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Avrupa' da 
l'ahsil 
Meselesi 
Hükumet bu sene Avrupaya 
bsiJ için talebe göndermeme· 
:ı karar vermiştir. Ankaradan 

'Basvekil ismet Pş. ve Hariciye, Adliye 
vekilleri dün sabah lstanbula geldile 

t' e~ haber karşısında meşru
'Yetın ili.omdan beri Avrupa-
' gönderilen talebeden ne de

teı;e İstifade edildiğini sormak 
taııd' M l 'ki"! lı ır. ütareke ve stı a 
olltbi •eneleri istisna edilecek 

lltsa A · · · , vrupaya yırmı sene-
, ... •. L, 
. "'utecaviz bir zamandan .,.,. 

talebe göndermekteyiz. Bu 
~leketlerde tahsil ettirdiği
ıı talebenin mikdarı binlere 

e bu uğurda sarfedilen para-
.'.'1 n:ıikdarı da milyonlara ba
ıg olnıuştur. Bu gün de tahsil

.\ıı buh~nan 330 talebe vardı~· 
lı.v cak ıtiraf etmek li.zımd~r k!• 

\'\ıpada tahsil mesele51 bır 
Pro • • ~. grama tabi olmadığı ıçın 

•kumet, tahsil ettirdiği ta!e· 
t'f en fedakarlığı nisbetinde ıs

ı bde edememittir. Evveli 
. rutiyet zamanı Avrupaya 

Ro d ·1 ı erı en talebeye muntazam 
ba İsat gönderilemediğinden 
ı 11•ların bir kısmı ecnebi ~
d'ketlerde mali müzayaka ıçın· 

kalmıtlardır. Bazıları mai
~·tlerini temin etmek için ken
'lle · b" ı ~ine İş aramıtlar ve ta ıı 
hsıIJerini de yanda bırakarak 

~~tikleri memlekette yerleş· 

1
/tlerdlr. Memleket bu talebe
~! Yalnız ihtisaılarından de

!!ı ' Vücutlarından bile mahrum 
alınıştır. 
l ahsillerini bitirip te avdet 

eıien talebeye ise ihtisaslarına 
lore İf verilmemiştir. Hukuk 
lalısil eden talebeye kadastro
da memuriyet verilmit- Ziraat 
labsiJ edenler alfabe hocalığı
n~ tayin edilmişlerdir. Büyük 
!r zümreye de hiç iş verilme

dığinden bunlar serbest mes· 
lelılere intisap etmitler ve tabii 
iikumel te bunların ihtinala
•ndan mahrum kalmı!tır .. Fil- l 

lı11kika Avrupada tahsıl edıp te 
"'eınlekete avdet ed~ h':r ~a- \ 
lebe hükiimet hizmetıne gırsın, 
1er~t çalışsın memleket için · 
l>ir kazançtır. Fakat talebeyi ) 
llıuntazam bir program altında 
fetiştirmek ve yetişip te me~
~kete avdet ettikten sonra ıh
lısaslarından istifade yolunu 
~lkip etmekle daha büyük ~r 
/ıanç temin etmek mlimkün· 

1
.11• Yani hali noksan olan, belz· haşlı bir talebe siyasetidit. 
ıraatçilerimizin bir kıımı ltal

tada, bir kısmı Alma~yada, bir 
. 'n:ıı da meseli. Amenkada tah 
j1l ediyor. Ayrı ayrı memleket· 
':•de iktısat tahsil edenler, 
f'llıdiden başka başka (ekol) 
er teşkil etmeğe batladılar. Sı
~aa~ ve içtimai teli.kkile~~iz
hı.ıelcı anarşinin bir ıebebını de 

•ada aramak lazımdır. Bu 
Va:ıiyet bir talebe siyaseti ol
lrıaınasından ileri gelmiştir· Ec 
11ebi memleketlerde tahsil için 
~31>ılan fedakarlıktan i.zami is· 
tıfafde temin etmek için her 
~den evvel böyle bir siyaset 
ç~mek ve 0 siyaseti takip et
~k lazımdır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Mat-~;ı 
Celsesi 

Arlıaciaılar• değil bizim gibi y&
lıi lefekkül :den biikWnetlerde, 
lıatıa en eaki, en kudretli millet ve 

lıiikümetlerde bile bugün dahili ve 
ı,,,Ynelmilel buhran vaziyetlerini tel ..... 1 ederken demokratik hayala alış ... ' 11 ve o hayatı kavramıt olan mem'" 
1•lcetıerde matbuata bir nazar atfe
de'"aek bizim iktısadiyatımızı tetkik 
tderken düıtüğüınüz müthiç varla; 

"•n ne derece büyük olduğunu 3nJ8 .. 

1'1ak kolaydır. 
Fransızlar buhran ıeçiriyor, fa· 

icat hiç bir fransız gazetesinde hiç 
bir Hükümet recülüne ifli.s eden fi
lin tüccarın katilidir, denmemiştir. 
Atraerika, Almanya buhran geçİrİ· 
)oı-. Almanyada ıtnelerden beri njJ 

