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Berlin 
Mülakatı öylüYe yardıma başlanıyor 

'taciıiz Batvelali Mac Donald ile 

"ciye Nazrrı Henderaon, Che- k•ı H • • Ad 
ziyaretini iAde etmek üzere 8 şve 1 an cıye, -

.lin'e hareket ettiler. Berlin ziya- a ' 
De ~~~i~~- ;~~:-~:::;::: ıı· ekı.lleri geliyorlar 
ı. vaziyetinde ansızın buıule g• ıye V . 
•ııbiliil, ziyaretin yapılmasına ----------

Fırkanın umumi bürosu da bugün 
şehrimize na\<lediliyor 

•i olrnuıtu. Beı-lin ziyaretinin ye 

evveli Pariıte, sonra da Lon .. 
iki konferans topı.ndı. Bu 

.... <raııslarda devletlerin AlınanY• 1 
)• Yaı>acakları yardımın tekli hak

da bazı fikV-lcr teati edildi. Lon
ııltada verilen karara göre, Almanya 
Ja Yapılan kısa vadeli krediler da

ı.;,. lllüddet temdit ediliyor. 
Chequera mülakatı paydırken, 

~:Yaya ancak tamirat borcunun 
~'ali IUretile yardım yapılabilece
aı, lıunun da beynelmilel borçların 
t~iline bağlı olduğu, alacaklı va
>ıyeıte olan devlet le Amerika ol
duğu.,. göre bütün bu mötkil vazi• 
)eti' ' -. n anahtarı Amerilıada oldugu 
'°Ylellınitti. Cbequen mülal<atile 
11.••lin mülikatı arasında geçen bi
i"'ler, anahtann Amerikaclan ziya
la• Fransanrn elinde olduğunu an-

d 
trnı\tır. Çünkü Amerika. Avrupa 

C\ol . ·ı t •llerinden alacaklarını tecı e -
;•ide Almanyaya yapabileceği yar-

llııı Y•;>mış bulunuyor. Halbuki bu 
hrdnn,, rağmen, Chepuen'clen bc
tı Alrnanyarun mali vaziyeti genit-
1.ı.eceği yer de bilakiı darlqmış-
bt a· b .. L · ınaenaleyh Almanya ugun 
~ zarnankinden ziyade Fransan•n 

•lıııe dii§müt bulunuyor. Franaarun 

;::1ı Dıiizahercti olma-~~ça. . ~: 
. Yardırn edemiyeccgını bildırdi11 

lıb;, lngiltere de Almanyayı yalnız 
:§ı"..a ~i izmih~al~en kurtaramı

eagını ıfade etrnıttır. 
Gerek Pariıte ve gerek Londra-

"• ttbarüz eden müzakerelerden ha 
ll olan netice şuduı· ki, Fransa an

eaı, •iyasi ivaz mukabilinde Alman-
a:va Yardım etmeğe hazırdır. Bu ıi
iyasj ivaz da V ersaillca muahede
İnin leebit ettiği fili vaziyetio ida
csi suretinde huliaa edilebilir. 
ilhakika Veraailles muahedesi im

B
.. Istanbul Fırka binasına yerleşecek 
uro, 1 kt burada içtimalar yapı aca ır. 

. Ankara, 21 (Telefonla)
Başvekil ismet Paşa, Ha
riciye ve Adliye Vekil/e
rile Fırka katibi umumısı 
Recep B. bu akşam kon
vansiyonel ile ~stanbula 
hareket ettiler. istasyonu 
dolduran kesif bir kala
balık ismet Paşayı alkış
lıyarak teşyi etti. 
Başvekilimiz lstanbulda 

bir iki gün kaldıktan son
ra Yalovayı teşrif buyu

racaklardrr. 
Teflfik Rüştü 1!_ey i~e 

/staubulda üç dort ıan 
kalarak avd•t edecektir. 

* * "' 
Ankaradan aldığımız malu-

mata göre, Başvekil 1sme.t 1:_a: 
şa ve C. H. fırkası umum~ katı 
bi Recep Bey dün alqamki eks
presle Ankaradan hareket et
mişlerdir. 

r 
1 

ve 

ismet Pata ve Recep Bey bu ismet Paşa 
ün saat 1,30 da şehrimize gel \ Fırka umumi idare heyeti a

~it bulunacaklardır. C. H. fır- zalan da bu. g~n şehrimize ge-
,_. "b" •1.k b"' d lecekler ve ıçtımalarına bura-

kası 1,...tı ı umumı 1 urosu a d d ed ki d" a evam ece er ır. 

tehrimize gelecek, vilayet fırka Gelecek fırka erkanı için Is 
merkezine yerleterek faaliyeti- tanbul fırka binasında yer ib-
ne burada devam edecektir. zar edilmittir. 

Gazi 'Hz. 
Rei.~icümhur Hz. dün 

akşam geç vıkita kadar 
şe!ırimize avtl11t buyurma
mışlardır. 

Buğday 
Meselesi 
Sekiz milyon liralık 
bir yardım hazırlandı 

·-· 

Milli 
Hakimiyet 
Bugün Milli Hôkimi

yetin sevgili vatanımızda ı 
ilk defa tesis edildiği ııe 
saltanat devrinin niha
yet verildiği günün yıl 
dönümündPyiz. 1 Teşri
nisani 922 de Biiyük 
Millet Meclisinin tarihi 
celu:sinde verilen bu ka-

Resmi dev i in de ibti- rar Rebiıılevvel ayının 
yacı olan buğdayı köylü- on ikinci gec~sine, gani 
den alması düşünülüyor ı Veladeti Peyğamberige 

Bugd y tsel si etrafında ' 1 i tasadüf ediqorda, Milli 
· e : ı H "k' . b b lktı~at vekale • in suali üzeri- -~ ımıyet ayram.ı.nı ~- ı ı 
ne, Jhı acat ofi ~i tetkikat yap- , gun bu suretle tes ıt edı-

1 

mağıı b şlamıştır. Ofis tetki- yoruz. 1 
katını en kısa bir zamanda ik- 1 "Milliyet.,; karil•rinin 
mal edecek ve Türk buğdayını l bu büııük bnyrnmını can 1 

k~ymetlendirm~, ihı·acatı ta~- dan kutlular. 

Kadın irşat hey' etleri 
dün köylere gittiler 

Seyahat bir hafta devam edecek 

irşat keg'eti meyanında giden dört kadın doktorumuz 
zım haklundakı tetkikatı netı
cesini İktıs at eka!etine bildire 

Hakimiyeti Milliye K ı adınlar bidiginin irşat he- ya gitmiıtir. Bu heyet İffet H. 

cektir. 

Ziraat bankasının köylüden 
1 doğrudan doğruya buğday mü 

bayaa etmeğe başladığı takdir
de, lianı; i vasıtalarla mübaya
at yapılacağ ı malum değildir. 
Zirei kred i kooperatiflerinden 
bu mübayaat i•lerindc istifade 
edıleceği zannolunmaktadıı. 

Alakadar zevat resmi devlet • 
dairelerinin ihtiyaçları alan 
buğdayı bil~ vasıta köylüden 
tedarik etl i ği takdirde, bunun 
çok müfit bir netice vereceği · 
söylenmektedir. 

ANKARA 27 - Ziraat ban
kası buğday ciftcilerine yardı-

bayramı münasebetile yetleri dün sabah mıntakaları- Reıide ve Dr. Handan Hanım-
bugün resmi devair tatil na hareket etmişlerdir. Birlik !ardan mürekkeptir. 
edilecektir. ili reisi Latife Bekir Hanımın riya Diğer heyetlerden biri Kağıt 

~==~;;;;;;;;;;;;;;s;;a:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;:~ffi , setinde bulunan heyet Kısıklı hane köylerine ve biri de San
tarikile Bulgurlu köyüne git- yer köylerine gidecektir. 

Fransız 
tayyareleri 

Filo yarın sabah 
geliyor 

miştir. Heyetler kafi mikdarda leva 
Bu heyete doktor Pakize Ha zımı sıhhiye de götürmekte

nım refakat etmektedir. Heyet dirler. 
Kartal, Dudullu ve Soğanlı köy Kadınların irJat ve tetkik he 
leri V"' civarını biı· hafta kadar yetleri seyahati on gün kadar 
dolaşacaklardır. sürecektir. Gelecek sene tertip 

İkinci heyet de dün sabah edilecek irıat seyahatleri daha 
Sirktci tarikile, trenle Çatalca- uzaklara yapılacaktır. 

Şehrimize geleceğini yazdığı 

1 
mız Jeneral Dögoyı kumanda-

sında aıtı tayyareden mürek- ı D z •t "k 
kep transız hava filosu yann r ~ l l a 
aabah saat dokuzda Y eşilkö-
ye inecektir. Franaız tayyarıPCi 
leri ordu, hava müfrezesi, Türk 
tayyarecileri ve Tayyare cemi
yeti namına birer heyet tarafın 
dan istikbal edileceklerdir. 

Falih RIFKI 

23 TEl\IMUZ 

edildiği ıı;ünden beri Almanya, 
Uahedenin tahmil eıtiii ağır yük
rden kurtulmağa çalıımalıtadır. 

llu mu•hedenin, ~imdiye kadar Al
ltıtlnya. tara.'ıından kendi arzu ve ira
ıt..aile kabul edilen hükmü, Belçika 
"'• Fransa hudutlarına münhaamlır. 

Şirketi Hayriye de 
otobüs seferleri a.çıyor 

F ranaız tayyarecileri Jstan
bula muvasaletlerini miiteakıp 
Dolmabahçe saı-ayına gidip def 
teri mahsusu imza edecekler ve 
öğleden soma Topkapı sarayı
nı, müzeleri, camileri gezecek-

Sıcak bir ya:t: .\abalıı, bahçem 
deki gül göbtkleri baygın renk 
/erle yamyor. Gazetemi açımı: 
23 temmıız, bizim ('ski 10 tem-
nıuz .. 

Sanki sokaktan bizim mektc: 
bin alayı geçiyor: 
EnverJe Niyazi, unutulmaz bu i&m

ler . 

Ve havaya sıkılan kurşunlar 
ara;;ında sakallı ve Sultan Ha
mit Paşasının Harbiye Neza
retine gönderildiğini görüyo
rum. 
Diğer bir marş bu korkunç 

havayı kesiyor: 
Kimdir onlar, kimdir onlar 
Hareket ordusu, Hattkc:t ol"dusw. 

Ellerimizde bayraklar, Ayoı-
Alrn..nya, 1926 ıeneainde Lokar- ı 

lıo ıtıuahedeıile bu hudutlann kat'i 
• nihai olduğunu kabul etm4tir. 

F.ı.,.t Şark hudutları hakkında ay
~ lenunatı vermediği gibi, tahdi· 
di. t•aliha.t, Avusturya ile ittihat, ta
;:r"t meaeleıi veaair ahkamın• ilk 

. "-ita tadile çalıtacağını gizleme
lııiıtir. Streaemann aağ iken, Al
llıarıya bu ıiyaai gayesini daha bat· 
ita Yollardan takip ediyordu. Bu 
ltariciye Nazırı öldükten ıonra Al· 
~ talı" rıı.,. Stresemann tarafından ıp 
IOdllen hattı hareketin çıkar bir yol 
~llıadığına kani olmağa v': ~hırsız 
""""'o.ğa başladdar. 1930 ıntıhal>a
:~da bu sabırsızlık alaimi, Rei.tag'a 
• "Yiik bir müfrit zümrenin 
1nlih kat'" ap edilerek girmesile daha 1 

lıir l•kil aldı. 
itte Fran11zların ıimdi iıtedild~ 

~~naı, Almanyanın kaçı~ iste: 
it, V eraailles taahhütlermın yem 

lıaıılln kabul ve tasdikinden ibarel
i' ır. Lokarnoda yalnız Garp hudut-
ları hakkında kabul edilen abkimın 
lı~t~n V crıailleı muahedesine teş
l'ııilı~ · . . 

•&.1 ııtiyorlar. • 
Franıaya kartı Almanyayı takvı

lle •bnek siyaaetini takip eden ln
tılteıe Nazırlarile Alman Başvekili a 
•asında Chequerı'de Amerikanın 
.il.iman maliyeıine yapabileceği yar
dım ıe!di görüşülmü,tü. Şimdi de 
lıerlinde Almanyanın Fransız mali 
l'tlü:ıaheretini temin edebilmek içjn 
"• gibi siya.< fedakarlıklarda bulu
babileceğj görüşülecektir. 

Ahmet ŞUKF.0 

IVIatbuat Celsesi 
Muh,ercm arkadtlar, memleKe-' 

tirnizin iktı58di vaziyeti, bilhdsaa 
ir ıenedenberi bütün cihanda hü· 

it~ .,, •Ürm•iic ba~lıyan buhrandan 
nra hatlar. Ve herhangi biı· mat

~\tat vPya herhôlngi bir gazetede bu 
lla dair bir malümat ve fikir edin .. 
"'•k - . . arzu~unu goıtennış ısem, c.n · 
::;-a. "~k icap etseydi, büyük bir 

ı..ıete ıapmaktan ba'ka bir a•ti-
D i 

Hey' eti umumiyenin dünkü içtimaında 
idare meclisine salahiyet verildi 

Hissedaran meclisinin umumi içtimaından bir köşe 

1 

hatı dinledikten sonra, ittifakla 
meclisi idareye istediği salahi
yeti vermiştir. 

Şirketi Hayriye hey~ti. u?1u
miyesi dün fevkalad.e bır ıçtıma 
aktetmiştir. 20 dakıka devam 
eden bu fevkalade içtimada, 
meclisi idareye istedi~i ~to~üs 
işletme salahiyeti ,·erılmıştır. 

Mesele şudur: 
Geçen haziran İptidasında 

Boğazın Rumeli cihetinde va

purların hattı seyrine müva~i 
otobüs seferleri baş göstermış 

ve bu seferler bilhassa Taksim
Jstinyc _ Yeni mahalle hattını 
tutmuştur. Tabii bu seferler ls
tinyeden Y enimahalleye kad~r 
yedi iskelenin yolcularınd~n bı~ 
kısmını aldığından, Şırketı 
Hayriyeyi çok yakından alaka
dar etmeğe batlamış tır • 

Şireketi Hayriye meclisi ida 
resi bu ve diğer hatlarda mı:ın
tazam teşkilatlı otobüs scrvıs
leri yapılması için heyet~ u_mu
ıniyeden ıalahiyet ideınıttır. 

Heyeti umumiye veril~ iza 

Şirketi Hayriye meclisi ida
resi Boğazın her iki tarafında 

deniz seferlerinin tertip ve a
hengi dahilinde çalışarak onla
rı takviye etmek üzere otobüs 

sef Prleri vücude getireı·ek, mu
vasalayı daha sık ve daha seri 
bir şekilde temin etmek fikrin
dedir. 

Heyeti idare bu husustaki 
tetkikatını ikmal ettikten son
ra, ya bir şirketle anlaşarak ve
ya doğrudan doğruya bu işi 
kendisi yapacaktır. 

Gazi Hz.nin Izmirdeki 
heykelleri 

lZMIR - Romada kabulü 
muvakkati yapılan Gazi Haz
retlerinin heykeli kanunuevvel 
aylarında rekzedilecdrtir. 

iktisat Vekili M. Şeref B. 

mını bir mikdaı- daha tezyit e
decektir. Buğday çiftçilerinder 
borcuna mukabil alacagı buğ
daydan köylerden buğday sa
tın alınacak ve himayeye müh
taç köylere kredi nisbetini artı 
l'iıcaktır. Banka bu husustaki 
faaliyeti için evvelce 5 milyon 
lira tahsis etmeyi takarrür et
tirmişti. Banka yardım mikda
nnı sekiz milyon liraya kadar 
çıkaracaktır. 

Köylerin bugdaylarını İyi bir 
fiatle satın nlınmaıı esasları et
rafında Banka ile lktısat vekale 
ti arasındalci temas ve müşave
relere devam edilmektedir. 

Vekalet bankaya borcu olan 
köylülerin hesaplaı ına muka
bil yapılacak yardımın müm
kün mertebe genit bir mikyas
ta olmasına ehemmiyet vermek 
tedir. Müşaverelerin hitamını 
müteakıp Ziraat bankası sahil 
ve tren hüzergahı olan yerler
den sür'atle mübayaata başlıya 
caktır. 

lktısat vekaleti Türk buğda
yını muhakkak surette himaye 
ye ve düşkünlükten kurtarma
ğe karar vermiş bulunduğu i
çin devlet dairelerinin de ziraat 
bankuınm aldığı fiatle ve ban
ka vasılasile zahire mübayaa
sında bulunanları muamelesi -
nin temini ve şeklinin teıbitini 
düşünmektedir. 

Binnetice banka ve devlet e
lile tahkim olunacak buğday 
piyasası; müstahsilin hukuku
nu siyanete kafi gelecek bir şe
kilde, müvu,.nev" ııimıit bulu 
nacaktır. 

' ler ve saat 17 buçukta Beyojj
. !unda Fransız sefarethanesinde 

tereflerine bir garden. parti ve
rilecektir. Misafir tayyareciler 
perıembe sabahı saat 10 da be 
lediye parkındaki tayyare abi
desine çelenk koyacaklar ve mü 
teakıben vilayet, kolordu ve tııy 
yare cemiyetini ziyaret edecel 

!erdir. Per.embe akşamı Tayy.ı 
re cemiyeti tarafından tayyare 
ciler şerefine Pera Palasta bir 
ziyafet v rilecektir. 

Tayyareciler cuma günü sa
bahı Eskişehire gidip akşamı 
tekrar lstanbula avdet edecek
ler ve cumartesi günü sabahı 
Y eşilköyden hareketle Selanik 
üzerinden Atinaya gidecekler
dir. Türk tayyareciliğini ziya
ret maksadile gelen Fransız tay 
yarecileri memleketimizde bu
lundukları müddetçe tayyare 
cemiyetinin misafiri olacaklar
dır. 

Amerikalı tayyareci 
dün gelmedi 

Tayyaresile Bahrimuhiti ge
çen Amerikalı tayyareci Pala
do'nun şehrimize dün gelmesi
ne İntizar olunmakta idi. Fa
kat "tayyare geç vakte kadar 
gelmemiş ve nerede olduğu 
hakkında da bir haber alınama 
mııtır. Tayyarecinin yolda se
yahat programını tebdil etmit 
olmuı mümkü~iir. 

Savni samt:Uaniy emanet bu cisim-
, ler. 

Zihnimde tekrar ediyorum: 
Eıı .. ver .. le, Ni .. yiiii .. zii, ıınu
tiiOfıl .. maz, bu isiim ler.. ve 
arkadan başka bir se ·: 

Yaşasın Niyaziler, Env..-rler 
Bestesi: Yaşasın Nii ya§zfi 

fer, Enverler ... 
Ve tütiincü dükkanının ca

mındaki ilk Tanin gazetesi ha
tırıma geliyor. Servc:tilünun di 
ri/miş gibi bir şey : Sis şiri. 
Cahid'in yazısı , Fikret'in bir 
fıkrası! 

Bu kantoya benzer hürriyc:t 
şarkıları arasına birden bire a· 
ğır bir ses karışıyor: 

1 Allahüekber, AJlahiıckhcr, Uııliıhc
ıllallah 

Hüva1J.ahü< kbcr, A l!.ıhiıekbe>r vclil
lahilhamd 

sofya - Sultan Ahmet kapıları 
arasında bağırıyoruz: 

Girit bizim ı.=.anım11, 
Feda olsun kanımı z : 

Sonra bir gün, tempo düşü
yor; ağırlaşıyor; sönüyor: 
1328 de Türk namusu kkekndı , 

• ooof .. 
Ooof.. Ooof .. Ah ... İntikam ..... 

Bu mısra adeta yarım saaı 

sürer denecek kadar agırdıc: 

bin üç yüz yir miii.. seki1.dc. 
Türk namiıiiılsu 1 e e e helendi 
oooof. ... ooooof. . . aa· 
a a lı ... lntik a a a m .. 

Sonra tekrar canlı bir ham
le, Isveç bestelerinden alınm::; 
seıı türküler: 
Guneş ufuktan şimdi dogar, 
Yurüyelım arkada w ...... . 
Büyük harbin ilk günlerinde 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
• -. ·~ • f•. . : • ; 

Dün, şehrimizde bulunan Amerikalı darül/önan tal~ııi 
· ile güzücülerinıiz ara11nda yapılan yarışlarda Amffrİ-
lcalı:er majliip eltlalar. - Yaııaı ıpor aütunlanmııda -
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Siyasi tefrika : 6 

ERMENİLER 
, 

Yazan: A. H. 

Berutta aşaır kongresi 
Komiser Suriyeye iki zıt unsur ilave 

edecek bir programla gelmişti 
Kanıınun 22 inci maddesi şu 1 5 - Seyyar aşiretlere tarla, 

MiLLi I 1:.1 ...... . ~ 

HARiCi HABERLER •• 
lngiliz nazırları berline gittiler 

Alman ve lngiliz nazırları Avrupanın mali vaziyeti 
hakkında da müzakeratta bulunacaklar 

ladei 
Ziyaret 

1 Şu papazu 
Bakın! 

1 Zeppelin 
dur: "Müstakil Düruz bükume çift alat ve edevatı _verilecek, 

ti Mandater hükumetin huku- seyyar hastaneler tesıs oluna- Berlin müzakereleri Arzusuna ram ofmıyan 
!<Una riayet etmek şartile işle- cak. . bir kızı 

Leningrattan kutba 
hareket etti 

- : -"-"" 

Müruru zaman olup olmadığı ~ 
tetkik ediliyor . ül{ 

ANKARA, 27 (Telefon) - irtişa tahkikatı yenibir safb' 1·ıe l d ·ıl· 1 dahil olmuştur. Meselede müruru zaman olup oma ıı;, 
olunmaktadır. Müddei umumilik mürüru zaman olmadıgı lhrac; 
asındadır. Bu hususta verilecek karara intizar olunmaktaır lerini , 

yebilir.,, Cenup hududumuz tayın O· de ehemmiyetle k k 
Bu müstakil ( !) hükumette lunurken Fransızların eski yol takip edilmektedir cayır cayır ya aca tı { 

resmi dil Arapça ve fransızca -Routeromaine- maddesine BADAJOZ 26 (A.A. ) t 
kabıı l edilmistir. Hatta F ran- sımsıkı sanldıkları ve bu yol~ Hormachos kasabası papazı, 
sızlar daha il~ri giderek elde et bizim işgal etti !limiz hattın şı- vaktile kendi yanında hizmet et ı 

.~~r:?;"--~ · T ınaztepe torpito m tı 3 
ii hü) 

,t etıni 
Yuın 

tikleri bir kaç kişiye bir maz- ~a~ind~ gec;_mekte oldu~u_ı:ıu miş olan 17 yaşındıı. genç bir kı 
bata yaptırmı§lar ve Düruz ha ıddıa ettıklerı hayretle gorul- zın kapısı önünden geçtiğini gö 
k iminin Fransızlardan tayinini mü,tü, halbuki biz daha şima- rerek kendisini bir bahaneyle ça 
istetmislerdir. Bundan maksat le çekilirsek 100 kadar Türk ğırmış, kız içeri gi .. er girmez, 
ta Atra.şlıların nüfuzunu kır- ve kürt köyü Sur~ye ~ahi!inde ~ hemen üzerine atılarak tasallüt 
maktır. Çünkü Dürzü mücahit kalıyor~u. Bu vazıyetın .ıdare etmek istemiştiı·. Kız mukave-
leri vadii Serhanda Sultan At- ve emnıyet noktasından bır çok met gösterdiğinden gaddar pa 
raıın riyasetinde bir kongre mahzuru .vardı, birin~isi arap pas kızcağızın ağzını t ıkayarak 
yapmışlar ve aralarındaki ihti- mandaterı olarak ~.urıyeye ~e- karanlık bir odaya götürür ve o 
lafı hallederek el birliğile düş- len Fransızlann Turk ve Kurt Curtius, Brüning,MacDonald rada iki gün hapseder. 
mana karşı mücadeleye karar leri kendi idarelerine almaların LONDRA 26 A.A. - M. Hender Rahip, dün akşam ikinci defa 
vermişlerdir. da bir mana yoktu. son, bu sabah Berline hareket etmiş olarak kıza tasallüt ı-.ebbüsün 

Mescidiaksanın tamiri müna lkinciai, iki muhtelif idare al tir. de bulunur. Kızcağız -:abşi rahi 
sebetile Şama gelen Sultan tında kalacak aşiretlerin her M. Stimton Berlinde bin arzulanna ram olmak iste-
"Atraş., m biraderi Zeydülat- vak' ayı müteakip kolayca diğer BERLIN 26 A.A. - M. Stimaon mediğindeo herif kızın elini 
raş ve amcazad esi Sabbahülha- taı-afa kaçıp barınmalarına İm· M. Brüning, M. Curtius ve bir çok kolunu bağlar, vücudu ile ea
mut Emir Adil ile Sultan Atra, kin ve sühulet verilmiş olacak bükü.met erkanı ile görüşmüıtür. vapları arasına saman doldunrr 
arasında artık ihtilaf kalmadı- tı ki bu da hududun emniyetine Bu mülakatların en mühiminin har , samanın üzerine de ispirto dö
ğını ve Suriye vatanilerile bir- ve iki memleket arasındaki biye nazırı M. Groener ile yaptığı ' kerek ateşe verir. Bunun üzeri
likte nihayete kadar mücadele- dostluğa fena tesir edecek bir mülakat olduğu zannedilmektedir. ne zavallı kızın çıkardığı fer
ye devam edecekierini sövle- keyfiyet idi, bu mahzura mani iki aaat kadar devam etmit olan bu yat ve figanları komşular duya 
miştir . olmak için kendilerine başka ta mülakat eınaıında M. Stimıon'un rak heyecana düşerleı·, evin ö

Suriy~de aşair 
kongresi 

Yüce komiser Ponso Fransa
d:ın bir sürü kanunu esasilerle 
dör.dükten sonra doğruca Şima 
li Suriyeye gitti. Suriyeliler, 
birleşmelerini temin edecek bir 
tasdikname beklerken Mancla 
komiseı"i, Suriyeye iki zıt un
sur ilS.vc edecek bir programla 
;:;elmişti; bunlardan biri Şiına
li Suriye aşiretlerine, Irak Kür 
distanına benzer, bir aynlık ve 
imtiyaz; diğeri Suriyede Erme 
nilerin teksifi ve §İmdilik bun
ları•ı tedricen mevkilere geçi
l il.ııesi idi. 

