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Para ve 
Siyaset 

- - ·-- -

-1 -Fransız tayyareleri 
lıt~all müzayeka her men.uv 
len b~lduğu zaman hatıra ge-

ır çare vardır: İstikraz ... 

•e~ozan sulhünden beri geçen 
•el ı:ı:. sene zarfında istikraz m~ 
ııı esı belki seksen defa mev· 
d ~ bahsoldu. Ve buna seksenı 
it~·" da cevap verildi. Harici 
~ ık~u meselesi gene geçenleT 
Re 1~utçe müzakeresi esnasında 
b~ _ıba Lozandan beri seksen 
hırıııci defa ileri sürüldi.i. Ve 
vll ~e.fa da muhterem lktıs~t 
kfı ekılı Şeref Beyin a~ı ile bil· 
~ lıı~t aşağı yukarı ayrıi cevabı 
erd1: 

Ilı ."Lozandan beri elde ettiği
) 12 hürriyet senedini imzala
t anlara oradan o imzayı kaldır 
b~k bir fırsat ve imza verme 
•tceği:ı ... 

r 
Gazi Hz. 

Reisicümhur Hz. diJn 
de Ya/ovada istirahat 
bagarmuşlardır. 

Kazım Paşa Hz. 
Şehrimizde bulanan B. 

M. M. reisi Kazım Paşa 
Hz. dün dişlerinin tetla
flisine deflam etmişlerdir. 

iımet Pata 
Başflekil ismet Paşa 

dün Kadıköyünde hem· 
şirelerinin hanelerinde 
istirahat etmiş f/e bazı 
hasasi dostlarının •iga-
retlerini kabul etmiştir. 

Baş.ekil Paıa bagiln 

2- Harici vo 1011 hbuler. • 4 Uncu sahifede: 

3 
üncü ıalılfede·. 1- felek 2-Uzun Hikaye 8-

l&tanbnlun ilk glnlerl 

Ticaret Odasının ı;o acı 5 inci sahifede: 
sen e>"'-I t es'it edil ecek. .. Muhabir mel>tuhu 

geldiler 

Yangından sonra Fincancılar yokuşunun hali .. 

I
Q kiÜtün meb'usların bu sö:ıleıi 

il • • 
lıu P eden alkışları, mille:t•" 
h husustaki hissiyatına tüp
/ bırakmıyacak kadar beliA-

Fransa hafi• kaflf!llfleri kıımandanı C11n11ral dö Guys tayyare cemiyeti reisi ile her· · 
her istasyonda yiJrii 

0 
fiti diğertagyareciler Milliyet abjektifi karşısında duragorlar 

Fransız tayyareleri dün sabah -y;·010
·va ... ga·g-id-ec-ek-tir_. _.1Gözüm sana mı, sözüm 

iki Vekil sana mı inanayım? t lr, Bu noktada hassuiyet gö• balkın alkışları arasında indiler h:tıııekte haksız mıyız? • B~!-1 
. kaız bulmak yakın tarıbiDl•· 

tı ~utmuş olmak, milli hükG
ll_ıetıınizin iatinat ettiği pren
'1Pleri inkar etmek demektir. 

Eskişehirden gelen dört tayyare. mis.afirl~_ri h~va~a 
karşılamış, inmeden tekrar Eskışehıre donmuştur 

Maliye ve lktısat 
vekilleri Av- 3 büyük mağaza saatlerce susuz-

rupaya gidiyorlar luktan yandı; şirket su vardı diyor 
Gariptir ki F ransııııın, Krım 

