia~eyo
ruz. Çünku ıstihsal, •.h~yaca nıs~
tcn fazla gelmişt.r kı fıyat!ar ılut
hıu 1.. Tahdit edilmek 11tenılen 

ş ur. ,. 
bir ıstibsal için prim vermek ma?a
ıız. bir tey olur. Binae~le~h "eııle
cek prim degildir. Belki bır defaya 
lnahsus olmak üzeı·e bir muavenel
lir. Biz bunu bu tekilde anlayoruz. 
Ve teklif edilen tekil de müıtehlik
ten fevkalade vergi almak ve mua
venet olmak üzere de köylüye dağıt 
bıak şekline müncer olmaktadır. 

Ancak dikkat edilecek oluroa, böy 
ı. bir tedbirin en fena bir tekilde 
vergi tarhı demek .olduğu anlatılır. 
Bir defa ekmek üzerinden hiç ikti
dar nazarı dikkate almmaks121n her 
"••ten müıavi mikdarda verııi al
bıak demektir. Denebilir ki buğd~~ 

• "erııiai bilvaııta versilerin teklıfı 
tahıiaidir. Zengin, fakir, berkeı .. mü 
aa\'İ mikdarda ekmek yer, ve mu sa· 
•i ınikclarda versi verir. Halbuki 
"ergi her keıin iktidan niıbetinde 
0!ınak lazımdır. Binaenaleyh böyle 
hır ırerai alınacak ise, buğday veya 
<ktnek Üzerine zam ıuretile dejil, 
11.ticlara istinat eden verııilere zam 

• >'-ı>mak suretile alınmak lizımdır. 
lialbuki bükümetin siyaıeti vergi
ııin tezyidi degı" ·ı tenzili cihetine 
.ı.,- ' grudur. 

Versiyi ve bu bapta lazım olan 
"'."'idatı bulduğumuzu farzetaek da
bı bunu köylüye naıd taksim. ede
eeiiz? Kücük bir teıviki smayı me
&e1et.i.tıin ~emlekette ne kadar müz 
""? bir hale geldiği ve aanayi. prim
ltrııün tevzi edilemeyerek mhay~t 
Sanayi ve Maadin bankasına veni .. 
eliği nıalumdur. Buğday üzerine ya
Pılacak muavenet tevziatı buna da 
benzemez. Köylüyü birer birer bu
lup hepıine istihı<ali nisbetinde m?
""•nette bulunmak ıazımdır. 730 bın 
ltiJQınetre arazi üzerine bunu tatbik 
etrnenin mü•külitı tasavvur edj}ebi 
ı· ' k' ır. Bundan maada unutmayalım ı 
her köylü aynı derecede himayeye 
nıiibtaç değildir. Çünkü piyasaya 
>'•kın olan köyler vardır. Uzak olan 
l.öyJer va~dır. Münbit araziyi eken 
köyler vardır. Çorak araziyi ek~~ 
"ilrdır. BunJal"ın himaye derecesını 
takdir etmek kolay bir §ey değildir. 
Bina•naleyh biz teklif edilen bu de
ıralarda bizi neticeye götürecek bir 
nokta göremiyoruz. . 

liükumetçe derpiş olu~n teda~ı: 
re gelince· bunun ciddiyeb evvelkısı 
ile kıya• kobul edemeyecek derece
d dir. Bazı •r~İ mahıul.it hakkında 
ltazı memleketlerin valorizasyon ya
ni kıymetlendirme namı nltında bir 
·~~aset takip ettİ•7İ maJUmdur. Ez
curn}e uzun müddetten beri Brezilya 
b""k u umeti kahve hakkında bu siya-
i,:ti takip ettiği gibi, pamuk ve ya

nlarda Amerikanın da buğday hak 

MecıisL matbUat kanununu 
-- --~ - - ~ - ·- -- - ~ . ~ 

bugün görüşecek. 
Lozan günü dün merasin1le tes'it edildi .. 
Matbuat kanunu bu
gün müzakere ediliyor 
Layihaya göre, gazete ve mec

mualar nasıl kapatılabilecek! 
Bugün bir çok hatiplerin söz söyleyecekleri 
ve hararetli müzakereler olacağı anlaşılıyo .. 

r' ______ ...,,I 
GAZİ Hz. 

Reisicümhur Hz. diin 
Yalovtıdan avdet buyur· 

mamışlardır. Gazi Hz.. nin 
daha bir kaç gün Yalo· 
vatla kalmaları muhte
meldir. 

Meclis Reisim z 
Dünkü ekapreale An

karadan geldiler 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım Pata Hz. dün eluAnkara 24 (Telefon)

Yarın Mecliste müzake
re edilecek olan matbu
at kanun li.yika•ı gaze
te ve risalelerin kapan
ma faslında ıu madde
ler vardırı 

presle Ankara
dan şehrimize 
gelmit ve, ister 
yonda Vali Mu 
bittin, Polis 
Müdürü Ali R 
za Beyler tara
fından istikbal 
edilmitlerdir. 

Darülfünun konferans sôlonuncla dünkü merasim 

Madde Memleketin 
umumi siyasetine dokuna
cak neşriyattan dolayı ic
ra Vekilleri hegeti kara
rile gazete veya mecmua
lar muvakkaten tatil olu
nabilir. Bu suretle kapa
tılan gazete 11eya mecmu
anın neşrine devam eden
ler hakkında k ınunun se
kizinci maddesi hükmü 
tatbik olunur. Bu suretle . ' kapatılan gantenın mes • 
ulleri tatil müddetince 
başka bir isimle gazete 
çıkartamazlar. 

Madde - Gazete veya 
risale ve matbııal.or: A -
Devletin dahili ve harici 
emniyetine, B • Milli pa
ranın kıymetinin düşmesi
ne TJe milli itibara, C- Ka
ra, de1tiz, haTJa kufJ1Jetle· 
rine taalluk eden memnu 
neşriyatı muhtevi olduğu 
takdirde Cümhuriyet müd
dei umumisi veya h8kim 
veya mahkeme tarafın1a_n 
müsadereleri emredılebılır. 

Müskirat 
inhisarında 
Umum müdür Asım 
Beyin yeni kadroya 
dair verdiği malumat 

yeni sene bütçesi münasebe
tile Ankaraya gitmiş olan Müs 
kirat inhisarı Umumi Müdürü 
Asım Bey dünkü ekspresle av-

det etmiştir. . . . 
Asım Bey, bir muhamnmı-

zin sorduğu suallere cevaben, 
bütçe ve kadrol_ar. hakkında şu 
maJUınatı vermıştır. .. 

1 

F=r=an=s=-ız=== Lozan günü için dün 
Tayyareleri merasim yapıldı 

Layıhada tadlldt yapan 
muhtelit encümende reis 
C•mil Beyle mazbaft1 ma-

lıarriri Vasfi Raşit B. 

Zararı manevi için de 
layihada. şu madde var
dır: 

Matbuat cürümlerinden 
ve mal buat ııa ıtaYİ l fJ ga
pılacak suçlardan dolayı 
hükmolunacak tazminat ve 
mali mesu' liyetlerden ce
zaen mahkii.m olanla be
raber sermaye koyanlar 
müteselsilen meç'uldürler, 
Yarınki celsede bir 

çok meb'uaların •Öz ala
cakları şimdiden anlaıı
lıyor. 

Kazım Paıa 
Hz. nin refika. 
lan Hanıme
fendi ile çocul, 
!arı da ista~
yonda kendile
rine intizar et. 
mekte idiler. 

Bir polis müf 
rezeııile bir kıt 
ayİ askeriye P, 
şa Hz. ne ist-. 
yonda resmi sc 
lamı ifa etmis 
)erdir. ' 
Kazım Pa~ 

Hz. Haydarp" 
şa nhtımmd 
bekliyen Saka 
ya motöril< M..-""'ı:iili.1-...J 
doğruca Dol-
mabahçe sara- Kazım P9. Hz. 
yındaki dairelerine gitmitler
dir. Pata Hz. dişlerinden muz
tarip olduklarından meclisin 
sooı içtimaına riyaset edemeden 
latanbula gelmek mecburiye
tinde kalmıılardır · 

J Şarki ve merkezi Avrupacla 
bir propoğanda seyahatı yap 

ı makktıı olan Jeneral De goyı 
un idaresindeki Fransız hava 
filosu önümüzdeki çar,anba sa
bahı tehrimizde bulunacaktır. 
Mezkur filo dün Bükreıte idi, 
oradan Belgrada geçecek ve i
ki gün kaldıktan sonra Sofya
ya uğrayarak, lstanbula gele
cektir. 

İsmet Pş. Hz. 
Batvekil İsmet Pata Hz. ta

til ve istirahat devresini geçir
mek üzere bu hafta İçinde §eh
rimize geleceklerdir. 

Dün bir vapur 
karaya oturdu 

Dün İngiliz bandıralı Trlyo 
isminde bir gemi Ahırkapıda 
karaya oturmuş ise de kendisi
ni kurtarmıttır. Yalnız gemi
nin altında tehlikeli bir yara 
vardır. Gemi Ahırkapıda bu
lunmaktadır. 

Dünkü spor faaliyetleri 

Mevsimin ikinci yüz
me yarışı yapıldı 

Yarışlar çok heyecanlı olmuş ve 
mütevazı çalışan Beylerbeyi ku
lübü 4 Türkiye rekoru kırmıştır 

Senenin ikinci yüzme müsabaka- / nizcllik heyeti bu sefer daha muaz
lan dün Büyükderedeki yüzme ha- :sam tertibat almıt ve yarıılann in
vuzu11da yapdclı. tizamla yapılmasını temin etnu§tİ. 

Müsabakalar çok kalabalıktı. De· Dün Beylerbeyi kulübü seçen hafta 

Tenis 
Turnuvamız 

Memleketin münevver ve şuurlu 
gençliği dün büyük günü 

vecd ve heyecanla tes'it ettileı 

Darülfünun konferans salonu dür! 
hıncahınç dolmuş bulunuyordu 

Lozan ıulhünUn ıekizinci yıldOnu 

mü dün darülfünun konferanı salo

nunda saat 3 te pek parlak mera İrn 
ve tezahüratla tes'it edildi. 

' Konferanı salonu daha erkenden 

olmai:a batlamııtı. Saat Üçe yaklıı. 
tırken, salon hıncahınç dolmuttu ve 
heı- senekinden fazla bir kalabalık 
göze çarpıyordu. Merasime bine ya

kın darülfünun tale:beıl, bir çok hu
kukçular ve kesif bir münevver 
a nçlik kütlesi ittirak etmiıti. Eski 
hukuk profesörlerinden ve Devlet 
bankası meclisi idare reisi Nusret 
Bey ve bir çok darülfünun hocaları 
hazır bulunuyorlardı. 

Salon methali ve dahili bayraklar 
la teooyin edilmitti. Merasime Zeki 
Beyin İdaresindeki riyueticümhur 
orkeıtra11 ittirak etmiı bulunuyor
du. Saat tam 3 te l ıtiklil ...,Ue 
merasime bqlandL Müteakııı.. Hu 
kuk fakültesi katibi umumisi Dı·. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Politika 
HiKAYE 

Hatirımda kaldığı kadarım 
anlatayım: "Oğlu yayan baba
sı eşek üstünde: 
--Şu insafsız adama bak; 

kendi eşeğe binmiş, oğlunu yü 
rütüyor. 

Hatiplerden Ahmet Reşit B 

bir idealiniz yoksa, 
Eğer bu ideali hakiykat e

decek yolu bulmamışsanız, 
Eğer slu bu yolda yürüte

cek fikir ve metot malzeme
niz tamam değilse, - idaremiz mevcut muesse

sat arasında en ye~isi. oldu~~ 
için memurlarmnz ~tıyha~fa dgo)

( Dt r.11 s incı sa ı e e ======= kuandıiı büyük salibiyeti idame 
•tınit ve Türkiye relu-.rlarından bir 
çoklarını krrnntbr• Y aıf~4ların sure· 

Adamcağız düşündü, taşın

dı, hak verdi ve oğlunu eşeğe 
bindirip kendi yaya kaldı: 

Sizi her adım başında bir 
baş)ca demagog durdurur; kal
binize şüphe, azminize gevşek 
lik verir; hedefiniz arkanuda 
bile kalabilir. kında böyle bir siyaset takip ettiği 

··rüimüıtür. Bu siyaseti fU suretle 
:

0 ıasa etmek mümkündür: Mahıu-
1:n fazla gelen kısmını,_ hükumet 
hesabına ıabn alarak P.Syasaya ar .. 
zetmemek, bir istok ~a?nde muha
f etmek ve ancak ıstıhsal azaldı
... aza zaman bunları piyasaya arzeyle
gı ktı' Brezilyada stihaalin fazlalıme r. 1 d 1. 
i d• ettig' i bazı zaman ar a ı-
ı tema ı ... k 
ti 

d .. memek ıçın bu ıato un 
ya ar U§ • •• ··1m·· 
kısmen ifna edildiği bile soru uş--

tür. 
Valorizasyon siyasetinin baıka 

memleketlerde ne derece _?.1'.'vaffak 
olduğunu tetkik edecek ~egılı.z. Yal
nız memleketimizde tatbılu bıze pek 
'kolay görünmemektedir. Bi_r. ker.e 
buğday fiyatını yükseltmek ıçın hu
kô.met bu istokun mühim bir loımı
nı satın alacak oluroa, köylünün bun 
dan yapacağı zarar hükümet h~sabı
na intikal etmi§ olacak ve tabu bun 
dan dolayı bütçeye milyonl"!'la tak
dir olunacak bir masraf yekunu tah 
mil etmek lazım gelecektir ki, Tür
kiye maliyesinin buna müs~t old~
ğunu zannetmiyoruz. Amerıka.bug
day hakkında bunu tatbik edeme
miştir. Bundan maada böyle bir. ist~ 
kun lıükümet elinde mevcudiyet• 

piyasa için daima bir tehdit ııııuıza
rım arzedecek ve bu bal Amerikaıla 
olduiu gibi, daima köylünün gay
retini kearetmeğe sebep olacaktır. 
Eğer bu vaziyet devam edecek olur 
aa da hükumet bundan aonra dahi 
ayni fedakarlığa katlanması lazım 
selecelrtir. işte bu sebepten dolayı
dır ki lktı•at vekili bu mahiyetteki 
tekliflere karıı muavenet etmek lü
zumunu hisıetmİf ve hükümet bu 
bapta yapacağı ancak borçlu zürra
ın borçlannın bir kısmını aynen hu
bubat olarak almak noktasına side
ceiini ııöylemittir. Bu şekilde t ·d
bir alınınca devletin fedakiırlığı da 
ancak maliyemizin tahammül ede
ceji bir derecede ndirilınit olur. Bu 
ııünJı:ü vaziyette yapılabilecek yegfı 
ne tedbir de budur. Piyaaayı müda
faa etmek hükiimetten ziyade müs
tahıilin vazifeıidir. Bu seneki fazla 
istihaal bize bir deni ibret olarak 
köylünün, gelecek •eneler için istih
sali.tına deha mahdut bir vecih ver
menin yolunu bulması lizımdır. 
Yoksa prim ve yahut hükumet tara
fından herhangi şekilde muavenet 
gibi tedbirlerle buğday meoelesinin 
halledilebileceğine kani değiliz. 

Ahmet ŞOKRO 

Devamı 2 inci sahifede) 

Dünkü boks 
tafsilitı iç 

sahifemizdedir 

Matbuat 
Celsesi 

Ciimhuriyyetten evoel 
Cümhuriyetin teesıüıünden ev

vel memleketimizde deniz ve icara 
nakliye vaoıtaları klnıilen ecnebi el
ler ve ecnebi kafalat tarafından ida
re edilir, hatta en ufak amelesi bile 
gayri Türk unsurlardan bulundurur 
du. Cümburiyetin teeııüıünden ev-. 
vel memleketimizde ne kadar faal 
kredi müeııeaesi varsa, bankalar var 

sa hepsi gayri Türk. San'at "" ti-

f Devatnı 5 inci stıhiledıd 

1 - Turnuvamızdan bir 
enstantane 2 - Mis Hee· 
mstra hakemlik ederken 
Dün Takaimcle teniı klübü 

kortlarında gazetemizin turnu-
vası devam etti. 

O yunlar çok heyecanlı olclu 
(Devamı 5 inci sahi/ede} 

- Şu terbiyesiz çocuğa bak; 
kendi eşeğe binmiş babasını 

yürütüyor. 
Adamcağız gene düşündü, 

taşındı, hak verdi ve kendisi 
de oğlunun arkasından eşeğe 

bindi: 
- Hele şu zalim herife bak; 

iki kişi bir zavallı eşeğin .;ır. 
tına biner mi? • 
Adamcağız tekrar hak ver

di, bu sefer ikisi de inip, eşek 
önde, baba oğul arkada yola 
koyuldular: 

- Ne budala adamlar, eşek
leri varken yayan yürüyorlar. 

HlkAyenin as/J bu kadar ... 
Fakat türkçesi burada bitmez: 
Baba oğul, ne yapacaklarım şa 
şırarak bir milddet te eşeği 
omuzlarında taşımışlardır. 

EGER ••• 
Eğer gcl:iünilzle g8rdiiğiinüz 

Düşünülerek verilmiş, ve dü 
şüniilerek verildiği iqin kendi
ni müdafaa eden bir karar xa
dar büyük kuvvet yoktur. 

BİR BAŞKA HiKAYE 
Bir köpek, hastalanmış as

lanın üstüne atıldı; yele.~ini 
yolmağa ve etini dişlemege 

başladı. 
Arslan kendini toplayarak 

bir vuruşta köpeği yere s~rdi 
ve güneşe doğru dönerek: 

- Bir arslan pençesinin kö
pek kanı ile lekelenmesi a}l J>
tır, biliyorum. Fakat böyle 
yapmasaydım, köpek bir '· ,_ 
lan öldürmüş, diyeceklerdi. 

* * * Bu fıkrayı hemen buna 
kın, miltareke günlerinde, 
tanbulda da yazmıştım. 

Falih Rıfkı 

ya-
• 
' 



er 
n 
L 

( 

l 

U lYlA.n,. 1 .c; 1 6.J & Lı•tlW&Lll.e. ....... 

