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\ ornıuy. 
\ il&~et dairelerinin kıut 
rolırt t~bllg~ ha~landı. 

4 üncll sahifede: 
t"t-lck 2- l'itaııhulun ilk 
,n111crl 

isianbul tarihte ilk defa olarak 
hadisesinin sahidi 

büyü 
oldu!. • 

ır 
lerkos 
~eselesi 

•. 'f erkos meselesi lstanb\tl i-
,ırı d• 1 b. ıtıl ıına mevcut o an ır ıne-
d ,edir. Fakat yazın ausuz kal-
•ı:nnız zamanla şehrin bir kıs

:• Yandığı vakitlerdedir ki bu 
ti.kele en had şeklinde nazarı 

1 katimizi celbeder. 

t• '\'az geldi ya; gene her ta~af 
•ular keaildi. latanbul au ıle 

htılıat bir aahraya döndü. Ma
.11!lelere münavebe ile su ve• 

rhYor. Dükkinlar evler su bu· 
Urıınadığı için ca;ır cayır yanı 

Yo,.. Y elhaaıl T erkos meselesi 
R'erıe günün meselesi oldu. 

k .
1 
'f erkos meselesinin kat'i 4e

d 1 de halli için hükUınet tarafın 
~n karar verilmisti. Bu karara 

lf
1
°re belediye T~rkosu satın 

8. ilcak ve bundan sonra da ~eh
tın ihtiyacına elvtrecek su isal 
ed~bilmek için lazım gelen te
tebb~sata baş~anncaktı. ~iin~ü 

1 
ıı ~unkü vazıyetten . şı~ketı~ 

J..atbık ettiği fena ll'VZ~ sıste~ı 

'

.adar da tesisatının kıfayetsız 
,.. b 1 d gı mes'uldür. Yani eğer e e-

Ye Terkosu satın alıp ta vazi 
Y t mevcut tesisat ile idare et-

ege çalışacak olursa, Terkos 1 
f'rkctinin yaptığından daha faz 

d 
bir şey yapabileceği şüpheli

ır 

Hukfunet tara mdan v rilen 
ann t tbikine ilk adrm ol

uzere irkct mubayaa be 
o lec k paranın 

m darını tesb · t etmek lnzım-
r. Şirketin m· kavelesinc gö

re son beş sen lik hasılatı sa
fiye i alı cak, ve en az varida
tı olan sen;, ile en çok varidatı 
olan sene çıkarıldıktan sonra 
hıiltebakisinin vasatı alınarak, 
0 ınikdar üzerinden mübayaa 
bedeli tediye edilecektir. Tabiin edit~iğin? gör~ belediy: 
b erkos şırketıne tesısatınm mu 
1.. ayaası için senede 200 bin lira 

adar bir meblağ verecektir. 
Birıaenaleyh her şeyden evvel 
lrıübayaa bedeli olarak tediye 
j~ilecek paranın hesaplanması 
a2nndır. 

Bir defa bu paranın mikdan 

İizerinde itilaf hasıl olduktan 

'<>nra şirketin belediyeye dev
redilebilmesi için aradan bir se 

neden fazla zaman geçmesi li-

2ıntdır. Mukaveleye göre, devir 

lnuamelesi ancak mübayaaya 

karar verildiği tarihten sonra 

ertesi senenin başında yapılabi 
lirY·b . ~ • anı u senenın agustos a-
)tnda satın almağa karar ver

ıek, suyun idaresi ancak 933 se 
nesinin ki. aanisinde belediye 

Ye intikal edecektir. Binaena

leyh öyle anlaşılıyor ki, su ida
resinin belediyeye intikal ede

bilmesi için aradan epeyce za
man geçmek lazımdır. Hesap
lar ikmal edilir de bu sene zar· 

fında Terkos tirketine müba

Yaa kararı resmen bildirilirse, 
anc:.k 1933 de suyu alabilece-
ğiz. Muamel b d e u sene zarfın a 
ikmal edilmezse 1934 t ' en ev ... 
Vel muaınelit belediyeye devre 
dilemeyecektir. 

Terkos meselesinin hallinde 

daha ziyade teehhüre meydan 

Vermemek lazımdır. Hatta brr 

taraftan bu hesaplar yapılırken 
di;,.,_ . tı t ,,_, taraftan da tesısa n ev-,. . 
•1 11 ıslahı için lazım gelen pro 

Jel r haza·lanırsa su belediye-
~e. ' 
b •rıtikal eder etmez derhal 

ı,·ıı Projelerin tatblkatına geçi-
•·ır . 

ı,;. ~ Istanbul da müzmin dert 

1 ırıın b· . d ıı~. ırın en kurtulmvş o-

ava 
Amerikalı tayyareciler 4-9 saat 18 
dakikada Nevyorktan geldiler .. 

Bu fevkalade hava hareketinin kahramanı olan ve 
dünya mesafe rekorunu kıran 

tayyareciler ihtisaslarını gazetemize anlatıyorlar •• 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

49 saat 18 dakikada 4984 millik 
nasıl katedebildiler? 

Kahramanlar 
mesafeyi 

iki pndür latanbul fevkalade ' 
bava hadiae ve hareketlerine f&hit 
oluyor. Binlerce kilometrelik mesa
feleri Bahrimuhitleri bir hamlede 
uçan beynelmilel bÜyÜk tayyareci
ler bep ,ehrimizde toplandılar. Pel 

Ietier Doisy, Arrachard, Costes bu
rada idiler, Şimdi de 49 saat 18 da
kikada cihanı dolduracak ve havll 
kahramanlığına yeni istikametJer ve 

,. 

ı 

Büyük ve harika/tide bir hava hareketinin kahramanı 
olanlar tayyareden çıktıktan sonra ... 

leketler, kıtalar aşarak şehrimize l Nevyork tayyare iıtaıiyonundan 
geldilet'. Arhk bugün lstanbul - lıtaaiyonu dolduran binlerce in•a· 
Nevyork aı·aaında ki, yelken gemile ı nın alkışları, ıahilden 20 mil 
rile aylarda, vapurlarla haftalarda, açıklara kadar kPndilerini teıyi .,_ 
katedilen mesafeyi elli saattan daha d n diğer tayyarccilerin hayırlı sc
az bir zamanda kntedeb.lcn kal.ra- yahat tem nni iıareJeri arasında 

l 
man1ar var. Şimdiye k dar Amerika 1 Yeni Dünya top kJanndan aynlı
hantasma çevrilen gözkrimiz hep yorlar. 

' 
ismet Pş. ve 
Tevfik Rüştü 
8. Yalovada ---Batvekil hmet PBfll, HarleİJ'e 

ve!Dli Tewfik R;ittii Ye C.H.F. Jaı
tilıi umumiıi Recep Bey Gui Hz. 
ile mülilıi almak Üzf'l't! düa Yaleva 

Y• ııibnitlerdir. 

Maaş 
Yoklaması 

·--
Egtom, enımil •• milN· 

luıidinin ii~r oglılc goklo
maları 1 Alaştoş Cumar
tesi gününden itibaren bOJ• 

lıyacaktır. Buna ait ""' 
vel altıncı şahi/emlzdedir. 

ÇürUksulu 
MahmutPş. 

Mahmud Pş. vefat etti b• 
gün defnedileck • 

Mülga mecliai ayan azaaından 
Çürükıulu Melımut P"'a dün irti
hal etmiştir. 

nazeai bu ııün ku
mı mahsuıumuzda· 

ki ilanda kaydedil
diği veçhile kaldı
rılacak ve medfeni 
ebediıine tevdi o
lunacaktır. Mah
mut Pı. Osmanlı 
aevletinin tarihte 

cıenizleri a acak eml.en anardı al"- Tayyar h u surette uz k nıe 
tık gençlik gözlerini göklere çevi- safe rekoru ı~in haz lanmıı olan 
recek ve Amerika ya seyahat mevzu tek satıhlı hav muberritli Wrigh ı harbi umum:nin j. 

bahis olduğu zaman bu iki gen" k.:ıh motörile mücehhez bir tayyaredir. lanı ve harbe itti
ramaıun açtıkian yem yolu da dü- Tayyareciler lı!anbul Nevyork ara rak kararına muhalif kalmak itiba-
şünecekler. &ındaki mesafeyi katetmek için 720 rile rol almı~ ricalinden birisidir. 

Salı günü uçtular/ galon (2880 kilo) benzin almışlar- 1865 de Çürükıuda doğmuştur. On 
Tayyareci Boardıman ve Polan- dır, 'ehrmize geldikleri zaman d~- yatında iken lstanbula gelmiıtir. 

do ıehrimize müteveccihen Nev- ha birkaç saat kafi gelecek benzin- Mektebi Harbiyede sınıfın daima 
yorktan bir hafta evvel uçmuşlar- !eri vardı. Tayyarenin a:övdesi ıiya (D S · · h .1 

1 
evamı ıncı sa ı edı~ 

dı. Fakat fazla benzin almıı oldukla ha ve kanatları sarıya boyanmıttır. =======--=~..;;,,,;;;;;;;;;,, 
rrndan avdete ve ıeyyahatlarını bir Her iki pilot, bütün kabili iıtimal Hava kahramanları sefa

rethanenin önünde .. 

recek §Öhretler kazanan iki Ameri
lralı ııenç: Russel Boardman ve 
John Polando, Bahnmuhitley mem-

kaç ı:ün tehire mecbuı· olmuşlardır. yerler benzin depoıu olarak kulla
Nihayet Salı ııünü saat altıda(Ame nıldiğı için çok dar bir ıahada yan 
rika aaatile • lıtanbul • Amerika yana oturmuılarchr. 
""'b araaında 7 saat fark vardır) Dün nasıl geldiler? 

Tayyarecilerin şehrimize muva· 
aalit ııaatlan belli olmadıjı ıçın 
muhtelif tahminler yapılnut fakat, 
bu tahminlerin hiç biri hakikate ya 
kın çıkmamıttır· Umumiyetle tay
yarecilerin a:ece sabaha kartı a:eJ.,_ 
eelderi kanaati hakindi.HattiAmeri 
ka ıefiri M. Grew •abahın ıaat 11-
çünclen evvel Y eıilköye gitmit ve 
tayyarecilerin muvıuılatma kadar 
onda beklemiıtir. Tayyare iıtaıiyo 
nunda gece initi içiıı yapılma11 ıa
zmı selen hıwrlıklar aktamdBJl lh-

-· x 
> 
49 şaat 18 dakikada 4881 millik meşa/e bu Aorlto.da 

gösterilen hava golu ile katedildi ( Devamr 5 inci sahifede) 
............................ ,~ ........... 

/ 

Lindberg'in yeni büyük 
bir seferi 

NEVYORK, 29 A. A. _ Liad
berıı ile zevceıi Nort • Haven, Mai 
ne'ye uçmuılardır. Oradan T k ,· o yo-
ya doiru ~r sefer icraaına teıelıbüs 
edecelılerdır. -··-····-·-----,-...... .. _ 

Tenis 
Turnuvamız 

Tayyare abidesine çelenk va:zolanurken .. 

Fransız tayyarecileri ( 
Eskişehire gidiyorlar 
Kumandan: "Sevdiğim memleke
tinize gelmekle bahtiyarım,, diyor 
Şehrimizde bulunanı Fransız 

1 
firi tarafından aefaret binasm-

ile(İne dün Fransız se- (Devamı 5 inci sahifede) 

SEDAT ve SIR/NYAN BEYLER 

Tenis turnuvamrzın bugün ıon &iınlidür. 

En güzide oyuncular buıünc kalmı,ıar· 

dır. Erkeklerden Sedat ve Sirinyan Bey· 

lcrin birer resmini dcrccdiyoruz. Baka· 

hm şampiyonluiu kim alacakl.... Tur. 

nuva hak:lundaki tafsilat spor a.ütunları· 

mızd•dır. 

• 

S•kiz yllfıncla bır ço"- JD Jlfıttdaki 

arkadatını vurdu. Yukandalri rcıim 

10 yqındaki mecruh Yaninin reaıidir. 

-Yaııs1 .zab1ta sütunumıudadır.-

Matbuat 
Celsesi 

Arluıdatlar; ilıbsadi vaziyetin bü
tün ince noktalannı, her halde ilıtı

satçı olmıyan benim a:ibi bir vatan
daıın halledeceği kat'iyyetle kabul 
edilem9. Bu noktalara temaaını an
cak bir amatör .ıfatiledir. Çok te
menni ederim ki muhalif matbuat 
da dahil olduğu halde bu noktalar 
üzerinde milleti tenvir edecek eaas
h yollardan yürümeğe bafhyalım. 

1 Yoksa demokrasilerin parJimcnto 

hilelerini, deıiıelerini, fantazi kııım 
larını ifade eden matbuat seı-heıtiıi 
bizim için daha çok uzak ve çok tch 
likeli biı- yoldur. (Alkıılar ). 

Reiı - Buyurun Yuıuf Bey! 
Yuıuf B. (Denizli) - Aı·kadaş

larımız, her feyi ıöylediler. Bende
niz aarfıDazar ediyorum. 

(Devamı 4 iincü sahifede) 

Müessif bir intihar 

Barut inhisarı meclisi 
idare reisi intihar etti 
Güzide bir san'at ve ilim adamı 
olan Vahit Bey niçin i,ntihar etti? 

Müntehirin polise ve ailesine 
bırakbğı mektup .. 

Din f'!l>rimizde miieaıılf bir in- • 
tihar h&diıeai olmut, &anıt inhiaan ' 
mecliıi idare reiıi, aüz.el san• ati• 
•• mühendis mektepleri san•at mu· 
allimi Vahit Bey ağzına tabanca 11-

karalı intihar etmiıtir. 
V ıılıit Bey evvellıl a:ec:eyi Tak

oimde Sınservilerde 108 numaı-alı 
apartımanında oldukça ...,.ıı bir 
halde a:eçirmit, herkeole beraber o
dasına çekilmiı ve yatmıt uyumUf· 
tur. Sabahleyin saat 5 te herk" u
yurken kalkmıı zabıtaya hitaben 
bir mektup yazıp bıraktıktan aonra 
odaaında intihar etmiıtlr. 

Apartımanda oturanlar ıilah ıe
si ÜZet"ine yerlerinden hrlayaralc 
derhal V ahıt Beyin odaaına koş

muılar ve mumaileyhi aynanın Ö· 

nünde yerde uzanmıt olduğu halde 
cansız buln1uşlardır. 

hitaben 

Vahit Be) İn İntihan kadar bir 
tabanca kullanmış olması da hayre-
ti mucip olmu tur. '°'"--'~------~--c---

Oldügü ana k ar tabanca kul Va t Be'it 
lanmamış olan V Nıiı Beyın taban 1 kacağını ooyley k, n uvakkL 
cayı nasıl v~ nereden tedarik ettigı zaman İçin almı,tır. 
merakı mucıp olmuf, meaele tet Vahit Bey intihannın aebc 

' 

kik edilince, Vahit Beyin tabancayı zabıtaya bıraktığı bir mektupla 
bir gün evvel Barut inhisarından zah etmektedir. Mer um mekl h n 
tedarik etti.ği anlaşdmıt ve ba su.. da İntiharmın bir curum veya it ar 
retle de intih rın evvelce mutam- tarafından ibdaı edilmit bir seb p· 
mem olduııu neticesine varılmıtlır. ten mütevellit olmadığını kaı•deık-

/ ntiharrn ubebi r k diyor ki: 
"Barut inhiaarındaki 500 lira ma .. 

Vıılıit Bey tabancayı Banıt inhi 
unndan, bir &Ün ıonra seyahate çı (Devamı 5 inci sahifede) 

Politika 
Falih RIFKI 

İNTiHARLAR 1 tah veren, biraz yorulmuş oıa: 
Aşk için kendini CJ/düren de- na genç kalçasını, biraz bezeF 

likanlı ve genç Juzlardan bahs- gibi olana taze göğsünü gos
edecek değilim. Yenilişi, hiç

1 
teren yıllanmış şöhret aşilte.•İ

bir zaman sevmedim. nin iı§ıklarıd11. Ba tanba a 
Başımızı yalnız teşrih Jtu- hutbinlik, gurur, ihtiras ve ;..a

klası olarak delil, yll§ıyan in- fer kesilen genç, yorgun başmı 
san olarak da kalbimizin üs- tam yastiğa koyacağı zaman 
tünde bulundurmalıyız. bir kahkaha şaman yer ve . . : 

Sise fikir gençlerinin inti- Düşer. 
lıarlarından bahsedeceğim. /iKoltJ sevmiyen yeğane la-
Hergiin gazete sütünlarmda, hişe işte bu şöhret kadrnıd11. 
so~akt~ ve koridorda~ bu genç- BiR MUHAKEME y ANUŞ-I 
lerın b11 kaçının sogumuş ce-
sedini giJcmekteyiz. ~enelerce uğraşacaksınız; 

Bunlar, yatağının kenarına daga taşa kafanı~ı çarpacak.çı-
lradar, delikanlıya ümit ve iş- (Devamı 5 inci sahifede) 

Mua~li~ler bi~lilinde dütı bir çog :ziyafeti 11e konferans 
wnldı. Resmımi:ı mutıllinıleri ırap lr.alindl' ıösteriyor 
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Siyesi tefrika : 9 

·SRMENİLER 
Yazan: A. H. 

Kürt-Asuri devleti 

MlLLIYE.T CUMA 31, TEMMUZ 1131 . .-
HARiCi '" . HABERLER •• 

Lahide hararetli müzakereler 
---------·-·· --·-----------

Bir hatip diyor ki: " Vazifemiz ağırdır. Karannızdan 
ya harp çıkacak, ya sulh! ,, 

Mister kap isminde biri bu devletin 
teşekkülti hesabına uğraşıyordu.. Zeppelinden ltalgan M:. M~.c Donald 

, 
1 

Habar yok! Murahhasları Dondu 
! -- 1 1 ---

Francois Joseph ara- Söyleyeceklerini söy- Bu seyyahatten 
zisinden lediler sonra da 

kutba hareket etmiştir Cevaplar dinlenecek intizar lazım 
MOSKOV A, 29 A. A. - Graf LA H A YE, 29 A. A. - Adalet BERLIN, 29 A.A. - M. Mac 

Zeppeün balonu Françoi• Joseph a· divanında ltalyan ajanı M. Pilotti, Donald, bir lngiliz tayyaresi ile sa
raziıinden hareket etmiı, şuna! ara- Cenevre protokolünün gümrük hu- at 10 da Londra 'ya hareket etti. 
zisine doğru uçmaga baılamıttır. dutlarının alelade Ol"tadan kaldırıl-

FRlEDRlCHSHAFEN, 29 A.A. ması salahiyetini vermemekte oldu-
- Zeppelin seferini tertip etmit o

lanlar, balon'uo vaziyeti hakkında 

verilen yekdiğe.-ine zıt haberlerden 
birıey anlıyamadıklarıru beyan et
mekte ve pazar-pazarte&İ geceain.. 
elen beri Zeppelinden haber alama
dıldannı ilave ye bunu balondaki 
telsizin ahYali haniye bak.kında 

ğunu söylemiıtir. 

M. Brüning, kendisini tayyare li
manında teşyi etmittir. 

LONDRA, 29 A.A. - Hava ta· 
riki. Almanya' dan avdet eden M. 
Mac Donald, dün akşam Heudon 

B11grut'ta toplanan aşair kongresinde aşair reisleri 

Doktor Şükrü Mehmet, Ap- 1 kendisini ~şleten merkezin ~d 
tülkerim iımindeki bir Kürt ile reti sayesınde derhal Sunye 
Haneçeye gelmit ve orada ba- hududun~ g~i~ v~ ~au~ 
<l'.I rüesa ile görütmütlerdir, de (Cemıl Dılencı) ısmınde bt
lıem bunların araya niçin gel- ı·ine misafir olmuştur ki bu da 
diklerini anlatmak ve hem de gene Entelijens serviıin öte
hu (Rüesa) dediğimiz kimse- den beri hudut üzerinde çalı
lerden bazılarını size takdim şan bir ajanıdır. Bu sıralarda 
etmek için biraz da lraka g~ Akvam cemiyetine müracaat 

1 Rud radyoları tarafından verilen 
malumatı almııkla mqcul bulunma· 

Mumaileyh, Viyana protokolun
da hukuki musavatın tam olduğu

nu, fakat Alman roenafünin heyeti 
wnumiyeai it·· Avusturya menafii
nin hey'eti umumiyeainin yekdiğe
rile mukayese edilemiyeceğini ilave 
etmiıtir. Hatip, netice olarak, şöyle 

dcmiıtiT: 

Eğer Avusturya, müstakil ise 
kendi istiklali kaygusunda bulun
mak veya bilhassa bunu 

0

dütünmek 
mecburiyetindedir. 

tayyare karargahına vi.sıl olmuştur. 
M. Mac Donald; hemen M . Lloyd 
George'a bir telgraf çekerek ahiren 
kendisine yapılmış olan ameliyatın 
tam bir muvaffakıyetle neticelenme 
ıi ve pek yakında ta.mamile iadei 
afiyet eylemesi temennisini izhar et 
ı..Utir. 

ceğia. 

Türk- Asuri devleti 
I rakın simalinde müıtakil ve 

müşterek.bir (Kürt - Asuri) 
devleti tetkili için bir müddet
ten beri gizli tahrikit ve teşki· 
li.t yapıldığı anlatılmıt idi, I
rak hükameti bu faaliyeti tid
detle takip ediyordu, nihayet 
bütün bu itleri Mister Kop is
minde bir İngiliz yüzbaıı11nm 
yaptığı anlaşıldı ve gene anla
şıldı ki bu yüzbaşı Entellicens 
servisinin en muktedir adamla 
rındandır. Mister Kop Nisan 
1931 de Bağdada giderek ora
daki Kürt riiela11 ile görütmüt 
ve Kürt - Aıuri devletinin tet 
kili için Akvam cemiyetine mü 
racaat etmelerin ve bu huıua 
için de lıviçrede bulunan bir A 
suri'ye vekalet vermelerini tav· 
siye etmittir. Kürtler yalnız bu 
vekalet teklini kabul etmemit· 
lerdir. Eski Oımanlı orduıu za 
bitlerinden Tevfik Vehbi de 
Mister Kop hesabına Kürtler 
nezdinde çok çalııtı ise de mu
vaffak olmadı. 

Miater Kop Bağdattaıı Mu. 
sula dönerek faaliyetine devam 
etti, fakat Bağdattaki Kürt rü
esası itin içindeki gizil oyunu 
ıezmit olduklarındaa Musulda 
kilerin dikkatini celbettiler. 
K>:>p diyordu ki: (Akvam ce
miyeti timali Irak vaziyetinin 
tetkiki için Mayısta bir heyet 
göndererek, eğer tahkikat kürt 
Asuri müddeasına tevafuk &o 
derse bu iki zümreye iıtiklil 
verılecek). 

Irak hükumeti bu propagan
dalar üzerine Miıter Kopun hu 
dut harici edilmesine karar ver 
mi., ve İngiliz fevkalade komi
s~rine de malumat vermiştir. 
Fakat Mfater Kop cenapları 

etmek üzere Tevfik Vehbi kürt 
lerin, Yuıuf Malik isminde bi
ri de Asurilerin murahhası ola
rak Suriyeye geçmişlerdi. 

Suriye gazeteleri Tevfik Veh 
binin taşnak ve hoybnncularla 
uzun uzadıya görüttüğünü ya
zıyorlardı, Tevfik Vehbi bir a
ralık gene Bağdada döndü 6-
5-931 gecesi Bağdat poliıi 
Şükrü Melımedi.n ve T e.-fik 
Vehbinin evlerinde taharriyat 
icra etti, elde edilen evrak ha
kikatte Irak timalinde müsta
kil bir hiriıtiyan yani Asuri 
devleti vücude getirmeğe ve 
Kürtleri de bunların hükmü al
tına koymağa matuf olduğunu 
gösterdi, altı Asuri da dahil ol
mak üzere her ikisi tevkif olun 
du. Musul şimalindeki halk ta 
Asurilere karşı büyiik bir kin 
ve itimatsızlık uyanmıştır. Hat 
ti. bir çok mmtakalarda halkın 
silaha sarıldığı ve Irak dahili
ye vezirinin bunları teskin için 
seyahate çıktığı arap gazetele
rinde okunmuıtur. İşte vukua
tm cereyam sırasında bildirdi
ğimiz doktor Şükrü Mehmedin 
Hasice'ye vaki seyahati timdi 
daha açık bir mi.na almıt olu
yor. Hatti. Mayıs 931 de biri 
T eime muhabiri, diğeri mual
lim ııfatile Halep' e gelerek ora 
dan askeri bir kamyonetle ti· 
mali Suriyeye giden ve ıonra 
1 rak' a geç.en iki yolcu ( !) nun 
neden dolayı böyle keatinne ! 
bir yol takip ettikleri de muam 
mahktan çıkıyor. 

Suriye ve lrak'taki hareket 
ve hi.diaeleri yalnız bu makale 
lerden değil, cihan matbuatın
dan ve mahallerinde, ali.ka ile 
takip etmiş olanlar bilirl~r ki 
zalim bir prensip lrak'ta da da 
ğıtmak ve zayiflatmakla meş
guldür .Bunun ilk eseri Irak şi 

. 

srna atfeylamektedirler. 