Komiserin Frat, Suriye ve 
Cebeli Düruz aşiretlerinden seç 
tiği şeyhler Berutta toplandı-
1.ır; şu gördüğünüz resim Aşa
ir kongresi ismi verilen toplan 
tıyı gösterir. Kongreyi değil bü 
tün sarıklıların ve şeyhlerin ö
nünde Yuca komiserinden da
ha azametli bir tavır ile oturan 
papas efendi, Suriyede Hoca
lara ve aşiret reislerine verilen 
mevki ve kıymeti de pek açık 
~Ö5termektedir. 

Berutta kurulan aşiret kon. 
geresi 10 iV 11930 

Evvela şunu söyleyelim ki 
fransızların aşiret dedikleri bu 

'kümeler har:çten getirilen Gil
dani, Süryani ve Ermenilerden 
ibarettir. 

Kongre şu kararları verdi: 
1 - Aşiretler arasındaki ih

tilafa nihayet veı·ilmiştir. 
l - Yeniden ihtilaf çıkarsa 

askeri hükUmete --komiserli
ğe- müracaat edilecek ve o
nun verdiği hükme itaat olu
nacak. 

3 - Hariçten gelecek aşiret 
!er için yeni bir nahiye teşldl 
olunacak. 

4 - Aıi~etlerin yerl eştiril
mesi be~ •enede bitmiş olacak-

raftan taviz vermeğe razı olduk M. Grocne.' e Amerikanın Almanya nüne yüzlerce kişi toplanır. Ni-
kabul etmediler, bitaraf bir ha- lehinde şimdiye kadar bir çok feda- hayet polisler tam vaktinde ye 
kem diye getirdikleri jenera1 karlıklar yapmıt olduğunu •Je daha tişerek kızı tamamen kömür ha 
Ernst ise Fransızlardan ziyade ilerisine gidemeyeceğini söylediğini line gelmekten kurtanr. Maa
fransızlık ederek Eski yolu vak zannettirecek bir tak•m ecbap var- mafib biçarenin vücudünde a
lile kendisi yapmış gibi şimal- dır. ğır yanıklar vardır. Rahip, tev
deıı geçirdi, öyle bir yerden ki Muınaiteyhin ıimdi artık fedakar- kif edilmiıtir. 8,000 kişiden 
yol değil, keçi izi bile yoktu. lıl< yapmanın sırası Almanyaya gel- mürekkep bir halk kütlesi, bu 
Ecnebilerin yol ve hudııt geçir miş olduğunu ve Almanyanın vaziye vahtete karşı hükumet memur
mekteki maharetinden olacak tini islah edebilmek için muhtaç ol- ları nezdinde protestoda bulun 
ki Suriye Irak hududu için de 1 duğu harici yardımı ancak bu feda- muftur. 
onu memur etmi,Ier, hulasa, karl!klar sayeıinde elde ed.ilebileceii ;L:o,;;r~d,;;,A;;.;m;,,u,.bree-"""t~q"lyı'"·'"e'"tmi""ı'.,'"ıı':".r'"."!s~a'"ı'"••• 
iyi dütünen franıızlar ve Fran ni ilive etmiş olduğu da söylenmek kil, mumaileyh ile bir iki dakika gÖ 
saya dost olan bir çok diplo- tedir. M. Stinuon, Almanya hariciye 
matlar da bizim noktai nazarı- naz<rına müıbet veaayacla bulunma
mızı tasvip ve tavassutta bulun makla beraber mumaileyhe bu fecla
dular. Fransa hariciyesi bir tür kirlddarın ancak siyasi mah;yette 
lü kabul etmedi. Mütarekede ki olabileceğini ve bunların Avrupamn 
lometrelerce topraklarımızı İğ- vaziyetinde sükün teminine ve bil
gal etmişken çekilip giden farn hassa F ranıız-Alınan münaaebatı
sızların timdi dar bir şerit üze nın hakiki ıurette ialahına medar o 
rinde bu kadar dayanmaları o Iacak ıekilde olma11 lüzumunu be
zamanlar pek iyi tahlil edileme yan etmiştir. 
mişti, fakat Suriyede, bilhassa N-yicinin ıimdiden bilinmesi 
geçen sene baılayan idare sis- mümkün olmıyan bu mülakatın e
lemi görüldükten sonra bu ıs- hemmiyeti tundan da :ınlaıılıyor ki 
rarı detifre etmek güç bir şey M. Brüoinıı ile M. Curtius'un Paria 
değildir. Hududun Türklere ve ve Londraya azimetlerinden mukad

Suriyelilere muaı·ız unsurlarla 
dolması başlıca şu mak:;atlarr 
ihtiva ediyor: 

1 - Türkiye ve Suriye ara
sındaki dostluk ve anlaşma im
kanını azaltmak. 

2 - Fransa ile her hangi bir 
mesele münakaşasında bizi bu 
dutlarda uğraştırmak imkanı
nın temini, 

3 - Memleketimiz dahilin
de yapılacak propaganda, teh
dit ve tahrik isleri için muhtelif 
açık kapılar bırakılması. 

4 - Suriyenin mümkün ol
dugu kadar küçük ve geçimsiz 
parçalara aylırması. 

Sırası gelmişken fra.:ıaız mat 
buatınm ( Cis ;ak' ;ısı) diye or
talığı velveleye verdikleri ko
medin:n hakikatini anlatalım: 

dem aktoluna"' nazzrlar meclisinde 
M. Croener, Fransız noktai nazarı
na tevfikan pfak bir fedakarlıkta bi 
le bulunmanın tiddetle aleyhinde bu 
lunmuş idi. 

Hatta iyi bir menbadan alınan bir 
habere göre, harbiye nazırı o sıra
larda M. Brüning tarafından ufak 
bir siyasi taahhüde giriıilecek olur
sa hemen istifa edeceği beyanile hü
kumeti tehdit etmiı idi. 

Mac Donald dün gitti 

rüımüıtür. 

M. Mac DonalcH trene binmeden 
evvel fU beyanatta bulunmuştur: 

''Berline gitmekte olduğumdan 

dolayı memnunum. Ziyaretimin mes 
ut neticeler vereceği ve evvelce Che 

quen' de elde edilmit olan neticele
rin takibine medar olacağını umıt 

ediyorum. Avrupanın mali vaziyeti
nin hey'eti umumiyeai hakkında bu 
vaziyete aklı ıelim ile ve !eenİyet

lerdcn mülhem hislerle temas ve onu 
bu suretle tetkik etmeğe karar ver
miş olan kimıeler müzakeratta bu
lunacaklardır . ., 

Sür'at katan 18, 15 te hareket et-
mittir. 

M. Benes gidiyor mu? 
PRAGUE. 26 A.A. - Birçok ga 

zeteler, bazı Alman sanayi mahafi
linin M. BCıtıeı'in Almanyayı ziyare' 
ti temennİ1'ini izhar etmiş olduğunu 

idia ettiğinden diğer bir takım ııaze 
teler bu havadisi tekrar ele alacak 
bir takım mütalealar ıerdetmekte

dirler. 
Hariciye nezaretince bu bapta ma 

lümat yoktur. Ve bir davet vuku bul 
duğuna veya mutasavver olduğuna 

dair hiç bir şey söylenmemektedir. 

Macaristana mali gardım 
PARIS 26 A.A. - iyi malümat 

almakta olan mahafif, bir mikclar ha 
zine bonoıunun Avrupa piyasaları

na yatınlmaaı için bir ·kaç aydanberi 
Macariıtanın giri;ınit lduğu ınüza

kerelerden hitama ermek Üzere oldu 

1 

{ 

Gra/ Zeppelin ve Dr. Ekner 
LENINGRAD. 26 AA. - Zep-

li.n'in hareket saati henüz teı;bit e· 

dilmemiıt olmasına rağmen tayyare 
karargibında binlerce kişi toplan-
m.ıfıtr. 

Gene, balona 9000 metre mükibt 
gaz ithal edilmiıtir. 

Azimetinden evvel doktor Eck
ner, Ta&s ajanıı muhabirine beya
natta bulunarak tam bir itimatla 
yola çıkmakta olduğunu beyan et.
mittir. Mumaile1h, pek ziyade mü
sait olan ahvali havai1ede bir tebed 
dül hasıl olarak hareketine mani ol 
madığı takdirde, François Josephe 
yar11n adalarına 24 saat zarfında va 

racağını ümit etmektedir. Mumai
leyh, yarını adalarda yakında acilen 
temasa airmek Ü'Zeı·e "Malyguine,. 
gemisine mülaki olmağa çalııacak
tır .. 

LENINGRAD. 26 A.A. - Graf 
Zepplin, bura aaatile 11, iO da kut
ba müteveccihen h ar.eket etmi,tir. 

Balonun hareketinden evvel ku-
mandan Ekner, Tass ajansının muha. 

birini kabul ederek şu beyanatta bu 
lunmtJ.}tur; 

- Şimale tam bir mu vaffakiyet i 
timadı ile gidiyorum. Hava müsait 
olduğu takdirde 20 saatte F rançoiı 
Goeseph adalarına varacağımızı Ü· 

mit ediyorum. Bu adalar civarında 

Malguine buz kıran vapurunu bu
larak derhal temasa ııelmeğe çalıJB
cağon. 

Kumandan EknP.r en son mal.:.ma 
ta istinaden müeısese'ii tarafından 

tayin olunan şimal k~tup haritasını 
da beraberinde alnıı,tır. Kumandan 
Ekner beyanatı esnasmda Soryet 
Ruıyasının da yakında kabili seYk 
balonlara malik olacağı ümidini iz
har ederek deınittir ki: 

- Friedrichshafen tezgahları So .. 

1 ha ribi denize indiril 
•'da t 

1 CENEVRE, 27 (A.A.) - Tınaztpe Torpido muhribi fera 
1 denize indirilmi§lir. Merasimde mahal~i .bükUnıet. erkin~~ de p 
1 balık bir halk hazır bulunmuştur. Gemının kordelasını Tu konf 

r iye müsteşarının kızı kesmittir, i ala 

Maliye vekili mezuniyet aldı~:.~~ 
ANKARA, 27 (A.A.) - Maliye vekili Mustafa Abclii :e, ın 

Bey rahatsızlıkları ve yorgunluklarına binaen mezuniy~'"' bir 
!ardır. Vekil Beyin mezuniyeti esnaaındaMaliye vekaleti" Ofia 
hiye vekili Refik Bey vekalet edecktir. ı koıı 

Avrupada tahsilde olan talebelt~~~ 
ı.la lll 

ANKARA 27 (A.A.) - Bu gün ecnebi memleketlerİJ1"' 1 

talebemiz tahsilde bulunmaktadır. Bunlardan 213 ü Ma~llsla 
kaleli , 89 u diğer vekaletler ve 28 i muhtelif vilayetler tJ ler 
dan gönderilmiştir. . . . _. tleıı 

Tahsilde bulunan talebem~ ~rasında ana muallımlıgı, h k 
arkeoloji bağcılık ve meyvecılık, balrkçılık, baytarlık, ba • il 
lık, bede~ terb.iyesi, _bet~u.~uk, .. c~ğrafya. _çiftçili~ •. dibag.~ f ac 
yasi, deniz harıtacılıgı, dokümculuk elektn~, terzılı.k, ev 1 tan 
felsefe , fizik kimya, heykeltraşlık, hukuk, ı~tısat, ınşaat J°' .nlar 
çılık, konse~vecilik, ~rkçül~k, lit?g~~~ya, maden mübeıt ~ , re 
madeni san atlar, makine mubendıslıgı, marangozluk, ın~ llıdeıı 
cılık , mimarlık, modelc~lik, ~uh~sebe, 111;usiki, .nesci ve k~~ bir 
•anayi, or~a~•~.ılık, resı~, rıyaz~yat, 11~hi tesıaat: deııı ~ 
su mühendı~lıgı bp, tabııyat, tarıh, terbiye ve ruhıyet, t~)d 
sulü, tesviyecilik, tezyini san' atlar, ticaret, taul ve .köprü_ I a 
disliği, ziraat tahsil edenler bulunmaktadır. Maarif vekal rı 
sene Anupıı.ya yeniden talebe göndermiyecektir. l'icare 

Ticaret mektepleri programlatuiç~~ 
ANKARA, 27 (A.A.) - 30 temmuza kadar deYam .~ · k 

olan ticaret mektepleri müdür ve muallimlerinden Te ınü olu 
sıslarından mürekkep bir heyet ticaret mektepleri talima~a lett 
si ve programlarının tetkik ve tadili, mekteplerde kaoı(,t ktır. 
teşkilatı, m.ektep. d11;bilinde talebe te.ı~~kül~eri, ta.lebenin bı/ nıe 
devresi geçırmeaı, tıcaret mektepten ıçm bırer murakabe "ıetini 
yonu teşkili, akşam. ticaret, lisan,, daktilo ve s.t~ografi. k1l' alah 
mektep kitapları, tıcaret mektebınden ecnebı lısanı gıbl isy 
lelerin tetkiki ile meşgul olmaktadır. ,/Jıf : 

Izmir ve mülhakatı ilk 1 

mektep mezunları 
1ZM1R 27 (A.A.) 930 • 931 

senesi İzmir vilayeti maarif mü 
dürlüğü mıntakuında mevcut 
5 sınıflı ilk mekteplerden ıaha 
detname alan talebenin adedi 
şunlardır: 

~lilatı. 

Gene komüni.t•re h 

beyannameleri 11 te 

Dün bir çok müesses~ i~nd 
beyannameler gönd~rJ u~ij 

Kendilerine komünı•1 J rap 
veren bazı şerirler dün JA!rn 
mubtelif poatabanele -
muhtelif müeueselere ~,, t 
birer zarfla komünist bef elen 
meleri gönclermi§lerdir. any 

Polis müdürlüğü post~il olın 
tasile beyanname tevzi rıı:ı aı 
ğirulen haberdar olınut ft dir 
reselere tevzi edilmiı ol~B·İh 
seri beyannameleri topl~ı.. 1 

as 
bunlan gönderen komÜJl1 rar n 
!aklan hakkında tııbkUcal' ll]~t y 
lamıştır. ıyet 

~~er ye 
lzmirde asfalt '! Jı kal 

lZMlR, 27 (A.A.) ..-;,:.ıi b 
don rıhtım ıirketi atlı tr ~ an 
!arın yerine işleteceği 0~1 n Avr 
ler için asfalt yol yapıni!f lerm 
rar vermiıtir. lnıaata··Vlondr 
mak üzere yapılan tecru 
neticesi beklemncktedir· tır.. (De va ını var) n;, 

~----------~~-------------------------------------------~------~-~!!!...~.--~--~----~----------------------------~~~!"!'"~~--"'!""'----------------.V, r •u 

LONDRA 26 A.A. - Yarın tay
yare ile Berline gitmek niyetinde bu 
lunan M. Mac Donald, ahvali havai 
yenin müsaadesizliğine dair almq ol 
duğu haberler üzerine son dakika
da bu niyetinden vaz geçmi,tir. Mu 
ınaileyh, Almanyaya Felemenk tan.. 
kile gitmeğe karar vermiıtir. M.Mac 
Donald, refakatinde Alman sefiri 
M. Ncuraıb bulunduğu halde Ll
verpool İ'taıyonuna gelmittir. Ken .. 
diıil'İ istasyonda hava iıleri nazırile ğunu bildirmektedir. 

yet balonla 1·1nın İn~aıı için memnu

n.İyetle ~ckniki t..'1Üzaherettc buluna .. 
caklardfr. Bu b~pta n1üzakerat cere· 

yan etmektedir. iki taraf :ıra .. nda 
ba-ıJıca rae•elelerde itilif haaıl olmut 
tur. 

İzmir mülhakatındaki mek
teplerde 307 kız ile 391 erkek, 
Bergamadan 13 kız, 15 erkek; 
Bayindirdeıı 1 kız yedi erkek; 
Tireden IOkız, 24 erkek, Mene
menden ô kız, 11 erkek; Kuşa
dasmdan 7 kız, 13 erkek, Or
ladan 7 kız 15 erkek; Façadan 
4 kız, 3 erkek; Seferihisardan 
4 kız 12 erkek, Karaburundan 
5 kız, bet erkek; Dikiliden 2 kız 
10 erkek; ôdemitten 16 kız 67 
erkek; Kemalp~adan 15 kız, 
26 erkek; Çeşmeden 19 kız 19 
erkek cem'an406sı kız, 626sı er 
kek olmak üzere 1032 talebe 
şah:ıdetname almı,tır. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

f.ıb"ikanın, h.'.ıdı bir araya toplan- ğan hayat beni vücudumdan koğu. his tehlikelirini veya bugünkü cemi men tatlı tatlı okunanDonogoo'nun •İnema hikayesi olarak ya , 1 değil 
mış ve artdt birer fert olmaktan çı yor ... • yeti hicveden Jean Le Maufranc mevzuunu anlatacak değilim. Piye- o hali ile şimdikinden daha ·,.e • ~ de 
kıp bir kül olmu' i"aanların §irini. Jules Romaina, o kitabın başka piyesinde olduğu gibi zeki, fakat faz si okuyunuz; fakat bir gün Türkiye Kı!!ki Avni Bey bunun yerı .ıı•İ:tden 

bir yerinde de .hyle diyar: la hendesi bir !<,.fanın eseri oldu""· de teınsil edilebileceüini ummaym. veya bununla beraber onu~ naat a.zamctini söylemek istedi. En mü.. "r- •- o . • 

h dd 1 L• · · •Biz, hüküm altına alınmamızı nu pek belli eden bir moraliatliğe Paris'teki Theatere Pigalle, yani cüme etseydı. fi:• çok 
im eseri a 

0 

unan a vıe unanı- hür o larak istiyoruz;inaanın bir ili.hı hevrs eder. Bence butarafı, öbtlrü Avrupanın en yeni ve biç bir taraf Piyeste e•hasın ismini, •~"r.,.' ri g J.- Bi!" ~ç kitrt:ı yarattığı efsanelerin en güzellerin- me, bu ruhta manzumelerden ziyade I "J ;ı.ı Yor E 

olması, hürriyeti olmasından bayır- kadar güzel ve sağlam deği dir. (!). ta benzeri bulunmadığı iddia edilen imla ile muhafaza eden A• J L·lh. Oynadıvı piyeslerin çoğunu Fr.m den bi<i diye karıılanırsa biç hayret bir tokım ilmi iddiaların kalıbını k D B A · B · T·· • . I d b I •"' oı as 
• lıdır. Sanki bir hey eJ haline getir- onogoo. · \•nı eyın ur"çe tiyatrosu içın yazı mıştn·; oynanma kitabın sonun a un arın f1 1 •d l sızçadan tercüme veya adapte etti- etmemelidir. · ı ı.· t · ·· ti'"· , (

2
) b. h 

1 
d k 

1 
B a ı ve 

gız eyen ır eser zanne meyın; va- mek için günlerce uğraıdan ve tan- ye tercume et gı pıyes , ır ga- sı bir takım zor ve pa a ı e or ar- nacağını da göstermi,. u ı,I 
ren Darülbedayi bey'eti, bilmem ni- Darülbedayidcn Gromedeyre'in kıa bazı yerlerinde bu bale tesadüf tanalı ziynetlerle zenginle,miş ruh- ye ile toplanmıı insanların hazan, dan başka aoansörlü sahnelere, kül- benim çok tuhafıma giden ~ep l 
çin, timdiye J,adar Jules Romains'in olunur, fakat bazan da en halisin- lanm1zı, bir tek göz yatı 'bile akıt- kendileri de farkında olmadan, ne fetli tertibata mütevekkiftir. Ben, var· Limendin'in "Lin'' ..tır-oı ~se 

temsiljni bcklemeğe hakkımız yok- madan, !ehr·ın ururuınuna atıyoruz. büyük hirikalar baıutracaiFmı göı- dekoru, ti~-etı·n bir •ubeıi de~• Be·n·ı.nı'n de "benen•,, o'A'"' 1. ı•nı de bir eserini olsun temsili tecrübe tur; bu e..,r Paris~e bile, ancak en den bir vecit, insanı kavrıyan bir liri ' ,- ~ - • ,..., ~ ~· 
etmedl

·. Bu muha-irin, bazı Ftt\n- « Şehrin: Ben diyebilmesi irin termesi itibarile unanimiıte bir eser edebi nevilerde11 biri olan tiyatro ·· 1 · A · B F 
11

11' )'atçıl " güzide zümrenin rağbetini kazanabil zim ile yandığı da olur. Mesel&, ter- ~ soy enıyor; vru ey r 1• lray 
sız münekkitlerinin iddia ettiği gibi cümeıinde aslındaki aıabi ahengı' el biz, biz olmaktan feragat ediyo- addolunabilir; fakat bu piyeste mev nun düşmanı addettiğİmden,hizde da "ln,, Voyelle naıaleini cerı~i• lercu~ e 

di. Fakat Le Dictateur, bilhassa zu bundan ibaret değildir. Bir de h · ti.d • ı.· ·-'-"d öyle hairkulade bir adam olduğunu bette kaybeden şu parça: ruz.» a uzun zaman ıp aı ır ~ e deye çalış mı. Bu iki İsmi.! .~ eıhu 
Knock, pek ala oynanabilirdi ve hiç B. Yukarda bahsettig" imiz. Grome- ilim sahasında hatanın,dalileti de kalmasını temenni edenlerdenim. h F l>!l" zannetmiyorum; fakat gerek ıiirleri .. h . . t · d' « ır zamanlar adeta pereatiı etti- hakikat kadar velüt olduğunu İspata nan ıekilde, iç raın11zça ve T 

nin, ııerek ronıan ve tiyatrolarının şup esız tıyatroya zarar et ırmcz ı. ğim iradem, maş<ri iradenin fani deyre . le • Vicil de yine b.; kütle çalışır ki, bu da müstehzi moralist'in dekorun aleyhinde olmakla biç te birine olrutturun, bakın ne ~ titn Yo 
Jules Romains, Paris yüksek Mu- bir savletinden ba•ka bir •ey deg"il- lirizminin mahsulüdür. Umumi harp haksızlık etmediğimi o Pigalle tiyat •ey oluvor. Hayır, FransızÇ" '. ~. 