HARiCİ HABERLER •• 
ERMENİ ~:.~AH. lngiliz-Amerikan-Alman iktisadi 

Siyast tefrika : 3 

M. Ponso'nun telgrafı ittifakı müsellesinden bahsedildi 
~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

bu Şimdiki fevkalade komiser 
telgrafında Fransız 

mandasından bahsediyordu 

Konferans bitti. Almanlardan mada diger bazı 
murahhaslar memnuniyet beyan ediyorlar 

Bütün bu muahedelerin üs- Akvama kartı taahhüt ettiği 
tüne dünyanın büyük devletle- maddelerle tezat teşkil edemez. 
ri tarafoıdan kabul ve imza e- Bu kayıt, mufıafazai intizam, 
dilmiş olan Lozao muahedesi emniyet ve müdafaai memle
de ilave olunursa Hosaper'cile- ket ve münasebatı hariciyeye 
rin kimlerden nasıl bir cevap ait hınuslarda hassaten lizi

lngiliz başvekili ile hariciye 
nazırı pazartesi günü 

Berline hareket edecekler 
beklediklerioi anlamak güçle- müttatbiktir. 
ıir. Evet Ramğavarlar Akvam Franu.nm Suriyeye taalluk 
cemiyetine müracaattan hatka eden beynelmilel taahbüdatı 
bir şey yapmamıf, Hmçaklar i- müddetince itbu kanunu eaaai
se asla mevcudiyet göstereme- nin o taahhüdata dokunan mad 
mişler. l~ gören yal.nıa Tatnak- deleri ancak Fransa ve Suriye 
!ar kalmıf. Bunların ne it gör hükumetlerinin itilifile tayin 
dükelrinl burada tekrar etmek edecekleri terait dahilinde ka

Mecaristanın da yardım isteyeceği 
söylenmektedi~ 

bizim için lüzumsuzdur ve bu- bili tatbik olabilir. 
nun tetkiki daha ziyade Ermo- Binaenaleyh, o gibi mevat bu 
nilere aittir. Fakat ne it gör- itilafın akti üzerioe müzakere 
mek istediklerini bilmek her Ye ilin edilecektir. Fransa hü-
halde faydalıdır. k&netiuin mümessileri tarafın 

Cenup hudutlarımızda Er- dan ittihaz edilen teşrii ve ni-
meniler zam[ kararlar iki hükUmet ara-

Y ukarıda T aınak fırkuınm sında itilaf huıl edilmedikçe 
Ermeni milletini bir futbol to- tadil edilems • ., 

LONDRA, 23 (A.A.) - Maliye 
nazın komitesinin içtimaında tesbit 

edilen va konferanım bu sabahki 
umumi içtimaına arzedilecek olan 
raponın kat'i metni büyük bir me
rak ile beklenmektedir. Fraıuanm 

Almanyaya yardım glunna ne suret 
le ittirak edeceği bilJı.assa düıiiııül
mektedir. 
Konferansın bu raporu kabul ede 

ceii ve neticenin öğleden bir az son 
ra ve her halele aktam üzeri Buc
kingham sarayında tertip olunacak 
gard en party' den evvel öirenilece
ği zannolunmaktadır. 

Hariciye nezaretine gelen murah · 
haslar çok ferahlanmıt ve ıen görü
nüyorlardı. Hava açık ve giineıli 

idi. Fransız ve Alman nazırları bir 
müddet ayakta görüımüılerclir. Sa
at 10 da yedi devletin bütün murah 
hasları içtima salonunda toplanmıı 
ve müzakereye başlaınıtlardır. 

M. Laval'ın sözleri 
LONDRA, 23 (A.A.) - Fransız 

batvekli M. Laval, konferansın son 
celsesinde ıöylediği nutka §U sözle.
le nihayet vermiştir: 

Donald gazetecilerden birine ıu be
yanatta bulunmuıtur: "Yedi devlet 
arasında husule &'elen itiliftan dola 

yı çok memnun bulunuyorum. Bu 
itilaf pek ı:üç elde edilmittir. Fakat 
ne olursa olıun temin olunmuştur. 

Büyük bir ehemmiyeti haiz olan bu 
itilifı Almanyaya yapılacak yardım 
hususunda azami bir tesir İcra et
mesi muhtemeldir. 

M. Stimaon da konferan• bittik
ten sonra Rôyter muhabirlerinden 
birinin ıorduiu suale verdiği cevap 

ta alman neticeden tamıunile mem
nun olduğunu söylemittir. 

iktisadi ittifakı müselles 
LONORA, 23 (A.A.) - Gazete 

ler konferansın neticesi hakkında bü 
yük bir ıevk izhar etmektedir. Fil 
vaki konferansın tahdidi teslihat ve 
tamirat ıneşelelerini müzakere ede
ceği evvelce ihsas edilmit idi. Bina
enaleyh, matbuatın bu pürüzlü me
selelerin kat'iyyen bertaraf edilmiş 
olmasını görerek inkiaan hayale düş 
mesinde f8fılacak bir ıey yoktur. 
Matbuat elde e<lilen netice•erin mu
vakkat telakki edilebileceği ve "Al-

pu vaziyetiı:ıııi soktuğunu söyle Bu madde bittabi Kanunu 
miştik. Hakikaten çarların tek- Esasinin 115 maddesini birden 
melerinden kurtulan bu top İptal ediyor ve Mandaterden zi
timdi Fransızların ayağına geç yade bir müstevlinin hükmünü 
mittir. Fran5ızlar hem Suriye- haiz bulunuyor. Meclis bu tekli 
lilerin birleşmesine mini ol- fi derhal reddetti. Bunun üze
mak hem de Türk hududunıda rine yüce komiaer cenapları da 
daimi bir taciz unsuru bulun- meclisin içtimanı tecil ve yal
durmak için taınak siyasetin- nız teais meclisini ipka etti. 
den istifade etmeği düşündü- Tesis Meclisi Franaanın ar
ler. Taşnakçılar Macaristandan zuauna memur. edilmitti. Mr. 
Yunanistandan, Rusyadan ve Ponaon kendisini şarklılar hak
Türkiyeden kandırabildikleri kmda köhne zihniyete kapbr
masum ermeni ailelerini Suri- mıı ve guya Suriyelilere mecli
yeye nakletmeğe başladılar. Ce sin dağılmadığı fikrini vererek 
nup hududumuzda her .ene bir efkarın birdenbire galeyanına 
az kalınlaşan bir Ermeni zin- mani olmak istemiştir. 
ciri uzamağa baıladı. Bunun Hem vatanilerin müracaat 

'"Londra miikilemelerinin Fransa manyanın düçar olmuı olduğu müıi 
ile Almanyayı siyasi sahada el biı-li- ı betin derin sebepleri,'. n~ son. ~ar 
ğile çalıtmaia sevkedeceklerini ü- da toplanacak olan ıçtımaa ıntızar 

tafsilatına girmezden evvel Su ve protestolarından kurtulmak mit ediyorum.., 
riyede tatbik edilen idare sis- hem de ille heyecanın intizarla Amerika hariciye nazırı M. Stim 
teminden kısaca bahsetmek yatıımasını temin etmek üzere son Fransız - Alman mükilemeleri
mecburiyetindeyiz. tekrar F ransaya gitti. Meclisin nin delalet ettiği manaya dikkati 

Ermenilerin Suriyede niçin tekrar içtimaa baılamaaı veya- celbetmit, bu müzakere ve mük&le 
teksif edildiğini isbat eden en but yeniden intihap yapılması melerin bütün dünyada emniyet ve 
resmi ve en açık şahit Fransız- komiserin. avdetine talik edil- itmat duygusunu yeniden canlandı
ların Suriyecle tatbika b-.ladık mişti. Yüce komiser Parise git racağuu söylemiştir. 
lan muhtelif kanunu esasiler- ti ve aylarca gelmedi. Guya hu Alman Baıvekili M. Brüning Fran 
dir. Bunlardan en esaslı olan• dutlar kahramanı Ceneral Er- sa ile Alınanyanın birlikte çalqma-
larmı acele gözden geçirelim: nest refakatinde İngilizlerle lannın büyük bir ehemmiyeti haiz 

Suriye kanunu esasisi Suriye hudut meselesini halle- olduğuna kani bulunduğunu beyan 
Neşri tarihi 25 mart 930 diyordu. etmittir. 

1- Suriye müstakil bir de.-- Suriyeliler Komiserin mak- ltalya hariciye nazın M. Grandi, 
lettir, arazisinden hiç bir cüzü sadını çoktan aolamıtlardı.Pon Londra konferansının nihayet bul-

1 so avdet edince tesis meclisi r.ı- masının bütün dünyada yeni bir ha ayrı maz. 
2 _ Suriye tecezzi kabul et- isi ve vataoilerin lideı i Hasi- vanın ve bilhaııa Avrupa milletleri 

•ııeyen siyasi bir birliktir. mülotis 11 - 1 - 930 da şö.y- arasında :yi münasebetlerin vücut 
3 _ Şekli hükmet cümhuri- le bir beyanname neşretti: bul'1'.asına bir ba,langıç olacağı ümi 

yettir. Merkezi Şamdır. "Yüce komiser Pooso iki de- dinde bulunduğunu •Öylemiştir. 
24 - Hakimiyet milletindir. fa Parise gidip geldi. Kendisi- lv1 .Mac Donald'la 
30-Hakimiyeti teşriiye mec le görüşmek üzere yaptığım l'ı·f. Stimsoıı memnun 

Iisi meb'usanındır. müracaatlara cevap vermedi. LONDRA, 23 (A.A.) _ M. Mac 
31 - Kuvvei tenfiziye Rei.. Nihayet bir mektup yazarak ...... .,. ..................... ·-·· .. ···-····-·····-· 

sicümhurundur. fevkalade ahval zuhurundan ev yetine her biri için ayn bir ka-
104 - Reisicümhur devrei i vel bi ranla~ma ihtimalinden ounu esasi yapıldığım ve artık 

dıye zarfında kanunu esasinin bahsettim ve m~lakat istedim. tesis meclisine lüzum kalma
tadilini isteyebilir. Tadil için 11 - 4 - 930 da görüşebil- mış olduğundan da feshedildi
meb'uslann üçte ikisinin ve ve- dik. Yakında bir siyaset tatbik ğini ilan etti. 
zirlerin muvafakati şarttır. edileceğini söyledi. Vataniler tarihte pek az gö-

108 - İdad mıntakalann Şimdi ey vatanda,Iar. rülen sürprizlerden biri kartı-
hududu ve tanzimi ile oralara Şarktaki karde,Ierimiz hür- sında kalmışlardı. Alelhusus 
verilecek s~lihiyet hususi bir riyet ve istiklilleril'e doğru gi- ı beş ?'uhtelif kanunu esasin~ 
kanunla tespit olunur. diyorlar. Siz "10., senedir yal- neş~ıoden e.vvel ~~vam <:=emı-

Bu kanun Fransızların takip nız, sadakatinizle kaldınız. Biz 1 yetme tasdık ettınlerek hır em 
ettiği gayeye tamamen muha- Bağdııttaki kardeşlerimize veri ri vaki ihdas edilmit olması 
lifti. Fransız yüce komiseri Mr. len hukuka da razı olduk. Fa- tahammül edilmiyecek bir hi
Ponso kanunu alır almaz der- kat bizim henüz icabatı düveli- dise idi. 
hal 'a.-"5c gitti. yeyi takdir edemiyecek bir mil Fransızların Suriye için ka-

0 sıralarda bazı Fransız meb let olduğumuzu soylediler. bul ettikleri kanunu esaside şu 
usbrınm da mandanın terkine Fransız milleti kendi emekleri maddeler göze çarpmaktadrr: 
dair nutuklr·~ irat etmekte ol- ile kazanan parayı Suriye için "Suriye Cümhuriyetle idare 
maları Suriyelilere kuvvetli bir sarfetmek istemiyor. Fransız olunur. Cebelidüruz ve Lizki
ür~·t vermitti. Yüce komiserin milleti sakin bir m 'lletin huku- ye hükumetleri yüce komiserin 
müspet bir cevapla döneceğini kunu hazmetmek ve Suriyenin tayin edeceği hakimlerle idare 
he;-ı!Canla bekliyen vataniler damarlarım emmek istôyoı·. olunacaktır. İskenderun Suri
hiı; ümit etmedikleri bir teklif Şimdiki siyaset Fransız hürri- yeye bağlı olmamakla beraber 
kırşnmda kaldılar: Hükume- yetpervederi siz., dlerini uza- yüce komiıerin tayin edeceği 
t:n talimat ve kararlarile dönen tacak ve hakkımızı ilin edecek- bir mutasarrıfın idaresinde bu-
Mr. Pooso meclise şu garip tek !erdir. lunacaktır • ., 
lifi tebliğ etti: Vatandatlar! Mandater hükUmet tam 

"'Kanunu esasi Fransa hü. Birlqmesini bilmiyen millet- Franaı;ı:ca hareket etmiıti: Su-

edilmesi mütaleaımda bulunmakta
dır. 

Newa Chronıcle gazetesi, M. l~lin 

din ile M. Lıh•alin hareketlerinin 
Alman mahafiliade müsait bir intiba 
tevlit etmit olduğunu yazmaktadır. 
Akamete uğramıı bulunan ve ihti
mal üç ay sonra toplanacak olan kon 
feranıt'aı bu akıbetine rağmen Fran

sızlarla Almanlar araaında bir muka 
renet teeısüs ebniıtir. 

Dailey Ekspres gazetesi teklif o

lunan tedbirlerin Almanların hoıuna 
gitmemi~ olcluğunu yazmaktadır. 

Mevzuu bahsolunan nokta §U haki
ki meseleye verilecek cevaptır. Al
manyaya ikrazda bulunmak neticede 
lngiltere ile Amerika bu meselede 
uyuşacaklar ve binnetice bir lngiJiz. 

Amerik:ın - Alman İ~tıaadi ittifak 
müst>llesi meydana çıkacaktır. 

Berfin ziyareti 
LONDRA, 23 (A.A.) - Baıve

kil M. Mac Oonald ile Hariciye na
zırı M. Hendersonun Berline gilmek 
üzere pazartesi günü Londradan ha 
reket edecekleri haber alınmııtır. 

Mac Donal ve Briand 
. sözlü filme alındılar 
LONORA, 23 (A.A.) - Konfe-

rans bittikten sonra Hariciye nezare 
ti binasının binek taıı önünde bir 
manzara görülmüttür. M. Mac Do
nald ile M. Briand sözlü filme alın
mıtlardır. M. Mac Donald elini M. 
Briandın omuzuna ahpaı>ça bir vazi 
yette koymuı olduğu halde ıu söz
leri söylemittir: 

'Konferansta güçllikle kazanılan 

muvaffakıyetin yalnız Avrupa için 
değil, fakat bütün dünya için bir mu 
vaffalayet te,kil ettiği ümidinde-
yim." 

Macaristun da gardım 
istegecek. 

PARIS, 23 (A.A.) - Havas a
jansının Londra muhabirinin gön
derdiği bir habere göre Kont Bet
hlen'io Macaristanın mali vaziyeti 
dolayıaile bir yardım temini iç.in kon 
feranıa müracaat etmeıi muhteınel 
görülmektedir. 

M. Davves, Londraya 
gidiyor 

NEVYORK, 23 (A. A.) - Ame
rilranın Londra sefiri Inı:iltereye 

müteveccihen Mauretania vapul:'una 
binınittir. 

ispanyada 
Vaziyet 
Sevil de örfi idare 

ilan edildi 
SEViLLE, 23 (A.A.) - Dün l>ü 

tün öğleden ıonra sivil muhafo:larla 
itsizler arasındaki mücadelede alcf 

teatisi bir an durmamııtır. Y aralıla 
rın ınikdan ço!ttur, bunlardan 10 ka 
darının yarası ağırdır. Saat 19 a 
doğru yanlarında kadınlar bulun
makta olan nümayİfçilerden mürek 
kep kalabalık bir grup polise karşı 
ateş açarak sivil muhafızlara ait kıı 
layı zapta kalkıtmııtır. Polis muka 
belede bulunmuı, nümayiıçilerden 

dört ki,iyi ağır surette yaarlamıı

br. Bir evin balkonundan !Jols1e..e 
at~ etmekte olan kadın da keza ya 
ralanmııtır. 

500 kitiden fazla kimıe te'!kif e
dilmittir. Mevcut hapishaneler, mev 
kufları istiaba kafi gelmemittir. Bir 
çokları belediye dairesinin mahzen
lerinde hapsedilmiştir. Komünist fır 

kası binası kapatılmıt ve fırkanın ic 
ra komitesi azası tevkif olunmıış· 

tur. Şehrin manzarası hazindir. Yol

e ular, ellerini havaya kaldırarak do 
!atmak mecburiyetinde bulunuyor
lar. Buna riayet etmeyenler tevkif 
edilmektedir. 

Gece yarısı, örfi idare ilin edil

miıtir. Netredilen bir emirnamede 
balkonlarından polise kırr§ı ıilalt a
tılmq olan evlerin müıtecirlerlnin 

de feriki cürüm addedilecekleri bil
dirilmektedir. 

Sabahleyin erkenden tayyareler ı 
şehirde bir istilqaf yapacaklardır. 

Ahali, örfi idarenin ilinını bjiyük 1 
bir m>mnuniyetle kar§ılamıt ve H· ı 
ker kıt'aları geçerken onlan tiddet
le alkıtlamııtır. 

Gazeteler buırün tekrar İntİ§ar e
decektir. 

MADRIT23 (A.A.) - Sendika
listlerin ıebep oldukları karıı•talık
lartn vahim bir ıekil alması übzeı-i
ne Andalouıie' de ve Cevillede Ö• fi 
idare ilan edilmiıtir. 

Barcelonacla telefon İfçilerinio 
grevi devam etmektedir. 

Btrrcelone' da vaziyet 
BARCELON, 23 (A.A.) - is

panyanın diğer ıehirlerile muhabere ! 
yİ temin edecek telefon hatlan grev 
ciler tarafından kesilmi§tİr. 

Madrite Barcelonada ve Seville- ı 

de bir çok radikatiıt ve anarıiıt tcv 
kif edilmiıtir. 

Corteı meclislerinde mebusların 

intihap mazbatalarının tetkik edildi 
ği celsede memleketin ıükUn ve asa 
yiı muhafazaaı hakkında hakkında 

bir müzakere açılmıştır. Muvakkat 
hükumet reisi M. Alcala, Zamora 
hükUmetin bir takım müstacel ted
birler almak mecburiyetinde kaldıj!> 
nı, bu tedbirler hakkında imkan ha
sıl olur olmaz Meclise izahat verec~ 
ğini söylemiıtir. 

Tayyare kazası 
MAORIT, 23 (A.A.) - Bu<'no 

tehri üzerinde uçan bir tayyare Can 

zale civarında yere düımüıtür. için 
de bulunan iki pilot ölmü,tür. 

Tahdidi teslihat hak
kında Fransız notası 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Ha 

riciye nezaretinin, tahdidi teılihat 

hakkında Fransızlar tarafından Ce
miyeti Akvama tevdi eclilmiı olan 
notayı henüz tetkike batlamamış ol
duğu söylenmektedir. Resmi maha
fil, M. Stimsonun Londra konlerdn
sında bulunmaktan bilistifade bu 
meaele hakkında Fransız hükumeti 

erkanı ile noktai nazar teatisine gıri 
ıeceğini bildirmektedir. 