M. Maniu, siyasi haya
ta mı avdet ediyor? 
BUKREŞ, 29 A.A. - Kral, Si· 

naia' da sabık köylü fırkası reisi M. 
Maniu'yu kabul etmittir. Kral, ken 
disile üç saat görüımüştür. Bu mü
lakat, M. Maniu'nun tekrar siyasi 
hayata avdet edeceğine delil adde

dilmektadir. 

Bir ibrik için 
LONDRA, 29 A.A. - Altın 

kaplı bir gümüt tepsi Üzerinde bi
rinci Jameo zamanına ait bir ilınk 

mii.uyede ile satılığa çıkarılarak 

397 bin fıoanııa satılmııtır. 

Seville'de örfi idare 
kaldırıldı 

MADRlT, 29 A. A. - Harbiye 

nezareti. seville' de örff idarenin 
kaldınlmıt olduğunu n bütün eya
let dahilinde tam bir sükün ve asa
yİfİn hüküm ıürmekte bulunduğu
nu bildiriyor. 

Beynelmilel radiyoloji 
kongresi 

PARIS, 29 A.A. - Beynelmilel 
radiyoloji kongresi, üçüncü celoesi
ni Sorbon darülfünununda aktecl

mittir. 
Bu konere miinaıebetile, Paria' 4 

te toplanmıt olan alinderin zevce ve 
krzlanndan münıkkep 400 kadın 

ParİI mÜ•temlekit sergisini ziyaret 

etmittir. 
Şereflerine hüyii.k bir ç.ııy ziyafe. 

ıi Yeftlmİftİr. 

malindeki Kürtlere bir nevi im 
tiyaz temin etmekle batlar. 
Kürtlerde ayrılık fikrini Yatat
mak · çin araaıra "Kürt istikla
li., nden bahsetmek, Entelicens 
ıerviı ajanlıırile Kürtlere gizli 
vaitlerde bulwımak ta bu pren 
aipin devamıdır. Fakat Irak ta 
siyasi ve askeri üsler (1) te
min etmek sırası gelince resmi 
politika Irak hükumetine karşı 
Kürt varlığını bile inki.r etmek 
ten çekinmemittir 

( l) Bnea aeriennes. 

ltalya'nm avukatı M. Sciolaja, 
ezcümle töyle demittir: 

''-Biz, buraya fU veya bu davayı 

müdafaa etmek için gelmedik biz. 
metinlerde hakikati aramaktan iba
ret olan yüksek vazifesinde divanm 
mesai arkada,larıyız.'' 

Hatip, bunu müteakip, Avuıtur 
ya istiklalinin bu davada cihanın u
mumi siya:>eti tarafını teşkil etmek .. 
te olduğunu çünkü bu istiklalden 
feragatin Cemiyeti Akvamın muvaf 
fakatine bağlı bulunduğunu söyle

mittir. Bu istildi.I, cihanın menfaat 
!erine bağlıdır. Ve binaenaleyh Al
manya'nın buna dokunmağa hakkı 

yoktur. 

M. Briand, hiç te mecbur oln1a
dığı halde, Cemiy~ti Akvam medi 

ı:ne Avrupa birliği projesini getir

diği zaman, miUetlerin biribirinden 

müstakil olarak haı·eket edemiyecek 

!erini isbat etmiıtir. iki hukuki me

tin muarız oldufu zaman ise evlev-i 

yelle bu, böyledir. 

M. Sciolaja, netice olarak, A-ruo

turya'run Almanya'ya ilhaki huıu

sunun Almanya'nın tahtı itirafmda 

bulunan bir ideal olduğunu hatır

latmıı ve divana hitaben vazifesinin 

son derece mühim olduğunu çünkü 

bu meselenin harp veya sulbe deli

let edebileceğini söylemittir. 

' M. Lloyd George'in haı 
talığı ağırlaşıyor 

LONDRA, 29 A.A. - M. Llo
yd Ceorge, fena bir ııece geçirmiş-

tir. Sıhhi vaziyeti etrafındakileri 

pek ziyade endişeye dütünnekte-

dir. 

Cinde muharebeler 
TIENTSIN, 29 A.A. - Canton 

hükürnetinin müttefiki bulunan ce
neral Shihyushan Mancbouri ordu
ıunun ilk müdafaa hattını yarmıı, 

80000 esir, 4 tayyare ve birkaç tel
siz telgraf aleti almıtbr. 

Pekin ile Paoting Fu arasında 
demiryolu münakatı tatil edilmiştir. 

Avdetten sonra 
NEVYORK, 29 A. A. - Mali 

mahafil, NeYyork Federal Rese.-ve 
Bank'ın 70 milyon dolara baliğ olan 
senedatı mevcudunun hiç olmazsa 
nısfırun Almanya'ya ait olduğunu 

ve Reichıbank'a açılmıt olan 25 
milyon kredinin bu meyanda bulun 
duğunu beyan etmektedir. 

M. Stimson ile lngiliz nazırlan

nın Bertin seyahatlerinin pıikolojik 
noktai nazardan müsait olduğu ka· 
bul edilmekle beraber Almanya'ya 
açılacak kredilec meselesinde mti
yatkirane dananılmakta ve intizar 
vaziyeti tercih olunmaktadır. 

Beynelmilel ticaret odası 
toplanıyor 

PARIS, 29 A.A. - Hali hazuo
daki ikbsadi vaziyetin vehameti ve 
bilhaua merke~i Avrupa'daki akis

leri münaıehetile ittihazı İcap eden 
tedbirleri müulrere etmek üzenı bu 
gün için beynelmilel ticaret ocla11 
icca komiteıi fevkali.de olarak içti
maa davet edilmiştir. 

M. Snovvden, Fransız kre
di•i İ•temiyor mu? 

LONDRA, 29 A.A. - Daily 
Telegcaph gazetesi, M. Montagu 
Norman ile M. Snowden araoında 

zuhur eden bir noktai nazar ihtilih 

üzerine lnııiliz • Fransız müzakera 
tının mütküli.ta ve binnetice teeh

hüre uğradıfuu ve M. Snowden'in 
müzakereye zemin teıkil eden lcre
dilerin zaruri olmadığı mütaleaoın· 
da bulunduğunu iıtihbanıtına at
fen ya.maktadır. 

M. Brüning, reddetmiyor 
LONDRA, 29 A.A. - Daily 

Telegraph gazetesinin Bertin muha 
biri, M. Lava! ile M. Brüning'in 
Fransa'nın Almanya'ya uzun vade
li bir ikrazda bulunma11nı ihzar yo
lunda yapılacak bir itilifıu eaaola
rında mutabık kalmq olduklanru iı 
tihbar etmiıtir. 

Komşu kapısı oldu 
LONDRA, 30 A.A. - Atlas Ok. 

yanosunu aıarak Cardigan'den ıı• 
len Amerikalı tayyareci Herndon 
ile Pangborn, Croydon tayyare ka
rargahında yere İnmiılerdir. 

-• 
Gümrük muhafaza 
teşkilatının tensiki 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Gümrük muhafaza memurları
nın askeri tetkilata göre tensi
ki hakkındaki kanun mer'iyete 
girmiıtir. Gümrükler umum 
müdiriyeti bu kanun mucibince 
teşkilatını hazırlamağa ba~la
mıt, bu hususta askeri maka. 
matla temasa geçnıiftir. 

Mezkiir müdiriyeti umumi
ye bu teşkilatı bu seııe yalnız 
cenup hududunda tatbik ede
cektir. Bu tetkili.t bütçenin 
müsaadesine göre diğeı· hudut
larımıza da tesmil olunacaktır. 
Gümrük muh~faza memurlan 
gümrük kıt'alan kumandam 

• ünvanile liva kumandanı ~al.lht 
yetinde bir zatın emir ve kıı· 
mandasına tevdi olunacaktır· 
T eşkili.tm alay tabur ve bölük l 
kadroları Maliye vekaletile Mil l 
li müdafaa vekaleti tarafındııJI d 
tesbit edilecektir. Askeri hu· 
dut kıt'alarile gümrük kıt'alar! 
nm hududun emniyeti ve ki· ..., 
ç.akçılığm men'i için birlik~ ıı. 
hareket tarzları hakkında bir 
nizamname hazırlanmaktadır. 

Cenup gümrük kıt'alan ku· 
mandam alay, tabur ve talalll 
kumandanları şimdilik ordıı 
mensupları ara 3ından ıeçi~ 
tir. 

Hububatın envaı Üzerinde tetkikat 
ANKARA, 30 (Telefonla) - lktıaat vekaleti mütehauwla· 

rmdan Profesör Kristiyan Karadeniz havalisinde ve tark vili.• 
yetlerimizde hububat envaı üzerinde tetkikatta bulunmak üzetf 
seyahate çıkmıştır. ıt 

Profesöre Eski&ehiı· tohum istasyonu müdürü de refakat et• 
mektedir. • •• 

inkişafı • • 
ıçın Karsta sütçülüğün 

ANKARA, 30 (Telefon) -
lktısat vekıileti sütçülük mü
tehassısı Ekrem Bey ve asiata 
nı Kars vilayetinin daveti üze-

irtişa işi 
Mururu zaman ola
madığı beyan edildi 

ANKARA, 30 (Telefon) -
lrtita nıe1ele1inin birinci safha 
aınt teıkil eden ı·ovel• er ve fi. 
şeok itinde ali.kadar görülen
ler hakkında ağır ceza ım.hke
meai riyaıeti mütaleallDl bu 
gün bitirmiş ve müruru zaman 
olmadığını beyan etmittir. 

itilaf 
ANKARA, 30 (Telefon) 

Hükômetle Yavusu tamir eden 
St Nazaiı· tirketinin müdtırl&o 
rinden M. Deniz arasında h• 
aaplann teav'. yesi itinde müta
bakat hasıl olmut ve tehrimlz
de bulunan M. Deniz bu aktam 

rine memlekette sütçülüğün ili 
kiıafı için alınması lazım ı,;elell 
tedbirleri teabit etmek, üzesıt 
Karsa gitmiılerdir. 

Türk-Rus 
muahedesi 

Ay başından itibaren 
Ruslar mübayaaya 

başlayacaklar 
ANKARA, 30 (Telefon) __. 

Türk - Rus ticaret muahedesi 
aovyetler tarafından da 1>ek y• 
kında tasdik edi:~ek ve mua· 
bedenin muıaddak nü~haları 
tarafeynce leatl edildikteı.! sod 
ra derhal mer'i)'ete girecektir• 
Atustoa bidayetinden itibareıı 
aovyetler muahedede mevzuıl 
bahaolan efyayı mUbeyaay• 
bqlayacaklar ve muahede mel' 
iyete girmeden evvel bu auret· 
le bilfiil tatbikına bqlanllllt o
lacaktır. 

Pariıe dönmüttür. Ga I . , z· aat bankasının yeni zete enn neşnyab ve 
ır müdürü müddeiumumilikler 
ANKARA, 30 (Telefon) - Ankara,30- Matbuat kanıı• 

Devlet demiryolları ve limanla nunun tatbikinden sonra gaze
rı muhasebe müdürü Ahsen B. leleri iyice tetkik etmek iciıt 
istifa etmiş ve Ziraat banka11 müddei umumilikler te§kiİltı 
run İstanbul ıubesi müdürlüğil tevsi edilecektir. Yeni tetk:I&• 
ne tayin edilmiştir. Ahsen Bey ta nazaran her :tdliye dairesi· 
bu akıam yeni memuriyetine ne 3müddei umumi muavini d• 
hareket etmiştir. ha il!ve edilecektir. 

Divanı muhasebat Devlet bankasına . . 
reısı 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Divam muhasebat reiai Fuat 
B. bugün İstanbula hareket et· 
mittir. 

Tevfik B. geliyor 
ANKARA, 30 (Telefon) 

Riyaseti cümhur umumi kitibi 
Tevfik Bey İstanbula hareket 
etmiştir. 

Divanı muhasebatta 
ANKARA, 30 - Divanı mu 

haıebat bat muhasipliğine, mü 
rakıp Niyazi Bey tayin edilmit 
tir . 

alınacaklar 
ANKARA, 30 - Devlet d• 

miryollan muhasebat kadro-
sundan açıkta kalan memur! .. 
nn devlet bankası ve devair 11111 

haaebat münhallr::rine alınma" 
mukarrerdir. 

Giritli seyyahlar 
fzmirde 

İzmir, 30- Ege vapuru ile 
dün İatanbuldan 65 Giritli fe 
Teofil Gotye vapurile de 40 
Amerikalı seyyah geldi kartı· 
landı . 

....... Haftalık Siyasi İcmal •*• 
mışlar fakat şimdiye kadar si- manya kendi kendini kuvvet- daha az riyakar, fakat daha ta- Avrupada tesis ettiği ittifak şe duğunu izah etmekte ve bıl 
yasetlerindeki bu ayrılığı teba lendirmek, İngiltere de her iki bii bir istikamet takip etmeğe bekeaine iıtinat eden F ranaa noktada haklı olduklarını ispll' 
rüz ettiı-m~mişle .. di. Jngilizle- aini zayıflatmak için teşriki me başladı. Almanyanın ne ıstedı· vardn·. ta çalışmaktadırlar. Sonra tİ' 

- - - rin şimdiye kadar takip ettikte sai etmişlerdi. Aynı yoldan yü ği anlatıldı. Evvelden malam. "' "' "' lahlanma meselesinde müsavll' 
ri siyasete, zahirde Fransa ile rüyerek ayrı ayrı hedeflere var du amma, bu kadar açık bir li- Cemiyeti Akvam velecek fU• tı kabul etmemektedirler. Frı.U' 

Chequers mülakatının aka- 1 göstermek için geldik. Biz Al- 1 teşriki mesai, fakat hakikatte 1 mak isteyen bu siyaset denile- 1 sanla izah edilmekten çekinili 1 batta t<>planacak olan tahdidi 1 sız muhtırasının hulasası tll' 
binde İngiliz Başvekili Mac Do manyanın göğüs germek mec- Almanyayı takviye etti. İngil- bilir ki İflas etmiştir. Ve deni- yordu. Fransa kendi gayelerini teılihat konferansına hazırlık dur: Bugün bir emrivaki var 
nald ile Hariciye Nazırı Hen- buriyetinde bulunduğu çetin tere, Fransa ve Almanyamn si lebilir ki bu faydalı ve hatti. ha herkesin anlayabileceği bir li- olmak üzere 15 eylüle kadar as dır. Devletlerin silah vaziyet 
derson Berlini ziyaretleri ka- mücadelede ona karşı teveccüh yasetl ıi şöyle garip bir istika yırlı bir iflastır. Çünkü seneler sanla cihana ilan etti. lngilte- keri vaziyetleri hakkında bh· muahedelerle tespit edilmiştir 
rar aştırıldığı zaman, bu ziya- ve muhabbet hisleri ile müte. met takip ediyordu. Almanya, den beri Avrupa devletleri ara re de kat'i vaziyetini tesbit et- muhtıra göndermeleri için bü- Avrupanın yalnız askeri vazife 
relin sırf Chequers ziyaretini haasisiz. lngiltere ve Fransa ile tetriki sında zahiri bir itilaf vardır. Ci mek mecburiyetinde kaldı. De- tün devletlere müracaatta bu- ti değil, siyasi sistemi dahi b~ 
iade roaksadile yapılacağı bil- Harbi umumiden beri bir mesai ederek kuvvetlenecekti. haıı efkarı umumiyesini aldat- nilebilir ki Bertin ziyareti bu a lunmuştu. Geçen hafta Fransa emrivaki üzerine istinat etuıe1'· 
dirilmitti. Mac Donald, Hari· lngiliz Başvekilinin Almanya Fransa ise İngiltere ve Alman maktan başka bir şeye yarama çık siyaset yolunun yeni ve mü da bu muhtırayı göndermiştir. tedir. Binaenaleyh devletler ' 
ciye Nazırile beraber, .bir kaç hakkında bu derece hararetli ya ile teşriki mesai ederek Al- yan bu zahiri cephe birliğinin him bir merhalesidir. Ta11didi teslihat meselesinde rasındaki silahlanma münatç 
gun evvel Berline gitti. Alman bir lisan kullandığı ititilmemiş manyayı zayıflattıracaktı. arkasında bir takım ihtiraslar Bundan böyle daha sıkı bir en mühim rol oynıyacak olan betini değiştirmek bütün "'' 
lar tarafından tezahüratla kar- ti. itin içyüzü şudur ki, İngil- İngilterenin teşriki mesai si gizlenmişti. Tedricen kabar- Alman • İngiliz teşriki mesai- devlet Fransa olduğundan bu rupa müvazenesini altüst el 
şılandı Şerefine verilen bir zi- terenin Almanya hakkındaki yaaetinin hedefi de iki devlet makta olan bu ihtiraslar geçen sine ~ahit olacağız. Chequers devletin muhtırası alaka ile mek demektir. I 
yafet esnasında irat ettiği nu- siyaseti ta harbi umuminin aka arasında bir müvazene temi- sene patlak verdi. Almanyada- ve Berlinden sonra İngiliz - beklenmekte idi . Bir taraftan Almarıya ve 11 

tukta aedi ki: binden başlıyor. Versailles sul- ninden ibaretti. Bugün Alman ki intihabatta Hitleristler bü- Alman muhadeneti daha müte- Fransanın muhtırası, tahdi- giltere diğer taraftan da Fr•11 

- Biz Berline münhasıran hünün müzakeresine baılandı- ya zayıf olduğundan müvaze- yük bir kuvvetle meclise girdi- bellir bir şekil almıt oluyor. Bu di teslihatın mü•pet bir netice- sa ve müttefikleri tarafında' 
Ch~uers ziyaretini iade etmek ğı günden beri, Almanya hak- neyi temin edebilmek için Al- ler. Gerçi Hitleristler Alman na şimdilik pek mahdut bazı sa ye münc.:;· olmasını istiyen ma bu mesele çe .in bir nıünakaf~ 
için geldik. Ayni zamanda biz kındaki İngiliz Fransız siyase- manyanm takviyesi lazım gel- hükUmetine istedikleTini yaptı halarda Amerikanın müzahere hafilde hiç te müsait biı· tesir ya zemin olacağı anla~ ılo'0 1 
bur:ıy h~.li hazırda vaziyette ti ayrılmıştır. 1923 senesi ya- diğine göre lngiliz siyasetinin ramadılar. Fakat Almanyanm tini de hesaba katabiliriz. Di- bırakmamış tır. Cünkii Fransız Belki de gelecek şubattaki t~ 
me\•cu~ olan müşküllere rağ- zında Ruhr Fransızlar tarafın- Almanyaya müteveccih olması harici siyaseti üzerine amil ol- ğer taraftan da evvela kendi lar, tahdidi teslihattan ziyade feraıısın al.im kalmıı s ına se 
men Almanyaya olan itimadı- dan işgal edildiği zaman İngİ· tabii idi. Binaenaleyh Fransa duklarına şüphe yoktm. On- ask~ri kuvvetine, sonra kuvvei şimdiki silahlarının neden di- teşkil edecek mesele bu ola.c:: 
mızın eksilm~miş olduğunu !izler daha kat'i bir vaziyet a). Almanyayı zayıflattırmak, Al- dan sonra devletlerin siyaseti maliyesine üçüncü derecede d~ ğer clevl;)tlere nispetle fazla ol· tır. ünkü F ransanın nokta1 
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. Almanyadaki b~h~an 
'. Ve harici ticaretımız .. 
lth ı,.. · k. t d. meselesin-a at ve ıhracatta ı e ıye . d " ·ı 
de Almanya bir karar ittihaz etmış .. egı 

Alnıanya'daki buhran ve bu buh- verilen mııayenei sıhhiy~ cuzdanla· 
"n n üzerinde ı;örütülecektır. 

~ ın ınemleketimiz harici ticareti- h 
t '•Yapacağı teılrler hakkında ibra- fransaya keten ihr_~.ca 

tat ofiıi Berlin ticaret mümessilli- frarılB 1ı.;;1cUmeti ne~~ettıgı bir 
tinden ınalU.nat istemişti. kararname ile Fransaya ıd~al ~i· 

Berlin ticaret mümeuilliğimi:ı- lecek keten miktarını teshil etmış
dtn dün Ofise gelen cevabi telgra· 
~•da ''ihracat ve itlıalatın tanzimin 
de "lıkubulacak tediyata dair Al· 
~ lıiikiimetince hiç bir karar it
:• edilmediği" bildirilmektedir. 
Of;, diin bu malôınatı alakadarlala 
Iİiı-atle bildirmiştir. 

I<orent üzümleri 
Y · T" -a-7.a.reti unanıstan ıcaret ·-

leorent üzümleri merkez ofiıiniıı 
·~İfini tadil eden bir kanun pro· 
İeai lıazırlamaktadrr. 

Baderna ofis arz ve talep arasın
~ bir ırıuvazene tesisi için fazla 
lnabsulü satııı almak, Korent üzüm 
lttİttin haric pi~asalarda süriimünü 
teınıl\, mah;ulün cinsini rıfah ve 
~Ilı . assa propaganda ve reklam •i• 
letiı • uhaıacaktır. 

'l erli mallar sergisinde 
hazırlık 

1 l Aiuatoata açılacak olan Ga· 
ı_~&al'ay'dalO üçüncü yerli mailer 
... giaindeki ift•Ht hayli llerlemq-
tlr. •..-

Bir haftaya kadar şeı·ginin bütiin 
'•ttib.atı ikmal edilmiş olacak ve 
Lundan sonra mevcude hiç bir ıey 
ila,e edihniyecektir. se .. gide biiyük 

• •lelttrik te.-t;batı yapılmaktadır.Bu 
lerR.iye i5tİrak için lzmir, Bursa ve 

.\ııkarad~n bir ç.;k finnalar gelmiş 
ie,. ve yerlerini almışlardır• 

Mencucat kı!'ım bu seneki ser-gi
de mühim bir n1evki tutmaktadır. 

af cemiyetleri re;s· 
leri toplanıyorlar 

Şehrimizdeki esııaf cemiyetleri 
~is ve katibi umumileri yann saat 
nrıda ticaret odasında toplanacaklar 
dtt'. Bundan sonra ceıniyet ınümes .. 

tir. b' 
Bu kararnameye nazaran, . ır 

d F •a'ya idhal edıle sene zarfın a. ran 
'kla 50 000 tondur• cek keten nu rı ' 

Macaristana ihracatın 
menşe' şehadetnamesi 

Macar hükumeti idhalinde men
ıe şebadetname&ine tabi _ol:"' eşy~
nın bir listesini ne,retmıştır. Bu h• 
tede Macaristan'a en fazla ihraç et• 
tiiimiz zeytin yağı ve daha bazı 
mühim maddeler de vardır. Ofis bu 
hususta alakadar tacirlerin nazarı 
dikkatini celbetmittir. ----

Maarifte 

ilk mektep 
Hocaları 
Maarif vekaleti bir 
Iayıha hazırladı 

Aldığımız malumata naza
ran Maarif vekaleti mektep ho 
calannın tekaütlüğü hakknıda 
bir kanun layihası hazırlaya
rak berayi tetkik Başvekalete 
takdim etmiştir. 

Bu layihada ilk mektep ho
calarınnı istikballeri, tekaüdiye 
leri iyi bir şekilde temin olun
maktadır. 

Mecllıin teşrinisani İçtimaın 
da bu layiha müzakere ve ka
bul olunacaktır. 

Mehmet Emin Bey 
Ankaradan geldi 

Defterdarlık Kanunu 

Kadrosu dt""n Karanlıgw a kubu} 
Varidat ka( r .)SU 

tebliğ edildi k 
lstanbul defterdarlığının ye- Si ıyormuş •.• 

ni sene varidat kadrosu dün 
Maliye vekaletinden vilayete 
tebliğ olunmuştur. 

yeni kadroya nazaran 61 me 
mur tasarruf edilmektedir. Yal 
nız bunlardan bir çoğu evvelce 
vuku bulan münhallere memur 
tayin edilmemek suretile tasar 
ruf edildiği cihetle, açıkta ka
lanlar pek azdır ve bunlar da 
münhallere tayin edilmiştir. 

Vraidat kadrosunda defteı·
darlık birinci, ikinci, üçüncü şu 
heleri lağ-vedilıniıtir. Badema 
defterdarlık mürakıp vaziyetin 
de kalacaktır. 

Bu tubelere ait işleri malmü 
dürleri yapacaktır. 

Açıkta kalanla_r şu suretle 
tayin edilmişlerdır: 

Beşiktaş malmüdürü Hay
reddin Bey, münhal bulunan 
Silivri malmüdürlüğüne, San
y;;;r malmüdürü.!'ı1~st~~~-Li'itfiB. 
Beşiktaş malmudurlugune, E
minönü malmüdürü Lutfi Fik
ret Bey Sarıyer malmüdürlüğü 
ne Kartal malmüdürü Musta
fa 'sey miinbal bulunan Of mal 
müdürlüğüne, Beykoz malmü
dürü Serveı· Bey Kartal malmü 
dürlüğüne, Fatih malmüdürü 
İbrahim Hakkı Bey Beykoz 
malmüdürlüğüne tayin edilmiş 
tir . 