1 
Yarına kalmasa bile, huP.'Ün için de- '.J ,. • eseridir. d · t tti. ki ı s ~ Jll'." ı-u 

- allim mektebinden yetişmiı. Fransız dir. Ey kalbim ve ey en benim olan bıttiktcn biraz sonra çıkan Curape rosu a ııpa e ; ma na arının ne nin 
0 

milletin teleffuzunU 'f'~tı . . 
· · '- ' d·ı l ld • Gerek aslında, gerek Avni Beyin k d ··k ı ld • ·· cu ğerı ı.:"4r c ı emez şey er o ugu ediplerinin ekserisi gibi, bir nazari- düşüncel sizinle alakadar olınağa ve !İmdiye kadar memurlarda an- a ar mu emme o ugunu goster- taklit ed~bilmesinc imk " L ı -u·h · 1· !.·a ktır. lstı'kbalı'n ona, •ı.mdı· d ak ı.· ·ki ·· d ..• ·· ·· tercümesinde, bazı uzunluklara rağ- mek irin yazdan piyeslerden yalnız ., •-• y ( ... ' t b' tı. ı · ıı· C eg-er mi? Şehrin kurdug"u hülya c ır ı parçasını gor ugumuz • d b' onun ,·c:n bu ı'sı'mlen· ',_P- e ya çı ve ır t:ra ona 1ste» r. enç b. · b O f ı ı· k · 

oldu:': u kadar ehemmiyet vereceğin- benimkinden rok daha ,,.üzeldir. L'hamme planç destanları da o pınar (1) La vı·• unanı'me, J cı·ıı. (Mercur• ırı, u onogoo e e ısı a ına ayı ve «be~eno diye, belki de fD,_i - !iği, fikir aleminde Durhheim ve ' " ' o d h · · · b o~· 
den s. J"-h;? ettif;!mi söyledİmj fakat « Benhür olmak sevdaıına, bu ç.o dandır. de France),· /ules Ronıain.i'in di.;;er e- tır. oğruıu o a mu arrırının ö Ur daki "n,, harfini kaldırara! ) .Atut• ~ tilmizlerinin hükUn1ran olduğu :!B- F k J 1 R · •· k • 1 · d · d l k k n 

"" t düf. t•~· · · · ' · T"'" Y 1 ·ı serleri Librairif! Gallimard tarafından ~ ,, .... " 
G•. 0 ,-·.dcyre . le . y 1·eil ,·smı.ndekı' cuk""n ıevdaya kapılmam·, yıpranmıc a at u eı oınaıns ın sazı te eser erı erecesın e oma tan ço u- Caha doi7rudur Avni Bey• I 

man eıa e -..• •çın •çtimaıya- idealimi eski çivilere aatım. Eriyip tali değı dir. Bazan bu <<Unanimis- zaktır. düğü, belki lngilizçenin '" anlaıı:ılnıo.:H oldukc.a zor, manzum t ' lk 'I · t 1 f • b k p h' · 1 d·ı · t' · o 
' ın 

1 

' -:ıı mu 
11 annı nazma <OY· kayboluyorum. Ve o güzelim hayat, me»ı ıra ıp syc • ismı atında neşrt ' m•~ '" Bu piyes evvela Donogoo Tonk bilen kelimeleri için varıl ~~~t~ra;~~·~·l~y~a~M~b~i·-=~~ü~n~, ~~~m~3~n;ın;';~;· ~~rn~~=~~k:•:l~:·~=~~t~~;~k:ü:d:•:~:i~=•~ş:~:r~i=n-:h:~~k~e:~:n~b=~~a:r~a2y!a~g~e~l:m:e~·:~:d~e~n~d~o=-~!~~p~l!a!dı~l~ı~~!·Wr!-~a~n~ın~d~JO~ld~-W~~-~(~2~1A~h~m~e~t~f~h~l~U~~k·~~~·h~·~~~·~i --~.L. n~uı1 · ~·~ ı· · ., · ~---·----~~- r~ 
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çılığı mı apıy r 
,. ~~=-=~-----=-----;--:~-:=;:--~ı-.Wiiiiii~iiiiiii~iiiiiiiii~~K~~~~ı--~-:;;::--J~k Bel~diyede oşular cuma _'_ila_~11ellf! 

ononıi H · 
f 

Otel, Lokanta, Günü başlıyor angı 
rUmurta tacirleri O İs- Barlar -·----- Emlak? 

l Şaka derken Üçer ay Bu :~:i~;~a~~!ulara 
J te toplaJllYOr af Talimatname ay so-

~ •• nunda tatbik edilecek hapse mahkum oldular h~::ı:n ... :şyt::ı:l:r:~::ec:. 
. d •• d f Lokanta, bar, sinema mey Uksel konf eranSJn a mu a aa hane, otel ve emsali gibi yer ma günü saat 14,5 te Veli Efen 

ş!lı ·ı . . .. .. ''lecek lerin sınıflara ayırılarak ona Arkadaşlarının evı'nden gramo- di ça~ır_ındkaedba,Iankacahktır. Yla-
1· ı ecek olan tezımız goruşu göre fial1annın tefriki hak- rışa ışhra ece ayvana-

kındaki talimatname makam rın kayıt muameleleri baytar 
ğı 1 
aıt·k ~r~cat ofisi yumurta ta

rını ve hu işle alakadar 
.tı 3 ağustos pa:ı:artesi 

1 
11 büyük bir _içtimaa da

r ytıniştir. 
uınurtalarm damğalan· 

, 
1 hakkında mayısta Ro· 

1 ~a taplanan beynelmilel 

11 

111 transın hazırladığı mu
i.i~ de projesi yakında Brük· 

• koııferansıoda kat'i şek· 
~ alacaktır. Hükômetimi-

1 ide iştirak edeceği bu kon-
l'aıııta müzakere edilecek 

iİ ie, tneınleketimiz için ha· 
._, bir ehemmiyeti haizdir. 
, .. Qfj 

it 1 alakadar tacirl~rin 
1. oııgrede müdafaa edıleJr teıni:ı: etrafında mutala
"ını almak üzere bu içti-

dı 18 lllzuın görmü,tur. 

atl\lslar yeniden şilep-
• ler kiralıyorlar 

elen malumata nazaran 
a hllkümeti İtalya aeyriae
~~ •centasile yapbğı son 
1 ftaıı sonra Karadeniz 

. .nlarından 125,000 ton 
re tahmil etmek ilzere 

oiı',ııi~eıı şilepler isticarına 
iı<' bır konturat imza atmiı
t'f 

~da mecJisinde ya-
tı k' . . 

rın ı ıçtıma 
l icaret odası mecliıi yarın 

s1' on !:eşte toplanacakbr. 
• içtimada 931 oda bütçe· 

el. küttipane maddesine 
.. J. olunan 500 lira hakkında 

aletten gelen tezkere oku
• C ktır. Bundan başka Bal-

~/ ~e.mleketleri birliği ce
;:JYetının mesai ve faal' yeti 
' ~lahadar olmak üzere bir 

ısyon teşkili hakkındaki 

ıf müzakere edilecek ve 
t 12İiıitlı satışlar hakkındaki 

lre heyeti kararı bir defa 
• 1 a tetkik edilecektir. 
,F, undan maada hububat ve 

,J İte tahririnin mana ve 

11 ulij hakkında hazırlanan 
"/. rapor tetkik edilecektir. 

· lrnanyada vaziyet 
tıl t b""I . ~ a ıı eşıyor 

elen malümata naz1ran, 
I aııyada buhran temamen 

"/ 01ınuş a• dedilemezse de 
ff;ınaı şekle doğru gitmek
.- ır. 

ııı'~ilhassa hububat piyasası 
i•1 tar normal şek;ini a'.mıştır. 
ıı .at yeni işlerde faua bir 
llıyet yoktur. Bütün mad

~~er Yeni bir tenezzüle ma· 
{I. . kalmıştır. Almanyadaki 

,/ı,lı buhran tesirini yalnız /'j arı piyasasmda değil, bü· 
~, ıı Avrupa piyasalarında da 

termiştir. 
loııdra ve Pariste emniyeti 

• · niı bi2irn iml&mızla, ıc>yle ha 
• t' ıurette olsun göıtermek 
.. değildir. Hem niçin " lamanğ

tıl ai '' değil! Fransızlar uan,,ı da 
I' >:den IÖylerler. 

. llaat kütüphaneai, alkıılıyabil · 
1 ç?k Rrzu ettiğimiz ve seneler

. r.. tı eevıemiyen bir faaliyet göı 
1 l)'or. Ecnebi dillerinden Türkçe· 

bilh4ssa_ mektep talebrıi için çok 
•dalı >e hiç te pahalı addolunmıya 

~ cep IUgatları bir takım ilmi ve 
ı . ' G 

.J 1 ~setler netrediyor. eorgeı 
f' 

1 as'nın riyaseti altında mal"Uf 
Yatçıları tarafından yazı]mıf o-

l İ •aite de T oyee.ologie yl Türkçe 
tercüme ettiriyor. Ben, doğrusu, 

e hur eserin aslını da okuma
. ve Türkçesini de okumağa nj. 
rn Yok. yalnız miltercimin Mu-

• 1 ruhiyat usulleri (1) diye çıur 
iı Ctiz İçin yazdığı küçük mukad-

Ye ( baılorken) söz gezdirdim. 

--

tekrar tesis ıçıo çareler bu· 
lunduğu ümit edilmektedir. 

k dil k f k d" e mı· c. m l ? müdiriyetinde yapılmaktadır. tara;ından tasdi e ere OnU Şa a.. ıy a .. _y ış ar. H d'k 
tatbik edilmek üzere, iktisat an ı ap koşusuna ittirak 

yerli mallar sergisinde 

inşaata başlandı 

müdürlüğüne iade edilıııi,tir. Maznunlar Osmaniye kö- Bıldırcın davası edecek atların kayıt muamele-
slhhl.ye mu'"du"rlu'"g"ü talımat d ·k· hb S •İ hitam bnlmuttur. Bu hafta yün en ı ı a ap çavuş: a· Bıldırcın mecmuası aley- ıı· k h ı · 

namenl·n tatbiki için lazım M k e ıye ya ın ayvan yarıt ara ış 
'h Lı Iahaddiele ustnfa.. Mah e- hindeki müstehcen neşriyat tirak edeceği tahmin edilmekte 

gelen formaliteyi 1 zara ·aş- me huzuruna iki jandarma davasının muhakem~sine dün dir. Dördüncü handikaba altı 11 Ağustos içinde yerli 
mallar serğisine ittirak ede· 
ek fabrikalara eşyalannı teş 

~ir için Galatasaray. lisesi 
alt kat aalon ve korıdorla
rında yerleri temamen tevzi 

edilmiştir. 

Sera-ide dünden itibaren 
intaata batlanmıştır. Bu in· 
pet 7 ağustosa kadar itmam 
edilmiş olacakbr. 

Alman bankalarının 
vaziyeti iyidir 

Dünkü sabah ve akşam 
guetelerinden bazıları feh· 
rlınizdeki Alman bankaları::
dan Doyçe bank ve Doyçe 
oryent bankın tatili. t~diyat 
edeceğini yazmakta ıdıler. 

Bu bankalar hukUıneti
mizin nakti yardım ve mllza
heretile vaziyetlerini tama· 
men kurtarmıf olduklarından, 
böyle bir bale ihtimal veril

memektedir. 

Esasen alikadar zevat 

haberi tamamen tekzip 

mektedirler. 

bu 
et-

n un .. ,.sunuz ,.,._..... 

Kambiyo Borsa sı 
= ,,.,,._ ~ 

lsterlln 1030,00 Kuron 15,90, 

Dolar 0,47,18 Şlllng:ı,35,62, 50 

Frank 12,03,50 Pezeta ~,2.ı, 

9,00,50 R. mnrk l,97, 75 
Liret 
Frıtn kB. 8,37,50 Zloti 4,20, 

Drahmi 36,40. Pengil 2,71. 25 

Frank 1. 2,41, 75 Ley 79,31\ 

Leva 65, ' 
Dinar 26,60, 

florin 1, 16,87,50 Çervoneç I08 8 

91 ~. 

{ 
Altın 

Horsa Mecidiye ' ;o 
harici Banknot ~titİ, 

-···-
cghaın \C Talıril;Hııı ııcvı 

istikrazı dahili ~o. 

ooyunu mııvahlıide 68, 

ikramiyeli Uemiryolları 3, 

Aidat vermeyen 

doktorlar 

50 

50 

Etıbba odasına kaydolunma
mış ve aidatını vermeuıiş olan 
doktorlar diş tabipleri ve ecza 
cılar hay;iyet divanına verile-• 
ceklerdir. Maamafih oda bu 
doktorlara on beş gün daha 
mühlet verecektir. 

Aynı zamanda adreslerim 
değiftirdikleri halde oday~ ma 
lumat vermemiş azanın dıplo
ma numaralarına nazaran ha
len bulundukları yerler veka
letten sorulacaktır. 

Daha ikinci cümleain~e ~ura k~· 
d . "Eserin mukaddımeıı Tb. Ri· 
ım. 1 ıl ? 

bot'yll aittir.,, Bundan ne an •t ır. 
Mukaddimede Rbat'dan bahsolunu
yor deınektir, değilmi?Hayır;müter
cim o mukaddimeyi Ribot' nun yaz
dığını ~öyleınek ister. Kendi maksa· 
dıru 0 kadar yanht ifade eden ada
mın tercü,.;esine naııl inanabilirim. 
Cemil Sena B., çahıkan ve değer
li bir ıençtir; böyle ıeylere ~ikkat 
~tmeli. 3ir de oldukça uzun loir E.~· 

"tetik yazmıı; bunu okuyup bu ıu
tünlarda mevzuu bahiı edeceğim; 
inıaallah anlatılır bir ıeydir. 

Kanaat kütüphaneal bunlardan 
h&Jka bir de uReıimli anoiklopedik 
neıriyat ıeriıi_, iımi altında bir ta· 
lum kitaplar netrediyor. Güzel bir 
fikir iyi bir vulıariıation iti olabilir 
eli. Bu Kolekolyonda Ahmet Refik 
Bey hocamızın ve en Avrupalr adam 
larımızdan biri olan Halli Etem Be

ibi klymet1i eıer1er var; 

lamıştır. Talimatnam_e l ağ~ıs- refak•tinde çıkar•ldılar. Tek- dd 1 ·ı· k d 1 B tostan itibareu tatbık edıl~- a • devam edilmiş ve mü e'- ngı ı zatı ay o unmuttur. e 
cektir. Tatbikatı müteakıp lifs'.z görüştükleri bir arka· umumi iddiasını serdeder~k şinci handikaba Arap ve yerli 
alakadar her müessese tali- daş~arır:ın evinden gramofo- mezkür gazete me~·u: müdü- atlardan 11 hayvan kaydolun-
matnameye göre tespit edilen nunu aşırmakla maznun ol- rüniin tayini cczas.nı istemiş- muıtur. 
fi.at cet\·elı'ni umumi mahııl- r?ukları an'.::şıldı. M h Bundan başka ikinci koşu i-

~ tir. u akeme, müdafaa ve h k d ı 
lerin iç tarafına asmağa mec· Salahaddin cürmünü bir çin 10 ayvan &y o unmuttur 

J.arar için başka bir güne B ti · d' k d T·· k' 
bur Olacak Ve Ona göre mü•- I · · f d · u a ar şım ıye a ar ur ı-' türü ıtira a yana•ma ı, ın- k • t d ı 

k . 7 a.m Ş ır. ye e yapı an yantlara ittirak 
teri.den para alabileee tır. kk a Ja ces t d dı" K H .. r " are e eme . atil ac! ebnemiş atlardır ki, bunlardan 

Mag"'şuş şerbetler - · Biz öyle şey etmedik iki at meraklılarından Prens 
Sabık Musul meb'usu 

Belediye dün ani alarak ki .. Zaten şey ct5eydik şey Halim Beye, ikisi Suphi Paşa-
! Nuri Beyi öldüren arnavut l bütün şerbetçi ve sucu arı olurduk.. kabilinden manasız yı:, biri de f Bankası müdiri u-

tefliş ettirmiştir. Teftişat şeb lifin söyledi. Hacı hakkında Ağırcua mali- mumisi ve lzmir meb'usu Ce· 
rl'n muhtelif mıntakalarında M f d b kemesiııce verilen 12,5 sene· lfi.I Beye aittir. usta aya gelince, o a a 
yapılmıştır. cUretli: lik mahkumiyet kaaarı Müd- Islah encümeni bu sene yal-

Neticede bir çok şerbet _ Biz şaka yaptık! diyip deiumumilikçe temyiz edilm'ş nız yarışların teknik kıamile 
ve limonatacıları1n 1 

magşuş işin içinden çıkmak istedi. tir. İddia makamı Hacı ha•.- meşgul olmağa karar verdiği ci 
mal sattıkları an aşı mış ve Reis serdu: kında idamı müstelzim olan betle bahsi müttereklerle bilet 
haklarında zabıt tutulmutlur. B itleri bir müteahhide havale 

Ek k h 
- Nas! şaka ettiniz. öy- (450) inci maddenin tatbiki-

me nar ı edilmiştir. Bu seneki yarışların 
Bu hafta ekmek narhı 8 le şaka olur mu hiç? Eliniz- ni istemişti. geçen senekinden daha mükem 

francala 13 kuruş olarak de gramofon makinesi ka- Üç ay hapis mel olması için azami itina gös 
d · çarken yakayı ele vermi•siniz. ·ı k d" tespit e ilmiştır. 7 Sirkecide misafir o!arak ten me te ır. 

l
"k • - Efendim, dedim ya, şa- v ı· Ef d' d k Beş sene l ımat indiği bir otelden otel sahi- e 1 en 1 ça}· ırın a 0 •u-

ka.. Her zaman biribirimize lar şu suretle yapılacaktır: 
programı böyle takalar yaparız.. bine ait mücevher ve para-

Belediyenin beş senelik Mahkeme icabını düşündü !arı çalmakla maznun gardö- Birinci koşu ( satrş koşusu) 
imar programının tatbiki için fren İbrahim,ceza mahkeme- "Bu koşuya iştirak eden tay 

h ve cürmü sabit görerek maz- ı h b" · b' ı· 
gelecek şehir muta assısının · h hk arın er ırı ıner ıraya satı-nunları üçer ay hapse mah- aınce üç ay apse ma üm celbi bütçe zarureti dolayi- 1 lıktır . ., 

k 1 kum etti. o muştur. ·· d k" ı· sile gelecek seneye a mıştır. • Uç yaşın a ı yer ı ve arap er Raylar teftiş edildi " .............. , .......... u .. ,............................................................................. kele ve dişi taylara mahsustur. 

ikramiyesi: 300 liradır. 
Tramvay raylarının fenni MEMLEK[ TT~. Birinciye' 200 lira, ikinciye 

teftiş ve muayenesi belediye \ ,,/ 75 lira, üçüncüye 25 liradır. 
mühendisleri tarafından Be· Duhuliyesi 3 liradır . 
yoğlıı cihetinde ikmal ec!il- Hapishanede cinayet Sevdiği kızı öldürdü Siklet: 56 kilodur. 
miş ve lanıiride yapılmıştır. Mesafesi: 1200 metredir. 
İstanbul ciheti raylarını'l da MANl A, 26--.liapisbanE'· Torbalının Arabacı kö)Ün· İkinci koşu 
tamirine ağustos başmda baş de !.anlı bir ı.E.dige oldu. Tam dEn Haaan Aii i~minıle biri Ha Üç ve daha yukarı yaşta ve 
)anacaktır. Bu meyanda fon saat beşte mevkuflar arasında li! efendi namında bir zatın kı 1931 senesi zarfında kazandıgı 
fakültes önündet;j tramvay bir kavga çıktı. Neticede mev- zını sevmiş. Aşkını anlatmış, ikramiyele.- y~. ünu 1500 lirayı 
kav~ide y:ıpılacakt,r. Burar.ıa kuflardnn bıri öldü. birinin de yüz bulamayınca kızı kaçırma- dolclurmryan hali. kan İngiliz 
lazım gelen istim!akat ikm1l d t I g" a karar vermiştir. at ve kısraklara mahsustur. gözü çıktı. Dö rt e yara ı var l 
edı'lnı•ştı"r. b I d I kramiyesi: 400 liradır. d Kız :r glin tar a a ça ışır- B 

T 
. • ır • irinciye 300 lira, ikinciye 

envirat vergısı Harmanda yangın ken Hasan gebrek kı::ı k çır- 75 lira, üçı.mcüye 25 liradır. 
Elektr;k, hava gazı gibi mak istemiş ve kardeşi mfıni o Duhuliyesi : 4 !iradı.-. 

tenvirat va•ıtalarından hü· BURSA 27 - Dün Karabal !unca bir boğuşma başlamış- Siklet: Üç yaşındakiler 55 ki 
kumet yüzde on istihlak ver- çık köyünde muhtar Recep .~- tır. Bu aralık Hasan m glup lo, dorl ve daha yukarı yaşla
gısı alıyordu. Ahiren bu ğanın harmam tutulmuş, uç olacağını ve kıu elde edemiye kiler altmış kilo taşıyacaklar-
mıktarın yüzde beşe indiril- yüz kiled.on fazla ekin bir ham ceğini anlayınca, tabancasını dır. 
mes·_ B. M. Meclisj tarafıııdan I t Al Mesafesi: 1600 metredir. lede yanıp kül o muş ur. ev çıkararak kızı beyninden vur. 
kabul edilmişti. Belediye bu leri gfücn Recep ağa derhal muş ve öldürmüştür. 
hususu tetkike l:aşlarnıştır. harman yerine kotmuş ve sön
Elektrik ücretleri~in bir mık· dürme çareleri ararken Salim is lzmir yo '.unda haydutlar 
tarı tenzil r.d;Jrnes; liizı'll ge· d J'k 1 · t ' ı minde bir e ı anıyı '\ eşıer ı Tepeköyünden .zmire ha-
leceği anlaşıimışlır. Bu tenzi- b 
liitın kilovat ba~ına 35 para arasında görünce yangını u . reket Edtn bir kamyon gec<n 

k d adamın çıkarmış olmasından 1 perşembe günü üç ki•ilı'k mu". olacağı anlaşı 1ma ta ır. , 
füphelenerek tabı:ncasını çe- selliih bir haydut çetesi tara----

Etıbba odasında altı 
aylık içtima 

Etibba odası heyeti umumi
yesı eski Türkocağı binasında 
cuma günü saat 14 t<' ilk ltr 
aylık içti:maını aktedecektir. 
Bu içtimada dtı aylık faaliyet 
raporu ile hesap raporu tetkik 
ve odaya ait diğer mP.seleler 
müzakere edilecektir . Heyeti 
idare perşembe günü ayrıca bir 

'içtima yapacaktır. 

de yine bu koleksiyona giriyor.Halit 
Etem Bey ile Kemalettin Şükrü 
Bey naııl bir araya cetirilir? Zeki 
~" zevk oahibi bir adam olan llyao 
Bey, bunu na11I takdir etmiyor? 

Kemalettin Şükrü Beyin Namık 
Kemalinden bu aütünlarda Abdul
hak Şinasi bahıetmiıti. O kitap, fev 
kalide nazik ve kimıeyi incitmek 
iıtemiyen Abdulhak Şinasiyi bile 
çileden çıkarmıştı. 

Ben Tevfik fikrete bir ıöz gez
dirdim. Fikrelin kitaplarını bulmak 
hayli mütkül; Rübabışikeste ıimdi 
zannederim on liraya satılıyor. Ke· 
malettin Şükrü Bey kitabının yarı
ıından fulaıını fa.İrin eserlerile dol .. 
durmuf. Memnun ol~uştum; biç ol 
mazıa kendi yazdığı ıayfalar tutkal 
la yapııtrnlıp Fikretin tiirlcri oku
nur diyordum. Az kaldı bunun için 
o kitabı ders verdiğim mektepteki ço 
cuklara tavsiye edecektim. Fakat K. 
Şükrü Bey, Fikretin ıiirlerini de 

kince Salime ateş etmiştir. Sa- 1 fından çevrilmiş v; şoför mu
lim kabahatli olmadığını ve a- avini Bayram göğsünden kur-
te§i söndürmeğe gel~iğini söy J tunla agır sur"tte yaralanmış
leyince Recep ağa Jandaı-ma- tır. 

ya müracaat etmiş ve iıi anlat Ayni gece içinde 23 yolcu 
mıştır. Zabıta, Salimin masum bulunan bir kamyon daha çev 
olduğunu anlamış ve gareze bi rilmiı ve yolcuların elleri ayak 
naen yangın çıkaran diğer iki !arı bağlanarak çukura atılmış 
köylüyü yakalamıtlır. Salimi Iar ve Üzerlerinde bulunan 400 
yaraladığı için muhtar Recep liraları alınmıştır. Şakilerin hü 
ağa da tevkif edilmiştir. viyetleri tesbit edilmiştir. 

Bir manzumede "keıel - muı" fel .. 
diye kafiyelenen iki rnıoraı var. 
"muffel.,i becer~cmiı, «muğfil,, 
okumuı; fakat kafıyeden haberi var, 
binaenaleyh "kesel,,d• ckeaib olmuı 
(a.151) 

T emürlenk haylı kötü bir türk 
çe ile yazılmıt olmaıına raimen fena 
değil. içinde bir çokta resimler var. 
Doıruıu biç okumayıp onlara bak
mak daha bayırlı. 

Bu vul.ariaation kitaplarına 

çok itina etmek lazımdır. Onlan 
mektep çocuklar, yani ilmi eıerJeri 

yarınki müıteri.leri okuyacak .Şimdi 

den ,eUerine aüzel, hatasız , ualübu 
ıuzel kitaplar venneliki okumaiiı 
ıevsin]er .. 

Falih Rıfkmın kitabı ve ıeı;en haf 

(1) Muharnıı: K. Sulrıi (Kilnaat) 

(2) Müttırı..·inıJ~ Nedim V.ıiık (Ka .. 

ta onunhaklucla yazdığım müsahabe 
yi tekrar okudum.Hatırıma bazı fey 
ler gedL Bunlan araııra böyle yazı 
mın ıonuna ilAve edeceğim. 

Demokraalnin zaferi. - Demok
rasi aleyhindeki ıençler, kendileri. 
nin onun eıeri olduğunu bilmem 

farketmiyorlar mı? Demokrasi ne 
demektir? Bir millet efradının hep
sinin (bittabi yat ve bazı memleket 
lerde cino farkı gözetilerek), hür o-

larak ve müıavi ıerait dahilinde 

memleketin idareılne bilfiil veya 

muayen zamanlarda reyleri bildir

mek ıuretile i4tirak etmesi Bunun 

neticeıi olarak ekıeriyelin memle

ket mukadderatma hakim olmaıı 

ve ekıeriyetin kanftati değişince, 

rejimin değil, rejimde tutulan y0 • 

lun da değİfmeoi. Amerikada böyle; 

.. . 
Uçiincü koşu 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 
1931 senesi zarfında hiç koşu 
kezanmamış yerli ve arap at ve 
kısraklara mahsustur. 

ikrami)esi: 250 liradır. 
Birinciy 15 lira. ikinciye 

75 lira, üçüncüye 25 liradır. 
Duhuliyesi: 2,5 liradır. 

Siklet: 4 yaşındakiler 58 ki
lo, beş ve daha yukarı yaştaki
ler dtmı~ kilo taşıyacaklardır. 

Mesafesi: 1200 metredir. 

Dördüncü koşu (Handikap) 
Üç ve claha yukarı yaştaki ha 

!iskan İngiliz at ve kısraklara 
mahıuıtur. 