tonlarla çalı,an mühim ve kuv~etli 

<Devamı '4 üncü sahifede} 

ismet Pş. ile Hariciye.ve Adliye 
vekilleri dün şehrimize geldiler 

Hariciye 
ve 

vekili ağustos sonlannda Cenevreye 
oradan da Atinaya gidecektir 

~~~~~~~~-·~~~~~~~~-

Meclisin önümüzdeki içtimaında Jl!Ü~aker~ . edilecek mühim 
adli kanun layihaları vardır. lkı Vekılın beyanatı .. 

H 
. . 1 ,,.,. /!° 

Bll!vekil ls~et P.aı~, ar~cı- ~ /. 
ye vekili Tevfık Ruştu, Adlıye 
vekili Yusuf Kemal, C. H. fır
kası umumi katibi Recep Bey
ler dün öğle konvanıiyonel!le 
Ankaradan tehrimi2e gelmıt· 
)erdir . 
Aynı trenle Trabzon meb'u· 

su Hasan, Kocaeli mcb'uıu Saf 
fet Beylerle fırka umumi idare 
heyeti azal:rı, meb'uslar ve da 
ha bir çok zevat şehrimize gel-

mitlerdir. 
Vali Muhiddin Beyle F~h

reddin Paşa, ve Cevdet Kenm, 
Nusret, Sadullah Beyler ~atve 
kili Pendikte istikbal eıtmıtler· 
dir. 

/ırmet Paıa Hagdarpaıa istasgonunJa .• 
kartılayanların ayn ayrı elleri- Tren durdu. Ba,vekil betut 

Gazi Hz. ismet Paıayı kartt 
tamak üzere aeryaverleri Rusu
hi muhafız taburu kumandanı 
ls~ail Hakkı Beyllll'i Yalova· 
dan motörle Pendiğe gönder- ni aıkmıt ve: bir çehre ile vagondan inerek 

' - Buraya kadar zahmet et- kendilerini kartılayanların ayn 
tiniz, demİ§tir. Rusubi Bey iSat ayrı ellerini ııktılar. İsmet Pa
vekile beyanı hoşamedi etmit ıa gardan müıtakbilinle bera
veı her çıkmış ve le-krar ayn ayn 

- Safa geldiniz Patam. Ga- ellerini aıkarak veda etmiıtir. 
si Hazretleri selim söylediler. Batvekil Haydarpaşadan bir 
"Safa geldiniz,, diyorlar, demit kira faytonuna binerek doğru-
tir. ı:a Kadıköyde hemtirelerlnln 

ismet Pata teıekkür etmit: evine gitmitlerdir. 
- Nasıl, iyiler mi? diye mu- İsmet Paşa bir iki gün Kad.ı-

kabele etmiştir. köyde kalacak, aAlebi ihtimal 
Tren hareket ederken lamet perşembe günü aktamı Yalova 

Pqa İstasyonda biriken halk ya gidecektir. 
tarafından alkıtlanmııtır. Bat· Yalovada ne kadar kalacak-

• , vekil vagonun salonunda Hay- ları belli değildir. 

1 
darpaıaya gelinceye kadarken- Hariciye "'kil inin 

r· 
) 

dilerini iatikbal edenlerle göriit beyanatı 
miltlerdir. lamel Paıayı Hay- ismet P••a ile beraber gelen 

. · darpafa istasyonunda kesif bir """ T f'k R" B ıltJ müıtakbilin kafilesi bekliyor- Hariciye vekili ev ı u9tü • 
du. B. M. Meclisi reisi Ki.21m Haydarpaşadan d<>Aru Y eniklS
Pata ve tehrimizde bulunan bir ye gitmittir. Tevfik RUıtü Bey 

d
k d kısım meb'uslar da Baıvekile pertembe günü Yalovaya gide 

Başflekil, ,./ec/iır Reiıri 
görüşüyor 

mitlerdir. Tren Pen i te urur cek, cumartesi günü Ankaraya 
durmaz müstakbilin trene gir- Haydarpaşa istasyonunda inti-
mitlerdir. ismet Paşa kendisini zar ediyorlardı. (Devamı 5 inci sahifede) .............. ~·~·~· .............................................................................. , .. . 
T~nis turnovamız nihai 

safhasına girdi 
Dün iki (as) mağlup 

bugünkü maçlar 
oldu. 

Tenis turnuvamız dün çok 
heyecanlı ve meraklı oldu. Maç 
lar çok kalabalıktı. Saat ikide 
ba~layan maçların ilki (Jun~or) 

· )ar arasında idi: Bu oyun fınal 

için en kuvvetli ihtimal olan 
ve çok iyi tenis oynayan Semih 
Süreyya Bey tarafından kaza
nıldı. Bunlardan sonra günün 

(!Mvamı 5 inci sahifede) 

Yarın 
Gazetesi 

Çıkmış ve ya çıkma
mış bize ne? 

Yeni matbuat kanununun tat 
bikatından ve neticelerinden 
bahsederken Y ann gazeteai sa
hip ve baımuharriri Arif Oruç, 
lzmirde Halkın Sesi gazetesi 
sahibi Sırrı Beylerin gazeteci
lik yapamayacaklarının mev
zuu bahıolduğunu haber ver
miıtik. 

Dün Yarın ne9rettiği bir fık
rada gazetenin Arif Oruç Beye 
ait olmadığını, mumaileyhin 
batmuharrirlik değilse bile mu 
harrirlik edeceAini kayd.:>t

' mcktef ve bizim bu ha-
1 beri vermekle i.deta Ya 
rının tatili netriyat edece
ği maksadını istihdaf ettiğimi
zi söylüyor. 

Yarın gazetesi çıkmıt veya 
çıkmamıf, Arif Oruç Bey gaze 
tecilik yapmıt veya yapmamıt 

1 bize ne? .. Yarının kapanmasın-
dan biz menfaat ummayacağı
mız gibi çıkmasından da hiç 
perva etmeyiz. Halbuki biz ne 
söyledik, o ne anladı? .. Biz sa
dece yani kanunun dokuzuncu 
maddesinin icap ettirdiği se
bepleri kaydederek Arif Oruç 
BeyiD latiklil mahkemesinde 

Fincancılar' da 1 

Yangın 

Dün gece dört 
dükkan yandı 

Dün ıece saat yirmide FinC'r.nci
larda yangın çıkmıt ve dört dükkan 
yandıktan ıonra .öndürülmüıtür. 

Yangın Fincancılar yokutunda 
mefruşat mağazası Ebeyen'den çık
mtş ve )/Anındaki O_nnik, Yani 
ve Minaı'ın maiazalarına al
rayet ederek her üç dükkan da ta
mamile yanmıştır. Yangın bir buçuJ,; 
ıaat sünnü~ ve 2ı buçukta tama
men ıöndürulmU\tÜr .. 

Eminönü poliı merkezi yangınrn 
ı~bebi hakkında tahkikat yapmekta 
ılır. Mağazalar sie,ortalıdır. 

Amerikalı tayyareci 
Amerikalı tayyareci Palado 

dün de şehrimize gelmemİftir 
ve ne zaman geleceii ve 
nerede bulunduğu hakkında 
da bir haber alınamamııbr. 

Dünkü bayram 
Diin Milli Hakimiyet 

bayramı münasebetiyle şelı 
rimizdeki bütün daireler 
kapalı bulunuyordu. 

Türk Maarif cemiyeti 
zeri/ bir şekilde tabettir
diji Maarif cemiyeti ro
zetlerini teflti ettirmiş, ta
tilden istifade eden bir çok 
memur aileleri bayramı 
sahillerde ve mesirelerde 
geçirmişlerdir. 

' 

lspartada Gazi heykelinin 
küşad re.çminin yapıldığını 
haber vermiştik. Resmimiz 

heykeli gchhrmektedir 

hiyaneti vataniye cürmile mah
kum edildiğini, bunun İçin mu
harrirlik edemeyeceğini, bu 
noktai nazara atfen, haber ver
miıtik. O, bunu Arif Oruç Be
yin gazetesi çıkmayacak ıeklin 
de anlamı§, 

- Ben gazeteni,; sahibi deği 
lim. Yarın çıkacak .• Diyor. Ma
dero ki, Arif Oruç Beyin Yarın 
il ,ali.kası kalmamıştır; imtiya 
zı bir baıkasına devretmiştir .• 
Gazete timdiye kadar olduğu 
gibi ıimdiden sonra da çıkabi
lir. 

Hem yukarıda söylediğimiz 
gibi Yarın gazetesi çıksa bize 
ne çıkmasa bize ne? .. 

Arif Oruç Bey de olursa mu· 
harrirlik yapabilsin olmazsa ya 
pamasın. 

Yaptı da ne oldu ki .. Yapma 
yacak ta ne olacak? 

"Milliyet" in düşüneceği de 
sanki bir bu!. 

Bugiin şehrimize gelecek olan tayyareler Parist• 
hareketlerinden e11vel. .. 

Fransız tayyareleri 
bugün geliyorlar 

Filonun başında evvelce Türkiye 
hizmetinde bulunmuş 

olan Ceneral de Goys vardır 

Diger tayyareciler de F ransanın bir çok 
rekorlar kırmış benam tayyarecileridir 

Bugün tehrimize ırelecek olan tayyareciler Fransanın maruf 
ve muhtelıf rekorlarını kırmış zevatbr 

M. Sergeni Bury, Arrocharl, Delaitre, Pelleteı 
D'gois.1!, Cholle 

Jeneral dö Goya'in idaresin
deki Franaız askeri tayyare fi. 
loıu bu sabah aaat 9 da Yeşil
köy tayyare iataayonunda kara 
ya inecektir. Evvelce ya2dıA1-
mız gibi, tayyareciler tefırimiz 
de iki gün kalacak ve üçüncil 
gün Eski9ehire giderek, askeri 
Türk tayyare karargahını zi
yaret ettikten sonra aynı giln 
ıehrimize döneceklerdir. lstan
bulda ikametlerinin dördiincil 
gilnü sabahı Atinaya hareket 
edecekler ve oradan da Brendi-

\ . R Z" 'h h' 1 ' " :ıı, oma, un ıe ır enne ua. 
rayarak Parhe avdet edecek
lerdir. 

Franaız tayyarecilerini kara 
ve hava kuvvetlerimiz namına 
birer heyet, tayyarecilerimiz, 

Politika ----------

ve tayyare cemiyeti tarafın

dan gönderilen diğer bir heyet 
istikbal edeceklerdir. 

Tayyareciler bu sabah tehre 
gelerek doAru Dolmabahçe sa
rayına gidecekler ve Gazi Haz. 
retlerine arzı tazimat etmek is
teyen zevat için açılan husu i 
defteri imza ettikten ıonra, 
Topkapı i.aarı i.tika, askeri ve 
evkaf müzelerile camileri geze
ceklerdir. Saat 5 buçukta Fran 
sız sefiri tayyareciler terefine 
konıoloahane bahçesinde bir 
ııarden parti verecektir. 

Yann tayyareciler Fatih par 
londaki tayyare ibideaine bir 
çelenk koyacaklar, Vali Beyle, 
kolordu kumandanı Patayı tay 

(Devamr 5 inci sahifede) 

Falih RIFKI 
ANKARA de ve 1800 metre yüksekliğin· 

- Büyük gölün ötesinde bir dedir. 
çam ormanı olduğunu biliyor Sıhhiye Vekili Relik B. ikı 
musunuz? Ford otomobili ile, halatlar H' 

- Çıbık'tan ötede deha bü• kalaslar alarak bin zorlukla 
yük bir orman ve içinde bir de Çıbık ormanına gitmiştir. Or
göl var. Suda elli metre kadar manın eteğindeki köy, ilk defa 
derinlik bulduk. otomobil görüyordu. 

Buna bir de Yabanova'yı i- işte size Ankara'nın üç rü-
liive ediniz. Ankara'nın yuka- yası! Sıcak hamamlı Yabano
rısında aşağısında akar sular, ı va, en yakın Beynam, ve Göl
göl, geniş ormanlar, ve hepsi- lü orman her hangi bir şehrin 
ne eğer biraz düzgün yol olsa, yazını teselli edebilir. 
otomobil ve otobüsle bir buçuk T AHRiP 
iki saatte gidilebilir. 

Çıbık ötesindeki orman ve 
gölü keşfeden Sıhhiye Vekili 
Relik Beydir. Beynam çamlı
ğında piknik yapmak birçok 
ailelerin adeti olmuştur. Fa
kat otomobille Beynam çamlı
ğının yakınlarına kadar gidip 
yürümek lazımdır; Çıbık ötesi 
ormanına ise. Jıiç gidilemez. 
Elli kilometre dağlık taşlık 
vardır. Bu orman ve göl, Anka 
ra'dan dok1.an kilometre ileri-

Fakat bu yeşil sayfiye ve 
mesireler tahrip edilmekte· 
dir. Bey nam çamlığı üç ki. ·i
ninmiş. Çıra yapılmak için bu 
rası bir çorak toprağa çevril
mektedir. 

Yabanova soyulmaktadır 
Çıbık ormaııı ayni haldedir 
Mesire ve sayfiye.siz m 'r· 

kez olamaz. lstanbul, pahalı 
bir seyahattir. Ankara'nın me-

(Devamı 5 inci çahil~dc) 



, 

ERMENİLER 
Yazan: A. H. 

Eski yol komedyası 
Fransızların maksatları galiba şu 

idi : "İhtilaf çıkar, efendi ol ! ,, 
Suriyede Fransızlar başlıklı 

makalelerimizi okumut olan
lar hatırlar ki (Kuriye dö Siri) 
gazetesi bu isimdeki vak'ayı di 
le dolayarak bizi fena makaat
larla, propaganda yapmakla, 
çapulculukla ittiham etmit ve 
(bizim atiretlerimiz de bunun 
önünü almasını bilirler) diye 
hem tehdit hem de yapılacak ci 
nayetlere yol açmak gayretin
de bulunmuıtu. 

Cenupta hudut 
vak' alan 

Cenup hududundan bahse
den Kevkebünark gazetesi di
yor ki: 

F ranıanın Suriyeye zam et
mek istediği arazide ( Cezirel 
ibniömer) de başka mamur bir 
yer görülmediği gibi askeri ve 
iktısadi ehemmiyeti haiz bir 
nok a da yoktur . Anlatılıyor 
ki F .. anaızların bu hususta en 
kat'i maksatları (ihtilaf çıkar, 
efendi ol!) kaidesidir. 

Reami ve hususi tahkikleri
mizden çıkardığımız atağıdaki 
malumat ifte Eski Yol kome
disinin mahiyetini gösteren ye. 
ıikalardır: 

l - 20/1 / 930 da cenuptan 
gelen 60 kişilik bir eıkiya gru
pu (Goçar) istasyonumuzu 
batarak memurlarla itçileri 
soymuşlar ve cenuba firar et
mitlerdir. Aneze aşiretine men 
wp olan bu grup ayni tarihler 
de Gaziayıntaba gitmekte olan 
bir kervanı Urfadan 15 kilo
metre mesafeci"'! soymu1lar ve 
hayvanlarını almışlardı, bunla
rın bizim taraf atiretlerinden 
(Ciı) \erle yaptıkları (gazve) 
de reisleri Muhcum yaralanmıt 
bir ıözü kör olmuı ve Suriye 
gazetelerinin yazdrklarına na
zaran, vak'a mahallinden Fran 
sız tayyaresile Halepteki f. 
ranıız hastanesine götürülmüt 
tur Müsademe mahallinde mit 
ralyözlü bir otomobil ile diğer 
bazı eşya bulunmuş ve hatta 
bedevi kıyafetinde bir de resmi 
memur görüliımüştü. Bunlar 
vak'anm Fransızlar tarafından 
veya hiç olmazsa onların ma
lihnatı tahtmda yapılmış oldu
ğunu İ~pat etmitti. Garibi şu 
ki v k'ııdan bir müddet sonra 
hududumuzu geçen bir kaç şa
ki Urfalı Parmaksız zade Saf
fet Beyin otomobilini alıp git
mi~ ve frans1z h\ldut zabitine 
vukubulan mıiracaatımıza (ne 
y palım, Muhcuınun otomobi
lin karşılık tutun!) cevabı 
verilmiştir. 

( Muhcum) guya intikam 
maksadile (gazve) !erini büyüt 
müt ve sıklaştınnıştır. Muhcu
mı.ın oğullarile (Beniasaf) aşi
ret reisi ve diğer bazı rüesa hu 
dudumuza ko~muş!ar Bedirha
nilerden Celadet ile İbrahim, 
Abdullah, şeyh Nuh gibi ser
gerdeler ele gn velere kendi a
da -nları ile yardım edecekleri
ni vade<mişlerdi. 

2 - (Beniasaf) atiretinden 
30 kişi (Golnik) köyünü basa
rak hayv.ın ve ena gaspetmit
lerdir. 

3 - Sul'iye hududunda ka
lan Kırdım köyünün muhtarı 
Yusuf ile 14 arkadatı8 11; 930 
da Mardinin Harapkent köyü
nü soymuşlar, iki yük sigara, 
bir yük müskirat, iki yük mani 
fatura, altı hayvan götürmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

4 - Şahin oğullarile Şeyban 
lı r<'İsi Ahmet Malik ve bazı rü 
eu Malikin evinde toplanarak 
cınar altın ücretle 60 kişilik bir 
çete te~kiline karar vermişler
di., bu parayı Hoybun cemiyeti 
tekP.ffül etmiştir. · 

Hemen her gün tekerrüre
den bu vak'ala ı zencirlemeğe 
hacet yok, yalr!'.!6 -2-93 Harihli 
Almanca bir gazetenin şu habe 
rini ka_·cletmelc bahsimizde göl 
ge i h"ç bir nokh bırakmıyacak 
tlr. 

Ane-ze aşiretinin elindeki si-
13. hm Fransızlara ait olduğu-

tahakkuk etmittir. Mubcimin 
F ranaız tayyareaile nakli;vak' a 
meydanında bir yük otomobili 
bulunması ve Saffet Beye ait o 
tomobilin iade edilmem.si ve 
toförlerinin Halepte ha~dil
mesi gazvelerin Fransızlardan 
ne kadar b<lyük yardımlar gör
düklerini ispat etmektedir. 

Ermeniler 
Gene bahıimize dönelim: 
F ranıız gayesine yardım e

den bir kısım taınakçılar her 
taraftan topladıkları Ermeni 
muhacirlerile Suriyede 116000 
kiıilik bir kesafet vücude getir 
diler. Bunlar Yunanistandan A 
merikaya ticaret için ıiden Er
meni gençlerini ideta cebrenSu 
riyeye nakletmiş ve ta Arapgi
re kadar soktukları papaslarla 
memleketimizde lc:almıt, na
muskirane çalışmağa baılam1ş 
olan Ermeni aileleri bin türlü 
vait ve tehditlerle Suriyeye hic
ret ettirmişler ve Türklerin zul 
mı.inden kaçıyorlar! diye çifte 
roller oynamışlardır. Atiretler, 
biribirine zrt unsurlu arasına 
ince bir şerit gibi uzatılm1ş o· 
lan bu Ermenilerdir; hangi akı 
bete maruz bırakıldtklarını an
lamakta gecikmemişlerdir; ken 
dilerine arazi verilmesine, ev 
yaptırılmasına rağmen bunla
rın temelli bir surette yerleşme 
dikleri, ağaç dikmedikleı-i, ev 
yaptırmadıklart görülmekte -
dir. Herhangi bir fırsatta Suri
yelilerin bu muhacirlere karşı 
nasıl hareket ed~klerini gös
termesi itibarile 5 5 1930 tarih
li Eşşaıp gazetesinin uzun bir 
makalesinden aldığ1mrz şu sa
tırlar dikkate ıayandır: 

Akvam cemiyeti tarafından 
memur edilen Müsyü Litayl 

Ermenileri Suriyeye yerleıtir

mekle meşguldür, ~ark ve 
garp, kapılannı kapadıklan hal 
de Fransızlar mütemadiyen Su 

riyeye Ermeni davet etmekte

dirler, verilen paralara ve yap

tırılan binalara bakılırsa Erme

ni iskô.nı devam edecektir, ve 
bir gün gelecektir ki Türklerle 

aramızda bulunan Cezirei Ulya 

Filistindeki Yahudi yurduna 
benziyecektir. 

Suriyede Ermeni yurdu tesi
si Fransız siyasetine uygun o

labilir, fakat aralannda birlet
meğe çal.şan Suriyeliler mem
leketlerinin en güzel yerinde 
tehlikeli bir unsurun yerleşti
ğini hazmedebilirler mi. B;z bu 
nu hazmedemiyeceğimiz gibi 
Türkiye de memnun olmıyacak 
tır, zuhur edecek hadisatta Er
menilerin uğrıy<:cakları akıbeti 
Meıalifaris Pa~anın bu yüzden 
emlakini bırakarak lraka git
mesini izaha lüzum yok. 

6 5 '930 tarihli Elkabes ga
zetesi de şöyle diyor: 

Fransızlar Şimali Suriyeye 
Ermeni yerleştirmekle Türk 
hücumlarına kar,ı bir set vücu 
de getirmek ve kendilerine ita. 

at edeı1' bir unsura dayanmak 

istiyorlar. Ermeni iskanı Suri

yenin evvela istiklali ve sani
yen iktisadi vaziyeti için bir 
tehlikedir, bu sebeple her Suri
yeli bu teşebbüse karşı bütün 
kuvvetiyle mücadele etmek 
mecburiyetindedir. Ermeni rüe 
sası bu teşebbüslerinden dön
mezlerse Filistindeki Yahudi 
meselesinden daha feci vak'a
lar zuhur edeceğine emin olsun 
lar. Ermeniler, bugünkü fela
ketlere hep hayali bir gaye yü
zünden uğradıklarını hali. anla 
madılar mı, kendilerini yerle
rindenveyurtlaı;ından edenlerin 
tehlikeler önünde kayh<>ldukla
rını görmediler mi. Ermeniler 
Suriyede başlarına gelecek va
him akıbeti Ermeni yurdunun 
ilk taşı konduktan sonra anlı
yacaklardır. 

(Devamı var) 

HARlcr HABERLER •• 
Berlinde lngiliz nazırları ile 

ediyor müzakereler devam 
Yaşasın Mac 

nidalarile 
Halk, nazırları " 

Hcnderson ! ,, 
Donald, yaşasın 
alkışlamıştır 

Zeppeli'nin 
Segalıati 
Kutba giden balonda 

her şey yolunda 
BERLIN, 27 A.A. - Zeppelin'

den alrnan bir telsize nazaran balo. 
nun bulunduğu mevki ıudur: 

68 det"ece 43 dakika arzı şimali 
ve 43 derece 20 dakika tulü sarbi. 
Takriben Kanin burnu yakınların· 

da. Zeppelln'de herıey yolundadrr. 
MOSKOVA, 27 A.A. - Malyau

ine buz kıranr, Hooker adaH yaki
ninde demir abnıı ve Jeofü:ik iıta

ıiyonu ile temasa girmiştir. Gemi, 

Graf Zeppelin'e mülaki olmağa ha
zırlanmaktadır. 

Bir telıiz haberine nazaran, Zep· 
pelin muntazaman yoluna devam et 

mektedir. Sabahleyin balonun Fran 
çoiı Jozephe araziıinin müntahast. 
na visıJ ve Malyguine buz kıranına 

mülaki olacağı tahmin edilmekle 
idi. 

MOSKOV A, 28 A.A. - Zeppe
lin balonundan gelen bir telsizde, 
seyahatinin muvaffakiyetle denm 
ettiği bildirilmektedir. Balon Fran
çoiı Joıeph topraklarının cenubun& 

bu sabah vasrl olacağım ve Maligui 
ne buz kıranına tesadüf edecegini 
ümit eyleyordu. 

Almanyada intiharlar 
arttı 

BERLIN, 27 A.A. - Reımen bıl 

dirildiiine ıı-öre Almanya' da 1929 
aeneoinde intihar edenlerin miktarı 
16,665 kitiye baliğ olmuıtur. 1928 
de müntehirlerin miktarı 16,036 ve 
1927 de 15,982 idi. 

BERLIN, 27 A. A. - lktısadi 

buhran ne iceııinde bin;ok iflaılar 

vukuu Alma.nyanın muhtelif yerle
rinde intihar vak"alımm korkunç 
bir derecede arttrmıttrr. Berlinde 
ıon zamanlardaki müthit intiharlar 
hariç olmak üzre muhtelif Alman 
devletlerinde ve bilhassa aluunyada 
yüz binde kırk intihar vardrr. 

(Volf Büro) ' 

Bernard Show 
Moskovada 

MOSKOVA, 27 A. A. - Ber
nard Shaw'un 75 İnci ytl dönümü 
münaoebetile ıendikalar yurduncbı 

bir müoanıere verilmittir. lngiliz 
muharriri, binlerce kiıiden mürek
kep olan hazırun tarafından tiddd
le alkıılanmıttır. Lounatcharaki, 
Sh .. w'un dehall hakkında bir kon
feranı vermift:İT. 

M. Shaw, nutkunda ezcümle şu 
sözleri ı~ylemiıtir: 

- Ruıya'da olup biten feyleri 
kendi sözümle gÖrdüğümden bu 
memlekete kartı olan muhabbetim 
c!aha ziyade ertti. Sovyet Ruıya'nın 
teıbit etmit olduğu hedefe •asıl o
lacağına kanatim Yardır. 

Hasta olan Gorki, Shaw'a ıı-önder 
miş olduiu mektupta diyor ki: 

''Y etmİ§ beJİnci yıl dönümünüz 
de ıiıi pek İyi takdir eden bir mem 

lekette ve ıi:ı:in kalemenizle gülünç 
bir mevkie düşmüı olan cihana kar
şı muazzam bi,. cidale atılmrş bulu
nan bu cidalde muzafferiyetle de
vam eden ve herhalde galebe çala
cak olan insanlar arasında bulundu
ğunuzu öğrenmekten mütevellit me 
serret ve bahtiyarhğımr arzederim." 

Merasimden sonra bir konseı· ve
rilmiştir. 

Pa riste heyecanlı 
bir dava 

PARIS, 27 A.A. - Bugün öğle
den sonra Paris'te heyecanh bir da

va batlamrıtır. Maznun, Venezuel· 
la'nın mütahayyiz ıiyaıi ıahıiyetle
rinden birinin oğlu olan Carlos de 

Villamueva'dır. Mumaileyh, bir A
merika bankasında serviı ıefi idi. 
Spekülasyon neticeıindc birkaç 
milyon ihtiliı ettikten sonra orta
dan kaybolmuş ve nihayet Legion 
etrange'de bulunup yakalanma" 
bundan 15 ıı-ün e~vel gazetelerin za

bıta vukuatı sütunları için mühim 

bir mevzu tetkil etmiı idi. 

1 Hitler 
Taraftarları 
Almanyada karışıklık 

mı çıkaracaklar? 

1 

Hit_ler 

Bankalar 
Arasında 
Müzakere müsait su

rette devam ediy r 
BERLIN, 27 A.A. - M. l•cn

deraon, aaat 8,37 de ıı-elmi4tir. M. 
Curtiuı kendisini iıtaaiyonda bek .. 

!emekte idi. 
M.. Henderson, mikrofon önün· 

de, kendi memleketi ile Almanya a
raıında mevcut olan ve 1 ngiliz bat
vekilinin Berlin seyahati sayesinde 
daha ziyade iyileşlirilmeıi mümkün 
bulunan güzel münasebetlc"den bah 
aetınittir. 

Berfin, lngiliz nazırlarını 
a,kışlıgor • 

BERLIN, 27 A.A. - T->ıbit e
dilmiı olan program mucibince M. 
Mac Donald, saat 17,17 d"' Friedri
chıtnuae iıtaıyonuna viıd olmuş

tur. lstaıiyonda kendiıini M. Brü· 
ninır, M. Curtiuı, M. Hendenon, 
lnsiltere'nin Berlin ıeflri Rumbıld, . 
bütün ıefaret erkanı ve memurini, 

Berlin birinci belediye reisi, letrifat 
müdürü, birçok Alman erkanı bek
liyordu. 

Rıhtımlar üzerine ve 
yakinine toplanmıı olan 
bir halk kütleoi, M. Mac 

I 
iıtaıiyon 

kalabat.k 
Donald'i 

hararetli bir surette karşılamıştır. 

Ekıeriıi üniformah olmak üzere İm 

BERLIN, 27 A.A. - Proıya na
zrrlarından M. Grimme, Euen'de 
İmperatoı-luk bayrağı te.;kilab azııaı 
nın bir içtima1nda bir nutuk söyliye 

rek M. Hitler ile M. Hugenbet·a-'in 
peratorluk bayrağı teıkili.tına men

battı hareketlerini takbih etmiştir. 
ıup binden fazla aza bulunuyordu. 

Mumaileyh, M. Hendenbuı·g ilo ~L 1 
Halk, dakikalarca · 'Y at•ıın Msc 

Brünin~ ve M. Braun'u methetmİf D ld' y H J ı y 
J • ona . asaıın en erıon. Cl!a-

ve sözlerini lngiltere'nin muaveneti 1 "li ·Alma ka . ., J" 
ıtn neı z - n mu reneta •-

ki.fi olmadrğını ve Fransa ile muka / L- - 1 d 
. .. .. .. ye uagırmıf ar ır. 

renatın zarurı bulundugunu soyle- M B .. . L ak 1 ·ı· 
mek '.>ureti1e bitirmiştir. 

BERLIN, Z7 A.A. - Hitler ta
raftarı komüniı erle çelik nuğferli
ler, 1 ve ~ ağuıt s tarihlerinde Luıt 
ırarten' de l!eni ve umumi içtimalar 
akti t"savvuru da bulundukl..-•n• 
haber alan zabıta bu içtimalan m&o 

netmiı ve alakadarlara bu içtimalll
rı binalar• dahilinde aktedebilecckle 
rini tebliğ eylemittir. 

V ARŞOVA, 27 A. A. - Hitler 
taraftarlarından ve Alman jeneralle 
rinden Litzman, Dantzig' e gelerek 
bir konferans vermiıtir. 

Jeneral, Almanya'nın vaziyetin

den bahıehnit ve harp esnaaında 

Alman ordusunda hükiim ıürmiq 

olan aıkeri zihniyetin Alman millo 
tine intikal ve Dantziı(ın yeniden 
Almaoya'ya rucu etmesi lizım ael
diğini beyan etnU§tir. 

BERLIN, 27 A. A. - M. Mac 
Donald'i alkrşladıktan sonra Fri~cl
ricbıtraıse' dan avdet eden iınpera

torluk bayrağr teşkilatına menıup 

30 ki,i, Nasyonal · Sosyalistlerden 
mürekkep bir grubun tecavÜ'ZÜtıe 

uğramıl! tır. 

Neticede bir arbede zuhur elmİ4· 
tir. Her i1·4 taraftan da yaralı va<
dır. Poliı kavgacıları ayrrmıı ve bir 

çoklannı tevkif etmittir. 

Bağdat cinayet mah
kemesinde feci bir 

hadise 
BACDA T, 27 A.A. - Cinay.ıtle 

müttehem bir ıahıın muhakemeoi 
eınaoında cinayet mahkemesi, f..,_ 
kalii.de hadiıelere sahne olmuıtur. 

Maktulün akraba•mdan biri, caninin 
Üzerine atılarak hançerle öldürmüı
tür. Umumi karıı-aşalık eınaıında 

p'>liı memurlarından biri, ani ve ih
timal gayri ihtiyari bir hareketle, 
ıüngüaünü arkadqlarından birine 

saplamış ve arkadll§ını aiır ıurette 
yaralamıtbr. 

Birkaç dakika mücadeleden son
ra katil tevkif edilmiıtir. 

Viyana cinayeti 
VIY ANA, 27 A.A. - Die Stun

de gazeteıi, evvelki gün katledilmit 
olan Semmelmann'rn 10 haziran ta
rihli bir mektubunun metnini nef
retmektedir. Müteveffa bu mektu
bunda Sovyetler hesabına yapnuş ol 
duğu cıuusluia ait hatmılarrnı sat
mak teklifinde bıalunmakb.dır. 

. rurung, uıu tam nıı ız na
zırlarını kabul edecek ve ıerefl.erine 
ba,veki.let daireoinde büyük bir zi
yafet verecektir. 

Nazırlar, yarın reiıicümhur nıa

reıal Hindenburg tarafından kabul 
edUceklMdir. O ile vaktı, M.. Curti-
uı'e hariciye nezaretinde bir ziyafet 
verecektir. 
lnsiliz ıefiri de bir ıı-ala ziyafeti ve-
recektir. 

M. Henderıon, yarın akıam sa
at 00,0S'de Berlin'den mufarakat e
decektir. 

Çartaınba proıı-ram.ı henüz teıbıt 
edilmemiıtir. 

Hava müsait olduğu takdirde 1\-L 
Mac Donald, tayyare ile avdet ede
cektir; lngiliz baıvekilini götürmek 
üzere üç lngillz askeri tayyareıinin 
yarrn Te111pelhof tayl'ııre karargi.hı
na selmeaine intizar olunmaktadır. 

lngiliz nazırlarının Proıya mec-
liıi sosyalist reiıi doktor Br:ıun ile 
de görütmeleri muhtemeldir. 

Soıyalist lideri Breitscheidt ile 
M. Wellı ve sabık Almanya maliye 
nazırı M. Hilferding, soıyaliıt kon-
greıine ittirak etmek üzere gibnit 

oldukları Viyana'dan lngiliz narırfa 
rını selamlamak ve kendilerile so
rü,mek üzere, buraya geleceklerdi'". 

Bank11lar arasında 
müzakereler 

BERLIN, 27 A.A. - Reichıı

bank; Londra konferansının Alman 
ya'ya açılmıf olan ecnebi kredileri 
hakkındaki veaayallnın tatbikine 
müteallik olarak ecnebi bankaları 

ve bilhasaa lnıı-iltere banka11 ve fe· 
deral Reıerve Bank ile giritmiı ol
duğu müzakerelere hararetle devam 
etmektedir. Ecnebi kredilerinin tak 
viyeıi için Berlin'de huıuıi bir ko
mite ihdaı edilecektir. 

Bu nevi komitelerin bathca ln
siltere ve Amerika'da ihdas edilıne
ıi temenniye ıayandır. lhra~ banka
srnın büyük husuıi ecnebi bankalar 
Üzerinde nüfuzunun bu bankaları 

Almanya'ya açaııı oldukları kredi
leri çekmemeie iknaa kifayet ebne
ıi de temenniye pyandır; fakat da
ha ufak mikyasta muameleleri olan 
ve keza Almanya'ya kredi açmtf bu 
lunan ecnebi bankalarının Almanya 
da banka mıaameli.b normal bir bal 
alır almaz her ne bahasrna olursa 
olıun paralannı yeri çekmek isteme 
!erinden korkulmaktadrr. Son gün
lerde lngllterenin muztarip bulundu 
iu albn seyllnınrn arzusu hilafına, 
lnailtere bankasrnr Almanya'da bu. 

-• 
Müdür ve mualliınl 
içtimaındaki kararlı 

ANKARA, 28 A.A. - Kız ve er- !arla muallimlere yaptırıl 
kek mektepleri müdür ve muallim- Muallimlerin fen dersi . 

b·1ı11<. 
eden tecrübeleri yapa l !erile mutahaasıalar içtim&.1nda görü 

fillen ve karara bağlanan meıeleler 

tunlardır: 

1) - Mektep mezunu olanların 

meıleklerile mütenaıip itlere yeri~ 
tirilmesi, bunlara mektepten çıktık-
tan sonra meslekleri için li.zrm olan 
vesaitin temini. 

2) • Mezunlaı·ın Staja tabi tutul-
ması. 

. . . ı· 1 ı.asiı 
mın ıçtn azım ıe en ti 

kolaylıkla ne suı·eıle y•~ 
muallimlere ıı-österibnekl~ 
!etler kendilerine yaptırı ,? 

Kursa devam eden 7' .... J 
her sün bet grupa ayı111"': 

:ıı · San'at mektepleri için 
himaye encümeni te,kilL 

Birinci grup tabiiyat tc<"' 
kinci grup fizik tecriib~ 
grup kimya tecrübe!"'."~ ~ 

birer grup tahta atölye itler~ b< t 

demir atölye iılerile ıııetl~ 1. 

4) • San'at mektepleri için birer tadır. la 
sergi teıiıi. 

5) - Krz San'at mekteplerinin ta
limatııame ve programları yeniden 
tetkik edilmİf ve icap eden tadilat 
yapılmıttır. 

Bu kararlar yakınila milli talinı 
ve terbiye heyetince tetkik edilecek 
tir. 

Kursta muallimlere 1ırJl'ı 
ni tecrübeler milli talİrP ff "1 
azaşından Rüıtü, mualljııl 
fizik muallimi Hayri, ~r.. · 
mi Dr. Avni Refik, lzııııt ~I 
ya muallimi Salilıettin, . t 
kek liıeıi tabiiyat mualliı" 
htanbul kız liıeoi fizik ~ 

ANKARA, 28 A. A. - Orta ni Beylerle Galatasanı)' il" 
muallimi Maruce Beyin ,,rl • 
bncbı yapbrılmaktadır. 

mektep fizik, kimya, tabiiyat mual
limlerinden bir kıımı için Ankanıda 
Ga><i Muallim mektebinde açılan ye 

20 ağuıtoı 931 tarihine kadar de
vam edecek olan kursta muallimlere 
Orta mekteplerin ahiren fevkalade 
ameli bir şekle ifrağ ve tadil edilen 
fen dersleri programlarının esaslan 
izah edilmekte, yeni programlaı-.n 

ne ıuretle tadbik edileceği gösteril
mekte ve yeni programlar• tadbit i
çin lazım gelen bütün fenni tecrübe 
ler ameli ola~ak ve en basit vasıta. 

Demir ve tahta atöl1• 
Ankara san'atler mekt_. 

!erinden Süleyman Be1l"j 
alhndadır. Bundan batkJ il 
biye reiıi Ihsan, azadaıı ~ 
Ali Haydar Beyler tarJ.1 _wf 
dersleri hakkında muallİI"'" • 
feranılar verilecektir. • /.. 

Kurslar vekalet umuııı' 
!erinden Bedri Beyin id•r<" 
drr. 

lzmirde lstanbul sporla Altınor 
arasında voleybol müsabaka! 

IZMIR, 28 A.A. - Dün geı;e saat 10 da Altınordu saha11nılt1 
teca0~ •eyırci huzurunda Iıtanbul Spor ye Albnordu araım.ı. 
müsalıokasr Al taydan Fehmi Beyin idaresinde yapıldr. f 

Bit-inçi devreyi 8 e kart• 15 ve ikinci devreyide 10 na kart• 1 
\ltıMrdu kazandr. Altınordıı gecen ıene lik maçlarına ittirak 
dan Üç kişi noksan idi. 

Çarşamba ı<ünkü maç Alla>·la yaprlacalctır. lıtanbul Spo<"i~ 
tebit Kubilayr mezarrna bir çelenk koymak ilzere Menemene gİI"" 
Ak~ avdet edeceklerdir. ti 

Bir yatta iştial 1 
NEVYORK, 27 A.A. - Sinema 

yrldu:larından Harry Richmon'a ait 
Chevalerie yatında birden bire bir 
ittial olmuıtur. Richmon ile l\rala
rında üç aktriı bulunan duetlileri 
alevler içinde kahruılardw. Bunlar
dan bazılan kendilerini denize at-
mrşlar ve biraz sonra kurtarılmıılar 
dır. Diğerleri rrhtuna çıkmaia ıru
valfak olmutlardır. B~oldarının vii 
cutlarr muhtelif yerlerinden yanm.ı,. 
tır. Fakat, bu yanıklar tehlikeli de
lildir. Yat batmıştır. 

Bir mahkumiyet kararı 
PARIS, 27 A.A. - Ceza mah-

kemesi V enezuela'nın sabık Paris 
ortaelçisinin oğlu olan ve 12,5 mil
yon frank dolandrnnakla maznun 
bulunan Villanueva'yı 3 sene hapse 

1 
ve 2000 frank para cezaHna mo.h
kum etmiştir. 

M. Lloyd George 
hastalandı 

LONDRA, 27 A.A. - M. Lloyd 
George kan İtenJe haıtalığına tutul 
mut ve yatağa düşmüttür. 

Şikago'da bir cinayet 
ŞlKAGO, ?:1 A.A. - Otomobile 

binmiı olan iki meçhul ıahrs, gaze
teler tevzü birliği katibini yaralamrı 
tır. Yaralı ölmüttür. Poliı, birliğin 
eski kitibini iıticvap etıniıtir. 

= 
lun.ın mühim miktarda paralarını ye 1 

ri çekmeğe mecbur etmeıinden de 
korkulmaktadır. Bu iki ihtimalden 
herhanıı-i biri Alman ahvali maliye
ıinin iıli.hı için oarfedilmit olan me
ni, birkaç saat içinde heder c.lup 
gidecektir. Bu ıebepten dolayr, Ber 
lin hükumetinin ecnebi kredilerinin 
ipkaıı için. yapılan müzakerelt:r ntüı 

bet bir neticeye iktiran ettiği zaman 
banka moratoriumunu tamam~n or

tadan kaldırmağr tercih edeceği 

zannedilmektedir. 
Batka türlü olsaydı Almanya -

Mahzurlarına rağmen - ecnebi mem 
leketlere yapılacalc tediyat için k11-
mi veya milli bir moratorium ilior
na karar verecek idi. 

Berlin, ecnebi mali mütaha&1ısla
nn ırelmeoini büyük bir oabrrsrzhkla 
beklemektedir: 

Bunlar lıveç bankerlerinden M. 
W allenbera, bir Amerilıan ve bir 1 n 
ır;ilis telmilıt müeariri olup ..ı&hiyet 

Temyiz aıabf 
ANKARA, ıs - Sab* 

meb'uıu Ahmet Saki Bet .J 

mahkemesi azalıtma ıeçil"" 

Seville'de sük61' 
avdet etti 

SEViLLE, 27 A. A. / 
ve viliyet dahilinde tanı ~ 
hüküm ıünnektedir. Aoı~ 
yük bir kraaıı tekrar çalı!" . 
lamıttw, itleri bqma b...,aı 
mit olanlarda da hiiınü oif 
deiildir. Bu &"ibiler, menıııl'1 
lan atelyeleri kapalı bullJld 

Bu ıon haberi öğren•" 
Ruiz Trillo, itaatsizlik ~-ı.'1 
larm tevkif edilecelderiııl 
tir. Telefon grevcileri, te1tP 
panyallmn talebi üzeri"' 
brrakdmıtlardrr. 

Örfi idarenin kaldU"ll~.i 
vil valinin avdeti bekleoil ,1 
Franko'nun art.adat• mat<lıl 
da'nın davaıt, devam ~ 

Sivil •ali, geçen haftaki fi 
ktnda hükumete malunıl'~ıl 
vermek iizere Madrit' e 11 

Kral havad•ıl 
LAKEHURST "N~ 

A.A.-Siyam kralı ve ~ 
Angeleo te bir kabili ıe•lı ıJll 
nerek Atlaa Okyanosu .. İ 
-Y ork tehri üzerinde uzu~ 
uçmuılardrr. _,,,) 

. . ·ı.1 
taı· Alman talıoıyetlcn ı " 
ıelelerini tetkik edecekleı" ,İ 

Diğer bir meıele dab• ,ti 
o da normal vaziyetin a•d~ 
edebilir o da tasarruf ••"~ 
:seleıidir, zira ten>İnat "'e ~ 

.,.;ııt ka11, bankaların tasfiy ıJI 

edecektir. Tasarruf sa?d~ııY"./1 
kında henüz bir karar ıı_ıı ,;;, 
mi•tir. Şimdi bunlar içı11 

umun ipkall düıünülür0''. I_ 
böyle bir kararın nebccf•<'; 
olacaktır. Bugün Reich•lı'/, 
ğer büyük bankalar ve IJI 

clıklarr aı·asında hararetli 

ler olmuştur. 

Tasarruf sandıkları~~/ 
için ihdao edilmiı ol•n 1

. 1 .. .,, .. ; 
mükerrer iskonto reJ1 U 
kat'i olmamakla bersbeı"• 
mektedir. rf/I 

Bu alqam .-eya 1•rıo 
ittlhau m11ht-eldİı"· 



• 
~ına iratları 

I~ \ --
pina iratları kanunu 
' tebliğ edildi 
' ~ . 
)(eni kanunla mükellefler vergı 
: nisbetinden bir çok , 

İstifadeler temin ediyorlar_ . 
·.if ~lisakkafat vergisi yerine 

111l olan yeni bina iratlara 
Per .. k . gısı anununun Viliyete 
tbliğ edildiğini yazmıştık. 
•anunun hututu esasiyesi 

J'lkkında bir muharrimiı Def· 
rdarlıktan fU malümatı al· 

~IŞbr: 

ınaksadile kezalik yenı ıhti-
1 Öre tesiı olunmuştur· 

vaç ara g 'bd 
. 4 - Eıki kanun~n . ı as 
eylediği ahşap ve kargır far
kını ortadan kaldırmışt_ır: d 

5 - İratların tahm?n"': e 
hakkını ihtiyacatını vası mıkk 

t nazarı dikkate alara 
yas ıı h ' tlerin 
t lunini icra eden ey e . 

" Umumi tahrire müteallik ak . tı'ni Halk mümessılle· 
iik.. e serıye 
I Umlere. tahriri yapılacak rinden seçmiştir. 

. ~··a~ şehlr, kasaba ve köy 6 _ Eski kanuna naza· 
~z utaınlarına göre mer'iyete E köy ve havalisinde 

ecek olan bu kanunun di- ::n b::: müınasil yerlerd_e 
er hükümleri 1 haziran 1931 h f ı larını bı-
• bulunan ba çe az 8 

• • r 
·lltsinden muteberdir. Yeni na mütemmima tından ıtı~a 

·t'ıuu, bahçe fazlaları naını ederek bina ile birlikte ırat 
': erazi vergisine yüzde yir- . . t b' tutulmuş ve 
11 nisbetinde bir tenzilat vergısıne a ı h 1 bu suretle zaman zaman ~ • 
rPııııştır. İratlar tahmin eden . hatt'e agır 

~ • kın ciki\yetinı ve 
ey etlerin teşekkül tarzını ~ .. .. den yarım asırlık 

.'bdil eylediği gibi, itirazla- ~~;g~a~:::ıı malik ola·n· bir ç~k 
J~n lnercii tetkikinde değiş· bahçeleri muhafaza ı~ı~ yenı 

1 trııı.1 'ştir. t ıştır 
tatlı arsa nami ile ticaret bir hükümler vaze m . 

Vasf d 1 · 7 _ Vergı' nispetini ah· 
ın n kullanılan yer erı 

ltı.lisakkafat vergisi mevzu· kargir farkı gözet-
Unda k · şap ve 'k' · ca 

( n çı ararak erazi vergsı meksizin yüzde on 1 ıye ır 
:evzuuna ithal eylemiştir. · b suretle mükellefler 
"'cı etmış, u . k 
nunım yaptığı ,; enilikler . · etinden bır ço 

k Eski kanuna nazaran yeni ~e~f' de~:pteınin eyledikleri 
aııunun yaptığı yenilikler: ıs~. a ayrıca mevcut iratlar-

. 1 - Yeni kanun verginin ~a~ yüzde yirmi niapetind~ 
ısnıini değiştirmiş bu suretle tamir ve mabafaza masrak 
Yalnız sakaflı bi~alıır değil, namile bir miktar ayırarha 
sakaf! f b'l"mum · · m'u'mkün mertebe a· 1 ve saka sız ı u vergıyı 

s~bit İnşaata .şamil bir ünvan fjflettirıniştir. 
a _ıııış ve aynı zaınanda ver· Eski kanuna nazaran 1000 
~~~i~ serınaye üzerinden de· kuruş iradı gayri safisi olan 
~1 