Alman yada Fransızca 

.. 
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lzmirde Ist. Spoarl 
Altay berabere kal 
lZMlR, 24 (A.A) - Bugün Karşıyaka - Göztepe 111 

İstanbul Spor ve Altay klüpleri maçı yapıldı. Birinci maçt 
ııyaka O - 2 galip geldi. 

İstanbul Sporla Altay çok çarpıştılar. latanbul Spordş. 
san B. sakatlanmasına rağmen oyunu terketmecli. Fakat 
rafta birer golden fazla kaydedemeden maça nihayet veril 

Feci bir tayyare kaz 
SOFYA, 24 (A.A) - İstanbul - Bükreı araımda •·. 

fer eden Sydna şirketine ait bir tayyare "Karnabat., m::vk 
rinden geçerken ateş almış ve tayyare ile beraber bütün J 
ları kömür halinde yere düşmüşlerdir. 

ikinci yüzme yarışla 
(Başı birinci sahifede) ı dahi geçen ıeneki rekonı çok 

ti cereyanlannı ve neticelerini qag• farkla kırmıttır. 
ya ya~ıyorum: Geçen •eneki bu rekor (2 

100 metre serbest erkekler: Birin- idi Yahya BeJin dünkü 
ci Galatasaraydan Suat Bey (1, 20, (2.3,6/10) dur. 
10/3) Bahriye liseoinden Ali Bey 800 metre serbest erkekler= 
400 metre serbest erkekler: Birinci lerbeyinden Salim gene bir 1 
Beyleı-beyinin kıymetli yüzücüsü Sa rekoru kırmıttır. (13, 41, 2/101 
lim Bey (6,30) yüze kadar gene ay- ci Şeref Bey. 
ni yüzücülük, geçen hafta yaptığı 400 metre aerbeat Harunılet' 
rekordan iki saniye aşağıdır. Bu su- lerbeyinden Nihal Hannn (9 
retle yeni bir rekor yapmıttır. lkin- kika le brinci ve Galatasat' 
ci Galataaaraydan Şeref Bey. Aristidi Hanını ikinci olmıı 

100 metre serbeıt Hanımlar: Bi- 50 metre dipten dalma erli 
rinci Galatasaray Aristi Hanım (!, Bu müıabaka oldukça dedilı 
56) ikinci Beylerbeyinden Nihal Ha oldu ve Beylerbeyinin kazandı 
nım. hakkak bir galibiyeti inkar 

200 metre kurbağalama erkekleı:: çalışan oldu fakat bitaraf ııul 
Bu müıabaka müoabik adedi fazla kıymetli hakem heyeti Beyi 
olduğu için iki partide yapılmııtır.

1
. nin haldı olduğunu tesbit etti 

Birinci grupun birincisi Beylerbeyin rinci Beylerbeyi kulübünden 
den Zeki Bey oldu. Ancak lavl Bey oldu. Rekonı (52 2/10) 

1 - Beglerbeginden Nihal 
Hanım ve rakıbi 2 - Yü-
zücü hanımlardan biri psin 

den çıkarken .. 
yaptığı için diıkalife edildi ve bi
rinci deniz üsesinJen Ali Bey adde--· 
dllli. (4, 18,3/ 5) ikinci kuleli lioc
sınden Sedat Bey. 

100 metre kurbağalama Hanım

lar: 
Galataaaraydan Aristidi Hanım 

rakıpsiz olarak İftİrak etti ve birin

ci oldu. 
(2,45,2/ 10)) 
200 metre serbest erkekler: 
Bu müsabaka çok heyecanlı olmuş 1 

neticede Galatasaraydan Suat Bey 
bu müsabakayı (3,12,2/10) da yüze 
rek birinci ve Beylerbeyinden Cemil 
Bey ikinci .•. Birinci rekoru bu mesa 

fe için Türkiye rekoru olarak te•bit 
edilmiıtir. 

200 metre serbest Hanımlar: 
Birinci Beylerbeyinden Nihal Ha 

rum çok muvaffakıyetli bir yüzüı 

ile (4,28) bu mesafeyi yüzdü. ikin
ci Galatasaraydan Aristidi Hanım. 

100 metre ıırt Üstü erkekler: 

ikinci Galataaaraydan Kimır•• 
1500 metre serbeat erkekleri 

yarıt günün en mühim yanfl ol 
gibi ayrı bir hususiyete de 
Çünkü Galataaarayın uzun ıO 
rekortmeni Tali.t ta ıtirak ed 
Neticede gene alayitsiz çalıı"" 
lerbeyinin mütevazi fakat taııı 

naıile sportmen olan reko 
Salim rakibini elli metre bb' 
rak yeni bir Türkiye rekMll 
yaparak birinci oldu. (27, 8') ııl 
Galataaaraydan Tali.t Bey r 
(27,38) 

50X4 bayrak müaabakaoı•• 

' ekip iştirak etti neticede Ga)ıtl 
ray takımı (2,25') de birinci ~ 
niz lioeıi ikinci oldu. BeylerbeY' 
lübü favl yaptıiı için diskalif• 
di. 

Atlama müsabakaları: lbtiY 
j mecburi atlayıılar üzerinden ~ 

dı ve birinci Galataaaraydan " 
ikinci gene Galatasaraydan $dol 
çüncü Fenerbahçeden Fahri 8 
oldu. 
Hanımlar arasında atlama: 
Birinci Beylerbeyinden Nib,J 

mm, ikinci Galataaaraydan Arİ 
Hanımlar oldu. ; 

Bunları müteakıp Vaterpol~ ~ 
aabak.uı yapıldı ve Beylerbe1' 
bü rakibi olan Anadolu ınılii 
4-0 yenerek galip geldL lki11cl 
Galatasaray ile Beykoz arasmÔf ıl 
pıldı. Ve neticeyi Galatasara)' I 
mı kazandı. Bu suretle bu g;;.J,I 
niz müsabakaları ela hi~ 
oldu. j 

Beylerbeyi kulübü bugÜD Tii 
rekorlarından dört tanulnl kı~ 
yüzıicüsü Salim ve Zeki Beyı.t 
yesinde kırdı. il 

Bu kulüp bütün maddi yok'' 
lar içinde çalıtan ve ancak k"" p 
mile muvaffak olan bir teıekkiil 

Sporu spor için yapan ve d ıl 
sıfır olan fiyakadan hariç Jdı 

büyük muvaffakıyetler kan""d,I 
kulübü ne kadar tebrik etıek ;. 
Çünkü bu tevazua göre hit9~ I>' 
ken tebrik kelimesi pek ı.afif 
yor. J 

Muntazam çahtmalarınaı ti 
fatlannı görüyorlar... / 

Staj gören baytıır 
zahitlerimiz 

ANKARA. 24 (Telefor: 1~ 
Müdafaai Milliye Vekalet~ 
tari, bakteriyoloji, s ronı ı 
tı evinde bir seneden bert 
gören baytar z• "ıitlerinİP 
hanları yapılmıştır. lıntib 

a 
t 

kü ctir.ce kabul edilmiştir. An ler dağılır; milli menfaatler ye- riye için bir kanunu uasi ol
ca { Suı İyen in istiklal, hudut rine şahsi menfaatler kaim olur mut, fakat Suriye denilen bü
ve birliğine ve daha doğrusu ve ölüm yaklaşır. Birleşerek ta yük nam ve genit saha altında 
nundanın kaldırılmasına ma- makirların hücumuna karıı bir küçük ve hayat membalarm
tuf 6 madde çıkarılacak ve man kale teşkil ediniz. Şehitlerin ka dan mahrum bir arazi parçası 
da r hükumet namına da ka- nı ile tezkiye edilen memleke- bırakılmıftı. Hatta bu kadar 
nunun sonuna bir madde daha tiniz sizi birleımeğe davet edi- feci bir suikasta bazı Fransız 
i!Eve e ı!ecektir; 116 mcı mad- 1 yor . ., !ar bile tahammül edemediler. 
deyi teşkil edecek olan bu ilave ı Bu davet Fransızları tama- Pierrla Mazieree eserinde di-
şu::!ur: men aksi kararlara sevketti. yor ki: 

16 - Bu kanunun hiç bir 14 Mayıs 930 da Suriyenin Biz 1861 denbeı·i Lübnanları 
m d Msi, Sur iyeye müteallik 1 beş müstakil hükumete ayrıl- Türklere ve müılümanlar karşı 
b.I '- U\ Fransanın Cemiyeti 1 mış olduğunu ve Akv'lm ( ;_ müdafaa ediyorduk. 

M. Stimson lskoçyago 
gidigor 

LONDRA, 23 (A.A.) - M. Stim 
sonun Londradan Iskoçyaya giderek 
tatil zamanını orada ı:eçireceği söy 
lenmektedir. 

BERLIN, 23 (A.A.) - Dahiliye 

nazın, diğer hükümetler mütehas

oıalan ile bilitililf, Prusya hükümeti

nin Fransızca lisanının Almanyamn 
i.li mekteplerine tedrisi mecburi ilk 

lisan olarak iclbalini kabul etm;•lİr. 

ikinci lisan lnırilizcedi. 

Birinci. Beylerbeyinden Zeki Bey 
( 1,58 4/6) de yüzerek geçen sene 
Galatasaraylı Nail Beyin olan Türki 
ye rekorunu kırdı. ikinci ırene Bey
!erbeyaıİden Y Ahya Beydir. Bu ı:enc 

da Sadeddin ( (lstar.bull; jl 
hiddin (İstanbul), llhaın 1

1 ı• 
lıkeıir), Osman Zeki ( J ~ 
bul), .Celal (Üsküdar), S~; ı. 
tin (Üsküp) Beyler Q1ll\'IJ ~ J 

"b''' yet kazanmıflar ve irnll ~ıe" 
da bulunan rüesa l<enO:• 
tebrik etmiıtir 



Sigorta tarifeleri esaslı surette tenzil edilece 11• 

Ekononıi 

Ne kadar pamuk 
işleyebiliyoruz? 

rekoltesi 
Bunun 15 

35 

Belediyede ------
Devredilen 
Mezarlıklar 

kadar 1000 Şimdiye 
mezarlık devredildi 
Şimdiye kadar ancak 1000 kada• 

mezarlık belediyeye devredilmittiı-. 

Komisyonlar müştereken meurlık 

aramakta ve belediye defterine kay
debnelidirler. 

Maari~ 

Terzilik 
Mektebi 
Maarif vekaleti tevsic 

karar verdi 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Fener bahçede deniz saf ası 
Kayalıklara çıkarak 
denize fırlatanlar, 

oradan güm diye kendilerini 
türlü sesler çıkararak dolaşan ar 

~ Türkiyenin vasati 
milyon kilodur. 

ilyon kilosunu ihraç edebiliyoruz Mezarlıklar müdürlüğü nüfus ve 
müsakafat tahririne ait cetvelleri 

getirerek buralardan da mezarlıklar 

bulmaktadır. Bu itin daha bir ıene 
süreceği tahmin edilmektedir. 

Maarif Vekaleti şehrimizde
ki terzilik mektebinin talebe 
kadrosunu .genişletmeğe karar 
venniıtir. Ünümüzdeki ders se 
nesi mektebe geçen senekinden 
daha fazla talebe alınacaktır. 

Mekept için Sultanahmetle 
Beyazıt arasında kira ile 18 -
20 odalı büyükçe bir bina aran· 
maktadır. 

gerisi dahilde istihlak ediliyor 
ki fabrikalar hissesine 25 mil
yon kadar düşüyor. 

Talebe birliğinde 

lzrnirde Ticaret Odasının tan 
tiın ettiği bir rapora nazaran, 
Aydın havalisinde 13000, Ma· 
tıisa ha valisinde 12000 ki cem' • 
'n İzmir mıntakasında 25,000 
b.alya pamuk istihsal edilmiş
tır. 1929 senesinde bu miktar 
40 bin balya idi. 
Mıntaka dahilinde pamuğu 

~ekirdeğinden ayıran 44 fabri
t' ~ardır. Bunların _i~ tanesi 
Ztnırde ve mütebakısı de mute 

Türkiye fabrikalarında umu
miyetle kaput bezi yapılmakta 
dır. Yalnız lstanl::ul Bakırköy 
fabrikasmda fantazi renkli bez 
yapılır. Fabrikalann kabiliyeti 
imaliyeleri şudur: 

Senevi kabiliyeti imaliye İz. 
mirde 6,000,000, Adanada 8 
milyon, İstanbulda 2,000,000 
metredir. 

işportalarda satılan 
müzahrefat 

Son eünlerde ıokaklarda işpot·la~ 

lar içinde kavnılmut fındık, Jeblebi, 
kuru üzüm ve sairenin toz ve top
rakla kantık ve mülevves bir halde 
satıldıkları belediye tarafından yapı 
lan sıhhi muayeneler neticeıinde an 

latılmııtır. 

Milli Türk talebe birliği ida
re heyeti pazartesi günü fevka
lade bir içtima yaparak bir sene 
lik mesaiyi tetkik ve tespit ede 
ceklerdir. 

Si~orta tarif el eri 

20 Darülfiinunlu Bul
garistana gidiyor Fenere uzaktan bakış ve sahillerinde yıkananlar f~rrik on yedi kaza merkezinde 

ır. En çoğu Aydın Nazilli ve 
. 1~kağaçtadır. Burada olduğu 
ıhı bu fabrikalar Zeytinyağı, 

lln gibi baska isler de çıkarmak 
tadır. Hep~inin.132 amelesi var 
ır. 

1 İzmirin pamuk iplik fabrika
arı Şunlardır: 
'k İzmir Şark sanayi şirketi İp· 
\. fabrikası 37 senedenberi fa
.1Yettedir. Kuvvei muharrike

(' ıooo beygir kuvvetindedir. 
22,000) masurası vardır. Er

Sigorta tarifelerinin bir sene 
için temdit edildiği yazılm~9tı. 
Ticaret müdiriyetinden verilen 
malumata göre sigorta tarifele
ri üç ay için temdit edilmittir. 
Bu müddet zarfında sigorta 
komisyonu mevcut sigorta ta
rifelerini tanzim edecektir. 

Bu kabil yemişler zabıtai beledi
ye tarafından aık sık imha edildik
leri halde bazı kazalarda buna ı·ia

yet edilmediği ve bu şeyler.in satıl

masında müsamaha edildiği görül

müştlir. 

Belediye bir tamimle bütün kay
makamlıklara keyfiyeti bildinnitlir. 
Bu tamimde belediye reisliği: "Bir 

çok emrazın zuhur ve sirayetine ve 
binaenaleyh ııhhati umumiyenin teh 

tikeye ginneaine sebep olan bu mah 
zurun serian izalesi ve devaaıll tef
IİfBt ve takibat ile ahkinıı kanuni
yei belediyenin tatbiki,, bildirilmit· 
tir. 

Darülfünun fen fakültesi tale 
besinden 20 kişilik bir kafile bu 
ak§am Bulgaristana hareket e
deceklerdir. 

Talebemiz Bulgaristıı,nda 20 
gün kalacaklar, tetkikat yapa· 
caklardır. Kafilede dört de ha
nım talebe vardır. 

• 1 •••••• 1 

Deyin ilmühaberleri 

Hava, hiç te temmuza yakı- kadar akla karayı seçtim desem ı güm diye s I • · fı 1 
şır bir hava değil! Ortalık toz yalan söylememit olurum lar t .. I" u lan nıkçıne kr atan . 
d 

. . d A. z · , ur u ses er çı ar ara açık 
uman ıçm e. . . gustoaı.n ya avallı arabacılar fedakar ta dol:u ı D h 1 · 

k d 1 d. S be · 1 . . ' ..,.an ar. . • a a ne er "e 
nsı yaz, yansı ış er er ı. a· ygır ennın boyunlarındaki kimi~ k ı 
kın bu söz, temmuza da şamil botalmış yem torbasına mah- H- r ro . ... . . . . 
olmasın?. Rüzgarın önüne ka- zun mahzun bakarken ötede ":sı .1 b1 ır denız alemı kı, d'!'y 

1 b 1 1 "d ı ı k 1 . . .' me gıtsın ... 
tı an u ut ar, sag an so a, so · ann arını benzınle şışıren bu , 
dan sağa -meşhur kar manzu· korkunç makineler, burunların- d ~~grafya ıstrlahın~a yarıma
mesinde ololuğu gibi -lerzan dan solıyan mefret birer hay- k~ .. 1 ~~ ~nrlan yerlerın belk; en 
ve girizan oynaşıp duruyorlar. van gibi sıra sıra yola düzüldü- uç:1u . u~asıdrr. Fakat yarı. 
Yağmur yağmıyacağını bil ler. ~a I~ ~r ıçınde, bundan daha se 

ek kadın 520 amele istihdam 
der. 244 numaralarda bir bu
.11k milyon kiloluk iş yapabi
ır. Ve 7 bin balya sarfeder. f. 
alatını halı çözgüsüne ve el 

ezgahlarll'.a sevkeder. Kaput e .. 
zı ımaline başlamış ve 1 mil-

on 250000 metre çıkarmıştır. 
. İ:zınir pamuk Ti.ırk anonim 
'.rketi: 1912 ·enesinde tesis e
ıl~iştir. Motörü 1250 beygir 
llvvetindedir. ( 11270) masu: 
~~ı vçardfır. İplik ve kaput be-
1 tmal eder. 6 bin balya pamuk 
afeder, 420 i~çisi vardır. 

Bu iki fahri <a İzmir mınta
ası pJ.muklarının yarısını •ar
tmektedir. 
Türkiye pamuk rekoltesi va
tı 35 milyon kilodur bunun 

5 rnılyon kilosu ihraç edilip 

Yeni tarifelerde esaslr bir su 
rette deği§iklik olacaktır. Şim
diye kadar yangın ve nakliye ta 
rifelerinin ağır olduğundan ~i
ki.yet edilmiştir. Bilhassa Tica 
ret Odaları kongresinde nakli
ye tarifelerinin yüksek olduğu 
mevzuu bahsedilmi9tir. 

Bundan başka tarifelerden 
en ziyade vapurcular da şika
yet etmiılerdir. 

V apurcular birliği vaktile ik 
tisat Vekaletine gönderdi4i bir 
raporda deniz sigorta tanfele
rinin pek yüksek olduğunu bil
dirmişti. Avrupadan yeni satın 
alınan bir vapur orada daha az 
sigorta parası verdiği halde, 
burada daha yüksek sigortaya 
tibi tutuluyor. 

İktisat Vekaleti bütün bu 
ıikiyetleri nazarı itibara almıf, 
sigorta tarifelerinde tadilat ya 
pılmasını münasip görmüştür. 