lıı_ıuharebeainin akibinde ilk is-
ık k" . I' _razı yaptığı zaman ı vazıye-

dı ıle bugünkü vaziyeti arasın-
a bir mütabehet vardır. F ran• 

~-~ilk Osmanlı istikrazı yapıl-

~~~~~~~~~• 

Dolmabahçeye giderek, Gazi Hz. 
iç~ defteri mahsusu imzaladılar 

Tayyareciler dün 
arzı tazimat 

ne 
ANKARA, 29 (Telefon) -

Maliye ve lktııat vekilleri pek 
yakında tedavi için Avnıpaya 
gideceklerdir. Maliye vekiline 
Sıhhiye vekili Refik Bey veka

Yangında kasıt var mı? Geçen sene aynı 
günde oradan yangın çıkmıştı ! 

ıgı :ıaman üçüncü Napolyo
llllıı idaresinde idi. Üçüncü Na
t~IYoıı Fransa için hayırlı bir 
b llkiiındar olmamakla beraber 
r)" imperatorun zam~ınd.a 
h·'~ıısa 19 uncu a~ırdakı tarı-
lnııı en müreffeh bır zamanını 

!a~aınıstı. Memleketin mali ve 
1~hsadi vaziyeti iyi idi. Şimen
dıferler inşa ediliyor ve her ta
r~fta imar faaliyetine germi ve-
1ılmiş idi.O kadar para bolluğu 
~ilrdı ki Franet-ılar ne yapacak 
larıııı bilmiyorlardı. işte ilk is
tikraz F ransada bu para bollu
~ll, bi~de de Krım muharebesi
tıiıı doğurduğu mali müzayeka 
' 1ralarmda yapılmıştı. On beş 

Bir müddetten beri Avrupa etra· 
fmda bir cevelan yapan- General dö 
Goya'urt idaresindeki Fransız ask~ ı 
ri tayyare filoıu dün sabah saat JO 
da l•tanbul üzerine "asıl olmuşlar 
ve bir tur yaptıktan sonra saat onu 
çeyrek geçe Y eşilköy tayyare ka
rargahına inmişlerdir. 

Ev,,elce program mucibince 6 
tayyarenin gelmeai beklenirken dün 
sabah Y eşilköye 5 tayyare inmiştir. 
Pilot yiizbaşı Delaitre ve makinist 
çavuı Gislard,ın rakip oldukları tay 
yare M. Delaitre'nin Riııada hasta
lanması üzerine dört gün evvel Pa
rise avdet etmek mecburiyetinde 
kalmqtır. 

·~ 

/ 

let edecektir:. 
Maliye vekilinin cumarteai 

günü hareket edeceji ıöyleni
yor. Abdülhalik Bey bütçe tat· 
bikatı ve mübadillere tevzi edi 
lecek bonolr:,.Ja meşgul olmak
tadır. 

Mübadele işleri 

Dün Hariciye Vekiline 
uzan izahat verildi ·. 
Hariciye vekili T evlik Rüt

tü Bey dün Büyükde··~d ~ isti
rahat etmiştir. 
Mübadele ko
misyonu Türk 1 

lene zarfında Osmanlı ricali o 
~adar çok borçlanmışlardı ki, 
rıuısız bangerleri, 1871 muha 

'ebeıinde Fransanm mağlôbi
~eti üzerine Almanlar tarafın· ' 

Dün sabah daha erkenden ye
şil.köy tayyare meydaJH bir ~ok müs 
takblin, tayyareciler' zabıtler ve 
Franıu: koloniıi ile dolmuıtu· An
cak Fransız sefarethanesi tayyarele 
rİlı ıı:elme saatini yanllf haber aldı-

Son taggare kararkaha iniyor heyeti murah-
gından tayyareıer"' yere inerken, se- ı ınamıf, ancak saat l 1 den sonra ge basası reisi Şev 
fmethane erkftnından kinuıe buluna lebilmişlerdir. ki B. dün Bü

iln tahmil edilen ağır harp taz 
~İ~tı:nı tediye etmek için kre
t'ıyı kesince, Osmanlı hükUme- 1 

1 de İflas etmiıti. 
Fransanın 1856 daki vaziye

ti tıpkı bu günkü vaziyetine 
be . 1 n:ı:ıyor. r 

. .,. 
Müstakbilin ıney~ıuında tayyare yükdereye gide 

cemiyeti lstaııbul merkezi reiıi Ha-. s-•o rek Tevfik Rüş 
san Fehmi, gene cemıyetten aıa-
hattin, F eriduıı, Ali Rıza, Hakkı tü B. ye müba
Cenap, Ha•an hkender Beylerle 10 dele işleri hak
iki tayyareci zabitimiz, Ye,ilköy kında izahat 
nahiye müdürü, ordu ve uçuncu vermiştir. Tev .. 
kolordu namına miralay Muharrem fik Rüttü Bey 
Mazlôm, kolordu emir zabiti binba- Şevki B. le u- !!EV 1'1 ı.ıc 

Tayyare'er Yeşilköye indikten sonra hep bir arııda (Devamı 5 inci sahi/ede) zun müddet görüşmüttür. Ha-
=======::;:============ 1 riciye vekilimiz bugün Başve-

Bu gün de Fransa dün
hnın en zengin devletidir. Ve 
"'1 Çok altın F ransada buluınu
tor. Yetmiş beş ııeııe evvelki 
11'aziyet ile bugünkü vaziyet 
arasındaki bir fark şudur ki, 
Fransanın bugünkü sermayesi 
daha siyasidir. Fransa, üç çey
rek asırdan beri, yaptığı istik
ra:ıları için talep ettiği ivaz, bir 
takım imtiyazlardan ibaretti. 
~u gün hükô.metlerden harici 

• ı •• d F t 8 • J V • t kil İsmet Paşa ile birlikte Ya-

Köpriı uza e ua .ın d .~zı1d· !ovaya gid~\:ektir. 

b t d .. dedı·ıdı• uze 1 
Elli kişi toprak altında maz a aSI re " Ticaret ve Sanayi / kaldı 

Bankası ATlNA, 29 (A.A.) - Yan 

•ıy . "k il.Setlerine şu veya bu ıstı a.-
1lleti vermelerini talep ediyor. 
Şu siyaseti takip etmedikçe pa 
ra Yoktur, diyor. Romanyaya 
ayni şartla istikraz yapmıştır. 

'iugoslavya'ya yapılan istikraz 
~U nevidendir. Lehistana veri
eıı paraların şu ve bu devlete 
karşı askeri hazırlıkta bulun
lrıak için sarf'edileceği şart ola
rak kabul ettirilmiştir. Alman
~il'ya yardım için Fransanın 
ıler; sürdüğü şartlar meydanda 
dır. Denilebilir ki hiç biı· za
lrıan Avrupada sermaye bugüın- ,. 
kü kadar siyasi bir mahiyet ar
Zetınemiştir. 

.ı\11'rupadan kolayca istikraz 
l'ap b't• · b " ı ıriz diyenler yetmış eş 
jenelik tarihin seyrlni unuttuk-
11.rı gib' ·ı . ••nd ı, para ı e sıyaset ar~-

lii a bu gün!& münaseb~tın 

Maamafi fakülte meclisinin gene 
mumaileyhi . 

intihap edeceği anlaşılı:vor 

,, 

1 ! 
Darülfünun diflanı içtima ediyor 

ınuı v h · · · kd' "! . e e emmıyetını ta ı: 
"lllıyorlar. 

Darülfünun divanı dün saat kültesi riyasetine intihap edi-
16 da emin Muammer Raşit B. len Köprülü zade Fuat Beyin 

· · · · h bat s tetkik edil-. in riyasetinde içtima etmıştır. ıntı ap maz a ı 
Divan içtimaında. edebiyat fa- (Devamı Sinci sahifede) 

Ahmet ŞÜKRÜ 

tediyata başlıyor yadan bildirildiğine göre, Arna 
vutluk - Yugoslavya hududu 

Bundan bir müddet evvel üzerinde yapılan bir illihkim
Cenevre bankasının gişelerini kapaması üzerine 0 banka ile a da çalışmakta olan 50 kadar 
lakasından dolayı tatili tediyat asker bir toprak çöküntüsü al
eden Ticaret ve sanayi bankası tında kalmışlardır. 
vaziyetini ıslah için muhtelif 
teşebbüslerde bulunmakta idi. 
Ticaret ve sanayi bankası bazı 
büyük milli bankalarla temas 
ederek tekrar tediyatı temine 
çalışıyordu. 

Milli bankalar dün akşam ti 
caret ve sanayi bankasının tek
lifine cevap vermişlerdir. Aldı
ğımız malumata nazaran milli 
bankaların teklifleri tamamen 
müspettir. Bu vaziyete naza
ran banka tekrar tediyata baş
layacaktır. 

Sıcaklardan ölenler 
LOS ANGELES, 28 (A. 

A.) - Kaliforniyada hüküm 
sürmekte olan • ucak dalgası 
şimdiye kadar 70 ki§inin ölü
uıüne sebebiyet vermiştir. 

Matbuat 
Celsesi 

Buııün muhalif matbuat 
denen matbuat bu hangi fır· 

kayı ikame edecektir? Bugün 
hücum edilen fırka deminden
beri izahettiğim gibi altı asırlık Os
manlı lmpcrator!uğunun bu mem

lekete bıraktığı elmleri, 11hrapları 

mahrumiyetleri, felaketleri kendine 

han hukukuna ııalebe çalmı ve ni
hayet bir Türkiye Cümhuriyeti mey
dana getirmif Müdafaai Hukuk na
mından sonra Cümhuriyet Halk Fır

kası namını almıı, prensiplere ve 
ıayanı dikkat fikirlere, bu memle-

(Devamı 4 üncv sahifede) 

Evvelki gece aaat 20,30 da 
Fincancılar yokutunda Salti 
F ranko mefruşat mağazası de
poaundan yangın çıkımı, bu de 
po ile zücaciyeci Penhas, mani 
faturacı Onııik Ebeyan ve A!ar 
Naahıyasın dükkanları kısmen 
yandıktan sonra, saat bire doğ
ru söndürülmüştür. 

Yangın nasıl çıktı? 

Yangın mağaza bekçisi ma
ğazayı kapayıp ekmek almak 
üzere gittiği zaman çıkmıt, bek 
çi avdet edip te vaziyeti görün 
ce hemen telefona sarılmış, itfa 

iyeyi vaziyettetı haberdar et· 
mittir. 

1 tfaiye yangın yerine geldi
ği zaman şayanı hayret bir du
man kesafeti kartııında kalını, 
ve bu dumanın içine girebil
mek için ilk defa ltfaiyemizde 
maske kullanılmıştır. 

Tehlike f!ar l 
itfaiye yangın yerine gelir 

germez hemen tahkikata başla 
mıı, yanan mağazanın arka. ın 
da içinde aüratle kabili i9tial 
mevat müdahhar bulunan Leb· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

. . \ ~ .. - ..... 

Politika 
Falih RIFKI 

BUGÜN, 2 TEŞRİNİSANi 1 kaldırıldığma sevinmekte ol-
2 Teşrinisanide padişahlığı ıduğunıı ise Rauf bilir. 

kaldınp hakimiyeti halka ver- O GÜNÜN HA VASi 
miştik. Karar Peygamberin 
doğduğu güne rastladı ve Ra
uf kürsüye çıkarak, mi/11 ha
kimiyet bayramı günün Pe}'
gamber'in doğduğu gün olma
sını teklif etti. 

Ve, teşrinisani döne dola~a 
28 temmuza kadar geldi. 

12 rebiyülevvel ile, 2 teşrini 
saninin bir daha ne zaman bu
luşacağını belki Fatin B. bilir. 

Bugün yalnız milli hakimi
yetin değil, kara demagojinin 
de yıl dönümüdür. 

Bugün payram edenler ara
sında kimin Peygamberin doğ 
duğuna, kimin padişahlığırı 

"Hakimiyeti Milliye,, kol
leksiyonunda o günün dema
goji havasının içine girdim ve 
teneffüs edemedim. / şte bir 
kaç parça: 

Reis - Müsaade buyurur 
musunuz, arkadaşlardan biri 
bu münasebetle bir takrir ve-
riyor. 

RiY ASETI CELİLEYE 
lşbu beyanname ve mevad

dın (padişahlığın kaldırılması 

hakkında) Meclsi filice kabulü 
nü milteakıp ve mev](idilnebe
vlyi tesiden ittihaz olunan mıı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lsl_'.'nbul bu seneki kadar kavun karpuz bolluğu görmemi,ıir. Daha 
Kır~~aç ~arpu_zları gelmediği halde, şehri kavun karpuz bolluğu iatila 
etmııtir. Bıttabı bu bolluk ucuzluk ta tevlit etmittir. iri kavunlar Balık 
pazarı sibi merkezi Ç•'1ılarda bet kunıta kadar satılmaktadır. 



ıyası efrilla ~ 8. 

HARlcr HABERLER •• 
ERMENİLER 

Yazan: AH. lngiliz nazırları avdet ettiler 
Ermeniler yerleşiyor 

Antakyada 20000 dönüm erazi yok 
bahasına ermenilere sattırılmıştı. 

Mac Donald Almanyanın kudretli teşkilah saye
sinde kendi kendini kurtarabileceğini söylüyor 

Bize gelince memleketimiz \ lerin tertip ettti4deri gazveler 
dahilinde kanh vak'alara alet arasında hudut vak'alannda Su 
eailen bir unsurun şimdi de ce- riye dahilinden gelecek darbe
nup hududumuz üzerinde top- lerde bu zavallıların hali ne ola 
laıulmasını ve hayali bir gaye cak? Bu muhacirler Fransız si
ile daima bize düşman duygu- yasetini ve Fransız elemanları
larla beslenmesin i tabii hoş gö- nın midelerini memnun etmek 
r emeyiz, fakat bu tek ' süften için mi bu vaziyete katlanıyor
bir korkumuz da yoktur, bizim lar? diye hazin bir istifham in
acındığımız bir nokta var ki o sanın zihninde uzanıp kıvnlı

da hiç bir günahı olmıyan ve yor. 
bulunduğu yerde sakin ve müa Turbiyan Aram ismindeki Er 
terih çahıırken kaldırılıp tehli meni müellifi Ermenilerin tali-

k 1
• . . • inden bahseden kitabına ibret 

e ı bır mmtakaya serpı,tırllen d 1 k ·· 1 b" · · . . . . • . ve ers a ınaca şoy e ır ısım 

Ermenı aılelennın akıbetıdır. koymuf: (Avrupa siyasetinin 
Kendilerini güya himaye eden- ebedi kurbanı.) 

• • • ~U-JICIYI 

Yunanistan 
ve komşuları 

Yunan Hariciye nazı
rının yeni beyanah 
AT1NA, 27 (A.A.) - Baş

vekile vekalet eden Hariciye 
Nazın M. Mihalokopulos Pat
ras' da şerefine verilen bir ziya 
fette müh im bir siyasi nutuk 
söylemiştir: 

M. Mihalakopulos nutkun.. 
da iktısadi buhran hakkında de 
miştir ki: 

"Dünya buhram Yunanista
na da sirayet etmittir. Fakat 
Yunan milletinin hayatiyeti ve 
mil!tkül vaziyetlere uymasını 
mümkün kılan mukavemet kuv 
yeti sayesinde Y unaniata.n buh 
ranı diğer memleketelerdeo da 
ha hafif geçirmektedir.,, 

M. Mihalokopuloa, Panga
loa diktatörltlğünün miras bı
raktığı müşkülata temas ede
rek demitlir ki: 

'Diktatörlük bize ezcümle 
Yugoslavya ;ıe bir takım ihti
laflar miras bırakmıttır. Bu 
memlekete yalnız çok eski rabı 
lalarla değil, ayni gaye için dö 
külen müşterek kanlara bağlı 
bulunuyoruz. Hariciye Nazın 
sıfatile zemini temizledim. Fa
kat bu zemin üzerinde sağlam 
Yunan - Yugoslav dostluğumı 
kuraıD M. Venizeloa olmuttur. 
Artık Y unanistanda diktatör
lük tehlikesi kalmamıttır. Di
ğer taraftan evvelleri Yıunania 
tan ile İtalya arasmda mevcut 
olan rabıtaları tekrıtr tesis et
mek istedim. Çünkü 6 Avrupa 
devleti içinde Y unanistanın 
çok mütkül anlarında Ciridin 
Yunmıistana ilhakını ilk olarak 
teklif eden ltalyanm hakkımız 
da ancak dostluk besleyebilece 
ğini hissediyordum. V enizelos 
hükUıneti bu eseri de bitirdi. 

Zeppe • n Laval, Romaya 
Gidiyor 

Malyguine hın.kıra- ıi:i! 
nına mülaki oldu Nazırlar paytahtlar ara

sında gidip geliyorlar 
BERLIN, 28 A.A.- M. Brüning 

M. Mac Donald ve M, Hendenon 

MOSKOVA, 28 (A.A.) -
Tasa ajansı, Zeppelin'in saba
hm birinde şimal arazisini ter-
ketmit olduğunu bildiriyor. · mülakatı öğleden sonra bitmi,tir. 

Mülakatta bilhaas.a Londra konfe-
MOSKOV A, 28 (A.A. -

T ass ajansı, Graf Zeppelin'in 
dün mahli süratle saat 21,30da 
biç bir maniaya uğramak11zın 
Malyguine buz kıran mm 
yanma inmiş olduğunu bildir
mektedir. 

ransı mukarreratının ameli bir tan: 
da tahakkuk ettirilmesi ı;-örüıülmüt 

tür. iki memleket nazırları umumi 
iktısadi vaziyet ve iktııoadi ııahada 

bugün mevcut olan mütküli.tı izale 
•edbirlerini tetkik etmüleı-dir. llu 

Hemen muhaberat evrakmm . , 
teatisine başlanılmış ve bun
dan sonra tesbit edilmiş olan 
yol haritasına göre Zeppelin 
yoluna devam etmiftir. 

- • 

VARŞOVA, 28 (A.A.) 
Zeppelin ile Malyguine buz kı
ranı yekdiğerine mülaki oldu
ğu zaman M. Eckener ile M. 
Samsilowitch, Jeneral Nobile'
yi Çay içmek üzere balona da
vet etmişlerdir. 

MOSKOVA, 28 (A.A.) -
Tasa ajansmm Zeppelin'de bu
lunmakta olan hususi muhabiri 
Moskovaya atağıdaki telsizi 
göndermittir: 

"F rançois Jozephe arazisine 
vasıl olduk. Hooker telsiz tel
graf istasyonu ile doğrudan 
doğruya muhavereyi temin et
tik. Hooker adaaı önünde de
mirlemiş olan Malyguine buz 
kıranı ile posta teatisine bqla
yacağız Hepimiz bu muhabe
rat teatisi için hazırlıklarda bu 
lunmakla meşgulüz. Ahvali ha 
vaiye, uçmak için müsaittir. 
150 metre irtifamda.yı:r,. Hara
ret derecesi, sıfı, altmda 4 san 
tigrattır. Saniyede 2 metre sür 
atle esmekte olan muhalif bir 
rüzgar ile seyrediyoruz. 

M. La~al 
cümleden olmak üz:eı-e beynelmılel 

madenler itili.fnam.eıinin meı'iyete 

konulmau ve terki te•lihat meselesi 
müzakere eclilmiıtir. Mük&lemat 
çok dostane mahiyette olmut ve te-
maılann devamı ve tevıü 
kararlaıtmlmııtır. 

huıusu 

(Volf) 

Mütekabil nutuklar 
BERLIN, rT A. A. - Baıvekil 

Şuraya dercettiğimiz kroki ı katolik patriği bu teşebbüsün 
Ermenilerin ne maksatla nere- tehlikesini anlamıt ve Lübnan 
!ere yerleştiğini daha açık gös- tabiiyetine geçerek şahsi mes'u 
tennektedir. Beyrut civarında, liyetten uzakla,mııtır. Türki
Hıristiyan Lübnanın birçok yer yeden mümkün olduğu kadar 
!erinde bereketli ve ticarete el- çok ermeni celbetmek için pa
veri,li yerler bomboş dururken paslar büyük gayretler sarfet
şimale ve Türklere meskün yet' mektedirler. Mısır ermenileri 
!ere gönderilmeleri merhamet- paraca en çok yardını ediyor
siz bir siyasetin eseri değil ~i- lar. Suriyede tütün inhisarı lağ 
dir? Başlarına gelecek felaketi vedilir edilmez meşhur tütün
bu muhacirler anlamakta gecik cü Manoayan Berut ve Halepte 
rnemitlerdir, gösterilen yerler- şubeler açarak propagandaya 
de oturmakla beraber daima iğ ve para tedarikine başlamıttır. 
reti bir vaziyettedirler, kendile Melkonyan da ayni faaliyetler
riııden ev yaptırmazlar, fabri- de bulunmaktadır.,, 

Beynelmilel hakem maddesine • 
ilhak etmek suretile beferiye- Bulgarıstana seyahat 

M. Brüniq, lngiliz nazırlan şere-

finc verdiği ziyafette bir nutuk İrat 

ederek demiıtir ki: 

ka yapmazlar, para aarfederek Berutta Papazyanın evinde 
fazla emlak edinmeğe heves et kürtleri tekrar nasıl faaliyete 
mezler, bu vaziyet te gösteri- geçirebilecekleri mevzuu bahso 
yor ki hudutta veya dahilde u- lunurken garip bir tesadüf bize 
fak tehlike zuhur edince bunlar şöyle bir tamim sureti getirdi; 
derhal yerlerini terkedecekler- Paris ta.şnak bürosu lran ve 

tin sulh esasları dahilinde ten- ı Sofyaya tertip olunaıı. Türk 
sikini kat'iyyen arzu ettiğimizi seyyah kafilesi Çar F erdinaıııd 
gösterdi. vapuru ile dün Burgaza hare

ke t etmiştir. Seyyahlar Bur
gazdan sonra Yamaya gidecek 
ve üç gün orada kalacaklardırı. 
Ondan sonra Sofyayı da ziya
ret edip ayni tarik ile avdet ede 
ceklerdir. 

dir. Irak şubelerine yazıyor: 
Ermenilerin Suriyeden çık- "İran ve I rak kürtle rinin kur 

malan menedilmiştir; Ermeni tarılması bizi alakadar etmez 
iskanı için umumi bütçeye biz yalnız Türkiye kürtlerile 
30,000 frank konduğu gibi Su- meşgul olacağız ; bu noktalara 
riye ve Lübnan bütçelerine de çok dikkat ediniz: 
muhim miktarlar koydurulmut o ·: . . 
tur, Akvam cemiyeti de murah . ynanan komed~ bır. ~aç m!I 
h L t 1 · d" d M B letın hayat ve emnıyetı ıle ala-

s y oy ve s ım ı e r. ro d - · . 
nye vasıtasile - ianeler toplat- ka dr_ oldug~bıçınl • Revvelce de 
maktad!r yaz ıgnnız cı et e, amgavar 

Be t
. · d d . k bu fırkası büyük ermeni istildali 

yru cıvarm a agnı - b 1 . . 
lunan 1500 Ermeni İçin (Burc u yTa~.ınki~ ıedthrak etm.emit; yal 

Ha t) d ·ı h ide nız ur y e ermem hukuku-
mu enı "" ma a ayn- . . .. 

ca bir kasaba tesisine teşebbüs nun teını~ı ı_çın uğraşılm:ı-•ını 
edilmi,tir kabul etmıştır.Hmçaklar ıse er 

· . menilrin daha fazla siyaset iş-
Antakya cıvarında (20,000) kencelerine tahammülü olma

dönümden faz.la arazi yok ba- dağını, herkesin bulunduğu yer 
hasına Ermenılere sattırılmıf- de sükfuı ve terakki ile yaşa
tır. b"lh t"" ' 1 l · masrnı ve ı assa urı< er e ı-

Türkiye ile olan dostane mü 
nasebatımıza gelince bu dost
luk Yunan milletine yalınız hu
zur temin etmekle kalmamış, 
fakat aynı zamanda askeri büt 
çemizde müsbet tasarruflar 
yapmamızı mümkün kılmıştır. 

Bulgaristanla da uyuşmak 
hususunda hümü niyet göster
mekten hali kalmadık. Bir çok 
senelerden beri aramızda mün
hasıran mali olan ihtilaflan ha
lisane halletmek için çah,ıyo-
rum.,, 

Gazeteler, M. Mihalakopulo
sun nutkundan hararetle bah
setmekte ve Patras halkının 
Hariciye Nazırına göst«ırdiği 
hüsnü kabulü ehemmiyetle kay 
deylemektedir. 

• Lloyd George'a 
ameliyat yapıldı 

LONDRA, 28 (A.A.) - M. 
Lloyd George'a bu sabah ame
liyat yapılmıttır. Ameliyat es
nasında hazır bulunan doktor-
lar arasında Kralın hususi dok 
toru Lord Davaon da bulun
makta idi. Ameliyattan sonra 
neşredilen resmi bir tebliğde 
hastalık sebebinin tamamiyle 
ortadan kaldırılmış olduğu, 
ameliyatın ehemmiyetine naz& 
ran hastanın sıhhi vaziyetinin 
memnuniyeti mucip bir halde 
olduğu kaydedilmiştir. M. 
Lloyd George 68 yaşında bu
lunmaktadır. 

Karakirı A vadisyan, Pirant yi geçinilmesi prensipini ileri 
Kalciıryan ve Ohanes isminde- sürmiittür. Agn vak'asmdan 
ki Taşnak azaları Beyruta gele evvel Berutta vuku bulan er
rek oradaki taşnak reisi Papaz- meni kongresini müteakip hın
y n ile görü~müş, Yunanistan- cak reisi Kederyanın hemen o 
dan ve dal>a mtihtelif mahaller- gim öldünilmesi bundan ileri 
den (15,000) Ermeninin nakli gelmiştir. Hatıralarda olduğu 
için Yüce Komiserlik nezdinde üzere o zaman mahalli hükü
teşehbüsatta bulun111ağa karar met, Papazyan da dahil olduğu 
vermişlerdir, bunlar ayni za- halde, bir çok ermenileri tev
mıında Kürtlerin ne suretle tek kif etmiş ve taşnak dosyalarını 
r r faaliyete geçirilebileceğini ele geçirmişti. Fransızlar bu 
ve müstakbel teşkilat ile Sun- vesaiki tercüme ve tetkik et
yedi! Ermenilerin ne suretle tirmişler ve bir çoklannın fo
yerleşebileceklerini bir kongre toğrafilerım almışlardır bunlar 
ıle tespite karar vermitlerdir, arasında; Amerikadaki faaliyet 
Ermenilerin şimali Suriyede !ere ve Ağrı harekatının hazır
teksifleri için Halep Ermeni or lanmasınıı dair ÇPk mühim vesi 
todok patriği bilhassa müra- kalar vardı;eğer bu vesaiki net ·--· 
caatlzırda bulunmaktadır. retmek mümkün olsa idi Hoy- iade olunmuştur. Yeni faaliyet 

Fraıısızlar daha ziyade frat bun ve büyük ermenistan na- de mahut Abdülkadir Kemali 
m •"'l t kumda kuvvetli bir er- mına oynanan traji komediler ile Hoybun katibi Memduh Se
rnftni yurdu tesisine çalışıyor. bizi hem güldürür, hem ağlatır !imin de mühim rolleri görülü

Halepte çıkan (Elahval) ga- dı. Paris taşnak merkezinin F- yor. Halepten hemen her iki 
zetesi el iyor hi: ransız hariciyesi ile yaptığı te- günde bir taşnak kuriye ve a-