İkramiyesi 500 liradır. 
Birinciye: 400 liradan maada 

bu koşuya giren hayvanlar i-

fırka, dört sene müddetle memleke 
le hakim. Fransa'da akalliyetin mü 
rakabe, ir,at ve tenkit hakkı biraz 

daha fazla; fakat netice &fağı yuka 
rı bir. 

Fakat bugiınkü demokrasinin, ya 
ni 1879 ibtililinio tesjş ettiği aırt 

prensip herkel'in devletin idaresine 

İftİrakidir. D< n1okrasiye nleyhtar o 

lan gençler de bu pıensire, ister j,. 

tcmez, tabi oluyor.. MllurrRs, FA~ 

tiıtlerden 'e Boltevikleı den daha 
açıkça, 1879 prensiplerini yıkmak iı 

tiyor; fakı o da: 64 Politique d'a~ 

bord,. diyor; ıiyaırti, )'ani devlet 

umurunun idaresini, her şeyin meb

dei olarak ıôrüyor. Etrafına top
lftndığı ıençleri her ıeyden evvel 
ıiya•et aah •rnda bir fikir sahibi ol 
mağa davet ediyor. Sağ tarafta böy 
le; fakat aol bundan farklı değil 

•• -·-· ...1• L ... -..J :ı ... -•D t' 

Etabli Rumlara iade 

edilecek emlak •• 

Büyük Millet meclisinden 
çıkan son kanunlar meyanın· 
da etabli olduğu bilihara 
tesbit edilen ve faka l evvel
ce tefviz veya temEk edilm:ş 
olan emlakin iades= hakkında 
yeni bir kanun çıkmıştır. 

Bazı mübadiller bu kanu
nun blitün Rum emlikiııe şa
mil olduğunu zannederek te· 
lişa düşmüşlerdir. 

Halbuki, kanun son Türk· 
Yunan mübadele itilifname
sinin bazı kisımlarının tatbi
kinina ait olup ancak İstan· 
bul Belediye hududundaki 
emlake dairdir. Bu da vil6-
yetten aldığımız malümata 
nazaran çok mikdarda de
ğildir. İstanbul haricindeki 
em"ıilc takas muamelesine ta
bi olduğundan kanunun ıü
mn'.ü haricindedir. 

Maaş vaktinde 

verilecek 
Maaşın vaktinde verilcmi· 

yeceği hakkında bir şayia 

çıkmıştır. Defterdarlıktan yap 
tığ mı:ı; tahkikata göre maaş 
vaktinde verilecektir. 

Altın kaçakçılığı 
Gümrük teftiş hey'eti 

tahkikat yapıyor 
Son zamanlarda bazı J,. 'll; 
ler memleketimizden külıi. 

yetli mikdarda altının külçe ha 
!inde harice çıkarı aığını iddia 
etmektedirler. A·ır..r ', işin gııri 
bi bu kaçakçılığa bazı ecnebi 
bankaların tavassut ettikleri id 
diasıdır. Komisyoncular cemi
yeti reisi d bu kaçakçılığı te
yit etmekte ve bu kaçakçılığın 
senelerden beri devam ettiğini 
ilave etmektedir . 

Bu hususta dün gümrük bat 
mi.ıdürü Seyfi Beyin malumatı
na müracaat ettik. Seyfi Bey 
sadece: 

- Böyle bir iddia var, f k.at 
bu yolda bir kaçakçılık t sbıt 
etmedik demiştir. 

Bizim yaptığımız hususi tet 
kikata nazaran gümrük heyeti 
tefti,iyesi bu mesele üzerinde 
ehemmiyetle tetkikat yapmak
tadır. 

Ticaret odası kongresi 
ANKARA, 27 - Ticaret o

daları kongresinin eylulde An
karada içtimaa daveti mukar
rerdir. 

çin verilen duhuliye ücretleri
nın mecmuu. 

İkinciye: 75 lira, üçüncü} e 
25 liradır. 

Duhuliyesi: Bet liradır. 
Mesafeai: 2000 metredir 

Beşinci koşu (Handikap) 
Dcwt ve daha yukan ya9talci 

yerli VE' au.p at ve kıaraklara 
mahsuatur. 

İkramiyesi 400 liradır. 
Birinciye: 300 lira, i inciye 

75 lira, üçüncüye 25 liradır. 
Duhuliye 4 liradır. 
Mesafesi: 1800 metredir. 

tique d'abord,, biribiriaden ı...ı... 

ıeyler defildir; ilriıi de "Social d'a

bord" a çıkar . 

Binaenaleyh demokrui, aleyhtar
ları da kendisinin bat prenıipini b 
bul ettiği için, tamamile muzaf(tr
dir . 

Franaı:z ihtilali olmaaaydı bu 
ce.-ıçJerin çoğu şimdi udece birtr 

şair, romancı, v.s. olurlardı. On!itrı 

birer sınıf ada.mı, milliyetJH":rver ya 
pan, haşılı ıiyaıi bir fırkaya ınal e

den ruhu, Hukuku bete•· b(')'cınna

mesi atılad,. 

Zaftt amma doğrusu sari,, bir 7A 

fer. Adamlarına verdigi ~il~h lt.e-n· 

dine çevriliyor. 

Her fikird~, dilllcat ~dilirst->, ken. 

dini mahvedecek Cl:rty nın eSdlJ bu 

lunur. 
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4 • MiLLiYET TEMMUZ 1931 

Asrııı umdesi "Milliycı"' tir. 

28 TEMMUZ 1931 
l:::ıAREHANE - Ankara cadde

•İ No; 100 Telg-raf adresi: Milliyet, 
'ıtaaj ı. 

· Telefon numaraları: 
24311 -24312-24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylcğı 

Türkiye için Hariç için 
~.00 k.ırut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 ... 2700 .. 
6 

12 
•• .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait işler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mea'uliyetini 

l<abul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30, 

asgari 20 derece idi. Bu
gün ruzgir mutedil poy
raz, bava açıktır. 

f fw:LE~ 
Hamallar 

Hamalların adedi çokmuş .. 
Bunu belediye şu günlerde keş 
fotmiş .. geç olsun da güç olma 
sın diye bir söz vardır. Bu sö
zü belediyenin şu keşfine tat
bik edebiliriz ... Anlaşılan bele
diyeden hiç kimse ne bir i&ke
leden ne bir istasyondan elinde 
bir çanta ile geçip gitmiyor ... 
Eğer geçse idi, her ufak çan 

taya beş kişinin yapıştığını gö
rürdü .• 

Acaba hamalların bu bolluğu 
na s~bep ne? .. Yüklerin çoklu
ğu mu, ağırlığı mı, yoksa işsiz 
lik mi? .. Ne o, ne bu, ne öteki! 
Bunun sebebi başka: Hamallık 
'.>ir gün oldu ki; çok para getir 
di idi. Onu görenler hep hamal 
oldular. 

Halbuki şimdi hamallar para 
kazanamıyodarmış onun için 
belediye adetlerini indirecek.. 

Guya bir yük tarifesi vardır. 

1 Askeribahlsler J 

Mareşal F oş'un kitabı 
Fransız tabig!'si-Yalnız taarruz-Bu tabiyenin beyhude 
gere akıttığı Fransız kanı - Ateş perdesi ne demek
Bügük birliklerin sevk ve idaresinde Fransız fikri 
harpten evvel ve harpten sonra - Teslihat - Tabiyege 
uymayan bir teslihat - Harpten sonra yerle~n ve 
cihanşümul bir intişar gören ihtiyat ve ateş üzerine 
kurulmuş Fransız tabiyesinin en büyük ltir dosta da 

Mareşal Foş'tar. 

il • 
4 - Fransız ordusunun ilk ruhu; 

1914 le harbe girerken Fransız ordu 
ıu muharebe pmaaı olarak yahuz 
bir harekete iman eylemişti: Taar· 
ruz. Fakat bu, daha başlangı'ta 

Fran11zlara pek pahalıya mal oldu. 
Halbuki 1870 barbinden sonra bu 1 
harpten ahnan İntibalarla tesbit edi
len fikirler ve tedvin edilen tabya ka 
ideleri atqlerin tesirine yani muha4 

rebenin hakikatine istinat ediyordu. 
Fakat, biraz zaman sonra bu hakikat 
ten ayri düıülerek büyük mane\·ra
ların ve müıtemleke harplerinin tel
kin eylediği sun'i fikirlere gidildi. 
Bu devrin tabyacrlarınm çıkardıkları 
doktrin §udur: 
«Düşmana kavuşmak için kat'iyet 

le onun üzerine yürümek azmi ile 

metbu bir taarruzun mühim kuvvet 
ve kudreti.» Muvaffakiyeti temin ey 
ler. Bunun mahzuriyeti kısaca Mare 
ıalın ağzından dinleyelim: 

cr ...• Bunun neticesi olarak muha
rebe çabucak ve bütün kuvvetlerle 
inkişaf eder oldu, fakat ekseriyetle 
meçh:ıliyet içinde, ve lüzumu kadar 
ateı himayesi yapılmaksızın,bilhassa 
mevziye sokulması daha uzun sü.-en 

topçu ile himaye keyfiyeti icap edil 
meksizin cereyan eyledi .... Bol bol 
sarfedilen kuvvetler, önlerjne diki .. 

len ve kendilerini her taraftan vuran 
ve çarpan görünmez silahların önün .. 
de tehlikeye ve fazla zayiata uğra

ddar .. ,l> 

işte büyük harpten son•·aki Fran
sız tabyesini doğuran mühim hadi
seler böyledir. Bun• bir misal' daha 
katahm: Haı·bin sonuna doğru Al

man ordusu Fransadaki istila eyle. 
diği arazinin mühim bir kısmını 

terk ctmeği mucip olan meşhur Hin· 

denborg mevzilerine çekilmek hare-....................................................... 
lesi yoktur .. Biz meseieleri ken 
dimiz icat eder z. 

kelini yapıyordu. Fransızlar coıkun 
ve ihtiyatsız bir takibe koyuldular. 
Alman avcuları 300 - 351. ıetre ara
lıklarla dizilmiş hafif ••e ağır mal<l
neli tüfeklerden mürekkep bir ateş 
perdesinden ibaret idi. Her makineli 
tüfek batına 2 . 3 nefer ve bolca cep 
haneden ba,ka bir ıey bırakdmadı· 
ğmdan böyle mesela 100 kilometre
lik noktada 300 • 400 makineli tü
fekte ve bunun iki miıli kadar canlı 
muharebeden başka kimse bırakılma 
mış idi.Fransız ve lngiliz takip fırka 
ları bu zayif perdeyi sür'atle delip 
geçerek Alman büyük kısımlarına 

çatmak kastile bu perdeye kartı ha
zırlıksız ve açılmaksızın saldırdılar. 

Her çalının, her arazi çukurunun 
dibine yerleştirlmiş ve karaya ve ha 
vaya kar,ı mükemmel bir surette giz 

lemiş 'olan ve azimki.r eller tarafın
dan idare edilen bu makineli tüfek
lerin teşkil eylediği perde, son za. 
manda lüzum~uz yere bir çok Fran~ 
sız ve İngiliz kanının dökülmesine 

sebep oldu. Böylelikle harbın sonun 
da bir daha gaip edilen hayatla< pa
hasına, ihtiyatsız bir takibin elim 
mahzuru meydRna çıktı. Fransızlar. 
sonra böyle in,a.nı az ve makinesi 

bol orJuculuğa «ateş perd"'5İ» adını 

vererek lügatçe:ere yeni bir kcli:nc 
• kattılar. 

5-Buyük birliklerin sevk ve idare 
sine gcl;nce, 191?. ve 1913 yılların . 

daki. F ran .. ız noktai nazar' büyük 
bir ihtiyat göstermiyerek e<nıazinin 

dersleri n1eyvelerini. vermişlerdir.» 

o:Kendi an'analarıpa avdet eden 
Fransız orduıu, hareki.tın sevk vıC 

idareıi alışında Lı.arruzdan ba~ka 

kanun kabul etrnez .. ıt ôüstui.·unu 
kovalıyordu. Bunun da zarar;nı l\·1a· 
reıal Foı şöyle anlhyon 

« 1870 de biziın cm:ı· ve kemane!:\ 

mız müdafaaya, pasıif müdafaaya 
olan b3.ğlanması yüzi..inden mahiv ve 

helak olmuıtu. 1914 te ise taarı-u·<a 
olan müstesna atk Ve muhai>betin· 
den ve yalnız taarTuzun ihtiva eyi:.! 
diği u~ul ve kaideleri bilmesindeıl 

dolayı faydasız musibetler ve zalima 

Sırasına 2öre 

Jeranyomlanna ve krizan
temlerine son ihtimamı da gös 
terdikten sonra, Mösyö Boug, 
küçük bahçesini nadaslamak la 
zım geldiğine kanaat hasıl et
ti. 

Siz Mösyö Boug'u tanımaz· 
sınız. O kadar hasis değildiı· 
amma, çalıttırdığı adamlara 
verdiği parayı fazla görür. O
nun için de kimse onun hizme
tinde çalıtmak istemez. 

Mösyö Boug, bahçesini na
daslayacak amma, adam lazım. 
Kİmse de geı·miyor. Ne yap
sın? Bu sene Faranjul'e iş tek
lif etti. Bu F aranjül hiç te fa. 
na çocuk değildir. Eğer Cena
bı kah içkiyi, tütünü ve kuma
rı icat etmeseydi, bu Faranjül'e 
"Melek gibi adam., derlerdi. 
Fakat ne yapalım ki icat etmiş, 
onun için Faranjül'e kimse 
"Melek gibi adam,. demiyar. 
Çalışmak istemiyor da değil 

çalışmak istiyor, fakat bir in
san ayni zamanda hem tarlada, 
hem de meyhanede bulunabilir 
mi ya? 

Müsyü Boı..g, çalıştıracak 
k;mseyi bulamayınca, hayatını 
örümcekli köFlerde çürüyen 
Karanjül'ü buldu: 

- Gel, dedi, benim bahçeyi 
nadasla .. 

F aranjü\ teklifi derhal kabul 
etli ve ertesi sabah saat sekiz
de iş başına geldi. 

Müsyü Boug Faranjül'e emni 
yet etmiyor değildi. Yalnız işin 
iyi çıkmasını seven adamlardan 
olduğu için, amelesini gözetli
yordu. 

Biı· müddet tarassuttan son
ra geldi ve elini hafifçe Faran
jül'ün omuzuna vmdu: 

- Çocuğum, sana bir şey 
söyliyeceğim, dedi. 

- Beş şey ôyle .. 
- Şu elinde\~i küreğin bir sa 

pı var. Bir de d mir kı:;mı var. 
Bu demir kısı ı d ?irci ne di 
ye otuz santimeire tulünde yap 
mış. Kim küreği kullanırsa top 
rağa otuz santiınetre soksun, o 
kadar toprak ç~virsin diye .. Böy 
le değil mi? 

Karanjül bir hıhkaha bastı. 
Ne diye kahkaha basar bu a-

dam .. Bu adam ki otuz santi
metre tulünd eki küreği topra
ğa on santimetre ya sokuyor, 
ya sokmuyor. Olur şey mi bu? 
Üııtelik kahkaha da basıyor. 

Müsyü Boug'un hiç işine gel 
miyen bir iş .. Öyle ki Faran
jül'e kalsa, bahçe nadaslana
cak amma, sudan nadaslana
cak. . Toprağı derin kazıp öyle 
çevirmek lazım. 

F aranjvl kahkahayı bastı, fa. 
kat Müsyü Boug'a da hak ver
di: 

- Doğru söylediPiz, dedi. 
Ve bu sefer küreği tam otuz 

santimetre toprağa soktu. 
Müsyü Boug'un bahçesi o ka 

dar büyük bahçe değildi. Ka
ranjül de daimi kontrol altın
da bulunduğu için nadas işi ak
şama kadar bitti. Hem de bah. 
çe sahibini memnun edecek şe
kilde bitti. 

Müsyü Boug, o zaman amele 
sine döndü: 

- F aranjül, dedi, senin için 
fena çocuk derler amma, ben 
inanmıyorum.Senden çok mem 
nun oldum doğrusu .. 

- Müsyü Boug, siz de çok 
iyi adamsınız. 

- Gel sana, benim pek hoşu 
ma giden şaraplarımdan içim-
yım. 

- Emredersiniz. Ben de siz 
de çok eski şaraplar olduğunu 
işitmiştim. 

Müsyü Boug iki kadeh ve bir 
şişe şarap getirdi, ve kadehleri 
dörtte birine kadar doldurdu. 
Çünkü on beş de .. ecelik şarap 
bu! Öyle silme içmeğe gelmez. 
On iki sene şişede durduktan 
zonra, kadehe ve o adan mide
ye girince neler yapmaz ki .. 

Fakat Faranjül kadehlere 
şöyle lı"r baktı. Sabahleyin al
dığı dersi de unutmamıştı: · 

- Müsyü Boug, dedi, sıze 
bir şey söyliyeceğim. . • 

- Söyle çocuğum .. 
- Camcı şu kadehi on bes 

santimetr~ irtifaında yapmış. 
Kim içine bir mayi koyarsa on 
beş santimetre irtifaa kadar 
koysun diye .• Öyle değil mi? 

Bir hamal bir bavula 25 kurut 
alır ... Bavulunu vapurdan ve. 
ya trenden 25 kuruşa çıkarta. 
~ilmış bahtiyar, Bahri muhiti 
geçen bir tayyareci kadar tak
dire seza bir İş yapmış addo
lunmalcdır. Eğer eliniz ayağı
nız pek tutmazsa vallahi bavu
lunuz kanC'.tlanır uçar... Size 
hiç bir tey sormazlar, yalnız 
pua isterler hem bir bavul bir 
kağıt ... 

Hamallar meselesini hal için 
evveli iyi bir tarife sonra da 
diri bir belediye kontrolü. Ba
kınız işler nasıl tabiatında gı
der. ....................................................... 

Müsyü Boug, derhal Faran
jül'ün neyi telmih etmek i~te
diğini anladı: 

Grev ne zayiatlar çekmeğe mahk am kal-
dı. 

Pazarlık ederseniz, bir sürü 
kaba saba ve mütecaviz herif 
etrafınızı alır .. Bavulunuzu de
ğil canınızı kurtarmak için pa
rayı verir çekilirsin· z .. Bugün
lerde hamallar para kazanamı
yormuş .. Yükler mi eksildi. 
Hayır ... fakat alem hamalların 
tecavüzünd~n fazla para isteyi
şinden o kadar bıktı ki kendi 
yükünü kendi ta1ıyor ... Tabii iş 
azalıyor. 

Şili' de doktorlar grev yap
mış!.. Tehlikeli şey .. Haydi baş 
ağrısı, dit ağrısı, karın ağrısı 
gibi şeyleri kendi kendimize te 
davi edelim, lakin doğum gibi 
apandisit gibi ani mü<lahat~le
ri icap eden hallerde <1oktorsuz 
ne yapılır? Şükür ~delim ki; bu 
fikir bizim hekimlertmize sira
yet etmiynr. 

rı dikkate alarak çalışmışlardır. Bu
rada bir anlaşmamazlık var. Kabul 

•.• Doğru bir fikir olan taarruzu edilen muharebe usuli, elde mevc.ut 
ifrat ile yanh1 kuHanmak ve muhd. I harp vasıtalarına uygun değ-ildi. 
kemesizçe tatbik ~ylemek yüzünden Bu uygunıuzl~k, Fransızlara pek 

bir çok defalar ıstıraplara düçar ol- pahalıya m~I olm•kla kalmamıt, har 
duk.• 

-Sen yaman adamsın be Fa 
ranjül, dedi. 

Ve hiç sesini çıkarmadan, 
bardağı ağzına kadar doldurdu. 

Bizde haır.allar meselesi, ga
rip bir san'at eseri olarak dai
mi bir mesele mar.zarası arze
der! Bu san'at pyanı teessür. 
dür. 1stıınbulda adedi hamal
dan fazla bir siirü em~f ve işçi 
vardır. Lakin or.!arın bir mese 

UZUN HİKAYE : 2 

Ben bu münasebetle ufak bir 
mukayese yaptım. Mesela: 

Berberler grev yapsa, saka
lımız uzar. 

Manikürler gı·ev yapsa, tır
naklarımız uzar. 

Hakimler grev yapsa, elimiz 
ve dilimiz uzar .. 

Ya doktorlar grev yaprsa .. 
O zaman da ömrümüz uzar .. 

diyeceğim amma çekiniyorum. 
FELEK 

Baba... Babacığım ! 
Nakleden: SEl.Ar.ıi İ~lET 

safiyetle, kendinin b:r tek göz- , r.irdi. Teyzesi hizmetçiye tem
lüğu olmamasına rağmen, ba- bih ederdi: "Kız, çalışma oda
bumın iki gözliık sahibi oluşu- sının önünde gürültü et!ne., Ge 
nu b<!eenirdi. Sofra başında, ye len misafirleı· Şemi beyi sora
me'< yerlerken, gözlükler gö- cak olursa: "Rahatsız edilmez, 
ğsur.de salhnırd•. işte o zaman ki .. Çalışma odasında,. diye ce 
babası, sis altında bir ada gibi vap verin:li. Her hizmetci
onlard. ~ uzaklaşır, m~çhulla- nin: Çalışma odasının tozlar;nı 
tırclı. Babasının gözlerini, göze al,. denildiği zaman korkudan 
gör< nmeyen şairane bulutlar gözleri dört açırıldı. (Seyfi bu 
ıkaplardr. korkunun, kitap:arın teker te

Zılıni daima lıalın bi,· tülle ker tozunu almak lazım oldu
ğundan ileri geldiğini sonraları 
anladı.) 

6-- Teslimat nıcseJesi: Fransızlaın 
LAfını mucip ol"-n meslelerden birisi 
deJ t:ıarruza verdikleri ehemmiyete 

rağmen bu taÇ\rruzu destekleyebil. 
mek ir:in te~li.h~t hu,usunda noksan 
ları idi. Cihan harbına girı·crken bir 
Fran&ız kolordu•unda 1 ?O adet 75 
milimetrelik top bulunmasına k~t'.it· 
lok, piyade kuvvet itibarile daha za. 
yıf olan bir Alman kolordusunda160 
to:ı bulunm:J.kta ve bunların mühım 

bir k"mmı ela 105 milimetrelik ve 
15 •antimetrelik uhu;lar teşkil eyl·,. 
mekte di. Bu halde Fra'lsa hükünıeti 
oa·duı;unu taarruz noktai nazarından 

teçhiz etmediği h;\!de FranJız aske· 

ri zimamdaa·ları yalnız taarruzu naza 

kısa bir sakalı vardı . 
Mesleği: Muallim .. 

"' 1~ * 
O zamanlar, küçük bir çocuk 

olan Seyfi, ne bahtiyardı ne de 
bedb:ıht. Ömründe bir defa bile 
hatırına: "Babam ber.i seviyor 
mu, vesmiyor mu?,, diye sor
mak gelmemişti,. 

Heı· halde bazı evlerin ço
cukları, geceleri babalarını öp
meden yatmazlar, anneleri ba
şuçlarında durmazsa uyuyamaz 
!ardı. Her akşam, eve gelir
ken, çocuklarına hediye geti
ren babalar vardı. Bir çok ana· 
lar babalıu-, büyük adam gibi, 
çocuklarından akıl danısırlardı. 
Öyle evler vardı, ki ço~uk her 
şeye hakimdi. Seyfi'nin evi bu 
evlerden değildi, işte bu kadar. 

örtı.ilü idi. Ne ıle meşgul oldu
ğu anla~ılmaulı. Çok az konu
şurdı:.. Çok dda sorulan şeyle
re cev~p vermezdi. Yahut da 
soraıd r : "N~ ' d:n? .. Affeder
sin b'lşka ş~y dü~ünüyordum . .,, 

Seyfi, babasından niçin çe· Seyfi bunun böyle olduğunu 

Yüzünü yemekten yr;, ;ı-"e 
guı ı.t. len:i" Evde oturdui;iu za
nu. far ç::.lı ,m:ı cd~.s.r:ıdan çık. 
m:ızdı. "Çalr~ma odası,.! Bu 
sc~, büyük bi.- hi_i, m~t•~ ~öy!e-

kinidiğini düşündü... pek çabuk anlamıştı. 

Bir kere elbis~si. Siyah ceke Evlerinde çocuğun gürültü et 
tinin düğmeleri daima ilikli 1 memesi terbiyeli ve uslu durma 
dururdu. sı, temiz gezmesi lazımdı. Sey 

ln~an başını göı·ünce d.! çc- fi, çok uslu durduğu zamanlar 
kinirdi: teyzesi, kelimelerini tıırtatarta: 

Her hangi bir çocuğu - Aferin Seyfi, cl:rdi, ~eni 
t~siri altında bırakacak siyah, her z m"n böyle görmek i.:ıte-

bin sonunda, manevra ve hat'eketi 

ıkinci dereceye bırakan ve bütün dtk 
kaıti ihtiyat ve te:nniye ve ateş tesir 
lerine atfettiren b~r Fran uz tabyası 

nın vücu~ buln1a•ına ve ilemşiimul 
bir kabul görme!;ine dabi sebep ol. 
muştur. 