3 kişiyi hamil bir 
motör kayboldu 

apılan bütün taharriyata rağmen ne 
llıotör, ne içindekiler bulunamadılar 
[)" . un gece Hay,rıızada aç:klarında 

.~1 bir deniz kazası olmuştur. Kadı 
YÜ.,de oturan Mahmut Bey ak· 
ın ai!e•inden Kimiye ve Makbule 
&;ftıın İsimler.inde ikı Hanımla Fev 
Ve Seyfi Bey iolnılerinde diter iki 
klldaşı Fevzi Beye ait motöre bi· 
ek eezmek ü~e\·e denize açılmış· 
dır. Motör adalar açıklarında do· 
1tic:en birden bire makine bozul

\tş Ve motör rÜzgi.ra kapılarak ha 

•rı ada açıklarına doğru şürük
eğe başlaınıttır. 

.ICazazedeler ada açıklarında bir 
IUdd " " t . et uğratmı~larıa da motoru ;ı 

hr eden1em.i,lcrdir. ve istinadada 

'ılaınışlardır. Saat 19 raddderinde 
liıadiifen oradan ı:eçmekte olan bir 
lnd ı .. a cı feryadı duyarak molore 
'klaımış ve motörde bulunan Ka· 
l'e Ve Makbule Hanımları alıp Bur 
~· adasına çıkarmıştır. Sandal kü
~ k ve h3.,·a fırtınalı olduğundan d' 
~ erkekler sandala ıığmamışlar, 
<>törde l<almıtlardır. 
8u sıı·ada rüzgar daha fazlalaı· 

11 rnakinesiz ve küreksiz kalan mo 
r dalgalar arasında sürüklenip kay 
•İnıustur 
Sandal Bur~az ada11na çıkınca Ka 
Ye ve Makbule Hanımlar zabıtaya 
Üracaat etrniılerdir. Burgaz adaıın 
" bir motôr çıkarılarak Hayırsız 
a ci v-~rında ve diğer adalar açıkla 

\da &aatlerce t:ıharriyat yapılrnı~ 
' de kazaz.de motörii bulmak ka· 
t oJaınannştrr. 
Bozuk nıotörün dıılıralar ara•ında 

parçalanıp battığı ve yahut ta sul~ 
rm akıntııına kapılarak açıklara doğ 
ru sürüklendiği tahmin edilmP.kte

dir. 
Adalar açıklarında ve Moda sa

hillerinde uzun muddet tabarriyat· 
yapılmıt ise de kazazede nıotörc da 
ir bir iz elde edilememiıtir. Zabıta 
tahkikat ve taharriyata devam el· 

mektedir. 

Tren dün bir arabayı 
parçaladı 

Pendikte Yayıkçı sokağında 
19 numaralı evde oturan 43 yaş 
larında Ali oğlu Mehmet Ağa, 
dün Tuzla ile Pendik arasında 
Ten'miye denilen tren geçidin
den arabası ile geçerken, çalı
lar arasında birdenbire peyda 
olan banliyö treninin önünden 
güç kurtulmuş ve lokomotif a.
rabanın arka tekerleklerini par 
çalıyarak geçmiştir. Mehmet A 
ğa başından, kolundan ve göğ
sünden hafifçe yaralanmıt ve 
tıp fakültesine kaldırdmıttır. 
Tahkikat yapılıyor. 

Banyoda soyulanlar 
• 

Dün Floryada Solaryom pa-
la& plajında eğlentiye gidenler 
bir yankesicinin azizliğine uğra 
mışlardrr. Solaryom palasta dit 
doktoru Bedri Beyin Kabinesi
ne hırsız ginnit, 25 lira çalm19, 
Oımanlı Bankalı memurların
dan Hayri Kemal Beyin kabine 

Teftişler 
Bir müddetten beri belediyede 

mülkiye müfettiıleri tarafından yapı 
lan teftişler neticeainde belediye tef 
tit heyetinin de faaliyeti etrafında 

tetkikatta bulunmuftu. 
Son ırünlerde ittihaz edilen kara

ra ııöre belediye mlifetıiıleri meaa
ilerini mahdut ... halara inhiaar et
t.İrmeyecelder, belediye ıubelerinin 
İtlerini adım adım takip edecekler, 
muamelitıaki aluakhklara dair dai. 
re ıeflerinin naxan dikkatini celbe
deceklcr ve bnunlann, mukarrera
tın tatbilunı temin edeceklerdir. 

Bozuk teraziler · 
B. M. Mecli•inde kabu 1 edilen öl

çüler kanunu yakında tatbik edile
cektir. 

Kanun tatbik edildikten aonra el 
terazileri de kaldırdacak, ıeyyar sa 
tıcdar da dahil olduğu halde biitün 
abı veri.ıler sabit terazilerle yapıla
caktır. 

Bu terazi ve ölçülerin kanun muh 
teYiyatına aöre tadili için bir müd
det verilecektir.' 

~-·~--

si.ne de hırsız girmit, 10 lira çal 
mış, Rus ticaret mümessilliği 
muhasibi Yusuf Eyip Efendi
nin kabinesine de hırsız girmiş, 
30 lira çalmıştır. 

Maliye vekaleti, defterdarlık ve 
mes'ul mııhasipliklerden, 459 numa 
ralı mahıubu umumi kanunun neı· 

ri tarihinden mahsup müddetinin hi 
tamı olan 31 nıayıa 931 tarihine ka 
dar istihkak sahiplerine kaç kurut
tuk deyin ilmühaberi verildiğini n 

bu ilmiihabttler muhteviyatından ne 
kadarının mahsubu yapılmıı ve ne 
kadar bakiye kalnııt olduğunu ooı· • 
muıtur. 

Vekalet ikinci tamiminde, 31 ma
yıs 931 tarihine kadar mahaup •dil 
meyi eıhabı yedinde imlan deyin il
mühaberlerinin mah•ubuna imkan 

olmadığı ıribi 459 numaralı kanunla 
müracaat müddeti olarak kabul e.ı;. 

len mayıa 1926 ırayetine kadar miı 
racaat vesika11 almamtf olduiu hal
de matluplannı şimdiye kadar deyin 

deyin ilmübaberlerine rabtettirme

miı olanlara da artık deyin ilmüha. 
berleri verUmeyeceğini bildirmiştiı·. 
Ancak mayıs 931 nihayetine kadar 
deyin ilmühaberleri almıt ve faket 

mahıup ettirmeınit ve yahut mayıs 

miı te henüz kendilerine deyi.n ilmü 

haberleri tanzim ve ita kılmmamr:; o 
tanların bir haziran 931 den itibaren 
31 mayıs 932 tarihine kadar müra
.cat edebilecekleri tebliğ edilmittir. 

re iken bin mütkülat ile kurta
rılmışlardır Sandal ve muşam
balar batmıttır. 

Bedava sinema 
seyrederken 

Çarşrkapıda Feyzi ati lisesi 
ba·hçesindeki yazlık sinemayı 
seyretmek üzere tramvay cad-

sem, yaz ortasında böyle kapalı Kadıköyle F enerbahçe ara- vıı· m ısıne kolay kolay rast ge-

h . B d k' f ınmez. ava cana mınnet amma. . u sın a ı mesa e, otobüsle altı 
gidiş yağmuru gösteriyor. yedi dakika sürdü sürmedi. Fenerbahçede bir de gazino 

Neme lazım .. İsterse yağ- Birde baktık ki Fenere gel- var. Yalnız, nedense pek ten-
sın ! .. Karpuz kabuğu denize mişiz ! Kalamışın deniz hamam ha. · · ihtimal, vakit erken ol. 
düştü mü, düşmedi mi? Artık ları, daha erkenden yüzgeçlerle duğundandır. 
soğuk suda pervasız banyo alı- dolmuş... d B_en, ;engin olsam, burada, 
nabilir. İskelenin iki batı, Fenerbah- e~ıze oğru uzayan bir set ü-

Peki amma, nereye gitmeli?. çe yolu, sağa sola dümen kıran z~rınde, kendime güzel bir 
Cadde bostanı plajı pek kalaba- tenteli sandallardan geçilmi- k?.şk ~apardım. Amma, dü,u
lık oluyormuş amma, geç ora- yor. Denizde taze fındık yiye- nun bır kere, yanar döner d&
sını ... Moda, Kalamış? Ha. . rek kabuklarını biribirlerinin niz fenerine kartı, gözlerini a
Bakın, buraları biraz aklıma ya yüzüne fırlatan çocuklar çırıl çıp kapıyan bin bir yıldıza kar
lar gibi oldu. çıplak, boş buldukları sa~dala şı; mehabetli gecelerde ağaçla. 

Hele F enerbahçenin, Marma atlayıp kürekleri ele alıyorlar rın esrarlr fısıltılannı dinliy&-
raya 1karşı uzamış bi~. k.~lp .. şe~- F enerbahçeye yaklaşınc~ ~ı::ı:~~~a ne faİrane, bir ömüı 
lini. a an manzarası gozumun O· manzara daha mahrem! .. 
nüne gelince, dethal kararımı Kalabalıkta denize girmek is Ne demişler: Hulya ohnaoa 
verdim. temiyenler aradıkları tenha kö- fukara. helik olurdu. Öyle ise 
Kadıköy vapuru yolcularını şeyi burada buluyorlar. Kaya- ı ey karıler .• Y &fasın hulya! .. 

henüz boşaltmıflı. Vapurların lıklara çıkıp oradan kendilerini M 
hareket zamanını gösteren bü- · S. 
yük saat, (7,35) İn üzerir•de du 
ruyordu. 

Aman, acele etmeli! .. Baksa
nıza, vapur şimdiden yükünü 
almıt ... Yukarki güğertede na
sılsa boş bir sedir bulabild m. 
Biraz geç kalsaymışım, Burası 
da elden gidecekmit. Deniz, bi. 
raz salıntılı amma, bu kadarına 
tahammül edilir. Ya lodos es
se? .• 

Mini mini paketinin bir kena 
rından mavili yeşilli moyosu
nun göğüs tarafı görünen sarı
şın bir kızcağız, dudaklarına in 
ce bir ismet cıgarası sıkıştır
mış, iri yarı esmer, Adolf Men
ju bıyıklı bir gençle şakalaJf· 
yor. A canım .. Biraz sabretse
niz de, bu gıcıklayıcı şakaları 
deniz a .anımda yapsanız ol
maz mı? 

Bir madde hakkında 
maliyenin tamimi 

Hukuk usulu muhakemeleri 
kanuntınun 414 üncü maddesin 
de müddei ve müddeaaleyhle
rin talebi üzerine is tima oluna. 
cak. şahit ve ehli hibrenin veya 
keşıf ve saire gibi muamelenin 
İcrası için tarafeynden birinden 
alınacak paranın mahkeme vez 
nesine teslrm olunacağı yazılı
dır. Maliye Vekaleti muhase
!>ei umumiye kanunu: devlet" a 
ıt bütün para işlerinin bir mu
hasibin hesabına ithalini amir 
bulunduğundan bahisle bu gibi 
par~ hesaplarnın, mahallin mu 
hasıbi vaziyette olan mal me. 
murlarıı;:ı verilmesini ve· parala 

iki yankesici mahke-
meye verildi 

Polis ikinci şube müdiriyeti 
Acem Kazım ve İbrahim isim
lerinde iki sabıkalı yankesici ya 
~alıyarak adliyeye teslim etmit 
tı. 

Bu iki sabıkalı hakkındaki 
adliye tahkikatına mevkuf ola
rak devam edilmekte idi. Müs
tantik bunlar hakkındaki tah
kikatını ikmal ederek 3 üncü 
ceza mahkemesine vermiştir. 
Kazım ve lbrahimin 3 üncü ce
za mahkemesinde mevkufen 
muhakemeleri yapılacaktır. 

krın mute.met s'.f~tile _mahkeme j Bir kumaş ticaretancsi 
alemlerı başkatıplerı tarafın. • A • 

Hepai Solaryom palasta so
yulan bu müfteriler Bakırköy 
merkezine müı-acaatle hırsızın 
yakalanmasını talep etmişler, 
fakat hırsızı yakalatmağa mu
vaffak olamamışlardır . 

Kiralık bisiklet hırsızı 
Taksim taksisi toför muavin 

!erinden Hasan dün Talimane 
meydanında Apik ismindeki bi 
sikletçiden kiraladığı bisikleti 
alıp kaçmış, fakat ayni bisiklet 
le Eminöminde dolaşırken ya
kalanmıştır. 

. desindeki ağaçların Üzerine çık 
mıt olan biri birdenbire dü,. 
müş, ağır surette yaralanmış, 

Cerrahpa§a hastanesine kaldı. 
rılmış, ifade veremediği ıçın 

hüviyeti tespit edilememiştir, 
Meecruhun yarası ağırdır 

' 

Amma, ne yapsınlar. . Bel
li ki ikisi de hararetli ,eyler .. 
Vapu,., Kadıköy iskelsine yana 
şır yanaşmaz, adeta bütün yol
cular, birden havalandılar. Da
racık seyyar iskele üstünden 
yüz kiti ayni zamanda geçebi
lir mi? 

dan re3mi makbuz mukabilin- ıflas eth 
mimen tebliğ ea,i b yaF ka G•lataJa Topçular caddesinde .., 
de a.hzü sarfı lazım geleceğini pey zamandan beri kumaş tücurlı
tamımen tebli~i etmiştir. ğı yapan Tayhman müeueaeai irı;., 
Rumlara iade edilecek etmittir. Mü.,.eıenin borcu riv Y•• 

emlak lere nazaran 7-8 bin lira raddeainıl" 
ANKA;RA ? 1 - Son Türk . Yu. dir. ve böyle bir müencsenin bu ka· 

nan İtilafı mur:ihince Rumlara iade dar bir borç kar,rsında ifJiıını iste. 

olunacak emlak hakkında hazu·lanart mesi, piyasayı hayrete dütünn··~· 
kanun layiha,. bütre ve Adliye C•t· 

Sandalcıya ne oldu? 
Anadoluhisarında Yeni ma

halle Baalıkhane sokağında o
turan sandalcı Mehmedin Gül 
Cemal ismindeki sandalı dün 
Saraybumunda rüsumat me
murları tarafından boş bir hal
de bulunmut, içinde 5 güğüm 
süt olduğu görübnüt, sandal 
sahih Mehmedin akıbeti öğre
nilememiştir. 

iki tayfa boğuluyordu 
Bir kaç gün evvel kazazede 

bir Yunan vapurunu yedeğine 
takarak Pireye götüren Ege 
vapuru dün Salrpazan açıkların 
da demirli iken bir sandal vapu 
nın bordosuna yanaşarak mu
taınba vermek iıtemit, fakat 
bu esnada sandal suların cere
ya.nına kapılarak, tayfalardan 
Mehmet ve Ali boğulmak üz&-

Yangın 
Dün öğleden sonra Nitanta

ıında Karayol sokağ~Ja Em
sal Hanımın 124 numaralı e
vinden yangın çıkmıt, itfaiye 
tarafında sirayetie meydan ve
rilmeden söndürülmüştür. Yan 
gının nasıl çıktığı tahkik edil
mektedir. 

Otomobil kazası 

Tabii geçemedi. Ve içlerin
den bir kaçı, hani ramak kal.?ı 
ki denize yuvarlansınlar .. 

Diyeceksiniz ki bu ramak ta 
nedir? 

Ben, biliyor muyum ki size 
söyliyeyim: Ramı>k işte .. , 

iskeleden belediye dairesir.e 
giden caddenin iki tarafı, oto
bü•lerden görünmüyor. Haspa
lar, ııe de çoğalmış ya. . . Ara
larında da dehşetli rekabet var. Fatihte Çarşambapazarında 

oturan 70 yaşında Şerif,! Haııı- ' 
ma dün şoför Mahmut Şevke. 
tin idaresindeki 1530 numaralı 
otomobil çarpmış, ağır surette 
mecruhiyetine sebebiyet ver
miştir. Mecruh Kadın Cerrah . 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Biri bağırıyor: 
- Suadiye on beşe!.. On be. 

şe Suadiye! 
Öteki, biraz daha külüstür 

olan arabasının gözden kaçmı
yaıı ku~urlannı örtmek için ce 
vap venyor: 

- On iki buçuğa götürüyo
ruz .• Suadiye on iki buçuğa ... 
-Bostancı, F .ner, Kalamış .. 
Arlık beğen beğen de hangi· 

sini istersen ona b'n ... Kalamı
şa götüren otobüsler:! n bir;n. 

Cerh 
Timoni sokağında oturan O 

hanes kızı Mari dün dostu Şip
şak Halit ile kavga etm:ş, H:ı
lit Mariyi bıçakla kalçasmdan 
yaralayarak kaçmıştır. d • bir oturumhık yer buluncıya • 

tür. MUeısesenin malları satılacak
cümenlerinde tetkik edildi. 

Sür'atli giden otomobil ve otobüsler bir 
sebebiyet vermekte olduğundan belediye 
olmak için ciddi tedabir arayormuş! 

En muvafık tedbir! 

çok feci knalara 
bu kazalara mani 

• 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

25 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

,; No: 100 Telı:rnf adre•i, Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
C Tüı·kiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
6 

12 
,, 750 ,, 1400 ,, 

" 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuruı 

hır. Gazete ve matbaaya ait işler 

için müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ili\nlann mes'uliyetini 

kabul etmez. 

1 Bugünkü Hava 

Dün azami harnret 24, 
asg~ri 21 derece idi. Bu
gün ruzgiir muted!I poy
raz, hava bulutludur. 

Hattanın yazısı 

Ne koyalım?! 
Daha yedi ay bitmeden ev

vel isim aramaya başlamı,lar
dı. "llk çocukta öyle oulr,. de
mesine rağmen büyük valde de 
i'e ehemmiyet veriyordu ... Ni
hayet bir gün bütün efradı aile 
oturdular. Eti dostu da çağır· 
dılar ve isim aramaya başladı
lar. 

Bizde yeni doğama isim ko
nurken ekseri gözden kaçma
yan bir itiyat vardır. Ya büyük 
babanın yahut ailede vefat et
miş birinin ismini koymak! .. 
Böylelikle çoğu ailelerde tuhaf 
bir isim devri daimi görülür. 
Ömer paşanın oğlu Ali Bey, A
li Beyin oğlu Ömer Bey. Ömer 
beyin kızı Aliye Hanım .. Eski 
ailelerde bu işi tıpkı miras yer 
gibi yedi batna kadar sürüp 
götürenler de vardı. 

Şimdi size hikayesini nakle
deceğim aile bu kabilden de
ğil... Zaten sözlerini okuyunca 
buna siz de hükmedecek&iniz .. 

Evvela hazirunu prezante e
deyim: 

Yeni doğacak çocuğa naza-
ran: 

Büyük valde: Huriye H.; 
Valde; Necmiye Hanın; 
- Peder: Sabri Bey, 
- Teyze Samiye Hanım. 
- Amca Rüttü Bey . 
- Dayı lbrahim Bey. 

.J. 