Sur;y e ermeni yurdu tesi- mas ve anlafmadan sonra Pa- janları Antakyada Kemalinin 
~ nin faaliyet merkezini kata- pazyan ve arkadaşları tahliye yanına gelip gitmişdirler. 
gikos Sahak teşkil eder, yalnız edilmiı, vesaik le kendilerine 1 (Devamı var) 

Seyahat 13 gün devam ede
cektir. 

Türk-Bulgar 
dostluğu 

La Bulgarie gazeteoi Sofya Elçi
miz Tevfik Kimi! Beyin yeni vazi
feıine baılamaıı münaıebetile yaz
dığı bir batmakalede iki komşu mil 
let arasında ciban harbinden beri 
teessüs etmit olan dostluğu it""'t 
ederek, bu dostluğun hem iki mil
letin kendi aralanndaki münaıebet
ler, hem de Balkan ve cihan sulbü 
noktai. nazarından haiz olduğu e
hemmiyetten bahsetmektedir. Ga. 
zete diyor ki 7 • 

"iki millet ara51nda karıılıklı iti
mat ve hürmet mevcuttur. Aradaki 

ıamimi münasebetin daha sıkı bir 
şef<il almasına mani olacak hiç bir 
sebep yoktur. Eksik olan şy, biribl
rinin doğrudan doğruya komşusu 

olan bu iki milletin biribirleri hak
kında daha yakın malümata sahip 
olamamalandır. Eğer bu husu• da 
temin edilecek olursa. o zaman, ara 
daki münasebet her türlü arzunun 
fevkinde olacaktır. Genç Türkiye 
Cümhuriyeti, dahi müessis ve şefi. 

nin irpdı sayesinde medeniyet yo. 
l'!nda durmıtluızın ilerlemektedir. 
Türkiye bu suretle bir muvazene ve 
istikrar amili olmaktado-. Cümburi
yetle Bulgaristan arasmdaki müna
sebatin daha sıkı dostluk rabıtaları
yla teyit ve takviyesi için Tevfik 
Kamil Beye gerek Bulgar hüküme
ti, gerek Bulgar milleti yardım ede 
ceklerdir. Yeni Sefirin, selefi Hüs
rev gibi, muvaffak olacağı şüphesiz 
dir. Bahusus ki, selefi tarafından 

iyi hazırlanmıı bir zemin bulun· 
maktadır." 

"Alman milleti lngıliz devlet a-
damlannın Almanyaya yaptıkları 

bu ilk ve mühim ziyaret hakkında 

derin minnet hisleri beklemektedir. 
Endiıe ile dolu bir zamanda buraya 
geliyorıunuz. Alrnanyanın vaziyeti~ 

ni uzun uzadıya sizlere izah etmelt 
fırıoatına nail olmuıtum. Almanya, 
buhranı durdurmak için bütün kuv 
.etile çalışmakta ve kııoa vadeli kre 
dileı-i çekmek suretile bu buhranı 

hat bir devreye getiren diğer mem
leketlerin bu busuıta kendi•ile teı· 

riki mesaide bulunacağını ümit ey 
!emektedir. Hoover planını biliıkay 
duşart kabul etmek suretile lngiliz 
hüklıınetinin bize yaptığı iyiliği 

müdrikiz. Sizin de müşkil bir devir 
geçirdiiinizi biliyoruz. Avrupa ik
tııoadiyahrun salah bulması ancak 
bütün milletlerin halioane teşrikr 
mesaiıile kabildir. Bu teşriki mesai 
nin temel taı• Londrada atılmıştı\". 
Şimdi bu iıe devam olur.ac~ktır . 

M. Mac Donald cevabında de
mi,tir ki: 

''Biz Betline yalnız Chaquers 
ziyaretini iade için değ~I, bugün~Ü 

vaziyetin müşkil~tınn rağm~n AI
manyaya olan itimadunızın berke:~ 

mal bulduğunu bütün cihana gös
termek için geldik. Yapmak mecbu 
riyetinde bulunduğu mücadelede 
Almanyaya muzahiriz ve Almanya. 
ya karşı hayırhahız ve eğer bu me
aaiye devam eder ve ümitsizliğe 

dü,mezse, diğer milletlerin de yar
dnn edeceklerine ve Alman milleti. 
nin mahvolrnaıına meydan vermiye 
ceklerine eminiz. Kendi kıymetini 

müdrik serbest bir Almanya mede
niyet carniaaı için zaruridir. SUU:t, 
iktııoat ve zeka ııahalarında tema
yüz eden bir milletin, diğer millet. 
!erin muzaheretine -nail olmamasını 

akıl almaz. 
Bugünkü buhranın sebepleri açık 

ça nazarı itibare alınmalıdır. Buh
ranın izakesi İç.İn birinci şart da 
milletler arasında itim.attır. Londra 
konferansı bittikten beri birçok fey 
ler yapılmı:ıhr. Evvela Fransanın 

yardımını ehemmiyetle _kaydetmek 
ve Fransız-Alman devlet adamları 

Bir uçuşta Nevyork
tan Istanbula •.. 

Tayyareciler salı sabahı Nevyork· 
tan hareket etmişlerdir. 

~ilot M. Polando ve M. Bordman'ın rakip oldukları tayf 
renın Nevyorktan salı günü saat altıda (bizim saatle 11) dat 
rudan doğruya lstanbula müteveccihen hareket ettiği halJıır 
da Amerika aefaretiae malfunat gelmittir. Dün gece Y etilköf 
gelmesi beklenmekte idi. 

Gece yarısından sonra tayyare karaı-gahından telefonla tt 
silat istedik. Bize şu malı1matı verdiler: 

- Nevyorktan hareket eden tayyareyi biz de bekliyoruz. S• 
uçuşun 56 · 60 saat devam edeceği tahmin edilmektedir. T• 
yareden bu dakikaya kadar hiç bir haber ıdmadık. Tayyareı'
k_olaylıkla ineb~lm~si için lazmı gelen tedbirler ahnınıttır. Aıııt 
rıkalı tayyareulerın ~abaha kar~ı gelmeleri muhtemeldir. 

Yüksek ziraat mektebi ve enstitü)eı 
ANKARA, 29 (A.A.) - Ankarada ~eni İn:fa edilen yük•~ 

ziraat mektebi ve enstitüleri bu senei dersiye bidayetinde na-ı•• 
ri tedrisata başlayacaktır. Gazi çiftliğinde staj _görmek üz~ 
yüksek ziraat mektebine lise mezunlarından stajier talebe 
edilecektir. 

Tavukçuluk enstitüsü merasimle açılıyoı 
ANKARA, 29 (A.A.) - Şehimizde tavukçuluk emtitüsii 3 

ağustos pazartesi günü merasimle açılacaktir. 

lngiliz edibi Bernard Cha Leningratta 
MOSKOVA, ~9 {A.A.) - İngiliz edibi M. Bemard Chau Le 

ningratta seslı sinema için Lenin lehide bir nutuk söylemittıf• 

Burdur' da Hakimi- I lngiltereye 
yeti Milliye bayramı Yardım 

BURDUR 28 (Hususi) - P ARiS, 28 A. A. - Gazetele/ 
lngiltere bankası murahlıa& az.uııı· 
dan Sir Kindersley'in Fransa 
kası müdürü Moret ile miıteaddi1 • 

mülikat yaptığmı bildiriyOl'lar. 

Hakimiyeti milliye bayramı 

münasebetile Burdur Muallim 

ler birliğinde bir gençlik küt
lesi toplanarak samimi haabü

hallerde bulunmuşlar ve genç
lerden Rı~a B. söz alarak ate-

Matin gazete&i, Cumartesi gü•' 
baılıyan bu müki.lemahn henüz tJ 
tieelenmedii;ini zannetmektedir. fd" 

şin bir hitabe irat etmi§ ve nut· gilterenin Londra para piyaıoas"" 
kunun bir yerinde muhalefet lngiliz lirumı tutn.k imki.nıru .cı 
perdesine bürünerek, ıahsi mek ve beynelmilel taahlıüdatnı• 
menfaatleri peşinden koşanla- yapabilmek için Fransanın muueıı' 
rın, milletin büyüklerine nasıl tine ihtiyaç olılufu anlaıılmaktadll'· 
dil uzatabildiklerine hayret et Ecbo de Paris gazetesine cö<' 

1907 de yapılan tekilde bir muat1' .. 
miş ve yapılan büyük itleri- le yapılacaktır. 1907 de Fran" 
millet nazarında küçültmek is~ bank»ı lngiltereye 3 mlyon lngiliı 
teyenlerin maksatlarını te,rih lirası avans ve.mittir. Bu d~ 
ederek demiştir ki: muamelenin daha mühim ola ' 

"Biz gençler Büyük rehberi- anlatılmaktadır. 20 milyon lngili• 
liruından bahsedilmektedir. 

miz olan Yüce Gazioin a~tığı 
ve aydınlattığı nurlu yoldan Almanya-Avusturya· 

LA HA YE, 28 A.A. - Daimi • 
koş;ı,rak, bu muzı r neşriyatla dalet divanı Çekoslovakya ajanı rd-
mücadele için seferberiz.,, Kromar'ın verdiği izahatı dinlemiY 

Bundan sonra da gençlerden tir. M. Kromar, Alman - AvusturY• 
Nuri Bey bir nutuk söyleyerek gümrük birliğinin Avu•turyanm if"' 
iktısadi buhram vesile ittihaz e tikliUini maruz bırakacağı tehlikele< 
derek memleketin temiz evlat hakkında beyanatta bulunmuıtur. 
!arına karşı yapılan hücumu Divan ltalyan ajanı M. Pilletti'fİ 
takbih etmiştir. de dinlemiştir. M. Pilletti bu ırüın· 

Gene gençlerden Muhtar B. 1 rük birliğinin Almanyaya Avu•hlJ' 
büyüklerimizin büyük meziyet j ya itlerine müdahale haldoru •ere<' 
lerinden bahsederek, gençlerin ğini, bunun iıe serbest bir devletİll 
:ıı:üce ku_rtarıcılar etr~nda çe- l is~kl~i ve ~kirniyeti emile tekili 
lıkten bır çember oldugunu söy ı edilebilecek bir f6J olmadığını br 
ledi ve alkışlandılar. 1 yan etınittir. · 

arasındaki müzakeratın icab~nda di- j !eridir. Hükümetin miizab..-etili 
ğer milletlerin de iştirakile devamı f 200 milyon marklık ...,..,.eyi buP• 
temennisinde.bulunmak isterim. Ma 1 lar koymuılardır. (Volf) 
:iiyi unutmalıyız. Çünkü istikbal, 
t"friki mesai fikrile hareket eden 
hüsnü niyet sahibi adamlarm takip 
edeceği ıiyaoete bağlıdır. Genç ne
sil düşınanlıiı ve itimahızlığı bırak 
malı ve mü1terek anlaşmaya doğru 
dönmelidir. (Volf) 

Bir iflas daha! 
BERLIN, 28 A. A. - lkıısadi 

buhran tesirat ve tahribatını İcrada 
berdevamdır. Bugün bir billur sof. 

ra takımı trüstünün ifla• ettiği bildi 
rilmektedir. Birkaç yüz bin liralık 

bir açık tesbit edilmiıtir. 

Bankalarda tedigat 
BERLIN, 28 A.A. - Bugün 

neşı·olunan bir emirnamede banka~ 
lar tarafından yapılacak tediyat 
miktarı tezyit olunmuıtur. Sali.hi
yettar makamlar önümüzdeki hafta 
bidayetinde normal para muamele

sinin tekrar iadesini derpiş etmekte 

dirler. 

Yeni bir banka 
BERLIN, 28 A.A. - Yeni te

tekkül eden teminat bankasının mii 
meuiller heyeti bugün Alman ban· 

lngiliz nazırları döndüler 
BERLIN~ 28 A.A. - M. Hend<" 

son, oaat 22 de hareket etmiı.' ista-" 
siyonda birçok zevat ve b\lhaısa M· 
Curtiı•s tarafından teıyi edilmiştir. 

M. Curtius, trenin hareketinden 
sonra, 1 ngiltere sefaretaneıine gide 

rek M. Mac Donald ile görü,miİi" 

tür. M. Mac Donald, yarın hava ta· 
rikile saat 9 a doğru hareket ede
cektir. 

M. Laval Ro'!'aga gelecek 
ROMA, 28 A.A. - Almanya v• 

Avrupanın mali vaziyetini düzelt• 
mek için son günlerde Londra ,.. 
Pariste yapılmıı olan beynelmilel 
müzakereleri mevzuu bahseden I· 
talyan gazetelri Fransız başvekili 
M. Laval'in M. Mussoliniyi ziyaret 
etmek üzre yakında Romaya gelın• 
si muhtemel olduğunu yazmaktJ• 
dır. 

Bu haber, teyit edilm ğe m<1h• 
taçtır. 

M. Mellon Pariste 
PARIS, 28 A. A. - M. Mell.,,.. 

kaoı merkezinde toplanmışlardır. bugün Londra'dan buBya gelmi1 
Müessisler, mühaıD"aa Berlin ıirket tir, 



Rumlara iade 
Ekononıi . 

Odanın 50 nci senesi 
· tes'it edilebilecek mi? 

Oda içtima etti, istenilen 

tahsisat için 
Vekaletten müsaade istenecek .. 
'ficaret odası meclisi 

laat on beş buçukta bir 
Ilı~ Yapmı5lır. 

dün ı 
içti-

babı ticaret ve nna yiin ser· 
giye münferiden iştira~ ~t
tikleri takdirde ke~dile~~ 

r lf lç~iına re·s vekillerinden 
~ •bıp zade Ziya Bey tara
L·llda.n açıldıktan sonra kiti-
1 Umumi vekili bey kalka-

'lk 1882 senesi 2 kanonu 
~ııisinde tesis edilen 1stan· 
d uı. Ticaret odasının önümüz:
ekı kanunusanide 50 nci 

Yıldiinilmünün geleceğini, bu 
t Nnde 600 sahifelik ve oda

~;ıı ~a rihçesinden b~hsede_n 
r kıtap neşredilmuı ve bır 

e 

~Vet yapılmasının münasip 
f?tilldüğünü söyleyerek bu 

1.~ap ve merasim için 3500 
~alık tahsisat istedi. Mecl~a 
ıı günün tes'idine ve tahaı
~t için vekaletten müsaade 
lııtenınesine karar verdi. 

lı Bundan sonra yeni inti
~ •p edilen Ticaret borsası 
'feti idaresine Oda namı
~. İftirak edecek iki azanın 
libapları yapıldı. Neticede 

~bılı: reis vekillerinden Ham
ı \re Hüseyin Sabri beyler 

Si! ., 
çı diler. 

I . Odanın Balkan memleket
erı İttihadı komitası ile daha 
Yakından alikadar olması için 
hı,. k . ., . k 

omısyon seçı mesı arar 
~ftırıldı ve Neqıli zade Mit-
~t beyin riyasetinde bir ko

"tisyon teşkil edildi. 

. Oda yaptığı tetkikat ne
ticesinde tenzilatlı satıflarıo 
•ııcak ş:ı ahvalde yapılabil
llıesini terviç etmekte idi. 

Ticareti terk, şirket fes
hi, ticarethanede büyük İn· 
fölat, bazı eşyayı l.:den çıkar
llıak mecburiyeti, bayramlar 
"e mevsim sonları. Oda mec
lisi tenzilatlı satışların son 
taınanlarda çoğaldığını nazarı 
dikkate alarak bu kayıtlar 
kabul ec!ildi. 

Seyrisefainin hububat ve 
~ahire tabirlerine aii sordu
ıru suııle verilecek cevaplar 
okunduktan sonra bazı mü
e.sseseler tecziye edilerek iç
timaa nihayet verildi, 

Bari sergisi 
İtalya atafe kommerııiyale 

bundan bir müddet evvel 
ihracat ofisine resmen iştira
ltimizi teklif etmifti. 

iktisat Vekaletinden Ofise 
bildirildiğine göre, busene 
Bari · · · t. k sergısıne resmen ıt ıra 

edileıııiyecektir. 
İstanbuldaki İtalyan ticaret 

odası Ofise müracaatla er-
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meccanen yer venleceğ~nı, 
nakliye licretl~ri?de. ~enııılit 
yapılacağını bıldırmıştır. 

Yunan zeytin yağları 
ihracat ofisine gelen malu

mata nazaran, Yunanistanda 
bu sene zeytinyağı istibııalab 
geçen seneye nazaran fazla 
olup 90,000 ton kadar tah
min edilmektedir. 

Ofiı tacirlerimize variyeti 
bildirebilmek üzere çıkan 
zeytinyafı rekoltesi hakkında 
tetkikat yapılmaktadır. 

Yunanistanda imha 
edilecek tütünler 

Gelen malumata göre Yu
nan Hariciye nezaretinde ya
pılan son bir içtimada hasara 

uğramış tütünleri~ imh~sı 
hakkındaki karar ımza edıl-
miıtir. 
İmha edilecek tütünlere 

nezaret etmek üzere bir ko
misyon açılmııtır. 

yunan bükfımetinin ziirra
dan yakmak üzere alacafı 
tütllnün yekünü 7 milyon ki

lodur. 

Cihan buğdayistihsalatı 
Bir istatistiğe nazaran, bu 

sene cihan buğday istihsalitı 
250-300 büşen ( Bir büten 
36 kilodur) kadar olacaktır. 

Bir haftalık ihracatımız 
Son bir hafta zarfında muh

telif ihraç mıntakalarından 
şu mıkdar ihracat yapılmıthr: 

lstanbul mıntakasından 374 
çuval iç fındık, 308 balya 
tiftik, 30 sandık afyon, 105 
çuval kabuklu fındık. 

Mersin mıntakasından: 
1.191.935 kilo arpa, 1.442.950 
kilo pamuk ihraç edilmiştir. 
Pamuk stoku 5 milyon kilo· 

dur. 
Samsun mıntakaaından: 2261 

sandık yumurta. 
Antalyadan: 1524 metre 

mikabı kereste. 

Jımir borsasında yeni 
idare heyeti 

İzmir, 24 - 4 ağustosta, 
borsamız heyeti idare intiha

batı yapılmıştır. Fırka itlerini 
tedvire memur Gireson meb'
usu Hacim Muhiddin Bey, 
fırka mensuplarına gönder
diği tezkerede, fırkaca nam
zet gösterilmeyeceğinden 
memleketin menfeati nokta
sından eyice düşünülmesi ve 
evsafı lıizımeyi haiz: zevatın 
intihap edilmesini tevsiye ey
lemiştir. Fırka mensuplan 
cumartesi günU toplanarak 
kendi aralarında intihap ya
pacaklar, kazananlar; ~e~di· 
liklerinden namzetliklerını ko
yacaklardır. 

Bundan sonra cemiyet mec
lisi umumi intihabatında nam
zet propagandası yapılmama
sına bilhassa dikkat edile
cektir. 

lımirde ilk kuru üzüm 
lzmir 29 - Menemenden , 

Deşteban Süleyman tarafın
dan yetiştirilen ilk kuru üzüm 
n:ahsulü bugü:ı piyasamıza 
getirilmiş, merasimle aatıl
mı lır. 

edilecek mallar ve şım 1 sa 
VllA11ellt! Bel~diyede 

li'Ne zaman? I~ 
Kaç ser.f'dir lafını işz-

Ya para 
Ya emlak! 

Evleri istimlak edile
cek olan muhacirlere 
1 milyon lira verilecek 

Saatle kordon ne oldu? 
Ne kadar oto

mobil var? 
İşleyen otomobiller 

1778 tane! 

tiyoruz. !>aç a11dzr da : 
l!,·ı' 

- Terkos BefP.d";ayc l 
geçiyor .. 

Türk - Yunan itilafnamesi
nin tatbikatın ait buı hususa
tın tatbikatına mütedair kanun 
henüz vilayete tebliğ olunma -
mı§tır. 

Kamma nazaran bilihara 
etabli oldukları teıbit edilen 
Rumlara ait olup teffiz ve tem 
lik edilen emlak teffiz ve tem- ı 
lik edildiği zamanki para mu- 1 
kabilinde istimlak edilerek sa
hiplerine verilecektir. Bu ka
nunun tümulü İstımhul beledi
ye hududundaki emlake aittir. 

Bu istimlik edilecek emlak 
için bir milyon lira kadar veri
leceği tahmin edilmektedir. 

Muhacirler kendilerine veri
lecek para ile iıterlerse emlak 
tedarik edebilecektir. Maliye
de elinde mevcut emlaki taksit 
le satacaktır ki, bu suretle mü 
badillerin kolaylıkla emlak ala 
caklan alikadarlar tarafından 
beyan edilmektedir. 

Bu kanunun tatbikı ile pürüz 
lü itlerin biri de halledilmekte
dir ki, bu suretle muhtelit mü
badele komisyonwıun iti dahi 
altı aya kadar bitec:ektir. 

Bundan da hükUmetin tahsi 
saltan tasaı-ruf temin etmesi 
kabil olmaktadır. 

Komisyonun hissemize dü
ıen senelik tahsisatı 250,000 
liradır. 

Kat'i tasfiye 
Millet Mecliıinden iıkinı a

di dereceıine kadar olan borç
lann affi hakkında çıkan yem 
kanun da muhacirler aruında 
çok memnuniyet uyandmnıt
tır. Bu kanun da iskan itlerinin 
kat't şekilde tasfiyesine yar
chm edecektir. • J~ 

Hacı Mehmet B. 
Kütahya meb'u5U Hacı Meh 

met Bey tehriml:ı:e gelınit ve 
dün Vali muavini Fazlı Beyi 
ziyaret etmittir. 

Alemdar nahiye müdürlüğil 

Bir yumruk atmış, bir yumruk 
yemiş ve arayerde 

ne oldu ise saate olmuş ... 
'Poı bıyıklı maznun anla

tıyordu: 
- Eğeı-kilim varsa bir ku

surum, cezama razıyım. O 
gün giderdim bizim semte. 

- Semtin ne tarafta senin? 
- Takkeci mile1i .. 
- Evet, sonra. 
= Sonra Reis bey. Yolda 

şiıman bir adam, vurdu ko
luma.. Ben çıkardım ses.· 
Ama o bulııştı sillenıoeğe: 

- Kör müsün be herif .. 
Sersem gibi ne vurursun .• 
Bakaana önüne. E. doğrusu 
ben de kızdım aniya. 

- Çekil git be.. Günaha 
sokma insanı deciim. Tetik 
Ustünde imiş, kafama bir 
yumruk indi ama, eh iıte o 
kadar olur. Yakasına sarıl
dım, bir yumruk ta ben at
bm. fşte olan biten bu. Son
ra bu gitmiş karakola. Güya 
ben saatini kösteğini vurmu· 
şum. Allah belamı versin 
eğerklHm kılına ziyan gel
mitae.. İftira Reis bey. İki 
gözilm yere ak11n iftira. 

Şahit olarak davet edilen 
biri sadece maınunu tanıma· 
dığı bir adamla kavga eder
ken gördüğünü, aaatini atırıP 
aşırmadığından haberi olma
dığını söyledi. Diğer bir şa· 
bit iae maınunu bir gün 
tramvayda tanıdıklanndan ... 
birinin cebine elini atarken 
yakaladığını söyledi. Reis 

sordu: 
- Polise teslim etmedin mi? 

- Yakalanmağa vakıt kal-
madı ki. Tramvaydan atladı 

kaçtı. . 
Diğer şahitlenn celbi için 

mahkeıne başka bir güne 

kaldı. 

Manitacılar 
Süleyman, Vehbi ve Yu

suf isminde üç manitacının 

ikinci cezada mevkufen mu
hakemelerine devam edilmiş
tir. Manitacılar Ferit B. is
minde bir zatın 1120 lirasını 
dolandırmakla maznundurlar, 
Müddeiumami, dünkü celsede 
mudunlann cezalandırılma

larını istedi. Müdaffa ve ka
rar için muhakeme talik 
edildi. 

Şahitler gelmedi 
Şehremininde, Örümceksiz: 

dede mahallesinde arabacılar 
cemiyeti azasından arap Meh· 
ınedi llldüren arabacılar kAh· 
yaaı Zafer Ef. nin muhake
meıine dün 1 inci cezada 
devam edilecekti, Şahitler 
gelmediğinden başka güne 
bırakıldı. 

Yaşı tesbit edilecek 
Üsküdarda bir genç kıza 

tasaliülte bulunduğu ve Yani 
isminde birini öldürdüiü için 
ağırcezada 17 sene hapse 
mahküm olan Niko hakkın· 

daki kararı temyiz bozmut 
ve Nikonun dün yeniden ınu· 
bakemesine başlımm ş ve ya
tının tespiti için 5 inci huku
ka tezkere yazılmasına karar 
verilerek muhakemesi başka 
güne bırakıldı. 

Arap Kadrinin katili 
Saraçhanebaşında Arap 

Kadri isminde birini öldüren 
Hr.mdi hakkında verilen 15 
aene hapis kararı temyizçe 
bozulmuştur. Hamdinin mu
hak~mesine diin 1 inci cezada 
baş.anaca tı. Şahitler gelme
diRinden tehir edildi. 

Bir istatistiğe göre, İstanbul 
da hususi ve resmi olup halen 
itlemekte bulwıan otomobille
rin mikdarı 1778 dir. İki bin 
kadar da bisiklet. vardn-. 

Garaj talimatnamesj 
Belediyenin garajlarında in

zibatı temin ve her nevi sui is
timalin önüne geçmek için esas 
lı bir talimztname yapılmakta
dır. 

- Hükümct satı;ı alı- ı 
yor •. 

MukatJelesi feshe
dilecek ... 

deniyor. Terkos için 
bu halkın yüreğinden 
kopan sızı tJe fergadıtı 
burada tekrarına mahal 
yoktur. O hli/8 kuru 
musluklara elini attıkça: 

- llldllalı / 
diye haykırıyor fle so-

1 

Nihay t evleni· ruyor: 
- Ne zaman kurtula- 1

1
1 

yorlar 
cağız? .. 

Şükran Hm.ve Muammer B. EfltJelki geceki gangın-
lki sene evvel İzmir valisi da bile gene Terkos şir-

Kazım Paşanın kızı ile sevişe- ketinin gadri itfaiye ve 
rek şehrimize gelen artist Mu-
ammer Beyin macerası o vakit Bdediye için bin bir 
ler bir çok dedikodu uyandır- hatırayı bir ikaz kabi-
mış, babası kızını reddetmişti. ! linden tekrar .gözlerde 

Öğrendiğimize göre o za- canlandı. 
man bu hadise üzerine İzmir- Hakikaten beklediği- 'ıl 
den İstanbula gelen sabık polis · miz kurtarış, kurtuluşun 
müdürü Ömer Bey kız ve er-
kekle barışmış bulunmaktadır günü hangi gün fle hangi ı

1 Bu çiftin nikahları bugün Üs ı saat olacak. Nerede o 
küdar evlenme memurluğunda mucize gfinü. 
yapılacaktır. Nikahta Ömer B.) Ne zaman? 
ve vali muavini Fazlı Bey da- lll;;;s;§--•-=a•-iilliB~ 
vetlidir. 1 = 

Kazını Paşa henüz kızı ile 
barışmamıştır. 

Nikah merasimini müteakıp 
Kızkulesi plaj ve parkında bir 
de eğlence tertip edilmitlir. 

Yatla Yunanlı bir 
milyoner geldi 

Benakis isminde bir Yunanlı 
milyoner üç direkli güzel bir 
yatla Pireden şehrimize gelmiş 