'd ırat lizerinden alındığını kıiğir bir binanın geçen sene 
1 

a e eder bir isim vermiştir. 1000 X 6 = 
t 2- Vergiye tabiiyet nok· verdiği vergı İOO 
asından erazi ile bina vazıh 

6000
>< 17 = 1020 kuruş iken 

::r~tte tefrik ve hudutları . k una nazaran alınacak 
Yın kılınmıştır. yenı. ;000><6 -6000-1200~ 
3 - Daimi muafiyetleri vergt O 

Yeni 'h · · 12 >< 480 + ::::: 567 kuruş 
ı tiyaçlara göre tesıs fÖO 

etıniş olduğu gibi muvakkat eder ki, aradaki fark 434 
~ııafiyetleri de teşvik ve zaif 
ırat kuruştur. 

..,,,.,'.:_~s~a~h~ip~l:e:r:in:i,,..,~m::u~b~a~f a~z~ıı'...,'.,..:::;::;,,.,.....,.~~,.,..~""""""""",.,..... 

Ekononıi 

Vtlltget~ 

Merkeı 
Nahiyeleri 
fşi çok olan kazalarda 

nahiye teşkilah 
Viliyetimizdeki kaza kaymakam 

ları aym zamanda her kazada bulu
nan merkez nahiyesi muanıeli.tını 

ifa ederler. 
Halbuki bazı kazaların muame

latı son za.ınanlarda çoğaldığı için 
yeniden bazı kazalarda birer merkez 
nahiyesi teşkili lazım gelip gelmedi
ği düşüniilmüttür. Bu cihet dahili
ye vek8.letinden sorulacaktır. 

Şayet vekalet kazalarda, bi(h,..sa 
işi çok olan Beyoğlu, Eminönü. ve 
Fatih kazalarındaki merkez nahıye
leri itini kaymakamların de§'ll, ayrı 
birer nahiye müdürünün tedvir et
me.sini muvafık görürse o zaman bu 

merkez nahiyelerınde de tam teı

kilat 3apılacakbr. 

Kooperatifçilik 
cemiyeti 

• 
idare heyeti bugün . 

mesaı 

programını hazırlayacak 
Darülfünun kooperatifçi

lik cemiyeti faaliyete geçe
cektir. Kooperatifçilik cemi
yetinin umumi katibi Anka
ra' dan şehrim'ze gelmiştir. 

Cemiyet idare heyeti bu
gün toplanacakt ır. İdare hey 
etinin bu içtimada mesai 
programı tanzim edilecektir. 

Kooperatifçilik cemiyeti 
muallimleri ve bütüa münev
verleri, cemiyette çalışmağ:ı 
davet etmektedir. 

Ticaret ve Sanayi 
Bankası 

Va:zigetini dü:zelhıek 
üzeredir 

Ticaret ve Sanayi Bankası: vazi .. 
yetini dtlzeltmek için mali mahafil
deki temaslarına devam etmektedir. 