- Komşu: Doktor Arif B. 
"Arif Beyin zevcesi Dür

dane Hanım. 
- Komşu: Yetmişlik Hati

ce Hanım. 
- Komşu: Giritli Fahriye 

Hanım. 
- Evin emekdarı kokana 

Maı·ika 
Bütün bu adamlar biı· yerde 

cümbür cemaat oturmuş değil
lerdir. Ara ~ıra gelip gidiyor
lar ... Ne zaman gelip gittikle
rini anlatmakta fayda yok! Din 
leyin... Li.krrdıyı büyük valde 
açıyor: 

- Kız olursa ne koyalım, er 
kek olursa ne koyalım! Bu sual 
Üzt:rine teklifler başlıyor. 

• Kız olursa Seza koyalım. 

' 
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&eni hömücük zannedecek .. 
- Önce küçükler batlaaın .. 
Teyze Samiye H. - Kız o

lursa Ülker erkek olursa Erme 
gan .. • 

Yolcu mektupları / Kari mektupları 

Eyüp yolundaki ağaçlar 

Mülahazalar: 
Büyük valde - Aman o ar

magan alamaza benziyor .. İs
temem .. 

Bursa - Dağ, su ve kale: İşte Anadolu ~ehirlerinin 
hikmeti tesisi - Güneşten hissesini alamıgan kasaba -
Üçüncü Napolion zamanından kalan bir Anadolu oteli-

Geçen gün Eyip yolunda bir 
otobüs kazası oldu. Gazeteler 
nedense sadece kusuru şoförle
de buluyorlar. Halbuki bu yo
lun üzerinde gövdeleri yolun ü
zerine sarkan beş on tane ağaç 
var. Bir araba çıksa veya bir ço 
cuk otobüsün önüne çıksa, 'tf>
för bir kazaya meydan verme
mek için dümeni kıcırınca, oto 

!Vo: 10 )'. r Ynz•n: M. a 

Bolu'lu aşçının fransızca gemek listesi - Buna 
nasıl eğleniyor?· Selaniğin de a t k so 

Giritli Fahriye H. - Dül
ger mi dediniz? .. 

Teyze Samiye H. - Bizim İ 
simler rezil oldu ... 

[ Yolcu mektuplarını netrettikten sonra, muhar
ririn Bursa taraflarındaki seyahat ve notları eksik 
kalmışb. Onları da derç ve ikmal ediyoruz. J yaklaşıyor u •• gunu •• 

- Ben sıramı savdım. -6-
Amca Rüştü B. - Erkek o

lursa Budak kız olursa Zan
bak.. 
Komşu Hatice H. - Aa .. da 

haneler ... Budak isim olur mu 
ayol!. Kaplama tahtası mı do
ğacak, çocuk mu .. 

Teyze Samiye H. - Zanbak 
diye bir kitap. vardır .. onu koya 
mayız !.. 

Dayı İbrahim B. - Olmaz 
olmaz ... Zanbak olmaz.. ben 
söyleyim: Kız olursa Zümrüt 
erkek olursa ... 

Samiye H. - (Kahkaha ata 
rak) .. Erkek olursa Zıkkrm 

Büyük valde - Aman Sami
ye! gevezelik etme! .. 

İbrahim B. - Erkek olursa 
Coşkun .. 

Valde Necmiye H. - A .. 
Coşkun fena değil amma züm
rüdü beğenmedim .. 

Doktor Arif B. - Ben lafa 
karışmıyayım dedim amma: Bi 
zim bacanahın (Coşkun) diye 
bir sandalı \"ardı .. 

- istemem, istemem! .. öyle 
sandal, mavna isimleri iste
mem! .. 
Oğlum (damada hitaben) 

sen de bir isim söylesene!. 
- Efendim, ben eıı son söy

leyeceğim .. 
- Pek ala! 
Samiye H. - Marikaya sora 

lım .. Marika, Marika .• 
Dışarıdan bir ses: 
- Harisle! .. 
- Gel buraya gel!. 
Şişman, amma çok şışman 

bir rum karm gelir!.. 
- Efendimu !.. 
- Marika, çocuk erkek olur 

sa ne koyalım, kız olursa ne ko 
yalım! .. 

Maı·ika gülmeden katılır. 
- Söylesene ayol! .. 
- Ben bilmiyorum, ne sôy-

leceyim ! .. Amma kız olursa A
na, oğlan olursa •. 

Amca B. - Baba!.. hah hah 
hah! ... 

Marika - Ne gülüyorsunuz. 
Ana fenadır. Benim Kombaros 
karısı adısı Anadır ... 

Doktor Arif B. - Marika 1 
bizde hiristiyan adı koymazlar. 

Marika - Ana hiristiyan
dır? .. ne den ne zaman bir a
dam seviyorlar,.. ah anam söy
liyorlar ? .. 

(Gülmeler) 

Akşam oluyordu. Tirilya ve Arol 
yond' da faz1aca vakit geçirmemiz .. 
den yetmit kilometrelik yolu, aşağı 
yukarı, bet saatte alıyor ve Nilüfe~ 
rin meşhur "'f~ihraplı köprü,, sün
den geçerek artık Bursaya yakla§ı
yorduk. 

Bursa, UJudağın eteğine sıkıımış 

olduğundan, gurubtan bir si'at evvel 
karanlıklara gömülmüştü. Biz, şe· 

birden on kilometre uzakta ılık bir 
akşam güne~i ile ıaınırken Bursalı ~ 

lar çoktan litmb~larını yakrnışlardı. 

Easasen Anadoludaki bütün csl<i 
kasabalar tıpkı Bursa "aziyetinde 

mutttka bir dağın sayesindedrler. 
Ankara Afyon karahisar, Kütahya, 

Şibin karahi•m· gibi .. Bunun sebep
lerini fazl;\ araştn•mağa liizum bile 

yoktur; dağlar tabii au depoları ve 

kadiın harp vasıtalarına nazJ:ran mü 

dafaayı kolayk.ftırnn kalelerdir. Ar
kasına, geçjlmeıi güç sarp bir dagı 

ve Onünede münbit topraklı genişNr 
ovayı alan küçük bir köy büyüye bü 
yüye - geçmiı zamanlarda - bir 
derebPynin mutlaka mal.ik3.ne:ı:İ ol
muştur~ 

Ovanın methallerine hakim bir de 
müstahkem mevkiie istinat edince 

bu Ç<'şit lr.aoabalar tarihte ne roller 
oynamışlardu· ! 

içinden g~m~kte olduğumuz mın 
takada ~ırtık yalnız isimleri kalnnş 

olan Yeni~chir, Dimbuz, Marmara
cık, lznik, Uluabat, Koyun hisar ye 

sair TE:kfü?" kaleleri arasında, Bizans 

İmparatorluğunun en biiyük şehri 

Bursanın kalesi, Osman ve Orhan 
Beylerin tam on bir sene süren gay 

ret ve faaliyetleri neticesinde ancak 

zaptedilebilmi,ti. 
O zamanın şeraiti harbiyesine gö 

re on bir 'it-ne dayanan bir kale, o 
ve bu~ünkU harp veaaiti diitünüle

cek olursa ve bütün niıbetler muha
faza edilecek olursa l~kodr2 veya 

Edirn<', yahut Liyej, Na.mür kalele
rinden daha kudretli olm•k lazım

dır.? 

işte bôyle derebeyi kararıı:ahı, ka 
le kurunu vü<-ta ka!aba~ı olarak ye
ri intihap edilen ve velhasıl günt:ş 

çıkhktan bir s~at sonra cörüp bat
madan hir 'aat tvvf!I ki.ybeden ru

tubetli Sunaya artık gelıniştik . • 
~ !!-- :;. 

Vakıa Çekirgede ve Setb.ıtı ci,·a 
rında i}'İre otellCT vardı. Fak?t Bur 
sanın şüpheıiz en e:::;ki oteli olduğu 
için uBedRer,, lere ismi geçmiş olan 
Mado>m Bürutun Anadolu oteline i 

............................................... -.. -...... 
Büyük valde - Hadi hadi iş olursa Nazım, kız oll!r<a Naki-

le!. çocuğu doğmadan ı·ezil tt- k 1 ı ye oyma ı. .. 
tik!.. söyle bakalım Hatice H... Amca B. - Fena değil am-
sen bir hulusupa!c kadınsın ... ma. 

- Hatice (iç;ni çekerek) - - Müsaade buyurun! hende-
Efenoiciğim, kız olursa M~lek niz Florinalı Nazım Beyin hay-
erkek olursa... ranlarındanım ! 

Samiye H. - Kelek!.. (keh Büyük vftlde - Ya Nakiye-
kahalar) ye ne C:iyecck~iniz ... . 

- Samiye, densizlik etme!.. Dayı B. _Ona da hayranım 
Hatice H. - Erkek olursa diyemezsiniz ya!.. 

Veli .. bizim mutasarrıf beyle- Büyük valde (yarım ağızla) 
rin b;r oğlu vardı... arslanlar Eh fena değil!.. Nazım paşa 

ı nip oranın hususiyetlerini görmek hüsün yol üstüne sarkan bu a
l ve huıusi yemeklerini yemek §arttı. ğaç gövdesinden sakınması 

Bu otelin hususiyetleı~. teessüsü- mümkün müdür? Bu ağaçların 
nün elli seneye yaklaşmış ve sekse" kesilmesi için Eyip belediyesi
yaşında ölen müeui• Madam Bürut ne müracaat edildi, aldıran ol
tarafından elli sene evevlki Fransız madı. Geçen günkü kaza da bu 
otelciliği >.ihniyeti ile son zamanlara yüzden ileri gelmiştir. 
kadar idaı·e edilmekte bulunmuş ol- Şoför Kerim 
masıd.r. Mesela otelin salonund .• l<i Ebussüut caddesinde 
eşya "üçüncü Napoleon,, ve "Lüi }amba yok 
Filip,, tarzında, du,·o:ıl"lar&ndaki lev-
halar hep 0 zamanların üslubunda- ı Recai Bey namında bir karii 
dır. Mahıenindc eski şaraplar oldu- miz biz" yazdıgı bir mektupta 

1 
ğu, kileı-inde mevsiminde yapıhnış diycr ki! 

"Ben Sirkecide Ebüssuut 

l 
ı·eçeI:t:r, turşular ve şeftali kompos~ 
to\ rı bulunduf~ me•vidir. Gene bu caddesinde oturuyorum. lstan
elli sene evvelkı Fransız otelciliği- bulun en isler caddelerinden bi
nin adctleriml. n olacak ki öğle ye- ri bulunan· bu cad~~.!nİn bir elek 
mekleri azami ıki türlü, akşam ye- trik lambası yol;tur. Evlerimi
mekl"fi ;, 0 hir ;;iyafet •ofrasını andı ze gitmek için elektrik el !anı
racak kad•r meb~uı, fakat fütc bir bası kullanmak mecburiyetinde 
nası katı' kadar layetegayyerdir. kalı)'.oruz. Makamı aidinin na-

zarı dikkatini celp ile buraya Çorba, 
lamba konmasını rica ederiz.,. Tavuk kı2.artmas· , 

:~:::: Çapras kelimeler 
Seb7.e, 2 3 4 5 6 7 8 g 10 il 
Komposto. 

Mey va. 
Bu fütede nadir 

ıS ],GA IRA•P fjPO 

olarak değişen :
1 
LM(=.Ş: •A- ZR ~ ·.T.M A .A Lf··ı~L( iE 

ıey tavuk kızartması yerine balığın 

kaim olmasıdır. Listeler Fransızca ,! J::N~.~.L VA. At NL. ~E-· .• ~. '_.Es· ~cV~ ._K •.. 
yazılmı~lır ve Bolulu aşçıNşının _,!!l 
'"ak~ama ne 'ar?., sualine Nfını ka- 1 lfl O N L A R 1!1 M A 'il İ 
şıyorak düşüne düşüne Poulet rôti 

1 
K fi S ·~ y J\ K A L j f K 

veya Rôti sauce bianche diyişi var- 1 /\ L • S ! Z ( • A ı L J 
dırki can claya:m:z. * 1 Z A ·R ~ Ş l R A • · ( • 

Bcyrut otelinin müıterileri d•iıni 1

1 

NA ~EN Uz 1 Ti .R al !IK .. ·. AB As·!~ AP 
pansiyonerler olduğundan doku:.~a 1 &,.:.;:..:.,:::.:.;~.,:.....;.;.;.;;;.:.;.=:..:..~~,.....;.:..;;..,,, 
do~ru biten yeınekten sonra salonda 
kim$eyi bulup konuşmak imkansız 

gibidir. Bundan dolayı erken uyuya-
mıyan!ar ic;in, ott::lin k~pısr önünde 

duran arab<tlaı-dan birine binip Bur

sanın gece hay<tt nı g:Örmek üz~re 

,ehre çıkmaktan >C Ntka çare yok-

Dünkü fek/in halli 

1 :." 8 • 5 6 7 8 9 tıı 11 

l 1 •ı ; ~'----- ~ :.~ ~ :E-:-
tu~ransız .ermRyesi!e teşekkül <1- 1 = .1.!11. = = ~ il il.~-~· - · 
miş bir Türk anoaim tirketi tarafın- ~' _ -: .

11 
~ .~ 

1

_ _ _ ~ .•.. 
dan altı •encden beri elektrikle ten-
vir edilen Burrn, diğer bir çok Ana- fi il - - aıi - U -ı- • f 
dolu ,ehiı-leri gibi akşam ezanından t İli- - - rı:ı- • -- ı 
sonra uykuya çekilmez. Elektrik ce- ıc - l!!!l g ~I FZ - .--

1

--
rcyanı ile geceleri de i,liyen fabrika-

1 
-- -ı 1 l ag {· - • -

Selanikte asılzadelerle yerliler 
arasında kinli bir ihtilaf vardı 

- Milletin sefaleti mı .. bu l 
da ne demek? 

- Açlık.. çıplaklık .. yurtsuz 
luk.. parasızlık .. 

İmpuator başını tahtının ar 
kasına dayayarak gıilmüştü. 

Zamora, o esnada ilk defa o
larak, koynundan sihirli aynıı
yı çıkardı ve hiuiz hükümda
rın önüne uzattı: 

- Şu aynaya bakınız, haş
metmaap ! sokaklarda dilenen 
çıplak çocuklan, kadınları, ye
timhaneleri dolduran yetimleri 
açlıktan ölen sefilleri, bu ayna 
nın içinde birer birer görecek
siniz! 

İmparator gördüğü manzara 
dan çok müteessir olmu,, erte
si günü sokağa, halkla temasa 
çıkmıştı. 

Halk, İmparatorun (Zamo
ra) tarafından ikaz edildiğini 
görünce, ihtiyar sihirbazı kili
selerde takdis etmişlerdi. 

Zamora'nın en unutulmaz ha 
tıralarından biri de kral Manu 
el zamanına tesadüf eder. 

Selanik henüz ikinci Murat 
tarafnıdan zaptedilmemişti. 

Selanik kumandanı, impara
tor (Manuel) in üçüncü oğlu 
Andronikos' tu. 

Yerliler, Andronikos'un za
if idaresinden bıkmıtlardı. 
Memleketin ticari ve içtimai ha 
yatına Venedikliler hakimdi. 

Rumlar hemen hemen şehri 
onlara teslim etmişhrdi . 

Selinikte yaşayan rum a~ıl
zadelerile yerli ahali arasında 
daimi bir mücadele ve hoşnut
suzluk vardı. 

Yerliler: 

"- Memleket bizimdir. Ba§ 
katarım bizden fazla mes'ut et 
mek hakkını size kim verdi?.,. 

Diyorlardı . 
"Başkaları,, kelimesile Vene 

diklileri kastediyorlardı. 
Rum asılzadeleri de: 

- Cezasız mı kaldı .. ? 
- Onlar, bizim gibi :ı• 

lıları öldürseler bile c;eıa r 
mezler ... 

- Bu memlekette k,; 
yok mu"! 

- Asilzadeler için yok• 
- Ya bu zindanlarda 

!er yatıyor?! 
- Babam, dayım, 

kardeşlerim ve onlar 
çok masum insanlar .. 

arıı": 
gibi 

- Bu palikarya seni Jll' 
vurmuttu?. 

- Önüne çıktım.. eliro' 
zattım: j 

"Açım, biraı: para ver!,, 
yalvardım .. 

~ 

- Sonra .. ? ~ 
-- Kızdı .. "Defol!,, diye 

ğırdı. . 
"Açlıktan öliyorum !,, del' 
- Yalan söyleme! 
Çocuk istavroz çıkararak 

min etti: 
- Yalan söylemiyoruııı ~ 

ye!. Benim babam papası 
biz yalan söylemesini bilıııe 

- Sonra ne oldu? 
- iri boylu bir erktlo: 

göğsümü açtı .. ben para '. 
cek zannettim. Hançerifll 
kardı:" Mademki açlıktall 0 

cekain.. seni ben öldürey~ 
dedi ve hançerini göğaüıne 
ladı ... 

T eofiloa müteeuirane el 
salladı: 

- Suı .. yeter artık! 
- lnanmuıanız yaralfl1 

çayım da görünüz, Kirye! 
- Bırak .. açma! 
Çocuk ağlamağa başlaııııl 
- Benim midemdeki Y'1 

bundan daha ıztıraplıdır, J' 
ye! ~ 

- Ba,ka bir yaran dah• 
var? 

-Evet.. fa.kat, göğıünıııe' 
yara gibi değil. Açım, Kir!f 
Ben üç gündenberi aç getl 
rum. Midem kaburgalarıırı• lar.n lezg~h gürültü1 1 ·ri geç vakitle

re kad2r duyulduğu gib~ sinemalar, 

kafe~antanlar ve harlar halkı gece 
yfl.rılar.r~a kacli\r eğlendirirle;. 

Veni şekil "- Biz de bu memleketin pıftı. Evimizde açlıktan öle' 
.- hakimiyiz. Bu topraklarda tc- ki kiti var! 

Solt.ian saga dadımızın kanı vaı·dır. istedi- Teofilos, bu aç ve sefil çel 
l.tanbula ırelen filmlerden başh

caln~-!n! hemen v.e:tirtip geçİrf!n ''Mil 

li sinema,, Bursa.nı.ı aile mıt'1fj~i gf
bidir. Bur>deki filmler seyredildik
ten r.onra eve gidilip ertesi gt.inkü i

J<: \'l.İrudü ha-:- rlamak için yalağa 

girilir. Fc-l<Rt, ikinci bir sirema daha 
varrln k · hiricinin amansız bir raki
bict;ı-. Biraz bar, bir.,,ı: tiyatro ve bi. 

raz tıinem1111 ol~n bu müesı:ese her ak
ıam hın{'ft hın<: doiar V<" hu müşlerl 
bol!uguna rağmen dajı-.-ı.i:' ziyandan 
bz.h:;eder. Bur.(tda se!l!İ v~ t>e15İz fjlm 

lerden evvel cambaz, revü, kanto, 
tiyatro seyredilir ve bol hcıi vakit ge
çiri!il· ve yahut ifna olu.nur. 