ve Trabya önünde demirlemiş 
tir. Yunanlı milyonere karısı, 
bir kız, iki erkek çocuğu refa
kat etmektedir. Milyoner şehri 
mizde on beş gün kalacaktır. 

Benakisin Bizans asarına ait 
gayet zengin bir koleksiyonu 
vardır. Milyoner bu kolleksiyo 
nu Yunan hükiimetine hediye 
etmit ve hükumet te bu vasi 
kolleluiyonla bir müze tesis e
derek ismini Benakis müzesi 
koymuştur. 

Denizde: 

Yeni sis düdükleri 
Bu sene Fenerbahçe, Ahır 

kapı ve Kızkulesine vazedile

cek olan ais düdükleri için 

lazım gelen kambiyo müsaa· 

desi alınmıştır. Tahlisiye umum 

müdürlüğü bu gilnlerde bu 
sis düdftklerinin milbayatMU 

ıçın münakasa açacaktir. 

Torpil mi? 
'İ<arader.izin 41.25 arzı şı

mali ve 29.30 tuli şarkisinde 

10 metre arz ve 25 metre 

Eminönü kaymakamlı&t bi
nasında. bulunan Alemdar ınahi 
yesi müdürlüğü cumartesi &Ü
nünden itibaren Aya1ofya po
lis merk&i bina1ma naklede
cektir. 

Defterdarlık kadrosunda 
tebeddül 

Irak sefareti müsteşarı 
===--==="="'='=====.,====h=====d=== Irak sefareti müste arı Ata 

B koca Su Şe rı•n e Bey dün akşam Ankaraya git-u mittir. Mumaileyh sefirin yaz 
mevsiminde İstanbulda bulun-

tu!ünde vapur rotası üzerinde 
büyük bir ciıim bulunduğu 

Deniz ticaret müdürliiğüoe 
haber verilmiftir. Müdüriyet 
gemi sahiplerine bir tamimle 
keyfiyeti bildirmittir. 

"Halkın sesi,, sahibi
nin bir telgrafı 

Defterdarlık kadrosunda son 
günlerde yeniden bazı tebeddü 
lit olmuıtur. Bu meyanda mer 
kez ma.l müdürlüklerinden bazı 
memurlar kaza malmüdürlükle 
riıne tayin edilmitlerdir. 

Yarınki koşu 
yarın Veli Efendide yapıla: 

cak yarıta timdiye kadar ellı 
hayvan kaydedilmiıtir. . . 

ikinci hafta yanılaruıa ıftı
rak etmek üzere, Avrupa kOfU· 
larında daima kazanrruı iki Jn
giliz alı getirilmittir. 

Deniz gezintisi 
. C. H. fırkası Şitli nahiyesi 

bugün bir deniz gezintisi ter~ip 
etmittir. Vapur akşam yedıde 
köprüden kalkacak ve adalara 
gidilerek mehtap alemi yapıla
caktır. 

Etibba odasında yarın 
içtima var! 

Etibba odası heyeti umumi
yesi ilk altı aylık içtimaıoı cu
ma günü saat 14 te yapacaktır. 
Bu içtima ruznamesinde oda
ma altı aylık hesap raporu da 
vardır. 

Oda heyeti idaresi bugün bir 
içtima yaparak bu mesele uze
rinde görüşecektir. 

Hintli zengin kimdir? 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Hintli zengin Ali Han dün şeb 
rimizde bazı yerleri gezmiştir. 
Bu genç Hintli mihrace d~ğil, 
geçen sene bir Fransız kızı ile 
evlenen meşhur Ağa Hanın og 
ludur. 

SU ateş pahasına! zn:i~~detçe sefire vekalet 

Sıcaktan çayır çayır yananların 
şikayetine Belediye 

iktısat müdürü de hak veriyor 

Son za~a?l.arda h_avalar faz- ! hamamlanna ve plajlara fiyat
la - ısındıgı ıçın denız hamam- j lardan dolayı müdahale edeme 
lanna ve plajlara fazla rağbet 1 mektedir. Belediye deniz ha
var~ır. Bilhassa bu ya~ bu .. r~.ğ- mam~arını ve ~l.ajlar~ havayici 
betın daha fazlala~tı~ı gorul- zarunyeden degıl, bır eğlence 
mektedir. Fakat şeh_ır ıçinde iti mahalli addetmittir. Ve bunun 
olan ve sayfiyeye gıtmemit bu içi.o lokanta, berber dükkanı, 
lunanlar için denize girmek kahvehane, otel ve hamam gi
çok müşkül ve hatta imkansız- bi yerler için yaptığı sınıf ve 
dır. Halk deniz hamamlarının fiyat talimatnamesine deniz ha 
ve plajların pahalılığından şi- marnlarını ve plajlarr dahil et
kayet etmektedir. Keza deniz memitşir. Halbuki diğer ha. 
hamamına veya plaja gitmek i- marnlar sınıflara taksim edil
çin bir kaç nakil vasıtasına ih- mi~ ve bu sınıflara göre beıedi 
tiyaç vardır ve bu da halka pa- yece fiyat tesbit edilmiştir. Be
halı gelmektedir. Aldığımız lediye deniz hamamlarında ve 
md!ilmata göre belediye deniz plajlarda yalnız sıhhi teftişat 

Viyanah Daı Ü fünun 
talebesi geldi 

Eleopolis vapuru ile dün şeh 
rimize 94 Avusturyalı Darülfü 
mu> talebesi ııelmittir. 

Kafilenin içinde bir kaç pro-
fesör de vardır. Heyete Viyana 
darülfünunu ilahiyat fakültesi 
reisi Monsiyeur lnnitzer riya
set etmektedir. Talebe ve profe 
sörler tehrimizde 3 gün kala
caklardır. 

yapmaktadır. İstanbullular i
çin denizde yıkanmak bu kadar 
mütkül ve pahalı olduğunu tas 
dik eden belediye iktısat müdü
rü Kemal Ömer Bey bir mu
harririmize şu izahatı vermiş
tir: 

"- Talimatnameye deniz 
hamamlan ve plajlar dahil edil 
memiştir. Filvaki çok pahalı
dır. Şehir ortasında it sahibi in 
sanlar için !ehrin merkez vazi
yetinde olan muhtelif yerlerin
de banyo daireleri tesia etmeli
dir. Meseli fazla uc:ak hisse
den bir kimse işine giderkeıı 
derhal bir banyo mahalline gi
rerek bir soğuk su dökünnıeli 
ve bunun için de pratik tertibat 
yapılmalıdır. Bu &uretle çok 
müşteri celbedilcceğindm ban 
yo ve duş fiyatı bittabi gayet 
ucuz olur. Mesela duş için ay. 
rılan kabinelerde olomatik te
sisat yapılmalı ve mcs~la 10 ku 
TUŞ ltığını:ı: vakit ] O kuruşl k 
bir su döl·ünebilmdisiniz. Bu 
usul hem sıhhi ve hem de rok , 
ucuz ve külfctsizdir. ,, 

lr:mir, 29 - fşğal zeına· 
nında çıkarmış olduğu (Koz
mos) gazetesinde, Yunanlılaı 

lehinde neıriyatta bulunduğu 

c'hetle, yeni matbuat kanunu 
mucibince arbk gazetecilik 

yapamıyacağı ıöylenilen Hal

kın Sesi gazetesi sahibi Sırrı 
bey, başvekil ismet pap Hz. 

ne bir telgraf çekerek ken
disinin Yunan imaline hiz

met etmediğini beyan ve key 
fiyetin bir heyet tıı.rafıodan 
tetkik edilıneıini rıca eyle
mi~tir. 

izmirde beyanname 
dağıtanlar 

lzmir, 29 - lzmirde be
ya:ıname dağıtan komüni~tler 

hakkındaki tahkikata dün 
dev~m edilmi~ ınüddeium;.ımi 

muavini Cevdet bey beyan

nameleri dağıtın3k zannı al
tında bu1un:ın eşhasın ifade
lerini almıştır. 

Davet 
lstanbul muallimltr birli"in 

den: 

Lise ve n uallim mekteplerı 
müdiirlen kongresinden avdet 
münasebetıle bu perşembe l'U· 
nü saat 4 te Sultan Ahmettekı 

irlik meı·ltc7ind erilecek ça 
Y' lıtanbulda .ıisafır bı.::lunan 
bütün müdiır ve mt:allim arka
daşların işti, ~k etme Zf-. 

te, ifleri ''"' bu ilanın d · t le· 
1. <ki tdilmet;; rica olun • 
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Asrın umdesi " Milliyet" tir. 

30 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

si No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
lıtanbul. 
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Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç itin 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 H 750 

" 
1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 
Gelen evrak geri verilml'z 
Müddeti ııeçen nushalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların meı'uliyetinl 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 3ı, 

asgari 28 derece idi. Bu
gün ruzgir mutedil poy
raz, hava açıktır. 

,,1: ;m 
Eşeklik 

İki gün evvel Kadıköyünün 
bir sokağından otomobille ııeçi 
'yordum. O sokak arabaların 
yalnız iskeleye doğru gitmeleri 
ne mahsus bir yerdi .• Buna ra4 
men kar§ı taraftan ters iatlka
mete giden bir eıei<le raat gel
dik. Şoşöf açtı ağzmı, yumdu 
gözünü .. E9eğe ve eıekçiye bir 
demediğini komadı.. bağırdı •. 

- Ulan! bu yoldan böyle 
ters geçilmiyeceğini bil miyor
muıun ? .. 

Buradan ııeçmek yaaakbr .. 
Eşekçi de kemali hulus ile 

fU cevabı verdi: 
- E9eğe yasak ollQ' mu?. 
Naıl beğendiniz mi?.. Ben 

di.ışündüm. Herifi hakt. bul
dum. Filvaki eteklik haddi 
zatinde memnu ve merdut bir 
,eydir ... Artık bir kere eşek ol
duktan sonra ona yuak ııeçer 

• 1 
mı ya ..• 

Kazıyyeyi tersine çevirip: 
"Yasak dinlemiyen etek· 

tir., de diye bilirainiz.. lıinize 
nasıl gelirse? 

Ben bundan soğuqum 
Bır mizah muharriri kahveci 

den bir gazoz istemiı ve tenbih 
etmiş: 

- Soğuk olsun ha! •• 
Biraz sonra gazoz gelmit·· 

Lakin gazoz değil adeta çay!.. 
Muharrir içerlemiş ve gazo

zu içmemi§ •. 
- Al şunu! paranı da al. İ•· 

temiyorum gazoz. Nedir böyle 
ıııcacık! •. Hamam şuyu gibi! 
Günah be!. insan bir okka buz 
alır da koyar ... ben bundan so
ğuğum!.. 

Bu sözleri işiten Selami İz. 
zet hemen şu cevabı vermiş: 

- Ona şüphe yok! .. al sen· 
den de o kadar!.. 

Y :ızın bu latifelere kızan ol
muyor. 

Kemal Cenap Beyefen· 
dinin bir mektubu 
Doktor Kemal Cenap Beye

fendi bize şu mektubu gönder
di. Muhterem doktorun müta
lealarına tamamen iştirak ede
rız : 

UZUN HiKA YE : 4 

Arkadaşım Cemli, Taksim 
tramvay durağında ve karşı ta 
rafta bekleyen bir kızı göster
di: 

- Nasıl, enfes değil mi? 
Baktım. Cidden enfes! ar

tık bir kadm için "enfes., de
dikten sonra, tasvire hacet var 
mı ya! 

- Tanıyor musun? dedim . 
- Sadeoe göz aşinalığımıa 

var, o kadar .. insanlar biribir1 
lerine sık sık tesadüf ederlene 
sanki uzaktan ahbap gibi bir 
t"Y oluyorlar. Konuşmak için 
de münasip bir fırsat çıkmadı 
ki .• 

Tam bu sırada kendlainden 
bahsettiğimiz kadın, uzaktan 
güle güle gelen bir kadına doğ 
ru yürüdü. Anlatılıyordu ki, 
bu durak yıerinde tramvayı de
ğil, gelen kadını bekliyordu. 

Manzara beni eğlendirmeğe 
b-.ladı. O ııün itlmiz de yok! 
Bol bol bava almağa vakit var. 
Onlar iki kiti, biz de iki kiti .• 
Arkadaşım acaba bir fırsat çı 
kar mı diye düşünmeğe batla
dı. 

Fakat ben pek arzukeş değil 
dim. ÇünkV yeni ııeleo:ı kadm 
- ıayet göniımeğıı muvaffak 
olursam, benim nasibim olacak 
tı-· ~rkin mi, çir~ zayıf ııu 
aayıfch •. Çok dikkaı ettim. Gti
sel kadınlar, mutlaka kendile
rinden çok çirkin kadınlarla gö 
rlifmekten zevk alıyorlar. Çir
kin kadınlar da keza, güzel ka
dınlarla .. Bunun ruhi sebepleri 
nıi tahlil edecek değilim. Y alnıır: _ ........................................... -

"Muhterem beyefendi, 
Bugünkü "Milliyıet"te (Mös 

yö • Efendi - Bey) serlevhalı ya 
zmıu gördüm. Bittabi tamami 
le kahlısınııı • 

Vaktile "Aktam" da netredil 
mit bir yazıdan bahsetmem.e 
müaaade ediniz. Bizde umuml
yetle halk ve gazeteler, ara.p 
harfleri zamanından kalma bir 
itiyat ile, her hanııi bir ecnebi
ye (Möayö) diye hitap eder. 
Tamimat yadigarlarından o
lan bu, alelacayip kelimenin, ya 
ni (Möayö) kelimeainin, her 
ecnebiye Türkçe (Efendi veya 
Bey yeya beyefendi) mulcabi
liude kullarubnası li.tin harfle
ri yeni medeniyetimizde göze 
batar bir acibe değil midir? Bir 
kere Franuzca (Monsieur) · 
kelimesinin türkçeai (Mösyö) 
değil, (Efendi veya Bey veya 
beyefendidir). 

Bir Türk Almanyada (Herr) 
Fransada ( Monsieur), İtalya 
da (Signore), Bulgaristanıla 
(Gospodin). lngilterede (Mis
ter) olduğu halde Türkiyeye 
gelen her bir ecnebi neden 
(M .. "' ) 1 " osyo o uyor ...... 

Arap harfleri zamanı cahili
yetti de böyle hitaba belki me
sağ olabilirdi. Fakat Latin harf 
leri araap harfleri midir? Bunu 
da, öyle kullanıyoruz! 

Ecnebi ismib:ıslarnın yazılıt 
tarzı meııelesinde çok şükür, 
"Akşam"la beraber bizim "Mil 
liyet., in doğru olan noktai 
nazarımız tahakkuk etti. Bu 
Mösyö tabirine de hep bera
ber ilanı haı'bedelim mi?., 

Hayhay, edelim Doktör! 
FELEK 

Baba ... Babacığım! 
Nakleden: SELAMI iZZET 

Karşısında oğlu dimdik, fakat 1 fa duyduğu sesler değildi. Ha
bitkin bir halde duruyordu.. yatı tedrisiyesin-in sakin ve gü-
Kaynana zırıltısı dönüyordu .• ...... 

Bir dakika; bir asır süren bir 
dakika... Sınıfın gürültüsü için 
de baba oğul bakıştılar.. Şemi 
Bey gözlüğünü çıkardı, kürsü· 
sünden indi: Mücadele başlıyor 
du . 

Fakat bu mücadeleden, bu 
koca adamın galip çıkacağı bel 
li değildi. 

- Gürültü istemem .. 

Kırık kalem uçları cevap ver 
di: Tım .. Tımtım .. . Tım!. Sağa 
baktı, soldan: Düt! •• Sola bak
tı; sağdz:.n: Zırrr!. 

Bu sesler Şemi beyin ilk de-

rültülü geçen çok günleri ol
mu,tu ... Artık hiç bir şeye e
hemmiyet vermiyordu. Onlar 
kendilerine fenalık ediyorlardı. 
Varsınlar, etsinlerdi. Fakat bu 
gün mesele başkalaşmıştı, am
ma mücadeleden acizdi.. 

- Sana bir izinsiz! 
Bunu rasgele söyledi • 
- Bana mı efendim.? 
- Evet sana. 
- Ben bir şey yapmadım ki. 
- Numaran kaç? 
- Şey •.. 191. 
Feri dun Seyfiyi dürttü: 

- Yalan, bB§ka bir numara 
söyledi.. Altıgöze yutturdu.. 

anladığım şu: Güzel kadın, çir- ı K g _M ~Jll;~ •~~AK 
kin arkadatırun yanında bir la ı .!_ • J _ ~ • _!(_ • ~I • • ~ 
ra.liçe saltanatının zevkini sü- ı N A N • S J\ M A N • K 
rüyor. Güzelliği daha çok teba ı • Y • S f M E Ni• • E 
rüz ediyor da ondan .• Çirkin ka ı -E li -K E M -1 K -. Y -A S 
dın da ııfizelin sayesinden iati- ıc A M J -N -. -S 'T y A S T 
fade etmek ve çimlenmek niye- c-c---------·-- -
timl_,dir. Fakat Kipling'in de- ı M E R t H N K A T A R 
diği igbi " bu ayrı mesele!,. Dünkü fek/in halli 

Tramvaylar boyuna gelip ge 
çiyorlardı. Anlaşıldı ki, iki ka- ı 2 ı 4 5 8 1 a 9 ın il 

dının tramvaya binecek niyetle ı • 
ri yok.. netekim işte yürüdü- ı - - B -. ··- - . -
ler. Cemil koluma girdi. Biz de ı ~ • • - - - - - -- -
arkalarından yürüdük. Y aklaı- ~ • • - - • 
sak ta arkalarından: 1 - - 8 • • - l'I • -

- İki iki daha dört eder, mi ---ı- -- --
desek? ' •--•---~-- --

Havanın güzelliğinden bah- 1 ---ı~ ~-
sedip te, bir tomobil gezintisi 1 • • --- ---
mi teklif etsek? ı • • 

Derken kadınlar Tokatlıya· < 'ii • ....-
1

• -
girdiler ve bir masaya oturdu- 11 - -.-- .-.-•- --
lar. Biz de arka kapıdan gi
rerek, civar bir ın.saya otur-
duk. 

Kadmlann takibimizi anla
mamalarına ihtimal yoktu. Fa
kat bize kartı ne müspet, ne 
menfi hiç bir tavur almamıtlar 
dı. 

Cemil düıünceye vardı. Bir 
hücum tabyeai hazırladığını an 
layordurfı. Nihayet, kadınların 
ititebileteği bir tarzda dedi ki ı 

- vallahi ben aııkım bira
der .• 

Nereye varmak istediğini 
kestire~diğim için sadece: 

- Yok canım! dedim • 
- Evet, hem candan aşı-

kım. Şimdi kendisine bir rande
v\i vereceğim (sesini yükselt
ti) be.o sokakta, herkesin ya. 
nında harfendazlık yapacak ka 
dar terbiyesiz değilim. Fakat 
bunda biz bizeyiz. Onun için 
beni ve atkımı anlar zannede-
rim. 

- Acaba? 
- Elbette.. ona ebedi e&ir ol-
mağa hazvım. Meseli yarın sa 
at dörtte Sıra aelvilercle 219 nu 
maralı apartımanın ikinci katın 
da kendiaini belderaenı, gelmez 
mi dersin? biliyorsun ki apar
tımanda benden batka kimse 
yok. 

Göı: ucile öteki masaya bak 
tım. Güı:el kadın gözlerini is
karpinlerine eğmif, gülümse
yordu. İçimdenı 

- Mükemmel! it oldu, diye 
dütündüm. 

Cehren de: 

- Niçin gelmesin, dedim, 
bir defa sen güzel bir delikan
lısın. Sonra zenginsin. Vallahi 
ben kadın olsam, gelirim. 

Cemil tekrar etti: 

- Amma adresi iyi anladın 
mı? Sıra serviler, 219 numaralı 
apartıman .. ikinci kat yarın sa 
at dört •. 

Hesabımızı gördük ve ayağa 
kalktık. Cemil şapkasını çıkar
dı ve ortalığa selam veriyor
muş tarzında kadınları selam
ladı ve çıktık. 

Sokakta sordum: 

- Cemil, bir kadın böyle bir 
davete gelir mi be? 

- Neye gelmesin?.. Eğer 

ben böyle bir davet kartısında 
kalsaydım, mutlaka giderdim. 

-Haydi bakalım, Allah bah 

Altıgöz, bu yanlıt numaraya 
izinsiz yazal'ken, sınıftaki gii
rültü ayuka çıkıyordu. Kağıt
tan yapılaııı oklar havada uçu
yor, ağızda çiğnenmiş kağıt bil 
yalar duvarlara yapıfıyordu. 
Kedi gibi miyavlayanlar, kö
pek gibi havlayanlar, yere sür
tülen ayak sesleri duyuluyordu 

Seyfi F eridun'a yalvardı : 
- Kuzum sen yapma .. 

Arkadaşına muallimin babası 
olduğunu söylememiıti. Fakat 
artık gürültü etmesin diye söy
lemesi lazımdı ... AD)ma cesaret 
edemiyordu, babamdır diyemi
yor, sade yalvarıyordu: 

- Kuzum yapma .. 
Feridun omuz silkti: 

- Budala mısın sen?. Kor
kacak ne var? Dersten sonra 
yalvarırız, yazdığı cezaları si
ler. Sen gürültü etmene bak.. 

Ve fırlattığı tükürüklü kağıt 
Şemi beyin sırtına yapıştı. Bu
nun üzerine sabrı tükendi Sını-

Yeni şekil 

Soldan sağa 

1 - Sebep, müeuir (4) Kayık 
(6) 

2 - Büyükler (5)) Büyük (3) 
3 - Keder (3 ) Son (6) 
4 - Kumar oyunu (6) Şikar (2) 

5 - Nota (2) Beyaz (2) 
6 - Memuriyetten çıkarmak ( 4) 

Desise (4) 
7 - Güç (3) Kimıeıiz (5) 
8 - Adet (3) Emniyetli (4) No

ta (2) 
9 - Rumca yaşa (4) Ketfetınek 

(4) 
10 - Temiz (3) Ot (4) 
11 - Nota (2) Renk (2) Fran-

sızca çabuk ( 3) 

Yukardan aşağı 
1 - içki (3) Lezzetli (5) 
2 - Vaoıtai nakliye (5) Tir (2) 

Nota (2) 

3 - Giydirmek (4) istida (5) 

4 - Nota (2) Ördeğin ağası (3) 

Yapmak (3) ' 

5 - Son (6) 

6 - Hayi. (2) Ekti -.yva (5) 

7 - On değil (4) Edat (2) Ba-
ğıtlamak ( 2) • 

8 - Demir gibi (6) 

9 - Köprüyü tutanlar (4) Du
manın bıraktığı (2) Botluk (3) 

10 - Ateıin çıkardığı (4) Nota 
(2) 

11 - Peygamber (3) Şamata(7) 

·-··-·-············-··---···-···-······ 
tınr açık etsin •• 

Ertesi aktam, acaba ne oldu 
diye kendimi tutamadığım için 
saat dokuzda Cemilin apartıma 
oma gittim. 

Cemil sap sarı ve belli ki 
çok aııabi .• 

-Hayrola Cemil .• Gelmedi 
değil mi? Ben söyledim sana .. 
bu kadınlar böyle gelmez ler .. 

Cemil kim bilir kaçıncı siga
rasını, daha bitirmeden parma
ğile ezerek söndürdü: 

- Nasıl gelmedi birader, 
geldi .. 

-E, ohalde bu asabiyetini 
anlamıyorum. Hiddetten bak
sana, odayı ne hale sokmut
sun.. 

- Geldi be birader, geldi am 
ma, benimkisi değil, öteki gel
di. Hani şu maymun surathaı 
yok mu, zayıfı.. Çıka çıka o 
gelmez mı? SEM 

fm içinde oradan oraya koşmı
ya batladı ... Fakat sağa gittiği 
zaman soldan miyavlıyorlar, so 
la kotunca sağdan havlıyorlar
dı • 

- Çrk dıtarı ! 
Bir talebeyi omuzundan çeki 

yor, çocuk sıralara asılıyor, sı
nıf gürlüyordu: 

- Hop .. Güm! .• 
Kapıya koştu, açtı. Koridor 

daki mubassır• seslendi: 
- Sermubassın çağırın! 

•.. Mademki imdat istiyordu, 
mağlUp olmut demekti. Sennu 
ba.ssır geldi. Sınıfta çıt yok.. 
Şöyle bir Şemi beye baktı. Sey 
fi bu bakıştaki muhakkar mana 
yı ömrü oldukça unutmayacak 
tı ... 

Sermubassır konuştu. Şemi 
bey arkasında, alnının terini sil 
di, sonra gözlüğünü aradı, iki 
numaralı gözlüğünü. Sınıfta bu 
lunan talebelerden birinin yü
zii,ııü görmek, gözlerindekini o-

Matbu~ 
Celsesi 

/\JO: 15 Yazan: M. ı·avuz 
(Baıı Birinci sahifede) 

kete Osmanlı lmperatorluğunun ve 
belki de bütün Türk hükümetlerinin 
idari hayatlarında görülmiyen pren
ıip müstenit idari, ıiyaıi, iktısadi ve 

aabalarda çok yralı ve kıymetli a
dımlar atmıştır. Bunu yalnız benden 
dinlemiyorsunuz. Bunu yalnız ben 
söylemiyorum. Memleketimizi bilen 

bütün yar ve ağyar buııün bunu bar
bar bağrıyor. 

Zindandakiler ayakta! 
Açlar, çıplaklar, ihtiyarlar, kadın

lar, hastalar, yaralılar .. 
- Hangi halkın istirahati

ni? 
Ve elile zindandaki sefil man 

zarayı göstererek: 
- Bu halkın istirahatini mi 

düıünüyor? dedi. Bu zavallı 
halk ki, bu talisiz memleketin 
sahipleridir ••• 

Zabit hiddetlendi: 

Arkadaşlar; eğer ben kendi liıa· 

nımdan başka bir lisan bilmiyen bir 
vatandaş olsaydım kendimi dünya

nın en zavallı ve en betbaht bir ada

mı zannedecektim. Çünkü bugün 
ecnebi neıriyabnda, ecnebi lisanla
rında memleketim iç.in yapılan tet
kilderi, hatta bir kadın tarafından 

bile bu memlekette yapılan tetkik - Haydi yürü .. Fazla lif İs· 
ve tetebbüleri, Türkiye Cümhuriye- temem ... 
tinin teessüsünden sonra Türk mil- - Ben istiyorum ..• 
Jetinin hli hazır ve istikbali için att- Ve olduğu yerde mıhlanmıt 
ğı sağlam adımların kuvvet ve kud- ı gibi, dimdik durdu. 
retini bir de ecnebi ııözile görerek - Üç bin masumu, güneş ve 
ve dinleyerek bilğimi ve kabiliyeti- ziyadan mahrum bir zindana 
mi takviye edebildim. Bu memle- dolduran prensin iradesini tanı 
kette ecnebi lisanlarını bilerek bun- mıyorum .. Anladın mı, sadık u
ları takip eden kaç vatandaı var- şak? 

dır? Ve bu zavallılı vatandaşları biz Koğuşun içinde, üç bin esi-
ya para kazanmak, yahut şahsi bir rin göğsü birden kabardı: 
infiali tatmin etmek yahut cehlin- - Yaşa T eofilos ! 
den zavallılığından biliatifade mem- Prensin muhafızları, her gün 
leket yıkmak için, bazı düıman un- hapishaneye geldikleri zaman, 
surların iktısadiyatıınız hakkında korkusuzca, yüzlerce mabkU
yaptığı menfi propagandalara alet mu, göz önünde döverler, kam
olmak suretile bu vatandaşlara bet. çılarlar, ağzından burnundan 