Varidat birinci şube mümey 
yizlerinden Tevfik Bey müesse 
sat muhasebecilikleri kadrosun 
da münhal muhasebeciliğe, 
Mahmut Saffet Bey askeri mu 
hasebeciler. kadrosunda mün
hal muhasebeciliğe nakloluna· 
rak, Çatalca malmfülürlüğünde 
İ&tihdam olunacaktır . 

" Balkonda çocuklarla oturmuş, 
turunç şerbeti 

içiyorduk, aşağıda bir tıkırtı oldu,, 
Davacı hanım, şaşkınca bir şeye 

benziyordu. Evvela gidip maznun 
sandalyesine oturdu. Mübatir yeri 
ornc;: olınadığm1 anlabnca samiin 

ile Hey'eti hakimenin mevkiirıi ayr
ran parınaklığa doğru yürüdii. 

- Nereye gidiyorsun? 

diye sorulunca: 
- Bilmem ki, dedi, mahkeme 

paydos oldu sandmıdr ... He!' güç 
halle iskemlesini buldu. Adını, •a
nıni oturduğu yeri, kimin nesi ol~ 
duğunu birer birer söyledikten son 
ra davasın, anlatmağa başladı: 

- Efendim, ay mehta!ıiydi. Bal
konda çocuklarla oturmuş, turunç 
şerbeti i~iyorduk. Aşağı katta biı· 
tıkırtı oldu: 

- Çocuklar .. koşun, kedi bir şey 
deviı·di galiba ... <1edim. Bizim bü
yük mahtum koştu. A!ağı iner ki 
ne baksrn ... Mantolann, ayakkapla
nnın, yerinde yeller esiyor. Hemen 
cecik elimin ayağurun canı kesildi. 
Olduğum yerde dona kaldıın. Ney
oe hatmı:zı ağntmayım. Mabtum bir 
taraftan karakola koşar, biz öte tll· 

raftan yellim yelalim, köşe bucağı 
araştırırız. Hasılı evin içi hallaç pa· 
muğuna döndü efendim .... 

- Hanım, şimdi onlan birak la 
hırsızı tarif et! 

- Hırsızı kim gördü ki efenc!ica
ğızım .... Hepimiz karanlığa kubur 
sıkıyoruz ... Ma<nu

0

n olarak mahke
meye gelen genç adam geniş bir ne
fes aldı. Reis sordu: 

- Demek h.ırıı:ı:ı tşoırnıyorsutt ... 
_ Neme lazım, bende yalan yok. 

müzekkeresi ke5ilmiıti. IJildlıare 

serbest bırakıhnışlanlır. 

Son postayı dava 
Son PMtl\ gazete•İnin 29 tem

mu~ nüshasında neşredilen hikaye 
1 müstehcen görülerek mezkôr gaze~ 

e aleyhinde 'bir dava açrlmıştır. 

Maznun hastahane 
katipleri 

Beyoğlu hastanesiı1deki. sui isti
malden dolayı hastane katiplerin
den lbrahim ve Haındi Beyler hak
kında 5 inci istintak dairesince ya
pılan tahkikat tamik edilmektedir. 
Ma:ınunlarm kefaletle tahliyeye 
dair olan talepleri reddedilmi§tir. 
Tahkikata mevkufen devam edil
mektedir. Evrak yakında mahkeme 
ye verilecektir. 

Temyize gitti 
Elli lira rüşvet aldıkları iddiasi

le birinci ceza mahkemeıtinde mev
kufen muh&l.emcleri görülerek ne
ticede beraetlerine karar verilen i
kinci ceza zahit katiplerinden Tur
han ve S?Jib Beyler hakkında Müd 
de•umumilik ceza talebinde bulun
aıuştu. Beraet karan maznunların 

aleyhine temyiz edilmiş, evrak tem 
yiz mahkemesine verilmittir. 

B~lediyede 

Oteller ve 
Barlar 

Tahsis ve teffiz suretile 
mal alanların vaziyeti 

Mübadele illeri hakkın.da Yunan 
hükümetile yapılan esaslar üzerine 
mecliste kabul edilen kanun, müba
dilleri alakadar edeceği cihetle bazı 
esaslarını neşrediyoruz: 

1 - Türkiye Cümhuriyetile Yu
nan hükümeti arasında miibaclelei 
ehaliye dair Lozan Muahedenamesi 
ve Atina itilafnamesinin tathikm
dan mütevellit mesajli.n sureti kati
yede halli hakkındaki (10) haziran 
(1930) tarihli mukavelename hü
kümlerine tevfikan sahiplerine iade. 
si lazım gelen gayrimenkul mallar 
hakkında aşağıda yaz•ldığı veçhile 
n1uamele olunur: 

1 - Bu gayrimenkul mallardan 
elyevm hükümetin, idarei mahalli
yeleı-in ve belecliyelerin emrinde ve 
ya işgalinde bulunanlarla bükümet 
tru·afından bilahe<:el devlet müesse
IBIİle milli müesseselere terk veya 
tahsis edilıni~ olanlar bilakaydüşart 
tabi.iye ettirilir. Takdiri bedelle ve· 
rilmiş olanla.- da bedelleri iade edil 
mek suretile tahliye ettirilir. 

2 - Bu gayrimenkullerden her
hangi bir •uretle fuzulen iıgal edi
lip te şagillel'İne tapu verilmemit 
olanları mahkeme kararına hacet 
kalmaksızın idareten tahliye ettiri
liı·. Bu suretle tıihliyeye n1ecbur tu
tulan pgillel'in tahliyeden 50nra 

mahkemeye müracaat hakla•~ mah-

fuzdur. ! 
3 - Bu gayrimenkulle.-den tcf

fiz ve tahsis •uretile temlik ve ta
puya raptedilmiı olanlar iptidaen 
teffi:ı veya tahsise e•a• ittihaz edi
len kıymet üzerinden mecburi istim 

lake tabi tutulur. 
4 _ Bu gayrimenkullerden mü

zayede ıureti1e sattlm11ş veya borc
lanına kanununa tevfikan temlik e
dilmit olanlan tapuya raptedilmiş 
olıun olmasın şimdiye kadar istifa 
edilmiş bedelleri!e ihaleden müte
vellit masrafları yekunu üzerinden 
mecburi istimlike tabi tutulur. 

Ve halen kırk beşer lira ma
aşla İstanbul defteı"darlığında 
müstahdem olup 1 ağustos ta
rihinden itibaren İstanbul def
terdarlığı kadrosundan tenzil 
edilen Hı;mi ve Amir Beyler 
den Hilmi Bey Beyoğlu ve 
Amir Bey Eminönü malmüdür 
lüklerine şimdiki maaşlarile ta 

Hırsızı filan görmedim .... Sade ben 
değil mahlum da görmemi~ ... Ha
sıh efendicağ1:ııma söyleyim.~. 

_ Kafi, kafi .... 

Yarından itibaren sınıf 
taksimatı tatbik ediliyor 

5 - Mülkiyeti herhangi bir se
bep ve suretle mahkeme kararile 
ah<'lrı uhdesinde takan·ür etmj§ gay 

riınenkul mallar hakkında mahkeme 
hükümleri caridir. 

yin edilmişlerdir. 

Mahkeıne, icabını düşünerek a
leyhinde hiç bir delil bulunamayan 

Biz şaştık .. 
Galatasarqyda açılcc:ık 

yerli mallar sergisi için, 
sanayi erbabı Ticaret ve 
sanayi odasından mali 
nmaflenet rica etti. Fakat 
oda, bütçede tahsisat ol
madığını ileri sürerek, 
muaoenetfen istiğna ğös· 
terdi. 

Halim ki aynı :icaret 
fle sanayi odası geçen gün 
toplanarak, odanın ellin· 
ci stınei deorigesinde ne
ler ytrpılmak lazım gel
diğini müzakere ederken 
600 sahifelik 3000 adet 
kitap basmaga fle o gün 
mtırasim yapılmasına ve 
ziyafetler çekilmesi11e ka 
rar verdi, fle söglemeğe 

lıııcet yok, çabucak tah
sisat ta buldu. 

Biri yerli malların re
vacını temin maksadını 
takip eden Odanın ga
yelerine uygun bir le· 
şebbüs, öteki Odanın 
hizmetlerinden tefahürle 
bahsedecek 600 sahife
lik bir kitap fle ziyafet. 
Birincisine para bızlun
mıyor, ikincisine, ne si· 
ltirdir, ne keramet, der· 
hal para bulunuyor. 

Dogrusu, Odanın ga
yeltırine gösterdiği alrl
kanın bu samimiyetine 
şaştık, 

Siz ne dersiniz ? 

veya iatimlllk edilen gayi·imcnkLI 

mallar Muhtelit Mübadele komiıyo
nu bitaraf a:.ı:a!SJnın irae edece:· i c :ıı . 

hiplerino teolim olunur. Muhtdit 
Miiha.dele Komisyonu Türk Hc:/e. 
ti Murahbasasınca iadesi lstaı'bGl 
Vilayetinden talep edilecek ı;ay.-i
menkullerin tahliyesi için azami 15 
gün mühlet verilerek inkızaaında 
tahliye edilmediği takdirde Vilayet· 
çe idareten tahliye ,.e mezkür he~' -

etin gÖslerdiği sahiplerine teslim 
olunur .. 

e •illeri her ayın ilk cumartesi günü 
İrtima edecekJe,dir. Bu haftaki içti
l>ıada müşterek mevzular ve esnafa 

Vekalet emrine alınan Maa
rif müsteşarı Mehmet Emin B. 
dün Ankaradan şehrimize gel~ 
miş ve doğruca Kadıköyündeki 
evine git.nıiştir. 

Reşat Şemsettin B. 
Ecnebi ve ekalliyet mektep-

Maaş yarın veriliyor 
Defterdarlık ağustos umumi 

maaş istihzaratını ikmal etmiş 
tir. Maaş yamı verihıcektir. 

n beı-aetine kaı·ar verdi. maznunu 

Müddiumumiler 
çoğalıyor 

Bar, lokanta, otel ve emsali 
gibi yerlerin sınıflara taksimi 
ve bu surelle fiyatların tesbiti 
yarından, itibaren tetkik edilme 
ğe başlanacaktır. Bu müessese
ler fiyat listeledni görünebile
cak bir şekilde talik edecekler
dir. Belediye bu hususta tefti. 
şatta bulunacaktır. 

2 - Üç ve dördüncü fıkralarda 

yazılı gayrimenkul mallarda tefriki 
kabil olmıyan inşaat, tamirat, te.sj. 
sat ~ibi zcvait ve il ~tveleı·in sahipleri 

hunlann bedellerini mal kendisine 
iade oJunan kihtseden dava edebilir. 

3 - Bu suretle tahliye ettirilen 

4 - Maliye Vekaleti yuk~nki 

maddelerde yazılı istimlak bedelleri 
mltkabilinde bir buçuk. n,it ,;~a liı·a
ya kadar yüzde bet faizli ha;,:ınc bo
no~.u ihracına me%undur. Istinılnk 

bedelleri bu bonolarl:ı tosviye olu· 
mu-. Bu suretle ihraç olunacak bo· 
noleır ınWt.ayede ve münakasalardo. 
te:ırıİ.o.~t mukabilinde ve hu ka.nu
nun ıu.-~rinden sonra satda~~ık ınil

lı r.mı~ı. bedellerine muk~bıl nakit 
olarak kabul edilir ve en r.ihay<I 
( i•,:._.( ) malt seneai nihayetİnt.! ka
dar tAmamen itfa edilir. 

i· 
• 

e 

.......................... _ .......................... 1-
Kambiyo Borsası .. 
lsterıın- ıoao.= 
Do tar 0,47,19 

Frank 12,03, 

liret 9,0I, 

Franıı:e. s,37, 75 

~raıımı 36,42. 

Frıı.ulı; 1. 2,41,7:1 

Kuron 15,92, 

Şlllng S,35,l!O 

Pezeta 5,22, 

R. mart 1,98,50 

Zloti 4,20, 

Pengll 2,70,87 

Ley 79,30, 

leva t5, 10, Dinar 26,60, 

~~n =2•!Z'. Çervoneç 1088 

llorııa 
b~rici f Altın 

' 

Mecidiye 
Banknot 

916, 
:iS,50 

2Gll, 

Esham ve Talıvilıllııı ncvı 
letfkrazı dnblll 
l>11yunu muvabhide 
lıır.,nıyeli Deıntryolları 

9:1,00 
68,50 

3,50 

! . iidürü Reşat Şemseddin 
erım k" 

Bey vekaletle temas etme uze 
re Ankaraya gitmitlir. 

Sabık Maarif eminleri 
geldiler 

Memuriyetleri lağvedilen l l 
maarif emini mıntakalarından 
şehrimize gelmitl~rdi~- • Bura
daı vekaletin emnne ıntızar e
deceklerdir. 

ilahiyat fakültesinde 
İlahiyat fakültesi mecliıi mü 

derriıini dün içtima ederek fa
külteye ait bazı mesleki mesele 
leri görüşmü,tür. 

Orta mektep müdür
lerine ziyafet 

Ankara müdürler kongresin· 
den şehrimize gelen An.adolu 
orta ve lise müdürlerine Istan-

-.,.,-....., .... ,.,., .. _,. • .,_,.,.,. ............ ..,,..~.., ... _.,,. • .,..~,.,...,.., bul muallimler birliğinde dün 

Cezmi Bey 
Maliye vekaleti varidat umu 

mi müdürü Cezmi Bey ,ehrimi 
ze gelmiş ve Deft~rdar Şefik 
Beyi ziyaret etmiştir. 

saat 4 de bir çay ziyafeti veril
mişti. Birlik reisi yüksek ıı:ıual· 
lim mektebi müdürü Hamıt B. 
bir konferans vermi, ve bu koıı 
feransnıda birlikçilikten, mual
limlerin vazife ve mes'uliyetle
rinden bahıetmittiı·. 

T oplanbya samimi bir _ıuı:et 
te geç vakit nihayet ver1lmış
·tir. 

Edir .ıe mektepleri 
teftiş edildi 

Maarif vekaleti umumi mü
fettişlerinden Salih Zeki Bey 
Edimedeki tefti§lerinden avdet 
etmittir. 

- - - - -- ---

Y . tbuat kanununun resmi 
enı ma 

.d .1 ·ı·mm nıüteakip gazete
ce.-ı e ı e ı a 

1 . • n-riyalr Müddeiumu-
erın umum• ... :v 

milikçe daha sıkı bir şekilde teıkik 
edilebihnek üzre iki yeni muavinle 
Müddeiumumilik kadrosunun tev
sii kararlaşmıştır- Kanunun tebliği
ni müteakip Müddeiumumi Kenan 
Beyin riyasetinde bir hey'et topla
narak kanunun çerçevesine girecek 
nqriyabn hududu ne olmaıı li.:ıam 
ı;eleceğini tetkik edeceklerdir. 

Bıldırcın davası 
Brldırcın aleyhinde yeniden bir 

dava açılmııtır. Tahkikatla 4 üncü 
istintak daire•i mefgul olmaktadır. 

Polise hakaret edenler 
Kendilerini bilmiyecek derecede 

aarhoş olarak kendilerini karalrola 
götürınek iıtiyen polis memurlarına 
hakaı·ette bulunan dört §ahıs bak
landa 5 inci müıtantiklikçe tevkif 

Mercan yangınından 
terkos mes'ul 

Mercan yangını hakkında 
belediye de aynca tahkikat yap 
tırmıf, T erkos borularında su 
bulunınadığı anlaşılmıthı·. 

Tramvay şirketinin 
otobüsleri 

Frenleri bozuk olduğu için 
seferden menedilen tramvay 
ıirketinin Be,ikta, - Taksim 
arasında iti ey ;;n otobüsleri ta
mir edilerek tekrar işlemeğe 
başlamııtır. 

Tamirat yapıyormuş 
Bir kaç günden beri T erkos 

borulamıda su yoktur. Beledi
yece yapılan tahkikatta ı&azı 

kısımlarda lamiral yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

Maaş 
Belediye ağustos maaşını cu 

martesi günü verecektir. An
cak bütçe henüz tasdikten gel
mediği cihetle maaş avans su
retile verilebilecektir. 

Beyaz1tta bekleme yeri 
Tramvay tirketi Beyazıtta 

Sirkecıden I· atih istikametinde 
giden tramvaylar için bekleme 
yeri inşa.sma baılamı9tır. 

Y eşilköy yolu 
Belediye heyeti fenniye mü

dürü Ziya Bey Y eşilköye gide
rek yapılmakta olan asfalt yolu 
teftiş etmiştir. Bütçe gelince 
yolun bir an evvel ikmali kabil 
olacaktır. 

5 - iadesi teka.-rü.- eden bu ıı•Y 

mrtnkullerde ikamet edtn ve k•tıu 
n-.•u İiki.n h··•.:"'...nı h~iz olan ıuuh•. 

"'" mülteci ve harikzedelen t.lle.-in 
den alınan gayrimenkul mukabilin· 
de 1 ıtanbul ve lzmir haricinde iı

lıinr idi derece.inde meccanen tem 
lik ve harç alınmaksızın tapuya rap 
tedilir. 

6 - Bu aayrimenkuller m.ütevef 
fizinden batka bir şahış uhdesine 
geçtiği ve hu ıabtın istimlak mu
kabili verilen bono beclellerinden 
fazla mulalebeıi olduğu takdirde •· 
radaki fark için müteselsilen laz•m
gelenlere rücu hakkı mahfuzdur. 

- - - - . Alm - ~u j Fransanm da karada hakimiye- Harpten evvelki siyaai siste- 1 "" "" ·~ 1 dır. Bu da imparatoı·un endişe- fİı;tanın siyasi istiklalini mu-
:ıarı kabul edilecek oluna,Fran diaları şudur ki, anya • · h f tmeğe azmetme- min mühim istinalgahlarından Habeşistan ansızın meşruti sini gösteriyor. Çünkü impara- hafaza ve iktisadi ve mali ve 

• Al ahede ı'le silahlarından tecrit e- ti. muhaklazad e .ı. belki bı"n· Franıız - Rus ı'ttı'fakı ı'dı'. h'"k" d 1 ki · ·ı· d'ld'k 1 d •a, silahlarını azaltmak içın eneme;ıse ocı u um ar ı ar sırasına geçtı. lor ı an e ı ı ten sonra Hayi- fikri inkifafım temin yo un a 
llıanya Veraailleı muahedesi ta dildiğine göre şimdi Fransanı.n aıne, a 

1
k · d le Bunu hatırlıyanlar bu iki dev- imparator Hayile Selasiye ge- le Selasiye ünvanrnı alan sabık faal bir siyaset takip etmeğe • . b · muhafaza etmesi Fransız no taı nazarın an • k 

l'afından müsaade edilen niıbet aaynrt~ılenıss'ıl:~:larmı tahdit etmesi h_inde söY_lenecek çok söz olan letin yekdiğerine &rfı en hafif çen hafta Adisabeba'daki sara- Ras Tafari, Habeş tahtına em- başladı. Esasen naip ve kıra! 
ten de &§ağı inmek mecburiye- ş F . Almanya bır gayedır. temayüllerinden büyük netice- yma memleketin etrafile sefir- rivaki ile oturmuştur. Meşhur 1 iken de pek faal ve zeki bir dev 
tinde kalacaktır. Tahdidi teali- lazımdır. ransa ıse, ,,. ,,. "' ler çıkarırlar. !eri, konsolosları, ve gazetecile imparatol' Menelik'in torunu 

1

1 Jet adamı olduğunu göatennif-
h h kkı d k. ah 'l"hl d tecrit edilme- R r , at a o a ı di mecburi- yı. sı a arı~. a~. . bet serbest Rusya ile Fransa arasındaki Fran•a ile usya arasında- ri davet etmit ve millete bir ka Sij Gassu aleyhine çıkan ihti- ti. Yeni imparator Avrupayı 

t Yet Versailles muahedesinin be nnş bve bug~nk~h~:ı olmuş far müzakereler neticesi iki devlet ki ihtilafları iıtiıgar etmemek nunu esasi vermeğe karar ver- lal neticesinde Habet tahtına görmüş bir adamdır. Filhakika 
r tinci kısmı ile Cemiyeti Ak- reka et netıcesı a kd'" • • 'th J"t üzerine lazımdır. Rejim itibarile iki diğioi bildirmiı. Kanunu esasi- Menelik'in kızı Zandita geçmif A&ikanm yegane müstakil dev 
c "aın misakının 8 inci maddesi- zederek tahdidi teslihat d~ele !:ze:::ı~~:n ıı:eı:n~iyeti refet. devletin sistemleri ayrı ayn iki yi kendisi imza ettikten sonra ti. Zandita ile berabeı- de ikin- leti olan Habetistanı idare et-
~ •le istinat ediyor. Muahedede sinde ona göre hareket e 1 me- - k · l d' Bu ha kutup i•gal ediyor. F raru;a ile A•rafa imzalatmı .. ve sanki bu ci derecede bir kabil nin ı·eisi mek için zeki bir devlet adamı -' hl · · · · 'h ·1•f k e- ınege arar vennış er ır • ...,. , 

"iğer devletlerin sili. arını da, sını ıştıyor. Bu 1 tı a m ço d' b k b" amanda olsay· Rusya anlaşoıazdan evvel, Rus hadiseye beynelmilel bir m'iiey- olaıı Ras Tafari naip olmuştu. olmak lizımdn-. 
' ~a.hdide mukaddin1e olmak ~~lsdl~ olduğu izaha muhtaç de- d:sena:!r: dik:ati bile celbet- yanın Lehistan ve Romanya yide vermek istermiş gibi, se- Nihayet Ras, Tafari, 1928 sene 

'~İn Almanyanın silahları tah- gı Fır · hd'd' te•lihat m~zdi. Fakat Garbi Avrupada ile anlaşması lazımdır. Fransa firlere, konsoloslara ve hatta sinde kıra! üovanını aldı. Ve Bu memleket Afrikada İmpa 
<lıt d'ld 1 · Muahe· ransanın ta ı 1 • • • • ld • l d harbı" umu 'de'-' b' t 'I d h"t H b · t da bı'rı· Menelik'in ratorlukları olan üç büyük dev ti e ı i«i söy . enıyor. 

1 
. d d h kat'i bir va· sıyasi vazıyetın a ıgı cereyan razı o sa a mı Ki ecne ı gaze ecı ere e ıa ı sı- a eşıs an 

eyj İmza" icin aiden Alman he ~es: ejın e ~ekİenebilir Çün- karşısında buna ehemmiyet ve- acı tecrübeden sonra Rusyanm fatile imza ettirmiş, binaena- kızı olan imparatoriçe, diğeri letin -lngilterenin, Fransa ve 
~eti ınurahha:asına hitaben zıyeF aması . t' ı'çin her renler çoktur. Bu itilafın Fran- harpten evvelki şekilde bir itti- leyh Habeşistan bundan böyle de kıra) ünvanını haiz olan Ras İtalyanın- me.nfaatlerinin çar 
•rııt d'I • .. }er kü ransa emnıye ı • · k ı • faka rag"bet edeceg"i şüphelidir. biri M-liai Meb'usan dig"eri de Tafari olmak üzere iki hüküm- k 
tQı .• _e. • en. nu. tu.kta a.~nı soz . '!"hl · t' ız Rus tıcaret mu ave eu - pışhğı noktadadır. Meneli 
'><:, d n ziyade sı a arına ısı- 5 

- " .. · nd'"' · Rusya,bazan Almanyanın Fran Meclisi Ayan olmak üzere iki dar vardı. Zandita'nın ölümü ii 1ılhı:'dedılmı~lı: .Du~yay~ s.ı· şn?; :diyor. Siyaset alemindeki a~ine kapı açtıAgı soyle bı"grılı'~~ı saya kar•r, bazan da Fransanm meclisli bir te•ri makinesile ida zerine bu garip ikilik zail oldu harp meydanındaki kabiliyeti-
·ı·ı·. hn ıra11 sızsınız. Sımdı sız F b Rusyanın vrupa ı g • ' · · t 11·-· 'b' R T f · • o. d - . Ilı' ata göre ransanın ı, ·- Al b'lh 1 "it re e.ı•ı~Qktir. İmparatoı-un bıı ve g""en sene Ras Tafari, deb- nı ıspa e ıgı gı 1• as a arı 

•ı h;, kıinız .. an lecrı't edilm.el_isı· son .tece. y .. her zamuık'ın- tetkı'k komisyonuna dıger dev· manya ve ı assa ngı ere- .,. ~ -,. r .. 
, "'-.o d - t bugun ~ I d k k llanınak istedikleri kanunu esaai mukabilinde ta- dehe ve tantana ile imparator de siyaset sahasındaki kauliye 

k.. ıg -' l ti .ı ta emnıy.e ıd sila"hlarına bag" lı bu letlerle mu"savı· şe"aı't atın .. a ye aı·şı u ~ı 11> e ' · eı· "<"v e eı· ae sızı - ' b" "l"ht Fakat bunun daha lep ettiği yegane İvaz, hüküm- ilan edildi. tini aöstermektedir. 
;._ .... ~..;..o..yın.~t.....;.ı..-=.~~12......ıLaıı>-Lde.ll..lZ~IY.Aa~e!:...:~~::.::.::.;:~.ı "".akdll'lll!e!!l!ll<jF~r~a~n~s~an~ın~ı~tı~-..ı.::'~r~s:ı~a:;::ır~ . ..:J • .L..~·a.ı"·roaLııdı:li"n.JlJı~i!iıOO:.kf.ı:ıil!!ilı:....!i!~L...2Jı~J_--~~~:!!;~~~~~~:!:!!!.l_ __ ~0------'"'""ı..._.....s;..ü..ı~uJ. .... .-.J 'sile aileııi uhte- Raa Tafari, bir takım ecnebi 



Asnn umdesi "Milliyet" tir. 