Şafak sinematt1nın k:ırşıslnda bir 
çalgıh gazino veyahut bara tesadüf 

ı _ Mcdeniy~t yuları (7) Cebel 1 ğimizi yapmak hakkımızdır!,, ğu fazla dlnliyemedi .. par• 
(3) Diyerek, cebl'en halktan fu- di .. anlından öptü .. 

2 _ Bir f•Y yemern.·k (4). !\ley zuli vergiler alıyorlzr, genç ve Çar,ıya doğru yürüdü. 
~ctiren (4) gü:ı.el kızlarını kaşaneleı-ine ka Fırınların önünde mıırıl' 

3 _insan (3) Yapmak (3) Kao çırıp senelerce dışarıya çakar- askerler dola,ıyordu . 
(3) mıyorlardı. Parasız ekmek almak İl 

4 - Akıllı değil ('\) B11ğlama::a Halk bu zelilane idareden u- yen ihtiyarlar, dul k..Oı~ll' 
yarar (2) sanmıştı . hutalar ve ufak çocuklar ;;. 

5 - Bizi doğuran (3). Nota 12). Bu esnada Bizanslıların mil- lıktan ağlatıp bağırıyorlardı, 
6 - Almanlaıın evvelce iş .. aJ e- li şairi (Teofilos) Selanik'e Şair Teofiloa bu man:ı~r~ 

dilmiş bir hRv;a.ı (3) Bol.sörün ~\; ge7mc:ğe gitmi~ti. da ııörünce, b ... lkın sefale!~ 
vendiği (6 J Te11filos, yalnız kton1i mille- tahammül edemiyerek, seJş~ 

7 _ Beyaz (2). Kör (3). ti~in ız.tırapla~ını ~eğıl._ . her kumandanı (Andronikos) • ~ 
8 _ Ekmem yapılır (2) BcFz J muztanp ferdın enın.lermı te- mişti. Ondan bu sefaletin ' 

(2 ) NA (2 ı renı;um eden kuvvetlı ve ate- bini soracaktı. ti 
. , şin biı· halk şairiydi. T eofilos, kumandanın '.' 

11 9 - Ceıet (3) Beyg•r (2) 'ı c.b.uş 8 . .. (S IA 'k) h'I' d · d' daS 
ır gun e anı sa ı ın e yına gır ıği zaman, gör il 

<
3

> Eb d" !i) dolaşırken, üstü başı yırtık ve ihtişam ve debdebeden, eti 
Büyük ı;alde - Aa. olmaz .. 

cezaya benziyor .. 
- Erkek olursa Çetin .. 

gibi delikanlı!.. d d 1 d h · ı Yar ı ... vur u ar ı anı .. 

1 
Büyük valde - Olmadı, Ha- 1 Dokto-r (büzülerek) _ Ben-

tice Hanım Melek ismi koya-

olunur. 

Setbatı elenilen bu eglence mahal
li I st11.nbulun on beş. sene evvelki ra
mRzcınlv.rında Şehzadcbaıı~ı, bugün
kü l •tiklal caddesi ve Parsin ~fc.n

marteri ne ise Bursa İçin <le odur. 

to - e ' \. .. - ·· 1 b" - . ki . k'I .... ı . . . gog~u yara ı ır çocuga rast- zı:ı: yeme er, ıç ı er ve w 
11 - Kunduradan cnel ıı:ıyılır 1 gelmişti . valarla süslenmiş sofralar fı' 

(5) Uzun hikaye (5 ) Şairle fakir çocuk arasında şıaında gözlel'i kamaşmıştı· ıl 
Doktorun huemi - Ne dedi
niz?. Ne dediniz?. 

- Çetin! 
- Aman oğlum, ceviz mi 

bu? .. Zemane gençleri daha ne 
1 r bulacaklar bakalım ... 

Teyze - Aman hanım tey
zeciğim .. Şimdi modemo isim
ler var. 

- Moderno ne demek! .. 
- Yeni moda .. 
- Artık buna da züppelik 

derlel'. .. Eteklik mi bu .. moda
n olsun ... 

Büyük valde komşu Dürdane 
Hanımın müdahalesini biraz 
•azlaca ileri gitmiş telakki et
tiğinden kısa kesmek için .. 

Aman kardeş, gençler na 
sıl i•lerlerse öyle yapsınlar .. Ço 
cıık onların ... 

Bu ihtar üzerine Diirdane 
llamrn biraz toplanır ... Zekice 
b;• olan teyze Samiye Ha

"f ec!er .. 

.. 
,jz bir erkek bir kız. 

-n ... 

- A. ben yapa-
• ,.,ez ki .. 

·nler de 

deniz demedim mi?.. şimdiki 
marn ... Veli de, kulağa dd~gibi gençler bizi beğenirler mi hiç?. 
geli;-or .... Fahriye Hanım ne- D d H A 
dersin sen? . üı· ane . - man ne uza 

tıyorsunuz? .. lnşaallah hayırlr
Giritli Fahriye H. - Erkek sı ile ömürlüsü olsun da uım 

olursa Nesat (Neşat) .. mi yok!.. Oğlan olursa Meh-
Dayı B. - Ne dedin?. ma- met deı-siniz .. Kız olursa Ay-

sat mı?.. şe!.. biter gider ... 
Hatice H. - Hayır efendim Peder Sabri B. - Efendim 

Nesat.. oğlan olursa Yalçın koyalım. 
- Ha! .. Neşat! .. ya kız olur Fahn"ye H Kal mı? . - cm ... 

sa?.. Kalçın demek, çorap demek! 
- Giz olursa Sahinde!.. Sabri B. - Hayır Fahriye 
- Sayende mi dedin.. Hanım! Kalçın değil, Yalçın! 
- Aman benimle alay yapı- kız olursa Damla .. 

yarsunu:ı: ... Sahinde diyorum. Büyük valde - Aman oğ-
- Tamam tamam! Şahinde. lum !. o ne biçim isim öyle dam 
Büyük valde - Aman Fahri la da ne oluyor ... Damla hasta

ye Hanım ... nereden buldun! lığı vardır .. istemem .. 
Şahinde ismini!.. İmamın karı- Valde Necmiye H. - Aman 
sının ilk ortağı vardı. Şahinde.. anne! her şeye bir kulp takar
küp gibi bir karı idi .. istemem sın ne koyalım öyleysene? .. 
İstemem!. doktor siz söyleme- - Aaa, ne oluyorsun kızım! 
diniz?.. ne isterseniz koyun! 

- Vallahi büyük hanımcı- - Öyle ise kız olursa Emel 
ğım !. biz eski adamlarız. Şimdi koyalım .. erkek olursa Şimşek. 
gençler bizi beğenmezler ki, - Aman ne haliniz varsa gö 
söyleyeyim!.. rün !.. zirzop zirzop isimler .. 

- Canım, bu da para ile pul Aatice hanım kalk!. ikindiyi 
la değil ya!.. bir İsim deyiver.. kılalım .• 

- &ndenize kalırsa erkel< FELEK 

Biz, Şafak sineıJ"Jasında, altı MP.
car kızının njm uryan eksantrik ı·a

kıılannı seyrettikten, Rum mu Al

man mı oldukları t\nlaşılamıyan biri 

ihtiyar, ikiıi genç üç kadının ,ark 

dansı diye oynadılr.ları güftesi Türk
~emıi, be'te~j alalranramıı kantola
nnı zorla dinledikten ve tuhaflık 

yaptri.ı iddiasında bulunan bir hok
kabazın da can ııkıcr hünerlerini 
gördükten ~onra köprünün ileı·isin

deki barımı.1 gazinoya gitmeği mu
vafık bulduk. 

lçiçe iki büyiik salond3n mürek
kep olan bu eazinonun bir köşesin

de yüksekçe bir yerde dört genç ka
dın ve dört erkekten teş~kkül elmiş 
bir saz heyeti •'icrayı terennüm,, e

diyor ve bunun etrafındak masalar
a, yer almış bir çok ııenç müıteriler 
de mütemadiyen içiyorlardı. 

Burada belki iki saat oturduk. Bu 
iki saat zarfında hanende hanıml11.r 

ikiter defa "kaimen ıolo,. şarkılar 

söylC'diler ve müşterileı·Jen baı:ılari

le u:..un uzun bakı~tılar. mÜ&leriler 

Yukardan aşağı 

1 - Çoraptan sonra giyilir (7) 
Sivı·i (2) 

2 - Cösternıek (4) Akıllar 14) 
3 - Sovyetler (6) Boy değil (2) 

4 - Tok değil (2) Ayı yuvası 

(2) 

5 - Su (2) Su (2) 

6 - Pantolonu tuta., (4) Roy
na takılan (4) 

7 - Y orıı:unluk ( 4) Deı·iden çı

kan su (3) 

8 - Düa ( 4) Ermenice bir tabir 
(2) 

9 - Cöz (4) Yokluk (4) 
10 - Can (3) Yükselmek (3) 
11 - "Nimten., (6) Mahsul 14) 

·-·························-·······-··············· 
se her dakika biraz daha fazla seı·-1 
mest oldular. Hele kısa boylu bir I 
genç vardı ki her on dakikada bir J 

ıiıe birayı b;tiriyor, bir an kaybolu. 
yo,· '\'e tekrar zuhur ednce bir bira 

daha ısmarlarken rekiıketli bir lisan
la Ahmet RAsİın Bey üıtaıh:rn•"•" 
bir §arkııından: 

Bir aelir İnıan cihana. durma cak ! 
.f\;1ısraınr m.nldar:ıp duruyordu. 

şu muhavere cereyan etti: Yuanis'in üçüncü oğlu, ~ti" 
- Oğlum, niçin ağlıyorsun? !etin enin ve ıztıraplarına Jr 
- lztırabım ar Kiry,. 1 laklannı tıkamı,, zevk \le 1 if 
- Neren ağırıyor .. ? hat içinde kendini kaybetrıı 
- Göğsüm.. ti. ~.ıı 
- Hasta mıaın7 Andronikas. milli şainrı ,.~ 
- Yaralıyım... nik'e gelmesinden ho,Iaıt~, 
- Ne yara11? .. ! makla beraber ona hüsnü ~ 
- Hançer yarası, Kirye, bul göstermiş, sofruına ald' 

hancer... tı . ~ 
- On iki yatında bir çocu- T ecfilos, kendisine ikralfl t" 

ğa hançer vurulur mu? len içki ve yemeklerin biç b11 

- Hem de kalbimin altında ne el sürmedi. j 

bir yara açtılar, Kirye! Az kal Seliinik kum;ındam neş'e'. 
sın ölüyordum... insanlardan hoşlanmadığı jÇ~ 

- Kim vurdu bu hançeri sa şofraaında bulunanlar ti~' 
na .. ? 1 gülüyorlardı. 

- Bizandı bir palikarya.. ( Bitmed;) 

. ... 
11:-tihadı. lVli Ii 

Türk Sigor~ill Şirketi 
Harik ve hayat ilzerine sigorta nıuameles' 

icra e!Jleriz. 
Sigortaları halk için müsait ~eraili haı idi·. 

Merkezi idaresi: Calataaa Ünyon Hanındı:ı 
Acen!a•ı hılunmo::yan şehir.ede ı:cent, ' 
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iiırilıci- sahifeden geçen yazılar 
Teşekkür 

Ailemizin reisi sılıhi miıze , 
müdürü doktor Hikmet Ham
di Beyin elim vefatı dolayı-

Tenis turnuvamız 
(Başı 1 inc:i sahifede) ı ral'etli ve (interesan) oluyor. 

ve cok alakalı bir surette elit Bugün maçlara devaı;; .:ıe; 
bir tabaka tarafından takip e- cek oyunculara muva a ye 
dildi temenni ederiz · . . 
E~ fazla nazarı dikkati cel- Dün kazananların eaamılerı-

beden maçlar şunlardı: ni, ve kazandıktan sayılarla a-
Camble _ Cideciyan: maçı şağıya yazıyorum: . 

k t . Jd Gamble'in so- Chiri.man-Col. Tllıott w. O. 
ÇO çe ın O u, tı· . . 0 h 6-0 6-1 
ğuk kanlılığı kendisine bu ga- C ınnıan - ~ an. • S 
libiyeti kazan~ır"?ıştrr. . Gamble - Cıdecıyan ~-=._ j 

Suat_ Allıottı: genç lzmır- . 
ı· k güzel bir ıtili ol- Mei - Machıda 6-4, 6-1 
ı oyuncu ~o en Suat gibi tec- D Zaffe - Ewhittall 6-2, 
ınasına ragm . . . • 6 _ 4 
rübeli bir oyuncumuza ıyı bır . . . 
müdafaadan sonra boyun eğ- Jeoffredı-F. Hardıng 6-1, 

1 6-1 
meğe mecbur o muştur. 

Mecdi Serdar - Armitage: Franco--Hamdi Selami w.O. 
maçını hiç ümit edilmiye genç Suat - Alliotti 6-3, 6-2 
ve daha geçen sene küçükler' Necmi Serdar - E. Armi-
kısmında oynıyan Necmi Bey tage 6-3, 6-2 
büyük bir farkla Moda şampi- W atanabe - Hagen 6--4, 

. 1--ô,6-3 
Yonu olan Armitagı yenmiıtır. 2 Sedat_ İbr. Cimcos: İbra- Sedat - lbr. Cimcos 6- • 

1 d 6-3 
him Cimcos Beyin fevkaa a e 
b k Sed t E. Armitage-İbr. Cimcos-
İr müdafaasına arşı a 6-4 10 " h W ere - Mongeri , -o 

Bey galibiyetten emin, er za- Mias. F. Desanti _ Miss E. 
ınanki güzel vuruşları ile bilh.aa 3 

b 1 Denumann 4 - 6, 6 - 3, 6-
sa ugünkü muntazam servı • Misa L. Van Heemstra-Su 
leri ve filedeki hakimiyeti ile Al' B 
ıb B ·ı· at - Miss Yuvana- ı ey rahim Cimcos eye mag up 6---0, 6-1 
etnıiıtir. M. Karakas _ M. Franco 

Bu sene Milliyet kupasını • 6--2, 6-1 
kazanması pek muhtemeldir. Mı"as Whittall _ E. Armi-

Mersin şampiyonu Dr. İs- C ı 
B · M Green - 0

• illet Beey <hasmı olan ~li . eyı tage - rs. 
kolaylıkla elimine etmıştır. Binns 6-1, 6-4 
C M . T opikyan -Ercüment 6--3, 

hirinian - Patsikakis eı - 6-3 
Miss Nomico maçında Mei(Na T · ., c. 

d R. Baldini - acettın .>--V• 
Poli şampiyonu harikul_ii ~ v~- 6--1, 6-2 
ruşlan ile bütün seyırcılenn 6-1 
d. . Dr. İsmet - Ali Bey 6-4, 
ıkkatini celbetmiıtır. 

Fakat Chirinian - Pate!k~- M"ııs. T. Patıikakis V. Chiri-. 
kis gibi bütün İstanbul tenısçı- M 
1 nı·an _ Miss Nomico v. eı 
erj taragından tanınmış 0~- 6--1, 6--2 
cular kartısıda çok güzel bır o- Mrs. Mr. Were - Mias Bo· 
Yundan sonra muvaffakıyeti 
Chirinian _ Pataikakiae ver- rust-ein - Treguboff w. O. 
ınek mecburiyetinde kaldılar. Vedat Abut - Col. Binns 
Diğer maçlarda çok (İntere- 6:4, 6:

5
4 

yun Lefteri - Conneno 10:8, 7: 
sen) olmııştur. 0 

• M ö 
lar ilerledikçe oyunlar daha ha · · 

r- 25 temmuz cumartesi günkü proğram 
Saat A B C. 
ı5 lbrahim Chamlt Topikyan Haldun Fuat 

ı6 

ı7 

18 

ve 
Danyal 

Hasan Nuri 
ve 

Waltvr 
Mis Whittal 

ve 
Miss Patsikakis 

Necmi 

ve ve 
Lefter Charles Fresco 

Karakaı-Gannauday Miss. K. Armitag 
ve 

Machidıı.-W otonabe 
Y offerdi - Zeki Riza 

ve 
Col. Elliott-B. Baldini 
Chirinyau - Y offe 

" 

ve 
Ynvana 

ve 

Suat 

ve ve we 
l l~;e;;~V~e:d~a~t""A:b:u~t ~D;r~. ~İs;m;e;t~-!!O~h~al!nl!!elisEya!iln9!!!!E!"'2:e;;;;re3!!!!i!O!!!! 
Dünkü Boks maçları 

ı 
j 

Se[d . - B nga maçı: Hasımlar biribirlerini yoklarken 
mı U 1 ı d • ileri sürerek abandone et-

D;.in Taksimde boks maçları yapı .ugunu ti ma~ ta sarih bir netic,e 
. nl 3 .ı:ı tı. Bu ıure e "j' 

Matbuat celsesi 
(Başı l inci sahifede) 

caret kamilen gayri Türk un5urlar 
elinde idi. Hulasa iktıaadi hayatın 

memleket dahilinde ve icap ettiı·di
ği bütün meaai sahaları, nafi ve müs 
mir vasitaları Türk olmıyan unıur· 

lar elinde idi. Hepmizi bu mendeket 
te hiç olmazsa rubu aıır kadar yaşa 
mış ve lzmir, lıtanbu1, Bur&a gibi 
ve buna mümasil bir çok meınl~ket 
!erimizi tetkik gözü ile olmasa bile 
teceısüt gözü ile görmüı vatanda1 

larız. Hepnize sorarım, o zamanlur 

da bu memleketlere ve diyarlara git 
tiğimiz vakit orada terennüıu eden 
neı'e süren refah ve saadet içinde 
yaşıyan Türklerin kaçına tesadüf 
ederdiniz? O zaman Türkün nasıbi 
yetiştirdiği çocukların hepsini Ye
men cölJerinde, Arnavutlukta ve ya 
hut .Makedonya mezbabalal'mda 
kurban vermek, şehit vermel<ti. Bu 
memlekette dolaştığımız zamanlar
da ya beli bükülmüş, ak sakallı ah 
ve enin içinde vaktini geçiren yahut 
nafakasıiıı t::lm alamam1ı, sıska ve 
zayif bir Türk çocuğuna teaadüf 
ederdiniz. Genç ve dinç çehre ile 
biraz kan taşıyan bir Türke tesadüf 
etmenin imkanı ~r mı idi? 

lıtizlik meselesi 
Arkadatlıır; muhalif matbuatın 

ara sıra bahıettiği bir işsizlik mese

lesi vardır ve var ara sıra muhakeme 
kabiliyetini kendisinde tam bulun
durmryan, bu gibi meseleleri tetkik 
ve tefahhus ve muhakeme etmek ve 
ondan ıonta karar vermek kabiliye 
tinde bulunmıyan herhangi bir va
tandaşı nihayetsiz tasibata sevkede 
bilec:ek bir lisanla yazılan intihar ha 
diselerinin iısizlikten mütevellit, 
milletimizin mar112 kaldığı vaziyetin 
izah ve tefsirini o yazılarda okumak, 
herhalde arzettiğim gibi düşünebil
mek kabiliyetinden mahrum olanlar 
için çok feci ve çok elim bir vaziyet 
gösterir. 