bini telkin etmek, vaziyetimizi elim kan getirirler ve baygın bir hal 
göstermek ıeklini kabul etmek de yerlere sererek çıkıp gider
matbua serbestisi midir, matbuat lerdi. 
hurriyeti midir? O gün, T eofilosla karşılatan 

Arkadatlar; memleketi bu hale genç zabitin de böyle yüzlere 
getiren ve bugün idare fırka, bu fır- baliğ olan kahramanlıkları var 
kaclır.Bu hücumlar bu fırkaya yapı- dı. Daha iki gün evvel, genç 
lırken bu fırka devrilirse yerine ge- bir muallimin karısı, onun kan 
lecek fırka hangi fırka olacaktır? lı kamçısı altında cao vermişti. 
Bugün bizim için halledilmesi lazım Arkasını saraya dayayan ve 
gelen en esaslı hareket noktası bu- milletin ıstırabına gö~lerini 
radadır. Bu memleket için serbesti l ve kula-klarını kapıyan asılzade 
matbuat olabilir. Fakat rejime ve ler, memleketin hakiki sahip
devleti idare eden tetkllata karı• !erile daima mücadele ederler, 
hücum etn:ıek,onu çürütmek, yapıla- ellerinden silahlannı alarak, za 
cak hataların en dehşetlisidir. vallıları -müdafaasız hir hal-

Muhalifler dikkat etmiyorlar mı, de-- kollarını bağlatarak dö
görmiyorlar mı ki bu halden iıtifade verler, zindanlara attırırlar, 
eden ne muhalifler ne de resikarda hatta öldürürlerdi. 
bulunan kimselerdir. Anartidcn İs

tifade eden ve İntikam hissile ayak
lanan herhangi bir saliı varlığın ha· 
rekete baıladığı günde, bizimle bera
ber onların da batlarmın keıilditini 
&Örmemİ§ler mi, bilmiyorlar mı? 

31 mart vak'asında Hüseyin Ca
bitten evvel muhalif fırkada bulu-

Asilzadeler, bu cinayetleri
nin hesabını hiç bir kimseye 
vermekle mükellef değillerdi. 

T eofilos daha bir gece evvel, 
elindeki altın ıarııp kadehini, 
onların taptı-kları kumanrdanla
nrun suratına çarpmıttı. Şimdi 
geç ve tecrübesiz bir muhafız
dan mı korkacaktı? 

nan ırençlerin baıı keıilmitti. Biz Zabitin emrini dinlemedi .. 
hi.lô. bu vaziyetteyiz. 4 - 5 sene zar Kavgaya vesile arıyordu. 
fında bu memlekete cümhuriyetin _ İmparator emretse yürü-
retirdiği, yeni ıiıtemlerin, yaptığı
mız teceddütlerin sağlamlaştığına, 

tam bir serbesti içinde bunlaı·ı mÜ· 

nakafa edebileceğimize kani miyiz? 
ve bu muhalifler bu kanaati mi taşı 
yorlar.? 

Arlr.adaılar; iktısadi sahada muha 
lif matbuatın yürüdüğü yol çok tch 
likeli bir yoldur ve bu yol hakkında 
hükümetin ne dütündüğünü ve bu 
huıusta ne ııibi tedbirler aldığını ve 
bilhassa bu propagandayı kar§ıla

mak için ne gibi hazırlıklar yaptığı
nı anlamak benin1 için bura ya gel .. 
diğimdenberi en kuvvetli bir emel 
halini almıştır. Ve çok ümit ederiz 
ki hükümetimiz bu vaziyeti lf.yık 

olduğu ehemmiyetle "avrasın ve bü
tün memleket ve millet namına hiç 
olmazsa tetebbü vasıtaları noksan o 

lan gençliğimize iotikbal için çavet 
sağlam, sarih ve kat'i bir yol gös
terebilecek bir vaziyet ihzar et&in .. 

(Devamı var) 

kumak istiyordu • 
Seyfi hemen önüne baktı. ...... 
Şemi bey her akşam kapıda 

oğlunu beklerdi O akşam da 
beklemesi lazımdı. 

BBekledi .. 1' anryana yukarıki 
meydana kadar geldiler. Yanla 
rında, arkalarında talebeler var 
d B. d "H G·· ' d' ı. ır en: op.. um . ., ıye 

sesler duyuldu. Bu sesler, sınıf 
ta duyduğu seslerin aynı idi. 
"H G" t S yf' k op.. um.,, e ı ar aıına 
baktı. Bir alay talebe gördü. 
Hepsi birden, aynı ahenkle hay 
kırıyordu: 

- Altıgöze yu !. Altıgöze 
yu!.. 

Şemi bey iliklerine kadar ür 
perdi. Soka.kta da mı rahat yok 
tu, burada da mı başlamışlar
dı? 

Adımlarını sıklaştırdı. Kal
dırım değiştirdi. Fakat nafile, 
sesler çınlıyordu: 

- Unkapanında arpacı u.de 

mem •.• 
Diye bağırdı ve durduğu yer 

den kımıldamadı. 
Zindanda 'herk_ps ayakta idi: 
Açlar, 
Çıplaklar, 
ihtiyarlar 
Kadınlar, 
Hastalar, 
Yaralılar, 
Hasılı yürümek ve kımılda

mak kabiliyetini kaybetmiş bü
tün sefiller, bir anda dirilerek 
ayağa kalkmışlardı. 

Kapının önünde bir kamçı 
şakırtısı işitildi. 

- Yürü Alçak! 
Ve bir anda, zabitin elinde

ki kamçı T eofilosun eline geç
ti. 

Bizans şairi dişlerini gıcırda 
tarak zabitin boynuna sarıldı ... 
Boğuşmağa başladılar. 

Bu hamle, büyük Selanik is-

Şem'ullah!. Şem'ullah!.. Hop 
.. ı Alt - ·· ' gum... ıgoze yu ... 
İşte arkalarından yuha çeki

len bir çocukla bir adam.. Ge
lip geçen bu adama bakıp giilü 
yor, alay ediyordu. 

Şemi beyin elleri titriyordu, 
Seyfi gördü... Şemi Bey acı a
cı içini çekti, Seyfi ititti ... Ya
nındaki adam biçare aciz bir 
mahluktu. Bu hatarılar sesleri 
ni kesmiyecekler miydi? Evin 
yolu da uzadıkça uzuyordu ... 
Bir kere eve gitse kendini ça
lışma odasında bulsa, yalnız ka 
lıp rahat rahat ağlasaydı.! 

işte bu esnada buz gibi so
ğuk, fakat içinden sıcak küçük 
bir elin elini tutup sıktığını his 
setti ... Bu el: "Titreme diyor
du, meyus olma. Beni, benim 
muhabbetimi kaybetmedin. 
Ben her zamandan ziyade seni 
nim, seninle beraberim. Belki 
senden eskiden korktuğum ka 
dar korkup çekinmiyeceğim 

yanının başlangıcı idi! 
Teofilos'un boğuştuğunu gÖ 

ren mahkiimlaar kaapıya atıl• 
dılar. 

Eevvela genç zabiti yarala
dılar • 

Kapıdaki nöbetçileri öldür
düler. 

Sefillerin vücutca en kuvvet 
lileri, nöbetçilerin silii.hlarmı a 
larak birer birer bahçeye çıktı
lar . 

T eofilos zindanlardaki mah
kumları da tahliye edelim .• 

Diye bağırdı. 
Senelerden beri güneş ve zi

ya görmeyen sefiller, göderina 
uğuşturarak hep bir ağızdan, 
müremadiyen bağnfıyorlardı: 

- Y aşasm T eofilos ! 
- Kahrolsun istibdat! 
- Kahrolsun Andronikos 1 
Diğer zindanlar da -nöbet

çileri öldürülmek suretile-- ka 
pıları açılmış, içindeki mah
kilmlar çıkarılmıştı. Hapishane 
nin umumi kapısı önünde mu· 
azzam bir kalabalık vardı. 
Genç, ihtiyar; çoluk, çocuk; k• 
dın, erkek bütün. sefiller elleri 
ne taş, sopa, silah .. ne geçirdi
lerse almıılardı . 

Sekiz bin kişilik sefiller or
dusu artık hürriyetini kazan
mıı, başta T eofiloa, prensin sı 
rayına doğru ilerliyordu. .. .... 

Selanik kumandanı, şair T e
ofiloı' un bir akşam evvel ken
disine kartı yaptığı hakareti 
hatırladıkça: 

- Bu küstahın damarlarını 
vücudünden iplik gibi söküp 
ayırmalı! 

Diye söyleniyor, hiddetin· 
den nıe yapacağını bilmiyordu. 

Aıulronikos katibini çağırdu 
- Bana bak, dedi, sen çok 

kimıelere hizmet etmi,, tecrü· 
beli bir iş adamısın! Bu ihtilal
ci taire çok ağır bir ceza ver
mek istiyorum. latiyorum ki, 
ikram ettiğim ıarap kadehini 
suratıma atan bu küstah herif, 
batıra gelmedik itkencelerle 
öldürülsün •. sen söyle: 

Bu ihtili.lciye ne yapalım? 
Prenıin katibi seksen yatın

da, fakat dinç ve şeytan bir 
adamdı. Sarayı, kumandanı ida 
re eden bu tecrübeli ihtiyar; 
sakalını karıştırarak bir müd
det dütüıulü : 

- Teofilos'u saçlarından a
salım.. bacakları sallandıkça 
vücudü ağırlaşır ve saçının her 
teli iğne gibi batma batar! 

- istemem .. 
ihtiyar düşündü: 
-Ressam Agriyas' a verdi 

ğimiz cezayı tertip edelim .• 
- Nasıldı o .. ? 
- Evvela bacaklarından ba, 

!ayarak vücudünü ufak ufak 
doğratıp gözünün önünde kö
peklere yedirmiştik ... 

Prens dudaklarını bükerek 
mırıldandı: 

- Hafif .• 
- Gözlerini oyalım .. : 
- Hafif... 

(Bitmedi) 

Sana uzaktan hayran olmıyaca 
ğım. Fakat bu günü unutmaya 
cağım. Bugün, sen çocuklar gu 
rültü ediyor diye değil beni, 
benim hürmet ve muhabbetimi 
kaybediyorsun diye meyus ol-
dun. emi zavallılıeŞgi ?r. 
dun. Bugün senin zavallılığını 
gördüm. Senin zavallılığınla be 
raber iyiliğini d~ bugün gör
düm, bugün anladım. Seninle e 
lele yürürken arkamızdan aynı 
yu ! Sesleri yükseldi. Bugünü 
unutmıyacağım babacığım... ., 

İşte bu küçük el ' bunları sö, 
lüyordu ... Babası, elini sıkan bu 
küçük elin sözlerini anladı ve 
o küçük eli sıkarak cevap ver
di .•.. 

Biribirlerinin yüzüne bak:ı
madılar. Y anyana, elele yüru
mekte devam ettiler. 

... Artık, arkalarından yük· 
selen tahkir sözleri umurların 
da bile olmuyordu, 

BİTTi 

d 
) 



--------

Muhabir mektupları 

Bir kaç sene içinde 
değişen bir şehir 

Adana gün geçtikçe daha asri 
bir şehir manzarası alıyor 

İllA.NA - Adana çok sehhar 
lok---· b. d ~•p ır ana vatan n·4 Ev .. 
ı\danayı karışık, melez bir 
•lı:et tasavvur ederdim, halbu-

le kadar yanılmııun! Bu havali 
başa halis muhlis bir Türk 

~
Ildır. Adana şehri bir kaç sen. e 
~kin · bet · d" d -· · e nıs en şun ı egışmıf 

lıtj bir kisveye bürünmeğe baş· 
tır. 

• 1 •• -.JI . 
1 

Adantıda hayat 
it. sıcak mevsimlerde buram bu

terlyien Adanaldar, öğleye ka
•tı kovanı gbi işlerler ve ye
•ıı sonra tenhalaşan sokaklar• 

• _._,..ld' ' baıına oturmak caız ~ı ır. · 

Gazeteler 
Adanadaki gazete idarehanelerini 

ziyaret eyledim. Coıgun Beyin ida• 

re eylediği gazete ile Remzi Beyin 

gazetesi muntaı:aınan intişar ede
rek nafi muhteviyatlarile memleket 

lerine hizmet eylemektedirler. Fa· 

kat ne yazıktır ki hu gazeteler de 

lstanhuldaki meslektaşları gibi biri 

birinin gırtlağına sanlmışlar ve 

mahkemelere düşmüşlerdir. Biri 

muvafık ve diğeri muhalif renkler· 

de olan hu iki muhterem gazete de 
' ".'."- kadar gene doldurup şehrin 
ğıni geç vakitlere kadar idame menafii aliyeyi vatanı göz önünde 

· Bunlardan bir kısmı ortalı- tutarak ona göre neşriyatla bulun· 

tınıerlik çöktükten sonra, Sey- salar çok iyi olur. Namuslu muba· 
ıahilindeki kahvehanelere ve !efeli hep arzu ederiz. Fakat heye-
sıa Adananın yegane eg ... lence · 1J can ve gürültüyü mucip netnyat 

zamanında olmadığımızı unubna· .• eri olan Yıldız parkına ve 

1 
, Yan bahçesine gidip orkestra 
1'-ce1az dinler'ler. Her ta~·afta malwyız!. 

. ~r. l~onat.acdar, meyankökü 
. tçılerı halkın hararetlerini tes-

~~n !:~!::ar:::a~~~:'a b~~~ 
· Su meselesi halkın en büyük 
de d'd• 1 r ı ır. stanbuldan ve Konya 

~ bur~da damacanalarla su geti-
"1•kt d ' . . e ır. Şehrm el) kalabalık yer 

ı/ .. '< •ni otelden başlayarak beledi-
~. 0ttiinden geçen ve hükiımet ko
~1na uzanan muhteşem cadde ile 
•din Paşa caddesidir. Saat kule-
den h·-k· k ıf u umet onağuıa kadar ya 

Amerikcrı kollej 

Bir aralıkAdananm ınethur kolleji 

ne de uğradım. Müdire Mis Tavner 

İn idaresinde bulunan. bu cesim mü 

cssese 46 seneden beri burada ted-

risata devam eylemektedir. Mektep 

lise derecesinde olup 108 krz talebe 

si vardır. Bunlardan 48 i leylidir. 

Dördü Türk olmak üzere 11 mual-

limle idare olunan bu kollejden ge· 

çen sene iki kız mezun olmuıtur. 
Bunlardan Nermin Hanım bir vekA-

~ ~· ve davavekillerile al'zuhalci- 1 ak · ~ ette tercümanlık yapın ta ve aynı ~
~ş olan asfaltın iki tarafım avu 

, '~ı?al eylemiş olduğundan bura- devam ·~ zamanda hukuk mektebine 
'• ltni surette kalabalık bir manza eylemekte imiş. Fahriye Hanım is-
da~eyler. Şehrin en .son sistem 
d desi yeni istasyona giden asfalt mindeki mezun ise hanesinde ve e-

J•dlr. Bu yolun iki tarafında ·beyninin yanında bulunuyormuş. 

ten, Mis Halet, Mis Sernur, Mis 

Borel namlanndaki muallimelerle 

~ ~e asri hinal.ar yapılmıştır. Hat- Mektepteki muallimforin ye.ı'iıi 
'ıı.., nlardan bırisi Büyük Gaziye Amerikalı hanımlardır. Mis Mar

""' Ç gece mesken olmali. şerefini 
~ ~ eylemiştir. Bu asri caddelerin 
~~:tellerine nazaran şehrin bu ta
~:- doğrn tevessüe istidadı olduğu 
~ •ştlmaktadır. Şimendifer i•tasyo 
'nda hal komiseri ı:::adri Beyin 

tjd 11\etgah bahçesindeki palmyeleri 
le den birer şaheserdir.Okaliptoslar 
C , lıakikaten görü!meğe sezadır. 
·Q•l"b ~ 1 ereket, Adana, Mrsin ve An 
fa vı· ti · · 1}ile .. aye erının topraklar!nda 

~ 1»u•tesna bir feyzü bereket 
•dır ki ·· ~etl\a.I uç sene zarfında bir ağa; 

ı._,. e ermektedir. Buralardaki O-
''Pto .. l ~ .. r 8 agaç ar!nın kesret ve cesa~ 

de~'. akıllara hayret veı·ecek derece
dt •r. Bit< aralık adliye dairesine gır 
I,~· lialkın kalabalığından koridor 
~hı.: Yıirümek kabil olmuyordu. 
d1' enıe salonlarının akşama ka,. 

• dol bo ;()r k" Up şanmasından anlatılı-
~ 1 herkes hakkını aramak için 

diti-l~eme huzuruna geliyor ve ken-

gÖ.-Ü§tÜm. Hepsi de kibar Ve' nazik 

idiler. Bu yaz mevsimini kıımen 

l•tanbulda ve kısmen de Pozanti 

civarındaki Bürücek yaylasında ge

çireceklerini söylediler ve beni de 

oraya davet eylediler, vaktim müsa

it olsa da gidebilsem çok iyi olurdu. 

Müdire Mis Tavner 18 seneden be-

ri Türkiyededir. HanlDl kızlarımı-

zın koridorlarda ve müdirenin oda .. 

srnda ayaklannın ucuna basarak 

gezdiklerini hayretle temaşa eyle-

dim. Talebelerin bu sene zayıf ol

duklarını müdire hanım söylemiş· 

tir.Ben kızlanmızla görüttüm,hayat 

!arından çok memnun olduklannı 

ve uzak vilayetlerden 

söylediler. 

geldiklerini 

R. K. )or gınden davasını halle kalkışml
~.d· Mahkemelerin kapısındaki bu 
~i lıar kesif kalabalıktan anlaşılıyor 

alkraht d Kı S ~it . a urmuyor ve daimi ari ütunu 
h ••dal ic' d k · · · 

Birinci sahifeden geçen yazılar Aşka dair ne düfilnuyorsunuz 

·Sadri Etem Bey 
ne söylüyor? 

.. -. .· .. "" . '- : ,~ . ..I.,·~ ··.··.. : ~ ' 'l 1 ~ • '. 

Fransız tayyarecileri dün sabah 
şehrimize geldiler 

(Başı birinci sahifede) 
tı Hafız Hüsnü, tayyareci yüzbaşı 
Ferruh Beyler, Fransız sefaretin
den sefir Comte de Chambreun ce
naplan, ataııe naval M. Auvernier, 
att"'e miHter kolonel, Sarront, ata
ıe militer muavini M. Denardo ha
zır bulunuyorlardı. 

Y eşilköyden, Y eıilköy hava müf· 
ı·ezesi kumandanı yüzbaşı Zekeriya, 
tayyare makiniot mektebi müdürü 
A vnİ Beyler vardı. 

HaJJada istikbal 
Misafir tayyarecileri istikbal et

mek üzere yüzbaşı Ferruh B. ku
mandaıında dört askeri tayyaremiz 

sabah erkenden Eskişehirden hare
ket etmiş ve Fransız tayyareciler· 
den evvel Y eşilköy üstüne gelerek 
misafirleri istikbal için daha ile.-i 
doğru uçmağa başlamışlardı. Saat 
onda beş fransız tayyaresi dört tay 
yaremiz refakatinde havada görün
düler. Ve Y eşilköy tayyare meyda
nına doğı·u alçalmağa başladılar. 
Bine yakın bulunan karşdayıcı ara
sında ani bir sevinç ve heyecan baş 
lanuştı. Tayyareler alçaldıkça men
diller, eller sallanıyor, yüzlerce kiti 
hep birden alkışlıyordu. 

Müstakbilinin yarısına yakın ka 
dın vardı. 9 tayyare birden Yeşil
köy üzerinde munta~ bir tur yap 

tılar ve Eskişehirden gelen dört 
Türk tayyaresi yere inmeden misa• 

fir tayyareleri selamlayarak gene 
Eskişehire avdet ettiler. Franıız 

tayyareleri yav&J yavaş alkışlar a· 
rasında yere indiler. 

Yere inerken 
Sofyadan saat 7 de hareket eden 

tayyareler tam üç saatte lstanbula 
muvasalıl.t etmiş bulunuyorlardL 
ilk yere inen tayyare yüzbaşı Cos
tes'un idaresinde ve misiyon şefi o

larak ceneral dö Goys'u hamil bulu
nan tayyare idi. Müteakiben diğer 

dört tayyare inmişlerdir. 
Misafirlerimiz iner inmez heye

can ve samimiyetle karşdanmışlar, 
ordu ve tayyare cemiyeti erkanlDllZ 
sıra ile evvela cenerale ve sonra di
ğer misafirlere takdim edilmiıler

dir. 
Hasan Fehmi ve Muharrem 

Mazlum Beyler beyam hofA111edi et 
miJler, Fransızlar bilmukabele te
şekkür ehnişlerdir. Misafir tayyare 
ciler Sofya • lstanbul hava yolculu
ğunu büyük bir rahat ve sükun ile 
yaptıklarını söylemiılerdir. Hepıin
de bariz bir nOfe göze çarpmakta 
idi. Memleketimize evvelce de gel
mit bulunan ceneral de Goys bu se
fer tekrar ziyaretinden çok memr 
nun ve bahtiyar olduğunu hararetli 
bir lisanla ifade etmittir. 

Hafla istasyonunda 
Misafirlerimiz tayyarelerden inip 

yavaş yavaş hava iıtasyonuna yü

rürken yüzlerce kadın, erke!< etraf
larını sarmışlar, ellerindeki kartları 
imzalatmak için çırpınıyorlardı. 

Misafirler, zabitlerimiz ve tayya 
re cemiyeti erkamnınuzla hep bera
ber hava merkezine kadar gelmit· 
ler ve orada bir müddet istirahat 
etmişler, büfeden izaz ve ikram edil 

mişlerdir. 

Ziyaretten sonra otomobillerle 
şehri gezmişler, müzeleri, camileri 
ziyaret etmişlerdir. Saat 17 30 da 

' 
Fransız sefiri konsolosane bahçesin 
de misafİl'ler şerefine bir garden 
parti tertip ehniş ve buradan da 
askeri, mülki bir çok zevat hazır 

bulunmuşlardır. 

Misafirler saat 9 da Perapalasa 
avdet ehnitlerdir. 

Bugiin 
Bugün tayyareciler Fatih parkın 

daki tayyare abidesine bir çelenk 
koyacaklar, Vali Beyle Kolordu ku 
mandanını, tayyare cemiyetini ziya
ret edecekler, öğleyin sefaretteki 
ziyafette hazır bulunacaklar, akşam 
saat 9 da tayyare cemiyeti tarafın· 
dan P erapalasta verilecek akşam ye 
meğine geleceklerdir. 

31 temmuzda E skiıehire gidecek 
ler, 1 ağustos sabahı Atinaya hare· 
ket edeceklerdir. 

Aflrupa ceJJeltinı 
Fransız tayyarecilerinin Avrupa 

üzerindeki ceveli!ınları bir ay devam 
edecektir. Tayyareler 6 temmuzda 
Pariıte Lebourget tayyare istas
yonundan hareket etmiılerdir. Bu 
cevolin eınaıında 10 bin kilometre 
mesafe katedeceklerdir. Atinadan 
sonra Brendizi, Roma, Zürih tariki
le 6 ağuıtoıta PIU'ise avdet edecek· 
!erdir. 

Tayyareler fle tayyareciler 
Kafileyi teıhil eden bet tayyare

den dördü Breguet ve biri de Po
tez fabrikalan mamulatmdandır. 
Dört Brequet sistemi tayyarede 
Hispono • Luiza markalı 500 bey· 
gir kuvvetlik birer motör vardır. 
Potez sistemi tayyarede Lorraine 
markalı 600 beygir kuvvetinde bir 
motör vardır. Gelen b"§ tayyarenin 
pilot ve makinistleri şu zevattır. 

Birinci tayyare ceneral de Goys 
ve pilot yüzhqı Coıtes. ikinci tay
yareyı binbaıı Girier idare ebnek
te ve Çll\1\lf pilot Veron makinist 
sıfatile hulunınakt>ld.r. Oçüncü tay 
yareyi yüzbatı Arrachart idare et
mekte ve binbat< Rigovt YBDlnda 
seyir zabiti olarak , bulunmaktadır. 
Dördüncü tayyaryİ pilot binbatı 
Pelletier Doiıy ve Jllllkinist baıça
VUf Goase, befinci tayyareyi de pi
lot yüzbaşı Cholle, makinlıt çavuı 
Cheradome idare etmektedirlar. 

Tayyare filosunun kumandanı o

lan Ceneral de Goyı Fransa hava 
kuvvetlerinin en biiyük kumanda 
mevkii olan umumi ihtiyat tayyare 
kuvvetleri kumandanıdır. Ceneral 
de Goys 1911 senesindı>n be'l'i pilot 
luk ehnektedir. Ceneral de Goyı u
zun tayyare seferleri tertibine pek 
taraftar olduğundan ıon zamanlar • 
da tayyareci Pelletier Doisy'ni mu 
vaffakiyetle icra ettiği Paris · Tok 
yo seferini bizzat hazR"lamıttır. 
Harpten evvel Türkiye hizmetinde 
bulunmuı ve Yeşilköy tayyare ka
rargi.bını tesis etmiştir. Bir Fransız 
hava kuvvetinin ba§ında bulunduğu 
halde, 1920 senesinde memleketimi 

ze gelmişti. 

Politika 
(Başı 1 inci sahil ede) 

kaFJeratı tebriken bir dua te
lavet olunmasını ve saltanatı 
hükumeti milliyenin şu .~uret
le tecellisi lüzumunu teklif e.v 
/erim. 

Rauf B. - Bu akşam risaler 
penah efendimizin viliideıieri
ne tesadüf etmekle filemi is/a
ma ~ereftir. Bu mes'ut geceyi 
tesiden bugün bu gecenin bay
ram kabul edilmesini teklif e
derim. (Bravo sesleri, alkış
lar.) ) 

Reis - Şimdi dua meselesi 
var. Buyurunuz, Müfit Efendi 
dua edelim. 

Müfit Efendi dua etti ve en 
büyük sıtkı hu/Us ile her cüm
lesinde açık sadası ayuka çık
tı. 

BUGÜN 
Padişahlık kalkıyor değil, 

kurban kesiliyor gibi bir ha-
va .. 

Bugün o havadan ne kadar 
uzaktayız. Fakat biz uzakta
yız. Rauf ve onun kafasında n
Ianlar, hem sağ, hem o günün 
acısı İle yaralıdırlar. 

"Hakimiyeti Milliye,, nin 
gene o günkü nüshasında bir 
de İsmet Paşanın beyanatı 
var. Bu beyanat padişahlığın 
Lozarı konferansına iştirak et
mek istemesindedir. Bakınız, 
bu aminler, tasidenler, tebci
kenler, alemi islamlar arasın
da bizim kafa nasıl konuşu-
yor: 

- Mesele, harici davaya, 
sulh konferansına taalluk et
tiği için ehemmiyet almakta
dır. Bunda benim teessüfümü 
mucip olan nokta, ötedenberi 
olduğu gibi, garp devletleri
nin hala şark miiletlerini i§
galleri altmda bulundurduk
ları bir heyet vasıtası ile, bü
tün milleti hakimiyetlerinde 
tutmak imkanım görmekte ol
mamalaridtr. 

~aul, 12 rebiyülevvel kala
~ı. ismet, 2 te§rlnlsani kafası, 
hep bu iki kafa çarpıştı ve ha
ıa, en son moda şapka altında 
gene bu iki kafa çarpışıyor. 

Falih RIFKI 

Köprülüzade F u
at beyin mazba
tası reddedildi 

Aşk ruhlarımızdaki yalnızlık 
korkusunun dile gelmesidir 