31 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

•i No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruı 800 kuruı 
6 

" 750 • " 1400 .. 
12 .. 1400 

" 
2700 

" 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların mea'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azaıni hararet 32, 

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

ff1:·i~ 
Müsavat isteriz 
Geçirdiğimiz günlerin aklı

mıza soba ve mangal getirecek 
!<adar serin olduğunu iddia e
demeyiz. Bir kaç gündür göl
ged _ 35 - 36 piyasanın en ta
bii sıcaklık rakamı oldu. Terli
yoruz, ıçiyoruz ıe içiyoruz, ter 
liyoruz. 1 rat masrafın bundan 
daha beliğ misalini ancak büt
çeİe•·de görebiliriz. Esasen ver
gi mükellef için bir nevi terdir. 
Na·ıl kazandıkça vergi veri
yorsak, içtikçe de terliyoruz .. 
Amma içmeden gelen bir so
ğuk t<>r vardır. Allah hepimizi 
o nevi terden ve ona benzer ver 
gilerdeıı muhafaza etsin. 

Diyebiliriz ki, sıcaklarda ter 
kos borularmda su akmasa bi
le ağızlarımızdan giren su ve 
sulu şeyler mesamelerimizden 
fışkır.arak İstanbulda yegane 
ve muntazam su cereyanını teı 
kil ediyor •. 

Ben, iddia edebilirim ki; ls
tanbulun çok terliyenlerinden 
biriyim ve bundan çok müşteki 
yim. Lakin ne çare iki şey var 
ki;insanlarda gizlenemez mutla 
ka dışarı vurur: Ter ve huy •.. 
istediğiniz kadar huyunuzu 
saklayınız ... O bir delik bulur 
ve çıkar ... Geçen gün bir ahbap 
madamla görütüyordum .. Ha
fif ve kolsuz krep döşin bir en
tari ile sokağa çıkmış olan bu 
madamın yanında ben, çapraat 
düğmeli ceketimin ve nikah gi
bi gırtlağıma yapışmış yakalı
ğımın içinde şakır şakır terli
yordum .. Madamın giyim ser
bestliği kar~ısında vücudümün 
bu mahbusiyetini gördüğüm za 
man kendi kendime: 

•·İcra kanunundan hapis kal
dırmalan neye yarar?.. Bizi 
kostum euretinden kurtarabi
liyorlar rnı?.. Sualini sordum 
ve madama dedim ki: 

- Madam! Acaba ne zaman 
bizde sizin gibi dekolte gezece
ğiz? .. 

Bana ıu cevabı verdi: 
- Asla! Dünyada kostüm

ıüı: erkek kadar çirkin şey yok 
tur ... 

Ben ililve ettim .. 
- Fazla değil! Şu sızın ka

ılar ! Kollaı-ımız çıplak olsun ve 
ceket giym;yelim ! . 

- Buna heves etmeyiniz!.. 
Sizi dürüst gösteren kılığınız. 
dıı-. 

- "adınları öyle değil mi? .. 
-Evet kadınları da öyle am 

ma, erkekleri daha fazla! 
Bu münakaşada hangimizin 

haklı olduğumuzu doğrusu pek 
kestiremiyorum .. Bir plaja git
tiğimiz zaman gözümüze bata
cak kadar cirkin vücutlar er
kekler aras;nda olduğu kadar 
kadınlarda da var. 

Fakat şüphesiz ki; bizim 
memlekette çıplak, giyimliden 
çirkindir.. Vücutlar terbiye e
dilmiş değildir. Acaba, ekseri 
hoşa gitmiyen hakikatlerin his 
simizi rencide eden tarafı çıp
laklığı mıdır? .. 

Ne olursa olsun, sıcaklar 
böyle devam ettikce ben kadın 
la erkek aı·asında müsavat isti
yorum .. Nasıl, işte, mahkeme
de, :ıileJe ve hukuku si:1asiye 
ele müsavi isek, nasıl onlar 
-ıırnt:ı.bn g;bi- bizim pratik 

OL. 1 

(Başı birinci sahifede) 

Bir sebep lazımmış ! 
Hamdi B. (Mersin) - Muhterem 

efendiler, memleketimizde öteden 
beri anlaıılmıyan ve henüz halledil
memiş bulunan bir matbual hurri
yeti ve bu hurriyete istinaden ya;>ı

lan muhalefet vardır. Bus5z!erime 
. 

Line ötekiler gibi bir kadın .. 
Çok şeyler istiyor. Fakat ne İl· 
tediği iyiden iyiye belli değil.. 
Bu sabah, ağzı açık uyuyan ko 
casına bakınca, kendi kendine 
dedi ki: "Bu herif yazıhanesine 
gider gitmez, Serj' e telefone e
derim, timdi geliyorum,, de
rım. 

Öğleye doğru gelemiyeceği
ni telefone etti. Saat ikide: 
"Şimdi nerdeyse geleceğim,. 
dedi. Saat üçte Serj'in kapısını 
çalacağı sırada, çalmadı, geri 
döndü. 
Kadın kalbi anlatılmaz mu· 

ammadır. Aşka irtibatları da 
mütereddit ve hercaidir. Bir de 
fa daimagüzelliklerinden bahse 
dilmesini, kendilerine azami iti 
bar gösteril~eaini isterler. Hal 
buki Serj i~d bunları yapamı
yor. Daha bir gün genç kadına 
şöyle yalancıktan olsun kom
pliman yapmamış. 

Halbuki Serj hukuku bitir
miş, staj yapıyor. Düşünün ner 
-deyse avukat olacak. Avukat 
deyince insanın aklına, bol, çok 
bol, yalan ve çok yalan söyli
ye bir adam gelmez mi? 

Line evine dönüp te, bunları 
düşünürken, kapıdan içeri sa
rışın ve şişmanca bir kadın gir
di. Teklifsiz koltuklardan biri
ne oturdu: 

- Pufff! diye mendili ile yel 
pazelendi. Aman ne sıcak dört 
kat merdiven, bittim doğrusu, 
Madam Line sizsiniz değil mi? 
Ben de Madam Lanu .. Boşan
mış bir kadınım. Sizinle müşte 
rek bir münasebet hakkında ko 
nuımağa geldim. Siz Serj İs
minde birini tanırsınız değil 
mi? .. Ressam Serj .. 

- Ressam Serj mi? .. Şey, e
vet .. Kocamın ahbaplarından 
bir Serj var amma, o ressam de 
ğil Avukat .. 

- Evvelce Avukattı, şimdi 
ressam oldu. 

- Müsyü Serj'i biz artık na 
diren görüyoruz. 
Şişmanca kadın, Line'i süz

dü. Sonra genç kadının iki elle 
rini tutarak: 

esvaplarımızı alıyorlarsa biz de 
açık giyinmekte kadınlarla mü 
savat istiyoruz. Nemiz eksik 
rica ederim? .. 

Hayah hususiye bahsi 
Yeni matbuat kanun ... nu he

nüz okumadım... Yalnız ağız. 
dan işittiğim münakaşalara na 
zaran gazeteler kimsenin husu 
si hayatından bahsedemiyecek
ler imiş ... Esasen böyle bir şey 
yapmakta idiseler pek abes olu 
yormuş... Doğrusu alemin ha· 
yatı hususiyesini sergi gibi or
taya atmatka mana yok!. -iyi 
amma efendi, dese birisi- ba
na şu hayatı hususiye tabirinin 
bir sınırını çiziversen e ! O za
IDi\n safak atar.. Bir adamın 
evde ~ilesile olan bütün müna
sebetleri hususi hayat safhala
rındandır. Şahsına, taalluk e
den frenklerin (intime) dedik
leri şeyler tamame hususidir. 
Lakin bunlar arasında öyleleri 
vardır ki; neşrinde bir beis yok 
tur. Meseli: 

"Fadıl Ahmet Bey 
tedavi :çin İstanbula 
tiı· ,,. 

Yahut: 

dişlerini 
gelmiş· 

"Kendisine emeroit ameliya 
tı yapılmış olan Filorinalı Na
zım Bey kespi ifakat ederek 
Gülhane hastanesinden çıkmış 
tır.,, 

Yahut: 
"Kocaeli Mbe'usu Salihat

tin Bey karnını ufaltmak ıçın 
masaj yaptırdığı falan filan mü 
easesesinde altın saatini kay
betmiştir . ., 

Gibi şeyler .. Diş; emeroit, ka 
rın bunlar hep (intime) .tama
men şahsi ve hususi şeylerdir .• 
Bu havadisi görür de Fadıl Ah 
met, Filorinalı Nazım veya Sa 
lihattin Beylerden birisi dava 
açtı mı, işin kaçamak yeri yok
tur!.. Doğru kotes !. 

İşte beni de başkaları kadar 
ürküten bu umumi tabirlerdir. 
Hemen Allah gaflete düşürme 
sin de böyle bir faka basmıya
lım !. , 

FELEK 

- ltraı-.rzcadan 

matbuat serbestisinin aleytarı oldu· 
ğum zannedilmesin. Kanun daire· 

sinde matbuat ıerbestisinin en ha~ 
taraftarıyım, Vatani ve milli hislerfo 
samimi olarak yapılan tenkidin ır-.ıem 
leket için nafi olacağına kaniim. Fa

kat efendiler, memleketiınizd~ za. 
man zaman doğan ve son ~jnlet·de 

taşkınlığının son haddine vasıl olan 

muhalif netriyatta samimiyetten zer 
re kadar eser olmadığı gübi bunların 
bu neıriyata imkan bulabilmelerinin 
de matbuat hurriyetine zen·e kadar 

hiç bir zaman alakan yoktur.Her 
hurriyet mütekabil hurriyetle tahdid 
edildiği gibi matbuatın sttbestiıine 
güvenerek gazetelerde yazı yazan
larca herıeyin fevkinde vatan ve 
milletin yüksek menfeatlerini göz 
önünde tuhnaır ve yazı yazauların 

yazı yazarken vicdanlara hakim b.ı

lunması icabeder. Maalesef bızde 

muhalefet namı altında yşıyan mat· 
buat daima memleket için zararlı, 
daima tabrik edici olarak tecelli et-
miştir. Bu; vatanın bir çok evlidının 
masum kanlarının dökülmeıine ve 

bir çok s~rvetin beyhude yeı·e hec!er 
olmasına sebep olmu,tur. 

Misal mi iıtiyorıunuz? Daha dün 
denecek kadar yakın mazide hepimi
zin bildiği zamanlra ait hf\diseleri 
zikretmek ki.fidir. , 31 mart va'a--ı 

Balkan felaketi., Şeyh Sait isyanı 

Menemen irticaı daha dün denecek 

kadar yakın hadiseler, yakın mazi· 
!erdir. itte bu hadiselerin esO..p ve 

- Kızım, dedi, herfeyi sana 
şimdi söyleyivereceğim. Serj'i 
ben bet senedir tanırım. Ona 
modellik ettim. Belki de beni 
model olarak yaptığı resimleri 
görmütsünüzdür. Hem de kaç 
tane.. Şimdi bu ressam efendi, 
artık ona ilham vermiyorum di 
ye beni bırakmak istiyor. Birin 
ci defa bunu bana söylediği za
man, hiç kızmadım: "Yaaa, de 
dim, mademki öyle, Allaha ıs
marladık., ve kapıyı suratına 
kapatıp çıktım. Akşam üstü ağ 
lıyarak evime geldi. "Nereden 
geliyorsun?., dedim. Mezarlık
tan geliyormuı. Kabrini de ha
zırlatmışmış. Ayrıldık diye ye' 
sinden intihac edecek besbelli .. 
Bana bir zümrüt yüzük aldı. 
Barıttık. Üç gün de böyle git
ti. Bu Serj çocuğun biri. İrade
siz, kendine bakmaz, tembel, 
şaşkın ve sonra da geveze .. İna 
nınız bana,Serj size yakışık alır 
bir erkek değildir. Halbuki siz 
sessiz, dü,ünmeden, ölçmeden 
bir iş yapmaz, zeki bir kadınsı 
nız. Eğer bu mizaçta bir adam 
la münasebette bulunmak ister 
seniz, hayatınızı kendi elinizle 
allak bullak edersiniz .. Meseli 
öğle üzeri size akşama doğru 
bir gezinti teklif eder. Daha ak 
şam olmadan teklifini unutur. 
Ne yaptığını, ne söylediğini bil 
mez ki .. Bu nevi adamlar,. si
zin gibi kadınları tehlikeye de 
atarlar. Ben bile bir çeyrek ya-

s avamili arasında matbuatın muzır nında bulunduğum zaman, erj 
1 d ba neşriyat ön safta gelir. Muzır ne~ri-in saçma sapan ığın a şım 

dönüyor. Sonra bunları gelip si yat, çünkü bunlar tenvir ve irşat C· 

ze anlatışım, bir menfaatim ol- dici_ değl yakıcı ~ı~~tıcıdtrlar. Bun
' ğ d d d "°ld' ç·· k"" lar ırşat ve tenvır 'Çın yazı yazmaz-<iU un an a egı ır. un u 

b kendisinden ayrılmış bir lar,yılan gibi zehir kusarlar (Bravo 

kend G !' b" d h ben' sesleri) Bunlar içerisinde hapishane a ınım. e ıp ır a a ı 

bulmasın diye evimi de değiş- ! kaçkınları, istiklal Mahkem~si ı~a~
tirdim. Lakin keyfiyeti size ha kumları, işgal zamanında ~~lletım~: 
ber vermeği de kendime bir zin kanı babasına elde ettıgı şere!ı 
borç bildim. Kadınım, ondan a düımana para mukabilinde satanlar 
lacağmı intikamcık işte bu ka- da vardır. • 
dar .. Allaha ısmarladık kızım.. Mazileri leketiolaoları Sa;p Bey 
Senin iyiliğini iıtiyen bir kadı- arkadaşımız, malü,;.~nuz '""hile 
nin bu nasihatlerini unutma!,, izah etti, gözümüzün önünde bulu. 
Kadın çıktı, L ine düşünceye nan bu mel'unlar yaradılı' ve dü

vardı. Ve birden telefonu yaka şünceleri, mevcudiyetleri ve ruhla-
ladığı gibi Serj'i buldu: rı itibarile müsbet değil m•nfi' rler. 

- Serj şimdi geliyorum. Bunlardan inkılaba hizmet gözet. 
Ve Line bu ,ı,.fa tereddütsüz mek abestir. Vatana derecei merbu 

Serj'in evine gitti. tiyeti ve mazileri meyanında olan 
··-···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••····-·- bu adamların hürriyeti matbuat var 

Çapras kelimeler dır diyerek gazete sütunlarında ya
zı yazmasına imkan vermelc, müaa-

1 2 3 4 5 6 1 s 9 ıo ı ı d f d"I ? 1 ade etmek doğru mu ur. e en ter. 

1 M ~ 1 ~ •j S 1 A N D_ A ~ Muhterem efendiler; bilhassa son 
ı E R K A N il R B, U L U zamanlardaki ne,. ket ve nezahetle 

3 YA S • • A K -( 1 B .. E '! gayri kabili telif olan yazış tarzları 
~ • B A KIA R /'.. l 11, AV .!I matbuat nam vehesab.ına İnsanın yü 
, L 

1

_A Ilı !\ K • . -.Iİ A.ı ili_ M __ Ş zünü kızartacak derecede müsteh
. - cen küfürler kolleksiyonu ~eklini al 
~ E • A Z f L il H; 1 i L E mıştır. Apaş lisanı denilen, külhan 
7 z o R • B t K E1 sTii M beyi konuşmasın.n ~ok dununda O• 

~ l K J jj1 F M f N M · L A lan bu yazış tarzfarnıa da gazete !i
t Z il Z-JJt Ü • f c: A _'!:_ sanı mı diyeceğiz. Bu yazıların se· 
'( Dl S A. F • N A N E B E ciye ve ahlak Ü7.erinde, bilhassa ya. 
l M f !CIA!( llıfll F. ll!ıVI f T rınm mukadderatına hakim olacak 

Di nkü ~eklin halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lıı il 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Harp (8) Eski bir harp aleti 

(2) 
2 - Yüksek (3) Fani değil (5) 
3 - Erkek ismi (4) Meyva (4) 

4 - Yüksek (4) 
5 - Edat (3) Famiyla (4) Bey· 

gir (2) 
6 - Hatibin söylediği (5) Büyiik 

(3) 
7 - Köpek (2) Alui (3) Vücu-

de getirilen ıey ( 4) 

8 - Para mukabilinde vermek 

(5) 
9 - Beyaz (2) Yükseltmek (3) 

10 - Birdenbire 
nm (3) lıaret (2) 

(3) Baıkası-

11 - Söz (3) Ayak ağrısı (5) 

YukQrdan aşağı 
1 - E•ki bir harp aleti (8) Kır-

olan yavrularımızın üzerinde yapa· 

cağı menfi tesirlerin fecaati bir Iah 
za dü!iinülürse insanın tüylerinin 
ürpermemesi mümkün depldir. 
Memlekette ıeref ve namuıile tanın 
mış şahıslara tecavüz eden onların 

namuslarile oynamak, bütün bir öm 

riin bedeli uzun zamanlar 2arfındC'\ 

kazanılmış şerefleri kesre yelten
mek, bunun iÇin icap ederse yalan 

havadis nerşetmek; hu adamlar için 

pek ba•it yeşlerdir. Bunlar ancak 
büyük badirelerin ve muazzam İn· 

kılaplarm yeti,tirebileceği ve yaptı
ğı işlerle milltin yüksek emniyetini 
kazanmıı olan ıahıslara tecavüzden 
çekirunemiılerdir. Hatta efndier, 
bunlar inkılabın yaratıcılarına, i.ıik 
la!imizin kurtancılanna dahi dil u
zatmak cür'et ve küstahlığını gÖs· 

termiılerdir. Bunlann m1lksatları 

küfürlerile hallan nazarı dikkat ve 

mızı (2) 
2 - Birinci (3) lami bir göle i. 

zafe edilen peygamber ( 3) 

3 - Bir yerden bir yere nakil ( 6 
Dilenci (4) 

4 - Yakın değil (4) 
5 - Nota (2) Sukut eden (5) 
6 - Kabile (3) Sürmek (4) 

7 - Toprak (3) Nota (2) Ayı 
yuvası (2) 

8 - Kadın edip (5) Vennek (3) 

9 - Yapmak (3) Tarz (4) 
10 - Kır çice;!i (4) Serom (3) 
11 - Jandarmanın helindeki (SJ 

Şiş (2) . 

. YJEtı·tEfri ft!!ft 
merakını celbetmek, acaba bugün 

ne marifet yumurtlamışlardır diye 

gazetelrin sürümünü temin etmek, 

sonra yüksek ıahı3lara tecavüzle on 

ları halkın nazarında küçültmek, 
sonra her yapılan şeyi fena göster
mek ıuretile hüklımetin otorotesini 

kırmak ve diğer taraftan tahrikat 
yaparak nerede isyan havası eaecek 

diye beklemek ve bu ke,mckeş içe
rsinden bir şey kapabilmektir. Bu-
nun ismine de muhalif et diyorlar. 

Efendiler; bunun adı açıkça, dü· 
pedü:z hiyanettir (Bravo seleri, al
kışlar, alçaklıktır sesleri). 

Bunlra bazı vatandaşlarımızın saf 
vetini, Yüksek Meclis ve hükUmetİ.· 
nizin hürriyeti matbuat aşkından 

mütevellit müsamahasını istiımar 

ediyorlar. Hürriyeti matbuat bu mu 
dur.? Bu fiiller hürriyeti matbuat 

NO: 76 i"azatı: il. l'ıwııı 

işkence nası olur? 
~~----~~--~~-

Ayak tabanlarını yarıp içine kurt 
salmak bile az gelirmiş!.. 

- Evveli tırr.a1darını söke- ) ha büyük işker.ce tasav-;ur o· 
lim, sonra parmaklarını, tedri- lunmaz, asaletmaap! 
cen ellerini, bileklerini, kolları- Prens Andronikos, son işken 
nı keselim .. ! ceyi muvafık bulmuştu. Derhal 

- Hafif... Teofilosun imzaoır.ı t !dit ede· 
- Kulaklarından duvara rek Bizans'a bir mektup "gön· 

mıhlayıp ayaklarının dibine aç derdiler. 
bir kurt sal verelim .. ! Şairin güzel zevcesi Selani.j'e 

- Hafif.. . gelir gelmez, Preruı, T eofilos· 
- Bacaklarının arasına ve tan intikamını alacaktı. 

koltuk altına kızgın yumurta * * * 
nam ve hesabına iılenen cinayetler koyalım .. ! Andronikos, ihtiyar katibi 
dir. - Hafif .. hafif.. ile konuşurken, sarayın onun• 

Muhterem Efendiler; bunların ha 
reketleri her hangi yanlış bir kana· 
at mahsulü veya her hangi bir zu-
hUI neticesi olarak tutulan sakin 
yolda yürkmekten ibaret değil, ta
mamen kastidir. Ahliki, iktısadi, iç 
timai bünyemize, cümbuıriyet rejimi 

ne karşt hal ve ,atiye ait bir kasıt
tır. Buna daha ziyade müsamaha et 
mek meleket için çok feci neticelet" 
tevlit edebilir. Efendiler; bu nesil 

bir kaç sene içerisinde aen·l~k inkı

laplar yapmıştır. Fakat matbuat sa
hascnda ufacık bir ıslahat yapılma· 
mıştır. Bu kadar muazam inkılap ya 
panlar acaba matbuat sahasnıda 

cezri adımlar atmaktan icİ7. midir
ler? Elbette değil. Bunun zamanı 

gelmiş ve hatta geçmiştir. Dairci in 

ihtiyar iş~nceci bir müddet de, gittikçe artan bir gürültü, 
daha düşündükten sonra, göz- gittikçe yükselen acı bir vavey 
!erini süzerek güldü: la işidildi.: 

- İspanyolların kürek mah- j - Kahrolsun Andronikos! 
kfinılarına tatbik ettikleri bir - Kahrolsun istibdat! 
ceza vardır, asaletmaap! Bu ce- - Yatasın Teofilos! 
zayı ben yirmi sene evvel: Prens kulaklanna inanama-
"hakkımı isterim!,. diyen bir dı. Pencereye koştu. Sarayın 
küstaha tatbik etmiştim. Çok önünde muazzam bir baııbozuk 
eğlenceli bir ceza .. emsalsiz bir ordusu görünmüttü. 
işkence.. Andronikos gözlerini açarak 

- Anlat bakayım... haykırdı: 
- Vücudünü bir direğe bağ- - Bu herifler de kim .. NeT"e 

!ayıp kollarına ve ayaklarına den gelmi,Ier •. Ne İstiyorlar? .. 
ayrı ayn birer ip geçireceğiz. lhtyar saray katibi göıı:lüğü· 
Bu iplerin uçları uzakta bir nıa nü burnuna takarak pencere
karada sarıl ıolacak. Yavaş ya- den baktı: 
vaş makaralar döndükçe, mah- - Ecellerine susaınıt bet on 
kılmun kolları ve bacakları vü- serseri daha hatlarını cellada 
cudünden ayrılıyor! uzatmağa gelmi.tler ..• tihabiyeden müteaddit mektuplar a .. 

Kumandan Andronikos yu- Diye homurdandı. lıyorum. PvlemJeketin huzur ve sü
kuna çok muhtaç olduğu bir zaman 

da bunu ihlal edenleı·e, halkın yük-
sek itimadına mazhar olan zevata, 

tecavüz edenlere çok mukaddes ta-
nıdığnnız rejime kastedenlere hi.li 

niçin bir şey bilmiyor diyorlar. , E
fendiler bu hale milletin ve vaziye-
tin tahammülü kalmamıştır. Vah· 
tedi milliyeyi sarsan kaıt ve teca· 

vüzlere nihayet verilmesini iıtiyo

ruz. Hükumetimizin de bu hususta 
ne düşündüğünü an1amak isteyo
ruz? (Alkıılar). 

Reis - Buyurun Şerif Bey. 

Nazifi Şerif 8. (Antalya)- Efen 
dim; bendenizden evvel söz söyle
yen arkadatlar, meseleyi o kadar gü 

zel teşrih ettileı· ve bu matbuat ha-
ınlerinin mazisi, emelleri hakkında 

o kadar güzel sözler söylediler ki; 
hen buiılara bir şey iliveıine lüzum 

görmez, bütün kalbimle iştirak ede 
rım. 

Rasih B. (Antalya) - Muhte-

zünü buruşturdu: Saray önündeki kalabaltk 
- Bunlar papasların _uydu~- gtitikçe artıyor, saraya kartı 

dukları cezalar··· daha şıdde~lı! sıkılan yumruklar binlere baliğ 
daha işkence ve ıztırap vencı I d o uyor u. 
bir ceza lazım. • . 