Arkadaılıır; bittabi memlekette 
bu gün iıaizlik vardır, memlekette 
bugün iş bulamıyan vatandaılar var
dır ve bütün dünyada da vardır. Fa
kat bütün dünyadaki işsizlikle bizim 
iısizliğimiz arasındaki, ana battr, 
ana •ebebi, kuvvetli sebebi herho.lde 
bulmak, ayni zanıanda millete gös .. 
termek lazımdır. Arkadaılar, eğer 
Türkiye Cümburiyeti askerliği. bir 
buçuk seneye ind.irırı.İ§ iıe ve eğer 
Türk ııaoçleri aakerl.iği bir düğün 
yapar gibi yaparakkat ile gÖz arası 

yuvasına dönüyona, Türkiye Ciim
huriyeti milletin yetiıtirdiği gençle 
ri mini.ıız ve biıut seferlerde, harp 
!erde ıebit etmiyor, harc:anuyorsa, 
onları sağ ve salim memlekete tes
lim ediyor ve bırakıyorsa bu bir cü
rümmüdür? (Asla asla sesleri). 

Fakat arkadatlar, Avrupada bü 
i klİm süren itıWik böyle defildir. 

Bir dakika ıonra cihan buhranına 

temas ettiğim vakit ııöreceluinizki 

oradaki ipizlik marazidir, tehlikeli
dir, Avrupayı felakete götüren bir 
iısizliktir. Bizim memleketin itıizll
ği yani Cümhuriyetin Türk gençli-
ğine Avnıpa komisyonculuğu, tJca

ret, san'at, timendiferleri bütün sa
hilleri kendi ellerinde kendi zekaları 
ve kendi malumatlarile idare etmek 
imki.mnı vermek ve nihayetsiz mesa 
i salıalan hazırlamak oluduğu için 
milletin velUdiyetinin ithaf, ve İsraf 
edilmemesi. yüzünden nüfusun art .. 
maıı bizim için korku verecek bit· 
iııizlik değildir. Bilakis bizim gör
düğümüzü kabartan, bize ati için 
hiç bir vakitte hiç bir gazetede, hiç 
bir yerde buna dair bir noktaya te
Mldüf etmemek, bizim için, bütün 
dünyanın ve batti bütün milletlerin 
tarihi hayatlarında ebedi ve ezeli 
müstesna bir mevki işgal edecek o
lan Türkiye Cümhuriyetinin ve 
onun bi.nilİ olan büyük dahin,in ve 
fırkasının bugünkü vaziyeti İçin ne 
elim bir hakikattir (Bitmedi) 

Müskirat •• •• sile kederli geride kalanları-
gunu nı teselli ve taz:ye ve ken-

inhisarında (Başı birinci sahifede) disine son hizmeti ifa etmek 
Eth- Akif Bey kü"rsu"'ye gelerek Ü · · 1 h 

( 
~~ zre evımıze ge en mu terem 

Başı birinci sahifede) merasimi açmış ve sözü müderris 
ve vefakar zatlere ailemizin 

re alınmışlardı. Açıkta kala~ ı Ahmet Reşit Beye terketmiıtir. 
memurlar hemen hemen mesaı Ahmet Reıit Bey kürsüye çıkmış en samimi teşekkürlerini al'z 
saatinin sekize iblağı dolayısi- ve bir saate yakın kapitülisyonlar ederim. 
le haaıl olan mesai fazlalığna hakkında uzun bir konferan• ver- Merhumun oğlu dok tor 
tekabül edecek miktardadır. miıtir. Ahmet Reıit Bey evveli. ka- Rebi Hikmet 

Biz yeni kadromuzu senei pitüliıyonların tarihçeıini yaparnk BAKTERİYOLOG 
maliye İptidasında tatbik etmit dört yüz sene evvel nasıl verildiğini 
tik. Vazifelerinin lağvi üzerine izah etmiş ve son zamanlara kadar Dr. İHSAN SAMİ 
açıkta kalan arkadaşlardan ida aleyhimize tevessü ettiğini anlaınıt Bakteriyoloji Liibo:atuvarı 
renin kendisinden beklediği fa ve bu hususta bir çok misallerle me Umum kan tahliliib Frengi 
aliyeti göstermeğe muktedir o- seleyi teıo·ih etmiıtir. Alunet Reıit noktai nazarından (W as· 
!anlar tekrar hizmete alınacak· Bey ıiddetle alkoşlanan konferansı- serman teamülü) kan kiı· 
lar ve hizmetinden istifade edi nı şu cümle ile bitirmiıtir: 

reyvatı sayılması, tifo ve 
lemiyecegi idarece tespit edil- "Kapitülasyonlar art.k maziye kıı 

· b 1 h k d' ısıtma hastalıkları teşhisi, mış u unanlar veya ut en t- rıştı. Onu l".ok edenler yaşasınlar.,, 
!erinden İstifade imkanı oldu- Bundan sonra huk1tk fakültesi td- idrar~ balgam, cerahat, ka-
ğu halde hizmet istemiyenler, lehe cemiyeti umumi kitihi Fethi zurat ve su tahliliitı, Ültra 
ahiren bütçe kanunumuzla ka- Sezai Bey talebe namına 20 dakika mikroskopi, hususi aşılar 
bul buyurulan tazminatı ala- süren Lozan ve Sevr muahedeleri istihzarı. Kanın üre mikta-
caklardır. ahkamını mukayese eden beliğ bio· rının tayıni ve kanın sedi-

Açıkta kalan arkadatlarımız- hitabe irat etmit ve sürekli allu~lar- maitation sürati. 
dan merkez ve taşrada şimdiye la karıılanmııbr. Divanyolunda Sultan Mah-
kadar elli beş kadarı yerlcttiril Fethi Bey nutkunda Lozan ve mut türbesi No. ı89. Tele· 
miştir. Sevr'i mukayese etmiı ve Lozan fon fst. 20981 

gençliğin vazifesine iıaret ederek l ••mmm•mmıımmmm• .. 
Malumdur ki, idaremiz tica- demiıtir ki: 

ri bir müessesedir. Onun için _ Lozan 19 mayısta başlayan 
muamela~ımızı ti~ri usul ~e bir iıtiklaf ve tarih yolculuğunun 
esaslara ıptina ettınnekteyız. , dö'" .. kt d B d" ·· kt . . .... h num no asr rr. u onum no a 
Y enı kadro ve teşkilatımızı a- sından sonra arbk istiklal ve bürri
z~larken, ~u cihete çok ebem- yet gaaıpları bulunamayacaktır. . 
mıyet verdık. Loıan gençliği beliğ bir iıarettir. 

Yeniden çıkarılacaklar Lozanda yaratılan tarih Türk genç· 
- Y.eniden yüır: elli memur liğine emanet edilmiıtir. Lozan he-

çıkanlacağı söyleniyor. nüz bir nevzattır. Bu nevazadı ya~a 
tacak Türk gençliğidir. 

- Yeniden yüz elli memur 
1 ld. y Hukuk gençliği namına buradan 

çıkarı acağı doğru deği ır. u 
ka d h. 1 b' milletin en büyük evlad• Gazi ~aliıs r a söylediğim veç ı e ız 
kadromuzu haziran İptidasında kanmıza ve gösterdiği azim ve iman 
tatbik ettik. Vazifelerinin l&.ğ- hamlesi ile Lozanı bize kazandrran0 

vi üzerine, yeniden ancak on lsmet Paşaya derin hürmetlerimızi 
bir memur ve iki müstahclem iblağ etmekle bahtiyarım.,, 
daha çıkacaktır. Müteakıben müderris Muslihid-

din Adil Bey küraüye gelerek çc~ı 
Fabrikalar heyecanlı bir hitabe irat etmiş ve 

Lazım gelen inşaat ve maki
neler için iktiza eden tahsisat 
kabul edilmiştir. Onun için T e 
kirdağı ve gerek Diyarbekirde
ki fabrika inşaatımız devam et
mektedir .Şarapbanelerimiz önü 
müzdeki bağ bozumımda bebe 
mehal faaliyete geçmif buluna
caktır. 

Hatta T ekirdağı, Merefte, 
Şarköy ve saire bağcılan ile te
amül veçhile şimdid«ı temua 
girişilmit ve ·mübayaata bqlan 
mak üz""' bulunmuttur. idare 
mizin vücude getirdiği bu mü
essese Trakya bağcıları için 
hayırlı neticeler verecek ve o 
havalinin iktisadi inkiıafma 
çok yardım edecektir. 

• Gaziantep fabrikamız faaliye 
te geçmİf bulunmaktadır. Di
yat·bekir fab~ız da t"frİnİ· 
sani nihayetlennde bitmiı ola
caktır. Bu suretle çok miktar
da yetiten bu :havali üzümleri
ne de mahalli ıarf temin edil
mit olacaktır. 

Likör fabrikası faaliyete baş 
laım:ştır. ilk imalat ikmal edil
mit ve hususi fıçılar içinde fen
ni devirlerini ikmal etmek üze
re beklemektedir. 

ilk parti 15 ağustosta piyasa 
ya çıkarılacaktır. 

Behçet B. mezuniyet 
aldı 

Tütün lnhiaan uınumi müdil 
rü Behçet Bey romatizmadan 
muztarip oldukluından kaplı
calarda tedavi ~imek üzere 
yirmi günlük bir htezuniyet al
mışlardır. 

Mumaileyh bu mezuniyetleri 
ni müstacel iıleri hal ve kadro 
meaelesinin ilk şekillerini tat
bik ettikten sonra istimal ede
cektir. 

Loz.arun umumi mümeyyiz vasıfla

rım tebarüz ettirerek bu &Ünün genç 
liğe tahmil ettiği ağır mea'uliyetı 

izhar etmiıtir. 
Büyük vecitle dinlenen hatibin 

aöyleri ıu cüme ile nihayet bulmuı
tur: 

- Yaıaıın gençlik, Y aıa.ım Bü
yük Gazi .. 

Bundlln sonra merasim Riyaoctı
cümbur orkeıtraıının ıulb terennü 
matı arasında samimi bir hava İçin
de nihayet bulmuftur. 
Meraıime gelenler hukuk fakülte

ıi talebe cemiyetinin ihzar ettiği bü
fede limonata ile iuz ve ikram e. 
dilmiılerdir. 

Merasimi müteakıp cmıiyet reisi 
Hıfzı Bey tarafından meraıimde 

bulunanların tazimlerini arz için Bü 
yÜk Gaziye, Baıvekil ve Mec:li• Re· 
iıi P8§81ara birer telgraf çekilmiştir. 

Yeni neşriyat 
TÜRKSPOR 

Bugün çıkan 43 üncü sayı
s.ında i\.tinada güretcilerimi
zin Yunanlıları nasıl yendik
lerini tafsilatile bulacaksınız. 
Bundan başka Zeki Rıza be
yin kalemile Bekirin hayatı, 
Muvaffak beyin Tllrkıpor 
namına Hügo Mayzlle yap
dığı mülı\kat, dünkü deniz, 
futbol, boks, tenis maçları 
tafsilatı, lzmirde lstanbul 
sporun yapdığı maç. 

ilan 

T. Tayyare C. 
Umumi Merkezinden: 

Bursa'da milceddeden inşa 

edilmekte olan Tayyare ve 

sinema binasımn Elektrik te
sisatı kapalı zarfla münaka· 
saya konulmuştur. Ti.irkiye 
dahilinde bu gibi tesisatı yap 
mış olnuklarını vesaikle ispat 
eeen taliplerin yirmi beş lira 
mukabilinde proje ve şartna
mesini almak üzere Tayyare 
cemiyeti Umumi Merkezine 
müracaat eylemeleri ve tek
lifnamelerini de 6-8-93ı tari· 
hine müsadif perıembe günü 
saat lS kadar Merkezi Umu
mıye tevdi eylemeleri ilan 
olunur. 

M. M • .satın alma 
komisyonu ilanı 
Un 2 Ağuslos 93ı pazar 

saat 16 da 
Sığır eti 6 Ağuşto• 931 per
şembe 16 da 

Bergamıı.daki kıtaatın ihti
yacı olan un ve sığır eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi balada yazılı 
gün ve saatlerde Bergamada 
Askeri satmalma komisyo
nunda yapılacakbr. Tal iplerin 
ıartname almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile 
birlikte mezkur komisyona 
müracaatları. (448) 

,,. ,,. "' 
Bandırmadaki kıtaatın ih

tiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuttur. İha
lesi ı5 Ağustos 931 cumar
tesi günü saat 10 da Bandır
mada askeri satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzre teminat
larile birlikte komisyona mli-
racaatları. (454) 

* •• 

GünUn en ~1eyeca ı çarpışm "' eden bitmis oldu. Bunu müte· 

Umya. Selami ınaçı idi. :pm Haçadoriy~ ve Metate dövüı- Erzak mu·· nakasası Bu mactan evvel bet tane anıa· 
.. r çarpı;ması yapıldı. Nihayet mü tüler. 

Galatada Y ordan Efendi hanında 
ikinci kat 6 numaralı haneyi ikamet 
gahı kanuni ittihaz eden imam zade 
Hacı Muıtafa ve mahdumu lımail 

Nesimi şirketinin kongordato talebi
le vuku bulan müracaatı lıtanbul 

icra daireıi itiraz mercii 8.liıjnce na

zarı itibara alınarak borçlu ıirkete 
iki ay mühlet verildiğinden mezkür 
tirkette matlubu olan alacaklılann 
İcra ve ifl,.s kanunun 283 üncü mad 
desi mucibince tarihi ili.nclan iliba· 
ren yirmi gün içinde alacaklarını 

bilcümle veaaikile lıtanbulda Bahçe 
kap11mda Birinci Vakıf hanında No 
50 yazıhanede mukim komi- ve 
avukat Mehmet Fahreddin Beye mii 
acaatla kaydettirmeleri, hili.fma ha 

reket edeıılorin kogordato miizake· 
resindenhariç bırakılacak.lan vekcza 
İcra ve ifli.a kanununun 283 üncü 
maddesi mudbince konııordato tek 
lifini müzakere etmek üzere 26 •iu• 
toı 931 çarflUDba gÜnü saat 14 te 
komiser ve avukat Fahreddin Beyin 
mezkür yaxıhaneıinde top .. 
!anmaları ve toplanmaya tekaddüm 
eden 10 gÜn zarfında vesikaları tet 
kik edebilecekleri ilin olunur. 

izmir müstahkem mevki 
kıtaabnın ihtiyacı olan odun 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 8 ağustos 
93ı cumartesi günü saat ı5 
30 da İzmir'de müstahkem 
mevki satınalma komisyo
nunda yapılacakbr. Taliplerin 
ıartnameyi &örmek üzere 
F ındıkh' da heyetimize ve 
şatname almak ve tc;kliflerini 
vermek üzere teminatlarile 
İzmir' de mezkür komisyona 
müracaatları. (4S9) İm maç geldi. Menaıe birinci ravndda rakibini H M k b 

iki rakip ringe çıktılar, mutat me nakavt etti ve bu bok• maçları .ıa ava akinist Me te i 
·a•imden sonra E~ref Şefik Beyin pek iyi neticeler vermeden bitıni§ d 
akcr.ıliği ile nıa~ ~"şıadı. ıık ravnct· oıdu. Satınalma komisyonun an 
~•abddarın biribirlerini denemefl- Ancak Bunya _ Selami maçının Mektebin mayıs 1932 nihayetine kadar, Et, Ekmek ve 
!:C<ti. lki:ıci ravnda Bunya haki- galibiyetini Melih Bey defi ebnitti· crzakı mütenevviasile yem, mahrukat ve sair ihtiyacab 27 

; . .>ti ele aldı ve hasmını adam akrl Bu netic:eye göre 15 gün sonra temmuz 931 tarihine müsadif pazartesi glinli saat ı4 de 
.ırpaladı. üçünc:ü ravnd da böyle Bunya. Melih maçını göreceiiz. Bu • ihaleleri icra edilmek üzre kapalı zarf usulile ayrı ayn mU

e,am etti. Selami pek antrenman· maçın da galibiyetini küçük Kemal nakaııaya konulinıqtur. 
ı:ı: olJu;;.u a ikar bi:· vaziyette gözÜ defi etti. Binaenaleyh, müteakıp haf Mıktar ve şeraiti sairesioi öğrenmek için her gün mektep 
.İiyordu~ Dö1'düncü ravnd ba~ladığı talarda çok kıymetli boksörlerimi- idaresine ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin de şart
•ıuan Bunya rakibini hiç göz a~- zin çarpıştıklarını görec:eğiz demek· namelerioıie yazılı oldu~u üzere teminatı muvakkatelerini 
•ınadan dövJü. Ravndın sonlaı·ına BAKIRKÖY mal sandıiiına tevdi ettikten sonra ihzar ede-tir. 
<>.iru Seliimi pek fena bir vaziy.alt>! Bak•''"' netice ne olacak? cekleri memhur zarfları ihale saatinden evvel Yeşilköyde 
"i. Ravncl bitti. M. O. mektepte müteşekkil komsiyon riyasetine tevdi etmeleri. 
s~l.i,Tli kolun:ı biı· .ıakatl!k aru "'' 

Askeri fabrika- ı 
lar ilanları 

13 ka:em tethin yağları 

Yukardaki malzeme kapalı 
zarf ile 3-7-931 de saat ı5 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
tartname için her gün ve mü
nakasa ya girmek için de o 
giln teminat ( Teıdifat) ile 
müracaatı. (3234) 

\'eni 

TAVUl<ÇUlUX 
/o1 ~ :ı.ı ~ 

Cafer r;ı.~ r l 

5 

Tavukçulukta muvaffnk olmak v · 
rar.1 kazanmak için ınutl k · ı hıı I•••• kitıbı ıkunıalıJır•-••11 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

As. Sn. Mp. için ı3. 725 
kilo koyun eti bir ay pazar
lık neticesinde kapalı zarfta 
çıkan fiattan aşağı fiata talip 
zuhur etmediğinden tekrar 
kupalı zarfla satın alınacak
tır. liıales· 28-7-93ı saat 
ı6 da icra olunacağından ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her glin öğleden evvel 
kapalı zarfa iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komıs
yonumuza müracaatları. (59) . "' "' 

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

caktır. İhelesi 4-8-931 saat 
ıs de icra olunacağından ta
liplerin şartnamesini görmek 
iizre her gün öğleden evvel 
ve münakasaya iştirak etme· 
leri için de vakti mua yyeninde 
teminatlarile birlikte komis-
yonumuza müracaat 
leri. 