Acab~, Alman usulile bugün dahi 
zıddıyeti ıtıuhafaza eden bu Fransız 

uıulü teenni ve ateş tabyası gelecek 
bir harbe kadar uzun ömürlü kala
cak roıdu-? Şimdilik Franıada bu 
tahya'1m al~yhine hareket eden mü
him şa1'•:yetler yoktur. Bilakis, işte 
Mareşal Foı bile bu son eserinin 
baılangıç kısmını bu tabyaya kıy

met verıneğe hası·eyleyor. 
Cin oğlu 

Lloyd Ekspres 
yolcuları 

Tiryeste, Vcnedik. Brendizi ve 
Pireden şu yolcular şchdmize gel
miştir: 

B.E.P.De.Rossi. -?\lir. A. Ehrlich. • Mr 
et Hem. F. wickwarc. Mcm. L. Cullang. 
Mr. Beha Bey. Mr. P. Fehime. Mr lj. V 
Buratti. Mme. V. Zanchi. Mr. G. Psalti. 
Mr. C. Psalti. Mr. N. Courtclis. Mr. et 
Mmc. S. P. Shanon. frfr. N. Mctaxatcs. 
Mmc. H. Bcnaky. M. D. Sismanoglou. 
1'.1.mc. K. Stedoti. ?-1:r. C. Dabcovich. Mr. 
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' rim ... Babana söyleye11m de daha yapmam teyze .. ,, Teyzesi 
1 memnun olsun . çalışma odasının kapısını açma 

Ve akşam, soffrada, Seyfiyi mıştı. 
methederdi. Bazan Şemi Bey "' "" * 
anlamazdı: "N~ dedin? .. Affe- İşte bunun için Seyfi, baba-
dersin başka şey dü~ünüyor- sından ders alacağını öğren:n
dum.,, Teyzesi tekrar ederdi. ce heyecanlanmıştı. Fakat için 
Babası bunun i.lzerine Seyfiye d~, korku ve edişe ile beraber 
döner, gözlüğünü, uzak İçin o- gurur da vardı. Babası sınıfa 
lanı takar, baırnr:,, Aferin!" gir:» ı;irmez, bütün çocuklar 
der, sonra gözlüğünü çıkarır I gür diye ayağa kalkacaklar .. 
ve bir müddet daha, bulutlu, Babası otur diyince oturacak
müplıem bakışlarını oğlundan !ardı. Sonra sınıfta çıt çıkını· 
ayırmazdı. Şemi Beyin karısı yacak, yalnız ders anlatan ba
içiniçin bazduyardı: Övey oğlu basının sesi duyulacaktı. 
mun kadrini arttırdım, iyi et- Bir iki arkadaşına, göğüs ka-
tim,. diye sevinir, Seyfi, önüne bartarak haber verdi: 
bakar, kızarır bozarırdı. 1 . - Ben bu sene Sultani'ye gİ 

Bir yaramazlık edecek olur- dıyorum. 
sa, teyzesi sadece: "Babana söy kürk. yakalı paltosu ile eylül 
!ersem görürsün sen .. ,. dereli.. geldı. 
Fakat söylemezdi. Amma bu 
daha fena idi: Söyleyecek di
ye Seyfinin ödü patlardı. Bir 
gün ne yapmıştı ~a. teyzesi o 
nu kollarından sürükliyerek ça 
lışma odasının kapısma kadar 
sürül<lemişti. s~yfi mütemadi-
yen yalvarmış, edaya girme-
mek için ayak aeı·mi~ti: " Bir 

4 ,,. * 
Bundan sonrası Seyfinin ha

tırındaydı. 
Bir sabah erkenden babası 

ile çıktılar. Mektebe gidiyorlar 

!Vo: 73 

Yaşa büyük şair! 

- Azizim Şemi, şu kurunu 
ula, lcurunu vusta nedir bilir mi 
sin? Bize kendini halisüddem 
bir arap kısrağı gibi yutturan 
koca bir katır. Yunaniler mi? 
Mükemmel kaşkarikocilar, kah 
ramanları hep püften insan-

d. 



Matbuat celsesi 
• (Başı Birinci sahifede) 

••rmak benim için kabil ola
dı. 

ı\,kad 1 
!
"' . aş ar; son bir asır zarfında 
... rıyef I>. . •n ya,adığı en mühinı ve 

d ıız 8 kadar buhran vardır. iki 
• •nb · b • b' er, aşhyan, ne vakit ve ne 
• ıtec •· h. · · n .. egı ıç bır ıktısatçı tarafın 

'°Ylenilmiyen bugünkü buhrn· 
• •&aslar . .. 1 • 1 . b 8 
l 

ı orııın erı sebep erı u .. ., 
. . :un herhant:?İ birinin sebcbile, 
Jınj ·ı . . 
n b 1 ~ alakadar degildir. Baılı-
. u •r'!kilab1n izahı için tlvzihi 
••, letkk . . . . ' .. 

• 1 • ıçın bır çok ıktısat ahın 
ı ıtıeş l tele gu olmuştur. Seanavi naza· 
I t • Para nazariyesi, fazla isti.h-

llazarai · b .. ·1 til Ye~ı ve una munıaıı 

~ llazariyeler hugün hükurn sü-
""lıran1 . h "h" .• b' n 1:..:1 ı ve tavzı ı ıçın 

lt" vakit ki.fi gclmt!mİştir ve esa 
R•leınez, Çünkü bu buhranın 

·•nı ı. h er alde çok başka yerde 
Çol. b ka >::ırnd lŞ seheplerde ar .uı.lak 

ır. 

Atkac1a b.-ik tla~; bu buhrana anlaıılan 

11 
a11: olması münaıebetile bu· 

'• fa 1 ~ ı: a me!gul olmak zamanını 

1-!a .
1
1Y•n veya istemiyen Belçikalı 

Y•nıan)" "d . .. fında ''mın e hır sanayıcı ta 
t rı an k temas edilebile1nİ\'-

~OJ milyon Avrupalı 
Uıtıail~ h A b .. e -..y vrupa uhranı ıçır. 

•ası. seb ı ·· f"k · 
d 

ep o mak uzere şu ı l"J 

'tın' .. lfti:- : Umumi harpten .evvel 
ıtıilyon müterakki Avrupa halkı 

0
"' t•r kk. ·ı 1 · " "k · a •~• e el erıne geçu:dı -

ı •ndost . . . . k"I 
t erıyel bır ıdare ve ın ı "p 

ora.f k k İi a ço daha evvel batlama 
•a••b ·ı . lld - etı e hır asır bu kadar za-

•tı; •ıtberi teka,üf ettirdikleri kı.ıv 
•errnaye ve sanayi ve kUltl'lt.:ri 

••ind b. . .. . Otıl , • e ır mılye.r beş yu7. ınıl-
~ ll-c; n k n müte3arrıfı ve dofı·u 

dog uya. bu halkı istismar eden 
&adı b ._ tcbeke idi ve bunun esa 

~ttıtist leke devrınden hatlar. 
lt \ u Asyayı, Afı·ikayı, Ok) a
u Yay, btta kı men Amerık.ıyı u-

t -~' harp len cvvç l sanayi ile, paı·a 
ı.e l&lisnıar eden ve o sureti~ c~~ 
~ th adiyatında i manzumesinin 
"V'ıtfru· • • · d b. • "\l.engını tazım c en ır 

<thiyette idi. Umumi harpten son-

k L•gun vrupa degil, Asyayı Af
ayı, Okyonusyayı hatta bizzat 

"1.dt AvrJpasını bile parası ile, sa 
l':i ile idJre cdemiyccek bir vazi 
t~ dü~mi.ıttür. Buglİn Avrupanın 

.tit.ne efendisi ve yegi.ne mı.iıt~s
ti Amerikadır. Amerika Avt·upa 

•bine girmek için çok güzel tet-
kleı- . "k .. 1 yapmış, vazıyetı ço ıyı an a-
f ve nihayet harbin hangi şeklin 
~e ne suretle kazanılacağını tel· 

ettikten sonra harbe girmiştir 

ı.., ıuretle Avrupanın bütün lk
t tnenbalarını, çalışma tarzlarını 

. mile kendisine mal etmjştir. 

. • Avrupa filozofu son netrettiği 
(;-aı.alede bundan bahsederken, 
t'I l~ Aınerikayı kendi hayati düa 
.-rnıı:zJa beteriyet serbestiai, be

'1Yet h·· · · · · · · un-ıyetı ıçın bızım yanımız 

d ta.raf almış zannediyorduk, ne 
1\ ar aldanmışız.) diyor. 

el rı.,.daılar; Umumi harpten ev
f bu kadar kuvvetli bir vaziyete 
•nat v .h .k d" d · e cı an ı tısa ıyatınJ te · 

•.- ed . . • en Avrupa ıktııayıtı umumı 

rpten • ·ıı l · · ·b h ·1ı onra mı et erın ıntı a 
•ı . 

1 
1 eıa•dı ve velveledar bir tarzda 

ş adrkt . '( an sonra en :Laif ve en na-
·10. milletler bile iktıoadi istiklalle

• tern· ın etmek için uğraşırken, 
iti ve '-' ·ı ·ıı· b. "k · . &amı mı ı ır ı tııat sıste-

~~ ta.kip olunurken hiç şüphe yok
~l kı Avrupa sanayii dünden daha 

a bugün, bugünden daha fazla 
:,'

1
" çok müthiş tehlikeler geçirc-

..:tır. 

a<\.-kadaşlar; 1919 danberi, Avru
r rtıatbuatınr takip edenler bilirler 
e erı&ınan dolape) sulhiin tan.im 

ı93 tesisinden bahsolunur. Bugün 
f ~1 .deyiz, hala gazetelerde bunun 
. ' ato ... Sulh hali tanzim edilome 
'tti ti ~ ve edilemez de. Avrupa dev· 

ttler~ bir çok Asya ve Afrika uıil
i tttni seferber ederek hürriyet İs· 
Yoruz ın·ıı t" h"" . . . • • e ın urrıyetıru aı·ryo-
u, di . 
1 

Ye ımparatorlukları yıknuşlar 
r. 

Zannediyorlar mı .ki, bu inhidam 
iln sonra inkişaf eden beterin di
af, onJ., .. ın imparatorluklardan 

t ha berbat, daha müz'iç olan müı 
~tnleke hayatını yaşatıp devan1 ct
trecektir? Asli.! ve bundan dolayı
ır k" l 1919 uzaklaştıkça sulh bir ha 
1 luyor, sulha varabilmek inıkan 
< kalıyor. 

1 kat! lar; cıhan tktııadı vaLİye 
nın fu 6 klile bilhassa Avrupanın 
hıuı:l ar . • •na yuklenen bu elım ve 
Ul!oi} . B. 1 yetı tasavvur edini.ı .. 

't dal h ı b. · •rt ., " evvc :zun rnzrnlckc-
ırltrsadı v ziyetıni söylenıi~tıın 

ar • . '· . 

lupınarda, lnönünde 9 eylül ve l.o
zanda kudretli ve bütün hayati var
lıklarına sahip bir Türkiye Cümhu
riyeti kurulmuştur ve bu Türkiye 
Cümhuriyetinin iktısadi sahası da 
teessüs ettiği dakikada en zengin en 
müreffeh ve en iyi şehirlerinin, baş
tan ba!a yanmış bir halde bulunmuş 
olmasına rağmen buıün o şehirlerin 
tamamile yapıldığı, tehirlerde çalı
şan halkın 1923 senesine nazaran I 
bugünkü siasının iki defa, üç defa 
insbetinde tezayüt ettiğini görüyo

ruz. Arzetmek istiyorum ki umumi 

harbin infilikında Avrupanın naza· 
rında homme malade \.'aziyetinde 
ka1an Osmanlı imparatorluğunun, 
hasta adam bildiğimiz Osn1anlı inı
paratorluğunun, yerinde bugün 

gürbüz, dinç sportmen, bir Türkiye 

Cümhuriyeti yaşamaktadır. 
lktısadi, içtimai ve fikri elernnnla 

rı terakkiye, inkişafa ve yükselme
ğe dogru kuvvetli adımlarile yürü

yen bir varlıktır (Alkışlar). Buna 
ınul<abil arkadatlar, Oıınanlı impara 
torluiuna bu ismi veren A vrupn 
baıtan başa hasta, mariz: ve eliim 

bir vaziyettedir. 
Arkadaşlar; buna tema• ede .. ken 

hiç bir vakit hatrrıından geçirmek 
istemiyorum ki vaktile onlar mira· 
sına konmak için bu haata adamın 
ölmesni dört gözle beklerlerdi 01-
mesini 20 inci asır medeniyetin.in n 
krraz bulmasını arzu ettiğim için bu 
mukayeseyi yapıyor değilim. Fakat 
cihan badisatının milletlerin mukad 
deratı üzerinde bir kaç sene zarfın
da oynadığı kudretli rollerin ufak 
bir mukayesesini yapmak iç.in 'lr?.e

diyorum. 
Arka.daşlarl rakamların belagati· 

le hiıdiselerin en vazih ve en açık i
fadesi1A bizim iktısadi vaziyetimiz 

bu tekilde iken matbuatımızın ha\· 
tan başa millete (bazıları müsteına 
olmak şartile) yaptıkları telkin ne- 1 
dir? HükUmet, cümhuriyet hüküme 

tı yanlış iktısat siyaseti takip eyniş
tir. lktısadiyatımız tehlike geçİrll'ek 
tedir. Bi~ iktısadi vaziyetle elim bir 
vaziyete dütmütüz, bu vaziyetin .so 
nu ne olacaktır, diye düşünecek bir 

vaziyete ıokmuılardır. 
Arkadaılar; hiç ~üphe yok•ur ki 

bugün Türkiye Cümhuriyetinin iktı 
sadi vaziyeti Oımanlı imparatorlu· 
ğu zamanında bu yerlerin iklısadi 

vaziyetinden çok yüksek ve çok mü- / 
,kemmel bir halde olmakla beraber 
her halde şimdi verdiğim 6 senelil.. l 
zamana nisbeten yani 928 den son .. 

ra batlıyan iktıaadi hayatımızda ci- ı 
han buhranının tesirile ihracat mal .. 

larımızın fiyatlarının düımesi, ıer-

Florelle 

1 Güzellik enstitüleri 

l Hollyvood'da yüz elliden f .. zla 
güzelli~ ~.nstitüsü vardır. Yıldızlar 

, bu ensbtulere senede 500 ile 5000 

r 

dolar arasında tch:ılüf eden biı- paı a 

ile abone olurlar. Abone olanlar müs 
takbel .-ollcrimc e<;.-c, buı-alard.t e

lektrik t daviıi ılc zayıflar , e şis

manlarlar. 

Mesel& Clara Bow buraltlrda üç 
haftada on iki buçuk kilo kayoetmiş 
tr. MRrion Davics ise, i~inden '>lr •a

mak için gene üç hnfta zarfında oo 

kilo kaza.nma.ı;a ınecbur olmuştur. 

Bu yevmi tedavileı İn müdc~etı 

ı;ündc hazan üç saati geçer. Bi\zı 

nrtistler yüzlerinin §U veya bu hat· 

larını tebarüz ettirm ... :!c için, ameli

yat yaptırmak mecburiyet.inde bile 

kalırlar. Mesela Vivyon Scgal kala-

ğındon nhnan bir et par~as:nı bur 

nuna ilive etmek :::lırct.il" tng.ıjman 

bulabilmi1tiı·. 

Son zamanlarda ameliyat f~Ö

ı·en aı·tİ!'itler içinde kadınlaı·-:lan Be

be Danicls, Ruth Taylor, Fannie 
B. icc, erk klerden Richa:.·d Di 

hrry Richman z·k·edilebilir. 

T e:eviziyon 

ve 

T cİ ··i ·on ;ı.rt !. hal:ikat ha 
!ine g"rnı~ "ayılabiliı·. Ameri
kaı d::.r o şırkclı biri Holly
.:ood,d' diğ::rı Nevyorkta iki 

ı . " -l .evız.; 0.1 po!ita~ı tcsıs ecle-
ccktır . 

mayenio, hassas olan aermay~n.İn 
faaliyet saha11ndan çekilmeıi yüzün v ld l ~ ı ız arının pldj kigafetleri: Soldan sağa Marie Glor,,, Suzg vernon, Renee "ell-r 
den bir sıkıntı ve eıaslı bir sıkıntı y " v' ~ geçinnekteyiz ve fakat arkada,lar, 1JdızJar mecburi ikamet müdd.etini eğlence- Coogan ıevdiği köpeğin ölümünde11 
ayni vaziyette bulunan bütün Avru- li ıurette geçirmek ıçın, k>plumb.ı- •on derec• müt<essir olmuş ve '•. 

·ıı ı · b Arasında g.-a k.oıuları tertip edcrle·rm· ;,_ Tal:.k çenlerde intihara kalkmı•tır. Bobl·>· 
pa, Amerika ve cihan mı et erı u , , ışlerındeki bataetten şıkayet ıçın daha be ı ya.,ndadır. 
sıkıntı vaziyetlerini tetkik ederken, 'Son günlerde Hollyvood dan iki 

k 

. . mi? .. Şu insaDlar çok İn:>af~ızdıt". ltalya hükUmcti milli filmler ,·. 

sebeplerini arattırır en hıç bır va- yeni haber geldi. Birincisi~ Sevim-·ıı ı · · ·d· çin iki milyon frank tahsisat vcı·miı;. 
kitte mı et erme yeıs ve nevmı ı Cara! Lambrad'ın evlendiğine dair Sı'nema haberlerı· ' · 1 lk tir. ltalya. ~enede otuz film çıkara 
verecek neşrıyat yapmıyor ar. tr- di. ikincisi de Greta Garbonun izdi-. 1 · 1 h · · h biliyor. Halbuki istihl~ka dört yü• 
sadi vazıyet erın ıs a ı ıçın er ne- vacrna dairdi. Bir çok l&veç gazete- * Marie Dres!lilcl''İn haft:ılıt;. 1 bin ~ "' fi.lm az geliyor. 

red~ ve her ne zaman kongreler ak- leri lsveçli yıldızın nihayet evlencce 500 den 5000 dolara ibL:u; edilmiş· 
b 1 h

. b" · d b Iranda henüz hiç bir sinema ses 
tedilmİl•e un arın ıç rrın e ü- ğini yazmışlardı. Halbuki. Greta Gar tir. • 

1 

· hh ı k d" li film teı tibatı almadıg" ından ••slı· 
tüıı millet erın mura as arı en ı bo bu neşriyatı tekzip etmektedir. • C k. c • k d · ' 

d
. d e 1 oogan 111 r eşı B 1bby film gösttrilemcmektedir. 

miileth:rini yeiı ve nevmi ıye üşü- f5veç ı&ez.eteleri hatta Gretanın Is. 

recek söz sôyleıniyorlar. Bu senenin veçe arelerek laveçli tacir Andre&on 
iptidasında beynelmilel ticaret oda- ile nikahlarının lstokohlemde yapı 
sının bir kongreiinde 37 bu kc1dl\r lacağını b 'le yazdıl;trdı. Creta diyor 

milletin murahha:slarının, bilha~ıa ki~ 
lnglltere murahha•nnın bu hususta· Ben böyle Ancle•"!'IOn isminde kim 
ki sôııleri, bugün Türkiye iktısaciiy.l se tanımıyorum. Şimdilik ben, oldu
tıru tenkit ediyoruz diyenler ic;in ğum hc1lde, kendimi mes'ut hissı" !i.
büyük bir ders teşkil edec!k tarzlla- yo'!'um e HoJlivoot'taki ev;rnde de 

dır. pe rahatJm.,, 
Arkadaşlar; lngiltere ınurahbd:;ı Charles Farre1 ile Virginia Val-

diyor ki: (batlıyan buhranı na31I bi- li aratrnda daha evlendikleri ilk gün 

tireceğiz, buna nasıl karşı koyac:ı- lerde ihtilıif ç[ktı. Çifte mes'ut bir 
ğız? Bir çok ıeyler söylenmiştir, bir yuva IR.zım .. Fakat biri kendi evini, 
çok çareler taharri edilmiştir. Fa- : öteki de kendi evini beğeniyor. Be

kat bence nazarı iti!>are ~h~~ca~ en ı rek"!t vertin Charle~ Farrel ilk bu
mühim mesele, genç neslın uzerınde lutları derhal dağıttı. Nasıl mı? Hr.r 

ümit tt-lkin etmek, manevi kuvvetle iki eve benziyen batka ve yeni bir 

rini takviye etmek olacaktrr.) ev yaptırmak ıuretile •• 
Arkadatlar; bugün iktııat iln1inin • Amerikada Reno isminde bir 

ifadesi• psikolojik hadiıeler, siyasi ıehir vardır ki, burada altı hafta ika 
akide ve hiıdiıelerle, felsefi hadiıelc met eden çiftler kolayca boşanab"li
rin heyeti mecmuasıdır, denebiliı·. yorlar. Müttehidei merikanın her 
Bir milletin °kllsadiyatın1t en kuv- hükUmetinde izdivaç kanunları ayrl 

vet ve kudretli olmak üzere, o mil- dor. En kolay talik beldesi iıe Reno' 
letin enerjisinde aramak lazımdır. dur. Bu sebepten Reno kiıçı.ik bir 
Bugün ve yarın iflas edeceğim diye şehir olmakla beraber, botanrnağ" 
bir dl>1<kôn açamıyacak kadar kor· gelen çiftlerle doludur. Bu yÜ•den 
kuluraa yarın paramı kaybedeceğim şehir hayli para kazanıyor. Son z.ı
diye cebinde bulunan birkaç kuru! manlarda botanmağa gelen çiftler 
ikraz edilemez ve bir iş yapılamaz· için muazzam oteller inşa edilmiş
sa, memlel.::etin bütün çahıkan genç tir. Geçenlel"de Loretta Youg'ta ''Re 
liğl betbi:nliğe dü~erse bu milletin no,,nun mes'ut kadınları,, İsminde 
istikbal'nden ne beklenebilir? Bil· bir film ~evirmek için buraya gel. 
hassa kuvvei maneviyeyi, istikl>.,Ji mitti- Altı haftadan fazla kaldılar 
tnhrip noktasınd~n, ya!)tlan isti7a!ı ve derh:ıl kocası Grant Witrers a

hükuınct tcr!lfından verilece!< olan leyhinc bir dava ikame etti ve boşan 
cevapta ''u noktanın da sarahatle dı. Bu suretle de bir taşla ilti ku~ 

,. 'fa edllmeiİni ok vurdu. 

m 1 ~uhablr mektupları ( m 

Salihlide bir gun .. 
Bu şirin kasabanın ortasından 
görülmeğe seza bir şose geçer 
SALİHLi, (Hususi) k s rhl nem~ya adın erekek bir ara-

! 
a ı inin en meşhuı· ve gÖ· da gıt.mezler, kadınlar İçin ay. 

rü meğe seza bir yeri varsa 0 rıca hır gı t h . l k da c· ·t d .
1 

d ın a 5ı5 o unma ta-
·: asın an gc~en şose ı e ır. ! ! 

zeytınlik denilen mevkidir Şo Burad b" 
she hakitka~en gôrülecek bi~ şeb ki -ism~ni :~;::;eta.l~ va~dır 
r atı.- kı taraf b ·· .. k ıs emıyo-" 

1 
·. .. ı . uyu çınar a rum- taassup ve tesettürü i. 

gaç a~ıle 5ualenmış ve kasaba· damede sebep b 1 d B 
nın hın d'"kk' 1 'k· un ar rr. u a ve u an arı ı ı tara vatandaşlar maalesef k h 
fına kurulmuş olduğundan 1 fazakarlardır ve bu çoh ml.u • a 
manzaraı · f hl k ava ının 

k 
,. ı ınsana era ı ver- vaziyeti ticariyesine de h,._. 

me teCilr Bu ht d" l ıuum
merhum .Mitatmu eşem şose d~r er ve servet bunların elinde 
d' paşanın eseri- ır. Çok hasis ve tamakardırlar 

ır. v h . 1 e ayır mueaaese erine karşı 

Zeytinlik ise su ve hava itiba 
rile asıl kasabaya müraccahtır. 
Kasaba Yuanlılar lar:ıJnıdan 
yakılmış olduğur,dan tekrar ma 
~allinde inşasından ise z~ytin
lığe nakli için bir çok demarş
lar yapılmıı ise de bir kaç ara· 
zi ve mülk sahip:erinin tesirile 

1 tekrar eski bataklığa avdet o-
lunmuştur.!!! 

Anadolu harb:nde hükumet 
konağı yakılmış o!C:uğundan 

devairi resmiy • müteferrik bi
nalarda otuı maktadırlar. Hükii 
met konağı inşası için vali Müş 
tak Bey zamanında 10.000 lira 

' vedlmiş ise de ma lesef sarfo· 
lunmadan iade olunmuştur. 

Umum kazanın niıfusu 28 
bindir. Merkezde ( 151)0) hane 

1 
ve ( 7000) nüfus ve iki eczaha· 
ne m vcuttur ve (Ada a) na
ı:ıında bir de nahiyesi vardır. 

84 senesınde (Adala) kaza 
merkezi iken şimendiferin inşa· 
sından sonrh burası Salihli na· 
mile kııza halini 11lmııt r • 

Sıhhat işleri 
Kaza m<!rkczi bataklıktan 

dolma bir mah;lle inşa edilmiş 
olduğundan neresi kazılırsa su 
çıkmaktadır! Binaenaleyh ru-

' tubelli ve sıtmalıdır. Zeytinlik 
1 den :fen mevkide ise bu gibi 

mahzurlar yoktur. Mücadele 
sayesinde sıtmaya galdle ça
lınmak üzeredir. 