"Vakit,, gazetesinin biribiri 
içinden geçen hadsiz hesapsız 
odalarını ziyaret ederek önüme 
gelene onu soruyordum: 

- Sadri Etem Bey? 
Nihayet, arkadatlanndan bir 

zat tarif etti: 
- Şu merdivenden oıkın, 50• 

la sapın sonra sağa dönün önü
nüze camekanlı bir oda çıkar. 
Saadri Etem Beyi orada bulur
sunuz .. 

Dedi~l~ri gibi yaptım. İşte 
ta kendısı ••• Masanın üstüne a 
banmış, hani hani yazıyor: 

- Merhaba üstadım ••• 
- Merhaba canım .• 

.. - Anket için geldim iki gö
zum.. 

Beni hiç üzmedi: 
- Peki, söyliyeyim karde

şim •• 
Bakınz, aşka dair ne güzel 

şeyler söyledi: 
- Tabiat, seven ve sevmi

yenlerin cidali le doludur. Bunu 
~a~dede g?rürüz. Hayatta gö
runız. Cemıyette görürüz. Biri
birine ısınamıyan, biribirinden 
hoşlanmıyan maddeler yeni 
bir terkip vücude getireı'nezler. 

Okzijenle idrojen biribirlerin 
den hoşlanmasalar dı susuzluk 
tan yanacaktık. 

Lambanın ışığı, kimyevi bir 
aşkın parıltısıdır. 

Yaz günlerinde karanfil sap
lan alev gibidir. Çünkü, yaz 
tabiat için ·harasını açmıştır. ' 

Hayvanlar, aşkı cinsi cazibe 
ile ifade ederler. Horozun par
lak tüyleri •• Erkek ördeğin gü
zelliği, ditinin aşkını kendine 
çekebilmek içindir. 

Ruh aleminde aşk, insan ru· 
hunun botluğunu bir bllfka in
san nıhile tamamlamasıdır. 

Cemiyet hayatında aşk, ideal 
atkıdır. 

Bence atk, dünyarı ikiye bö
ler: Bir tarafta sevilen, öbür ta 
rafta her §ey! •• 

Seven adam, bir cephe ku
mandanı gibidirı Sevgi hudut
larını muhafaza eden bir ku
mandan .•• 

- Sevmekten mi, sevilmek
ten mi hoılanırAinız? 

- Se".mekten hoşlanırım. 
M.adem~ı seviyorum, sevdiği
mın benı sevmesini istemem •• 

ister sevsin, ister sevmesin ••• 

Sadri Etem Bey 

Aşk, sadece aşk içindir •• 
Sevmeden sevilmeğe geline< 

bu pek müziç bir ıey olur .• A 
deta büyük bir angarya ••• 

- Meğer, biz bu sualimizi< 
farkına varmadan taşı gediğin.'. 
koymuşuz. 

Sadri Etem Bey, aşkrn gır 
dapları içinde imiş •. 

- Sus ••• Allah atkına ! •. di 
yor, bu bahsi hiç açma! .• 

Sonra ilave ediyor: 

- Evet •• Neden saklamalı' 
~vli ?~~adığım için pekala söl 
lıyebılırım ••. En büyük aşkım 
bugünkü aşkımdır ..• 

. Tabii tafsilata lüzum götme. 
dım. T efsirsiz, ağzından çıktı· 
ğı gibi naklediyorum. 

"Çıkrıklar durunca ••• ,. mu 
harriri, burada durdu: 

- Kafi deijil mi? 
- Hay hay •• Yalnız bir su 

al daha: Niçin severıiniz? 
Dedi ki: 
- İnsan, kendine benziyenı 

•ever. Ruhların anlaşmasr bu. 
dur. Fakat hayat, bu kadarlr 
kalsaydı, insanlar mütemadi. 
Ye'll hotgim kalmağa mahkfur. 
olacaklardı. Fakat, biz nokaan 
lanımzı tamamlıyanları da se 
veriz. 

Sevmiyen adam, yanm insar 
dır •• 

Atk, ruhlarımızdaki yalnız 
Irk korkusunun dile gelmesidir~ 

M. Salahattin 

(Başı 1 inci sahifede) 

miştir. Divanda mevcut 16 aza 
dan yalnız ikisi inıtihabın lehi
ne 14ü aleyhe rey vermıştir.Bu 
suretle Fuat Beyin edebiyat fa 
kültesine reis intihabı kabul e
dilmemittir. Edebiyat fakülte-. ı· d layca ateş alan mevaddm mev- y sı mec ısi mü errisinin yakın· d. a .. ng·ı·n bir .. az şüpheli görül' 

d 
· · d k kr cu.. ıyeti diğer taraftan at-ı·n ç a ıçtıma e ere te ar reislik ..., mut,tur. unkü geçen sene ayn 

. .h b k suratle tevessüü· .jj"' ki mühı·m - d ıntı a ı yapaca tır. Fakülte m.a. gaza an,. ayni suretle ayn 

1
. · · F B amil olmuş ve yangın kısa bir mec ısının gene uat eyin in- gun ve aynı saatte bir yangn 

tihap edeceği muhakkak adde- zaman zarfında çok tehlikeli daha çıkmış, gene sebebi anla 
dilmektedir. Fakat divanın i- bir vaziyet almıştır• şılamamıştır. 
kinci intihabı da . kabul etme- 4.5 dakika sonra... ı .. Bu garip tesadüf baz 
mekte ısrar etmesı çok muhte- ltfaıye yangının söndürülme şupheler tevlit etmi• d 

ld" · d 'dd · d ·· · " eponur 
me ı~ . . • . .. s~n. e cı .. ~n caı:ısıparane bir ka a yuksek bır bedelle sigortal 

Bu ıçtımada bır haylı muna- 1 bılıyet gostermış, boğucu do- ol?1~sı bu tüpheleri takviye ei 
kaşa olmu§tur. Fuat Beye rey manların içinde umulmadık mıştır. Adliye ve müddei umı 
v~ren yaln!z edebiyat fakülte- bir muvaffakıyetle çalışmı§tır. mi!ik bu hususta lazım gelen 

Dol mabahçede 

Şimdiye kadar Sahı·ayi Kebiri 
geçmek şartile 1921 de Paria • Mi
amey, 1929 da Paris · Lizbon -Pa
ris, seferlerile ayni ıenede kabili 
sevk balonla Tulon • Roma • Napo-

ıı:ı1.ı .. ın e va tanı ımrar ediyor 
ııı ~a..tndaşlann İşleri köy kanunu Beylerbeyinde elektrik 
• lttıbınce ko'· 1 d .. "I .. 

Müteakıben Yeıilköyden otomo· sınden Şerif B. olmuştur. Lehe Neye yarar ki susuzluk bu caıı len ,sorguya çekmiştir. 
Beylerbeyinde fırıncı Hasan billerle hareket edilmiş ve misafir- li seferlerini yapmıttır. rey verenlerden diğerinin terbi lı çalışmanın semeredar olma· Terx.os kumpany'1sı ne diyo "i \r • Y er e goru muş ve 3.-

._ e•ılelerle münazaalar ihdas et- Efendi yazıyor: ler Perapalas oteline yerleıtirilmiş- Diğer tayyareci Costes ta meı- yeci lsmail Hakkı Bey olduğu masmı intaç etmiştir. ! angında su bulunmadığm 
Boğazın Anadolu sahiline !erdir. Burada bir müddet istirahat· hur tayyarecilerdendir. Birçok re- tahmin edilmektedir. Ancak 45 dakika sonra bir daır olan iddia üzerine Terko "'•Qıi • ~ olsalar, daha yumuşak batlı 

• lly 1 
~ sa bulunsalar da mahkemele- elektriği getiren s.irket hepimi ten sonra mihmandarları refakatin- korlar kırmıt ve geçen sene Paris- . Edebi.y.at fakültesine reis in- Ter~os memuru Veznecı"lerde kum 

h 

.. panyasrna mıüracaat ettik 

ze müracaat etti. Elektrik al- de saat yarımda Dolmabahçe sarayı ten harekette Bahrimuhiti atmak ~ı ~~ edı~ı!11ceye kŞadar reislik iş k~alul gaziler cemiyeti önünde Kumpanya direktörü M. Kas 
~. ~ f~sledecek dava bulamasalar· 

J ltı lıaı>ıahaneler de boşalsalar ne o
•d11?ı .... 

dık, hatta elektrikle işleyen na gitmişler ve Gazi Hz, ne arzı suretile Nevyorka va•ıl olmuttur. ~rınedı ve ka .eten ekip Bey ted ı nanaları açarak bütün su tel.?-o d~n yerine gelmemişti 
makineler koyduk. Civar köyle Tazimat etmek istiyen zevat için Diğer tayyareciler de beynelmilel vır ece br • kuvvetini yangın yerine vermi& Mufettışler de yerlerinde yok 

C d 

açılan bususi deftere imza koymut· şöhreti haiz tayyarecilerdir fakat b d ed ~ t B a de fle [tig" amlar re cereyan verildi. Bizde L-kle 
0 

a semer ar olma- u. unun için esaslı maluma ' 
pc lardır. G •• •• k l <\d.,n dik, fakat artık sabrımız tüken '• un•' OZUm Sana mJ, mı§, suyun tazyi 

1 
kifayet et- a mak kabil olamadı. Yalnı· 

f

. •· d· _ .an.ın cadde ve sokakları f.,. med· • · d h. b• f ·· "' ~- 1 d ki Ziyaretler D ""lf"" T k ıgın en ıç ır aide hasıl muracaatımız esnaıırnda tirke 

Ilı•· &ı dır. Yalnız yeni otelden kız i. Bize ne va .t cereyan vere- aru unun 8 imi •• •• olmamıs.tır. te bul l'h" ~a.Uıın ek SOZUffi Sal onan en sa a ıyettar za 

fo m tebine doğru giden yol ceğini şirketten sorunca şu ce- Saat birde Unyon Fransez tara- T aip Servet beyin davetı' ıa mı d b ~e"" lıalinde oldug-undan bozulmu• O f d fi · b .... 
1 

•. Yangın nasıl söndu·· ?. yangın a su uhınmadığı iddı 
• ' vabı aldık. ç sene sonra, Aca ın an şere erme ır og e yemegı • ? k t'• edd il, &ayri sıhhi bir hale gelmi•tir. verilmiş ve yemekte sefir ve ıefa- Zeki Rıza, Rıza, Avni Hüs ınanay Yangın ancak itfaiyenin gay asım a ıyyen r etmiş kı 
,

1

.Qr.,,

1 

şehrin en mühim ve en ,·:ıek ba şirket bize neden cereyan nü, Saim, Ulvi, M~hmet ım • re. ti sayesinde söndürülebı.lmı·ş ve yaz mevsiminin tazyikler< , 
Q r c d ' vermiyor ve neden bizi nurdan ret erki'ini, Hasan Fehmi, uçuncü ,Reşat, Suphi, Sadi, Meh- (B t zerinde tesiri olup olmadıg"ı sı 

a d · ld g- d k K 
1 

v d • 
1 

aşı birinci sahiiede) ır 
tij esı o u un an pa et taşla- o ordu yaveri e at mıra ay Mu- met Salim, Aliieddin, Fik. • aline de: 
, e döşemek veya asfalt yapmak la- mahrum ediyor? harrem Mazlum, Zekeriya Beylerle ret, Salahaddin, Rebii, Mu lebici Hanının bulundug" unu Ateşin ancak saat 11 e dog" • K •· 'll\ıd b 1 - at ıyyen tazyikrn yazl 

lliıı ~r ki belediye reisi muhteremi- daha bir kaç zabitimiz hazır bulun- zaffer, Hakkı, Burhan, Mit görmüşlerdir. Handaki pamuk ru ~stırı ması kabil olmuş, sa kışla münasebeti yoktur. Sr 
tıı u Yolu ilk fırsatta yaptıracağı- Doktor muştur. Ziyafette Unyon Fransez hat, Beylere: ot ve saire gibi eşyaların ateş at bırde de tamamen söndürül .h.e.r~z~a~m~a~n~m~e~v.;c;;u;t~t;u:;r..;d:;:;e:;m:::i:!:!t!!iı 

l':'e.ınnuniytle istihbar eyledim. H fı c ı reisi M. Pierre Legof bir nutuk söy ı<usyaya gidecek oyuncuların se- almaması için tedbir almışlar- müştür. Yangının nasıl çıktığı O k" 

" a Z ema 
rilmesi ve kadronun sul'etı' kat'' d D bel!' d - ·1d· s udar Altıncı icra Memu•·'t 

'- !?ttnlara ı· B ·h t b. ' ıye. ı · .. t f d T ı egı . ır • Onnik Ebeyan, d ' ••• ge ınce: u cı e ır !emiş ve Fransız tayyarecilerine be- de tesbiti için 31 temmuz cuma gÜ- r. ıger ara tan a e~kos A ğun an: Bir boı·çdan dolayı nıa~ >at~I dır. Muhterem Adar.ol hrın ha Dahiliye hastalıklan yanı hoşamedi etmiştir. Ceneral de nünden itibaren muntazaman, eg- borularında su aramışkr, bula- şar ve Pınhas Efendilerin ma cuz ve paraya cev ·1 · k • 1 d h 1 1 ğazalarında zarar o kadar bu··.. - rı mesı mu arreı 
•~ı, ... ~•nı her g!in tehdit - .on ve et· mutahassısı Goys bu nutka cevap venni• ve zersiz maçları kabul ve tertip edil- mamış ar, er a te efonla şir- bir adet Ş . b . .... ın·ı ' miştir. ketten su istemişlerdfr. Fakat yük değildir. Fakat Salti Fran anzıman ır adet vinç b: 

~lııilı:en.' Y~nlarca mikrop saçan bu Cumadan maada hergün Fransanın Türkiyeye selamlarını ib Bu müsabakalara yeni gelen füt- aradan dakikalar geçtiği halde konun depnsunda 150,000 lira edet lreat bir adet istanpa bir adc 
"ilf'· ın ızalesine Vali Beyfendi ö'l d t (2 30 d !ağ etmiştir. Müteakiben sefir bol antrönörü de nezareı ve i•ti·ı·ak 1 • hk e•ya yandrg"ı so··ylenmekte- Çapa ve saio·e 3-8-931 tarihine nı•·· 

..., old - h 

1 

g e en son~a saa , an • su ge memış, itfaiye bu vaziyet • d ""-k ugu a de el birliğile çalış- Comte de Chambreun cenapları da edecektir. Her defa t..krar davet k dir. sa İf Pazartesi günü saat onda ı· zaruret' d B 5 e ) kadar lstanbulda Divan b. k . d k, kk. beki d -ı· arşısında Beyazıt havuzun- b' k '• ı.; ı var ır. u öyle bir iş- ır nutu ırat e ere teşe iır et- eme en cuma, pazar, salı gün- d d v d on ıre adar Galatada Makaracılaı ıı Yar yolunda (118) numaralı hu- ı · 1 d F bal k I' anı ve enizden su almaktan ı angın a kasıt var mı? ~n Ve ıru~ mslcsi .değildir, bu gü miştir. en saat atı a enefr ıçe u ıibü- ba~ka çare bulamamıştır. Y da 17 numaralı mağaza önünde 
- • d · • d d hiJ• h t ne gelmenizi ve nü us k3g .. ıtlannız- ~ - agımn nasıl kt • k. ~ susı aıresın e a ı as a- Saat on dörtte Fran11z tayyareci F . çı ıgım tes- ınci arttırma suretile satılacag" ın U...,""'-"""";.;;.;;;;.;.;;;;.....::::::::::...:::~_::_._JlL_:,:;::::::·::..::;,::~:_::;i;k;;~~~~ı~a~a~l~tq:!:ar~k~ıt~'a~fo~t~o~g~raf~ın;ı~zı~da;:s;~~ril-~~~a~k~a~t~s~u~y~u~b~u~s~u~r:e~tl~e~te~d~a;-~~b~ıt~e~t~m~e:k~ka~b:ı·~ı:o:l~a~m~a~m~ı~·~~r~r~~~d~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ safi- ı ana teslim etmenizi rikteki müşkülat bir taraftan h 

9 

an la ıp olanlaı·ın yevmi mezkürd . . . • ususta polis ve adliye· ;...üşte- mahallinde ha~ır bulunacak n•enıv 
l olunur. 



Bu kesik-bacak kimin? 
Adada evvela kesik bir bacak, 

sonra da ceset bulundu 
Evelki gün Büyü~ ada za

bıtasına Nizam tarafında ke
Eİİ< bir in,an lbacağı olduğu 
haber verilmiştir. 

Derhal faaliyete ğeçen 

zabıta memur!Jrı Nizam cad
desinde Hamam bahçe&i de
nilen yerin alt tarafında bir 
insan bacağı lulunduğunu 

ğörmüşlerdir. 
Bir erkeğe ait olan "'1 

bacak, baldır yukarısından 
kopmuş bulunuyordu. Ayak
ta siyah renkte beyaz çizgili 
bir pantalon ve parçası krem 
renginde bir çorap vardı. 

Bacağı kısa bir muayene
den geçiren zab.ta memurla
n, bu bacağın yücudunu ara
mağa başlamışlar ve az zaman 
da cesedide bulmuşlardır. 

Ceset dün teşhir edilmiş, 
fakat kimse teşhis edeme
miştir. Zabıta bu e;,rarengiz 
mesele etrafında tetkikat 
yapmaktadır. 

Kırılmamış kasadan 
Haber aldığımıza göre Ta

pu ve kadastro müdürlüğün· 
de tevazün memuru Şefik 

Beyin kamasından 800 liraya 
yakın bir para çalınmışbr. 

Keyfiyet polin ihbar edil
lllİf ve tahkikata batlanıl· 
mıfbr. Şefik Beyin kaaasın-

dan bu paranın nasıl çalın

dığı anlaşılamamıştır. Kasa 
kırılmış olmadığı için polis 
ve tapu dairesi ayrı ayrı tı<h· 
kikat yapmaktadırlar. 

Eli bıçaklı hırsız 
. Sebze pazarında bağlı olan 
lnebolulu Osrnanm mavuna
sına Küçük pazarda Leble
bici so~a~mda 63 numaralı 
hıınede sakin Hasan isminde 
biri girerek eşya çalarken 
Osman ifin farkına varmış 
ve hırsızı yakalamak isterken 
Hasan tarafından bıçakla ya
ralanmıştır. Yaralayan hırsız 
yakalanmıştır. Mecruh Cer· 
rahpaşa hastahanesine kaldı
rılmıştır. 

Sirkecide batan motör 
Standard Oilin bir gaz 

gemisi evelki gün Sirkeci 
rıhtım önünde batmışbr. Bu 
motör dün çıkarılmıştır. 

İki kişi' çiğnendi 
Dün saat 12 raddelerin:le 

şoför Recebin idaresindeki 

1723 numcrolu o'.omobil An
kara caddesinde hamal Der· 
viş ve Hakkı ağalara çarpa· 
rak her ikisininde hafif su
rette yaralamıştır. Şoför Re
cep derdest edilmiştir. 

__.. ..... - ......... - ... .......--··-·-··· ........... - .............. -.--... -
Tenis turnuvamız • 

Dün de domi finallere devam 
edildi. Bugüdkü maçlar 

Dün Taksimde tenis kulü
bü kortlarında turnuvamızın 

dömi finaline devam edildi. 
Müsabakaların hepsi çok heye 
canlı Ye nef ce üzerinde mü
essir olduğu için kalabalık 
bir halk tabakası tarafından 
takip ediliyordu. 

İlk müsabaka ( Junior ) lar 
arasında idi. Bu maçı genç 
ve istikbalin iyi teniscilemiz
den Mahmut Şerif, rakibi

rfa kendisinden yaşca büyük 
re oyunu itibarile daha tec
rübeli olmaaıns rağmen ka· 
zandı. 

ikinci maç ( Miss Patsika
kia - Chirinyan) çifti ile ( Miss 
Von Heermıtra - Suat ) çifti 
arasısına yapıldı. Mllııabaka 

çok heycanlı oldu ve ilk (se
ti) ( 6-1 ) ile ( Partenert ve 
MiH Patsikakis) i kazandı. 

İkinci (seti) rakipleri olan 
( Miss Von Heermistra ) ve 
(Partener) i kazandı. Bu su
retle birer (set) alan iki ekip 
üçüncü (seti) kendi lehlerine 
kazanmak için çok uğraştılar. 
Ancak ( . iss Patsikaki ) ve 
arkada,, daha ağır basb ve 
rakiplerini yenerek finale 
kaldılar. 

Üçüncü maç ( Miss Armi· 
· tage - Sedat) ve (Miss Whit
tall - Armitage) ekipleri ara
sında idi. Oyun başlar baf
lıımaz Armitage ve arkadaşı 

Perşembe 

çok güzel bir oyun sistemi 
•takip ettiler ve rakiplerini 
6 - O gibi büyük bir farkla 
mağlüp ettiler. La~in nede•
ıe bu güzel ve hakim oyu -
!arını ikinci devrede bame 
edemediler ve (seli) rakipl~ri 
olan ( MiH Whittal - Armi
tage) çiftine 4-6 verdiler. 

Son devre başladı. Her 

iki rakip ekip de Son seti 
birbirine vermemeğe çalışıyordu 
Bu son devre oyun itibarile 

çok zevkli oldu. 
Her biri ayrı ayrı kıymetleri 

hai:ı: olan bu oyuncular rakip
lerinin attıkları !opları top
lamak ve iade etmekte oka
dar m\lvaffak oluyorlardı ki 
hazırun mütemadiyen alkışla
mak mecburiyetini kendilerin
de his ediyorlardı. Bilhassa 

Sedat file öniinde ani hamleler 
yapıp gelen topları iade edi
yordu. Neticede gilıel ve te
nisin bütün İnceliklerini havi 
bu devre 8-6 ile ve ( Miss 
Arrnitage - Sedat) çiftin ga
lebesi ile bitti. 

Dün oynanan maçları aşa· 
ğı yazıyorum: 

( Mis Patsikakia- Chirin
yan ) ( Mis Von Heemshee -
Suad ) 6-1, 3-6, 6-2 ( Mah
mut Şerif - Tarık ) 6-3, 3-6, 
6-3 ( Mis Hrm tage - Sedat ) 
( Mıs Whittall - Armitaie ) 
6-0, 4-6, 8-6. 

M. Ö. 

dömi final 
saat 15 Senih - Hasan maçı bitmediiinden bugün devam 

edilecektir. 

" 

.. 

A 
17 F resco - Hasan Nuri 

ve 
'ropikian • Lefteri 

18 Suha Nami - Suha Riza 
ve 

Orh:ın fikri - Senih Süreyya 

B 
Zeki - Joffredy 

ve 
Suat - Sedat 

Armitage - Cimcos 
ve 

Karakash - Gannaway 

MILLIYET PERŞEMBE 30 TEMMUZ 1931 

Müessif ölüm 
Bir seneden beri lstokholm

de bulunan Manyasi zade Feri
dun Beyi.n refikası müptela ol
duğu hastalıktan kurtulamaya 
rak geçen pazartesi günü lstok 
holmde tedavi edilmekte oldu
ğu hastahanede vefat etmiştir. l 
Feridun Beye beyanı taziyet 1 
ederiz. 

MEVLİT KIRAA Ti j 
T b ... c 1 

emmuzun otuz ırıncı uma ı 

günü Osman ağa camünde Cuma 1 
nama21ndan sonra Hafı~ Kemal ve 
Hafız Saadeddin Efendiler mevlidi 
risaletpenahiyi kıraat edeceklerin
den arzu buyuran ihvanı dinin teş· 

rifJcri rica olunur. 

İktısadi ve Sınai Tesisat ve 
İşletme Türk Anonim Şirketi 

iLAN 

lktıoadi ve Sınai Te•İsat ve işlet· 
me Türk Anonim Şirketinin 1929 
&cn<·$İ muamclih heöabiye ve iCe.ri
yui hakkında tetkikat ve muzal<e· ı 

ratt~ bulunmak üzere nizanınamei 

Jahilinin 23 üncü ve Ticaret kanu· 
nunun 361 inci maddelerine tevfi. 
kan vaki olan davet üzerine 4 ~!a
YI> 1930 tarihinde vukubulan içti· 
matla.ki mukareratın vaki olan iti
raz ilzerine İstanbul Mahkemei As
lt}t! birinci Ticaret dairesince '•He
yeti Umumiye içtima ve muka1·eı·a
tının tesçilinin İptaline" karar veril
miş. ve bu kere mezkUr sene mllame 

litı hesab;yesinin tetkiki znY'nınd:ı 

gerek nizamnamei dahilimizin ge
rek kanunu Ticaret.İn mevadi mez
küreıi ahkimına tevfikan ve k?.ı-arı 
mezkUre ittibt'en bctekrar hiss~a

ranın İçtİrnaR da.vetine Meclisi 1 da
rece karar verilm.it olduğundan ycv 
mi ve ,·aktı içtima olaral< kararla~

tırılan 1931 feneıi Ağustosun 30 
uncu Pazar günü kablez.zeval saat 
onda hi11edaran Heyeti Umumiye. 
si Şirketin Meı-lı:ezi ldareai olan 
Galatada Topçular caddeıinde 118-

120 numaralı yazıhanede içtin1aa 

davet olunurlM. 

Teıçilinin İptaline karar verilen 
mukareratı veren mezkiir . Heyeti 
Umumiyenin ruznamei muzakerab 
aİnl:'n :tirde dttcolunmuttul': 

RUZNAME! MÜZAKERAT 

!. - Mccliıi 1 dare \'e Murakip ra

porlarının luraatL 

2. - Hesabatın ta<diki ve Mtcfüi 
1 <lare zimmetinin ibra~r ve he sa bat 
nt-tjce&İ halckında Meclisi ldRrenin 

te~lifi. 

3. - Bir murakip tayini ile tahr.i
satının te~biti ve bir muavin mura

kibin irae5İ. 

4. - Meclisi ldnre azaıının hakkı 

hu.ıurile uınuru Şirketi idareye me

mur edilen azanın ücreti miktarları 

nın tayini. 

5. - Ticaret kanun:ınun 323 üncü 
maddesine te...-fikan Şirketle muame 
Ji.tı tüccar-iyede bulunmak Üzere 
Mecliıi idare azalanna mezuniyet 

itası. 

fi. - Meclitti idarenin yeniden in

tihabo. 
• 

EgaJeten ve ıerek vekaleten Ii
akal elli hiı!le senedini himil olan 
hj s~C""datran içtimaı mezkUrda hazır 

buluruı.bileceklerdir. Mezkür içtima· 
da hazır bulunmağı arzu eden hi~

sedıtran hitmil oldukları hisse sene
dat~'1ı veyahut me.zk.Ur ıe.nedabn 

bani.talara mevdu bulundufun1t mü 
ıedair olarak Bankalar tarafından 

İta olunacak ilmühaberleri yevmi 
İçtimadan lankal bir hafta evvel Şir 
kelin Merkc:.ıı:i ldareıine em~net~n 

tevdi etmeye mecburdurlar. 

Mecliıi idare 

SATILIK HANE 
Şebzadebaıında Kemal Pata ma 

halleıi Şirvani Zade sokası No. 13 

bet oda, iki mutbak bir sarnıç ikiye 
kabili taksim ki.fi miktar bahçe ve 
neznreti kamileyi haiz k~gir 
içindeki sahibine müracaat. 

ZA YI: - 9 uncu kolordu 1 İnci 
fırka 14 üncü alay 3 üncü tabur au 
van bölüğünden terhit edilip Hozat 
askerli!. ıubeıinden aldığım aake•i 
vesikam ile nüfuı tezkeremi gaip 
ettim. Yenileri almacağından hü

kümleri yoktur. 
, Yemiş l skeleainde rencber Ali 
oğlu Zeynel. 

..... Kadıköy~ 
Hililiahmer Sünnet düğünü 
13 Ağustos 931 Perşembe 
g llnü ve gecesi Mısırlı oğlu 

bahçesinde 

Sahibinin Sesi 
En Son çıkan Türkçe 

plaklar 
Münir Nureddin Bey 

FE 53 No. 
egah şarkı. Ö:ürsem yazıktır 
Şevkefza şarkı. .Şimdi ay 

NERKIS N.i. ve LALE L. i. 
HANIMLAR 
FÖ 13 No. 

Türkü: Bivefa çeşmi bidat 
LA.LE L. i. HANIM 

Uşak şarkı. Sen Ey servi 
revan FiKRİYE HANIM 

AX 1303 
Harmandalı Zeybeği 

Ödemiş Zeybeği. Yolların 
ıssız efem 