Kuvvetle aöylendiğine nazaran, 
Ticaret ve Sanayi Bankası bazı 

milli bankalarda bir angajman yapt[J 
vaziyetini düzeltmek Üzeredir. Hat
ta bankada a.liikadar zevat tekrar 
tediyata başlamanın bir giin meoele
ıi olduğunu söylemektedirler. ________ ...... __ _ 
Eşrefin 
Cenazesi 

b "kumetile bir kontrat 

1 

zere Sovyet u Vefatını teessürle ya.ı:dığımız 

Kahve fiatları aktedmiştir. ınikt Belediye sıhhiye müdürü Neşet o •. 
. Piyasada kahve stoku azaldığı İ· Yapılacak muhayaat~ln . 1 arı man Beyin oğlu ve Türkiye ec:zane-

Çlf\ k ·· . · et verı mı~ o ma-. . alıve fiatlerinin şu birkaç gun hakkında bır ışar . k. si sahibi Eyref Neşet Beyın cenaze-
ıçınd ld' D' ber büyük bır ye une 
... e Yükselmesi muhteıne ır. •· ınakla bera ' . ıi dün saat on birde Ankara cadde-
iter tardftan Brezilya hükUmeti kah baliğ olacağı söylenınektedır. sindeki bane"inden ka1dırıln1cştır. 
~:~· ç.u~al başına on şilin resim koy K karpuz bolluğu Cenaze mera,imi çok hazin ol-

gu •çın fiatler bu noktadan da a VUDt k k mu• ve kendisini seven Ankara cad-
l""k · k ve arpuz co l' 

u aelecel,tjr Fakat şehri.ın.İS tacır Bu 5ene avun k -, desindeki kltapcı ve sair bütün dük-
le . • d K k " denilen avun ar 

f'lltden bazıları resim konma an boldur. ır agaç . ld .... ki.n sahipleri cenaze geçerken ına-
"" 1 · h · · ze gelrneuıış o ugu 

Ye kahve getirttikleri için pıyasa- henüz şe runı k d"' ··kt"' tem ve hu··nnetlerini izhar irin, dük 
~ k f' ti . o UfU ur. . ' 
'la fiaı yu"kseklı'"ı'nden k·ar edece .. halde kavun nı erı ç . • • • d" 
1 

I! k f tlerı kanlann1n kepekleri.nt ın ırmi.oı:le1·~ 
••~' f" tleri de avun ıa ' ...,,,._ Kaı·puz .1a k .. dir. 

Kavun ihracatı 

yükselecek .. 
ihracat ofisi kavun ihracatı ıçın 

letk.ikatına devam ediyor. Aldığımız 
tnaJ. . f' . beyııelltmata göre ıhracat o ısı 
nıllel nakliye §İrketile anlaşmışbr. 

Bu §İrket buradan Paris'e kadar 

ka."11n batına 7 buçuk kuruş ala"'.'k· 
tır, ihracat -0fisi aynı zamanda Vıya 
rta' da da kavun sattrrmak için bir a

.ian bulmu!tur. 

Almanyada da 

buğday bol! 
Geçen senelere kadar senevi üç 

nıilyon tona kadar buğday ithal e
den Almanya'nın bu sene buğday 
ihraç edebilecek bir vaziyette oldu

ğu söylenmektedir. 

lktısadi muhafilde AlrnanY:''nın 
'h "'t "tesir 1 rAcat miktarı ve yapacag 
h'>kkında şimdiden bir tahmin yapı 
lanıamal{tadır. 

Holanda Rusyadan 

zahire alıyor 
Mo::;kova'dan gelen malUınata 

na·.caı a~, 1-lolanda'nın büyük zahire 
Holanda'nın 

kadar düşü tur. Cenaze mera İmİQ.de doktorla,· 

Kavun ve karpuz, piyasan: eczacılar, kendisini çok seven gazt:-

erkezi vaziyetinde olan yerlerde teci arkadaşları bulunmuşlardır. Ce-
m f bu ucuzluğuna rağmen, say ıye ma naze Eşrefin, kapalı bulunan eczane 

hallerinde ve şehrin kenar semtle- si. önünde bir dakika durdurularak 

rinde oldukça pahalıdır. Maama- ruh1.1.na fatiha okunmuıtur. Bu es

liik d lar bu sene havaların nada, arka•ında on beş giitılük ~ocu 
fih a 8 ar . d d l ka iJ.uflu ve zevcesini lohusa döşeğinde 
ok .. 't gitmesın en o ayı . ~ 

ç muskaırpuzuo her seneden daha bırakan bu gençi.n ölümü için yaş* 
vunvea · ""ki Mh . ld ""'unu temin etmektedırler. lanmıyan goz .a mamııtır. er u-
vaız 0 ug mun cenazesi vapurla Eyibe nakle-------

Dünkü sıcak 
Diin lstanbul _.deta kavruld~. 

M 
. . en sıcak giinii addedebıle 

evsımın 
• . . du·· 0 hararet derecesi .J3 e 

cegımız ı 

kadar çıkmıttı. 
Maaınafih diin devair tatil bu-

lunduğu cihetle çok kimseler, aile
lerile birlikte lstanbulun serin köşe 
!erine ve sahillere dağılmışlardı. 

Edirne hapisanesinden 

yedi mahk~m geti~ildi 
Edirne Vilayeb ora hapıshane· 

sinde bulunan yedi ağır ceza mahkii 
munu İstanbul hapishanesine gön

dermif, mahkumlar diin buraya ge
tirilmiıtir. Bura hapishaneıinden de 

yedi hafif ceza ma~ku'."~ Edirne ht1 

dilmiş ve namazı kılındıktan sonra, 

aile makbereRİnde Allahın rahmeti
ne tevdi kıhnmıştır. Ailesine tekrar 

beyanı taziyet eyleriz.. _,....._._ 
İzmirde de beyanna

meler dağıtmışlar 
IZMIR, 28 - Dün akşam şehrin 

muhtelif yerlerine komünist beya°> 
nameleri atıldı. Zabıta derhal fa~li
yete geçerek sekiz kişi yakaladı. Bix 
zat polis müdürü Feyzi ve Müddei
umumi baı muavini Cevdet Beyler 

tarafından ifadeleri alındı. Yakala
nanlar arasında bulunan modelci Ke 
rim ve izzet geçenlerde ayni cü .. 
rümden yakalanmış ve Diyarıbekire 

sevkedilmişti. Hadise birkaç •Pr<•· 
rinin tertibidir. 

un 

Olacak şey mi bu? 
"Sen gel, tahta perdeye gözünü 

uydur, içerisini seyret ! .. ,, 
Elindeki sopayı birinin kafa

sına vuracakmış gibi iki yana 
sallayarak koridorda dolaşıyor
du. Belli ki pek hiddetli idi; 

- Körolası musibet, diye 
söyleniyordu, evi barkı başına 
yıkılası herif.. elgün kepazesi 
çapkın.. Ettiği baltı Serezin 
kadısı yemez.. Kırdığı ceviz 
bini aftı canım ... 

Altmışlık bir hatun: Uzun 
sivri çenesinde kala kala iki di
şi kalmış .. Surat desen sütlaç 
kaymağı yanında ütülü kumaş 
gibi kalır.. Amma çaçaron mu 
çaçaron ha! .. 
Yanında ondan biraz daha 

genç görünen bir ihtiyar banım 
var. Durup durup onıa dert ya
nıyor: 

- Kardeş, hiç bu olacak şey 
mi? Sen gel, tahta perdeye gö
zünü uydur, oh .. Keki .. içeri
sini seyret •. Nerde bu bolluk? .. 
Onbeş gün oluyor, bir akşam 
elimle tuttum, E .. hanım, artık 
sen ol da ses çıkarma ... 

Küçük değil ki.. dört kaşlı 
delikanlı ... Evde namehrem mi 
varmış, gelinlik kız mı varmış .. 
düşünen varsa beri gelsin .. ln-

san hali bu Raziyanımcığım .... 
Sırasında çırçıplak bahçeye çı
kıyoruz! Hadi beni bir tarafa 
brrak.. Fakat orada duvak düş
künü iki tane kız var. Samiyem 
de hani epeyce gelişatladr. Be
nrm gözümle bakarsan 
daha çocuk amma.. Neyse 
uzun sürer buı·aları... diyece
ğim işler böyle .. bir söyledim, 
olmadı, iki söyledim olmadı, ni 
hayet kendi elimle yakalayın
ca desturun suratına ''tuuuuu !,, 
diye tükürdüm. Bilirsin ağzım 
açıldı mıydı kolaylıkla kapan
mak bilmez. Epey söylemişim 
zahar ... Terbiyesiz tutmuş da
va açmı~. Durur muyum bir 
dava da ben açtım. 

Bugün istintaklıkta.n çığır
mışlar da ondan ötürü gel
dim.,, 

O sırada seyyar şerbetçi ha
nımnineye bir bardak limonata 
uzattıı: 

- Buz! buzzz .. buzzzzzz ..• 
Kadın şerbetçinin elinden 

bardağı kaptığı gibi aldı: 
- Ver ver... bir su, iki ek

mek yerini tutarmış ... Zati içim 
yanıp duruyor .. 

Esı·ar kaçakçılığı 

Dün polis kaçır Almak istenen 
beş -okka esrar yakaladı 

Polis ikinci şube memurları 1 makinisti ıenıafor i'!"retin bidayeıte 
dün mühim bir esrar kaçakçılı- gömıedifinden, ol,.nca h,.;,., ileri.,. 
ğına müttali olmuş ve bir ha- meğe ba,lamıt, fakat te Jbirli istaı· 
malı beş okka esrarı vapura yon memurları ~ole ı;uhtemel bir 
nakled,,rken yakalamıştır. kazanın ÖnÜ<te i<n<etler veı·erek g<>ç 

Esrar ayakkabı mantarı ha- mişleı·dir. 
!inde ihzar edilen kılıflara mun Şadı demiı·yolları kumpanyası 
tıızam yerleştirilmiş bir halde- t.thkikaıa dev""' etmektedir. 
dir ve 'her kılıf beı dirhem es
rarı ihtiva etmektedir.. Yapı
lan tahkikatta 50 dirhemlik bir 
kılıfın bir isterline satıldığı an• 
la~ılmıştır. 

Eşyaları naklederken yaka
lanan hamalın ismi Ahmettir . 
Ahmedin esrarları na~ıl teda
rik ettiği ve kimin namına ta
şıdığı tahkik editmektedir. 

İki Yunanlı yankesici 

yakalandı 

Sarhoşluk 
Bakırköyünde oturnn ham

mal Hasan evvelki gece bir 
bostand;ı İşret etmiş, evine dö
nerken yürümeye mecali kal
ma~ığı. için düşmüş, bu düşüş 
netıc~sınde de başından ağır su 
rette yaralanmıştır. Sarhoş ya
ralı hastahaneye kaldırılmış· 
tır. 

Bir çocuk pencereden 

düştü 

BtJ/tJdi11ede 

Hepsi de 
Çürük mü? 
17 otobüsten 14 ünün 

çalışması menedildi 

Yeni tanzim ve tatbikine başla .. 

nan otobüsler talima!namesi üzeı·.ln!.! 

otobüslerin muayenesi bizzat he~ 
lediye merkez makine şubesi tarafın 
dan takip edilmektedir. Takılın ile 
Boğa-r; içi. araı,ndaki otobüılel"'dcn 

17 sinden 14 nün ınakinesi bozuk ol 
duğu için bunların ellerindeki ı·uh
satnameler allnmıı; ve çahşmaıklan 

menedilmiılerdir. 

Şimdiye kadar ıeyrüsefer merke 

zi tarafından kontrol edilen oton10-
biller de yakında makine şubesi ta
rafından umumi teftişe tabi tutula

caktır, yeni otobiiı talimatnamebin

de otobüslerin 30 kilometrodan faz-' 

la sür'atle gitmemeleri için tekeTtek 

terine reglatör konınası için bir ka-, 

yıl vardrr. 

Bu otobüslerden yenileri derhal 
eskileri de 6 ayda koyacaklardır. 

Kualara meydan vennemek üze 
re aynı reğlatörün otomobillere de 
konması düşünülüyor. 

Harikzedeler için 

bir tamim 
Dahiliye vekaleti barikze

deler hakkında vilayetlere şu 
tamimi göndermiştir: 

"1771 numaralı kat'i tas
fiye kanununun beşinci mad
desi mesker:e muhtaç barik
zedelerin tahtı işgalinde bu
lunan haneler uhdelerinde 
ipka ve temlik o.unnr.,. şek
limle bir kat'iyet irae etti
ğin:len meskene muhtaç ha
rikucie olupta 28-3-1931 ta
rihinde filen bir meskenin 
şagili bulunan kımse ise fu
zulen, ister icarla, ister iskan 
ve isler sokak ortasında kal
mamak için müzayedeye iş

fra '< ederek emlaki milliye
den ınülkiyelini satın almış 

olsun ehemmiyeti yoktur. İş
galindeki hanelerin iskanı adi 
dereces'ndeki kısmı mecca
ne:ı ve fazlası borçlanma su
retile uhdelerinde ipka ve 
temlik olu ıur. Harikzedeler 
hakkında bu suretle muamele 
ifası icap eder. 

Bu emirde daha ziyade 
Garbi Anadolu'da Milli mü
cadele esnasında evleri yanan
lara şamildir. ------

Boğaz 
Seferleri 
Bilet ücretleri pahat 

mı, değil mi? 
Liman vesaiti nakliye tarife 1'.o

misyonu bu günkü içtimaında şirlic

ti Hayriye tarifesini tetkik 'de
cektir~ 

KoJnİıyon azasınJrın bazrfaı·ı 

Şirketi Hayriye bilet ücı·etler;nde 

tenzili.t yapılmasına la··aftar isclcr

de, şiı·ketin komisyona verdiği ·rnpor 
da bilet iicret1erine zam istentlm,'
mckle hel'aber, tenzilat yapılrnasına 

da imkan gösterilmeme:ktedil'. 

Şirketi Hayriyenin 

otobüsleri 

Şirketi hayriye heyeti umumi
yesinin meclisi idareyeBoğaznı 
2 sahilinde otobüs iıletmek içın 
salahiyet vermesi üzerine mec
lisi idare bu yolda faaliyete geç 
mişlir. 

Şirketi Hariye meclisi idare
si otobüs işletmek kakkuıdalci 
tetkikatın hcnuz hitim1emekle 
beraber şirketin otob 'is işini bi1 
zat deruhte etmesine ihtimal"' 
rilmemektedir • 
Şirketi hayriye otobüs işino 
ya mevcut otobüs sahiplert· 
anlatacak veya bir zat veya le
şekkülle itii.f ederek otobüs İşi 
ni devredecektir. Yalnız otobüs 
servisile Şirketin vapur seferle 
rinin sıkı bir rabıtası olacak
tır. Maamafih otobüs seferleri
nin ne kadar devam edeceği ro~ 
!um değildir. 

Posta 

Paket işleri hakkında 
tüccarın fikri 

Paket gümrüğünun Postaya dev 
ri üz.erine Posta idaı·eıi yeni. idare 

ve muamelit hakkında tüccarın ne 

düşündüğünü Ticaret Odasından 

sormuştu. 

Odanın bu hususta Ticaret erh 
bından sorduğu siiallere cevap!. 
gelmit ve bu hususta Postaya ,H. 
lümat verilmi~tir. Tüccar Paket:; 
tahanesind~ yeni tadbik edilen \ B: 
den memnun olmakla btraber, ; B. 
kile tatkik edilmemesinden aıı B. 
kidir. :t B. 

e H. 

Haydarabat neva:i ~: 
İstanbula geldi, ~~ s. 
Haydarabat nevabi Behadit' BB. 

;ıt . 
evvelki gün ıehrimize gelmjı ıiz B. 
vapurla Bursa ya gitmiştir. ~t~a~t 
Han Bv"' -t~n Y alovaya, vC'-kkı l-1 . 
da Ank"üdürlı.~decektir. Aarınd•n 
b

. Ramin. 
ır "eya ı. N--" B k . 

B k
. .. .. ~ ey erımr.ın 

U sene ı tutun Toros ekıpr Sabiha H. 
rekoltesi Bahadir Hana EnYOr ll. 

kat etmektedir ... •eyin Mehmet Ef. 
Tütün rekoltesinin bu sene müsait Sabri B. 

b;r derecede olduğu ve mahsulün B• '" 
f k 

ır '" ~ ~•~d.e yüzba.-1 
ev alade nefis yetiştirildiği miilha- - -> 

k b. k 1 . b"ld şr'a• ".; '</,. maıAI ıH· Riakk' ı BB. 
atın ır ro yer erınden ı İrİITu .. K ı ..,, 

> 'l / ı .. . 
tedir. Hind m / lrı'q, ~ Adil B. 

lzmirde Amerika" tütiin kıım· Ali Şah Han l.,~"~vamı var ) 
panyalarının bazıları, mübayaa me- tir. Müşarünileyhı 
murlarını ınülhakata göndern1eğe lngiliz kadınıiki ki'u 
ve mah,.ulü t~tkik etmeğe ba.ş.lıamış4 iki hizmetci vardır.'~ 
tn·. şehrimizde ayın sonur. 

Mülhaf•atın her tarafında kn nta cak ~e buradan Yunanİ5'tan~ bdil 
i·meliyatına devam olunmaktadır.. cektır. Mehrace ve mA.İvelİ dü 

Polis ikinci şube müdürlüğü 
dün l!ya isminde bir Roman
yalı yankesici ile kanp Yani 
isminde bir Yunanlı yankesici 
yakalamıştır. Bu iki yankesici 
de beynelmilel yankesicidiıı. 
Yani Yunan tebeasından oldu
ğu halde Arnavut pasaportu 
almağa muvaffak olmu~tıır. Po 
!is her ikisini de hudut harici
ne atacaktır. 

Fi~tlerin ha sene ınüsait olacağ[ di- ze ve camilet·i gezmitl~rdir. Bu~
Amerika n talebesi ger bazı kumpanyaların miibayaota veya yann Yalnvaya gibneleri "it' 

Çanakkale boğ azını g ü:z erek !!!i!!!ş t!!!i !!!ra!!k!!!!c!!!de!!!c!!!e!!k!!le!!!r!!i ,.t,.ah!!m!!!!i n!!!!o!!!I u!!n!!u!!!y!!o!!r!!. !!!!!!!t!!eı!!!n!!el!!d!!ir!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Arnavutköyünd<' küçük ayaz 
mada oturan Y orgiııin 5 yaşm
daki kı.:ı Atina dün pencereden 
sokağa düşmüş, Etfal hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Metrese dayak 

Galatada Beyzade sokağında 
oturan İbrahim metreoi Melek 
Hamını fuhıa tahrik ederek 
kazanacağı parayı kendisine 
getirmesini istemiş, Melek Ha
nım da bundan müteessir ola
rak, ileri geri söylenmiş, bunun 
üzerine lbrahimden do.yak ye
miştir. 

Feci bir kaza 

olacaktı 

Pazar sabahı saat 7 .30 da Kum
kapı istasyonunda belki çak leci bir 
surette neticelenebilecek bir kaza

nın önüne geçilmiştir. 
Edirne istikametinden gelen 62 

~,umaralı nıar!andiz katan Kumka· 

l'" istasyonu önünde sahil hattına 
geçmek üzeı·e beklerken, lsıanbul"a 
gelmek üzere olAn 13 numaralt ban

liyö treni gelmiş. Banliyö treninin 

geçecekler 
Geçen gün limanımıza Pra 

ga vapurile gelen 80 Ame
rikan talebe bugün ayni va
pur'.a Venediğe hareket ede
ceklerdir. 

Praga vapuru Çanakka
lede duracak ve talebe sa
hilin iki tarafını yüzerek ge
çecektir. Amerikan talebesi 
şimdiye kadar 4 defa şehri
mize gelmişler ve her defa 
Çanakkalenin her iki sahilini 
yüzerek geçmişlerdir. 