Mahsul 
Salihlide üzüm, afyon, hubu

bat, tütün bakla, ha,aş tohumu 
susam, palamut yünyapağı, pa
muk ve mısır haıııl olmaktadır. 

Hasarat 

Bu •enenin sonlarında bağla
ra fena halde don vurmuş oldu
ğundan Salihli havalisindeki ü 
züqılerin yüzde sekseni harap 
olmuştur. Manisa havalisinde 
bu hasar yüzde elli nisbetinde 
tahmin olunmaktadır. 

Maahaza bunlar sathi tohum 
!ardan ibarettir. Ak yüz kara 
yüz <:eçit başında belli olur! 
darbı meselince hasat mevsimi 
ne intizar edelim ve li.f ile ye
se düşmeyelim. 

Taassup ve tesettür 

Burada bir çok kadınlar ha-
li. peçe ile çarşafı atmamışla:
dır. Ensen buradaki ahali öte
den beriden gelmiş oldukları 
cihetle yerli ahali pek azdır. Si 

çok duygusuzdurlar. 

Hastahane gerine cami 
Bu dediğim mutaassıp sınıf 

(25000) lira sarfile burada bir 
cami yaptırmışlardır. Ki.fi de
recede camilerimiz varken bu. 

nun yerine bir hastan~ yaptı. 

rılması hakkındaki halkın ve 

bilhassa kaymaklığın tavsiyele 
ı·ine kulak asmıyarak gene cıı
mi yaptırmışlardır. 

Aleviler 
Kazanın 11 köyü kızılbaşlu-• 

Bunlar namaz kılmaz oı·uç tut
~azlar ve gece günduz İyş veı 
ışretle meliifturlar. Bunlar biz 
!ere yezidi derler ve harice kız 
vermezler ve alm zlar. Evvel. 
ce Kırşehirdeıı bunlara dedele

ri gel:p sened bir d~fa ayım 

mahaus yaparlarmış! Bu alevi

lerin hepsi sakallı ve bıyıklıdır 
lar ve beş koy ahalisi çok azı
lıdırlar. Hır ızlık, cinayet, ~ki 
yalak hep bunlardan çıkma <ta
dır. Bu köylerin şu halde id, • 
meleri İstikbal için muzir ola:ı 
gerektir netekim bun n acı1H1 
nı hayli çektik! 

ilıtigaç ve dertler 
1 - Ziraat bankası ihtiyaç 

nisbetinde para vermediğinden 
dolayı halka müfit olamamakta 
ve bir çok köylerde ihmal olun 
maktadır. Köylünün borçları 

da tecil olunmayarak öküz ve 
eşyalarının satıldığını da söylü 
yarlar! Bundan baıka da kii
kürtün sureti tevziinde de sek
sen türlü müşkilat çıkarılmak
ta imiş! Doğru ise gerç müd'r 
den himmet bekleriz. 

2 - Fahişeler muayeneye 
gelmeım..Ierinden dolayı gizli 
fuhşiyat yüzünden memlek.,tin 
gençleri zehirlenmektedir.! Bu 
menhus mesele her tarafta hal 
kı endişeye düşürmüş olduğun 
dan bir ça_resine bakdsa f na ol 
maz! 

Ucuzluk 
Buralarda fevkalade bir ucuz 

luk vardır: Koy ın peyniri -
25 kuruş ala inek yağı 70 kr. 
Yağlı yoğurt - 10 Kr. Koyun 
kuzu - 55 Kr. süt - 10 Kı-. 
arpa - 4 Kr. buğday - 6 Kr. 
bakla- 100 para bez~lye _ 15 
Kr. yumurta 1 Kuruş . 

R.K. 

Ist. Ziraat Mektebi 
b 

1 
i eşil köy civa~ında Halkalı da ık.ain leyli ve meccani İstaıı-

u ıraat ~~e~tebıne kaydı kabul şartları. 
1.- Turkıye ta.basından olınalı 
2. - Orta mektep mezunu bulunmalı 
3. -Ya~ı l? da~ yukarı 'olmalı (329) doğumlu 
4. - Çıftçı evladı olduğunu ves>ka ile ispat edenler terci· 

han kabul olunur. _ 
_Müracaat edenler beraberlerinde ~u vesikabrı getirecek

lerdır. 
1.- Sari hastalıklardan salim olduklarına dair belediyerfon 

tasdik olunmuş hekim raporu 
2. - Orta mektep vesikası (tasdikınme veya şetıadetna-

ıne) 
3.- Aşı ~ehadetnaınesi 
4. - Hüsnühal mazbatası 
Bu şeıaittcn maada mektebe kaı' ı kabul oltıııa ı "d 

t f d ·ı k b · · n ar ı :ır~ 
ara ın Nan verı ece_ ır .taahhütname suretim \clilcrıııe kabı.:I 

ve ?tere tası.ltk ettıreccklerdir. 
Aksı halde mektebe devam edemezler. 

. . Mektebe kaydı kabul müddet 
Istanbul ıçın eylül 931 on be,· •1 beşine k.ldardır. sıne ta.ra ar içı ı ylülun 

ll.1üracaııt mahalli 
Mektep i<larcsine veya bulun<lugu malı 
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&ıMl~~,ilUJ 
Amerikalı misafirler 
mağlup oldular 

Tayyare 
Faciası 
Kazanın vukuu hak

kında dün 
de malumat gelmedi 

Kıçıkırık Ali 
Kanunun tatbiki üzerine 

nasıl dehalet etti? 

Müsabakalar çok ivi oldu ve hususi 
mahiyette iki Türkiye rekoru kırıldı 

Kıymetli pilot İhya Beyle, 
Fransız plotu Bonnetete ve 4 
yolcunun ölümü ile neticelenen 
tayyare kazası hakkıda henüz 
mütemmim malumat alınama
mışt.rr. 

Cidna şirketi İstanbul şube
si müdürü M. Pontier dJn de 
Bulgariatandan avdet etmemiş 
tir. 

Kadirli mıntakasında m"n'i 
şekavet kanununun ilanı üzeri
ne Kıçı kırık Ali çetesinin de
halet ettiğini telgraf haberi o
larak yazmıttık. Adana gazete 
!eri bu dehalet etrafında şu taf 
silatı veriyorlar. 

19 temmuz pazartesi sabahı 
evvelii Cıkcıklar, sonra Kıçı:kı
rık Ali ve daha sonra da Mol
la Hacı arkadaşlarile bir saf ha 
!inde omuzlarında aaılr silahla 
rının namluları aşağıya çevi
rik teslim vaziyetinde ihtifa
gahlarından inmitler ve doğnı 
ca Vali Beyfendinin bulundu
ğu jandarma kumandanlığı ö
nünde durmutlardır. 

Bir k•ç gündenberi memleketi
miz misafiri bulunan Amerikan da
rülfünun talebeıi, dün Büyükdere 
de Şirketi Hayriyenin yapbrdığı ı 
yüzme havuzunda Galatasaray na· 
mı albnda yüzücülerimizle yanıtı .. 

lar. 

Şeref (G.S.) Melrur (G.S.) Ki-
21m (G.S) Ahmet (G.S) Zelıi (B.B) 
Naili (G.S) Hasan (Hrap M) 

Amerikan talumr: 

Battom, Howlsey, Lec, Eekfeldt, 
Schutt, Elliott, Mac Allison. 

Müsabakalar çok güzel ve heye
ca1>lı oldu. neticede Amerikalılar 

mağlup oldular. 
Yalnız bu arada kıymetli yüzücü 

lerimizden Salim (B. B.) ve Ömer 
( F. 8.) birer Türkiye rekoru kırdı
lar. Ancak müsabaka ıayri resmi ol 
duğu için bunlar rekor addeclilmedi. 
Neticeleri aşağıya yazıyorum: 

100 m. erkekler: Eliott 1,12 1/ 10 
Cemil 1,27 7 / 10 • 

400 m. erlıelıler: Salim 6,29 7/ 10 
Ihsan 7,31 4/ 10. 

SO m. Hannnlar. Kurbağalama: 

Nazlı H. 1,1 1/ 10; Mezopas 
1,8 2/ 10. 

200 m. serbett erlıekleı-. 
Günün en heyecanlı yan91 oldu Ye 

Salim (B.B.) rakibini 2 metre avan 

tajını ıon 15 metre kapadı ve birin .. 

ci geleli. Rakibi de Amerikalıların 

en çok güvendiği yüzücü idi birin

cinin rekoru 2. 53 1/ 10 yeni Türki
ye rekoru. lkinci Mr. Lee 2 63 2/10 

100 m. serbeıt Hanımlar: 

Mezopas rakibesi Nazlı H. mı 60 
inci m. de abandone etti .. 

50 m. erkekler serbest: 
Omer (F. B.) 30 8/ 10 yeni rekor; 

Has.~n 35 2 10. 
100 m. kurbağalama erkekler: 
Zeki (B.B,) 1,50 6/ 10; Botton 

1,55 
.4x50 Ba.·rak, 
Tiirk L•k•rnı (Omer, Naili, Kazım 

~<Yef) 

Aınerika takımı ( Marie Blak Don 
Eliott, Lec) 

Neticeye Amerikan takımı 1,18 
2 ·lll de birinci ve Türk takmıında 

2, 19 8 1 O ilıinci oldu. 
Atlamalaı·: 1 - Kiizım, 2 - Mu 

'rafter, 3 - Avni, 4 - Lec 5 - Ah 
met. 

Bu neticelere göre Türk takımı 
1ıazanmış oldu. 

Bunu müteakip vaterpolo maçla .. 

n yapıldı. 

Tiirk takum: 

Neticede uzun bir çarpıtmadan 

sonra Türk takımı (0-1) Galip gel
di. 

Gençlerimizi. tebrik ederiz .. 

M.ö. 

Istanbul sporun İzmirde 
ikinci maçı 

IZMIR, 27 - İstanbul spor 
takımı ikinci maçını dün saat 

altıda Altınordu ile yaptı. ilk 
hücumu Altınordulular yaptı

lar, fakat neti~aiz kaldı. 
Oyunun dördüncü dakikasın 

da latanbulspor ilk, on altıncı 
dıılcikada ikinci golü yaptı Al
tın ordu yirminıci dakikada mu 
kabele etti. ilk devre çok zevk 
siz olarak J .2 neticelendi. 

lkim::i devrede oyun hararet
lendi. Altınordu sporcuları teh 
likeli hücumlarla lstanbulspor 
kalesini tehdide başladılar. Al
tınordudan Sait sıra ile üç gol 
yaptı. 

Şimdi Altınordu 4-2 galip va 
ziyetinde ve hücumda bir ara
lık top lstanbulspor muhacim 
lerine geçti. Salahaddin 31 inci 
dakikada bir gol attr. Altınor
du gene lstanbulsporu çembere 
aldı. Fakat gol yok. 44 üncü da 
kikada hakem Altınordu aleyhi 
ne penaltı verdi. Bu suretle o
yun dörder gol ile berabere bit
ti, 

Da ve\ 
Türkiye atletizm federasyo

nundan: 
isimleri •§ağıda yazılı atlet

lerin bu perşembe günü saat 
1 de Cağaloğhmda Federasyon 
!ar merkezinde atletizm fede
rasyonu reisliğine müracaat et 
meleri lazımdır. 

Semih, Mehmet Ali, Tevfik, 

1 
Enveı-, Mehmet, Besim, Sedat, 
Haydar, Veysi, Fikret, Selim. 

Tenis turnuvamız 
Dün yine Taksimdeki tenis lılü- ı Maı·cel Camucuo - G. Malek 6/ 3 

bü sahalarPl"da gazetemizin tertip et 8/ 6 C. F.-esco - Hasan Nuri -

ligi tenis turnuvasına devam edil- Danial _ Melih 6/ 0 6/ 3 Topikyan 
di. Artık sonlara yaklaşmamız dola-
yuıile eliminasyonlar bitti ve kor de 
finaller dün başladı. 

Dün haber verdiğimiz gibi Anka 
ta şampiyonu Mehmet Karakatla 
Mei arasındaki maç çok heyecanlı 

oldu ve neticeyi Ankara şampiyonu 
kazandı. Diğer Maçlar da epeyce he 
yec~nlı oldu ve fevkalade elit bir ta 
baka tarafından alaka ile takip edil 
di. 

Diin oynanan oyunlar 

Orhan Fikri - Sercih 

- Lefberi - Levi - Haldun w. o. 
Chirinian - Zeki Rıza 6/ 0 6 O 

Süha Nami - lbrnhim Şamlı -
Derviş Fuat - Tarık 2/ 6 6, 6 6/ 3 
Suat - Baldini 8/ 6 6/ 1 . 

Miss Armitage - Sedat - Miss 

Cumming - Gamble 6/ 1 7/ 5 
M. Karakaş - MEl 6/ 3 6/ 1 
Suat - S•dat - Hamdi Selami 

Cahit w.o. 

Miss Whittall - Armitage -Mrs 
Were - Mr. Were 6; 3 9/ 7 . 

M. 0. 

Şirket müdürünün avdetinden 
sonra şirket tarafından kaza 
hakkında bir tebliğ neşredilece 
ği söylenmektedir. Tabii bu teb 
liğ vaziyeti tenvir edecektir. 

Kaza Ankarada da 
teessür uyandırdı 

Huzura çıkarılan şakiler bi
rer birer, heyecanlarını saklaya 
mayarak izharı nedamet etmiş 
!er, yıllardan beri yaptıkları şa 
kavetten vazgeçtiklerini, in
sanlığa avdet ettiklerini söyle
mi,leridir. 

\ ANKARA, 26 (A.A.) - ls
!ıınbul - Bükret yolunda vu
lrua gelen ve 6 kitinin ölümüyle ne
ticelenen tayyare kazası' Ankarada 
böyük bir teessiirle karşılanmı§tır. 
Dahiliye velıili biz:oat hadise ile a- Bununı üzerine Vali Beyfen
likadar olarak kazanın ne suretle di cümhuriyet kanunlarının hi 
cereyan ettiğine dair 

tafsilat iıtemiıtir. 
malıimat ve meyesine dehalet etmekle akıl· 

Politika 

lrlık yapmış olduklarını, kendi 
!erinin teslim olmamaları hak
kında menfi propaganda ya
pan ahlaksızların sözlerine İ-

( Baıp 1 inci sahifede) nanmayarak böyle dürüst hare 
yiz. Başta zabit bunu söyler- ketlerinden memnun kaldığmı, 
ken, için için başka tückülec: hükUmetin biç bir tahsın ölü-
Trabzonun her tarafı iskele münü istemediğini izah ve bun 
Enver Paşa bize vermez tezkere.. dan sonra millet ve memleket 
Ne yiyecek var ne giye<ek askıere.. için faydalı vatandat olmaları-

y ahut: nı tavsiye etmiştir. 
Çanakkale önünde vurdular beni Müteakıben ıakilerin silah 
Ölrnııckn mezara koyduJ.ar beni ve cephaneleri alınmış ve ser-
Ah ... GençJ.iğim eyvah.... best brrakılmı,Iardır. 
Artık Enver Türkistan me- Tam bu sırada senelerden 

zarında yatıyor; Niyazi Geyi- beri müthiş bir şaki diye dillei"
ğinden evvel öldü. Istanbul so de dolaşan Kıçıkırık Ali çete
kaklacında sürünüyocuz. Ada- sini görmek için halk dışarıya 
daki evin önünden Rum çocuk- fırlamış, hülcUmet ve ahali na
lan geçiyor: mına bazı zevat Vali Beyfendi 
Zito zito Venizeılos, Koın.dı>riyotis, yi ve jandarma kumandanı Ka-

kıe Danglis zım Beyi hararetle tebrik et-
Kasap mezbahaya koyun mişlerdir. ~ 

götürürken kızına söyliyoc: Dehalet etmek isteyen iki şa 
- Mustafa Kemali götürü- ki; birisi Bahçeli Ali, diğeri 

yuruz. Kara Kütük kal'yesinden ve ka 
Dört ya'jmdaki ıırocuğumuz til suçundan mevkuf iken firar 

korkusundan kucağımıza atılı- eden on dört, <on beş yaşluın-
yor. da İsmaildir. 

Anadoludan habei bekliyo- Bu iki betba1ir müfrezelere 
cuz. Gebze"de çeteler görün- iştirak eden şakilerin de yar-

i müş, Inönünde galebe olmuş, dımlarile elde edilmişlenlir. 
Ali Kemal yazıyor: Kıçıkırık Ali; Vali Beyin 
Beykoza Gekouzeye gelse acep bir fotografını alacağını ve ken 

mi kartal? disine hakkı hayat bahşeden 
Ve bir az sonca medrese mac izalei şekavet kanununu bir 

şı: levha 'halinde camlatıp Vali 
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış J Beyin resmile birlikte en yük-

. canava.r sek ve ebedi bir hatıra olarak 
Hiıliı zilınimde hep birihirine saklayacağını, yedi kurban ada 

kacışıp devam ediyor: mış olduğunu söylemiştir. 
Sancağımız şannnız 1 Men'i şakavet kanununun 
Feda olsun kanımız tatbikı sırasında menfi propa-
Yaşasın Niyaziler EnverJer.. ganda yaparak şakilerin deha-
Bir de Kudüs havası: !etine mani olmak isteyen (fe-
F.elyahya Ruşen Bek, nahmal ta- ni) ailesine mensup sandık e-

bur hammaH. mini Zihni Efendi tasfiyeye 
Zito .. Zito .. 

•J:o ~. * 
Bu satır/an yazarke11 yanım 

da bir dostum soruyor: 
- inkılabın senfonisini mi 

yapıyorsun? 

- Hayıc potpurisini! 
Falih RIFKI 

tabi tutulmuştur. 

Kıçıkırıw Ali bazı kimsı;le
rin teşvikiPe dağ kolu mıntaka
da belediye intihabı esn~sında 
mefsuh Serbest Fırka lehine 
propaganda yaptığını Halık fır 
kası namzetlerine rey verilme· 
mesi için muhtarları tehdit et

lstanbul ikinci icı·a memurluğun- miş bulunduğunu itiraf etmiş
dan: 

T amamıııa on bin lira kıymeti tak 
diı· edilen Beyoğlunda Kamer ha
tun mahallesinde yeni eczacı bqı 

sokağında yeni20nulu ki.gir meri ah 

fap hanenin birinci arttırmaıı 

29-8-931 tarihine müıadif cumartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Beyof 
lunda Taksimde 11ra servilerde ikin 
ci icra dairesinde icra kılınacaktır. 

tir. 
Kıçıkırık Alinin Serbest fır

ka lehindeki tehditlerine muka 
bil ona şu ümit verilmiştir: 
"Serbest fırka muvaffakıyet ka 
zandığı takdirde affi umumi i
lin edilecek.,. 

İstanbul yedinci icra memurlu-
ğundan: 

Arttırmaya iştiuk etmek iıteyen
ı,~=.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;!!;;;;;o;;;;!ı;;E;~;;;;;'iill 

1 
lerin kıymeti muhanvninenin yüzde 

Sah programı. 28 temmuz 1931 . yedi buçuk niıbetinde teminat ak-

İstanbulda Sirkecide Köprülü 
handa 30 numarada mukim iken el
yevm ikametgahı meçhuJ. K. A. Ma 
nukyan Efeın.d:iye Türkiye İş Ban
kasının zimmetinizde matlfibu bu.Lu 
.nan 164 lira 75 kuruşun 31-12-390 
tarihinden itibare.n her üç ayda bir 
hesap ve ,resülmale ı...lbedi.lmek ü

zere senevi yü:ode dokuz faiz ve 
yirmi ,lira ücreti vekalet ve jcra mas 

rafile birlikte tahsiH zmmın<la ha
ciz yolu ile 931-936 numara ile mü
ıracaat edhlerek tarafınıza ödeme em 
.. i gönderilmiş 1<ıe de ikametg§hını
zın meçhuliyeti -hasebile teb1igat ifa 
edilememiştir. İşbu ilan.ı.n neşri tari 

saat 
14 

A B C çeıi vermeleri lızımdır. 

JS 

16 

Sopikian 
ve 

5en · 1ı Sürevya 

ı)erviş Fuat 
ve 

Iasan Nuri 
Suat 

ve 
Sedat 

V. Chirinian 
ve 

17 Miss E. Ct:mmıng 
M. Karakaş 

Miss. H. Wb;ttaJ 
ve ve 

Miss K. Armitage Mis!. F. de Sauh 

C. Fresco 
ve 

Tarilr 

18 E.Armitage-İCimcos Miss Poole-Col. Elliott Mahmut· 

Şerif ve 

·l - Ali 

ve 
ve 
ahim-

Haklan tapu ıicllile sabit olma
yan ipotekli alacaklılarla diğer ali
kadaı-lann irtifak haklıı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialar1nı ilan ta 
rihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrak. müıbitelerile daireye bildi
rmeleri liz1mdır. 

Aksi halde halıları tapu sicilile 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay 
laımasından hariç kalırlar mütera
kim vergi ile belediye rüsumlan ve 

vakıf icaresi mütteriye aittir. Ev
saf vesaire hakkında daha fazla ma 
liimat almak 1ıteyenlerin 17-8-931 

tarihinden itibaren dairemizde ası

Jı bulunan arttırma ıartnamesine ve 
930-1849 nu-lu dosyaya müracaatla 

hinden itibaren üç ay zar 
fmda mezkur talebe ka,r- 1 

şı bir itirazınız mevcut ise ne 
olduğunu açıkça bildimıeniz ve anı 
takip eden sekiz gün iç.inde borcu 
eda veya bor.ca kafi emval ve saire 
öste~medi - iniz takdirde hakkınız-

• Hazin bir 

Dün üç yerde denizden 
cesetler çıkarıldı 

Emanet Sıhhiye n~' 

Neiet Os:nan Beyle F 
Hanımın büyük malıd' 
tüccaranından Talat 
güzide genç eczacıları 
N ~şet Bey kısa bir r 
teakip dün saat üç bu 
de Babıalideki haneİc• 
miştir ~ Cenazesi bugü 
zından evvel Babı.81id 

Bunlardan biri henüz doğmuş bir ço
cuktur ve öldürülerek denize atılmış 

Dlin biri Haliçte, diğeri 

Mühürdarda, bir taneside 
Galata rıhtımında olmak üze 
re denizden üç naaş çıkmıt· 
br. 

Haliçte bulunan naaş Ba
hariyede eveclki gün yüzme 
bilmediği için l:oğulan Hali
din cesedidir. Galata rıhtı
mında !:ulunan cesedin hll
viyeti anlaşılamamıştır, Tah

kik edilmektedir. 
Mühürdarda bulunan ce

set henüz yeni doğmuı bir 
çacuğa aittir. Bu çocuğun 

öldürülerek denize 11bldığı 

anlaşılmaktadır. Tahkikata 
başlanmış ceset morğa nak· 
ledilnıiıtir. 

Çocuk cesedi 
Samatyada Davutpafa po

lis noktası önünde dün terk
edilmiş bir çocuk cesedi bu
lurunu,tur. Cesedi kimin terk· 
ettiği tahkik edilmektedir. 

Ceset bulunamadı 
Unkapamnda Atlama cad

desinde şerbetçi F ebim Efen
dinin dükkanında oturan 19 
yaşında Prezrinli Şerif dün 
saat 16 da yüzmek için de
nize atlamış, fakat bir daha 
au yüzüne çıkmıya muvaffak 
olamamış, boğulmuş,cesedi de 
bulunamamıştır. 

Otomobil kazası 
Sultanabmette yol soka

ğında 21 numaralı evde otu· 
ran evkaf tahsil ve icra me
murlarından Salih Aziz Bey 
dün Divan yolundan geçerken 
Kemaliyeli Ahmet oğ:u Meb
medin idaresindeki otomo
bilin altında kalmış, ağır su
rette yaralanmış, cerrahpaşa 
hastanesine nakledilmiştir. 

Lira yerine çeyrek 
Kapalı çarşıda gümüş çey 

rekleri altın suyuna batırarak 
saf köylülere altın diye sata 
rak al::latan Karebet isminde 
bir kuyumcu yakalanmıştır. 

Karebet bu şekildeki do
landırıcılıkla ancak 15 lira· 
lık taklit altın sattığını söy
lemiştir. Polis tahkikata de
vam etmektedir. 

Çantası kaybolan 
madam 

Dün kuzguncukta hem ~ü
lilnç, hem de acıklı bir vak'a 
olmuştur. 

rar feryada başlamıştır. Fa
kat tam bu esnada tesadü· 
fün yardımı ile bir bekçi 
çantayı bulmuş, tekrar bayıl· 
mak üzere bulunan madama 
yetiştirerek ikinci defa ba
yılmasına mani olmuştur. 

Kürekle cerh 
Maçkada bir yapıda çalı· 

ıan Mehmet ismindeki renç
perle arkadaıı Osman arasın· 
da bir kavğa çıkmış, Meh
met Osmanı kürekle başın· 
dan tehlikeli surette yarala
mıştır. 

Osman Beyoğlu .zükür 
hastahanesine kaldınlmıt1Meh 
met yakalanmıştır. 

Eski kin 
Galatada Rıhtım cadde

sinde Hüseyinin kahvesinde 
bir cerh hadisesi olmuş, Şip
şak Halit isminde bir sabıkalı 
kendisini bir sirkat mesele
sinden merkeze ihbar etmiş 
olan Hüseyini ağır surette 
yaralamıştır. Mecruh tedavi 
altına alınmış, kaçan Şipşak 
Halidin tabarrisine başlan· 
mışbr. 