NEBiLE HANIM 
AX 1288 No. 

Tahir Puselik şarkı. Geçti o 
gamlı. isfehan şarkı. Canda 

Haysiyet mi var 
NEZİHE HANIM 

AX. 1331 No. 
Mehm~dim, Mehınedim 

Şalvarın üstünde 

Beyoğlu 5 inci icra Memurlu

ğundan: Bir boıcdan satılma&ına 

karar verilen tuhafiye eşyası 1, 8 / 

931 tarihine müsadif Cumartesi gü 

nü saat 10 dan itibaren Beyoğlu 

Tünel cıvarında 394 13 numerolu 

dükkan önünde ikinci açık arttır

ma ile satılacağı ilan olunur. 

Yeni n~şrigai 

Plaj 
Mevsimin yegane eğlence 

gazetesidir. Bugün i:k sayısı 
çıktı. Güzel ve tabiattan a· 
lınmış resimleri, her aile mL· 
bitine girecek nezih ve temiz 

mündericatı vardır. Fiatı 3 

kuruştur. 

lstanbul 4 uncu icra Memurln
ğundan: Büyükadada Maaden cad
de•inde 1 numerolu hanede elyevm 

1 
ikrune-tgahı n1eçhul bulunan Anri 
Hazan efendiye: Madam Luna Ha~ 

1 zandan aldığınız dört bin lira muka 
bilinde birinci derecede ipotek gÖ•· 

1 
tcı·diiiniz lıtanbulda Seliınik Ban
i.ası binasındaki 1200 ıehimde 64 
sehim hissenizin paraya çcviriJmesi 
suretile alnc.:ağının temini istifası ta 

lep edilınit olduğundan 3 günlük 
Jtatış ihbar varakası makamına kaim 

olmalı üzere ili.n olunur. 

Beyoğlu Tapu Baş Memurluğun 
dan: Y.atımpa~ada Seyit Ali Çelebi 
mahallesinde Manôıracı sokağınt.la 

23 No. lı bir klt'a arsanın bili senet 
Evkaf uhdesinde olduğu mahallen 
icra kılınan tahkikatıan anlaşılmak
ta iııe de bu defa senetsis tasarrufa
ta kıyasen Tapuca Muamelei ıe~ci· 

liyesi İc•·" kılınacağından mezk5r 
~rsa ile alakal taaarrufiyesi olanla .. 
rın T nrihi i13.ndan itibaren bh· ay 
zarfında VE'-:.n:ki rcsıuiyeyi hamilen 

Beyoğlu Tapu 1 daresine müracaat
ları ilin olunur. 

Ailemin Saadeti 

Günde :S kuruş biriktirirseniz 
20 senede 57630 kuruşunuz 

Günde 10 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 115260 kuruşunuz. 

Gunde 25 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 288155 kuruşunuz. 

Günde 50 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 576305 kuruşunuz. 

Günde 100 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 1152600 kuruşunuz olur. 

1 TÜRKİYE iŞ BANKASI 1 

•• •• 
BUYUK TAYYA 

Piyangosu 
il. ci tertip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000-10,000 
:..iRALIK İKRAMiYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır • 

ı Piyan om 
Kur' aya iştirak edecek olanları 

fiş numaralarını neşrediyoruz 
601 Baytar işleri 
602 Bayezit f..lektri.k şirketi nluayene memuru 
603 Kız mektebi tatbikat sınıln.da 
604 Galata Y ıhnaz Ticaret evinde 
605 Bursa Nalbantoğlu mahallesi 38No. kavaf 
606 Çorum Mii>kirat depo memuru 
607 Polatlı lı Bankası müdürü Saim Bey oğlu 
60d Adana Devlet ormanlaıı ki>mjr.eri ·rahsın Bey oğL.:a 
609 Eskişehir İstasyonu 2 nci Divizyon ı;efi •. 
610 Pal<e kompanyaıının katibi 
611 lzmit <ıskeri haslahanede Binbaş 
612 lzmit a•keri ha•tEne operatörü 
6l3 Ortaköy Mecidiye sokak 2 No. 
61..t Adc.;.na a..:kcri hastaflancdcdoktor 
615 Kadıköy Kurbaglıdere ikinci sokak 6No. J 
616 Ankara Başvekaiet !<>förü Nilı'1 ı 
617 kccat:li Tütün inhisar idaresi dördüncü şube memurlarından O: 
618 \;alalca eczacı Lut6 
Gl!t Hereke kooperatif şirketinde memur Mch.,t 1 
620 Şehzadcbaıı Muhtar Pa§a sokağı 3No. Suat Şe•kıl f 
621 i(uruçeşme liman şirketi memuru Mehmet l( •• ı"° 
622 Ma~kapa!as l<arşısında Rekabet bakkaliyesi sahibi Ziya Ef. ııuıl>11 

Turhaıı S. J 
623 F aıih Çaı-şamba karakolu karşısında Zir<! 1 
624 İstanbul Küçük zabit mektebi mulliınlerinden Bahatt!İ" f 
625 Ka&1mpaşa }fahriye caddesi Akarca sokak 32 N ı>.bılulil1 ı 
626 Gümüşıuyu hastahanesi rontkenci 'lJ1' f 
627 Haydarpa,.a Devlet demiryolları müdür muavim lh•"' f 
628 Kayseri lıletme müfettişliğinde hareket dairesinde Hikıtt« 1 
6;!9 Şehir Mecliıi azasından Vehb' 1 
6~0 Ankara Büyük Erkam Harbiye IX Şube yüzbaJ< Seyfetıil' 1 
631 Taşl<öprü Samıun lisesi muallimlerinden !(•ıh' 
632 Ankara Hamamönü htanbullu caddeıi 15 numarada Haluk H~J 
633 Bostancı sokak 53 numara . Neyyir Ziı" 
634 Polatlı belediye ı·eiıi kerimeıi Saide Muzaff'.

1 ı 
635 Çorlu askerlik şube reisi binbafı • Tah5'

11 
636 U sküdar I.;. saniye Ensiz sokak 52 numar. Sevinç l(ilfJ ş 
637 ,Japon ıergisi tercümanı Jz:ıtl 
638 Müskİr3t inhisarında Cemil SaJL 
63~ Unkaparunda SaJ;hpafa rnnlıallesinde 30 nuınu.. Ne•ı>1 

G•JO Kuçük Mustafapatada Bakkal T e•fiJı 
&11 Usb:üdar kız san'atlar mektebinde 23~ Aytel' 
642 Galatasaray Ji.eıi 781 Tuğrııl 
643 Aksaray Cerrahpaıa numara 105 Hati<'ıJ 
644 Küçük Muıtafapaşada kahveci Şefik 
645 Galata (Kamondo) han ~ 
646 F eyziye lisesi muallimlerinden Aptİ Ş 
647 Konya beşinci kolordu evrak müdürü yii:ıba'ı Hliıeyin Na."" 
648 Mersin belediye ambarında Hacı Mahın~1 

64!) Kasımpaşada Sahaf Muhittin mahalleıi iplikçi hrm caddeoi 7~ ~ 
mera Hayrünnıfll 

C.50 Büyükada Defterdar mütekaidi Selanikli Mubitlİ~ 
651 Üıl<üdar Ayazma numara 6 Erdoğ"" Y 

65:' Davutpaşa Orta mektep Türkçe muallimi ~ 
65J Boğaziçi Uluköy Melı:tep sokağı numara 34 zerrıJI 
654 lstanbul erkek liseıi 273 Bürhanettiıı J 
655 Müı·efte Mehmet Bebç<' 
656 Tayyare cemiyeti muhasebecisi Fehim Etem Bey kerimffi MediJı' 
657 Ayvalık Tütün inhiaarında • - Kadri f 
658 Ankara hava müsteşarlığı yaYeri yü:ıbatı Ce•,ı 
659 Bayazıt Emin Bey mahallesi 9 numara ı Na•"" 
G80 Ankara hapishanesinde İskan memuru , J Ferİ1 

661 Ayvalık Safa caddeıinde 36 - 34 fanilecı Muıtııl•f 
662 Ankara Baro kitibi Cevat Bey bafidi Mehmet Erol 
6G3 Gümüş .Hacıköy Baykuş Zade • SaiİI" 
664 De ·eli Yusuf oğlu M~ 
665 lzmit demiryohı caddesinde 29--284 numara Yı!dı1. 
666 Songurluda avukat Valr.it gazetesi muhabiri /Uwn.et Med<rı' 
667 Develu Karavan oğlu Hüoayin /\vır> 
668 Dev~lu Retadiyc maballesinde Apti oğlu lbrahİrı' 
669 Konya fırka bet emir :zabiti yüzbaşı Azmi Bey hemşireıi Türk•". 
670 Konya istasyonu hareket memuru H. Fe..,ı 
ı;7ı Gümrükler umum müdürlüğü zat itleri kaleminde Fel~1 

672 Bayramiçte binbaşı T Na!
11 

673 Tekirdağ malulini harbiyeden yüzbatı resoam NureıtiJI 
67'1 Ankara:: l:.rzuı·um mahallesi Nitantatı sokağı Raıit Ef. aparlı 

da Haııif• 
675 Akşehir tüccardan Omer Ağa Zade Abdurrahın•d. 
676 Edirne Nafia Başkatibi S.,... 
677 Edirne telgraf muhabere memuru 1. HaiJ" 
678 Ankara Balıkpazarı caddesi 3 numara dişdoldoru Ali Riza FeyzU 
619 Ankara Hamamönü evkaf hanelerinde 17 numarada Nirııol 
680 iktisat Vekiıleti Baylar umum müdürlüğü idare ve müeı-at ~· 

müdüril Abdurrahıtı-' 
681 lzmir Eıkikoca 203 üncü alay hekimi binbatı Muıtafa Hü•eti:ı 
682 Üsküdar Sultantepe Halit Bey sokak 12 numara Ki~ 
683 Üıküdar Doğancılar Atiye lzzet~iP 
684 Feriköy maliye tubesi müsekkafat muavini Tabit 
685 Kadıköy Moda Sarraf Ali sokak 5 numara Hiu1'l~' 
686 Beıiktaı Valide Çeşmesi Enneğan oolrak 26 numara Seyfet~ 
687 ÜsküdRr Kaptanpaıa Azat.köprüsü 20 numara Mehmet Eıl 
688 Kü~ük Muıtafapaııada lclaliye caddeol 12 numarada Kaı"'; 
689 iş Bankası doktoru Fıı' 
690 Nitantaşı B!omental apartımanı 4 numara Palriae JJ1$~ 
691 Köprü Kadıköy iılı:elesi 88 numara börekçi hrlnJftda Kadrı 
692 Divanyolunda Cebeci ıokak 2 numand• Ali Rıı" 
693 Galatada lloğa.:içi bayii Todoıi 
694 Laleli ikinci apartıman numara 17 z. Sail 
695 Bakırköy Knrtaltepe küçük bağlarda 1 numaraoıı Ral1P 
696 Gülhane haıtaneıi asabiye koğutu Mehınel 
697 lstanbul erkek liseıi t-2 de SadettİJI 
698 Yeşilköy Postatclgraf müdürü Niumettİ~ 
699 Maarif müdiriyetinde müıtabdem ' Mahmut HiJ(lll 
700 Karadeniz Ereğlisi Hacı Ratit Zade Ki•"" 

( Devamı var ) 

Hediyelerimiz 
ftya piyangomuza iştirak etmek li.ıre kuponlarını teb 

etmiş olan karilerimizin fit numaralarını neşre devam edİ . 
ruz. Numaraların neşri hitam bulur bulmaz, kur'a çekece· 
Kur'a neticesinde kazanacak karilerimize vereceğimiz be 
yeler şunlardır: 
-iki kişiye birer biaiklet bir ki,iye bir graınof 
İki kitiye birer fotoğraf makineai t 

on kişiye birer kol ••ati iki kiıiye birer ~fl 
yüz kişiye muhtelif kıymette 

Türkiye lş Bankası 
Adres: 

4üncü Valnf 

tarafından teşkil edilmi~tir. 

1 
Tch:fon: ı Telgnf: 
lst. 531 lrntiv;,z 



--
Rovel;~r ~; av fişekleri inbisan 

Türk Anonim Şirketi 
l L A N 

ffo.eıver ve av Fiıekleri lnhiurı Türk ~ ~.=~~ 
~ heyeti 1931 Ağ!lstosun 19 uncu Çarpmba ıun.:...V.ıename
~ "' ~~ata'da. Bahtiyar Hanmclaki ....,..ksinde, ~ olanık to la-
~ •acı maddesinin 2 inci fıkra.,na tevfikan E-kalide p 

il:_ dor. . • .._d 1 . . d.1-:ne tevfikan yevnu 
~ ar arın Ticaret kanununun 371 mcı ma .,.._ • 
~ l~akal bir hafta mukaddem hisse .sene~eriaİ Ji"~-== j 
~ düh~liye varakası almalan ve taJI• edilen ı•• 

1 l an rıca olunur. 
l UZN~MEl MÜZAKERAT: . B rut .-e Me-' 
~ f .~u~<ımetle münakit mukav_ele c:aasa~na ~evfikan .. ~ Şirke- ı 
L ..._,nfilakıye inhisarı Türk Anonım Şırketile birletme ,. -· . Medi . idare rllPO"'nun 
''resiz vaktinden evvel feshi tuoldundaki "' 1 

2 _ B . . . M d. . J da ıazımgelen salahiyetin ı 
""" u bapta kar:.r ıttıhazile e ısı reye ..____ . 

Barut ve mevaddı infilakiye inhisarı 
Türk Anoniın Şirketi 

i L A N 

SADi 
8lraderler ............ 

Karadeniz posta• 

Dumlu Pınar 

2 :::=o. PAZAR 
gthıli •kf8m• 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
pldak, lnebolu, Ayancık, 
Salllllun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize Mapavri ve 
Hope) ye azimet ve avdette 
ayai i.kelelerle Slirmene, 
GISrele ve Onyeye uğrayara1 
avdet edecektir. Fazla taf. 
silit için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 
müracaat. Tel. 22134 

NAiM V APURLARl 
lznıir postaBJ 

Haftalık lüks ve sürat hattı 

ADNAN 30vte1:~uz 

Umumi merkezinden 
ihalesinin 1-8-931 de yapı

lacağı ilin edilen Aokarada 
Yenişebirde haYUz bquıda 
Türk Tayyare Cemiyeti11İD 
Şehitler abidesinin intaab bir 
yer ihtilifından dolaya az bir 
müddet için teahhura ugra
mııtır. İhtillfıo hallinden son
ra keyfiyet tekrar ilin edi· 
lecektir. 

"'"'"' ... . , 
... veni 

" TAVUKÇULUK f 
• 

1"111alL,.. 

Perşembe f~nl c:~ 1 
lata rıhtımından hareketle , 
Joğru lzmi're ve pazar günü 1 

İzmir' den lstaabula hareket 
eder. Tafsilit için Galata 

·Frengian hanında kiin Dab-
koviç ve ş6rekası vapur 
acentasına müracaat. 

Tel . B. O. 2274 

Mertez acentJ: CJl.:Ha l(Op~iı başı 

B 2362. Şube A. Sirket.:ı l\.1ulıürdar 

z.ı.Jc h.10 2. 27.W 

Trabzon poatası 
(Cumhuriyet) 30 temmuz 

perşembe 17 de 

Mersin postası 
( lnebolu ) 31 temmuz 

cuma 10 da Galata rıhtı
mından kalkarlar. 

..__4 _ Dördüncü taraftan mskeai PARIS'te AUBE_R ..,ı.Şirk•iı?da --1 d --.....ıa üin EXPLOSIF MINELITE Franauc Anonım etı. darece aşağı a iımi ya-
s - Befinci taraftan m..ı.eG PARIS'te VOLl:iEY sokağında 6• n~- zıh malzeme münakasa ile 

~kain L'AZOTE FRANÇAIS nam Fransa Şirketi arasında am bir satın alınacaktı . Teminat 
'*lı ADonim Şirketi tetkil eclilmittir · . 1 

. Son dört taraf mukavel-nİn tahmil ~yl~ -~~~ete ~~- , % 10 dur. 
t:ı'"lin tefkili muamelibnı ifa edecekler ve Şirketin ~et~ülu ".'at •••~de ihale 30 • 7 • 931 saat 
~~ta icra ettikleri masarif Şirket tarafından kendılerıne tediye edıle- . 16,30; 2500 metre bez 

Şirketin ünvan.ı Rovelver ye Av Fitelderi vesaire lnhisannın işledll-j hortum, temdiden 
llıeai hakkında 3 Haziran 1926 tarilıli mukavele mucibince verilen imtiya- .. ••••••••••ııııııll 
llıa temini ieraa i;ia wahfekkil ROVELVER ve AV FiŞEKLERİ IN
lilsARI Türk Aaa ;.. Jirlıeı' ' W ...., a-hidi Mtieesi olarakı .(111R
~YE CüMHURIYEtt BARUT VE MEVADDI INFILAKIYE VE 
lttvoLVER VE AV PIŞEKLERI INHIARI 111RK ANONiM ŞIR-
lttTt) o.lacaktır. . . . . 

ikinci madde törle tadil edileceldir• 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 

~ -- .. nadide .. ,. -
- ...... --)'edesi 1931 --
--n3linci cuma sünil ..ı..ı. oaat 

Tavukçulukın muvaff•k olmak ve 
p>ra kazanmak için mutlab hu 

kitabı okumahdıo 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 
Un 2 Ağustos 931 pazar 

saat 16 da 
1 Sığır eti 6 Ağuştos 931 per
şembe 16 da 

Bergamadaki kıtaatm ihti· 
yacı olan un ve sıkır eti ka
pah zarfla münakasaya kon

' muttur. ihalesi halada yazılı 
gün ve saatlerde Beruamada o 

Askeri satınalma koın•syo
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile 
birlikte mezkür komisyona 
müracaatları. (448) 

... .1f. J(. 

25-7·931 trihinde ihale edile 
ceği ilan edilen ondört ila onııe 
ki.zbin kilo beyaz ve hiıki bez 
kırpmtılanna verilen fiatler 
haddi itidalde göıiilmediğin
den müzayed~ 2 ağustos 931 
pazar günü saat 14 de talik edil 
mittir. Talipl~ şartnamesini 
Fındııkhda heyttimi.z<ie görme 
leci ve ihale saatinden evvel 
teminatlarile birlikte hazır bu· 
lunmaları. (472) Anonim Şirketin -vzuu: Hiiku-tçe tabb inhisara ~ olan 

lıe,. n"vi Barut ve Mevaddı lnfilikiye ile Revolver ve Av Fıteii ve A.-
a.;:L • ' h ldn d '-' 1-L!-·-.:""llllllmab ve mukavelelerde mezkılr aaır mevat•_n_a., --":™ 
'tiirkiye Cümhuriyeti hududu dahilinde 30 - müddetle ifledilmeoi
"-ir IBRAHIM BEY ZADE LÜTFi ve Ş.~ 16/4/931 tarilıll '?'°" 
~•elename ile tadil edilmit olan 3 Haziran 19218 .,,e 7 EJ'.'il 1926 tarihli 

10 ela Be,.ofluncla Anaılol ı..... •
k-=cla .. Buna ııolraiı i9ind_e Al

·- oolrajmda il numanlı P~ 
)'ani ııpıırbmaıun.ın 4 İİDcİİ claiJ'esin.. I •• 
de bul11nan ve tehwimisde ı-a.._1 

lııot'a mukavelename ile verilen imtiyazlarm temini ıc;ra~n n :;' 
~llada mukavelenamelerin dwpiı ettiii veçhile -!'taa fabrika ve • 
er IUaai wüeaaeıeleri inp ederek itletmekl9D ilııınttir. . . . ı,ı... A-m. Şirketi, nıanıPildı' lalıiaıır mukavel7a aelen muca-

lıincc . BRAHIM BEY ZADE LOTFI ve ~ biildlmete kartı 
de.uhte ettiği teahbüdab icn ile nııiikellel olacaktır. . ·-

sa)'et maruf liir deye ait nadide 
Ye miiseyyen 8f)'alar ve saire miiza. 
,.ede Nl ltilc ..e.l·c·L•rr. On .at. 
.,..,...., mibelııkep ve kim at
dan mamul l'&J'et zarif ..., d.., ye

mek oda takanı akaju kaplama Ye 

Avrupa _,_ıabndan modem eli-
1 rdduvar yatalı: oda talmm. Hakiki rr-Jır_ 

lnsiliz ımrukeni ve meypil fabrika
sında yapdmlf pbriyole uaulü ka
nape ve koltuk, akaju Ye marbtiri 
iıleamit komple ve modern yuıha

llEKTEBtNDE 
ı Haziraaclaıı ıs Ağustosa kadar 

YAZ TARIFEl:ERI 
YENi AÇILAN LiSAN KURSLARI 

Tıırkçe, Fransızca, lapizee, Almancia, ltaJyaoca, 
lıpuayolca v. •· 

KAYIT MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR 
TECRÖBE DERSi MECCANENDIR 

Aukara İstanbul 
Hacı Bayram Caddesi 3S6 İstiklal Caddeıi 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Font horu ve tMerruatı kapalı zarfla münakasaya konmuş-

! tur. 
Münakasa 14 eylül 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

1 Devlet Demiryollar idaresi.nde yapılacaktır. Münakasaya işti-
1 rak _e<l~ceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat tell)..İnatlarmı 
aynı gunde saat 14,30 a ıkadar komisyon katipliğine vemıeleri 

. lazımdır. 1 al ipler münakasa şa."tnamelerini beşer lira mllka
I -bilinde Ankara ve Istanbulda idare veznelerinden tedariık ede
. bilirler. 

* * * 300 ton Rezidil yağıkapah zarfla münakasaya konmuttur. 
Münakasa 31 ağustos 931 pazarteai günü saat ıs de A,... 

karada devlet demiryo1ları idareainde yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

vakkat teminatlarıoı ayni gllode saat 14,30 kadar mllnakasa 
komisyonu kitibine vermeleri lhımdır. 

Talipler miiııakasa fartoamelerini beter lira mukabilinde 
Ankarada ve fstanbulda idare veznelerinden tedarik edebi· 
lirler. 

*** Ankara· ızmiz • Ankara ve Ankara - ffaydarpqa. Ankara 
arasın<'a muhtelit katarlarda haftada iki defa ifleyen doğru 
yataklı vago:ı servisi 1 Agusto.1931 tarihinden itibaren ve if'arı 
ahire kadar haftada bir defaya indirilmiş olup berveçhi ati 
hareket edecektir: 

: 
: 

Pazar 1 
Sah 
Cuma 

Ankaradan 
İzmirden 
Haydarpaşadan 

Ankara ti an 

lzmire 
Ankara ya 
Ank~aya 
Haydarpaşaya Perşembe 

1 lstanbul :Belediyesi ilanları 1 
Nuruosmaniye'de Çemberlitaş cadde&iııde 70.72-74 nunıa• 

rala kahvehane ile üıtnnde bulunan 3 oda bir seneden 3 se
neye kadar kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartname a!mak için her gtın levazım 
müdürlüğüne mürat!aatları müzayedeye girmek için 50 lira 
teminat makbuzile şartname• ve telrlif mektubunu mlhtırltı 
urla koyarak ihale glotı olan 20-8-931 per'feıİabe fliııl saat 
oıı beşe kadar encümeni daimiye vermeleri. 

• • e 
Mahmutpqada 13 odadan ibaret Malımutpap •eıL ı res 

bir aeneclen üç seneye kadar kiraya verilmek için kapalı 
zarfla mlizayedeye konmııtlur. Talip!f'rin prtname almak 
için her gün levuım mlldllr16tüne müracaatları miit yedeye 
ginDek içm 41 lirahk teminat malrbuzile ıırtaıme ve 
teklif mektubunu mlihürln zarfa koyarak ihale lfllııl olan 
20 • 8 • 93ı pertembe gün& saat on bete kadar enc:6meoi 
claimiJe nrmeleri. 

• • • 
Okturva müdiriyeti liman haomdan Baf.çekapıda 

ecza depoau ittiaaJindeki yeni İııfll edilen taş baD1D 
katına naldedilmiıtir. 

* * • 

Hıaan 
ikinci 

Kumkaptda Mola tap sokatwnda 38 numarah dlkkiıı dllrt 
lira bedeli phrl ile talibi üzerinde olup ihale müddeti 6-8-931 
perşembe glbılhıe temdit eclilmittir. Fazlaaile talip olanlann 

1.,ı.:..1!'ı!'dan başka Şirketi bilva11ta •efll bilavasıta ~dar :::::: :: 
---aar, bilcümle alameti ~ ahkiau kanı&myeye te • 

&al "e iktisap Türkiye veya -liki ecnebiyecle mevcu.t olup ayru ~ev· 
~11• haiz olan her nevi teıebbüuta Jirebilecektir. ~~ ":ıu ~·:e
L.•_ ıc:r.auu tanin eclecek surette iJdiaa eden .anıvali PJTl m eyı -
~ ı.....u,.e)'• tevfilıi hareket etmek tartİle teferrui ve rMVZ1ltl mez
ı.~ .ı&kadar bilcümle muamelatı ıerek kendi hesabına."° ~ etl~ı111 
ııaliee ı....ı.ına münfericlmı yeya iftiralo suretile baık-l•rile aloit ve ıcra 
eyleyelıilecektir. 

••• 
Onuncu maddeye ıu fıkra ilin edilecekti-· 
lıbu iptiolai __,-e ııJairma bir buçuk mily- Tiri< Lirau sermayeli 

ne takımr, ha11r salon talmm, ıı.-.. 
ve krl•tal bakera elektrik Ye avize
ler, müzen"" Çin, J- lıriallıl, 
oüa vuo koleluiyonu, lıroas ,,. bis 

• ..,.taameyi ğllrmek için hergtn levazım madtirlllğlhıe miza· 
yeder• girmek için S,S lira teminat akçesile beraber mezktlr 
tarihte ... t oobqe kadar eacllmeoi daimiye mtlracaatları. 

(R~olver ve Av Fifelderl ve labiaan) 1:ürk Ano~ Şirketinin ~· ve 
levbicli neticeıi olarak üç milyon Türk Lırasına ve h11se _.tın da 
........ _ alb )'ÜZ bine balii alF'tlM•. • 

• • • 
On birinci ma~de fU suret~ tadil edilecekur • . .. . 
l den 150 000 ne kadar numerolu hi•se senedatile munfesih Re...ı.,. 

•• Av F italderi 1 nJıi..,. Şirketi bioııedaramna verilen yeni hine unı d• 
baclan 300 000 den 450 000 e kadar numerolu biue ıenedat& daimi ~uret
le Dama ... ~harrer ve Türklercı- mudasına gayri kabili devir olacalı: " 
""1tebalı; loiue -dab teabhüt ı ' 1-ia ""7• esbabuun arzusuaa gö .. 
-._ •eya hamiline muharrer olabilecektir· 

.\' .\' .\' 

....__Otuz ,.edinci madde tanı atide tadil edilecektir, Aidatı hii1?~ ...... it
- ve idare ve ..u-.den miiteveUit bilciimle muarlf ve Mec:liai idare 
::-af~ndan kararlaıt1rdan itfa bedelleri tediye e~_ıtiJrten ııo~ Ş~ 
ti •ılat1 aafiyesinden evveli ihtiyat akçesi olarak yıu:de loet tefrik eclilemlı 

t, 

clil 
~!"ti- •çellİ &ermayenin loette birini bulunuıaıc:aya kad_ar ~ e

ecocaur._ Ba lllilltar '-""- edene ilanalina kadar bu" aloçenın tefrilana 
devam edıl-ı.tir. 

Bundan sonra, Hisse senedabna senevi yüzde se1ıiz heaalıile birinci 
biuei temettu t~diye edilecektir. Mütehaiô•iaden mecliııi idare azau ara
llnda taksim edılmek iizre yüzde on ayınlaeakbr. Bu yiizde ona indeli
~ mürabha• azalfF, Müdirter " Şirketin diier wiııııi ...-da tak· 
'lllı edilmek nzre ayrıca yüzde on daha ilive eclebiJec:ektir. Mütebaki her 
~e l.aıına hisse ıenedat&na ikinci -tü olarak tevzi olunacnktır· Maama 
~~~ Mecli•i idarenin teklifi Üz~ -!'':"eti huıaıoi ibti,.at akçe&İDİD ~ki-