Şimdiye kadar bu yüzme 
neticesinde elde ettikleri en 
iyi netice 76 dakikadan iba
rettir. 

350 Rus amelesi geliyor 
Ağustosun ilk haftasıııda 

şehrimize 350 Rus amelesi 
gelecek ve burada üç gün 
kalacaklardır. 

;:....:::.-------------------""""'='--- - ıp 
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umdesi "Milliyet" tir. 

TEMfv'iUZ 1931 
EHANE - Ank&ra caddc-
00 Tel;;rnf adre:i: Milliyet, 

;"clefon numaraları: 

. ı 1 - 24312- 24313 

Reçete yerine 
- Fran.ı;ızcadan -

Onu bir ay evvel denizde ta- Ne yaparsınız? Ahı aylık gü-
nımıştı ve pek çabuk da üzerin rültüiü bir izdivaç hayatından 
de derin bir tesir hasıl ettiğini sonra, bir gün kocası fücceten 

, Ü RETLER! , sezmişti. Evet, o hissini sö!l~- ölüverdi. Yirmi heş yaşında bir 
.1 BONE ~ . . . . . memiş, aşkını izhar etmemıştı. kadın, ilanihaye dul kalamaz 
C Türkıye ıçın Harıç ıçın 1 Fakat doktorlar öyle değil mi ya! 
"' lrı{r 400 kuruı 800 kuru~ dir ya! Onlar başkaları gibi Sonra etrafında bir çok ta 

., 750 " 1400 " sevdalanamazlar. Meslekleri i- talipler harıl harıl dolaşıyordu. 
,. 1400 ,. 2700 " cabı ağır yapılı, ciddi adamlar- Madam Larouche için bunlar

ele- •vrak geri verilml'z 
dır. Her §eyi söylemezler. Bu dan bir tanesini intihap etmek 
huy, onlarda yavaş yavaş kök kalıyordu. Nihayet durdu ve 
alır. Hatta a~k bahsinde bile bu doktor Blondel de karar kıldı. 
huydan vaz geçmezler, kendi- Yalnız doktordan ilanı aşk et-

--
Çapras ı.~elimeler 

2 3 4 ~ 6 1 s ~ 10 il 

Dünkii şeklin halli 

12145678 g !il il 

1 :ı=:I• -=ı·ı=-',·~ 
•• ,. 1 • 

Matbuat 
Celsesi 

(Başı B;rinci sahifede) 

ve son derece nafi firmaların ihti
yar, ~ksakalh müdürleri buhrandan 
kendilerini (Rayn) nehrine atmak 
suretile İntihar etmişlerdir. Fakat 
hiç bir alınan gazetesi bunların ka
tili filan başvekildir, clemcmiştir . 

Arkadaşlar: muhalif matbuat, 
muhalif fikir dediğimiz bu menıle

kette devam eden zihniyet, hunu da 
bize söylemiştir. Memleketimizin 

bir şehrinde nasılsa vaziyeti kol·uya 

mıyarak ve bir hastahk neticesi ola

rak hayatına hatime çeken zavallı 

bir vatandaşımızın akibeti elimcsini 
gazetesine kaydederken bunun kati
li hmet Paşadır demiştir. 

Yusuf B. (Denizli) - Ne büyiık 

l\o: 74 }"Rzan: M. J'aVi .. 

Mahkumlar ümit e 
ge 
~ık 

Bu yüksek duvarların arasında1l~i1 
bizi kurtaracak adamın tık~ 

uğrunda hepimiz ölmeğe hazırıı!\s 
- Kocanı ne yaptılar? . ı Ü~ bin kişi bekliyeil üç 11~~ g 
.- Beni müdafaa etmek ıste betçı ! . _ ıı 1, ç 

mış ... vurmuşlar . j • T eof ılo•, kapı açıldıgı z~n lı 

';'CÇCn nushalar 10 kurut 
.e ve matbaaya ait iılcr 

ınudiriycte müracaat edilir. 
;aı:etemiz ili.nlar1n ınes'uliyctini 

rul t'tmez. 

lerini pek çabuk açamazlar. mesini bekliyordu . 
Maamafih doktor Blondel Bir gün ayrılacakları tırada 

4 - -,-- - B - B 1 haksızlık. 

& ---~--- llm'll / ___ I DurğutB.(Manisa)Devamla-

Genç kadııı, macerasını anla zındanın ortasında mahkulll ka 
tırken, gözlerinden bir kaç dam la konuşuyordu. ıı•Ye 
la yaş döküldü. Andronikos'un zabiti, her gi 

T eofilos bu feci sahneyi te- manki gibi mütehalckima~e b· ıı 
maşaya daha fazla tahammülü tavırla, kapıdan bir adım ıçer · 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30, 

ı~gari 20 ılerece idi. Bu
~ün ruzgir mutedil poy
·az, hava açtktır. 

il1:Li~ 
İlan olunur: 

feni nutbuat kanunu bu
arm resmi ırazete ile neş
ce mer'i olmağa ba,lıya 

:ur. Vakıa biz gazeteciler 
kşammu daha ıimdiden ez
etmit gibi i~ek te halkı ala 

lar <.den maddelerini efkarı 
•;miyenin bildiğine pek te 
i d..Cilim. Bununla kimseyi 
il etmek istediğim zanne
.eain !. Bı.. sıcakta gazeteci-

• mtiddei umu.milerden baş· 
4ri..nse lıu kanunu hani harıl 
ımaz. Onun için bilhassa bir 
<la üzerine nazarı dikkati 
betmek isterim: 

ı '( eni kanun intihar vak'aları 
gazetelere dercini menedi

·. Aı·tık Fatma Hanımm ten 
diyot :çerek, Hüseyin Efen
. n kendini ta vana asarak, 

çe Hanımın kendini kuyu
a.-ak yahut Müsyü bil. 
i,in veronal yutarak inti
zJklerini yazamıyacağız .. 

i intihar edenlerin için-
11' ısını isrninin Ye intihar 
ra. I . 
F ,ın J!'4Zete ere geçmesı 

tı rJini denize abr, yahut ra . _ ... 
b 1.ot ıçer, sag memesı u-
~banca sıkar ... Eğer ka 
meı"'dildikten sonra böyln 

k patlar a ıslandıkları, 
va . L , ıkl 

:-ıı ncZCıl · arı, ve yara 
vey b . • 1 IUml o~a gıaer, yazı .. 
- ;e ı .. rkına varmaz, ka 

kg~ınu~ol dolaşıp ifade ver 
ı va 

1 
b , .ao-._ 

h d tına ca • b" u l.K. 1 , _ _.çen ı- b" .. · ır 

ki Urfalı Parmaksı:r..' 
f B . b"l'u ve-et eyın otomo ı d• b. 

. f ,_ ... a ır m ış ve ransız n· 
vukubulan mü• M 
y palım, Mu! un mu, e: 
line karşılı' .,:ek _kıymetlı 

·ı . . ulta.n ıle hay-
verı mıştır ... k b" h b 

(Muhcuriı ·~-mu ~. -
m k d·ı ( r gun at ola sa ı e g 

.. ıkl ~ bunu Sul-mut ve s aş. _ 
- il .,~r vermege mun ogu nrı . N"h 

r t . . ,rnış... ı a-e reısı ve o . 
dud ,_n Haşmet mı 

umuza " . b"I . 
nile d r ıyı ı mıyorum r en.. . 

1 Abd• :• uzerme a mış ve 
ge•lttan bahsederek nasıl 
ff•nu tordu~u Laman de-

HİKAYE: 3 

genç kadının yanında ne kadar Madam Larouche bir cesaret 
ağır ve vakur da olsa cazip ve gösterdi. dedi ki: 
sevimli davranıyordu. Genç, gü - Bu akşam Parise gidiyo
zel ve üstelik zenıriıı bir deli- rum, tabii siz de avdet edecek
kanlı olduğu için Madam La- siniz. Orada tekrar görüşeceği 
rouche doktora itık olmuıtu. mizi ümit ediyorum. 

e - • - - • - lı1 ı' - ııl • • Arkadaşlar; iflas eden tiıccann ka-
i - - • - -- - - • ! tili ismet Pa,a ise size sorayını, 

ı- -- ·-· - ı •• ı-- memleketimizde bilhaua yeni hı>ı·f-
yoktu . ye girdi ve yüksek sesle h•f 

Sofi'nin yüzüne baktı. kırdı: 

• -'ı • -- - - - - · ·· i ler çıkhktan sonra çok fazla okuma 

~
• ______ •I_ - ğa baılıyan fakat muhakemesi nok-

I _ -ı- __ ~ _ _ ı . ı san ve kıt olan vatanda~lar meınle-

O ne güzel, ne asil bir kadın - Şair T eofilos. . . i ~ 
dı. Bu sese kimse cevap verJll'r~ııi 

Bütün mahkumlar, Sofi'ye di. e 
bir azize gibi hürmet ediyor, ~bit elini uzatarak tekr'~er 
yiyeceklerinden ve içeceklerin ettı: --~ iv ···-.=·v~İİ;hi'"iı-;,:;;~;;·i;i··;"f;;;;ji" - Ben de Madam.. aıinalı-

miz .. a Ylnız boylu boyuna yere ğımızın burada nihayet bulma
yatmıı, ne su içiyor, ne yem yi sımı arzu etmiyorum. 

ll • kete hu kadar hizmet etmit bir ada 
den münavebe ile daima bir - Teofilos •.. İtte onu go e 

yor ne de nefes alıyor. Hiç kı- - Bana söyleyecek bir şeyi-
pırdanmadan yatıyor.. niz var mı? 

-Ayol ıuna ölmüt desene!.. - Şey .. 
- Vallahi efendimiz nasıl -Evet, görüyorum ki ceaa-

er: rederlerse öyledir. . ret edemiyorsunuz. O halde ba 
Simdi bizde intihardan hah- na yazınız. İnsanlar yüz yüze 

set;.,iyelim: Lakin kendini öl- söyleyemedikleri bir çok şeyle 
dürmÜ§ bir adamdan bahset- ri mektuplarında yazarlar. Pari 
mek zarureti hasıl olursa ne di se döner dönmez bana yazınız 

1• ve haksız yere sakladıg-mız her ye ım: 
"Filin kimse bir tabanca kur feyi bana açınız. 

ıunu ile vefat etmiştir. Kendisi - Emredersiniz. 
ni kimse öldürmemiştir,, Biı· sabah Madan Larouche 

"Filan hanıma tentürdiyot Paris'te beklediğı mektubu al
dokunmuş kı~aca bir hastalık- dı. Zarfı hemen açtı. Mektup 
tan sonra vefat etmiştir., doktorların malum reçete ka-

y ahut: ğıdına yazılmıştı. Yukarıda 
"Filin zatı odasında yerden başlık: 

yarı mmetre mesafe yüksekte Doctor Blondel 
ve ayakları havada olarak bul- JJ Pic,·rni ••htr saat 10 dan 

muslardır Kendisi elyevm ber ı, • kadar hastaıanm kabul •der. 

hayat değildir . ., Fakat genç kadının mektup-
Dersek • bunı..n kanuni akıbe- ta bütün okuyabildiği bundan 

ti acaba nedir?.. ibaret kaldı. Ötesini okumak 
Bize bu matbual kanununu mümkün değildi. Maamafih 

bu kadar çetin yapanlardan bir bunda şaşılacak bir şey yoktu. 
kısmı da bizim gazeteci olarak Dokto1·lar fena yazmak itiya
ileri sürdügümüz Vasfı Raşit dındadırlar. Doktor Blondel de 
ve Ahmet İhsan Beyler gibi ze onlardan biri idi . 
vattır. Umr.rdık ki; onlar gaze Dul kadın çıldıracak gibi idi. 
lelerin bu kanunla 1'e müşkül Yalnız 'atırların ıtrasında sa
vaziyete düşeceklerini alakadar dece "aşk,, l:elimesini sökebil
zevata izah etsinler .. Lakin ü- di. Ötekileri na.file! -ne harfe 
midimiz, Ahmet İhsan Beyin ı benzeyorlardı, ne k.el;?'-c::yeltSir 
kotrasınm yelkenleri gibi suya an bu Jı:-r l::r ~ey anlaşılmayan 

Soldan sağa 
1 - Su lu.b, ( 4) Yola getirmek 

(5) 

(2) 
3 - Garp değil (4) Ok (3) 

4 - O.ha mühimmi ( 4) Bıçı:-

iın ağababo.11 ( 4) 
5 - Mu•iki aleti (5) 0.1 (3) 

6 - Ayı yuvaoı (2) 
7 - Ekmek (3) At<n yediği (5) 

8 - Şitmanlık (5) 
9 - l•kelet (5) Kedeı· (3) 
10 - Düa (4) Politikacı (6) 
11 - Yıldız ismi (5) Tren (5) 

Yukardan aşağı 
1 - Mr.hı~I (4) R~nk (3) 
2 - Zan (5) Kamer (2) Kuzu-

nun s~,; (2) 

3 - l:'.mniyctli (4) Pi•lik (3) 

4 - Göbekli adam (&). Beni de
ğil (4) 

5 - Tav<r (3) ?,~lıir (3) 

6 - Orta (3) Gömlek (5) 

7 - - Cin., k>nı " ı,:,. (3) Bir p
i 

dip bir gelen (5) 

8 - Nota (2) Ş ·phe (3) N;da 
(2) 

9 - Su kabı (3) Trnezzüh fEr.•i 
ıi (3) 

10 - Türk kahran,..m (5) Sora 
ı:,ı 

11 - Saçı düzelten (5) Çok (5) 

• b" d Viyana' da 
düştü.. mektubu yırtacak oidu. Fakat ı 
z~.Len bu il; :ı,ıun gazded- ır en aklına b:r fikir geldi. 

likleri bt!nim mur.ikişinaslığım Doktorların yazılarım ancak ec Ticaret n;ekt~p eri 
kadardı~. O da gr;;mofon ya- zncdar okuyabilirler. Madam Wieney Hamlols Akademileri, yal 
hut r;alyo calurım diye bana r:e Larouche alelacele en yakın ec n;z ticaı i der lec"İ ö!fntmuler., ~Y
kacb·· gazttec" denirse . Va~fi •.ah;meye kcıŞlt!. nı 7amanJ, umumi rr.~•uml\l da ve
Raşit Vt! Ahmet İhsan Beyleı·e İçeride kimseler yoktu. Gen~ rirlcr. Ba!uJorea şeua<l• tname•i, ali 
de o kadar ga7eteci demeliyiz.. kadın eczacıya yakla~tı ve mah Ticaret m~klcpleriııe dühu!ün:.i tc-

Bu münasebetle 1' hmet lh- cuhane mektubu uzattı: m:n eltili !'ibi r:rnn>ı>. ' bir imtihan 
san Bey peı!erimı:z;c 2it l;ir ~ey - Sizden bir şey rica edece- dan sonr.: d? l-ar~lfünuna giri:cb;-
den ba.hsedeyim: ğim, dedi, kuzum bcı kağıtta ı;r. Fı;zla tar.ilaı '"' torifnarr.eler 

Ahmet İhsan Beyin "Avru- neler Yi>Zıyor.? zirdeki ınÜ<S-cı.eler müdiriyetleri i 
pada n., görrlıim?., diy:ı bir ki- Eczacı gözlüğünü taktı: tarafın<'an verilir: 
tabı vardır. Bu es~.· hakkında -. Şirr:di _M;-da':°.. .. . 

1 

Wien<r Han.Jel• akademi•, Wicn 
zamanın niHüedaııları "ne gör Kaı;ıda şoyle bır goz gezdır 1, Al<a<lcmieotr. ı~ Hande!• akade-
düm , kelimesini Arap l1arfleri- di ve sonra İç'<iye girdi. Ma- mfo der Wiencr Kaufmannschaft, 
le okuyarak "Avrupada r.e kör dam Laroche bir sa",a, bir sola Wien ili, fateplatz 2 
diim,, ciye bir latife ederler- dolaştı. Nihayet ecz~cı geldi ve N~ucn Wiener Hand.J.,k,de-
miş .. Bereket versin yeni lı~;f- gayet tabii bir lavurla genç ka mio, Wien Vlll; 
leı-le böyle bir nükteye ihtimal rına bir ktiçük şişe uzattı: Hameriinı;platz 5 6 
yok! Yoksa ayni nükteyi Ah- - Her yemekten evvel Üç Handelıa!..odemie für Maedchen 
met İhsan Beyin yeni kanun damla alacaksınız, dedi. Wien, Vlll Schönborn,.. 3 .1 5 
hakkındaki görgüleri İçin tal- - Fakat efendi, b:.ı ... bu... • .................................................... . 
bika kalkarlardı. - Dokuz frank efendim. mahir olan eczacı başı aşk mek 

.FELEK Doktor yazılarını okumakta tubönu reçete zannetmişti. 

Ertesi gün sınıfa girdilar. 

mın iktısadiyat sahasında \lat•ndat 
öldürdüğü kanaati hi~ıl olursa rica 
ederim muhalefet için de olıun, mu 
vafakat için de ol•un istikbale ne 

elim bir manzaı·a &etirir. 

Arkada,lar; demindenberi muhte

lif 'Zaman1ard1t. bu memlekette çd,an 

muhalif matbuatın takip ettiği cere

yanlar1n elim akibetini tasvir etti

ler. Fakat bilh&~tıa be.nim arzu etti

iim bir nokta tamamile le,hir edil
miştir. Serbe•t matbuat hiç fÜphe 
yok ki, demokrasi &İstemi ile idare 

olunan yerlerde' rei>iki.rda bulunan 

fırkaya ve rc.siki>trda bulunanlara 

atak yapar, hücum t;.der ve onların 

yerinr. e-eçmPk için çalı~ır. Bu de .. 

mokr~tik idilrCit"ı-<1e serbeıt matbu

atın hüküm sürdüğü yerlerdt> en 

muhterem ve f'n iyi bir silahtır. Fa

kaat size sorarcm, atı.-ık edilen fırka 

hangi fırkadır?Ataaı yapanlar kim .. 

]erdir? Fran,ada sosyal demokrat 

nrnh•fauıkarı yıkmak için atsk ya
par. Muvaffok oldui;" gün Millet 
Mecli~innin 1-:iirsUle ... inin yerinde beş 

beş Vfttandaı•n yerini diğ-cı· beş va

tanda~ işgal eder. Bu memleketin 

idart insicamı ırJcm1cketin dahili ve 

harici asayişi ve selA.mctt sar~rlm;:

dan, hiç bir :zcy hissedilmeden ida

re devam tıd":! gider.. Yalnrz bir 

farka)a, o da me.mleketin iklısadi~ 

yatı ndn: fertcıiik de,'am ecli'Yorsa 

onun ycrint? de" letçiJik geliY. Bn,

ka ~·kilde ve f•kat fertl.rde bir ta
havvül hasıl olur. Halbuki size so
rarım; Volkan ı·esikr,rda bulunan 

frrkaya hüı~t:ın cdcrkf!n onun ye1 ine 

han~; fırk:tyı geçir~ct'kti? 