Deniz gezintisi 
7 ağustos 931 cunıa günü (Gür

büzler yurdu) tarafından Yalova -
Adalar - Marmara - Boğaziçine 

bir deniz gezintisi tertip eclilmittir. 
Vapurda saz, cazbant ve mükem
mel bir biife blunacak, tiyatro, mo
nolog ve eğlenceli spor harekatı ya 
pılacaktır. Vapur dönütte Beykoza 
kadar gidecektir. 

Kaçak sigara kağıdı 
lzmirde visi mikyasta sigara ka

ğıdı kaçakçılığı yapılmakta olduğu 
haber alınmış ve yapılan tahkikat 
neticesinde Ali ağa çiftliği sahllle-
rinde kayalar arasında saklı bulu
nan (20) çuvalda (178,128) defter 
kaçak siğara kağıdı yalıalanmııtır. -------

Jstanbul yedinci icra memurluğun 
dan: 

2600 lira kıymeti muhammeneli 
Gedikpaşada Çadırcı Ahmet Çelebi 
mahallesinde asmalı sokakta eski 11 
ve 17 mükerrer yeni 19 ile mürak. 
lıam eski 56 aşrın bir çarmaktan i
baret bir bap hanenin tamamını ta
rihi ilinından itibaren ikinci arttır

masının icrası için on beş gÜn müd. 

detle açık arttırma suretile müzaye 
deye konmuştur. Talip olanların 

kıymeti muhamminenin yüzde yedi
si nisbetinde pey akçesi vermeleri 
lazımdır. ikinci arttırma lstanbul 
yedinci İcra dairesinden 17 ağustos 
931 tarihinde saat an albda İcra <>· 

lunacaktır. Birinci arttırmada 1900 

1 den ihtifaliıtı layıka i 
Eyüp'teki aile kabrist 
lecektir. Cenabı hak 
eyleye ve daha henüz 
yavruıuna tiilu ömiir 
mın. 

"" "" 
Ankara caddesin 

mit bir simasr olan 
Beyin ölümü kendi 
eczacı, gazeteci, k" 
::rkadatlarını müt 
tir. 

Hayrihah bir ge 
de mahir bir eczacı 
Neşet Bey bir çok 
de aza olarak bulu 
bulunduğu yerde e 
minıi bir muhit 
Bütün efradı fen v 
olan güzide bir ail 
metJi çocuğu olan 
mü taziyet ve tesel 
etmez bir zıyadır. 

Etref için Allah 
mağfiretini dilerke 
vel dünyaya gelen 
için uzun ve keder 
menni ederiz. 

* * Istanbul Etibb 
net cemiyetinden: 

Çok sevgili arka 
tor Neşet Osman 
lfık oğlu eczaci E 
Beyi bir hastaalrk 
diyen kaybettik. C 
simi bugünkü salı 
da icra kılınacağ 
rem azii.mızın Ank 
deki hanesini t~ri 
nur. , 

Türkiye ecza 
yetinden: 

İstanbul beled 
biye müdürü dok 
Neş'et Beyin ma 
Babıalide Türkiy 
sahibi genç ve 
arkadaşımız ecz 
Ne,'et Bey be 
hain bir hastalığı 
olarak aramızda 
ayrılmıştır. Bu 
dokuz buçukta 
hanesinden kaldı 
lan cenazelerini 
tirahatgahma te 
meslektaşların s 
vazifesini ifay 
olunurlar. 

Feyziye 
Feyziye lisesi idare 

elen intihap edilmiş v 
ne Daorülıfünun mezun 
kiye mektebi sabık m 
Eşref B. intihap olun 
ağustos iptidasından i 
kayıt ve kabu1 muame 
caktır. 

Zayi - 1326 sicil n 
vesikam i.Je askeri 
ve hüviyet cüzdanımı 
YeniJeri.ni çıkartaca -
!eri yoktur. 
Kumkapıda 85 numa· 
leyınan oğlu Mehmet 

Kadıköyünde Süreyya si
neması arkasındaki sokakta 
oturan kuyumcu Arşak Ef. 
nin zevcesi Amelya Ha 'im 
Kadıköyünden bir arabaya 
binip Kuzguncuğa gitmiştir. 
Fakat Amelya Hanım araba· 
dan indiği zaman içinde 18 
lira bulunan çantasını düşür
düğünü anlamış, araba ı!a 
ııvdet etmiş bulunduğundan 
çantasını bulmak' imkanının 
ka'madığını görünce mütees
sir olmuş ve teessilrünün 
şiddetinden düşüp bayılmıı· 
tır. Amelya Hanımın bayıl· 

dığını görenler hemen koıup 
polise haber vermişler polis 
doktor celbemtiş, Amelya 
Hanım bin müşkilat ile ayıl· 
tılmıştır. Fakat kadıncağız 
daha gözlerini açarken: 

1 liraya talip çılımış ise de kıymeti 
J muhammeneyi bulmadığından ihale

si icra ediln1emiıtir. Müşteriler bu 
i,e alt açık arttırıı.-ıa §artnamesini 
ve 930-138 numaralı dosyayı olıu· 

yabilir. Gö't~ı;len günde arttır

maya iştir;.'~ edenler arttırma şart· 
namesini okumuş ve lüzumlu ma)ü .. 

matı alını~ bunları tamamen kabul 
etmiş. ad ve itibar olunurlar. Üstün .. 
de bırakılan gayri ın~nlıulün bedeli ı--------i 

- Ah, çantam! diye tek-

zamanrnda verilmezse gayri menkul 

ikinci bir arttırma ile satılır ve be .. 
del farkı ve mahrum kalınan yüzde 
be§ faiz ve diğer zararlar ayrıca hük 
me hacet kalmakzIZJn memuriyeti ... 
mizce alıcıdan tahsil olunur. 5 nu ... 
maralı fıkradaki şart tahakkuk et
mek kaydile 3 defa bağırıldıktan 

sonra gayri menkul en çok arthra
nın üstünde kalır. Şart tahakkuk et 
mezse arttırma geri bırakılıp alıcı 

teahhütlerinden kurtulur ve teminat 
ta kalkar. Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına veya gayri menkule 
taallU.k eden kanuni hakka ve satı
şın tarzına göre diğer şartlar. 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ııe hago.t iiuırine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Zayi - 2448 numa.ral 
mı zayi ettim. Yenis. 
ğımdan bükmü yoktu 
yeni çeşme 15 numara 

Zayi - 2082 sicil n 
crlık ehliyetnamemi 
nisini çıkaracağımdan 
tur. Fe·riköyde ayazm 
far oğ;lu Be ki·r 

İstanbul İkinci Tic 
sinden: Mahkemece 
la.sına karar verhLen 
süt mütitahsiller Türk 
ketinin muamelatı ifl ... 
ermiş ve sındık beye 
verilen rapora nazara 
müzakere&iıtte bir ma 
ve şirket rnüessis.leri 

1 

esbabı matluba kong 
dilmiş olduğundan bu 

1 zaker.esi için defterj d 
kayyet ve musaddak 
vesaikini hamiten 26 a 

rihine nıüsadif çarşan 



' 

Piyangomuz 
lstanbul Liseler Mübayaat Ko

misyonundan: 

k.ur' aya iştirak edecek ~}anların 
fiş numaralarını neşredıyoruz 

İstanbul Erkek Muallim mektebinde yapılacaJi tamirat 
ve inşaat 23-8-931 tarihine ınüsadif pazar günü saat 16 da ihale 
edilmek üzere ıkapalı zar.f uısulile münakasaya konmuştur. Ta
liplerin bu bapta malllmat almak üzere komisyona müracaat
tan 

40 ı d Rüçhan H. 
Kadıköy Recai bey sokak 7i numara a Zinu H. T b p T B M •• d •• } •• •• d 4o2 Anadollıi.an yeni mahalle .. . ·· bat• Ahmet B. ra ZOn • • • U Ur Uğun en: 

~~ Baku k"y Zeytinlik ç~!'~ ·~~ağı No. 41 ":~:=~:~en Bedriye H. k 
'O;;' Beyoglu Tünel ha!• "" ıncı ılk mektep m N 

13 
F tma Semiha H. Haftada kartılıklı üç sefer olma yazın otomobil k~m 

.• a Üskiidar lhsaniye mahallesi Etem Ppokak · dan aL .. tf .. Cemal B. icabına gllre dig" er vasıtalarla nakliyat yapmak •ertile Trab-
,co D ı d "d · emurlarm u u 7 

oıo7 evlet demiryolları ~iı&ı at aJ ""
1 m Faik Ozdemir B. :ı:on Bayburt arası postası Temmuzun on altısından itibaren 

40& ~lıkhnne mulusebesınde ·· c!aired Baba Fehmi B. yı"rmi ..ıı0 müddetle münakasaya konulmuttur. Bedeli mutedil 
409 

Fırıız dğada Nazif eBy aparbmarun~dJ ~d No e60 Saadettin B. a-
41 B_oğaziçi Smirgan mavakkathane ca esm e · Yayon Ef. görOIUrse Ağustosun dördüncü Salı gilnU saat on altıda 
4 

O Sırkeci Kay.eri han numara 21 Abdülkadir B. ihalesi yapılacaktır. Taliplerin Trabzon veya lstanbul Posta 

4 :~ Beyoğlu onikinci ilk mekte'? 1~ .1 - sokak 45 N. Mediha H. Bet mlldürlüklerine müracaatları ilin olunur. 
4 r ~~>'lmbad~ cebeci ınahalleo~nde ımaı aııa Sait B. 

41 3 Tutun inhisarı ziı·aat ~ubeıı Halil Sıtkı B. ç kk J d ft d l " d 
4 
~ Beyazıt Topçular başı. 87 N~: kun~~racı Mustafa B. ana a e e er ar ıgın an: 4:: İhracat gi.ımrüğü tahrırat. mumeyyızı Abdülkadir B. Beher kıyyeıi Tahmin edilen 

4 Koca l\fo.tafapaşa cadde" No. ~8 . Seyfi B. C • K · · · 
1

1? fstanbul br.lediycsı •ahık müfettı!lerındenN ilhan B. Kurut inıı erıyesı kıyyesı 
4
:0 Bursa r.etbaşı Şükrü Naili Pata.•o~k 5 ° Hayriye H. 2 Palamut Avecık . 3150 

4?9 Buı•a Tapu müı!iri Alı Bey kerıme11 ,\hmet Hamdi B. 2 " Halileli 1125 
..;,0 Bur~a di:ı doktoru . • ·· Adil B. 2 ., Pirnar alan 15750 

42i IZn ır ağır ceza ınahken~e11 azasından Belkis H. 2 ., Dümek 14 725 

423 Pola~ı kaymaka~ Ka_drı Be~ kızı Sabahaddin B. 2 ., Y eniköy yenişor 14400 

42 lnegol eczacı Alı Retıt B .. oglu d ,. Haluk B. 2 " Erenköy 9000 
42 

4 Kocaeli m~ktupçusu Tevfik_ Bey rnab ':;: Kemal B. 

42 
5 Buı sa l\faluim deı·e cad~e.11. 11 numara A. Hulıiıi B. BalAda mevkileri gllaterilen metrukeye ait 931 senesi 

42 
6 lnegol kaza11 belediye katıbı • emuru Cemal B. Palamut mahsulatı mahallerinde ve ağaçlara üzerinde bilmü-
~ Adana. defterdarlığı varidat ~uamelat m Selimi izzet B. ııayede satılacağından tekarrür edecek bedelleri ihaleyi mil· 
A• Kızıl toprak kuyu başı camı ıokak 6 No. Dr Nihat B. oğlu . • f d k 
...,9 Buua kuru çc!me değirmen çıkmaz• Ô man Ihsan B. teakıp defaten ve peşınen isti a e ilme şartile 3-8-931 salı 

. . •--·- Ns 11 Şütrii B. ....ıınu saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 16-7-931 tari-
430 B il · deft darlık claıresı ar...... o. 15

- • "b · · ..tı "dd ti k"" · d 
4
, ursa Hacrlar maha esı er Zehra H. hinden ıtı aren yırım 5 -n mu e e mey u müzaye eye va:ı: 

4
ii Beşiktaş Kılıç Ali Ahmet Nail B. edilmif olmakla talip olanların % 7,5 pey akçelerile varidat 

4•
3 

fdana posta kutuıu 106 N Suphi B. dairesine milracaat eylemeleri ilin olunur. 
4 ° <mir birinci k<>rdon 104 °· I • kö künde Fatma H. _ ' --
4~ Ankara Çankaya lsmet Pata Hazret en ' Net~t Bey İstanbul yanş ve ıslah encümeninden: 31 - 7 - 931 cuma 

436EBbak ayn mc~tupç~su Arhan ıokak ı numara Nuredd:,'i :ey 1 günü 4 üncü İngiliz Handikap yarışına iştirak edecek hayvanlar 
~,7 Ue~ıkktyaş ':alıdedçe,me Muıtafa KZeihm. Beeyy dan Alinari 61, Drocourt S7, Frig S6, Nona 51, Folespoir 48ı 

Şd aygcı za e nı . be • · · 
438 İnegol idman yurdu reiıi . 'ıncla 9 No. Nadire H. Hamilcar 4 7 kilo keza ~ıru:ı .~rap ve yerlı handikap yanşma 

11~9~ B::e~iktaş Kılın Ali maha~le11 Yddız ı~k;g. M. Eaat Bey iştirak edecek hıvyvanlard'an Ruchan 62, K. TayyarS 7, ıVIes'ut ,:> M. Kemal Pnsa hül<ii~et .cıvarınd.a arzu cı Sadri Bey 57 Hamdani S7, Sun:light S3, K. Ceylan S3, Maltay 51, Al Der-
44i Maarif vekaleti .~!mharı buro~~ r;::°y;~nden Mustafa lbra~im B. viş 50 Krr Şahin 46, Küçük Hadit 46, Al Şahin 46 kilo taşıya-

Ankara Riyasetıcum ur mull Hô.nut Bey d ' 
4~3 Be ·kıa Ş 1.1 dede mezarlık sokak 26 No. k z h"d H caklar ır. 444 şı ş, en ı' . H Muhiddin B. ızı a ı e . ·;::;;;;,;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;:=:;;;;;::;~İ-- ----"45 Bandırma belediye sıhhıye memuru acı Siret Bey • 

Göztepe Ta,mektep 28 No . kak 22 No Feriha H. 
~ Kad,l<öy Ra'siın Paşa m':hallesi Ferı~ ~f.tdgrafı h~il Mahdum B. • ~? Ka .. adeniz boğazı İşaret ıstJ\ıyonu te sız kak 15 No Semih B. 
,..., o· Al ela hailesi Medreıe •0 

• "f H 
4 

ı.-an yolu em r ma Remziye Aki • 

4~9 Yeşilköy Safraköy. U • B -ıa 1 caddesi 20 No Tevfik B. 
O E.ki,ehir Cümhurıyet maha eaı ag ryo u Fehmi Rıza Bey 

451 Sarıyer dit tabibi Alieddin B. 
452 Eskişehir mektupçu Rüıtü B. oilu Necip B. 
i53 Adana Maliye tetkik ınemu;:, 2 N Dr lbrabim Kemal B. 
q
5
t Şitli Afitap sokak Altuza:_ M n taf 

0 iJ köıkünde Haliıe Mustafa H. 
.s Gözte,ı'e iıtaıyon cıva.rın uı 8 

• Aleko Efendi 
456 Samatya büyük kulelı No 68 M. Adil Bey 
:~7 Ulubey küçük uhhat memuru Huriye Hanım 
SS Beşiktaş . b" deri Mehmet Bey 

459 Tarauı Ziraat memuru lb~ ~e~ ıraBe kerimesi Ayten H. 
460 Ankara merkez K. bat hekimi Ali Y 
161 Balıkesir l::rkek orta mektebi müdürü Selçuk Bey 
•D~ Es'-'•ehir müddei umumi Haydar Bey keriı-4 Nennin ff. 
"'~ ...... Müfit Yekta B. 453 Eıkiıebir poıta kutuıu 17 No. 
464 Eskitchir ınahkemei temyi2 azuınd1111 Mustafa B. 

d. · _ı_ · ed Ali Tevfik Paıa 

M. M. satın alma 
komisyonu ilinı 

lstanbul Levazım muayene 
heyeti için iki adet kuvvet 
makinesi kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
5-8-931 çartamba günü saat 
on dörtte Fındıklıda heyeti
mizde yapılacaktır. Taliplerin 
prtnama ve kataloğu heyeti
mizde görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teıninetlıırile 
tekliflerini heyetimi:ı:e verme· 
leri. (449) 

465 Cözteped• mütekai mı. ":~erıy e!'. Ali Sadi Bey 
466 Ooyçe Oryant ~~~. ki.bbi ~umm ekir Mehmet Ef. * * * 
467 Uşa:t jandarma buyuk kalemınde Ceyha~ Ekrem Bey Bandırmadaki kıtaatın ih-
41i<ı Utak jandarma k~~~.kol ~~~andanı nezdınde Bekir Sıtkı B. 
469 Usak jandarma f,olük ~atıbi _ C t Galip Bey tiyacı olan aığır eti kapalı 
470 B~rsa 111ıhat katibi Calıp Bey oıılu evi.ayrı Ça\"Uf zartla münakasaya konmuş-
471 Uta!< jand8':"'a kara~ol kum"?dan~e katibi Şaba.n Ef. tur. ihalesi 5 Ağustos 931 
472 Afyonkar11hısaı demıryol tamırat po. bahr sokağı 3 No Muyeı- çarşamh;ı günü saat 15 te 
473 lzmir Karşıyakada soğuk kuyu cadde11 ıye ıer Hanım B 

Celil Asım Bey 
andırmada askeri satınalma 

474E,kişehir Hili\l sokak 10 No. efika Suat Hanım komisyonunda yapılacaktır • 
-t75 Afyonkarahisar .,rkdn binbat• Refet B. r B 

11 
il Edip Bey Taliplerin ıartname almak ve 

'176 Adapazarı Unkapanı gögçü oğlu Şe~k~ ey 
0 

u lbrahim Bey tekliflerini vermek ilzre te-
477 Edirne polis mü diri yeti adli. kısım reı,. \1. Fuat Bey 
478 Salihlide mütekaidini aıkcrıyedeo irfan Hanım minatlarile birlikte mezkür 
479 Bostancı 7 No. . ·ı Mahir Bey komisyona müracaatları (453) 
48o Geyye eırnftnn Ra~ı~ Beyhan&' .::üdürü Sadi B. oğlu Suha B. * * * 
481 Adapazarı ispirto ınhıl&M t €fal Nııil Bey 
:~~ Kızıltoprak Kuyubo~ı sok~ğı ~O No. Hüsnü Bey Eskitehir' de yapılacak bir 
u3 Afyonkarahisar polis kormaen. th · Hariı B. askeri depo iDJaatı kapalı 

'1~4 Mersı"n Saı·t Arif, Sait Omer tıcare anesı Ahmet Bey k k 4 zarfla mü:ıa asaya onmu,-
85 Bolvadin gemici zade .. Vah" B oğlı Nuıret B. 

486 E•kiıehir oıhhiye mücadele rem 1 
• tiikmet Paı• tur. ihalesi 13- Ağostos-931 

4lı7 Büyünda 
40 

No Baha Bey derşembe günü saat 14 te 
188 lıtanbul Cihangir Susam sokak · Canan H. Eskişehir' de Askeri satın-al-
484 9 Beşiktaı akaretler 93 No .. Hal ı sokak 3 No. Ayten H. ma komı"syonunda yapılacak-
90 Bcşikta! Muradiye cadd- ıc Belkıs H. 

<t9ı Büyi.ıkdeı·e Fubk suyu 19 No. Şerif Ali Haydar B. köşkünde tır. Taliplarin fBl'tname ve 
492 Çamlıca Millet bahçesi karııomda Hacı Nuri B. keşifnamesini gllrmek Uzere 

1 · d Hayriye Hanım teminat ve teklifnemelerile 'I 493 Kadıköy Yoğurl~u parkı cı~a.rın.,.:beci Vangel Ef. 
f 494 Aksaray Cünıhurıyet caddesı ıtk . aol<ak 26 No. Periban H. me~kür komiıyona mliracaat-
,,. '19a Zeyrekte Kasap Denıirb':'a mahal~• ~ef'D" Halime H. ları. ( 460) 
IY 496 Nişantaı Süleyman Nazıf sokak o. Lıitfiye H. • • -V' 

497 Kadıköy Nmiıet Ef. sokak 60 No. Perizat Kerime H. 
49;ı Fatih kaym:lkarm Halide H. 
499 Üsküdar Gündoğdu caddesi Bürhaneddin Bey 
SOo Küçükaye.sofya 72 No. NihatBey 
501 Kadrköy tahsil tube>inde . Rüçhan H. 
So2 Yirminci ilk mektep tale~ındrirat kalem amiri Mehdi B. 
5()3 Devlet dcmiı· vollarr tahsılnt tah Afif B. 
504 I~ Bankası ka;,,biyo §efİ Mehmet Şevket B. 
';(i5 Kadık1,y Ekrem Be Y <ok~k .'!7.. numa:-emduh Bey kerimeıi HanımEf: 
S.06Aııkara Adliye levazım mud.un.'. . depolar ınüfeıtişı 
So7 1 utun inhis.ari bat ınudunyetı umum Kadri B. 

'"»08 TUtün iohisari Sirkeci satıf dairesi veznedan 
5()9 Kadıkoy 8 numara 
510 Çerkes koy Saray bakkalı 
$ l 1 N İnıet aparbnaru numara 30 
512 Göztepe RıdYan pat• so~ 3.~ ~umara 
513 İstanbul itlıalii eüm.-ül;<ii muduru . kepenkçi 
514 Edirnekapı Hatice Sultan mahallesı 

Mustafa Tahıin B. 
Yümnü B. 

fahri B. 
Li'\mi B. 

lamail B. 
Memduh B. 

sokak 7 numara 
Mehmet Faik B. 

Nimet H. 
515 Bakn·köy 3 üncü •okak 12 nu_.-a Dimitri Ef. 
516 Sirkeci 10 numara bakkal H•' h tu mahallesi elmaıçı ıokak nu-
517 Üsküdar Sultan tepe hacı 8108 a n Behiye H. 

mara 4 Ali Nuri B. 
~IS T ht3kale tel•fon ~irketi ddeıi 192 numara Abdürrahman Ef. 

19 Şehzade baıında kovacılar ca Ek em B. 
S.!J :.le ı! .. tı!- Valide çeın1e 11 numara Virı'in i-1. 
~.. · . ka • d 2 ~ numara .,, 1 Pangalıı bekcı •O gın a 0 • s· . kak Şahbaıo apartmanı numara ., 
22 ş, li Osman Bef kır 50 • Halil lsmail B. 

5?3 · N ı h sokal< 10 nuramara - Şışa.nc lcıtrakolu a.z ı anrm 
H çik Ef. 
Sacid' H. 

Arhondula 5::! i lla ynit örU.:ü!eı· hrunllıD sokak 13 numara 
S25Matır.azel 

Devamı var) 

Konyada tayyare meyda
nında yapılacak bir bina ka
palı zarfla mllnakasaya kon
muştur. ihalesi 9 ağustos931 
pazar günü saat 15 te Kon
yada askeri satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartname ve keşifname
sini görmek üıre teminat ve 
teklifnemelerile birlikte Kon
yada me!kiir komiıyona mü
racaatları. (464) 

• • • 
2S-7-931 trihinde ihale edile 

ceği ilfuı edilen ondört ili onse 
kizbin kilo beyaz ıve haki bez . 
kırpıntılarına verilen fiatler 
haddi itidalde görii(mediğin
den müzayedesi 2 ağustos 931 
pazar günü saat ı4 de talik edil 
miştir. Taliplerin şartnamesini 
Fındıklıda heye.tirnizde görme 
leri ve ihale saatinden evvel 
teminatlarile birlikte hazır bu
lunmaları. (472) 

* * * Faııkı fiatı ifa vı taahhüt ede 

3 üncü olordu 
ilan~arı 

K.O. Kıtaatı ve müessesatı 
için 70,000 kilo yataklık ot ale
ni münakasa suretile satın alı
nacaktır. İhalesi 18-8-931 saat 
16 da icra olımacağından talip 
lerin şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden evvel ve mü 
na.kasaya iştirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminatla
rile birl~te komisyonwnuza 
müracaat lan. 

Pertevniyal vakfından: Şiş
lide izzet paşa sokağında Val
de apartmanının 3 ve 10 numa
ralı daireieri birer sene müd
det ve köprü b;ışında Valide ha 
nı tahtında 7 numaralı dükıkıiin 
üç sene müddet v~ pazarlık ~u
retile müzayededır. Tutmak ıs
teyenler müzaye<!e _günü __ ola.n 
ı ağustos 93ı tarıhıne musadıf 
cumartesi günü saat on altlya 
kadar Istaıııbul Evkaf müdüri
yetinde Pertevniyiil idaresine 
veya idare encümenine müraca 
at eylemeleri. 

Pertevniyal vakfından 

Köprü baıiuıda Valide lhenı 
derununda 12 N o. f ev<kani ıoda 
ve Balrkpazarı tarafında sarraf 
camekanı ikişer sene müddet 
ve Sarryarda Orta Ç8§ltlede 
1ve3 ve 20 ve 22 No. muhtorik 
dükkfuı arsaları birer sene müd 
det ve yirmi gün için müzaye
deye konulmuştur. Taliplerin 
müzayede güoii olan ağusto
sun 18 ne müsadüf salı günü 
saat on altıya kadar Istanbul 
Evkaf müdüriyetinde Pertevni 
yal idaresine veya encümene 
müracaat eylemeleri. 