• * • 

eyleme-
(71) 

Aşağıda mikdarlarile ihale> 
günleri gösterilmiş olan sığır 
eti Kırklareli SA. AL. ko
misyonunca kapalı zarf usıı
lile mevkii münakasaya ko
nulmuttur. Talipler evsaf ve 
praiti aolamak üzere eyyamı 
resmiye ve tatiliye hariç her 
gün öğleden evvel komisyo
numuza müracaatlan ve iha· 
leye iştirakleri içio de mez
kUr SA. AL. komisyonuna 
vakti muayyeninde mliraca· 
atları ilin olunur. 

Sığır eti 58000 kilo kapalı 
zarf 10-8-931 pazartesi 10 

Sığır eti 20000 kilo kapalı 
zarf 10-8-931 pazartesi 15 

Sığır eti 36000 kilo kapalı 
zarf tı-8-93ı salı ıo 

Darütşafakaya Talebe 
Alınıyor 

1 -Kayıt muamelesi (15 
temmuzdan ıs ağustosa) ka
dar devam edecek ve ( 15 
ağustosta ) kayıtlar kapana
caktır. (kayıt muamelesi pa
zar, salı, perşembe günleri 
saat ohdan on yediye kadar 
yapılır ) 

2 - Mektebe kabul şart
ları şunlardır: 

A - Anadan, babadan 
veya yalnız babadan mahrum 
ve muhtaç c·m ı·. 

8 1 ,i{ mektebin 
dördüncü sınıfına terfi etmit 
ve ya bu derecede tahsil gör 
müş olmak. 

C - Emrazdan salim ve 
her suretle tahsile eherişli 

olmak. 
3 - Yaıı 10 dan aşağı 

ve ı3 den yukarı olmamak. 
4 - Bu şnrtbrı baiz olan

lar aras.ıoda Türkçe, kıraat, 
imli ve hesaptan yapılaclk 
müsabaka imtihanını kaza:ı· 
mak. 

5 - Müsabakayı kaza-
nanlar, alınacak talebe mık
darmdan fazla ise bunların 
tabi olacağı kurayı boş çek· 
memek. 

6 - Talipler ilk müraca
atlannda hüviyet cüzdanla
rını (Nüfus kağıc' mı) Mektep 
vesikaları ve iiz:ımi bir se
nelik çiçek aşısı vesikalarda 
sıhhat raporu ve 3 a~et Fo
tografi 2etireceklerdır. 
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BILÜMUM 
LCZANfil.ERC'IE 

~ATILJR 

s,"•t Salt" 
'~ ~ ~,, ... 
l•utılenlc 
ıt,)retJtn 

tabnJ. a•ı• 
aliıı:ıctı 

lıN'ıbt Mh.r. EMOYS 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda, damar a&risin· 
~ . bulantıdaa. yarim bq 
afnsindaa ..., sııilıazimden 
mttnellit rahatsizlilı:lardaa 
lllU11D kalmak istcraaı.iz ; 
tatJi müleyyin. tabii tuzsuz 
mllBhil olan §d<eniz Eııo'a 
" Fnıit Salt " ıazözlü müs
tahzarındaıı sabah ve akiam 
bir bardak su derıınnnda 
bir kaJıyc ka§it• mılıdannda 
alınız. 

?".a.• 

ROBERT KOLEC 
Kolcc kısmı' - Ali mü~endis kısmı - Sanayi kurlan 
Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavsiye olunur. 

A van Proje Müsabakası İf anı 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından: 
Bankamız Ankara'cla Anafartalar caddesinde (Hal) binası 

inünde illfll ettireceği bina projesi için 1 O agustos 1931 
pazartesi gunu saat (12) ye kadar Ankara ve İstanbul' da 
Bankaya tevdi edilmek üzere bir avan proje mü,abakası 

ıçmışhr. 

Müsabakayı kazananlardan birinciye (700) ikinc;ye (200) 
ve üçüncüye (100) lira ücret verilecektir. 

Tafıilatı havi şartnamenin İstanbul merkezimizden ve An
kara müdiriyetimizden talep olunması ilan ve rica olunur. 

· Kars Vilayetinden: 
• Encümen 38. Vilayetimiz köy yatı mektebine bir senelik 

!ltiyacı olan er.r:ak ve !airenin münakasa kararının şerait 

veçhile mübayaası için 11-7-931 den itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya çık1rılmış olduğundan talip olanların 
30-7-931 günü akşamının saat on beşe kadar Kars encümeni 
kalemine müracaatlan 

Istanhul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden: 

Merkezimiz için lüzumu olan dört kalem aşı malzemesi 
... eni münakasa suretile mübay;;a edilecektir. Münakasa günü 
8 ağustos 931 cu

0

marteıi günü saat 15 olarak tesbit edilmiş
tir. Taliplerin mezkur !evazıma ait şartnameyi görmek üzere 
her giln Galata'da Kara Mustafapaıa sokağında Merkezi
m!z levazım dairesine ve münakasaya iştiral.:: için de vakti 
muayyende Merkezimizde müteşekkil mübayaa komisyonuna 
müracaatları illin olunur. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz vesaiti nakJ;ye ihtiyacı için 52 kalem malze
me aleni münakasa suretile mübayaa edileceğinden müna
kasa günü 8 ağuıtos 931 cumartesi saat 14 olarak tesbit 
edilmiştir. Taliplerin mezkur levazıma ait şarlnameyi görmek 
6zere her gün Galata'da Kara Mustafapaıa sokağında Mer
kezimiz levazım dairesine ve miblakasa için de vakti muay
yende Merkezimizde müteşekkil mubayaa komisyonuna mü
racaatları ilin olunur. 

Borsa intihabatı 
İntihap Hey' etinden: 
f,.mmuz nihayetinde müddeti hitam bulacak olan ticaret 

vıı z hire borsJsı hey'eti idaresinin yeniden intihabı 25 tem
muz cumarteıi günü ·c a olurıacaktır. İntihap etmek hakkını 
haiz olan zevat ve müessesatın yevmi mezkürda saat 11 den 
14 e kadar borsa hey' eti l{:are salonuna gelerek hakkı 
reylerini istimal etmeleri ilin olunur. 

Jandarma imalathanesi 
dürlüğünden: 

•• mu-

Jandarma ihtiy:?.cı için 200-250 adet Eğer takımı sat.nalına
cakbr. Münakasa 9 - 8 - 931 pazar günü saat 15 te Gedik
paşada jandarma imalathanesinde icra edilecektir. Şartname 
imalathaneden verilir. Taliplerin ko!llisyona müracaatları. 

•• 
Uzüm müzayedesi 
Ist. Ziraat Mektebi müdürlüğünüen: 

Yeşilköy civarınc\a Halkalı'da kain İstanbul Ziraat mek
ıebine ait nefis üzüm bağlarının senei haliye mahsulü 12 
ağustoı 931 tarihi~e miisadif çarşamba günü saat 15 te 
ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak ve bağları görmek 
için her gün mezkür mektebe ve iıtirak için de yevmi iha
lede Galatasaray lisesi binası dahilinde liseler muhasebeciliği 
nezdinde müteşekkil lstanbul Ziraat mektebi mHbayaat ko
IDiavonuna müracaatları. (T elefou: Yetilköy 40) 

TEMMUZ 1931 

1 f Emlak ve Eytam Bank sı ilinları 1 

'Kat'ı ihale ile satı
lık akar' maoaza 

·Yalı ve köşkler. 
Mevkii ve ae•ıi Senevi bedeli 4 Qaoli 

1 - latanbul Balıkpazıuı Ahıçelehi ma 
halla1i Değirmen sokağı ( Kuruyemiş 
çiler) üzerinde iki odayı miiştemil 5No. 
dükkan. 
2 - Sultanahmet Cami! kurbinde Ka
basııkal mahallesinde Arasta sokağında 
11 ve 13 No. lı üçer odolı ve Bol so
kakta 8 numaralı 3 katla 9 oda ve 
10 No. lı 4 odayı m:iştemil ve tath 
suyu havi dört bap hane. 
3 - Boğaziç:ude beylerbeyinde elyevm 
Çavu~ b3şı caddesinde Çiçekçilik, Li
monculuk, Ahır ve arabalık kalörifer 
ve motör dairelerini ve su hazineleri
ni müştemil etrafı duvarla muhat otuz 
dört bin küsur metro arazi dahilinde 
17-19-20-22 N:ı. lı bir bap sRhilhane 
ve derununa cari nısıf masure maı 
leziz ile kadimen tevsii intikalli 13 
numaralı maa köşk bağ ve 4 No ma 
müştemilat bir bap sahilhane ile 15 
No. ma köşk ahır ve derunlarına cari 
iki masura bir çuvaldız maı lezizin 

ican icra No 

540. - L 930-611 1 

840. - L 93()-610 

21-24 hisseli 4300. L. 930-621 1 

Bankamıza merhun ve balida evsafı muha,rer emlak Is- ' 
tanbul Dördüncü icra dairesinca aablmak üzere müzayedeye 
vazedilmiştir. 

İhale birdir ve kat'idir. İhale 29 T einmuz 931 çarşamba 
günü saat on dörtte lstanbul İcra dairesinde yapılacaktır. 

Uhtesinde takarrur eden müşteri~ Bankamız bedeli iha
lenin °iı ellisine 50 sine kadar beş sene müddetle Banka
nın şeraiti umumiyesi dairesinde para ikraz edebilir. 

Taliplerin ve daha fezla tafsilat almak istiyenlerin her 
mülkün hizasında gösterihn numara ile dördüncü icra daire
sine veya Bankamıza müracaat eylemeleri. 

Sinemacılar sesli makine koymakta acele ediniı 

8
1inkü gelecek mevsim sessiz film bulanıayacaksm·z! 
ünkll eski filmlerle sinemanız yaşayamaz!! 
üokü ielecek mevsim Türkçe konuşan filmler vJrdır! 

l.tanbul'da KEMAL · Beyoğlunda ŞIK 
Bey, Bursa' da ŞAFAK dıköyünde SÜRE 
Aciana'da ELHAMRA İstanbul'da AL 
sinemalarında se1li DAR siııeoıabt 

' 
ZEISS iKON makina- sesli makinaJarı Z 
1'rı konmaktadır. İKON markalıdır. 
300 kitllik sioemılır için film üurinde sesli Mo\•itonc makina ;1~00; SOO kiıilit 
maları 3800 liradır. Fiatler lstanbul'dı teslimdir. Tesisat masarili hiıc amir zE 
iKON SESLi MAKINA ·n:ırrlHATI FE\"K.~l.ADEDIR. Taf;;:~, \C ,,pJP' 

lstanbui'dı Dilsiz zade hnn No. 24- 27 l\lös\ü !AK IHYl'El\1HEl~Ge ıııuu~aıt ' 
l'ost1 kutu<ıı 114 · 

Yüksek Baytar Me 
RektörlUğUnden: 

le 

Küçük Sıhhiyei Hayvaniye Memuru Olmak 
istiyen Orta Mektep Mezunlarına: 

1 - Baytar tabipleri maiyeti-ııde istihdam edilecek küçük Sıhhiyei hayvaniye rPf 

1 

muru mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Tedris müddeti bir senedir. 
3 - Derslere 1 Teşrinievvel 931 tarihinde başlanacaktır. 

MEKTEBE KABUL ŞARTLARI 
4 - Munhasıran Orta mektep mezunu olmak, yaşı 18 den a11ağı ve 25 den yek 

olmamak ve askerlikle ala'<ssı bulunmamak, ahlakı mazbut ve ahvali şahsiyesi tam olııı~~ 
5 - T aiipler istidalarına a.7ağıda yazılı vesaiki raptederek lsanbulda Se'imiye 

Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğüne, vilayetlerde ise Baytar Müdürlüklerine müracl' 
at etmelidirler. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olduğunu nabk Hüviyet cüzdanı. 
B - Had ve müzmin hastalıktan salim olduğunu milbeyyin musaddak tabip rapotı 

ve aşı şahadetnameıi. 
C - Orta mekted şahadetnamesi veya bir sureti 
D - Dört adet vesika fotoğrafı. 

E - Polisten musaddak hüsnühal vesikası. 

F - ( Terki tahsıl ettiği veya ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hülıO' 
metin göstereceğı yerde iki sene hizmetten istinkaf eylediği takdirde hükümetçe yap!' 
lan ma,arifi maa faizi nizami iadeye mecbur olduğu ) hakkında velileri veya ve!ilt~ 
bulu ı-mıy,nhrın ken ·J ;'!.; •,., fından tanzim ve Noterce tasdikli taahhut senedi. 

Kırk ar eli Vilayeti D a-
1 

~llllllllllll;llllllill!illllllllffil! uu~ııııuHTııııi~llllllllllllllllll!:§I==!!!!=' 
imi Encümeni den: j FÜSfA.Ti.İde ARk i :..':~P'i~~::;·;t:::-::: 

1 - Keşif bedeli 9902 lira 87 kuru~taa ibaret K•rklar~li =: ~ ' t T 8 ~ t l l ~ 1 l E •--T-R_A_B_Z_O_N_P_O_S_T~ 
Babaeski yoluı:un 5 + 287 ve 34 + 346 ıncı kilometrelerin- =: 5 
de 3187 metro tül iizerinde yapılacak şıısa tamiri ile keşif := ~I (MAHMUTŞEVKETl'1 
bedeli 1420 liradan ibaret aynı yo!un 13 + 269 ve 13 + 426 = Kullanınız. İştihanızı açar ve az zaman := ŞA) 28 Temmuz Sah 
ve ~3 + 426 k'.I metrelerinde harap nienfeıılerin O, 80 açık- - zarfında kuvvetinizi iktisap edersiniz. =-- il de Sirkeci rıhhmınt'an ~ 
lığ.uda beton armeye tahvilen inşaları tevhiden kapalı zarf reketfe Zongnldak, İneb 
usulile münakasaya konmuştur. §iİ!llllllllllllli.... H!!r eczanede satılır ~lllllllllllllllİE 1 Ayancık, Samsun, ün' 

Ordu, Gireson , TrabzO' 
2 - Mürakaskya iştirak edecekler erbabı vukuftan olduk- 1 R ·dl 

D kt·ıo Kurs arı ize ve Mapavri'ye !I' !arına dair Nafia deiresinden muta şahadetname ve ticaret a 1 cek ve dönüşte Of. 5or 
odası vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi İnşaattan an ,. d mene Görele'ye de uP 
lamadıkları takdirde inşaatın hitamına kadar refakatıeriade Ali Ticaret Mektebin en: yacalttır. 
bir fen memuru bulunduracaklarına dair noterden musaddak Yaz tatil d~vreııine münhasır olmak üzre 2-3 aylık (Ser- PiRE _ İSKENDERfY~ f 
bir taahübıaıne itasına mecburdurlar. ı;; 

best daktilo kursları açılacaktır. (EGE) 28 Temmuz s • 
3 - Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu 

maddesi mucibince ihzar edilecektir. 
4 - ihalenin müteahhide tebliği günü:ıün inkıaasından iti

baren müteahhit 15 gün zarfında işe l-aşlanıağa mecburdur. 
5 - Keşifnameler berayı tetkik ve tu<iik Nafıa Veka

leti celilesine gö11~erilmiş olup 5· Ağoitot-931 hr;hıne kııdar 
gerek aynen ve gerekse tadilen iade eıfüdiği takdirde ihale 
muamelesi icra edilecektir. 

6 - Şartname ve keşifnamelerini görmek ve pey sürmek 
ve sureti musaddakalarını almap isteyenlerin Kırkıareli Na
fia dairesine müracaatları lazımdır. 

7 - Müddeti inşaat 15-12-931 gayeaine ka~ardır: 
8 - ihale muamelesi 5-Ağostos-931 tarihine müsadif çar

şamba günü saat 15,5 ta Kırklareli daimi encümeninde icra 
edilecektir. 

•• 
BUYUK TA YARE 

Piyangosu 
il. ci tertip ı. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

1 - Kursun tedrisab 1 Ağustos 931 cumartesi günü 10 d G dJ a rılata rıhtımıP 
başlayacakbr. kalk~caktır. 

2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyice oku-
yup yazmaiarı şarttır. 

3 - Haftada liç gün ders gösterilecektir. Bu günlerde 
ders saatleri saat (14) den (16) buçuğa kadar devam ede
cektir. 

4 - Serbest kurslara devam etmek isteyen Hanımların 

ve Efontiilerin kayıt ve sair şartları öğrenmek için- bugün
den itibaren 1 Ağustos 931 tarihint., kadar her gün ikişer 
fotoğrafla mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri faz:mdır. 

· 5 - Kayıt için sabahları saat 11 den 17 ye kadar müra
caat ka, ·ul olunacaktır. 

Deniz Levazım Satınalma ko-
1 
' misyonundan: 

5670 Ton Lavamariıı maden kömürü. 8 ağustos 931 cumar-1 
tesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla lhala 
edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yokarda yazılı 5670 ton la
vamarin maden kömürli kapalı zarf usulile münakasaya ko
uulmuştur. Münakasa zamanı olmak üzre tayin edilen 931 
senesi ağustos ayının sekizinci cumartesi iÜnü saat 11 de 
verilecek mektuplarla teklif edılecek fiatlar muvafık görül
düğü takdirde ihale edileceğinden şartname almak isteyen
lerin her glin ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saa
tinde Kasımpaıada deniz müzeıi binasının umum kapısı lls
tündeki deniz levazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

4,000,000 MANTAR. 
Kapalı zarf usulile münakuaya konulmuıtur. İhale 22 

Eylül 931::.alı glhıtı 11aat 11 dedir. Taliplerin feraiti liğren
mek tizre mübayut komiı;yonıa kitabetine müracaat eyleme
leri ilin olunur, 

SADIK ZAD~ 
·Biraderler vapurlıt" 

Karadeniz postası 

Sakarya F 
26 vT~~~uz p AZA 

ak 17 d s· ~eı günü şamı e ır of 
rıhbmından hareketle (Z J 
guldak, lnebolu, AyaP r 
Samsun, Ordu, Gire'~;· 
Trabzon, Sürmene ve 11 
ze) ye azimet ve avde11' 
aynı iskelelerle (Görele Jıı 
Ünye) ye uğrayarak a~; 
edecektir. Fazla taf 

0
, 

için Sirkeci Meymenet b•,. 
altında acenteliğine ıııil' 
caat. Tel. 22134 

TA VlL ZADE V APURl-A~ 
AYVALIK-İZMIR posf~ 

Saad~, 
vapuru bet f 
zartesi al# fi' 

saat 17 de SirkecideD b' ,ıt 
ketle Gelibolu, ÇanaJılı r 

k ı . ·ıııet 
Ayvalı ve zmıre azı 1< 
Çanakkaleye uğrayarılı 
det edecektir. J! 
· Yolcu bileti vapurdl 
verilir. ~ ·11' Adres: YemiJte Tavı lı~ 
biraderler telefon fıt•~ 
2210 ,,,,,; 

••• 

·-~:-:::;~:;:-;;;:~ 