(Bitmedi) 

lokma fazla veriyorlardı. yorum .. Şurada, ayakta dufll r 
Şair T eofilos zindandan na- yoı·. . . k 

111 kurtulacaktL? T eofiloa ce•ap vermiye ıne' I• Ç 
Herkesin derdini dinlemiıti.. bur oldu: 1 b 
Fakat, onun derdini kim din - Ne iatiyonun? td 

leyecekti? ona kim yardım ede Genç zabit, pelerininin bir :ı:r 
cekti? cunu omuzuna atarak, koyıııı ,lıh 

T eofilos zindandan, ancak dan bir kiğıt çıkardı .,.., yük• • 
~ce 

bir isyanla çıkabilirdi. aes!Ae okul du: ef d" . . t" ar 
Yüksek sesile haykırdı: " H etmaap en ımı:ınrı 
- Sefiller, masumlar! be- mirlerini okuyorwn: Bizanıt•~ırn. 

nim pqimden gelir misiniz? bir kaç gün mukaddem ş~11; 1'z 1 

Mahkumler yeni bir ümide mi:ıe gelmi, olan şair T eofıl0• ~ 
düttüler. 1 un son zamanlarda balkın eflı\: ~ 

Ve hep bir ağızdan bağndı- rını teşvit ve tahrik edecek Jllı' 1 g 
lar: hiyette şiirler yazdığı göri• · eıı 

- Bu yüksek davarların ara- müştür. Kendisinin Seliniklt ' 
sınJan bizi kurtaracak adamın bulunduğu müddetçe ihtili.tl•~ r 
uğrunda ölmeğe hazırız... men'ini emrediyorum.,, 

Sefillerde halis ümidi kuv- Selanik hakimi ve kumanda~' 
vetl:mince, üçbin ki~i!ik zından Zabit, prensin iradesini bii· •t 
da an kovanına benzeyen bir kerek tekrar koynuna koydu ' 

1 kaynaşma başlamıştı. ayni eda ile seslendi: 
1~ 

Yerde sürünenler, - Haydi yürü! 
Açlıktan inleyerıler, Zindanın İçinde garip bir te-
Ve gözü görmiyen ihtiyar- reddüt havuı dolaıtı . 

lar, üç bin esiri kurtarmağa f k ~ir. 
Dizkri titreyen delikanlılar, len T eofilos böyle iki satır'. •ra 
Bireı· birer yumruklarını sı- bir İrade ile başını önüne iğ•P rle 

karak canlanıyorlar. yekvücut gidecek miydi? k 
bir et yığını halinde son bir kur Boğuşmak zamanı gelmi~Iİ· ~f· 
tuh.ış hamlesi yapmağa hazırla- Teofilos yanındakilerle ved'ıteı 
nıyodardı. la•ır gibi konuştu: 

Bu esnada zindanın büyük • ı 
- Ben kapıya kadar sükfırı~ ~ demir kapısı önünde zencir şa- ~ 

le yürüyeceğim. Kapının öıı ." i kırtısı işitildi. b r 
ne vardıg-ım zaman hepiniz 1 )\0• Gözü oyulan kadın mırıldan- h r • 
den kapıya hücum eder ve e ı 

dı: ~ e 
şeyden evel nöbetçilerin elleri .. 11 

- Aramıza bir ölüm mab ••e - den silahlarını almağa calıŞ 11 

kumu daha geti:·dilcr. . • 1 • la 
Demiı· kapı açıldı. .sınız. . ... , la 
Kumandanın genç z.ıbitier:n ı Teofilos kapıya doğru yurd iy 

ken, bu muhavere bir an içiıı h 
den biri göründü. 1 ağızdan ağıza yayıldı. ite 

Kapının öııünde üç -.aııe mız h afi o 
raklı nöbetçi duruyoı du. l icin~~~~~re~;~:ı:':1~~r eyd: 1 

~g~~~~İ 1 
• T eofilos genç zabıtin orıiiO' ey 

Harik Hayat Kaza ve Otonıobil 
de durdu. .

1 
d 

T eofilos m.ihlıumlara vak' k: 
1 kazandırmak İçin, zabitle 1:0' l y· 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORT ASfNA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı mu1mele etmekte olan 
DD 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorh 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yaptır· 

ı nuşmağa başladı: t 
- Prens benden bu kadar lre ç 

1 
çok mu korkuyor? t 

- Asaletınaap hiç kimsedt~ ' 
korkmazlar ... 

- Bu şiddetli tedbiı·e neci~~ 
lüzum gördü? il\ 

- Memleketin asayişini ,.e J e 
halkın istirahatini düşiinerek··· 1 ı• 

Teofilos güldü: ele 
(Bitmedi) 

Sll'a&ında donup kalmıştı. Bek- vızıltılar, huhu sesleri duyuldu. bire gördü ve hatırladı. ~-
liyordu; timıekten sonra gök - Edebiyatımız. . . Oğlunun vücudü katılaşııııt' k' 

lan 
Yusu 

Baba ... Babacığım! 

lecn gibi redengotu, Yavuz gi
bi bıyıkları vardı. Gülenin hali 
haraptı. 

Sarışın bir yumurcak kendi
ni tutamadı, pufladı. Redengot 
titredi, l<aş çatıldı: 

Seyfi F eridun'la yan yana o
turdu. Feridun müjde verdi: 

- 87 düdük getirdi, 127 de 
kaynaı:ıa zırıltısı var. Kalem uç 
)arını kırıp gözlere sıkııtırdık, 
tımtrmda tımtım. . . Altıgöz 
deli olacak. 

gürültüeünü bekler gibi bekli- Vız •.. Zırr ... Pım .. Hop, tı, kan baıına sıçramıştı, göılt ı~ tıı 
yordu. İnanmak istemiyordu. güm!. ri yerinden uğramıştı... >°l' 
Babası çantasını açmıştı. Der- Sınıfta -Seyfi' den maada- " " " I iu 

da Mart. ' 
·· ve 'Tiahcup du-nu soyırıuşıaı ! . 

b . ..k .. kelere sınmış
ır yu mus 

fatura, altı hf böbürlendi, 
muvaffak ol ımla berabe-

4 - SahinO:.a muallim., 
lı reisi Ahı - J .ıks~kten bak 

esa Maliki 
onar altın ısının batından 
çete te,kiljyfinin omuzuna . ' dı.,bu 

tekdmnun oldum dedi .. Ba 
H!şerefli bir insan olur 

den b 
hacet 'i- ·"'" -t 
A"m~ı 
ri~i ka açıldı. 
geli h•çtın acemıl.k ve yadır 
tır. çti. Sınıfa girdiler, 

Ane>:J<tılar, sonra gene 
ı-n .. m f-!r. 

Nakleden: SE!.AM i i21ET 
bir de candan, samimi arkada
şı bile vardı: Feridun. Çocuk
ların r.e ini dostlukları vardır. 
Feridun'la Seyfi, daha yüzyüze 
gelince, biribirlerini kardeş gi
bi sevdiler . 

F eı·idun eskilerdendi. Seyfi
ye, sınıfta yanyana oturmaları 
için akıl öğretti: 

- Sınıfa çıkarken sıranın ö
nünde yürüyelim. Şöyle dipte, 
yanyana, iyi bir yer kaparız. 

Fakat sınıfın kapısı önünde 
tarih hocasına rasgeldiler. Der 
hal emretti: 

- Sırayı bozmayın, sınıfa 
ikişeı· ikişer girin. İlk girenler 
ilk sıralara otursun. Haydi 
marJ. 

Müteselsil harplerden ibaret 
nı olan tarihi okuta okuta kendini 

kunıımdan farzediyordu. Napo-ıın 

-Buraya gel. Numaran kaç? 
Sen kapının dııında kalacak
sın! "-' 

- Şey .. Muallim Bey... it' 
- Lif istemem! -
Tıs ... İkiıer ikişer sınıfa gir

diler. Oturdular. Ağır, boğucu 
bir saat geçti. 
Akşam ayrılırlarken, Feri

dun: 

- İmamın deni ile yumur
tacınm sınıflarında alay gırla 
gider. Hele altıgöz gelsin, bak 
neler yapacağız. 

İmam ulumu diniye hocuı 
olacaktı. Yumurtacı ile Altıgöz 
de takılan bir lakaplı. Seyfi faz 
la izahat istemedi. 

,,.. "' * 
Facia. Evet, her şeye hakikf 

ismini vermek Ji:ıımdır: 1-""'acia 
idi 

Güldü . Seyfi de güldü. Bu 
acı eğlencenin bir an evvel baş
lamasını istiyor --en iyi çocuk 
!ar bu acı eğlenceden hazzeder 
ler- muallim gelsin diye aabır 
sızlanıyordu. Feri dun fısıldadı: 
"işte enayi geldi!., 

Ve Seyfi babasının sınıfa 
girdiğini gördü. 
Şemi Bey talebelerini korku 

tamıyordu. Sınıfa girince gürül 
tü kesilmedi. Şemsiyesini bir 
köşeye dayadı, çantasını kür
süsüne bıraktı, ellerini çırptıı 

- Gürültüyü biraz ketin! 
Gürültüyü, tıpkı istediği gi

bi, biraz kestiler. 
Şimdi artık fıskostan, mırıl

tıdan baıka !ey duyulmuyor
du. Ondan sonra Şemi Bey n.
yapmıştr, ne söylemişti? Seyfi 
bilmiyordu, bilmemİ§li de ... 

se başlamıştı. Ne anlatıyordu? herkes gülüyor, herkes tepini- lnaan ıever; fakat kalp he)'t ı;tıl 
Hayır düdük getiren yoktu, yor, acayip sesler çıkarıyordu. canlı olmadığı zaman, se"~'. , tı~ 
127 kaynana zırıltısını çevirmi Babası gene gözlüğünü tak- gönülün dibine çöker, kayb0 t clıJi 
yecekti. Sınıfta çıt yoktu. Baba tı, gene etrafa gözgezdirdi, ağ- muş gibi bir köşeye siner. ı;Ye 
sının sesi duyuldu: zını açtı: Şemi Bey oğlunu seviyord~ ; lltıı 

- Edebiyatımız da... - Biraz gürültü.,Yü kesin! amma. sevgisinin pek farkırıd• ~t 
87 iğildi. Yerde ne arıyordu? Sadece bunu söyledi, sustu. değildi. ."tı 

Hiç bir aradığı yoktu: Doğrul- Amma sınıf susmadı. insan sevdiğini öpüp ok,aı11~1 !iİıı 
du. Baba!.. sa, muhabbetini unutur. Evl~1 

I tı 
- Edebiyatımız. . • Hayır, böyle şey olamaz!.. muhabbeti de, tıpkı aşk gibi o· el İ 

87 nin gözü kitapta, fakat eli Bunun imkanı yok! .. Babacı pÜ!meğe, sevişmeğe muht&\' a o 
sıranın altında bir ıeyler yapı- ğım !.. KaynanP. zırıltısını gene tır. İnsan, her gün çocuğt• 11~ eyd 
yor: Tımtımtım!. çeviriyorlar, gen düdük öttiirü kar,ısında gördükçe sevmiY"rı °1' 

Feridun Seyfi'ye: yorlar... "Gürültüyü biraz ke- mu§ zannına kapılır. F akal l\~ l 
- İşareti verdi, yaylım ate- sin!., Babacığım! bir hadise karşısında k•lıı''' /\. 

'e başlıyabiliriz... Sıralarının üstüne eğilmiş, ne kndnr sevdiğini <'nlar. ~ '"'•~ 
h b. · b" · k 1 k Semı" Beyı"n k•.lbı" vbrirıd' •tt T ımtrm duyulunca babası iki er ırı ır nevı mas ara ı ya , •· ' ~ •k 

numaralı gözlüğünü taktı, sını- pan talebeler içinde, dimdik oğrach. Çocuğunu sevdiğini ş •kiı.ı 
fa şöyle biı· baktı, sonra gene duran ve gözlerini muallimden ladı. ı:lugün oğlu, onun hak~.1~~ 
gözlüğü çıkardı. ayırmayan yalnız bir kiti var: da hüktim verecekti. Bugııl1 

Seyfi. kadar oğlunun nanrındn Jıer~· 
- Edebiyatımız. . • . b.I · h k d" ı b•• 
Tım! Tın·tım!.. Bu set Sey- Nihayet muallim Seyfiyi gör yı ı m, erşeye n ı~. 0 a~ Jc 

fi'nin kalbini pnrçaladı. dü. babaydı. Buısu onun gozlerı 7 
Bundan sonra düdükler öt- ı Oğlunun sınıfta olduğunu u- eülünı; bir adam nıı olacaktı• 

tü, t:-.. ınpt-tleı çaldı, zınltılar, nulmut olacaktı. Fak::-~ birden- 1 fD vamı var} 



irinci sahifedenJ,eÇen yazılar 

(Baıı 1 inci ıahifede) 
tre sayfiyeleri vardIT. Ve 
-raflı bir toprak tesviye 

gelecek b·k yaz haftalanmı-
. ormamn1n göl ve akar 

rı ba . Şmda ve Beynam 
lgında geçirebiliriz. 

GÜNÜN KARARI 

'

Pik' 1 bu yollan daha geç, 
' sen e sonra, paramız ol-
) za_'.11an yapabiliriz. An

gun karşımıza ormanlar 
Çıplak dağlar çıkacak-

kıı,a• 
ııın bu üç mesire ve Yes; · 

g·b. ~imdiden yasak mm-
1 '· her türlü tahripten 

n t.utu/mahd1r. 
ç bırı'nd h' b' -'c . . en ı~· IC agaç, 
bırınde hiç bir çeşit tica 

' ~ iiç . orman Ankara'mn 
nı b' 

ır merkez olarak in
eıme ... e sı ıçın milyonlar sar 
re1c 1 • 

İtr Yapı ması lazım ge-
ar/ardır. 

er • -uçunde bir tahdit çiz-

. kat" b' 1 Ç 1 ır yasak emri, Bey-
~ b~brk ormanr ve Yabana· 
'd ır 0 ta bile dokunulma

ır 

lnka. ' 
ra rırn kü .. k ailesine 

ıı ve b h çu füs 
•c k a ar/arda tene/ 
'are. ~erler liı.zımdrr. Ço
flıa ıçrn, gençler için, seya· 
· . srafı Yapamıyacak her

. ıçın / 
~k s.tanbul'u arattrrmı-
. mesıyre ve sayfiyeler 

fi:~ hazırdırlar. 
/er himaye edilmezlerse ne ,.0 , " rıra yoktrzrlar. 

Falih RIFKI 

~~sız tayyare
.. trbugiin 
'eliyorlar 

(Q•tı Birinci sah!fedei 

dir~~iYetini ziyaret edecek· 
r~f ktanı tayyare ceuıiye

tl 111dan Pera Palasta mı
• ere bir ziyafet verilecek-

~-~! • 

Tenis turnova~ız 
)erini sinirlendirerek toplama 
siatemi bll!ladr. Bu hal Karaka 
,ın da diğer rakibin vaziyetine 
düşüp kızmasını mucip ~l~u. 
Bundan istifade ederek Şrrın
yan kolaylıkla rakibinden 6 o- 1 
yun aldı ve devreyi 6-3 lehine 
bitirdi. 

B. ·nci sahifede) 
(Başı ırı d İlk 
.. h' )arı oynan ı. 

en mu un maç Suat ara-
Sedat ve .. 

çarpışına S 3 te her 1kı o-
sında oldu. aat ktı ve biri-
yuncu da sahaya çı b'I n bu 

. . lannı ı e 
birlerını.n .?~.un üzel bir oyun 
iki partın~~un hg kkaktı. fakat 

.. t ecegı mu a 
goı er ki g· ı oyuncu 
h f zla sıca 1 

avanın a. d hal te-.. ne er 
lar uzerı 1 'k" tarafın . . Bu ha ı ı 
ıir etmıtt~. el bitireceği-
d maçı bır an evv 
~.. 't ettiriyordu. lk' . 

nı umı S t aldı ıncı 
llk oyun':ıcıa~a alar~k dörde 

oyunu da S . t 4-1 iken 
kadar ~rktr. V d1'~~= aldı. Her 
Suat bır oyun S dadın ilk dev 
ne olursa olsu_n. eçalıttığı görü 
reyi bitirmek ıç~ öyle oldu. 
)üyordu. Nete 

1
'm k Sedat ilk 

İki oyun dah~ .• ~ra 
· 6 2 bıtırdı. 

devreyt. - batladığı zaman 
İkincı devre tak oyunu gö 

Suadin cadnlıhv~ Suat 4-0 vazi
"ldü ve .,,. a ru . 

yette geçtı. d bu partiyi Sua-
lilk n~ıır a ediliyordu. fa 

din alacagı zann Sed t 4-0 va
kat aksi old~ .v: arl:dı ve hu 
ziyette ken::r:.;rına plitalar 
mırım srkı ed k topladı ve 
la mukabe~e Bu::i:n sonra her 
4-4 e geldı. . 'b" . e venne ,eti bırı ınn 
iki o>:U?cu k çalıtt• ise de Se: 
me~ ı~ın ço daha yaparak ezelı 
dat.~ı ?Yu; 6-4 yendi. 
rakıbını 6- • S d t korkulu ra 

Bu suretle e a 1 kalmış ol 
kibi Şirinyanla fina e mühim 

. _ heyecanlı ve 
du. Dıger ınpiyonu Meh 

t Ankara t• · maç a .1 geçen senenın 
met Karakat 1

• e nu Şirinyan 
(ıı ,,bul 'aı;1!ıyo Oyun Meh
arı<.ında o ku.b'r atkile başla-

ed. pek Si 1 1 .. 
m ın 1 h mınden uç o
dı ve derha •• · tte iken 

ld 3-0 vazıye . 
yun a 1

• k' den beri rakıp-
Şirinyanın es 1 

(kinci devre batladığı zaman, 
Karak•t biraz daha kendini top 
la!lllf ve asabiyeti bırakmıt bir 
halde idi. 

Ancak hal böyle olduğu hal
de oyunun cereyanını kendi le
hine çeviremedi ve iki oyun al
masına rağmen hasmı altr sayı 
yı bitirdi. Karakatın fena oyu
nu bu kıymetli oyuncunun lı
tanbul havasına alışamadığına 
hamledilebilir. 

ltte bu suretle gazetemizin 
tertip etmış olduğu bu tumu• 
vada Türkiyenin dömi final 
vaziyette iki ası yenil. 
mit oldu. Bugünkü maç ta 
çok mühim ola~ ve. final ~e
rine tesir edebılecektır. Dıger 
oynana oyunlarla bu günkü 
programı aıağıya dercediyo
ruz. 

Semih Süreyya - T opikian 
6-2, 6-0 

Hasan Nuri - Derviş Fuat 
6-2, 6-Z 

Tank C. Freıco 6-3, 6-2 
Sedat • Suat 6-Z, 6-4 
Chirinian - Karakaş 6-3, 6-2 
Mias Whittall - Mis D. Sant 

6-1, 6-1 
Miss Armitage • Miu Cumi

no 6-3, 6-3 
Miaa Van Heemıtra • Suat 

Mias Poo e - Elliot W O 
Armitage - Cimcoı. Fazıl . 