_ Buldum: gözlerini oyup Selanik k':'mand~ı . 
içine erimi! kızgın kurşun akı- B_u s_eı:serıler ne ıabyorlarİ 
talım .. göğsü kabarıyor ve kal- d~ı, gıdın, sorun... ve derha 
bi birden şişip ölüyor! dagıtınız ! 

- Böyle ini ölümler işken- Prensin akıl hocası kapıdan 
ce sayılmaz .. öyle ölüm istiyo· çıkarken, içeriye göğsü yaralı 
rum ki, gözleri dışarı fırlasın; genç bir zabit girdi. Bu adam, 
dili uzasın .. kıs kıvrak kıvrıl- Prensin zındana gönderdiği 
sın .. bağırsın.. kendi ellerile muhafızlardandı. 
saçlarını yolsun, boğazını sık
sın ve kendi tırnaklarile kendi
ni öldürsün ... böyle bir işken
celi ölüm icat et bana, koca ih
tiyar! 

Saray katibi bunu bulmakta 
da geçikmedi: 

- Teofilos mağrur, izzeti 
nefsi yüksek bir adamdır. im
zasını taklit edip karısına hita
ben bir mektup yazalım, Seli
niğe davet edelim. Karısı gelin 

- Asaletmeap! Beni dayak· 
tan öldürdüler .. Tehlike büyük 
tür ... 

Dedi, ayakta duramadı, sol 
omuzu üzerine yere düştü. 

Andronikos korkudan ttire
meğe başlamıştı. 

Yaralı zabtiin yanına eğlidi: 
- Nedir bu rezalet, pedi

mu? 

rem arkadaılar; benden evvel söz ce T eofilos'u kolları serbest 
' ' . 

Yaver müşkülatla cevap ver 
di: 

- T eofilos sefillerin başına 
geçmiş .. Zindanlar boşaldı .. İs· 
yan Prensim .. İsyan .. 

söyleyen arkadaşlarım matbuat hür olarak, sağlam ve büyük bır de 
mir kafesin içine koyarız. Sa
rayın hususi bahçesinde mah
rem bir içki sofrası hazırlanır. 
Efendimiz T eofilos'un karısı-

riyetini suiistimal ederek }Öyle yap 

tılar, böyle paytılar diyerek idarei 
kelam ettiler. Hayır arkadaşlar; 

bendeniz öyle demiyeceğim; esa

sen çahşmağa ba~ladıkları günden 
beri bu adaınlar yaptıklarını yapı-

yorlar. Burada kaç mahken1enin si

cili okundu, kaç ticarethane dolan
dır1ldığı söylendi, ve bilmem hangi 

düşmanlarla iştirak ettiklerinden 
bahsedildi. Şu halde cephe; matbu-
at hürriyetinin suiistimal cephe!İ. 

değildir. eMmlel<etin ve ınilletin İs· 
tikli.line karşı alınan bir cephedir 
bu. Bunu bu noktadan muhakeme 
etmek lazımdır (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar; daha ilk istikla.J mü
cadelesi baıladığı gün Arif Orucun 
Anadoluya ne suretle gçtiğini, Çer. 
kes Etem ve avenesile nasıl çalııtı· 

ğını ve ka~ defa istikli.I mahkemeıi 
kürsüsü önünden geçtiğini arka

daılarım söylediler. Şimdi mükerre· 
ren bu milletin hürriyetine, bilhassa 

• 
nı çırçıplak soydurur ve yanı-
nıza oturtursunuz ... şairin gü
zel karısı ile şarap içip eğlenir
sinz .. ve onu heyecana getir
mek için ara srra kendisine İnce 
oklar atarsınız! Teofilos bir ta
raftan maddi, diğer taraftan 
manevi ıztırap duymağa ve 
kendisini paralamağa başlar .. 
Bundan daha heyecanlı ve iş
kenceli ölüm tasavvur edemem 
asaletmaap ! 

Andronikos başını sallaya
rak güldü: 

- Buceza hoşuma gitti .. &an 
bu işkenceyi bizzat kendin tat
bik etmemiş miydin? 

- Evet, asaletmaap! Siz da 
ha küçüktünüz: Büyük pederi
niz imparator Mihael zamanın 
da bir tüccar, imparator haz. 

Andronikos bu kelimeyi ha
yatında ilk defa işitmiıti! 

İsyan! 
Bu ne tüyler ürpertici bir ke 

lime idi ... 
Zindanda mahkUnılar nasıl 

isyan edebilirlerdi? 
Prens, kendi kendine: 
- Mel'unu bu gece keıke 

gebertseydim ... 
Diye söylendi. 
Yerde yatan zabit, başını 

kaldırdı: 
- Asaletmeap! Burada dur 

mayınız .• Sizi de benim gibi 
döverler, yaralarlar.. Öldürür· 
!er .. Cabuk kaçınız!. 

Pr;ns şiddetle zabtiin üzeri· 
ne yürüdü: 

(Bibnedi) 

IRTIHAAL 

Mülga iyan azasından ve esbak 

bahriye ve Naha Naztrı Ferik Çii· 
rüksulu MAHMUT PAŞA irtibalı 

vatanın erdiği son iktısadi ve mali retlerinin aleyhinde tefevvüat
istikli.le karıı cephe alan bu adam- ta bulunmuştu. Mihael, beni 
dan ne ümit ediyoruz da matbuat çag"ırttı: "Bu herife en ağır bir 
h.. · · d · lif d · danbeks eylemiştir. urrıyetın en 11 a e etsın veya et ceza tertip et .. sakın ölmesin .. 

Merhumun cenazesi bugün saat 

1 J de Kabataf'taki hanesinden kdl· 
dırılarak cenaze namazı Beşikt.aş'U 

Sinan Pa,a camisinde kılınacak ve 
oradan Osküdar'a nakl ile Kara<" 
Ahmetteki aile kabristanına defne-

mesin diyoruz? Efendiler; bu adam Fakat, ölmeden beter olsun, ız
milletin, istiklal mücadelesile uğraş tırap çeksin!,, dedi. Ayni ceza· 
tığı günlerde, ona hiyanet için, bin yı tertip ettim, karısını çırçıp· 
bir çareye bat vurmuı hain bir mah lak soydum, yanıma aldım, ha
luktur. Bu mabluk nasıl olur da; şım göğsüme koydum, sevme· 
matbuat hürriyeti denilen mukad- g" e başladım. Kocası demir ka-

d · dilecektir. des bir mefhum altında; bize söve- fes içinde çıldırdı .. ken inı yo-
cek, millete sövecek ve milletin İs- lup parçalamag· a başladı. im- ______________ ,... 

MES'UT BiR AKIT tiklalile alay edecektir? Aklımın er- parator hazretleri uzaktan bu 
mediği nokta budur. Nasıl olur da manzarayı seyrediyordu. O ka
bu adam gazete çıkarmak için ruh- dar heyecana düşmüştü ki,, ka 
sat alı<? Bir kaç dfa istiklal Mab- dınm kocası kafeste, kendi tır

z;raat Bankası memurlarındarı 

Mülga Nafia Nezareti Kalemi M•h 
sus Müdürü merhum 1 zzet BeyİJI 
kerimesi Mesrure Hanunla Ziri'ııl 

Bankası hesabı cari şef muaviıu 

Vedat Retat Beyin akitleri dünk" 
gün Kadıköy Dairei Belediyesirıd• 
İcra edilmit ve Süreyya Paşa sine· 
ması salonlarında tes'it edilmiıtir~ 

kemesinde; vatana hiyanet ve vata· 
na bilmem ne maddelerinden dolayı 
muhakeme edlmiş bir adam gazete 
çıkarır? Gazeteyi kendi namına çı· 

karmıyormuş.. Kimin namına olur

sa olsun .. Bu adam nasd yazı ya
zab;lir.? 

(Devamı var) 

naklarilekendini boğupöldürdü 
ğünü gördüğü halde, İmpara
tor -bu heyecanlı manzara
nın temadisi için- adamın Ö· 
tümüne mini olmadı .. ve herif 
kansının gözü önünde, kendi 
kendine boğulup yere düştü. 
Akıllı insanlar için,bundan da- riz. 

Tarafeyne saadet temenni eyle· 



. . .. ' 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
~tnerikalı tayyareciler 49 s~at 18 
dakikada Nevyorktan geldıl~.r~.· 

Çüriiksulu 
Mahmut Pş. 

1 

Fuat Beyin 
reisliği J 

Edebiyat fakültesi mü-, enis turnuvamı• 
(Başı Birinci sahifede) 

nız; okuyup yazacaksınız; harp 
edeceksiniz; hizmet görecek
siniz. Ve yavaş yavaş yanıp 
büyüyen ışığmız, karanlıktan 
gelen böcek boylu bir pervane
nin bir kanat vuruşu ile sönüp 
gidecek! 

derrisleri z 1 n f •. na ı · yarın da toplanacaklar 1 
( B B. . . h'f d ) ı onları nasıl tebrik ettilderını goren-

~. d' ~§I ırıncı sa ı e e 'kal lar muvaffakiyetleri-
e ılmış ve bütün gece meydan ]er Aınerı 1 ın . . . ..__ 1_ 

ı.. . . . .. he ız daha ıyı uıa 
do •tı· edilmiştir. Sabah olduğu hal- n:n kıymetı~ .ıup • 

(Başı J inci sahifede) 

birinciıi olarak tahıilini ikmal et· 
mit ve Erkanı harp yüzba,m ola
rak çıkmıştır. Zabit olur olmaz er
kanı harbiye hizmetinde olarak Yu
nan muharebeoine iştirak etmit ve 
müteakıben Sudan ve Hicazda vazi 
feler almııtır. Devri Hamidide Ha
lebe nefyolunınut ve meırutiyetin 
ilanı- kadar orada kalmıttır. Met
rutiyetten ıonra latanbula ıelmiı, 

crkinr harbiyei umumiye reiıi aani .. 
liğine tayin edilmiş, bilô.hara üç ıe
ne de erki.nı harbiyei umumiye reis 

liğini ifa eylemiı, Balkan harbinde 
17 inci kolordu kumandanlığını yap 
mıf, müteakıben bahriye nazırlığına 

gelmit. iyan azaıı olmuıtur. Büyük 

harbin ilanından az evvel Nafia na

zırı bulunan Çürük.ulu Mahmut 

Pı. btı nezareti eınaunda Osmanlı 

devletinin harbe ginneaine aleyh

tar olmuf ve harbe İştirak edince 

Nafia nazırlığından çekilmiştir. Mü 

tareke eınasında lngilizler tarafın

dan Maltaya nefyedilmit ve tabliıi

ni müteakrp bayatı ıiyaıiyeden ç&

kibnİftir. Merhum dürüst, vazife 

pe"er bir şelalİyetti. Aileıine beya

nı taziyet ederiz. 

Divanda reiıliği kabul edilmiyen b u g o 1 
~=~:üf==~~:.::t i~~:i:d~~:~:ir~ n yap 1 ıy o r • lr 

tayyarenin henL..r. gclmemis ol- tir ebnckte ıdder. . 
ltıaıı '. . ' A 'kalı ve Franuz tayyare<:•· 
'-• uıraz endi•e uyandırmaktan men keli d' 
"lli kal . • . k 1 . be be bazı ı-e•imler çe r ı-

ınıyordu. Tayyarecılerle ço erı ra r . C t 'm 
~•nd • . . 1 B esimlerde bınb&§ı oı "" irile . atı alakadar olan dahılıyf' ve.. er. u r mevkiinde otunN-
•-• tı ınüteaddit defalar telgraf ve aralarında ıeref .Y ı.r 
'<lef ~ı. . . . . Amerikalilar ıarar .,..ıyor • 
'( . o • .,. malumat talep etmııtı. 11 ıçın 

.ı.. "fılköy. iıtaıiyonuna sabah erken- eh. 

...., V-• Nihayet M. Grew ve Franıız "'' Muhiddin Beyle ordu oa· 
"'--. bi b . t arecilerine veda eden tayyare-• ey'et beledıye namına ayy ·ı d · 
~vin Hamit ,Bey, tayyare cemi- ciler- kenditerine tahıiı edı en aıre 
nti h• • ye r'-'ldı.ler ve birer banyo aldık .• ı. ·-mına on kitilik bir hey el, %""'' 

t:r.,.e zabitlerimiz, geldiler. Artık tan sonra uykuya daldılar. Otelin 
~p hali ı d o"nu"nde kesif bir halk kitlesi toplan· . . nde, gözler ufuk arın e-
""1ıld · kendilerini bekliyor, telefonlar erınde teref yolcularını naya mıt . ek 
~~ıı, layyarecilikten, tayyare re- hep onlardan haber soruyor, çı~. 
.........,ndan bahaediliyor. Saatle• buketleri birçok :zarif kartlarla ıuı-
!"". ~ IOÇİyor, ve eriditeler artıyor- lü olarak onların namına ıeliy~r. 
"" Fakat bütün bu ..,..ef göıteri,ler~n

de~ uzak onlar derin bir uylcu ıle 
elli ııaatlik yorgunluğu çıkarıyorlar IC. uş 1nu, onlar mı? 

dı. 

Kahramanların gazetemize 
bsganatı 

ı-.İbayet ufukta bir nokta bir 
ı..., belirdi. Dürbirıler, gözler o nok 
~1• döndü. Fakat henüz kat'i biı· 
iilriiı., veren yok. 
- Onlar! Geliyorlar! Diyerıltt 

::: fakat bunun bir kuş olduğunu 
nedenler de Tar. 

'.e. F •k...t bir kaç dakika 10nra art•k 
tey anlatıldı. Şimdi meydand~ 

""1n bir uğultu var, hep bir ağrz· 
dıın L - 1 

Bir muharririmiz tayyarecilerle 

görütmiiş ve intibalarini ....,.tmİf 
tir. Her iki tayyareci de çok yor
gun ve uykuıuz olcfuldarmdan sa· 

dece demitlerdir ki: 
_ "Türkiye hakkında çok iyi 

u.aıın ıyor, 

- Celiyorlar, Geliyorlar! 
Çehrelerde sonıuz bir neş~, l:ir 

~•inç var. Amerika sefiri M. Grew 
•r &ecelik uyku.uzluğa rağmen bu 

'•da o kadar dinç ki 1 

teyler ititmekte olduğumuz içia ya 
pacağnuız büyük ıeferin h~nbtılc!a 
nihayetlenmesini arzu .ett•": .:~ 
Türkiye'yi gömıeğe geldik. Bılcliği· 
niz gibi salı günü altıda Nevyork· 
ta:ı hareket ve Bahrimuhiti lrlanda 
istikametinde katettik. Çar§Amba 

burada Amerikalı tayyareciler

le kartılatmıt ve samimi bir su 

rette genç meslektatlarını se

lamlamıtlar, beraber resim cek 

tirmitlerdir. • s.,. kanatlı zafer kuıu meydftn 
tl:ı;etirıde bir iki devir yaparak al

~dı, alcaldı v; yere t-•a başla
d~ l<ııa. bir yürüyüıten ııonra dur
d.,, 

"ilk karşılayış 
. l'ayyarecileri ilkin Amerika ıe

Fıı·i M. Grew karııladı. Tayyareden 
'lltıı~leri için yardnn etti, sonra kar 
~la.tnaya gelen zevatla tanıştu·dı. 
1 •Yyareciier yaptıkları fevkalbeşel' 
&'ay•·ete rağmen &ene dinç görünü

Yo,: iı. Fakat uzun müddet otur
l'ttut olmanın neticesi tayya~den 
indikten eonra hafifçe aencleliyor, 
Qyuşmuf ayaklannı açmü için ha
fif hareketler yapıyorlarclL Elli oa
•t bila fa11la devam eden motör 
ıiirültüıü kulaklarını tıkamıı çok 
'"ii1kili.tla ititebiliyorlardı. 

Tayyare karargahında misafirle
ri İzaz için bir büfe ihzar edilmiıti. 
C:..11ç kahramanlara sordular: 

Ôgle açız ki .• 
- Bir fey yemek, içmek iıtermi • 

•illiz. Elli :;aattan beri Nevyorktan 
ı....eı.eı ederken yanlarına almıt ol· 
dukfan bir kaç sandüiç ve iki ter· 
lt>o~ dolusu kahve ile yaıayan tay-
1.,.eciler del'hal cevap verdiler: 

- Hay hay, öyle açız ki! 
K.endilerine büfede birer bardak 

"İık( ve hafif bazı yemekler ikram 
~dildi. Yavaı yavaı ve ihtiyatla ye
diler ve içtiler. Sonra iıtikbale ge
lenlere te,ekkür ettikten sonra A
ttı ~rika sefiri fy1. Grew'ın refakatin· 

<İe otomobil ile doğı·u şehre Ameri
ka ~efa.retine aeldileı·. Burada sefir, 
'ela.ret erlr:8.nı ve bazı misafirlerle 

bir ınüddet konu~duktan sonra ls
l•nbulda bulundukları müddetçe 
tayyare cemiyeti mi"'6ri olarak i
kıınet edeceldel'İ Perapalas oteHne 
2ittiler. 

Çok yüksek bir muvaf fakiget 
Otelde diğer misafirlerimiz kıy

t\'\etlj Fransız tnyyarecileriJe kır'jı
lattılar. He.- biri müteaddit r~lcor
lar kcrınıt, tayyare ve tayy.ırecili~ 
iin ne olduğunu çok iyi bilen fran· 
~t7. tayyarecilerinin Amerikah nıeı · 
lektaılarına gi;ıterdikleri takdirleri 

ünü 3 te lrlandanın Valentie şeh-
g • .. 
ri yakininden geçtik ve Parıı uze-

rinden gece uçduk. Maamafib Pa
ris'e atmak üzre aldığımız gazete

leri yine şehre attik. Ondan sonra 
şehir ve memleketleri ıiıdea fazla 
tayin edemem doğru htanbula gel 
dik. Balkanlarda fena halele yağ
mura tutulduk ve ıslandık. Yanı

mızda batka elbioemiz de olmadığı 
için bu ıolanma bizim için oldukça 
nahoş oldu. Seyahatimizden umu· 
miyetle ıikayete bir sebep yoktur. 
Şimdj,. birer banyodan oonra uyku
ya çelölecetia. Herhalde Perapalu 
ta banyo yapmak Bahrimuhitte ban 
yo yapmaktan dahe iyi olsa gerek" 

Tayyareciler ıehrimizde 3 gilu 
kadar kalacaklar ve IÖylendiJine 
göre btıradan Japonya'ya gid~

leı dir. 
Amerikalı t&J'yareciler Ne .. york-

tan salı günü ·albda hareket ettikle
rine .. e y etilköye dün ııaat biri 18 
ıeçe mÜYaaelit ettiklerine nazaran 
havada tam49 ... ııs dakika kalmıt 
lardU". Kattetikleri mesafe 4984 
mildir ki vasati '"arak ııaalla 100 
mil yani 186 kilometre katetmitler
dir. Boardunan ve Polendo Ne\'
york lstanbul araıandaki meıafeyi 
k•tetmekle timdiye kadar binbati 
Coateı'a ait olan dünya mesafe rf"
korunu da kınnrı oluyorlar. Amnİ· 
kalılarıa katettikleri meaafe Coste•' 
unkinden 160 kilometre kadar fazla 
dır. Costeı Pari,ten Nevyot·k'3 gi
derken 7'IOS kilometre k•tettmittir. 

Şehir ve tayyare cemiyeti tara· 

fındaı ... ,merikalı tayyareciler ~ete .. 
fine büyük reami kabuller ihzaı· e
dilınektedir. 

Paris'ten geçerlerken 
LE BOURGET, 30 A.A. -

Tayyare hangarı civarında Nevyork 

• 1 ıtanbul seferini yapan tanare 
pilotları tarafından atılmış ve ice
ri1inde Nevyork aazetelerinden bir 

kaç nüıha bulunan büyÜk bir zarf 
bulunmuıtur. Zarfın Ü•IÜ Pariı be
lediyetıine hitaben yezd11111tır. Ne 
zaman atıldığı meçhuldür. 

Fransız misafirlerimiz bu sa 

hah dokuzda Eakisehiı-e P.:i.de-• o 

cek ve Türk meslektaşlarını 
ziyaret ve avdet edeceklerdir. 

Yarın sabah ta Atinaya müte

veccihen uçacaklardır. Tayya

reciler dün öğleden evvel F ntih 

tayyare abidesine bir çelenk 

koymuşlar ve öğleden sonra 

şehirde serbest tenezzühler 

yapmıılardır. Akşam kendileri 

ne tayyare cemiyeti tarafındıın 

bir ziyafet verilmit, bu ziyafet 

le erkim hük6metle F ransrz • 
aefiri ve s ~faret erkanı hazır 
bulunmutlarchr. 

Jeneral'ın beyanatı 

Fransız tayyarecilerine riya 

aet etmekte olan Fransız ordu 

•unun en genç feriki Jeneral de 

Goya bir muharrimize demittir 
ki: 

- Malum vekayiden sonra 

büyük bir teeasürle Türkiye. 

den ayrılmııtım. Şimdi resmen 

tekrar çok sevdiğim memleke

tinize gelmekle bahtiyarım. 

Hakkımızda gösterilen bü. 
yük samimiyete ve hüınü is

tikbale son derece minnettarız. 

Muhtelif rekorlar katederken 

bütün arkadaşlarım bu güzel 

tchrin afakında uçmak zevkini 

tatmışlardır. Büyük bir muvaf 

fakıyet kazanmıJ fevkalade bir 

uçuı yapmış olan Amerikalı 
tayyarecilerle burada karşılaş

mak bizi ayrıca memnun etti. 

Ne mes'ut txellidir ki ~imdiye 

kadar cihan mesafe rekorunu 

muhafaza eden binbatı Coatea' 

la aynı rekoru kırmış ol,naları 

lazım gelen -çünkü bunun bey 

nelmilel surette tayini şarttır

Amerikalılar 1stanbulda aynı 
binada toplanmış oluyorlar. 

Coates bu tesadüften o kadar 

memnun ki! 

Gazete sütunlarınm, kürsü 
basamaklarrnın görünmez kö
şeleri hep böyle böceklerle do
ludur. Bu böceklerin birbirin
den çelimsiz iki kanatlarr var-
dır: Biri demagoji mantıkı, 
öbürü medrese belagati! 

;~;:.7:;::::::!~~r~;~e;~: En kuvveti i oyuncu 1 ar 
y•t f.ı.ınt .. ı reislik için Fuat Bey- finale kaldılar 

Biri, bezirgan hırkası gibi, 
fikrin yüzünü tersine tersini 
yüzüne çevirmek, öteki üst üs
te lal dizmek sanat1dır. 

Bizim gazeteleri ve kürsille
ri, su ile işler lakırdı değirme
nine çeviren işte bu cücelerdir. 

BİR TEK YOL 
iktidar ve şöhrete kısa yol 

yoktur; bu yol çıkmaz da de
ğildir. 

Herkes, bit hedefe varmış 
olanlarm bütün sıkıntılarını 
çekmeğe, bu çetin riyazet cen
deresi içinde sıkışarak ~ürli
meğe mahkumdurlar. 

Akıl ve hizmet şarttır. 
insanda en az spor meraklı

sı meleke, akıldrr: Ne uzun at
lar; ne dikin11 zıplar, ne de sı
çrayış yapar. Ayağım katı to
prağa basarak, yavaş, sabırlı 
ve mütemadi yürür. 

iktidar ve şöhret yolunda 
dörtnala koşanlarrn aklı, çok
tan çıkış noktasrnda kalmıştır. 

Falih RIFKI 

Müessif bir 
intihar 

(Başı birinci sahifede) 
aşım ıon tasarruf üzerine 100 lira 
Ücreti maktuaya t~hvil edildi. Bu 
para ile ailemin ve çocuklarnnm 
maişetini lemin etmek mütkülle,ti. 
Sırf bu end~e ile intihar ediyorum 
~ünkü çocuklarımı' ted'ih edemiye
ceii.m." 
• Zabıta ve müddeiumumilik tah
kikatı yapıldılrtan ve ceaet zab<ta 
tabibi tarafından muayene edildik
ten oonra, defaine ruhsat verilmit
tlr. Cenue meraıimi buwüa icra e
dilecektir. 

Merhumuu t.ı'ciimei hail 

den batka yeni bir namzet göıter-
memiıtir. Fakülte meclisi tekTar 
Fuat Beyi intihap ederae, divan ge
ne reddedecektir. Fuat Beyin fa11-
lauz 8-9 ıeneden beri reiı olma11-
m birçok müderriıler doğru bulma
maktadtrlar. Maamafih Fuat Beyin 
kabul edilmmneainde baıka bir se
bep olduğu söylenmektedir. 

Reialiie ruhiyat müderriıi Şekip 
Beyin intihap edilmek iıtendii!'i teh 
min edilmektedir. 

Ticaret ve sanayi 
bankası 

Vazigettni düzelte bil 
mele için teıeb 

biislerine devam ediyor 

Ticaret ve sanayi bankası bir 
an evvel tediyata batlayabil
mek için teşebbüsatma devam 
etmektedir. 

Banka ldtibi umumisi Maz. 
har Bey dün kendiıile görütea 
bir muharririmize deınittir ki: 

- Baz ımilli bankalarla va
ki olan temaslarımızdan müa
bet neticeler aldık. Şu bir kaç 
gün zarfında bir mukavelena
me imza edeceğiz. 