. 
miyen müteahhide ait olmak 
üzere aleni münakasaya konu
lan on bin kilo motorin yağına 
talip çıkmadıgından münaka
sası 19-8-931 çarşanba günü sa 
at on dörtte yapılmak üzere 
talile edilmiştir. Taliplerin şart 
name ve nümunesini gönnek 
üzere ve her gün ve ihale saa
tinden evvel teminatlarile Fın
dıklıda hey'etimize müracaat
ları iliin olunur. (471) 

••• 
Ordu ihtiyacı için yerli Fab 

rikalar mamulatından 60,000 
metre boz renkte kaputluk ku 
maş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. !halesi 23 ağustos 
931 pazar günü saat 15 te An
karada meııkez satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve mü 
nakasaya girmek üzere temi
nat ve teklifatnamelerile bir
likte Ankarada mezkür komis
yona miıracaatları. (470) 

RE~MI lLlNLlR T~BK LİMTED ~İRKETI 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilômum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

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

• 
Istanbul ithalat S?iim- l 
rüğünden: 

Adedi kap 
31 

1 
1 

Cinsi kap 
kap 

sandık 
balya 

Marka 
bili 

B 1 
B 1 

No. 
bili 

2 
1 

Cinsi eua 
Müst.1mel yatak yorgan 
bakır ve eşyayi zatiye 
ve kunduracı ve satıcı 
et yası 
Müatamel eşyayı zatiye 
Müs~amel yatak yorgan 
vesaıre 

5 adet Muhtacı tamir sandal ' 
16,12,7,4,5, N. 

2 ' Muhtacı tamir balıkçı , 

8 

1 
1 

sandık bili bili 

kayığı 3,11 N. 1 
Köhne ve hurda sandal 
1,2,28,9,10,13,14,15 N. 
17 kilo sardalya balığı 

paket .. 
w.ndık " 

.. 

" 

1 ., Deve kutu tüyü 
giiveli 

., Marmelat 1 
1 
1 " .. 

COFA bili 
bila bili 

10 
22 
19 

.. Ananas konservası 1 

.. Hınzır dili kon-

3 

1 

6 

ıo 
l7 

2 

1 
1 

1 

2 

1 

1 
1 

" 

" 

fıçı 

kep 
,. 

sandık 

paket 

.. 

" 

balya 

.. 

AMl/3 

PA93 

sco 

servesı 

51 " Turşu ve hardal 
transit 

107 " Otomobil yayı 
transit 

380 ., Tarama ;epon 
havyarı 

Kirli to:ı: ve kesnıe şeker 
Mermelit Reçel vesaire 
mekülit 

257 parça Muhtelif İmran gayri ca· 
iz eczai tıbbiye 

bili 

NL 

bili 13 kilo pamuk mensucat 
31,660 gram ipek karyola 
llrtüsü ve muhtelif eşya 
2,415 gram ipek peçe ve 
danteli 
410 kilo köte marka tah
ta şehre ithal 
1C9 kilo yq ve kuru 
ısığır derisi 

demir fıçı RH 830 
sandık ATTCO 6050 

190 lrilo Türk kırmızı yağı 
10 " madara çakmak 

ro!et vesaire 
bir bağ 50 .. ince kamışlı bambo 

Balada cinsi ve mıktarı ya:ı:ılı eşya 27-29171931 ve 118/931 
tarihinde lstanbul ithalat Gümrüğü Müdüriyeti atış komis
yonu tarafından bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Istanbul Adliye Levazım Mü-
dürlüğünden: 

- Haziran 931 tarihinden itibaren bir .sene zarfında tab edile- ' 
cek olan Adliye ceridesinin aleni münakasaya vaz'ı takarrür 
ettiğinden şartnamesinde muharrer evsafı kammiyeyi haiz ta· 
tiplerin yevmi ihale olan ıs ağustus 93ı cumartesi günü saat 
14 te Adliye Vcıkaletinde müteşe'kıkil mübayaat komisyonuna ı 
kanun dairesinde müracaatları ve şartnamelerin ise İstnbul , 
Adliye levazun dairesile meı:ıkez.de mübayaat komisyonundan 
istemeleri lüzwnu ilan olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
' 

Font boru ve teferruatı kapalı zarfla münakasaya konmuş-

~ 1 Münakasa 14 eylül 931 pazartesi günü saat ıs te Ankarada 
Devlet Demiryollar idereainde yapılacaktır. Münakasaya işti
rak edeceklerin teklif mektıı,plarını ve muvakkat teminatlarmr 
ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 
lazm1dır. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira muka
bilinde Ankara ve Istanbulda idare veznelerinden tedarik ede
bilirler. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Sarıyerde yalı kahvesi önunde tarik fazlası 16-8-931 T. 

pazar günü saat 14 te müzayede ·uretile kiraya verileceğinden 
taliplerin Sarıyer Belediye Encümenine müra.:aatları ilan olu
nur. 

* * * Devamı tatb~kina halenihtiyaç kalmryan Z. Belediye ta-
limatnamesinin 303 üçüncü maddesinin 7 inci frkrasmdaki 

(evvela Türk güzel san'atlar birliği musiki şubesi hey'etine 
müracaatla ehliyeti ispat ederek ehliyetname) cümlesi tayyı ile 
yerine (kendi esnaf cemiyetine müracaatla ehliyetname) ibare
namesinin ikamesi daimi enoümence kabul edilmi oduğu ilan 
olunur. 

• • * 
Trabyada deniz hamamı dairede mevcut deniz hamamla· 

rı şartnamesi mucibin.:e 6-8-931 T. perşembe günü saat 14 te 
müzayede ~uretLlt kiraya verileceğinden taliplerin u günde 
daire enciim ine müracaatlan ilan olunur. 

... ... . 
İcra edilmekte olan kanalizasyıon ameliyatı dolayısile 

29-7-931 tarihinden itibaren Nuruosmaniyede Kılıççılar ve 
nalburlarda çömlekçiler soitaklarınm bilcümle vesaiti nakliye 
}'e kapalı bulunacağı illn olunur. 

SEYRISEF AİN 
Merkez acenta: C.a.Jat.ı Kopru bJşı 

il 2J62. Şubı:- J\. .Sı kc 1 l\tuhUrd r 
zade h.'.ln '2. !740 

TRABZON POST ASI 

(MAHMUTŞEVKETPA
ŞA) 28 TemmUT. Salı 17 
de Sirkeci rıhtımından ha· 
reketle Zongnldek, fnebolu, 
Ayancık, Samsllll, Ünye, 
Ordu, Gireson , Trabzon, 
Rize ve Mapavri'ye gide
cek ve dönüşte Of, Sür
mene Görele'ye de uğra
yacaktır. 

Trabzon postası 
(Cumhuriyet) 30 temmu:ı: 

pertembe 17 de 

Mersin postaıı 
( inebolu ) 31 temmuz 

cuma 10 da Galata rıhtı
mından kalkarlar • 

10,000 kg. mangal kö
mürü münakasa ile satın 

alınacaktır. Teminat "o 10 
ihale 1-8-931 

NAiM VAPURLARI 
İzmir postası 

Haftalık lfika ve ıfirat hattı 

ADNAN 3ov.:f::Uu:ı: 
Perşembe fsU:e c:~ 
lata rıhtımından hareketle 
ıloğru l:ı:mi're ve pa:ı:ar günli 
lzmir'den İatanbula hareket 
eder. T afsillt için Galata 
Frengian hamnda klin Dab· 
koviç vo tilrekbı vapur 
acentaama müracaat. 

Tel . B. O. 2274 

l.:\STER SlLBERMAN ve 
ŞÜREKASI 

DOYÇE u:vANT LINlYE 
l famburg, Bren Aavero lstan · 

bul ve Bahrisiyah araşında azımeı 
muntızaın f>O"ta~ı : 1 tamborg. 
Brem, Stetin, Anvers ve Roıer 
damdan llmaııımııa muvasalat• 
beklenen vapurlar: 

.\SKANIA vapuru limanımızdı 
AL!lANIA vapuru 27 temmuza 

dotru. 
AMSE!, \Apııru 28 temmuza 

doğru 

'OPl.IA vapuru S a~lltosı 
ılı>ğru 
Durgaı, Varııa, Köstenco, Kalas 
ve lbrıil için limanımızdan hare
ket edecek vapurlu: 

ASKANYA vapuru limanımızda 
ALBANIA vapuru !17-118 ıem· 

ınuıda ıahınildc 

A\1SEl, vapuru 28 • 29 tem
muzda tahmildo 

Yakında Baıum için hareket 
edecek vapurlar: 

Mll.OS vapuru T - 8 ağııalOl
tı tthaıilde 

1 lamburg, Brem, Anvers, Rotır

dım ve Dançig için yalanda Uma· 
nımızdan hareket edecek vapurlar; 

ALAYA vapuru 28 - 30 tem· 
muzda ıahmildc 

IMBROS vapuru 2 - 3 a~>
tosıa tahmiltie 

( '[ llOS vapuru 6 - 8 ıgusıo tl 
tahmil de 

AMSI•:t. vapuru 9 - 10 a~u,. 

tosta tahmllde 
!'azla taf<il:lı için C:alaıaıfa 

Ovakimyan hanında Uin l.osıcr 

Silb ·rman \ e ~ürck~<ı vapur 
:ıccnteliA"inc muracaat. 

Telefon: Bew,tlu M 1 - '" 1 

Tavil:ı:ade vapurları 
Munta:ı:am AYVALIK postası 

.... v~~~~!!1p~r~ F şembe akşamı 
saat 17 de Sirkeciden har~
ketle Gelibolu , Çanakkale , 
KUçükkuyu, Altı o!uk, Etl· 
remit, Burhaniye ve Ayvalığa 

zimet ve av 'et edecektir. 
Yolcu bil ti va.purda da 

verilir. Adres: Yemişte Ta
vil:ı:ade biraderler. 

Telefon İstanbul 2210 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....,..,...~ .. ~.~.~~,~~~.~-~~·~:~~~~~~~~~~.:~!:~~~~~~~~.~~~-~··~·~·~·~·~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~:::;;!~~~::~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MUSHİL "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağrı .vermez. Deposu: s~~~~~~~: ~~M~~ 

PA.GEOL 
Prostat it 
iltihabı mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotuklutu 

Out mllliter 

PAJEOI, 
En kuvvetli ve 

müessir muzadı 

taaffünii bevlldlr 

Trsiri seri ve esııslıı 
Tcbevvillün cvcaını 
wlc ve biltün lhti· 
IAD men,,.._ 

MOPTELA VE MUZTARIP OLANLAR iç.iN 
\ PA.JEOL BlR TEDBiRi ŞAFİDlR 

.1 Parls hastanelert mOlaabbJdl: ŞatiHeıa Mlaseaeaf 
15 bGyilk MOklfat •bllGmum tıe1aaelerde satılır. 

Ailemin Saadeti 

Günde 5 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 57630 kuruşunuz 

Günde 10 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 115260 kuruşunuz. 

Günde 25 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 288155 kuruşunuz. 

Günde 50 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 576305 kuruşunuz. 

Sinemacllar sesli makine koymakta acele ediniz!!! 

~
ünkü gelecek mevsim aessiıı: film bulamayacaksınız! 
ünkü eıki filmlerle sinemanız yaıayama:ı:!I 
ünkü gelecek mevsim Türkçe konuşan filmler vardır! 

lıtanbul'da KEMAL Beyoğlunda ŞIK, Ka-
Bey, Bursa'da ŞAFAK lıköyünde SÜREYYA 
Aciana'da ELHAMRA stanbul'da ALEM-
sinemalarında sesli DAR, sinemalarının 

ZEISS İKON makina- esli makinaları ZEİSS 
ları konmaktadır. ıKON markalıdır. 
;l()() kişillk sinemalar içın fiim u1.<rınde se>li llloviwıı - ıııakina ;1500; S-00 kişilik sine 
malora 3800 llradır. Fiaıler lııanbul'dı teslimdir. Trnsıt ma<ari!i hizc aittir .. ZEISS 
iKON SESU MAKINA TER'rlBı\'fl l'EVKAl.J.DF:DIR. Talsillı " . sipariş için: 
lstan\,ul'dı Dilsiz zade han :\o. 24-27 ~l•><ıö .(AK RllTE\11lEllGe müncaat ediniz! 
l'ost1 k11tu•u 114 

•Bursada leyli ve nihari kız lisesi 
Türk Maarif cemiyeti Borsada bir kız lisesi açıyor. Muktedir muallim ve mürebbiY.e

lere malik bu:unau bu lise reımi liselerin programını takip etmekle beraber ayrıca İn
gilizce, Almanca, Fransızca lisan kursları vardır. Bu kurslar ecnebi muallimler tarafın· 
dan idare edilecektir. Talebe mahdut olacağından fimdiden şeraiti öğrenm2k için Bu•
sada Talebe Yudurıda Kız Lise~i kayıt ve kabu' komis•·o,un• mü ıocaıt! 0 r•. 

--\t11ras~aı .... 
Veni ..._ 

~ TAVUKÇULUK 4 

Muallırn 

Cafer fahri 

Ta ukçulııkto ınu,aHJk olmok \e 
p:'n :t kazan mai. için ınutlnka hu 

.. __ kıt•hı okuınalıd~ --• 

Zonguldak Maden 
Meslek mektebi mü
düriyetinden: 

1 -. Maden Meslek mektebi madenlere Jeometr ile baş 
çavuı yetiştitmek üzere bu iki ibtisaı aynı zamanda tahsil 
edilir. 

2 - Bu şube leyli ve meccani olup tahsil müddeti iki 
senedir. 

3 - Birinci ııenesine kabul edilmek için: 
A - Türkiye tab'asından ve hüsnühal eshabından olmak. 
B - 18 ya,ından küçük ve 25 ten büyük olmamak. 
E - Vücudu madenlerde bilfiil çalışmağa müsait yani 

gürbüz olmak lazımdır. 

4 - Orta mektep ve ya bu derece mektep mezunları 
imtihar sıı kabul olunurlar. 

İlk tah3ilden sonra üç ~ene tahsil edip şehadetname veya 
tasdikname alm:ıınış olnnlar: Hes lp, müstcvj hendese, fizik 
( Cuibe, l:ara•et ) ve kimya ( Şibin maadin ) de'l imtihanla 
kabul o'u'!ur.ar. 

5 - Bu imtihan Ankara'du Maadin müdüriyeti umumi· 
yesinde, İstanbul' da mıntaka maadin mühendisliğinde, Zon
guldak'ta mektepte 15 ve 16 ağustosta 9 • 12 arasında icra 
edilecektir. · 

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

7 - Talip 'ôlıınlar bir istidaya rapten alb foto, nüfus te:ı:· 
keresi, tahsiJ, llf ' ve hüsnü bal şehadetnameleri ile sıhhat 
raporunu imtibanlarını icra edecek olan makama takdim 
etm ;!idirler. 

Günde 100 kuruş biriktirirseniz Dr. IHSAN SAMİ -111 Eskişehir Vilayetin
den: 

20 senede 1152600 kuruşunuz olur. Gonokok Aşısı 
.. "YE f B NKASI 1 Belsoğukluğu ve ihtilat-TURKI Ş A 1 !arına karşı pek tesirli ve 

_ taze aşıdır. D:vanyolu Sul-

1 

tan Mahuwt türbesi 

Tekirdağ Vilayeti Daimi -E~- ... _ No. 189 
-4-... 

cümeninden: 
Tekirdağ- Malkara yolunun llçüncü kilometrosu ile on 

yedinci kilometroları arasında yedi parça bozuk mahallere 
(1000) metro mik'ap bam ta.ı ihzarı 21 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

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

2 - İbalei kat'iye 29-7-931 çarfamba günü saat on 
bette icra kılmacakbr. 

3 - Talipler (661) numaralı kanunun onuncu madde
sindeki hahat dairesinde tanzim edecekleri teklıf mektup
larına teklifatm yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı mu
vakkate akçeshe ait vesaikı lef ederek yevmi ihaleden 
evvel Makamı Vilayete göndermeleri lazımdır. 

Emlak sahiplerine 
Emin \'e tecrübcdide bir /Alt: F.m 

l:lkin hü nu idarc-i ılc iştigal ve 
nıuka velenamclt.:rini tanzim ve bt:

dcl~tı icari}cyi talı'11. m><arifini ifa 
ve kontroluırn taahhüt u hesabarı, 

istatistik biJAn\·o \"C s:ıire tanzim ve 
ihzar eder. 

Em!Ak sahıpleri içın mutlak bir 
sükunet müemmcndir. Şerait müsa
ittir. (<ıanhulda r:ski zaptiye I Oİ:U· 
~unJa Bakcr hanında IO numarada 
Mösyö l lck adresine \'3kf olacak 
müracaat Uzrrinc hemen nezdinizc 
gelccekıir, 

Balıke.sir Vilayetinden ti~lN ~~::~·~:::~~~i=n:;~~:::: 
K "f b d ı· (449160) ı· 1 B 1 k · il" t" d h"I" 4, 12 ve vuıl:ınlar pazara gelmeleri. 

eşı e e ı ıra o an a ı esır v aye ı a ı ıne ---·- ·----------
müsadif 65 + 127 kilometre tulün deki Balya - Çanakkale yo-
'unun makadam şose inşaah ve 5 ila 25 inci kilometreler 
arasında parça parça noksan kalmı~ tesvlyei türab:ye ame· 
iyatınm ikmali kapıı,lı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 8 agustos 931 cumartesi günü saat on 
oeş te Balıkesir valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya ittirak 
~decekler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlannı aynı 
Yünde saat on leşe kadar Balıkesir valiliğine vermeleri li
•ımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Çanakkale, lstanbul, İ:ı:-
11ir Başmühendisliklerinde ve Ankarada yollar umum müdür
lüğünde mü'alea edebilirler ve (10) lira mukabilinde istihsal 
edebilirler. , 
! Mahalli tetkikat icrası için Balıkesir Başmiibendisliğine 

müracaat edilme! i lazımdır. 

~---ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları 
Her perşembe ve cuma günleri aaat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul. olunur. Yerler mahdut cılduğ,undan 

İltica! tavsiye olunur. 

Adalar sulh hakimliğinden: Tere-

kesinjn tasfiyesine kC'rar verilen mü

teveffa Sefer oğlu Nikolaki efendi-

nin uhtesinde bulunan Büyükadada 
Nizam köprüsü ittisalinde bir tarafı 

Yahşa bey sokağr bir tarafı dere ao 

kağr bir tarafr denn ile muhat 678 
metre murabbaında beş yüz lira kıy 
meti muhammenesindeki arsa ile ke
.;;ı aynr mahalde kain bir tarafı Ni
zam caddesi bir tarafı Yahşa bey so 
kağı bir trafı dere sokağr i)., mahdut 
240 metre murabbaında ve 200 lira 
kıymeti muhaınmenesindeki ar"" 
30-8-931 pazar günü saat on dörtte 
açık arttırma ile satılacaktır. Bu 
bapteki şeraiti müzayedeye Mahke
me divanhanesine talik edilmiş oldu
ğundan fazla malumat almak iste
Y.enlerin 928/25 dosya numarisle ve 
fiizde on te,minat akçesile Adalar 
Sulh Mahkemesine müracaatları ilan 
-.1uDur. 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun l:i + 000 - 20+ 000 nci kilo
m, treleri arasında inşa edilecek bir adet -4-, bir adet -3·, 
bir adet -1.00- ve bir adet -0.60- metrelik köprü ve men
fezler - 5118.88 • lira bedeli keşifle 16-7-931 tarihinden 
6-8-931 perşembe günü saat 16 ya kadar kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olacakların bedeli keşfin o,., 1. 50 ğu nisbetinde temi· 
nat akçesi veya bank mektubu vermeleri ve inşaatın deva
mı müddetince bir mühendis veya fen memuru ietihdam ede
ceklerine dair teahhüt senedinin teklifnameye rapb lazımdır. 

İnşaatı mezkfırenin mes'uliyeti fenniyesini deruhte edecek 
ze,·ata ait ehliyet vesikalarının yevmi ihaleden liakal. bir 
hafta mukaddem Nafia baş mühendisliğine kayt ettirilmesi 
lüzumu ilin olunur. 

ÇiFTÇiLER 
A~açlarınızı. ba~larınızı ve porıokal ve sair ap;açlannızı muvaffakiyetle 
aşılamak için Johnson 3 Johnson. C:ı. Britain, Lıd. a Slouhg · Buk•, 

An~leterrc. de kdia lngiliz fabrıkosımn 

"GREFTEX,, 
Yapışkan Şeritlerini Kullanınız. 
Yapışkanlığı hasebilc ( GREFTr:X) şeritleri aşıların muvaflakryctini 

tomin eder. Ve az zaman zarfında ak.ıllı bir çiftçinin çiftlığinden en mü
kemmel meyveler sahibi olmağa ve k!nnı zıyadele~tirmeğe muvaffak olur. 

Avrupida ve miistcmlekana ( GREl"TEX) büyük bir muvaffakiyet 
kazandığı gibi :rürkiye'de ~eza büyük mııvaffakiycıler kazanmaktadır. 

Satış mahAlli: Galata'ôa .Mahmudiye caddesinde 34 numeroda H 
LAN G F: tlcareıhancsi. Tafsi!At almak isteyen çlltçilerln vakit ·gaip 

etmeden bu adrese yazmaları llzımdır. 

1 Defterdarhk ·IUinları 1 
19-27 Mali senesi nihayetine kadar Milli hilkfimet bütçe· 

!erine müteallik borçlarla Milli Hükfimetin zamanına ait 
bütçe ve acli emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakları 
1513 No. lu kanun mucibince Şubat 930 nihayetine kadar 
müracaatla müracaat vesikası almı,lardır. Tayin edilen bu 
müracaat müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tahak
kuk eden lıu gibi borçların alacakWarı için 1°4-931 tarihin
den iribaren bu kere kabul edilen 1783 numerolu kanun 
mucibince alh ay daha müracaat müddeti tayin olunmuştur. 
Eylül 930 nihayetine kadar hitama erecek olan lıu alh ay 
müddet zarfında alakidaranın mahal ikameti itibarile tabi 
olduhlan ea J>6yllk mal memuruna ba iatida mlraeaat .ı .. 
'l'ek mllracut veıik- almaları lbım olunur. 

Sabih uylı:udaıı uyanınca dilin 
paslanmış baJ11nmas1, midenin 
rahatsı2lı&ına a!Amettir. Tabit 
hazmi temin ve inlribıvlan mO.te· 
Tellit avarızdan sizi Tilraye 
edecek olaıı Eno's "Frıait Salt" 
ıno.stahzannı almalı: için mıılılilr 

haatın hudusunn belıı:lemeyiııiz. · 

Sabah ve akşam bir bardak su 
derununda bir kahve kaşı!)ı 

mı/<darı • hiıfidir. ~ u 1 T SA 
~~~·$ •R 'D L 
~~O ~~o• • r .,.._ I IA11LJ1L 

BÜYÜK TAYYAR~ 
Piyangosu. 
il. ci tertip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

e··yük ik iye 
30,000 Liradır 

Aynca: 15,000-12,000 .. ıo,oo 
LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 20,000 L · ralık 
Bir mükafat vardır. 

Yeni çıkan alj 
BAH E 
BOMONTI 

Tecnıbc edini<- ~:msali anısında bu nelasctte hiç bir rakı Y 

Kilosu 200 Kuruştur. 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,aıerıl' 
30 SO 00 100 200 kuru•• satılıyor 

::::>Her yerde arayınız 
• 

Hararetinizi teskin İÇi 
her zaman 

KIBIBillH MiDEN l~J~ 
ıçınu:. Yemeklerde haımi teshil edel· 

Babrek, Karaciğer, Kum ve mide baııt 
!arına kartı tanınlDlf bir ıudur. 

Her Jer~e ara1ınız. 
Toptan ve perakende ss 

deposu: 
Yeni postane karşısındaki cadd 

de No. 20 Telef on. 20062 
Telgr. Depo - lstanbul 

Eskişehir vilayetind 
Sarıköy - Mihalıççık tarikinin mebdeinden 6 + 105# 

kilometrolan arasında ihzar olunacak 6397,80 metro ~· 
taş 25695 lira iki kurU§ bedeli keşifle 16-7-931 tarı 
6-8-931 perşembe günü saat on altıya kadar kapalı 
uıulile münakasaya vazolunmuştur. . ı1e 

Talip olacakların bedeli keşfin 0 0 7,5 ğu nisbetill / 
ıninat akçası veya bank mektubu vermekle beraber 1 ~ 
namelerin Münakasa ve müzayede kanunu mucibince 
ve itası lazımdır. /. 

T af ihzarab hakkında fazla mal6mat almak isteY0 

Nafia Baş mühendisliğine müracaat eylemeleri lüıulll~ 
olunur. 

İspjrto ve ispirtoİ~ içkiler~ inhi~~ 
Umum müdürlüğünden: . 

1.600.000 adet boş şi~ 
22 ağuatos 931 cumartesi günü saat 15 de ihale ~1~ 

llzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuftur· 1 oıi'f 
prtname ve. nümunelerini anlamak flzere mübayaa ko 
ldtabetine müracaatları. ~ 

Mea'ul müdür: Bürlı 