Ali 6-2, 6-3 
Mahmut Şerif - 1. Chamlı 

7-5, 8-8 
M. 0. 

,.. çartarnba oörni Final 
A. 

29 Temmuz 
8. 

17 Tarik 
Mabınut Şerif 

Miss Patsi Rakis Chiriuan 
Mis Z. Vau Heınstro - Suat 

18 
Sernib Süreyya 
ffapn Nuri 

Miss Whittall - Ormitage 
Misıı Ormitage - Sedat 

d ey~. teşkil eden altı .ta_Y· 
en dordü Breguet ve ıkıaı • 

11 't fabrikaları mamuıatm- Başvekil Istanbula geldi 
~d•ke~ tayyarelerdir. ~o- 1 k 
. en ıiçü Hispono. Suı:ı:a, b'rinci sahifede) matı cezaiye anunu bazı mib-
1 ~e . ( Ba.şı 1 tacel maddeleri bu içtimada ta-

l'" nault biri de Lorraıne · 
•Otüd" ' det edecektır: . k d" .1 .. dil edildi. Heyeti umınniyesi 

ur. av Hariciye vekılı .. e~ 111
: ~ hukuk uıulü muhakemeleri ve 

lı eııeral dö Goys filoyu idare .. n bir ınuharrırımt:ı:e f ceza kanunu ile beraber teırini-
~ ~"1ekte ve misiyon şefi ola ruıe tta bulunınuftur_: . sani içtimaında tadil edilecek-

ı at ve ıçtımaı u
avenet Vekaletinden: 

Bu •ene İatanbulda Fen faklilte•inin ( F. K. T. ) sınıfına 
devam etmek üzere Tıp talebe yurduna tam devreli lise ve 
tahııil itibarile buna muadil muııaddak resmi mekteplerden 
en iyi ve iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. Talebenin 
yemesi, yatması ve üstübaşı yurtça temin olunur ve ayrıca 
şehri muayyen mikdarda muaveneti nakdiyedn bulunulur. 

Kayit ve kabul sureti ve şartları şunlardır: 
1 - Talipler el yazılarile muharrer ve mu vazzah adres

lerini havi i•tidalarını aşağıda beyan edieln evrak ve \"esika 
raptederek nihayet 1 teşrinievvel 1931 tarihine kadar doğ
rudan doğruya Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletine gön
dereceklerdir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu nat:k 
hüviyet cüzdanı, 

B - Tam devreli liseden mezun olduklarını mübeyyin 
mektep şahadetnamesi veya tasdikli sureti, 

C - Tahsil etmiş oldukları müesseselerden alınmış hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusur'IUZ bir derecede bulunduğu
nu müş'ir hüsnühal varakası, 

D - Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edil
miş nümunesine muvafık ve musaddak re3İmli bir kıt'a sıh
hat raporu ( Bu rapor hastane baştabipliklerinin mühüri!e 
mühürlü ve mazruf olarak talipler tarafından diger evrakla
rile birlikte gönderilecektir.) Bu hastaneler Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diyarbekir nümune hastaneleri, lstanbul Ço
cuk hastant~si,lzmir,dursa,Konya,Adana,Samsu. memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak için 
bu hastanelerin mensup olduktan Valiliklerin sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüklerine talipler tarafından bizzat mü
racaat olunacaktır. 

E - Sureti aşağıda münderiç noterlikçe musaddak veli
leri tarafından ve velisi bulunmıyanların kendileri tarafından 
verilmiş bir kıt'a teahhüt senedi, 

F - 4,50x6 eb'adında üç adet fotograf, 
2 - Y qları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bu
lunanlar kabul edilmezler. 

3 - Vekıilete gönderilecek olan mezkur evrak ve ve a
ikin alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin göstere
cekleri adrese 00 beş gün zarfında tebliğ olunacaktır. 

T eahhütname sureti 
Darülfünun Tıp F akilltesinde tedrisi me~rut d • rsleri tak· p 

ve ikmal ederek mezkür fakülteden neş' et eyle diklen •onra 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin göstereceği her hangi 

bir hllkiimet tabipliğine giderek üç aene müddetle tayin olun
dup (olunduğum) vazifede hüanli hizmet etmediği (etmedi
ğim) veya tahsil esnasında her hangi bir sebeple yurttan 
ihraç edildiği (edildiğim) yahut yurdu terk eylediği (eyledi
ğiın ) takdirde Oğlu - - - - ----- Efendiye 
hllkümatçe yapılan marıarifin faizi ve nizamisile beraber iti
razsız ret H iadesini müteahhit, zaınin ve mlltekeflil oldu
ğumu nabk iıbu senedim tanzim ve milşarünileyh Vekalete 
ita kılındı. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 52l 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
t ayyare Yüzbatıaı Costeı' yana Hariciyede yenı ta~t ~e ı tir. 
~YYaresine binmektedir. l· :::-..ıdüller, hariçten dal hı e! . a Onıimüzdeki içtimada tetkili 

1 
1 tayyareyi binbatı Girier teı:><"'ld harice gidecek ekr 0

1~~n ınaakim kanunu, cümhuriye-
e et k ·ı t hi en k d yaptı un . k k h it ille te ve ça vuf pı o . )iıte ve a .r'? .. · H z- tı orum~ an unu, ma keme ol Yanında makinist sıfatı· bir d"k için Reısıc'!mhu_r • kalemlen, mübaşırlık itleri ka-

l<tanbul\la Çııkmıkçılar sand•lyacılar ·okıı,e;ında ku tuı u fabrlk.a"n4ı 
yiı , le ıilte ıı lirny.ı. vüzlle yorgan 1 fi liraya. yoJtlıbova yıstık ~ ·ıirava. 
Kuotuyiınıin kılo•u 12J kunııtan ba lar. Ku,ıuylıne m hsuı kumaşlar çok 
ucuz satılır Tel. lst. :I0\17 

e ~ntnaktad;r. Üçüncü t•Y ta•
1 

1
• e takdim ettık. Lıste tas nunları müzakere edilecektir. 

~ Yüzbaşı Arrachart idare r~t .e~? e iktiran ettikten. s~nra Hukuktan mezun olanlar i. 
d te Ve binbaşı Rigovt ya • dıkı aı:y tebeddül ve ~adılat :· çin hakim olmak üzere, 6 ay 
k: ~eYir zabiti olarak bulun ~ ra :ebliğ edilecektır. -~~ : ücretsiz ıtaj 50 lira maatlı ata. 

t y·~ hr. Dördüncü tayyare pı ıans ·ındiden bir şeY. ıoy ';: ja kalbolmu9tur. Bu sene bu
t Uz aşı Delaitre ve maki· susta ~ ·uatos nihayetın~e v- kuktan çıkacak gençlere ıtaj 

•~e Ça~ş Gislard, beşinci t~y- mem··u·tadı tetkik koınısyonu müddetlerinde bu para verile
pılot binbaşı Pelletıer rup.a ~r:k etrnek üzere Cenevre cektir. 

ray ve k' · b ~"' na ı~t -ı·ın Ancak tahsisatımız 110 kiti-'' nıa ınıst aşça•-7 deceg · ta 
~lb e, altıncı tayyare de pilot ye gı 

1
• komisyon 28 ağu~tos liktir. Ankara ve lıtanbul hu-

e aşı Cholle makinist çavuf Ta 1 ktır. Eylulde Atına~• kuklarından mezun olacak genç 
11 .... radonıe tarafından idare e- t~plan~~a Atinada, An~ara.t !erin adedi bu yekiindan fazla 
j"ektedir. gıdecegız. kaveleler teati e~ı e olursa, bittabi hepsini kadroya 
t ~erat dö Goya en eski aake yapı~an :u 

1 
:ı:aınanda bu zıy•7 almak imkanı hsıl olmayacak

'>'Yarecilerdendir. Pilot t•· cektır. b"]r~ifade iki nıem~eketı trr. Keza hukuk mezunlarının 
'lııamesini 1911 de yani 20 re!ted 

1 
:den dünya itl~~ınel~ avukatlık a abilmeleri için ad 

,,_ e1rve) almıttır. Umi ve fen al:ı.~a. ~r teati edeceg~z. • !iyede çalışma müddetlerinin 
'"aluınatı sayesinde Fransız it fıkır er leket arasınd~kı saı_ııı altı aya tenzili meselesi de ö
tl 1- 1 "kıek dost mem ·nk·ı·af ettıreceğız. nümüzdeki meclis İçtimaında 
'llrk."U"'.Vet erinin en yu b tayı ı • h il 

•lerınden birini işgal etm~ ıni ra ~ tanla aramızd~ . ~ ?" bir kanuna raptedilecek ve her 
)'llıı.ıvaffak olmu,tur. Fransız '(unanı~ h"ç bir pürüzlu ışımız halde genç hukukçular için fay 
Yar ı· · 1 ol dılmemıtTaımaını'le dostuz· dalı bir •ekilde intaç edil---•-. . ecı ığınin bugün vası • k ' ""-
&lıı kuvvetli mevkii ihzar e- yAo lı~;~ vskili11in beyanatı tir.,, 

Şile Asliye Hukuk Mahkemesin
den: Şilede mukim Z kiye hacmıın 
zevci mukaddema Şilede Bali Bey 
mahallesinde mukim iken alyevm i
kamet ahı meçhul Muıtafa Ruıa a
leyhine ikame yledii'i boıanma da
vasının cari nııubaketnesinde müd~ 
dei aleyhe ınahkemeye relmeai için 
ilanen teplirat ifa edildiği halde rel 
mediiıi ıibi vekil dahi röndermedi
finden müddeiyenin talebi veçhile 
hakkında ııyap karar, Hdır olmuı 
ve yevmi mualliki muhakeme olan 
14/9/931 pazartesi •aat 10 Şile 
Aıliye mahkemesine gelmediği hl< 

tirde veya vekil ııöndennezıe h•k 
land ııyaben muhakeme icra kılına 
cat< ve vaktalan kabul etmit addo- j 
lunacaiı ve badema mahkemeye ka 
bul olunmayacağına karar veı-ilmiı 
ve &'ıyap kararının bir •lll'eti malıke 
me divanhanesine talik edilmiı ol
rluğundan ilıi.nı keyfiyet olunur. 

vapuru 29 
Temmwı 

ÇARŞAMBA 
gllnll tam saat 17de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trab%on, 
Sürmene ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 21515 

ıya 

Kur' aya iştirak edecek olanların 
fiş numaralarını neşrediyoruz 

526 Kabataı I:ıeın paıa konağ• 
527 Süleyma .. iye Mehmet P'lt& yokuıunda numara 6' 
52S Kızıltoıırak ıehır kahyıı sokak 24 numara 
529 Kadırga Şehvar ınal-alleai lC numara 
530 Yeni l<i>y eczacı Rağıp Bey ailesi 
531 Edirne ima.·ot mah1tllesi 48 numara 
532 Niıanlafrnda Ahmet Bey ıokak 25 numara doktor 
533 Kadıköy mektebi ıokak 9 numara 

Selma H. 
Zehra H. 

il. o. 
'"•t H. 

Hanımcfen ı 

K'nb..- B. 
Fahr dCın B. 

irfan Hakkı B. 
534 Kızıl toprait Ihlamur caddcıi 134 numara Behçet 

ıcr-vclide 
Bey ark1 o' k 

K~mal H. 
535 Üoküdar • um Mehm<t pata medrese ıokak n mara 22 
536 Kocn Muıtafa paıa caddesi 181 numara 

Se~at B. 
Nureddin B. 

537 K" kılhane bat muallimi 
538 Çadırcılar 77 numar~ 
5J9 Nafia daireşİnde odacı 
540 Nafia daire>inde odf\e• 
541 Bur .. :tiraat Bankası sitajyttlermden 
542 Çarşanba Hatıp ude Hasan Bey kız. 
543 B yoğlu istiklnl cadc i 451 numaı·a 

Suheyl B. 
~ :ılt u. 

Süleyman Ef. 
Ratit Ef. 

544 Tekirdağ Dra'tlalı Raııt Bey hanesinde 
545Ceyhan Ü•ı. nnlı B•nka11 müduru T h;r 

Ali Riz t:.. 
Seniha H 

Şefik Akif B. 
Hatice Raı•t H. 

Bey mabd u 
Besim Tahiı il. 

546 Akıehir O ınan Bey llftde Mehmet Celiı!eddin B. 
547 Kadı koy kirıu ıokağında Zehrıt f:. 
548 Emin önü diıçi M. Ihsan B. 
549 Konya lsta,.bul cadd.,s( Mith11t pa.., G<>kaflnda haci Şakir efe ıdı 1 

müsteciri Tarık B. 
550 l ül:sek kaldmm Murat Fikri apartmanı Metroı:u 
551 Cağaloğlunda Merkez. Halk Faka11 ıokak Naciye H. 
552 Kouya merkez zabtan tevkifhanesinde beoap memura Hayrı B 
553 Alqehir Belediye muhasibi Süleyman B. 
554 A<iana TUtün inhisar baş müdüriyeti bıMnci ve ikinci tubc nıudutiı 

Yuıııf Ziyaeddın B. 
Rüıtii B. 555 (lznik) Hükiımet doktoru 

55ô lzmit adalar çarıııı 16 numara 
557 Ankara Milli mudafaa Vekaleti 

55.:s Ank ra hil<tl ıckağında 40 numara 

Mehmet Nedim B. 
tercll,tno ıubeıi bınbafh< 

Apdi 8. 
· eyli lbrabim H. 

559 Konya rne·ntcket haataneei eczaci.J 
560 Adana müstanıi~i Fahri Bey mahdumu 
561 Ad.ına icra rei11 
562 Adana bik·inc; nole•·i. 
b63 Si l.eci lske'tderıye otelindı 

Feni B. 
Sabahaddin B. 

TaL'ıt B. 
Rahmi Ni at . 

564 Afyo<ı Zııaat Ba11ka11 miidiırii Beyin mahdumu 
56.> Ankara lktırot Vekileıi mutemedi 

Vaııf B. 
hmail il . 
Hasan B. 

566 Ani.aut Ziı·aat Ban!tası muhuebe ıeflerinden Sait Bey kı.ı;ı 
Nesrin H. 

iffet H. SC.7 Eolu~ lıirde avukat O•man Saip Bey refika11 
568 Adnna yeni otel civarmda perukar 
5o9 Snın lya hncı kadın yolcu >okak 62 numara 

Hamdi B 

570 Ak .. aray ainekli bakkal kiıtip maalabaddin mahaOeıı 
lımail B. 

29 nunıar 
Ali B. 

571 Beyoğlu tcpebaıı 37 numara 
572 Adana Tütün inhisar bat muluuebecU.i 

57:; Ni1antaş Ahmet Bey sokak 14 numara 

Koıti Andriyadı Et. 
Derviı Bey va1<taaile 

Salihaddin B. 
• Nevzat B. 

57\ ikinci kolordu İrtibat zabiti Topçu Kaymakamı 
575 Oıküdar Rum M hmet paıa mahalles( Eırııf 

Ali Tavfik B. oğlu 
ıaat 25 nwnara 

57li .ı\c.l,lı1a C\:Ul reisi Şevki Bey oğlu 
577 Maltepe ku~ ük <ahit mektebi talebesinden 
571) 1 zmir kar~ıynka iataıiyon caddesi 7 numara 
579 l.tanbul kız orta mektebi talebesinden 
580 Mahnıut pa13 Nedin1 pa1a medreıesi 

Halim 8. 
Nevres B. 

Cevat R..-ı U. 
Hanri Franıo Ef. 

Rahime H. 
kartmnda 1 numara 

Yor-si Ef. 
SSl !:.:mir biı.inrı ıipabi pa%arı 6 num ra ~eybelr. oflu Salahaddin B. 
5S2 Unak Osmanlı Bankası muhasibi ll:rn B. 
583 Aydin leyli oda mektep muduru Refik yıldırım B 
584 Taı·ıua Belediy~ müfetiıi Abdülkadir Şevket B. 
558 Kadıköy allı yol aıızı 23 numanı Nerime H. 
586 Salacik 24 numara Fikret H. 
587 Büyükderc halıkçı çarıısı fı tık sol<ak numara 13 Naci B. 
588 Aydın orla mektep ınüdür muavini M. Muhaneın B. 
589 Etyemez yokuı çe,me 32 numa,. Feai!ı B. 
590 Afyon A<iziye tayyare tubeıi muhasibi Mecit B. 
591 Maçka Kamil Bey ap rtmanı 52 n ara Necat Azız fi. 
592 Adana M..car Zirai\! makineler ıirket müdürüHakln Hulki B. rcf; ı 

Güzin H kı H. 
593 Ankara 1 ktıaat Vekaleti muann umum müdı&rlugii memurlarından 

Ramin. 
594 Çorum müskirat inhisarı muhaaibi Muıtafa Naz.if Bey kerim i 

Sabiha H. 
591' Eıtren telııraf ıir!ı:eti Eov B. 
596 Adana ıa lhane civarında lıazır elhiıed Hıiıeyin Mehm t Ef. 
597 Adapaz.arı Tütün inhiaarmda Ziraat memuru Sabri li. 
598 Mılliı müdafaa Vekiıl ti levazım dairesi uçü.ocü ıubede Ytı7.b +ı 

hmail Hakkı B. 
Ali Riza B. 

Adil B. 