Talebe birliği 
Dün toplanarak yeni 

reisi intihap ettil 
Milli Türk talebe birliği dün sa

at 3,5 da reiı Şükrü Saip Beyin ri· 
yaaetinde bir içtima yapmıtbr. 

Bu içtimada nizamname mucibin 

ce reiılik muddeti hitam bulen 
Şükrü Salp Beyin yerine, yeni bir 
reis intihap edilmit ft DMicecle mü
beadiı mekııU,,d .. Şnki B. kazan 
mııtır. Birlik Şükrü Saip Beye, me 
salainden dolayı t8fekkür etmİflİr. 
Blrlilin bımlradaki puaunııeaellüm 
etmek üzere Suavi ve Şevki Be,-ler 
.ı.. mürekkep bir mutemet heyeti 
ı.eçilmİflİr. 

Ayni zamanda birlik için müna
sip bir bi- temini hususunda ma
arif vekaleti -dinde rica ve te,eb 
büsatta bulunulaaağa karar verilmit 
tir. Birlik -rtetıi günü tekrar İç
tima ederek diler baın meseleleri 
görü ıecektir. 

Gazetemizin tertip ettiği turnu
vanın finalleri bugün Taluiındeki 

teniı klüp 1ahalarında yapılacak. 

Finaller bugün t.1m aaat 9 da bat
layacak öğleye k~dar devam edecek 
öğleden sonra 2,5 da baılayacak ve 
akp.ma l adar devam edecektir .. 

Bu münasebetle yarın oynaya ... 
cak finalistlerden bir az babıetmelı 

İıtiyorum. Küçüklerin finalillleri 
Semih Süreya ile Mahmut Şerif'tir. 

Semih Süreya oldukça eıki ve 
tecrübeli bir oyuncu'dur. Yalnız u
fak tefek bazı kusurları vardır. Me
ıeli oyunda fazla asabidir ve aaa
biycti oynama siıtemi üzerinde çok 
tesir ebıektedir. Eğer bu ufak lnı
ıurunu da bertaraf edebilirse rakibi 
ni kolaylıkla yenebilir; Ak•i bald~ 

partiyi kendinden daha az oyuncu 
ve tecrübeli olan rakibine verir. 
Mahmut Şerifin en iyi hali oyunda 
ekıeriyetfe soğuk kanlı kalabilmeai
dir.Mubtelit dable gelince bu dable 
lıtanbulun ayrıayrı eniyi teniıcilerl 
ni havidir.Mi11Patsikakiı kadınlar i 
çinde en İyi oyunculardan biri ola- ! 
rak tanınmaktadır. Parteneri Şirin· 
yan İse erkekler arasında ayni vazi 
yettedir. Rakipleri olaıı Misa Anni
tage ve Sedat da hasımlarının vaz;.. 
yettindirler. Her halde bugü11 oy
nanan bu maç çok heyecanlı olacak 
tır. Öğleden ıonra )'apılacak olan 
maçlar giinün en mühim hidiıleri 

olacaktır. 

ilk maç tek et-kekler arasında o· 

lacak ve iki methur rakip (Şirin

yan - Sedat) karşılatacaldardır. Ka 
ri!erim bu maçın ne kadar mühim 

olduğunu daha bu iki rakibin ismi 
ni iıittikleri zaman anlamıt olecak
tırlar. 

Oynaıımıt oyunlara nazaran Se
dat eğer aaabiyete luıpılmaua nld
bine faile YUİyetteılir. Fakat iUl'a· 
arnı da unu-.nak lhmul1I' ki Şiri
ayu çok tcıhllkeli bir rakiptir hiç 
takaya gel-. 

teri 6-3 6-3 
Semih • Orhan, Şamli • Suha Nanıi 

6-1 S.10 6-S 
Suad - Sedat, Joffredi • Zeki 

6-2, 4-6, 64 
Karakat • Ganaway, Anniı.,e • 

Cimcos 6-3, 6-1 
Semih Haaan 6-3, S-7, 5-1 

Finaller 
Cuma 31 temmuz 1931 
Sabah 9 dan itibaren ı 

J .• Küçükler (Iİngl junlor) S.. 
mih Süreya - Mahmut Şerif 

2 •• Muhtelit (Mixte) MiM Patfl 
kakis • Şirinyan • MiH Anıo&. 
tage • Sedat 

3.- Küçükler çifti (junior .ı...._ 

leı) 

C. Fre1CO. Ha1&n Nuri 
S. Süreya - Orhan Fikri 

Öileden ıonra aaat 2 1 /2 elan İti· 
baren: 

ı~ Tek erkek (ıingle) Sedat - şı. 
riniyan 

2.- Tek Hanım MiH Anniı.,e • 
Miu H. Whitall 

3.- Çift erkek Suat . Sedat M 
Karakaı • Gannaway. 

Kupalar lngili. sefiri Corç Klarlı 
cenaplan taraf111dan tevzi edil<'Cek
tir. 

Den iz yarışları 
ve At yarışları 

Bu,-ün Beyk:>zda senenin ikin<'İ 
kürek yarıtı yapılacakbr. 

Geçen seferki yarıılarm ~k 

fazla muntazam olamamasını :tene~ 

nin ilk yarıtı olmasına hamletmit 
ve görebildiğimiz kuıuı·ları o -
man açıkça IÖylemittik. 

Buıün yapılacak olan müaabaka 
lerda bu noktaların da nazarı clildca 
te ıılmmıt olduğunu memauni,.etle 
du,.ıluk bakalon buaün kürek nriö 
aabaluıları naaıl olacak. 

At garı,tarı 
Bualarclaa -da bugün Veli el. 

\)llJ'D'lllcla me\'limia ilk al y ......... 
yapdacaktır, 

Tek hanımlarda Mi11 Arrnitap • 

MiH Wbittall ile karfılllf&Cllktır bu 
oyuncuları ela ayrı ayrı söz öniiae 
getirirıek MiH Whitall rakibesine 
faikıir, Son maç Suat - Sedat • Ka
rakaı - Gannuway ara11nda yaprle
rakur ,fakıt bu çiftler için dünKara 
katla • Gannuway İn oyununu &Ör
dükten sonra bir şey aöyleyemem 
bakalım neticeler ne olacak. 

Bu y&nflar ......... etlmiade p 
l'e\'8'1a olap birçok H..eakirlan ........... Vahit Bey Kini paflı zade Rıfat 

Beyin oğludur. 58 yafmcladır. Refi. 
bu sabık müze müdürü Hamdi 
Beyin kızıdD'. Vahit Beyin oilu. 
Hamdi Bey Ankarada Baban zade 
Fuat Beyin yazıhanesinde memur, 
kerimesi Nimet Vahit hanım da 
konservatuvarda muallimdir. Vahit 
Bey Erkanı hartoire mektebinden 
mezundur ve lcolaiahğa kadar ter
fi ederek 1903 ıeneainde tekaüde 

Nihayet 
Evlendiler 

Dün oynanan oyunlan puvanlartlo 
beraber aıağıya yazıyorum. 

Bu yanılann proanumaı ... tel
Iİlitmı kıammuıbıusumuzda "ermit 
tik; burada bunlara fazla bir feY ili 
ve .cı-recefiz. 

Neticeleri alddı:tan sonra filürle
rimizl daha vazih bir 1Urette yaza-

sevkedilmiıtir. 

Tekaütlüğünü müteakip Düyunu 
umumiyeye intİ'8~ etmiş ve Düyu.-
nu umumiyenin son zamanına ka
dar mektupçu ohırak İfayt vazife 
etmittir. 

Düyunu umuıniye tasfiye edil. 
dikten şonra, sanayii nefise ve mü. 

hendiı m..ı.teplerinde "'"'at mual
limliklerine tayin edilmiş. gene bo.1 
esnada ilaveten Barut inhiıar1 mec. 
liıi idare reisliği uhtesine verilmit
tir. 

Vahit Bey bu vazifeleı· uhtcıin
de iken intihar etmfştir, 

Vahit Beyin Apollo İlınönde 

münteşir bir eseri vardır .. P(k nlulc: 

ted.ir bir iHm ve .san'at adarn1 olan 
merhumun bu eserinden maa .. 

d• gerek gazetemizde, &'trck 
diğer rrazete ve mecmualarda inti. 
şar etmiş birçok yaı:darı vardır. 

İzmir valiıi Kazım Paşanın 
kerim.si Şükran Hanımla ak
tör Muammer Beyin nihayet 
dün Üsküdar evlenme memur
luğunda nikahları kıyıldı. 
Şükran Hanıma Üsküdar 

kaymakamı lzzeddin, Muam
mer Beye de artist arkadaşla
ı·~dan Lutfullah Bey vekil ol
dular. Nikahta kalabalık bir 
davetli vardı. Akdi müteakıp 
Muammer Beyin hemşiı·~ai Me 
sih Ulvi H. Şükran Hanıma 
pırlanta bir yüzük hediye etti. 
Davetliler Kızkulesi parkında 
ihzar edilen büfeden Gece geç 
vakte kadar izaz ve ikraın edil
diler. 

Evlibr, nikahı müteakıp Ki 
zım Paşaya şu telgrafı çekti
ler: 

Pederimiz Kazım Pa~a ve 
valdemiz Hanımefendi Hazret
lerine: 

Fretıco - Hasan, Topikiyan _ Lef bilecetiz. M.ö. 

Yelken açarken bir 
sandal devrildi:. 

Üç kişi denize döküldü Civardan 
görülerek kurtarıİdılar 

Binbatı Coates demittir ki: 

- Fevkalade bir muvaffakı-

• yet kazanmıt olan kıymetli A

Merhumun ailesine bu hic boklc 
nilmiyen elim hidi .. den dol;yı he. 
yanı teelllsÜr ve taziyet eyleriz. 

Bugün Üsküdar dairei bde
diyesinde nikahımızın aktedil
diğini hürmet ve tazimle arze
der ve daima muhtaç bulundu
ğumuz muhabbet ve teveccüha 

Küçük Mustafa Patada otu
ran Tuğla tüccarı Hasan Rah
mi Beyle katibi Yakup Efendi 
dün Hasköyde Erzincanlı Der
vitin sandalına binmitlerdir. 
Yolda yelken açmak isterler
ken, sandal devrilmit, hepsi de 
nize dökülmüşlerdir. Fakat et
raftan yetiıilerek boğulmaları· 
na meydan verilmeden kurtarıl 
mıtlardır. 

mahallesinde Aynalı bakkal ao 
kağında 56 numaralı haneci. 
oturan Leon, evvelki gün Fe. 
ner vapur iskelesinde bir kalp 
yirmi betlik sürerken yakalaa
mııtır. Leon kalp parayı nere
den aldığını bilmemektedir. Po 
lis kalp paranın nasıl tedarik 
edildiğini tahkik etmektedir. 

• 

8 yaşında carih Tekirdağında teftiş -1 merikalı tayyarecilerle görüt

müt olmakla çok mes'ııdum. 

Şimdiye kadar muhafaza etti

ğim dünya mesafe rekorunu kı 

ran değerli gençlerle burada 

bulutmak beni çok sevindirdi. 

Kendilerini çok büyük bir mem 

nuniyetle bu muvaffakıyetlerin 
den dolayı tebrik ederim. 

tınızdan mahrum edilmemekli- Valide hanında oturan 8 ya-
Son günlerde sokAklaı <l:ı hızı ğimizi ellerinizden öperek ni- şmda Ali evvelki gün Çakmak 

Yanmayan fenerler Müskirat İnhisarı umumi mü 
dürü Asım Bey Tekirdağında 
inµ edilmiş olan şarap fabrika 
ııru Vı! tesisatı teftişe gitmi,ti. 
Asım Bey dün avdet etmistir' 

Frarısız 

8 

taggarccileri 
ziyaretten 

Türh tayyare cemiyetini 
çıkıyorlar .. 
da hazır bulunmuşlardır. 

F ranıız atet.? mili teri Mira

lay Sarou:Fransız ordusu namı 
na halk ve matbuata tayyareci 

!erimize gösteril:m hürnü ka
dolayı arzı şi.ikr:\R ede· 

fenerlerin yanmadığı ve bnı:I\- yaz ile teyidi tazimat eyleriz. çılarda küçük Yenihanda otu-
rınm da erken sfo•dügu ~örül- Evlutlannız ıan 10 yatındaki Yani i'e oy-
müştür. Belediye bu hmu•ta Şükran, Muammer narken biribirlerile kavga et-
karakollar va&ılilsİle tah'.'·l<at Ş"k H d. k' ·n· I• d' .. .. ~ u nın • ıyor ı: • ıt .r ır. 

yaptırmıştır. ~ul~n. fenerlerin _ Pederimle barıtmış deği. Kavgada Ali elinde bulunan 
yanmasını temm ıçın t~dabir )i;-:, Fakat pederim nikahımızı büyük kıt'ada bir Ç.\kıyı Yani
aimmıstı.-. ı' bekliycrdu. Buf!Ün onu da yap 

1 

nin böğrüne ııa,ılamış, , ğır su. 
Adil R Ankc>raya "tf tı.:. rette yn~alaı•a, yan Et~:ıl has 

. . • ' . . . ~1 . ' Muammer n. İGe Şükran Hn tahan:!sıne '•aklırılmı~tır. Ali 
Malıye _ı.e~ cb ,;-oftı,ıyc .. ,.'.,.' ve nmın o da nasılsa bir kerre sah 1 yakalanmış, e!l.:vcyni ti~ S!lrgu 

boroa komrserı A~ıl B,y l·uk·ımc.tle neye çıktığını ve batka h!Ç bir 

1 

ya çekilmiştir. 
temas et:uk <iı~re .'un " ı.,~"l'" ıı.~n .. :;ahl!eye ç.!.~ıııy.::cıjiını K'l'p yİrn1i b~ş'.i't 

~ vl v • , . . 

. . 
Teşehkiir 

rtt.!rhum Z~\tCİ&l C!:Z'lC• :::~rc..."
fin ha hlı[:ır.tla lı~tmm•zı &!>· 

.-an ve vefatır. da cenazesinde 
bulun,>.1 ve be;;i taz:yet eden 
:\ziz arkad:tşlarına kırık kalbi· 
m · n bu itin l:uvYet!le tc!ekkür 
;,derim. , 
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Mütekaidin Eytam ve Eramilin maaş yoklamaları 
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Beşiktaş Ma.1 
Md· Askeri 

Dul ve 
Yetimler 

Akaretlerdeki 
tevzi 

mahalinden 

45200 45000 
45425 45201 
45650 45426 
45850 45651 
46050 45857 
46300 46051 
46580 46301 
Mlilki Dul ve 

Yetimleri 

Al..aretlerde 

25180 25001 
25360 25181 
25440 25361 
25525 25441 

Askeri 
tekaüt!eri 

Akaretl .. rde 

48200 48001 
48400 48201 
48600 48401 
48800 48601 
48920 48801 

Mutki 
tekaütleri 

Akaretlerde 

26125 26001 
26250 26126 
26370 26251 

Üsküdar Mal 
Wd. Aakeri 

Dul ve 
Yetimleri 

:>a1a kapısın. 
daki tevzi 
mahalinden 

30300 30001 
30600 30301 
30900 30601 
31200 30901 
31500 31201 
31EOO 31501 
32050 31801 
Mülki Dul Vf 

Yetimleri 
Eski tevzi 
mabalinde 

21200 2100U 
21400 21201 
21600 21401 
21770 21601 

Aakeri 
tekaütleri 
Eski tevzi 
mahalinde 

33280 33001 
33560 33281 
33840 33561 
34120 33841 
34400 34121 

Mülki 
tekaütleri 
Eski tevzi 
mahalinde 

22615 22501 
22855 22676 
23060 22856 

K. Köy Mal 
Md. Askeri 

Dul ve 
Yetimleri 

Kadıköy 
Halinde 

26250 26000 
26500 26251 
26750 26501 
27000 26751 
27250 27001 
27500 27251 
27750 27501 
Mülki Dul ve 

Yetimlen 
Kadıköy 
Halinde 

16250 16001 
16500 16251 
16750 16501 
17000 16751 

Askeri 
tekaütleri 
Kadıköy 
Halinde 

28250 28001 
28500 28251 
28750 28501 
29000 28751 
29300 29001 

Mülki 
ekaütleri 
Kadıköy 
Halinde 

18250 18001 
18.500 18251 
18580 18501 

Beyoğlu Mal Md. Aakeri 

Dul ve Yetimleri 

, 

(aııımpaşa 

20120 20001 
20240 20121 
20360 20241 
20480 20361 
20600 20481 
20720 20601 
20850 20721 

Beyoğlu 

50115 50001 
50230 50116 
50345 50231 
50460 50346 
50575 50461 
50690 50576 
50805 50691 

Mülki Dul ve Yetimleri 

Kasımpeşa 

19533 19501 
19566 19534 
19599 19567 
19630 19600 

Beyoğlu 

13135 13001 
13270 13136 
13400 13271 
13530 13401 

Askeri tekaütleri 

Kasımpaşa 

21670 21501 
21840 21671 
22010 21841 
22180 22011 
22350 22181 

• 

Beyoğlu 

52130 52001 
52260 52131 
52390 52261 
52520 50391 
52650 52521 

Mülki lekaütleri 

Kasımpaşa 

19050 19001 
19120 19051 
19150 19121 

Beyoğlu 

14125 14001 
14250 14126 
14375 14251 
14475 14376 

Eminönü MaJ Md. Askeri 

Dul ve Yetimleri 

Sultan Ahmet 

8170 
8240 
8416 
8580 
8750 
8920 
9125 

8001 
8171 
8241 
8411 
8581 
8751 
8921 

Merkez 

180 
360 
540 
720 
9CO 
108~ 
1250 

1 
181 
361 
541 
721 
901 

108' 

Miilki Dul ve Yetimleri 

Sultan Ahmet 

5185 
5370 
5550 
5750 

5001 
5186 
5371 
5551 

Merkez 

225 
450 
675 
900 

\ 
226 
451 
676 

Askeri tekaütleri 

Sultan Ahmet 

10200 10001 
10400 10201 
10600 10401 
108CO 10601 
11000 10801 

Merkez 

3200 3001 
3400 3201 
3600 3401 
3800 3501 
4000 3601 

Mülki tekaütleri 

Sultan Ahmet 

6750 
7000 

6500 
6751 

Merkez 

2130 
2260 
2365 
2550 

2001 
2131 
2261 
2366 

Fatih Mal Md. Aeker; 

Dul ve Y eti~..ri 

Samatya 

42700 42501 
42900 42701 
43100 72901 
43300 43101 
43500 43301 
43700 43501 
43900 43701 

Eyüp tediye 
tubesinden 

36110 36001 
36222 36111 
36332 36223 
36442 36333 
36552 36443 
36662 36553 
36750 36663 

Fatih tediye 
~ubesinden 

14200 14001 
14400 14201 
14600 14401 
14800 14601 
15000 14801 
15200 15001 
15400 15201 

Mülki Dul ve Yetimleri 

Samatya tediye Eyüp tediye Fatih tediye 
~ubesinden ~ubesinden ıubesinden 

29200 29001 32060 32000 8200 8001 
29400 29201 32120 32061 8400 8201 
29600 20401 32200 32121 8600 8401 
29750 29601 32250 32201 8750 8601 

Askeri tekaütleri 

Samatya tediye Eyüp tediye 
şubesinde şubesinde 

40200 40001 38110 38001 
40400 40201 38220 38111 
40600. 40401 38330 38221 
40800 40601 38440 38331 
40900 40801 38550 38441 

Mülki tekaütleri 

Satamya tediye Eyüp tediye 
şubesinde şubesinde 

28200 28001 32580 32501 
28400 28201 32630 32581 
28450 28401 32690 32631 

Fatih tediye 
şubesinde 

17220 17001 
17420 17221 
17620 17421 
17820 17621 
18020 17821 

Fatih tediye 
ıubesinde 

10200 10001 
10300 10201 
10400 10301 

c Beyoğlu, Kadiköy, Üaküdar, Beşiktaş kazalarından maaş alan ilmiye tekaüt ve dul Ye yetimlf'.ri ile haziran 931 den itibaren bu kazalardan avans suretile maaş bağlananların yoklamalan merbut olduklan malmli
ç cürJükJerİl'Ce yukarıda irae edilen yerlerde yapıiacakt.ır. 
g 
r Emlnönli malm .. idlirlüğüDden hidem11b vataniye ve ilmiye tertiplerinden maaf alanların yoklaması muka<ldema mer!~ezden verilen bilumum avanslarla Haziran 931 T.den sonra Eminönü malmiidürlüğlince yeni bağlanan 
) ava s maaş:arı yo'.damalıırı. 

j Fatih malmüdürlüğü:ıden mı11.f alan i!miye tekaütlerile dul ve yetimleri ve haziran 931 tarihinden itibaren lu malmlldürlüğünden avans maaş bağlananların yoklamaları yapılacaktır. 

~ 1-Bilumum Dul, Yetim ve j lediye ve Devlet demir yolla- l imzadan istinkaf edenler sebe- l kında berveçhi ati şerait dahi- l köy ihtiyar heyeti tarafından 1 olan derecei alaka ve mlU1ase- 1 hirde bulunan Türle \konsolos· 
c tekaütlerin zat maaşlarına ait rı gibi müessesatta çalışan te- ı bi imtinaı imza mahallinin al- linde yoklama yııpılır. tanzim olunan yoklama ilmu- betini ve sahibi maaşın yokla lan tarafından tasdik olunacalı: 
11 EylCıl yoklaması Ağusrosun bi kaüt ve dul ve yetimler ıçın tına yazacaktır. Diğer esbap A - Diğer vilayetlerde mu- haberlerinin de idare heyetin- ma mahalline gelemiyecek de- ve bunları ibraz edecek şahsıll 
L rinci güniinden başlayarak 23 yoklama ilmuhaberlerinde ne- solayısile azadan birinin imza- vakkatan bulunanlar, elen musaddak olması ve bun- recede hasta veya malili oklu- hüviyet ve ikametgah ilmuha· 

üncü gününe kadar aşağıda ya- relerde müstahdem oldukları sı temin olunamaz ise keyfiyet Bunların yoklamasını her lara 3 ünı:ü maddede yazılı fo- ğunu da sahibi maaşın ikamet- berleri .behemehal aranacaktı(. ! zılı c~zdanların liva numarası sarahaten gösterilecek ve ora- o azaya mahsus imza mahalli- kim yaptıracak ise hüviyetini, tağraflarla vesaik in raptedil- gahr ihtiyar heyetine ve bu 7 _ yoklama ülmühaberlerİ 
f tertibıle yapılacaktır. ~~rdan ald<klan 1;1aranın maa~, nin altına mu~tar tarafından mahalli ikametini. ve kimin yo- mesi ezzemdir. heye~~n-~ens~p old~ğu n~hi- her malmüdi.irlüğünde vardı!· 
" . 2 - Eshab_ı maaş. yoklama u_cret v~ya yevmıyede°: hangı- yazılarak tasdık olunaca}ttır. klamasını yaptırciığıru natıik B _ İstanbul da olupta ih- ye ~udu:ıyetıne tasdık ettıre- Maaş sahiplerine ilan tarihiıı-
ı. ılmuhaberlerıne yenı çrkartık- sı oldugu da }"Oklama ilmuha- 5 - Ilmuhaberlerde hak ve b" f t fi .1 h b . .k _ cektır. Bızzat yoklamada ha- elen itibaren bu ilmuhabeıJer 
" 1 · 1 · · , be . . .. . . . . ır o ogra ı ı mu a en ı a tiyar, alil, ve hasta olmak se· b 1 1 arı resıın erını yapıştırmaga rının sutunu mahsusunda ya sılıntı kabul edılmez. Bu yolda • . . • . zır u unmıyan ar namına ge- meccanen tevdi olunur. 

mecburdurlar. Resmi senet, zılı olacak ve ıbu sütunun hi- tanzim edilmiş olan ilmuhaber met~ahın~n iht~yar_ .heyetıne bebile bizzat yoklama yerine !enlerin ibraz ettikleri ilmuha-
~ maas cüzdanı, nufus tezkeresi zasına istihdam eden daire Ier eshabrna iade edilir. tasdık ettırerek :sahıbı maaşın 'gelemiyece:k olanlar <la y-okla- berlerin arkasında bu tasdikli 9 - Yoklama müddeti .zar· 

ve ayrıca sahibi maaşın iyi ve (tasdiık olunur) şerhini yaza- 6 - Maaş sahiplerinin yo- yoklama ilmuhaberile birlikte nıa ilmuhaberlerini kendi m~ruhat görülmedikçe yokla- fında müracaat edemiyenlerııı 
~ ~·azıh çıkarttın_l~ış 2 foto~?<ıfı r~k altını_resı:ıi ?"'.ü?ü:ıe ta~- klamad~ bizzat hazır bulunma- yoklama esnasında memuru adamlarile gönderebilirler. Bu ~yapılamaz. yoklaması 24 Ağustostan ;:~ 
lı ılmu.lıab~rle bırlıkte getınle- tım ve daıresı amırının ımzası- !arı katıyen şarttır. mahsusuna vermesi mecburi- süretle başkalarının yoklama . Ağustos akşamına ık.adar ya· 

ı ı:ektır. Ilmuhabere yapısmış le tevsik edecektir. Bundan yoklama yerine ge- d" H.. . .
1 1 b . . ilmuhaberlerini getirecek olan- C - Ecnebı memleketlere pılacaktır. 