• - \'eyabut biue senedatmın ıtfuı ıçın aynca mebalii tabail edebihr. 
liisse senedatının itfası makaaclile aynlan mebaliğ müoaade ettiii 

aııda lbecliı· idare heyeti umumiyenin talvibile bedeli tama- tecli,.e 
0ı.. 1 ' ki' eda • L!--- da Rlnut hiue senedatını iştira ve mev ı t vülde lıulunaa ..,_ -
bntn l.affel '·- · nakdiye olarak bir lira tevzii mfünlriia ise, bir lira 
t ...... , ınc vara .... ı . d. edil_.,,.. · ··be • h 
L~·&1 edebil kt' B auretle bir !ıra te ıye ....,ını mn yYlll er .... ec• ır. u s·· 1 be def bir "-- t -

• &e ii~erin . k d vurulacaktır. oy e t a er urıı evzo 
edıld"- e ıogu amga .1 ··bade! da _...., ""ten 

10 
h. edatı intifa senedatı e mu e e ec .... ur. 

D-•· :ıra ı<•e sen M ı· · (dar · L:--da 
1

·· t ·ı ,_.,d ba•'-- bir suretle ec 111 enın ....... 
llen~da . os erı en !<'"'' en •"" 

b •tti. . d " 3 r• etmeaı mentıau ur. . . .. 
- Tahvil'! ·h u .. teallik Meclisi idare teldifı baldıunda mu-. • ı racına m . __ ı.:.L: • · 

· · idare meclisine muktezı ......,..rebn ıtuı. 

lriiri lleykeller ~ u&111ti ,......_ 
b vitria, Al.ieri ...... bıfb mi ! • 

Yddn: -sozh...-ade rapd-
- aedefti ........ ..... td .... 
mineli ı.r-z ....... lıırUlaft; Y=it 
UW..., llO pa; dan ııuiıı I' ; W. 
sfimiit Hlra t.ı.-, Vi- ve p.. 
WÜf kepi.- çay .. ,....,....,. ta
kımlan, pıwbı ........ • ,...ı. ........ 
tuvaletler, h ... a sazlı .....,.. ......... 
...ııaı.r, clivaa " ..ı... Din adet 
Layifilip ı..ldld Sevir vazolar nefis 
Abmn "Qwuad,, marlmb ııiize1 bir 
piyano ipekli Telıriz habWL P.,. 
•ürenlercı- ,..de Zil teıiiİMt .ı... 

...... 
Beyojlu 8efiaci len M__.,

ğunclan: Bir harçtan dola,. utdma 
sma karar verilu 1370 pilllra No. 
lu kapalı ve E&eks .Marlrab bir adet 
otomobilin Taksim OtomoWI -y
danmda 1-8-931 tariJai,. t....til( e
den Cumartesi pnü - 12 den 
itibaren • artırma ile aablac:ajo 
ÜD olua•. 

ZAYl PLAKALAR 
lstanbal Kauplar Tiift: Anonim 

Şirketinia et nakliye ıarajma ait 
(3021) ve (3024) seyrüsefer n
rolu kamyonların plakalarından bİ· 
rer adedi zari edUmit olduiundan 
badema biç bir bükümleri olmara· 
cajı .__,, =ehimet iliD oluur. 

,, 
Sabah ve akıam bir bar

dak ıu içinde bir kahve ka
fıiı ahyorum. Seksen Yllflll• 
dayuo. Ta, 1- hazmede· 
rim. 

Ticaret itleri Umum Müclürll
tindmı: 

30 ikinci T 8fl'İn 330 tarildi ı... 
nun hükümlerine P. tescil adl
mİf olan ecnebi firlı:etl.m.t.. F .. 
lemenk tabiiyetli (Körıinklihe Ne
derlandte Stombot Maltapi - Ko
•i01djche N... dube S•a t 
ot .,_.t...ı.appi,) tirketliıin Tiirlıi
ye Umum veldll lıu k- .,.=met• 
la tirketia ........... a-- ......,_ 
nan Dimitri Maaıo efencllre mu· 
kadcı- 'Hnl1İf olduiu Yelıileti 
T- 931 tarillindea iti...._ 
ref ve istirdat ettiiini ve lou vuife
niıı kendisi tarafmdan idare edllece 
iini bilclirmit ve keyfiyet kanuni hü 
kiimlere muvafık ıörülmüı olmakla 
ilin olunur. 

Devlet matbaası mO
dOrlüGündan: 
2 Adet 110/190 Volt 48/83 amper 11. K. VV 570 devir 
3 .. 110/190 ,. 34tS9 ,. 7,S ,. 570 " 

Matbaamızda me!cut evsafı yukarda yazıh A. E. G. ma
mullbndan bq adet motlSr kızaklarile beraber 12 ağustos 
93ı çarpmba gllnll ıaat 14 te ve matbaada bir sene zar· 
fında teraktım edeeek keaar ve kırpıntı kimtlar p .. le ıs ... • arça 
meflD r atuatoa 931 cumartesi ııün8 kezalik ... t 14 t 
mlizayede auretile aatılacalr.tır. e 

GISrmek ve prtaameyi 6iz'enmek isteyenler her gtın ili'· 
leden -ra .. at ı6 baçaia kadar matbaa fen memurlumı 
mlraeaat edebilirler. .-ııa 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İ::ı hisan 
Umumi müdürlüğünden 

650 metro uzunluğun
da telli keten hortum 

Puarlık awetile a•a-k l1sn mlıl•ka•ya kaaulmqtur. 
ihale ıs apatm 193ı -n.ı fliııli ... t 10· (oo) dadır. 
Taliplerin teraiti llğreıımek lzre Mı&.,...t Kcımia.voau Kita· 
betine müracaat e7le~leri Ula oluau 

K. O. kıtaa ~ı ıbtıyacı ıçiıı 
ı3 ton beoz;n aleni münaka
sa ıuretile satın ahoacakbr. 
ihalesi 16-8-931 saat 17 de 
icra kıhnacağıadan taliplerin 
evsaf ve şartname.ini gir· 
mek üzere her gün öğledeİl 
evvel ve münakaıaya iftirak 
etmek için de vakti muay· 
yeninde teminatlarile birlikte 
komiayonumuza müracaatlan. 

(89) ..... 
Aşağıda mikdarlarile ihale 

glloleri göaterilmiş olan sığtr 
eti Kırklareli SA. AL. ko
miayonunca kapalı zarf usu
lile mevkii münakasaya ko
nulmtlflur. Talipler evsaf ve 
şeraiti anlamak üzere eyyamı 
resmiye ve tatiliye hariç her 
gün öğleden evvel komiayo
numuza mllracaatlan ve iha
leye iftirakleri için de mez
kftr SA. AL komiayoouııa 
vakti muayyeoinde milraca
atlan ilin olunur. 

Sığır eti 58000 kilo kapalı · 
zarf 10.S-93ı pazarteai 10 

Sığır eti 20000 kilo kap .. 
zarf 10.8-931 pazarteai 15 

Sığır eti 36000 kilo kapala 
zarf tı-8-931 uh ıo 

• • • 
1. Fırka kıtaatı için 440,00G 

kilo kuru ot kapala zarf 
usalile m1'nakasaya konmUf

tur. Teklif mektupları 11 • 8 
93ı aaat ıs te açılarak fi. 
atlar haddi liyık g6rnldtığ6 
takdirde ihaleli yapılacaktır. 
Taliplerin prtoameaini g6r· 
mek için bergtıo llyleclen eY· 
vel mllracaat ve mlhıakuaya 
iştirak için de tarifatı kanu
ni7e daireaiode mektuplannı 
vakti mııayyeohıdeo evvel 
komisyona ita eylemeleri illa 
olunur. 

• • • 
Barut fabrlkaaa mııbatız 

kıtaab ihtiyaca için 2.200 kilo 
ekmek aleni mlhıakau _.... 
tile ubo alınacaktır. bı.11111'1 
ı6-8-931 .. t ı6 da icra kılı 
nacapdan talipleria prtna· 
mMlıü g&wlk lsre bar gta 
llğleden enel ve mlbıakua· 
ya iftirak etmek ıp. nkti 
maayyeniıade temiaatlarile 
birliktıa komla,_ •• ..=t
lan. (87) . .. . 

K. O. kararıılha lçlo 50,000 
kilo odun aleni mllnakau 

r:::~tile aabo almacalr.tır. 
eai 9.S-93ı ... t 16 icra 

kılıoacatından taHpI.rla prt. 
nameaini prmek içhı ber 
fiİD llğleden evvel ve m&aa
kaaaya ittirak et.-k lçia de 
Yalr.ti mua yyeıainde teııılutile 
birlikte komiayOl'._U mi· 
racaetlan. 

••• 
K. o. kıtaab için 50,000 

kilo oduna verilen fiat pli 
prtıldlğtbaden yuidea al..r 
mRnakasa auretlle ıatlD ü
nacakbr. lha)eal 9-S.931 Mat 
16 da icra kıhnacağmdan ta· 
liplerio prtnamednl g6rmek 
için hergin llğleden enel ve 
mlhıakasaya iıtirak etmek 
için de vakti maayyeniııde 
teııahıatlarile birlikte komİll· 
yonumuza müracaatlan. 

* * * 
Bakır klly Barut fabrika-

lllllll nuahaftz wun;ıı için 
4ıOS kilo yq sebze aleni 
miııakua ııunıtlle aatın alı· 
w:aktır. b.awi 16 • 8. 931 
... t 15 te icra kıhoacağm
claıı taliplerin prtnamesini 
pr~k llzere her. gün 61'· 
leclen ene& ve münakaaaya 
ittiralr. etmek için de vakti 
muayyeoiode teminatlarile 
birlikte komiıyonumuza 1111-
racaatlan. (88) 

Üıküdar Hale sinemaaoda 
ıemane Atkı m"-11iH Lili
an Haid. 



Veren 
Annelere 

Yarış İslfilı Encümeni lst. Vilayeti 

YAZ YARIŞLARI 
Veli Ef. Koşu mahalli 

31 temmuz ve 7 - 14 - 21 - 28 ağuıto. ve 4 eylOI 

CUMA GÜNLERİ 
Yarış 14,30 da başlar 

Zengin bahsi müşterek 
Muntazam ve temiz büfe 

YARIŞ YERiNE KADAR 

Taksim ve Beyazıt'tan hususi 
otobüsler 

Hususi tren 13,55 Sirkeciden hareket edecek ve 
yarıtların bitmesini müteakip yirmi dakika sonra avdet 
eyliyeı:ektir. 11 - 13,30 - 14,30 Çekmeoe trenleri dahi 
yarış mahallinde tevekkuf edeceklerdir. 

Biletlerde tenzilatla birinci mevki gidip 
gelme 33 buçuk, ikinci mP-vki 25, üçüncü 
mevki 17 buçuk kuruştur 

Mevkii mahsus 200, birinci mevki 120, 
ikinci mevki 55, üçüncü mevki 30 kuruştur. 
Zabitan birinci mevki 30 kuruştur. 

Romanya, Mııır ve Atina'claa bu koşular içhı 

15 yeni lngiliz atı gelmiştlr 

lst. Adliye levazım 
müdürlüOünden: 

Adliye sarayı kaloriferi için mübayaa edilecek olan 130 
ton kıriple maden kömllrll prtnamesinde muharrer evsaf ve 
ıerait dairesinde Ankarada istaayon da muayene ve teslim 
alınmak ve adliye sarayına kadar nakliyeıi ve anbara ko
nulması müteahhidine ait olmak ilzre aleni münakasaya ko· 
nulduğundan taliplerin yevmi ihale olan 15 ağustoa 931 cu
martesi günü ıaat 15 de adliye vekiletinde mütetekkil leva
zım mübayaat komiıyonunda hazır bulunmaları ve yahut ve
kil göndermeleri ve bu hususa ait şartnameleri de §İmdiden 
İstanbulda adliye levazımından ve Ankarada adliye mübayaat 
komiıyonundan talep etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Samsun Belediye Ri
yasetinden: 

Samıun şehri su teıiaabna muktezi 28 adet otomatik 
font çetme ve barik muslup olbaptaki şartnamesi mucibince 
20-7-931 tarihinden itibaren otuz ııün müddetle ve kapalı 
zarf uıulile münakasaya çıkarılmıtbr. Mliııakasaya iştirak 
edecek taliplerin ıeraiti anlamak ve ona göre tekliflerini 
yapmak üzere Samıun Beledlyealnde mevcut prtname ör
neklerinden iıtemeleri ve yevmi ihale olan 19 ağustoı 931 
çarşamba ırünü saat on bete kadar Belediyelerce yapılacak 
müzayede ve münakasa nizamnameıl abkimı mucibince tek
lifnamelerini belediye EncOmenine tevdi eylemeleri ilin 
olunur. 

Samsun Bele biye Ri
yasetinden: 

Samsun tehri ıu tesisab tili kollarına muktezi vana veM 
iltisak aksamı gibi ıartnamede muharrer malzeme olbapt.lki 
Ftnamesi mucibince 20-7-931 tarihinden itibaren otuz gün 
müddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya çıkarılmıttır. 
Münakasaya iştirak edecek taliplerin şeraiti anlamak ve ona 
göre h:kliflerini yapmak üzere Samsun Belediyesinde n:ev- ' 
cut prtname örneklerinden istemeleri ve yevmi ihale elan 
19 ağustos 931 çarşamba günü saat onbeşe kadar Beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa nizamnamaıi ah
kamı mucibince teklifnımelerini Belediye ~ncümenine tevdi 
eylemeleri ilin olnnur. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Karadeniz Ereğlisinde mağruk va baritaıında kısmen mev

kileri iıaretli 25 kıt'a sefine ile Amasra limanındaki Şahin 
vapurunun ·ve Kozludaktaki Selinik vııpuru enka.zının çıka
rılması kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuttur. 931 
ağustosuh 11 inci salı günü ıaat 16 de Zonguldak Defter
darlık dairesinde ihalesi icra kılınacakbr. 

Taliplerin Ankara, İıtanbul: İzmir, Zonguldak Defterdar
lıklarına müracaatla ıartnamesini görüp matlup vesaik ve 
(Yedi bin beşyüz) liralık teminatı muvakkate ile teklif zarf
larını ihale gün ve saatinden evvel Zonguldakta münakasa 
komisyonu riyasetine usulen tevdi etmeleri ilin olunur. 

-Etibba Odası riyasetinden: 
Oda heyeti umumiyesi senelilı: birinci içtimaı 31 temmuz 

1931 cuma günl\ saat 14 te 1abık Tnrk ocıbı binaB1n
da aktedileceğinden izayı kiramın teıritleri rica olunur. 

arl< Malt Hulisası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ç 
cukların kemiklerini kuvvetlendirit 

• • ..... iNHiSAR ..... 
Rakı Şarap Likör 

LERI ••. 

500 250 100 
pramllk gramllk gram ilk 

Kilo•• tite•i titesi tite•i 

Hususi fevkalade rakı 300 150 75 30 
Yalova rakısı 300 150 75 30 
lstanbul rakısı 200 100 50 00 
Nazilli rakısı 200 100 50 00 
Aydın rakısı 150 75 37,5 00 
Boğaziçi rakısı 150 75 37,5 00 
Konyak 200 100 50 25 
Votka 180 90 50 00 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 70, 
90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

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

BUNLARDAN BAŞKA 
Franaanın en me,bur 

orijinal viskiler, 
muhtelif marka şampanyaları, İtalyan köpürllr ıarapları, 
muhtelif marka clııler, vermutlar, muhtelif marka 

Ru• şaraplan 

DiKKATi 
idare mİimOlfitı metrnbatteın 6 kilodan fazla mUba
bayaatta bulunanlara yüzde 10 ıskonte yapıhr. 

S t h il• Galata rıhtım üzerinde İspirto ve lspira iŞ ma a } : tol~ içkUer İnhiaarı ldareainin bvulun
dugu Kefeli Hanı altındaki magaza •• 

Telef on: Bey?~lu 4160 
dahılı : 27 

Bursa' da Leyli ve nihari Kız Lisesi 
Türk Maarif Cemiyeti Bursa'da bir kız Lisesi açıyor. Muktedir muallim ve müreb

biyelere malik bulnnan bu Lise resmi liıelerin prognmını takip etmekle beraber ayrıca 
İngilizce, Almanca, Fransı:ıca lisan kurstan vardır. Bu kurslar ecnebi muııll;mler tara
fından idare edilmektedir. Talebe kadrosu mahdut olacağından timdiden o~raiti öğren• 
mek ve kayıt 0]1Qak i~in 811r .. 'da Talebe Yurdunda Kız Lisesi kayıt ve kabul aom:s
yonuna mtıracaatları. Ucret leyliler için ıeuelik 3 taksitte 210 nehariler için senelik 
3 taksitte 45 liradır. 

~ ........ iiiiüi~iiiiiiiiiiii 

RE~MI ILINLlR T~RI LİMTED ;IHKETI 
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 Ist. 753 • 
Deniz Levazım Sahnalına ko- fM'='!!'ı!ı,,~.ı;~kt.,·•, 1 

misyonundanı FENNı sONNETc;t · 
Kilo M. EMiN 
50 Sünger 13 ağullos 931 perıembe saat 14 te 

300 (ki cins gırcala } 13 apıtos 931 uat 15 de. 
150 lspavlo 

Deniz kuvvetleri için yukarda yazık lıir kalem •Üger ve 
iki kalem ip açık münakasa ile alınacaktır. Münakasa günü 
olmak üzre tayin edilen 931 senesi ağuıto$ ayının 13 nucü 
perşembe gllnü uat 14 "ve 15 de ayrı ayn yapılacak müna
kasalarda teklif edilecek fiyatlar muvafık glkilldüğü takdirde 
ihale edileceklerinden şartnamesini almak iıtiyenlerin her 
gün ve vermek iatiyenlerln mlinakua gl1n v.e ıaatinde Ka
ıımpaşada deniz müzeımm umum kapusu llıtündeki denlıı 
levazım aabn alma komisyonuna müracaatları. 

BaJdar~a,a Emrazı ı~ttlaiJB .. 
Hastanesi Baş tabibliğinden: 

Müessesemizin bir senelik ihtiyacı olan 173 kalem Eczayı 
Tıbbiye aleni mllnakaaa suretile mevkiı mllaaka .. ya çıka
rılınıtbr. 

Talipler mezkur münakasaya ait f&rbıameyi her gtln mü
essesemiz idare memurluğundan almalan •e münakaaaya 
itlirak etmek üzre mllnakaıa gllnll •olarak t11bit edilmit 
olan 10 Ağustos 931 tarihine müaadif puarteai günll saat 
14 te Galata' da Kara Mustafa paşa ıokağında k&in İstanbul 
limanı sahil sıhhiye merkezinde ~liteıekkil ihale komiıyo-
11una müracaatları ilan olunur. 

Darül'aceze müdürlü
ğünden: 

Dariil' acezeye tarihi iha
leden itibaren bir senede 
muktezi on beş bin kilo yerli 
mahsulü pirinç ile llç bin kilo 
zeytinin kapalı zarf usuliyle 
münakaaaları 11 ağustos ~31 
ulı gllnü aaat 14 te icra 
olun•caktır. Taliplerin % 7 
buçuk nisbetindeki teminat 
akçelerlyle Darill'acezeye mü 
racaatlan. 

..... Kapelli--.. 
CAPl>ELLİ' 

Film ve Plaklan 
kullanarak milkemmel ve 
muvaffak olmUf fotoğraf

lara malik olacaksınız. 

Her yerde sablır. 

Daktilo Kursları - .. 
Ali Ticaret Mektebinden : 
Yaz tatil devresine münhasır olmak üzre 2-3 aylık ~ 

beat daktilo kursları açılacaktır. 
1 - Kursun tedrisab 1 Ağustos 931 cumartesi 

baflayacakbr. 
2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyice 

yup yazmaları şarttır. 

3 - Haftada üç gün ders gösterilecektir. Bu güııl 
ders saatleri saat (14) den (16) buçuğa kadar devanı 
cektir. 

4 - Serbest kurslara devam etmek isteyen Hanııııl 
ve Efendilerin kayıt ve sair şartları öğrenmek için· bu 
den itibaren 1 Ağustos 931 tarihin"' kadar her gün ilı' 
fotoğrafla mektep müdürlüğüne müracaat etm~Ieri lazılll 

5 - Kayıt için sabahları saat 11 den 17 ye kadar ır: 
caat kabul olunacakbr. 

ADAPAZARI 
Tüırk · Tl<eaıret ~all"ilkaso 

Merkezi - ADAPAZARI 
Sermayesi: 1,000,000 Türk lirası 

Tesiı ıarihi J9LI Anonlme ı>hYili IQJ9 

İstanbul ıubesi: Yeni postane karşısında. Tel. 22042 
Müsait şeraitle· Senedaı i~komo•u Senedat tahsili 

• fle<abı can muame14tı - 1 [avale kabuliı. 

Mevduat· Hesabı carı sene" ,, • .'i l'ç •)lık senevi •" tı 
• Altt ıyhk sene\·I ,, 7 Bir senelik ıenevi ~ 8 

Faizle kıxbul olunur. Bir ıeneden fazla müddetle ve 
büyük mikyasta mevduat ayrıca kararlaştırılır. 

T .. arruf •andığı ve kumbaralar için 
•enevi fai:ı % 5 

' 

~iDELER
' 

1 
Adapıızan, Hip;a. 1 lendek, Gerede, Yenişehir, Hurl' 

1 Randır"!a, Jsuınbul, Kütahya, Tekirdağ. Bclu. Barııl 
1 lzmır,_ Karam~rsei, Bözüyilk. Düzce. Geyve. Muddl 

nıı, Bılecık, Eçkı~ehir, Gemlik, M. Kemalpışo, 

Telgraf adresi - ADBANK 

Jandarma imalathanesi 
dürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için 200·250 adet Eğer takımı aatın 
caktır. Münakasa 9 - 8 ~ 931 pazar günü saat 15 te Ge 
paıada Jandarma imalathanesinde icra edilecektir. Şartıı• 
imalathaneden verilir. Taliplerin komisyona müracaatları. --- ______ .... ..,,. ... -.:. ..... -.....;.--~~..;;.;;.;;,;;;:;.;.;;;;,;;.>11 

l • f'nıt Sııt" 
.,. • Eno .. 

\ ':::!:!\" 
labriknna 

~ allıneU 
,~ .• 
' ---

ınsamayı gideren lAtif 
sihhi ve mükemmel biı 

müstabıur teıkil eder 

&lıah .,, ık111m lılr bar- l 
ük au derunund• bir 
kahve lıafıOı 

0

1D1lıthınn4 
k4fidir. 

> ' -

P~~dik Serom D~rÜÜstihzarı Müdürlüğünd 

Arpa, saman, ot 
münakasası: 

l\.ilo 
200,000 
150,000 
100,000 

arpa l>eııdik serom darüliatihzan içio 

Kilo 

ııaman 

ot " 
• 

" " 
" .. 

75,000 arpa Pendik bakteriyoloji enstltGı8 içİI' 
60,000 saman " " ~ 

Pendik bakteriyolojihanei baytarilİ ve ıerom dariiliıtib 
ri için milhayaasına lüzum görülen yukarda cinı ve mıkt 
n gösterilen Arpa, Saman ve ot kapalı :ıarf usulile ınnıı' 
kasaya konulmuştur. 22 ağustas 931 tarihine müsadif cuııJ 
lesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacaktır. Şartnamelef 
ni ğörmek iateyenlerin her gün fındıklıda güzel ıan'ı 
akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğine ve P 
dikte milessese müdüriyetine ve vermeğe talip olanlıı 
yevm ve saati ~ezkiırda Fındıklıda yüksek mektepler ıİ 
basebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuİıa müracl 
eylemeleri. / _;_ ________ __________ _,,, 

Ankara Nümune hastahane~ 
baş tabipliğinden: 

Hastahanenin 1 Ağustos 931 tarihinden 31 Mayıs ~ 
tarihine kadar on aylık ihtiyacı olan (250) ton kok köJll ! 
kapalı zarf usulile 8 temmuz 931 tarihinden 30 temmuı 9 
tarihine mü~adif ptırtembe gününe kadar münakasaya ko~~ 
muştur. Talıp olanlar yevmi mezkürda teıninatlarile birli-"~ 
baıtabanede mllteıekkil komisyona ve şeraitini öğreıı~.ol 
için de iatanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlUF 
milracaatları ilin olunur. /. 

Mes'ul müdür: Bürhan;iJi' 