500 Beşiktaş 54 numara _ 
600 Ankara Devlet demiryollan mAğaz.asıoda 

(Devamı var) 

Hediyelerimiz 
EJya piyangomuz:a iştira1< etmek ü.ı:re kupoalarıaı tebdil 

etmi, olan karilerimizin fiş numaralarını neşre devam ediyo· 
ro.z:., Numa~al~n neşri hitam bulur bulmaz, kur'a çekeceğiz. 
Kura netic ınde kaı:anacak karilerimize vereceğimiz hedi
yeler şunlardır: 

İkl ki,iye birer bisiklet bir ldtiye bir gramofon 
iki kitiye birer fotoğr f makinesi 

on kitiye b'rer kol saati iki ldtfye birer vazo 
yüz ki,iye muhtelif kıymette mütenevvi eua 

er ıneyanında ve ön safta kT Yusuf Kemal Yuıuf Kemal Bey çanılıcada 
~l~al dö Goys ismi daima zik Adliye v~ 1 ~rirnize ~u beya- ki evine gitmiştir. Mumaileyh 

e • ır, Jeneral 1913 te Türki- Bey deb~::n:uştur: bir hafta kadar şehrimi:ı:de ka
~ &e.lnı.i, ve bir sen~ kadar natta

1 
ua ve iflas kanunu mec-k lacak ve bu müddet zarhnda 

, lktıınızde kalarak ılk tay- - er. . . · timaında çı a Adliyeye gelerek bazı itlerle 
•r~·ı B · · t •rınısanı ıç · · 1 1 kt Adi' ek'l" 

lıtanbul 4 inci icra Mcmurlu· 
fundan: Mardaryoa efendinin Ati
fet hanındaki alacağırun temini ; .. 
tifaır zımnında vefaen mefruj' Sarı 

kezde lıkender Pata mahalleainin 
Kız taıı caddesinde eski 64 yeni 24 
numaralı bir ı..ta mubterik hane ar
.... 30 ırün müddetle ih lei evveli. 
ye müzafednine vazolunar"' k 
298,60 lirada talibi übteıinde olup 
bu kerre yüzde beı zamla ve on beı 
a-ün müddetle ihalei katiye müzaye
desine vaz:o]unmu~tu". 

latanbul ikinci icra Memurlu 
&undan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmeıi mukarrer Halı, 
Müt-ddit karyola, Yatak, Kilim, 
Palto ve saire 29/7 931 tarihinde 
aaat 17 de Beyoğlu Aynah Çeıme 

Emin Cami maluılleaiıı 54 No. lı ha
nenin kapm önünde açık arttırma 

ile satılacağından taliplorin o ırün 
dairemizin 930/3364 No. 1ı doıya i
le hazır bulunacak m..,urumuza mil 
racaatları illn olunur. 

lst. Posta ve T. T. Başmüdürlü
ğünden: 

~ ı erimizi yetittirmitti. u tısın e, Adli e encüınenı ıcra metgu o aca ır. ıye v ı ı 
'r;~1 '?evcudiyetlerile iftihar et caktır. y müzakere et- nin icra daire9İni tefti§ etmesi 
~ Ilı• k 1 'f)iis kanununu ·e muhtemeldir. • :ı: ıymetli pilot arımız- ve ı d' Kanun proJ -e: ~azıtan Jeneral dö Goys· ti. ı:a~~~ld:~;rn 1~onra, bütün~- Fırka umumi ktibi Recep B. 

<il •lk dersi almışlardır. Je'?e· si tal><"'1 ı e . edilecek fikır ve katibi umumilik bUroau ile 
o z bes lakadarlara tevzı umumi idare heyeti azaları bu-

'"dı', aınan binbatı rüt ı~- ktır 
' · !eri almaca · l cak anket gün fırka merkezine gelerek 

Bu suretle yapkı a tatbikata meşgul olacaklardır. 
'f erkosun dilekleri 

,.,."1111V\RA, 28 - Evvelce yazdı-
·~ ve b'I · · h-k" ttı ç ı ~Terkos şirketııun u u 

ek:" Yapacağı talebini tetkik .et-
ot.aı '"re nafia, dahiliye sthhıye 

etı~r·· , "k 
•p ı.· 1 rni!meııillerinden mure -

•r k • B •U,iJ, <>ınıayon toplanmııtır. u 
, llt neticesinde Terkos bakkm
"at•"' 1 ı...rar verilecektir. 

f 'd li olaca ve . 
çok aı e. . Ier verecektır. 

"t müsmır netıce .. ka-
aı )ann• gore 
Anketin cevap d"I edilecek ve 

1 h ve ta ı .. 
nun ıs a . kanuniyet ıçın tet-
layiha k~abı meclise sevkoluna
rıni sanıdek•t t'miz kadroları-

kt Ve a e ı b dd"I ca ır. d h ·ç bir te e u 
rnlzda yeni en ul I" ınuhake 

··ıd· ıu u olacak degı ır. 

Lağvedilen mal 
müdürlükleri 

Ankara,28 -Van Mu,, Hakiri 
ve Artvin Malmüdürlükleri yeni 
kadro tatbikatı cümlesinden olarak 

kalchnlmıtla' 

Hududu: Saji tarafı ıu hazinesi 
arkası Hafıı: Ali Beyin hane ve balı 
çeai sol tarafı 1563 çap nwnaralı 

arsa cebhesi 15 metroluk Ko: latı 

caddeaile mahduttur, meoahaaı ber 
muı:ilM çap 149,25 -...!ur layaM 

ti ınuhamnıineıi 597 lira olup talip 
olanlar laymeti muhamnıiııeoinia 

yüzde onu niıbetiode pey akçalaruu 
alarak 927 / 231S doey• aumarullt 
17/81931 taribi.de aaat 14 taa 17 
ye kıular, lıtanbul 4 üncii icra -
murluj>ma .. ..._ .,1-ol•i ı. 

lia.ı..-. 

Erı:urum P.T.B.M. den: 992 lira bedeli ubcklı 1300 kilo 
11kletli haftada mütekabilen üç aeferli yazın otomobil kışın 
icabına göre lazak ve araba ile aalı:liyat yapmak tartile 23-
7-931 tuihinden itibaren yirmi gün mllddetle münakasaya 
aı.ınu Erzurum- Bayburt poıta11 bedeli mukarrer haddı layık 
görüldüğü takdirde 11-8-931 salı günü iha!ei katiyui icra 
kılınacaktır. Talipler münakasaya İftİrak etmezden evvel 892 
lira 80 kurut teminatı muvakkateyi posta ve telgraf vezn • 
ılne teslime mecburdurlar. Bedel ihale 0o 7,5 teminatı muvak
kate bedeli ibal nin bir aeneliğinin •o 15 nisbet.ınde te · t 
ı __ ,. 'bla" 1 kt mına ı 
aat ıye ı g o uaaca ır. Talip olanlann fartname ruünder • 
ca~ okumak ve daha faıı:la tafsilit almak üzere eyyamı 
tatlliyeden maada günlerde Erzurum Merkez Telgraf Pa1ta 
llidlritita.. mllracaat eylemeleri ilia oltmtar. 



Ailemin Saadeti 

Günde 5 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 57630 kuruşunuz 

Günde 10 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 115260 kuruşunuz. 

Günde 25 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 288155 kuruşunuz. 

, Günde 50 kuruş biriktirirseniz 
., 20 senede 576305 kuruşunuz. 

Günde 100 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 1152600 kuruşunuz olur. 

(!üRKİYE iŞ BANKASI 1 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz vesaiti nakliye ihtiyacı için 52 kalem malze
me aleni münakasa suretile mUbayaa edileceğinden müna
kasa günü 8 ağustos 931 cumartesi saat 14 olarak tesbit 
edilmittir. Taliplerin mezkQr levazıma ait prtnameyl gl!rmek 
üzere her gün Galata'da Kara Mustafapaşa sokağında Mer
kezimiz levazım dairesine ve münakasa için de vakti muay
yende Merkezimizde mütefekkil mübayaa komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. 

Kırklareli Vilayeti Da
imi Encümeninden: 

1 - Ketif bedeli 9902 lira 87 kuruıtan ibaret Kırklareli 
Babaeski yolunun 5 + 287 ve 34 + 346 ıncı kilometrelerin
de 3187 metro tQJ üzerinde yapılacak ıoae tamiri ile ketif 
bedeli 1420 liradan ibaret aynı yolun 13 + 269 ve 13 + 426 
ve 33 + 426 kilometrelerinde harap menfezlerin O, 80 eçık
bğmda beton armeye tahvilen illfllları tevbiden kapalı ıarf 
uıulile münakasaya konmuttur. 

2 - Münakaııkya İftirak edecekler erbabı vukuftan olduk
larına dair Nafia deireırinden muta ıahadetname ve ticaret 
ıdaıı vesikalanm ve sahibi sermaye olup bu gibi inıaattan an 
lamadıkları takdirde inıaatın hitamına kadar refakatlerinde 
bir fen memuru bulunduracaklanna dair noterden muıaddak 
bir taahütname itasına mecburdurlar. 

3 - Zarflar müzayede ve münakaaa kanununun onuncu 
maddesi mucibince ihzar edilecektir. 

4 - ihalenin mliteahhide tebliği gününün inkızaıından iti
baren müteahhit 15 gün zarfında ite başlamağa mecburdur. 

5 - Ketifnameler berayı tetkik ve tasdik Nafıa Veki
led celilesine gönderilmit olup 5-Ağostos-931 tarihine kadar 
ıerek aynen ve gerekse tadllen iade edildiği takdirde ihale 
~amelesi icra edilecektir. 

6 - Şartname ve kepfnamelerini görmek ve pey sürmek 
ve sureti musaddakalannı almap Uıteyenlerin Kırkıareli Na
fia dairesine müracaatlan lizımdır. 

7 - Müddeti inıaat 15-12-931 gayesine kadardır: 
8 - thale muamelesi 5-Ağoıtos-931 tarihine müsadif çar

f&Dlba gliııU ıaat 15,5 ta Kırklareli daimi encllıneninde icra 
edilecektir. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
' Merkezi Baş tabipliğinden: 

Merkezimiz için Ulıumu olan dl!rt kalem aıı malzemeli 
aleni münakasa suretile mlibayaa edilecektir. Münakasa günli 
8 ağustos 931 cumarteai günü aaat 15 olarak tesbit edilmiş
tir. Taliplerin mezkür levazıma ait prtnameyi görmek üzere 
her gün Galata'da Kara Mustafapaıa sokağında Merkezi
miz levazım dairesine ve münakuaya iştirak için de vakti 

"' muayyende Merkezimizde mütetekkil mlibayaa komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 

Karaciğer, mide, barsak, taş, kum bastalı.klanna 

TUZLA İÇMELERİ 
Sabahları saat 1 den itibaren Haydarpaşaya hareket 

eden vapurların trenleri membalara giderler. 
Fiatlar tenzil edilmiştir. 

• 

·ı EM MUZ H#Jl 

Dis Tabip-

.................................... 
REIMI ıtlNLIR TIRK tiMTEO ~iRKETi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst 753 .......................................... 
Bursa' da Leyli ve nihari Kız Lisesi 

Türk Maarif Cemiyeti Bursa'da bir kız Liseai açıyor. Muktedir muallim ve müreb
biyelere malik bulunan bu Lise resmi liselerin programını takip etmekle beraber ayrıca 
İngilizce, Almanca, F ran11ıca lisan kurslan vardır. Bu kurslar ecnebi muallimler tara
fından idare edilmektedir. Talebe kadrosu mahdut olacaiından timdiden şeraiti öğren· 
mek ve kayıt olmak için Bursa'da Talebe Yurdunda Kız Lisesi kayıt ve kabul aom·s
yonuna müracaatları. Ucret leyliler için senelik 3 taksitte 210 nehariler için senelik 
3 taksitte 45 liradır. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddüt ediyoraunuz ? Müziç, nahoı tesirlle 
Bizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
(ter) ipeklilerinlzi de çürütmek ve lekelemektedir. 

ID-Do H~N~ PEHTEY'in 
Bu mahzuru k11Uijen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz liltfen arlcadqlanllll!8 bir aorunuz. Al
dığımız te,ekktımameler blse, bu müıtahzan, size 
tavsiye etmek ce.aretini veriyor. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu_ 
il. ci tertip ı. el kefide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Aynca: 15,000-12,000-10,000 
LİRALIK İKRAMiYELER 

.. -• DiKKAT ! --il 
Ademi iktidara 

GLANDTOKRAIN 
Meşhur Profcssör Brovn Sequ

art ve Stelnach'in mtlbim keşfi· 
dfr. Tesirl kaı'i ve seridir. Her 
eczanede bulunur. Topıan 11Uf 

yeri ZAMAN ec:ıa doposudor. 
lswıbul. Bahçekapı Tramvay oad
desi No. 87 vı Eltlfthlrdı Yu
suf Kenan Beyiıı mesti! ıczane
ıi Kutusn 200 kuruştur. 

M. M. satın alma 
komisyonu lllnı 
Ciheti askeriye ihtıyacı 

için 55 ton mazot kapalı 
zarfla mtınakasaya konmu,. 
tur. thaleai 13 ağustos 931 
pertembe günü saat 14 te 
Fındıklıda hey' etimizde yapı· 
lacakbr. Taliplerin şartname· 
sini bey' etimizde görmeleri 
ve ihale saatinden evvel te
minat ve teklifnamelerile 
hey' etimizde hazır bulknma
ları. (463) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Ist. Evkaf müdürl 
ğünden: 

• • • Bir sene müddetle ıcar ıçın 

Müzeyedeye vazolunan en1lak 
1 - Çarşıda Hacımemiş sokağında 11-9 No. dükkan 
2- .. " .. 24 .. .. 
3- ,, Kaza:ılar orta .. 25 ,, " 4- ,. " " " 27 .. ,. 
5- .. " " .. 29 

" " 6-
" " " " 52-54 ,. " 

1 - " 
l>erdahcı han " 54 .. " 8-

" 
Reis oğlu " 44 " " 9-

" 
Hazırcılar .. 5 " 

,, 
10 - " " " 

6 
" " 

11 - •• Lutfullah ağa ,, 6 " .. 
12 - .. ,, .. 1 " 

,, 
13 - " 

Kotancılar .. 14 
" " 14 - ,, Gelincik .. 25 " " 15 - " Sahaflar .. 59-51 ,, 

" 16 - " 
Ağa .. 11-.S3 

" .. 
17 - .. Tacirler 

" 21 ,, 
" 18 - .. Kahvehane " 2-4 ,, 
" 19 - " Yarımtaş han altında 9 

" oda 
20 - ,. Zincirlihan üst katınıia 22 ,, ., 
21 - Tahtaka!ede Rüstempaşa mahallesinde Mahkeme 

sokağında 12 No. dükkan 
22 - Yenikapuda Katipkasım mahallesinde 59-57 

No. dükkan 
23 - Kocamustafa paşa mahalle ve caddesinde 

451-393 No. dükkan 
24 - Balatta Karabaş mahallesinde vapur iskelesi 

caddesinde 13 No. dükkan 
25 - Üsküdarda Rum Mebmetpaşa, Tekke bahçe

sinde dükkan 
26 - Çengel köyünde pazar kayığı iskelesinde 10 

No. dükkan 
21 - Bahçekapuda Çelebi oğlu Aliettin, Tahmis 

S. 78 No. arsa ve baraka 
28 - Mahmutpaıada kürkcü hanı çefme önünde 

11 No. baraka 
29 - Kasımpaıada Camükebir, Türabibaha S. 1-5 

No. abur 
30 - Mahmutpaşada Sultan odalar sokağında 5 

No. hane 
Mtıddeti icarlar: 1-6-631 den 1-6-932 tarihine kadar 

senedir. 

• • • 
iki sen.e müddetle icar için müzayedeye vazoıunan e 

31 - Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde Ağahamaını 
sokağında üçüncü vakıf hanın 4 No. dairesi 

32 - Babaıili civarında Lalahayrettin mabalesinde 
Beıirağa sokağında7 No. hacı Beşirağa tekkesi 

33 - Çarııda Varakcıhan sokağında 14-16 No. dükkan ti 
34 - ,, Kalcılar " 30 ,, ,. J' 

35 - " Kavukcular ,, 17 ,, " 
36 - Üskiidarda Nuhkuyusunda 141 No. dükkan ve arsa · 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar 
senedir. ...... 
Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan eıııl~ 

37 - Haak6yde Keçecipiri mahallesinde Okmeydanınd• 4 
106 No. baraka ve ağaçlık ' 

Mtıddeti icar: 1·6-931 den 1-6-934 tarihine kadar 
senedir. . . . ·" Mebdei icarları Eski müstecirler için akdi .aabıkın bitv 
Yeni mllatecirler için teslim tarihidir • 

Mtıddati mlizayede: 19 temmuz 931 den 8 ağustos ~ 
cumartell gliııli aaat on d&rt buçuğa kadar. 

Ballda muharrer emllk kiraya verileceifnden mlizaye~ 
vazolunmuttur· Taliplerin yevmi ihale olan aon günlin .. ~ 
on d&rt buçuğuna kadar prtnameyi okumak ve teıııl""" 
muvakkate ita ederek mtızayedeye ittirak etmek llzre ~ 
bul evkaf mlidilrlüğünde varidat müdUrlliji1nlin akarlar 
lemine müracaatları ilin olunur. ,,, 

Evsaf ve milştemilab hakkında malibnat almak lıtey 1 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek 
misil raporlarını görebilirler. _; 

Deniz Levazım Satın Alma KC' 
misyonundan: 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

8,000 ton rekompoze kömür 1 ağustos 931 cumsrı' 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Deniz kuvve~ 
ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile münakasaya konulan 9~ karıda yazılı sekiz bin ton rekompoze kömüre 20 temınııs j 
tarihinde kapalı zarf usulile teklif edilen fiab gali gısrill W 
ğünden işbu mıkdar kömür mlizayede, münakasa, ihallt,.tJ 
nununun on sekizinci maddesinin (C) hkra11na tevfl'J 
1 ağustos 931 tarihine müsadif cumartesi gliııü aaat on dllr 

9-9-931 tarihinde kapalı pazarlıkla ihale edileceğinden ıartnamesini almak lıt~f~ 
zarf usulile alınacağı ilin )erin her gün ve vermek isteyenlerin ihale glinil ve aaaw· 
olunan 100 ton elektrirolit Kasımpaıada deniz mlizesinin umum kapısı liattındeki De1 
tutya şartnamesinin evaaf Levazım Satın alma komisyonuna mliracaatlan. ....1 

Maarif Vekaleti 
Terzilik mektebi müdiirlüjünden: 

Pendik Serom 
Müdürlüğünden; 

adet nevi 

DarülistihzaJ 

Kilo 
3 <'.>ktız derisi 

17 Dana 
" 

Sultanahmet, Divanyolu, Cağalo§fo, Beyazıt civarlarında 
18-20 oda ve salonları ve elektrik, su hava gazı tesisatla· 
rmı havi bahçeli bilyiik bir H' aranmaktadır. Taliplerin Sul
tanahmet Dizdariye mahallesi terzilik mektebiae milracaat
ları. (Tele fon 22480) 

kısmında tadilit yapılacağın- •· 
dan münakasa günli 5-10-931 
aaat 15 ıe tehir edilmi§tir. 
Taliplerin taclilitı öğrenmek 

için her gün mlinakasaya 
girmek için de o ırUn temi
nat ve teklifatlarile müracaat
ları. (3298) 120 

17 Koyun " 
O Yapağı 
6 Koyun canlıdır 

..--Beyoğlu'nda __ _ 
istiklal caddesinde Bazar 
du Levant ittiaalinde 310 

numarada 

Pendik bakteriyolojihanesi ile ıerom darllliıtihzanna 
yukarda nevi ve mıktarları gösterilen deriler ile yapağı 
altı bat koyun 30 temmuz 931 tarihine mlisadif perşeJll' 
ırtınü saat oo dörtte bil müzayede Pendikte bakteriyolojill 
nei baytari müessesinde satılacağından almağa talip ola~ 
ların yevm ve saati mezkürda müessese müdiriyetine ınll'" 

caat eylemeleri. ~eyo~~:k.!!~~m~~~~'!I~ !~ 
l.ı: :ziihreviye tedavibaneai. Hrıün .. lıııht.n .ı....,.. luıdar. ii.1, .. ___ AÇILDI -••ıl I 

·SKETiNG rlLlS 
Mes'ul müdür: Bürhaııeddİ' 