1 . fi .. .. l . . . . . , ır. uvıyet ı mu 1a erım ver- . k.l d ·tın· 1 o an totogra ar muhtar muhu 4 - lmuhaıberde ıhtıya•r he 1 Jemıyecek derecede ıhtıyar . . • . 
1 

lar yoklama ilmuhaberlerinin yo ama esnasın a gı ış o an ıo - Yoklama mahalleri 
1 

rile okunaklı bir sürette tasdik 1 yetini teşkil eden bütün aza- alil ve hasta olanlarla yokla~ ıneyen!erın getırecegı yo~ ama arkasına ayrıca kendi fotoğra- maaş sahiplerinin gönderecek- cüzdanların liva numaralanr ı; 
" edilmiş olacaktır. nın mühür veya imzası bulun- ına gi.inlerinde mm·akkatan di- ilmulıaberleri kabul eclılmez. fisini yapıştırarak hüviyet ve !eri yoklama il.muhaberlcı·i bu- göre aşağıda yazılı tertip ci;ıi· f 3 - Devairi resmiye ile dev- mak şarttır. İlrnuhaberin zi- ğer vilayetlere gitmiş olanlar Sahibi maaş için diğer vilayet- I mahalli ikametini ve yoklama- lundukları şehırde olan veya o . resinÇe ve hizalarında gösteri· 
t let inhisarı idarelerinde ve be- rini ihtiyar heyeti azasından müstesnadır. Bu gibiler hak- 1 !erde bulundukları kasaba ve sı yapılacak maaş sahibi ile şehre en yakın diğer bir şe- l Jen yerlerde yapılacaktır. n---------------......-...... -...-.. ______________ .._-....._..-...,._....._.--..... ..._...._ __________ _. __ ....; ________ __, ______________ _,_ __ ._ ______ .._ ____________________ _. 
d Beyoğlu Üçüncü Sulh Hakimli- J.,tanbul Jüncü icra memurluı:un-

•. d 1 • b gın en: da rı: 

ğ Mıgırdıç Frcnkyan efendi ile 1 Bir borcu11 temı:ı i için mu.lıcuz 1 
) Leon :fendinın şayıan ve müştcre~ ve paraya scv:ri1mesi mukarrer rno ~ 1 

b ken mutasarrıf oldukları Galatada ble eşyası 6 8/ 31 t&rihinde sa<tt 9da 1 

b Kı!ıç Ali Pasa mahall~inde Çöp- Bayazi t Soğan Ağa mahallesi Zl No 
1 

u lük iakelesı sokağında eski 6,4 ve hanede sat 'acalttır. Taliplerin ycv- 1 

18. m., 18m ve yeni 4, 6, 8 numaralı mi me~iıilrde mahallinde hazır bu
d ve 4392 lira kıymeti muhamen.eli lunacak memuruna müracaatlcri. 
k ve sat taraf: Köçe zadelerin vere
li &<si ile Sofi Hanım mağazası c.ep
v hesi Çöplük iskelesi >okağı ile malı 

dut 3 bap maj:aza ile yin.: Galaıa

ZA YI: • Derununda Üçüncü J 

Kolordudan alıp Sülcymaniye aıker ' 
lik şubesine kaydettirdiğim tebdili-

lı da Kılıç Ali Paşa mahalninde hava raporum ile nüfus texkerem 
ğ Çoplük iskcksı ve Kara Mustafa ve bir miktn pra muhtevi cüzdanı. 

Paşa sokai:ında eski 18 ve yeni 229 
ve 229/1 numaralı ve 6140 Lira kıy

ı mcti muhammeneli ve sağ tarafı 

t nhtı-n sol tarafı Köçe zade Sofi ve 
Arnnik hanım ve·resesinin mag1tzası 
.ii.rkası Maryonda hanımın vercsesiıl.e 

ıru zayi eltim. Yenileri alınacağın

dan hükümleri yoktur. 
Sirkeci takıl mahallinde şoför 

Halit oğlu r; eşct. 

ZA YI: - 28 temmuz 1931 Salı 
d Veron ika hanım mağazası <>nü çöp- ak~amı köprüden hareket eden 7,50 
c lük iskelesi sokagı ile mahdut bir Kadıköy nıun vapurunda gazete i

bap dükkan ve mağaza izalei ~uyuu çinde sa.rıh bir adet fatura kopya 

5 ~ımnında hükmen açık artırma ile defteri zayi etmiş olduğumuzdan 
d &;ıtrlığa çıkan] mı ·tır. mezkur defterin Sirkeci' de Kaiseri 

1.- Yeni 4, 6, 8 numaralı 3 bap Hanında 19 No. ya teslimini insa
magaza 47 5.75 Metro mürabbaı üze- niyet namına rica e<leı-iz. Mezkur 

n >finc ve )t11i Z29 ve 229/l numaralı defterin teılimi mukabilinde miıkii· 
maı;aza da 166.50 metro mürabbaı fat verilecektir. 

lı ü •erine hına edilmiş olup halen ipo
ı. tek ve hacza muallak bir muamc~
t ıi yoktur 
c ~.- Şartnan.ıcsi her ke:il.n göre
ı. bileceği 'a2iyette 931 / l 73 nunwra
k lı dosycdedir. 

3.- '.fapuca müseccel ve gayrı 

n ınuscccol hak sahipleri ilan tarihin 
Ç den yırmi ı; zarfında mahkeme-

' d ye müracaat ı!e haklarını tespit et
h mdcri l azımdır aksı ıak<lirde gay
s rı mıı,ecccl hak sahipl~ri bedeli 
1, rni: yedenı-ı paylasmasından hariç 

tuıı.ı!acaktır 

b 4.- Miııaye leye istirak edecek 
I~ zevat %10 ni sbetindc teminat akçe
y •ı depo edece ktir. 

ti 5 - Mezkür gayrı menkuler taci
d hı ilanda, ıtıbarrn bir ay zarfında 
- ya. i 3 Ey:ı l 931 Perşenbe günü 

sa•t 15dc Beyo~lu Sulh mahkeme-

lsta?ıbul 8 inci icra memurltAğun 
dan: Bir deynin temini istifası için 
Sirkecide Alemdar oteli dahilinde 
ki matbaada mahcuz Tipo makine•İ 
i.1eni müzayede ıuretiJe mahalljnde 
3 Ağu•tos 931 Pazartesi günü ıaat 
10 <lan 12 ye kadar ıatılacağından 
talip olanlann mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaat1arr j_ 

lan olunur. 

icra olunacak ve en çok arttırarun 
üzerine bırakılacaktır. 

6 - Üstünde bırakıl&ı zat bede
li rnü<ayeclcyi beş gün zarfın.da 

vermeğe rnecb~<lur, aksi takdi.rde 
muamele fesih ve farkı fiat ile za
rar ziyan müşteriden alınacaktır. 

Şeraiti me2küre dairesinde talip 
olanların sc:ıtrş men1uruna müra-

ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

BanKa tonııner~iJale 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,00i> Liret) 
Travellers (Seyyahia 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira• 

veya dolan frank olarak 
satılan bu çekler sayeııinde 
nereye git.seniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 

her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda trenlerde 
bu çekleri en küçük tedi· 
yat çin nakit makamında 

kolaylıkla istimal edebilir
siniz. Travellers çekleri ha
kiki sahibinden başka kim
senin kul'.anaİnayacağı bir 
şekilde tertip ve ihtas edil· 
miştir. 

3 üncü Kolordu 
illnları 

284, 7 50 kilo kuru ot ka
palı zarf usulile satın alına

caktır. İhalesi 4-8·931 saat 
15 de icra olunacığından ta

liplerin şartnamesi~i görmek 
ilzre her gün öğleden evvel 
ve münakasaya iştirak etme

leri için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis-

Istanbul Adliye Levazım Mü
dürlüğünden: 

Haziran 931 tarihinden itibaren bir sene zarfında tab edile
cek olan Adliye ceridesinin aleni münakasaya vaz'ı takarrür 
ettiğinden şartnamesinde muharrer evsafı kanuniyeyi haiz ta
liplerin yevmi ihale olan 15 ağustus 931 cumartesi günü saat 
14 te Adliye Vekaletinde müteşekkil mübayaat komisyonuna 
kanun dairesinde müracaatları ve şartnamelerin ise İstnbul 
Adliye levazım dairesile merkezde mübayaat komisyonundan 
istemeleri lüzumu ilan olunur. 

BeyoglunD.a Taksim Sıra Servi- den itibaren 20 &ün içinde evrakı ' 
lertltki Dairesinde llayi zavife eden müsbitcJerile 930/ 535S doasya nu
lstanbul llı:.inci icra Memurluğun- m"'rasile da.ireye bildirmcleci lazım- ! 
dan: ı dır. Aksi taktirde hakJarı tapu si- ; 

B . ,_ k . . . t ,_ d"'- cihle sabıt olmayanlar -.tış bedcJi- ' 
1:C .auııııea JÇJn ıpo ca. e '1v.ıcn ve . j 

tamamına (Ytis doksan bin bq nm payla~ması,ndan bari~ ~alacak- , 
·· ) 1. k kt" 1 G lıırdır. Mutcrakım vcrgı ılc bcle-yuz ıra ıymet ta ır o unan a- . ~ . . . .. 

l •·da Sulta B t h 1le . dıyc resmı. vakıf ıcaresı vesaır mu-aWl" n ayazı ma a sın-

d K l Al . p dd ·-~ "'-k· kellcfiyetrer müşteriye aittir. Bu e r ıç -ı aşa ca. esıu.ue ~ ı . . . 
98 ila. 116 ve yeni ıız i·la 132 ve husu_s~akı sartnarne 1_18/931 tarıhı~: 
K ·' Al" p 1 u· 25 s· F den Jtıbar"n her kesın gorebıleccg• .. ıç ı aşa a ve ıte ran . 

· da 2 ·ı· 28 Si F mahal olan dauc <livmhanl-sinc asıl sez pasaıın ı a ve te ran- " • 
Ç k 1 .,_, 11 Si F mış oldugundan daha fa2la malu-scz ı mazı , a.i:ı ve te ran-

km 14 ·ı, 20 .J k mat almak isteyenlerin şartnameye 
sez çı azı l a nu u mura -
ka k d

. .. . 'k 
11

. ve 930 15355 nu,lu dosyada mevcut 
m ve a ımen tcvsıı ınti a ı ' 

ve mezklır mahallin e~ısaf ve vazi-
dükkanlarla magaza ve depoları 

müşremil ve Site Fransez · hanı na
m>Je maruf hanın 7517 hisseden Ya 
rım hissesi 15/ 7/ 931 tarihinde Dai
rede icra kılman bi:rinci 11c açık 
arttırması neticesinde (On bin) li

ra bedı:I mukabilinde tnüşteriııi 

uhtesindc kalmış ise<lc bedeli mez· 
kur kıymeti muhammineye nazaran 
dun görülmüş olmakla 22/8/ 931 ta
rihine müsadif Cumarte•i günü 
saat 14den 18 ze kadar daırede 

ikinci ve açık arttırması icra kılı
nacaktır. 

Arttırmaya iştirak edece klcrin 

yet ve taktiri kıymeti havi tanzim 
kılanan rapDru görebilecekleri ilin 
ulunur. 

Piyango 
ğünden: 

Müdürlü-

Bir adedi azami yüz liraya 
olmak iki adet kasa muba
yaa edileceğinden vermek 
isteyenlerin 5 ağustos 931 
tarihine kacar piyango mü
dürlüğünceki mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 

mczkUr binanın kıymtti muham

minesi yarısının % 10 nisbetinde te 1 
mina.t akçesi vermeleri lazımdır. 

Hak.lan tapu sicilile sabıt olmayan-

illiyet Ma baas 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevl evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektup1uk kağıt zarf, kart vizit, 
muht·ra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mabıuaa 
• Telefon 24311/2/3 

>Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercilme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
<. iDEAL BÜRO) 

Eseri gayet gtlzel bir ıekile intipr etmiftir. 

Bütün İş adamlarına tııvsiye ederiz 

Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaatı 
Agah Bey kitaphanesi 
Muallim Halit kitaphanesi 

Üsküd,1'.da lstanbul Altıncı lcra 120 gün •arfında ve ~wılkı müııbet••. 
Memurlugundan: leriyle bildinneleri lizınxhr. Ak•' 

Tamamına 2800 ·lira kıymet tak- halde hakları tapu gici~Je sabit ol· 

dir edilen Kartalda Yalanız Selvi mayanlar .atiş bedelinin paylaşmıı· 
sokağında 2634/2699/32/95 numa- smdan harıç kalırlar. 
ralı yedi <lönüm bahçe ile yine ma-
hafü mczklırde tamamına 2400 ara AJakadarların İcra w: lfliıs ka· 

kıymet takdir edılen 2640, 38 nu
maralı ve 6 dönüm bahçmin 
tamamlan 7/9/931 taı-ihme müııa.dif 
pazartesi günü saat 15 den l 7ye ka
dar Üsküdarda İstanbul altıncı icra 
dairesinde birinci arttırmadır. 

Satış şartnamesi 10/ 8/ 931 taı:ıi

hin.U, Divanha'1eye taalluk edile- ! 
cektir. Satış pe~ind. r. 

Arttırmaya iştirak edenlerin yüz

de 7,50 pey akçaları vermele.ri .la

zımdır. Hakları Tapu sicilleriyle 

nU11unun ahkmuna tcvfiki harck•1 

etmeleri icap eder. Daha fazla mır

lômat almak ist<eyenlerin 931-434 ı)o 

sya numa.rasiy1e daireye 

etmeleri ilin olunur. 

müracaat 

Yeni neşriyat 

MUHiT 
Muhit in 34üncü sayısı üç ren· 

kli nefis bir kap içinde çıkını. ı · · 
sabit olmayan ipotek 'l;lacaklılarla 

. ~ Bu nushada Ahmet CevAt, Jtfusta" 
dıger alakadarlarırı ve irtifak Hak- ~ 

f "~k· Abd .. lhak ş· · Kcn3•· 
Jar ipotekli alacaklılada diğer ala
kaılarJarın ve irtifak hakkı sahip
lerinin ve hususile faiz ve masarife 

Dr. İhsan Sami ~
Qksürük şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı 

için pek tesirli iliiçbr. Di
vanyolu Sultan Mahmut 
türbeıi No. 189 

kı sahiplerinin bu haklarını ve hu- ı a "i"'- ıp, u ınası , 
~us~yle fai:.ı:~ .-..·e me_sarife dai~ olan HuJ.usi Be.yle~J;. I-Ialide Nu:rt:t tı•"' 
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M. M. satın alma 
L komisyonu ilan• 

1 
İzmir müstahkem mevki 

"lhatının ihtiyacı olan odun 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İha!esi 8 ağustos 
931 cumartesi günü saat 15 
30 da İzmir'de müstahkem 
llıevki sabnalma komisyo
nunda yapılacaktır. Talip'erin 
Şartnameyi görmek üzere 
Fındıklı'da heyetimize ve 
Jatname almak ve tekliflerini 
yermek üzere temiııatlarile 
ltmir'de mezkür komisyona 
müracaatları. (459) 

Dört adet Kupa ve dokuz 
ade t Fay ton arabası maa ko

tuın takımı kapalı zarfla mü· 
llakasaya konmuştur. İhalesi 
8 ağustos 931 cumartesi günü 

saat 15 te Ankarada merkez 
llahn alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna

meyi Fındıklıda heyetimizde 

görmeleri ve şartname almak 

Ve tekliflerini vermek üıere 

teminatlariyle birlikte Anka
ra' da mezkür komisyona mil-
racaatları. (45S) 

*** Tefenni' de bulunan kıtırat 
bayvanatının ihtiyacı olan 11r
pa kapalı zarfla milnakasaya 
konmuştur. İhalesi 8 Ağostos 
931 Cumartesi gilnü saat 15 
t;ı Isparta' da askeri sabnal
ma komisyonunda yapılacak
tır . Taliplerin şartnameyi gör
mek ilzere Fındıklı'da hey'e
tiınize ve şartname almak Ye 
tekliflerini vermek üzere le· 
ıninatlarHe birlikte lsparta'da 
ın~zkür komisyona müracaat-
ları. (461) 

SE YRİSEF AİN 
\1erker. ıı.ccnta : <:atıcı l(opru başı 

R .?Jo!. Şube A. Sirkeci Mühürdar 
:-: tJe han 'l. 2740 

iZMtR S0R'AT POSTASI 
( Gülcemal ) 2 ağustos 

pazar 14,30 da Galata 
rıhtımından kalkacaktır. 

SOÇETA IT.ı\L YANA 
Dt SERVTSI MARITIMf 

FEDE vapuru 2 ağustos pa
zar (Burgaı:, Varua, Kösten
ce ve Odesa) ya gidecektir. 

BRAS[LE vapuru 4 ağwı
tos salı (Sitmar Levant Eks
pres) olarak ( Pire, Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gide
cektir. 
ASUNZİONE vapuru S 

ağustos çarşamba ( Napoli, 
Marsilya ve Cenova ) ya gi
lt<!cektir. 

SARDEGNA vapuru 6 
ağvstoı perşembe ( Sitmar 
Sor:a Ekapres ) olarak ( Ro
dos , Mersin , lskenderon , 
Trablus, Beyrut, Hayfa, ls
kenderiye , Mesina , Napoli 
ve Cenova) ya gidecektir. 

Tafsilat için Galatada mer
kez rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771 - 772 ve ya Be
yoğlunda Perapalas altında 
Natta Nasyonal Türkiş türiat 
acenaiye Telefon Beyoğlu 
3599 yahut İstanbulda Emin
iSnünde lzmir sokağında 8 
numarada acente vekiline 
.nüracaat. Tel. İstanbul 776 

Askert fabrika
lar ilanları 

9-9-931 tarihinde kapalı 
ıarf usulile alınacağı ilin 

olunan 100 ton elektrirolit 

tutya şartnamesının evsaf 

kısmında !adi'.ıit yapılacağın
dan münakasa günü 5-10-931 
saat 15 şe tehir edilnııştir. 
Taliplerin tadilatı öğrenmek 
i~in her gün münakasaya 
ırırınek için de o gün temi· 
~at ve tekEfatlarile müraca:ı.t
arı. (3298) 

j 

1 

Beyoğlu muhitinin ea nezih, kibar 

fevkalade nezareti ve lükı servisi 

haiz yegine aile bahçesi 
BelvU'de 

Her aqım Sıhibinın Sesinın en ~i.ı?.idc sanstk:lrlınndan Hı\1''111: ZFKI Beyin de i ·ıirak •ıı •· ! ı . ,. • .. ... ~ • ~ ... ı,,ı ntu ırtştm :ı aturk, 
s.aı .heyeıı MAKBUl.F:, MAHMURt-:" _ ııA 'DAN, RELKl\ SUZAN, SlmYl•:T llanımlar. lkskkir l jı 
SALA! IAOOIN HF.Y, ("l anburlı) H. Hl·~NO BEY ler. Kem>ni 'OBAlt BE\' Kemani Kl\'llı· SAi il ı l'FY Harbiye' de Pıy.nıst \ E:>AMt-:T 1 l. Ciınbti; CE!\<lı\f, K KIArneı I' Al iRi HEY ler. ' ' , • • • 

Bursa' da Leyli ve nihari Kız Lisesi __. T. Tayyare C. 
Türk Maarif Cemiyeti Bursa'da bir _kız ~isesi açıyor. Mu~tedir muallim ve müreb

biyelere malik bulunan bu Lise resmi Iıselerm programını takıp etmekle beraber ayrıca 

ı .
1
• Almanca, Fransızca lisan kursları vardır. Bu kurslar ecnebi muallimler tara-

Umumi merkezinden 
lhaleıainin 1-8-931 de yapı

lacağı ilin edilen Ankarada 
Yenişehirde havuz başın .la 
Türk Tayyare Cemiyetinin 
Şehitler abidesinin inşaab bir 
yer ihtilafından dolayı az bir 
müddet için teahhura ugra
mıştır. ihtilafın hallinden son
ra keyfiyet tekrar ilin edi
lecektir. 

ngı ızce, k d hd t 1 - d · d'd fı d · d re edilmektedir. Talebe a rosu ma u o acagın an tım ı en Jeraiti öğren· 
n kan ı ı:'arıt olınak irjn Bursa'da Talebe Yurdunda Ktz Lisesi kayıt ve kabul aom's

me ve llracaatları Ucret leyliler içia senelik 3 taksitte 210 nehariler için senelik 
yonuna m · 
3 t~ksittP. 45 füad•r. 

M 
• 

8 K ~ T l 
Perlevniyal Vakfından: Şitli'de 

izzet Pt. sokağında V al de apartuna 
nının 8, 1 '2. No. daireleri birer sene 
için tekrar 20 gün müddetle muza
yedeye konulmuıtur. Tutmak iste-

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telg~a! ~~r!~:-~e~mi~an: !~ı~;n: 20960 Posta kutuıu Ist. 753 1...- 7 un rw u s s 22 z 

5 

' yenlerin 4 Ağustos 931 tarihine mu
sadif Salı uünu saat 16 y kRdar 
lıt. Evkaf müdiriyetinde Pertevn:. 

yat idaresine veya idare encümenine 
müracaat ey1eme1ui. 

- -KREDi L YONE BANKA 1 
Anonim şirketi 

ramamen tediye edilmiş sermaye: 408 ve ihtiy~ 
akçesi: 800 Milyon 

31 Mayıs 1931 tarihindeki bilançodur 
• Mevcudat 

Veınede ve Bankalarda mevcut nukut Fr. 2,400,449,892 63 
Cüzdan ve müdafaai milliye senedab ,, 9,206,674,865 03 
Teminatlı avanslac. " 360,937,895 32 
Hesabatı cariye ,, 4,455,278,200 37 
Esham ve tahvilı'ltı mevcude ( esham, ,. 4, 769,180 32 
bonolar, tahvilatlar ve rantlar) 
Muhtelif besabat ,. 267 ,290, 782 83 
Eınlı'lk " 35,000,000 -

Dliyunat 

Vadesiz mevduat ve senedat 
Hesabatı cariye 
Badettabsil vacibüttediye hesabat 
Poliçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif he!abat 
Senei sabıkamn " kar ve zarar 
hesabı bakiyesi 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 
Tamamen tediye edilıniş sermaye 

'r:-16,730,400,816 50 

Fr. 6,207, 729,228 79 
,, 7,624,521,584 27 
" 233,612,458 56 
,, 447,362,088 42 
" 626,651,114 40 
" 327,986,939 60 
.. 44,293,280 -

" 10,244, 122 46 
" 800,000,000 -
,. 408,000,COO -

Fr. 16,730,400,816 50 

Meclisi idare reial Nllidlirü umumiler 
Baron Brenkar R. Mason E. Eskara 

Merkezi, Galata Karaklly Telefen B. O. 3297 • Şubeli 
Sultan Hamam Telefon Is. 1127 - Şnbesi: istiklal caddesi. 
No. 333 Telefon B. O. 1353. 

Devlet ·oemiryolları idaresi i'anlar: 

Ankara - lzmiz - Ankara ve Ankara - Haydarpaşa - Ankara 
arasında aıuhtelit katarlarda haftada iki defa işleyen doğru 
yataklı vagon servisi 1 ~gustos193~ t~r~bi~den itibaren ve ~'arı 
ahire kadar haftada bır defaya ındirilmış olup bervechi ati 

hareket edecektir: 
Ankaı·adaıı 

lzmirden 
Haydarpaşa dan 
Ankara dan 

İz mire 
An karaya 
Ankara ya 
Haydarpllfaya 

* * * 

Pazar 
Salı 

Cuma 
Perşembe 

fdareıniz için pazarlıkla satın alınacak (28) ~al~ İ?• silo 
elekleri, şeker, krrtasiye ve mut"fak levazımı _v~ saır~. gib~ muıh
teliffükins malzemenin pazarlıgı 2-8-931 tarıhıne mucadıf pa
zartesi günü icra kılınacağından taliple~in yevmf tn~urda saat 
9 dan ıı 30 kadar isbati vücut etmelerı ve tahnren fıat v~e
leri bu baptaıki malzemenin mükedat listesi mağaza dahilın~ 
asılmıştır. Pazarlığa arzolunan malzemcd~n nu~une gelme:ıı 
icap edenlere numunelerin~ be~ab~r g~~ı~ı~mesı, numunesız 
'VUkububcak teklifatın ıkabül edılmıyecegı ıl.iin olunur. 

Zinci.-
On yedi kilit zincir satılıyor 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden 
Karadeniz Boğazının 14 mil ~aıricinde elli beş d~rl~iş 

olan Fener işaret gemi~i_b~und~gu mahalden a~ınacıagı_c!he~e 
13 

,k'l'd' denizde ve 4 kılidı ~cmi.de ıbulunan cem an 17 kılıt zın
ı 1 ı .. nluk . d . i 

cir ile avni mahalde denizde bulunan1~ to. . . şebamksı1ye1 emedır. 

1 
• .'. ayede suretile satılacaktır. şuu zmcırın · a an y ı a em muz . _ . 

ı\cilo sıkleunde ve 45 milı:n~:~e kalınlıgında ve 27 santım bo-
yunda ve 15,5 santim genışlıgınde olup lokması~ı~. _ 

Fener işaret gemisi 3 Eylfil 93_1 _Perşembe g1:1m~ bulundug_u 
mahalden alınarak Istanbula getınlecek ve zıncır ve dcmır 
aynı günde ve aynı mevı\ci~e. vaziy?ti hazırasile müşter~ye !es
lim edilecek: zincir ve demırın denızden çııkaı:maı1ı: amelıycaı ve 
masrafı .nüşteriye ait .olacak~~r. . _ . . 

3 Eylfıı 931 günü hava m1:1s.aıt ol~adıgı ~akdmle ılk mü
sait havada teslim muamelesı ıcra edilecektır. 

Talip olanlar, müzayedeye işitrak etoı?k üzere ~u~amme~ 
kıymetinin yüzde on beş nisbetinde temınat aıkçesını IdaTeı 
Merkeziye veznesine tevdi edetek 20 Ağus~~s 931 Perşemb.e 

ımü saat on dörtte Galata rıhtımında Mantım hanında Tahlı
~'i ve Umum Müdürlüğü Mübayaa komisyonunda hazır bulun
n;.abrı lüzumu ilan olunur. 

1 lstanbul Belediyesi •lanhırı 1 
Divanyıohında 9 odadan ibaret Mer:tifoni Karallllustafapa

şa medresesi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için 
açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için her gıin Levaı<m Müdürlügüne müzayedeye girmek için 
25 lira teminat akçesile ıberaber ihale günü olan 24-8-93 l pa
zartesi günii saat "'' beşe kadar Encümeni Daimiye müraı:;ı.at
ları. 

• • • 
Çırçır yagın yerinde 550--049 harita numaraıı arsaıar arasın

da 0,43 metro yüzünde 6,23 metro murabbamdaki arsanın metro 
murabbına 5 lira kıymet tak<lir olunarak alıikadarlar arasında 
~çtk müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
ıçin her gün Levazım Müdürlüğüne müzayedeye girmek için 
3 lira teminat akçesile beraber ihale günıü olan 20-8-931 perşem
be günü saat on beşe kadar Encümei Daimiye müracaatları. 

• ıı. * 
Kapalıçarşıda Divri:k~ağmda 20 nwnaralı diikik.an pazar

lıkla kiraya verilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarbk için de 4-8-93 l salt günün Levazım Müdür
lilğüne müracaatları. 

"' "' . 
Pazarlıkla Enkaz 

4228,5 lira kıymet takdir edilen Sultaııahmette Güngörmez 
mahallesinde Tavukhane sokağında 11-13 ve 5 numaralı hane
nin enkazı pazarhkla satılacağından taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarhk için de 318 lira temina akçesile 
4-8-931 sah günü saat on beşe 'kadar Levanın Müdürlüğüne mü
racaatl:ırı. 

Ailemin Saadeti 

Günde 5 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 57630 kuruşunuz 

Günde 10 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 115260 kuruşunuz. 

Günde 25 kuruş biriktirirseniz 
.. 20 senede 288155 kuru.şunua. 

Gunde 50 kuruş biriktirirseniz - · 
.. 20 senede 576305 kuruşunuz. 

Gunde 100 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 1152600 kuruşunuz ofur. 

I TÜRKİYE iş BANKASI 1 
------

İstanbul.Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz için mübayıaa edilecek 390 ton krlble maden &ı:ı!S
mürünün kapalı ı:arf usullle münakasasc görülen lüzum üzerino 
6 .Ağustos 931 tarihine müsadif uersembe llÜllÜ aaat 14te olmak 
üzere tehir edilmi~tir 

Kur' aya iştirak edecek olanların 
fiş numaralarını neşrediyoruz 

701 Edimcde Kaderhanc soi<ak No 4 M" Ş"" .. n 702 N' Ab · ueyyet u.:ru u. 
ııan~ . 

1 
baı ağa ınaballesi yıldız aokak No. 56 N. B. Bey 

703 Omer Abıt .ıan birinci kat No. 2 Fuat Tevlık 8 . 
7~ Ş~h7adeba1ında kalenclrhane camii aokagmda 6 No. Hasan TahSln 8. 
70;, 1'.adık·>y Hasanpaıa mahallesi Nazif hey •okak 66 No. Mevbıbe H. 
706 Tayyare cemıyetinde nıürakip Ahmet B. 
707 Unkapanında Hızır bey 21 numarada Perihan H 
706 Beylerbeyi T h M f 709 y 'k' ·d ur an usta a H. 
_ enı oy e Kemal A•ım 8. 
'10 Kad•,k~y Mühılrdar caddesı Muradiye ..,.._"' 27 No. lzzel B. 
711 Vahıt Mehmet Kara.kat B. 
712 Üsküdar lmrohor 151 numarada Jbrahım &..alfa 
713 Galata Omer Abit han 6 nu.,marada Fer hal . 
7!4 Miikirat inhiaan miirakibi Cablt B. 
715 lstanbul Ak•aray po.otahan si havale memvnı lbrahım Ef. 
716 Kadrkoy kazmirci Mard"k Ef 
717 lzmit polıı müdüriı Naci bey oglu Metımet Duğ~n 8: 
718 lz~ıt_Yavuz k~ma.ndanı Fahri Beyin mahdwnu Fahir B. 
719 Ferıkoy cadd >ı izzetim B. apart-• 2 ci kat Sacide Nizamettin H 
720 ,, ,, ,, ,, Macide H. 
721 Maçk~ palas 4 üncü kapı Hüsniye H. 
722 Feıreryolu Yaver abl aokak 29 numftra Abdullah Tevfik 8. 
723 Kı. ·!toprak morhum Ni:o:amettin bey kJşkü Nejat Esat C. 
724 Üıküd r ıultan tepe icadiye caddeıi 14 numarada Ahmet Kerim B 
725 A~y horhor hamam sokak 2 numarada Tu•·cut s: 
726 Oskiıdar toptafı tütün deposunda kantarçı Besim Ef. 
727 Y nrunca kanaat halk kıraathaneıinde Kileci aade lıiradvJcr 
728 Süleymaniye mahallesi Elmaruf sokağında J No. Nainıe H. 
729 Dizdariye mahalleıi Efdalettin bey lıaneaincle Handan H. 
730 Fatih atp~zarı kırpacı sokak 52 numarada lelıra Fuat H. 
731 Calata aslan han Ati Rıza 8. 
732 Zarphane müdiri kerimesi Seyhun H. 
733 Ta, m.:rdven k,iliseıi sokağı 37 n-.-aıla Rauf Talı11n B. 
734 Bakırköy kumluk cadde•i 60 numarada Fikret H. 
735 8omonti Zeki Süleymıon Ef. 
736 Pannak kapı yeniyol 12 numarada Matmazel Aryet 
737 Pangaltı Altın bakkal bıyıklı han apartımanı 1Z7 No. Nimet Faik H. 
738 Adapuan orta mektep muallimleriadea Fuat 8. 
739 Üoküdar Sinan pafa mahalleıi 29 numarda Sen-er B. 
740 Şi,li Ahmet bey sokak ispanya apartonan 3 __,,. Zeki NUmı B. 
'141 ~yit gazi meclisi idanı iızaımdan Nail bey kerirMoi Münevver H. 
742 Maçka lclil H. 
743 Aksaray Oruç gazi lımail ağa camii İaıanu Cemal Ef. 
744 l•tanbul gümrüğü deni.ı enıpektörii Hüaeyin B. 
745 Haydarpap. Maltepeıi Kavalalı Bekir Bey oelu Nazan 8. 
746 Beyo&lu sakız ağacı 137 numarada Mari Boyac:İJIU\ 
747 Galata manhoyun han 12 numarada A•- B. 
748 Baknkoy belediye bahçesi karşısmda merhu.m Zeynel beyin hane-

sinde Semiha H. 
7-l9 Sirkeci ibal oteli karşmnda kahveci Neaim Ef. 
750 Niıantaı Şefak sok.ak 18 No. miitelıait yiidıafı Şerif Turıut B. 
751 Üsküdar Kaıun aiada f;1 No. Sarandi Ef. 
752 Galata fnerler idaresi rüıum kalemi Ken.I 8_ 
753 Kabataı li11i talebesinden 575 Hatim B. 
764 Üsküdar ayazma tulumba sokak 38 __... lımet B. 
755 Kuzguncuk nakkaı tepe Bedia Hakla H. 
756 Vaniköy fahrecldln Paıa 
757 Balat kemer kaya 16 oumarada Vuılat H. 
758 Nitanlai fD'ın •okak 16 numarada Ahyaz Ef. 
759 Kredi Liyooe bankası muhasebe kalemind• Mebmet Sait 8. 
760 KaJıköy Moda caddesi 6 numarada umit Celileddia B. 
76 l Kadıköy Aziziye sokak 93 numarada Ca'l"İt Apti 8. 
762 Üskı.idar sultan tepe 23 numarada Ahmet 8. 
763 Şişli Haliıkiır Gazi Oıman Zeki B. ~ 4 No. Kimile H. 
764 Akaaray T Pvekkül lıamanıı caddesi 173 numarada Halit B. 
765 ,, 1f;7 aWlllU1Ula Sabahat H. 
766 Robert kolej Sellin Faik B. 
767 Rwnelilıiıarı Müzeyyen Reıit H. 
768 Beyoğlunda D&Yit Ef. 
769 Rumelihisan 55 numarada iffet H. 
770 Kaymakam mlitekaitlerinden Ziya B. 
771 Şehzadebqı Fevziye caddeıinde Mahmudiye ~- aokak l No. 

Bül-t B. 
772 Y enbatanda 66 numarada mütekait Se,fi 8. 
773 Bakırköy bailarda rüzgan bahçe aolrak 8 N• Nejat B. 
774 Oıküdar Tunuı bağı 49 numarada Nuri 8. 
775 Galata Nisaıtacyan han Feyzi 8. 
776 Moda Bomonti sokak numara 6 8. S. Hanım 
777 Vilayette poliı Hacı MeiuMt Ef. 
778 lıtanbul kız lioeıi 173 lamet H. 
779 Dizdariyc mahalleıi Efdalettin bey lıaneainde Mükerrem H. 
780 Şqli kiğıth;ıne caddesi 148 numan lımet Muhliı H. 
781 Y eı;ilkôy Şevketiye maballıi Saadettin sokak 18 No. Meliha H, 
782 Kadıköy kuıdili caddeıi 171 numarada Zeki B. 
783 Kızıltoprak izzet Pata sokak hat yolu 8 ntmllU'llda Şinaıi Ef. 
784 Samatya vehaiye .-halleai meırutiyet aobj. 1 No. Nihal H. 
785 Kartal İ•taıyonu karım numara 28 Cemal 8. 
786 Baku·köy yeni mahalle 72 numara lclil Kimil H. 
787 Beıiktat köyiçi 12 numarada , Neahat lbrahim H. 
788 Mcr•İn ithalat cümrüğü l<itiplcrindeıı Dunnuı Ali 8. 
789 Betiktat yeni mahalle ,crithane sokak "4 No. Mıutaf• Hulki 8. 
790 Kadıköy Moda caddeıi :r:ühal aokak 19 JWmarR Emel VUd H. 
791 Maltepe askeri li•e•İ sınıf 10 Kemal B. (Balıkesir) 
792 Kadıköy yeldğirmen Fikri V efilı: 8. 
793 Edimekapı bahçıvan oilu sokak 2 nwnarıula Muhterma H. 
794 Demiryollarında odacı Ratit .P 
795 Küçük pazarda 19 numaralı kunduracı Boaim Ef. 
796 Betiktaı şair Nedim caddeıi 116 numarada Zeki 8. 
797 A•kri mümeyyiz mütekaidi Hasan Febrai B • ...n,_,. Sami 8. 
798 Standar Davil Bqiktaı ıubesi Hikmet B. 
799 Pıqa limanı hoca çılmıaz.ı Zebra H. 
800 Sultan Ahmet kapı ağası hiaar sobk. 'l:1 No. .'ladiye H. 

( Devamı var ) 

Hediyelerimiz 
I 

.ra piyangomuza ittirak etmek üzre kuponlarını tebdil 
etmiş olan karilerimiı:in fiş nuaıaralarını neıre devam ediyo
raı. Numaraların neşri hitam bulur bulmaz, kur'a çekeceğiz. 
Kur'a neticesinde kazanacak karilerlmiH vereceğimiz hedi-

yeler şunlardır: 
tkı ldıiy• birer bl•iklet bir kiıiye bir gramofon 

iki kftlye birer fotoğraf maklne•l 
on ldıly• birer kol ... tt iki kitiye birer vazo 

yfiz kiılye muhtelif kyımette mütenevvi eıya 
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Komple Cep Tarağının Fiah: 

4112 lira 

Yedek Pilin fiatı: 

~ 50 kuruş 
\n bırınci nevi malz.eme ile yapılan bu "WHITI:.,. cep elektrik tarağının imaliycsi pek 
mükemmeldir. Elektrik bataryası, büyük "WHITE,. taraklarındakilerJe ayni büyüklükte-

dir. Elektrik cereyanının mikdan de fenn~n tesbit edilmiştir. 

Dun Fiata Satllan Taklitlerinden Sakınınız ... 

''WHITE,,, ''WHITE,, 
Şay•aı hayret elektrik taraklarının yegane hakiki ve as•I markasıdır. 

Her gün 1,500,000 kişi muntazaman ve kemali 
muvaffakiyet ve memnuniyetle " W H 1 T E ,, 

elektrik tarağını kullanmaktadır. 

Saçlarının tabii 
renkleri çıktıkça 

genç' eşiyor. 

Sizi kepeklerden kurtaracak, 
saçlannızın düşmesini durdura
cak, yeni saçların çıkmasını tah
rik ve aynı zamanda saçlarınıza 
parlak bir ondülasyon temin ede-

cek ye~ane elektri~ taraklar 

''WHIT ,,dir 
Başınızdan düşen her saç 
gençli- inizin bil· parçası 

heder olmuş deme tir. 
Saçlara itina etme , ge ç-
liği muhafaza v ti 

i ame e mek d . t . 

k 
1 

Ne acnı aı:ık bir 
haldt? 

"\VHITE. tlckııi 
tarajtınııı hir haf
talık hıiınalinden 

"\\!liri' cl<'"ik 
ı ğ ı tiç haf 
t ık ıstin ılınde 1 

:ır11 1..: /. ) v A 
r d ırr: 

· BU 8İlt 
l<ATİLDİR ( 

HEMEl'I 
ÖLOÜRÜNÜZ 

SiVRİSiNEKLERiN ıaırmaaı zehirlidir ve ek- • 
aerlya bir bıçak yara•ından daha tehllkeli-

dirt Slvrıaınekler yalnız iaıtmayı bula9tırmakla .i 
kalmayıp, a)'f1ı &amanda bir çok mDhllk haa-
tahkların elrayetlne vaaıı. olurl:\r. Onun için 
böyle bir tehltkeye kartı kendin izi muhafaza . 
ediniz ı Fllt pllakltrtllnUz. 

Fllt, eınek, elvrialnek, ptre, karınca, güve. 
tahtakuru.u ıı:tbl hataratı ve bunların tohum
larını ımıı. eder!'Hafaratı öldürUr fakat ınun. 
ıara ulA aararı yoktur, Kullanılmaaı kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dljtcır: ha9arat imha edici 
eczalarla tefVlf etmeyınrz. Siyah kutakh earı 
t•neketer U•rfRde aeker nıarkuın• l•teyini;ı; . 

FLİT PCJSKORTONCZ 

iOKS 
Di~ f 18~ LlRI 
T- im . il.niş fE.nnen 'e 
biol jıl daıre-

..ı • ştir. 
a'> 1 J .. n t m z -

Ds Ta 

Yarış İsla~1 E 'lcıim en ı L L V ı la yeti 

YAZ YARI A 
Veli Ef. Koşu mal1aLi 

31 temmuz ve 7 - 14 - 21 - 28 a ~t' ·to \' • 4 "'Y ül 

CUMA GÜNLE 
Yarış 14,30 

Zengin bahsi 
Muntazam ve 

da başlar 

müşterek 
3 

temiz büfe 
YARIŞ YERiNE KADAR 

Taksim ve Beyazıt'tan hususi 
otobüsler 

Hususi tren 13,55 Sirkeciden hareket edecek ve . 
yarışların bitmesini mütcak:p yirmi dakika so"a avdet 
eyliyc~cktir. 11 - 13,30 - 14,30 Çckmcc~ treııleri daht 
yarış mahallinde teveklıuf edeceklerdir. 

Biletlerde tenzilatla birinci mevki gidip 
v.elme 33 buçuk, ikinci mPvki 25. üçüncü 
mevki 17 buçuk kuruştur 

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

Romanya, Mısır ve Atina'dan bu ~ oşular ıçm 

~5 yeni lngiliz atı gelmişt!r 

MÜHiM BiR KEŞiF-
\1 mlekctimiıin 1aı·ırınıı;;; n 
dcrri:-. dok.c r \t! kim\3 erler 

den lladi 1 •i•. azmi \ sa 
Celahan, Oır. r Sevke v~ O 
man Set :ııctr.ın Be-; lcrin t;.~hlı 

kim ye\ ı \'t: 'cı.:· ııbe ntticcsind 
\crilln roıpt 13.rı r zahlı! ed 

bır 

A 
OCODİLE) markalı Tıraş B çakla ı 
' \ lO 

1en ınu1 olı; cıld t 

\ ır .ede ı ıs ıdi l~ir ett J fc ı 

• -ıa k her ' de \ A L I /, 1 ıı 

A 
... c d ır ınt e hı 

Bu büyük "WHITE,. tarağının - ymeti S,1/2 l ·a, yE. 
işbu "WI llTE. elektrik ıara~ının ıcdarıkı husJ<ııı d mL1~klıl'ıı·ı te,, d' ıt·ııı: ı dırdc ,,.ren 'J ı 1 ı c 

s er l 
1 misyonu dan: 

1 tisat Ve t a o- 1 

umu.,-ı acantaları bulunan htanbu!Ja Ahı l'a•mak l !anında "' 'I' l 'rEJ'\ , c T< ll I· fl< ı 
•fendilerc tahriren müracaat edir.iz. l'osta kuıu,u l 291 it 1. l ,_ 7~.i 

l<tanbul\h Balıçckapı < lmzdibak. lleıoğ:u, ( la a \C Kadıko' unde ):ırk merkez 
Sahldığı ve mecca- { ecza T. \. :;;. lloıo(;lcn°<la c;aıata ara 111'da ıo Bin \ada'<'a l'arallı \C ilaha. 
nen tecrübe yapıl- { Galata'da Tünel iıti,aliııde J.nmı Eranko 1-ırnbulda llıh~chapı'da Zamrn c<ı" 
dığı mahaller: { deposu. ll<yo~lunda l·:lias Karako hiradtr.cr lıalefi. Ankar.-da çonık 'araıı 

cadde!llinde S ckı ceza dt-p ı;:ıı. 
, ________________________ , 

l>tanbuld:ı Çiçckp.z1iın11d.1 Atı Parma k l lanmda 
l·J numarada ~:IIRENSTl•:L\J •e TOJ.U)O Efcndiltrc: 

Efendim: 
l ,ctfe.ı hır adet - wı il'! ı: • cep ele .rik ıa:. ğın ı ~ 

ki)metı olan 4,1 -2 lir- ( veyohilt • WHITE • L•uyuk 
elektrik tara {!;ı,ın kı1mcıi olan 8,1 2 liıo.~iind,rırnr.ır 
Lı'ıtl«n hir adn gondcriniz. 

Adres: 

I İstanbul Erkek Munllirrı mektebinde yapılacak tamirat 
ve in~aat 23-8·93 l tarihine miısadif pazar günu saat 16 ela ihale 
edilme!~ üzere kapalı zarf usulıle münakasaya konmuştur. Ta

l liplerin lıu J:>apta malfımat almak ilzere komisyona müracaat
ı lan 

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

Çana ~kale defterdarlığından: 
Beher kıyyesi · Tahmin edilen 

'<uruJ Cinsi Kariyesi kıyyesi 
2 P;ı,amu Avacık 3150 
2 ,, Halileli 1125 
2 ,. Pimar 15750 
2 ., Diımek 14725 
2 Yeniköy yenişor 14400 

T 
.,

1 . h 2 " Erenköy · 9000 arak, verece., nız adrese en e ve mı:.rutsıı kil 
olarak gllnderilecekııı . 

1 
Baliicla mev •ri gösterilen metrukeye ait 931 s~nesi 

,____________________________________ Palamut mahsulatı mahallerin.de ve ağaçları üzerinde bilmü-

1 ıayede satılacağından tekarrfir edecek bedelleri ihaleyi mü
teakip defaten ve peşinen istifa edilmek tartile 3-8-931 ulı 
günli saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 16-7-931 tari
hinden itibaren yirmi glln müddetle mevkii mllzayedeye vaz 
edilmiş olmakla talip olanların % 7.5 pey akçelerile varidat 
dairesine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Terkibinde ktılliyetli mik
taraa iyot tanen ve fosfat mev
cut olup enaicei uni.yeye slir' -
ati temeull6 · sayesinde, kan-
11zlığa, vereme istidadı olanla
lara ve bilhaua emrazı asabi
y~ ve zafiyeti umumiyeye tesi
rah tifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda 
tesirab nafiası pek seri olup 
renksiz, haatalıklı, zayıf, sıraca 
•e ya kemik ba.talıklarına müp· 
tela çocuklar az zaman zarfm
dıı diş çıkanrlar. Çabuk yllrOr
ler. Tombul tombul olurlar. 

Su; itiyatla sabavetini ve 
gençliğini ı;ui istimal eyliyen
eı·e, a:lemi iktidara p·k mü
essirdir. Kanı tezyit ve tas
fiye, hazmı teshil, renge taze
lik ve veçhe tarav~t bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çocukların 
yüz ve başlannd~ki çıbanlar 

ergenlik ve ekzemada pek mü
eşsirdir. 

Has1n kuvvet şurubu Av
rupa' da birinc:!iği ibraz eyledi
ği gibi bütün aiemi tababette 
takdir· tevlit eylemif, ecnebi ve 
mem!eketim'zin etibbasının ra• 
po ·larmı kannmııtır. Şişesi ·6'.> büyü'c 
cılara ve toptilncıl ıra bliyük tenıilit 

100 ku ·uıtur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Ecza-

Daktilo Kursları 
Ali Ticaret Mektebinden : 
Yaz tatil devresine milnhaaır olmak Bzre 2-3 aybk (Ser

best daktilo kursları açılacaktır. 
1 - Kursun tedrisatı 1 Ağu11toa 931 cumartesi günü 

başlayacaktır. 

2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyice oku
yup yazmaları ~rlbr. 

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

4 - Serbest kurslara devam etmek lıteyen Hammların 
ve Efendilerin kayıt ve sair tartları 6ğranmek için- buaün
den itibaren 1 Ağustoı 931 taribin11 kadar her ,nn ikifer 
fotoğrafla mektep müdürlüğüne mliracaat etmeleri IAzımdır. 

5 - Kayıt için sabahlan ıaat 11 den 17 ye kadar mlira
caat kabul olunacaktır. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kumatı imalathaneden verilmek hre 
(8415) adet kaput yaptırılacaktır. Münakaaa 10-8-931 pazar
tesi günü saat 15 tedir. Biçki ve imaliyeaine talip olanlann 
teminatile Gedikpqa'da Jandarma imalathaneaiue mihacaat
la fartnameyi görmeleri ilin olunur. 

·Manisa asma fidanlığı müdürlüğünde 
Manisa Viliyeti Horos köyünde İktisat Vekaletince te i 

edilmekte • olan Amerikan asma fidanlığında 9699 lira 1 
kuruş bedeli keşifli iki kıt'a kuyu ile bir kıt'a Hvuz.un ins• ı 
bugünden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya yaz edilmı 
olduğundan talip olanların ihale günü olan 4-8·931 tarihi;; 
kadar izahat alm?.k üzere Manisa A,ma fidanlığı müdürlü 
ğüne müracaatları. 

BÜYÜK TAY.YARE 
Piyangosu 
il. ci tertip 1. el keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Lıradır 

Ayrıca: 15,000-12,000-10,00 
LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

lstanbul P. Te T. baş müdürlü 
ğünden: 

Veaaiti nakliyenin bir ıenelik ihtiyacı olan 26000 ili 340 
kilo Benzin ile 1000 ili 1200 Makine yağı kapalı zarf usu 
liyle münakaıaya vazolunmuştur. Şartnamesini görmek iç; 
her gün baş müdiriyet kalemine ve iştirak içinde % 7 buçu 
niııbetindeki teminat akçeleriyle beraber teklifoameleriıı 
kapalı ve memhur zarf derununda olarak yevmi münskas. 
olan 5 ağuıtos 931 çarıamba günü saat 15 te baş müd1 

riyette mllteıekkil komisyona müracaat ve tevdi eylemeler 
ilin olunw. 

Mes'ul müdür: Bürhaneddif1 


