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Aziz misafirlerimiz bava 
Gazi Hz. tarafından dün Y alovada 

kahramanları 

[Valcıt] ın tefrikası • • 1 Nakleden: 

samimi bir surette kabul edildiler 
Bilyllk Gazimiz irat ettikleri nutuklarında hayranlıklarını 

zikrettikten sonra dediler ki: "Siz semada gflzel bir 
yol çizdiniz. Bu seyahatiniz Tftrk tayyarecllerine de 

hazırlanmak için bir 1 teşvik olacaktır,, 
Reiskümhur Hazretleri dün akşam 

YaJ.oııvada .Amerikadan buraya uçarak f 
gelen hava kahranınln Russel Bord· ! 
maıı ve Jhon Polandoyu kabul buyur. 
nıuşlardır. 

Tayyareciler sabah saat onda evve. 
la belediye, müteakiben tayyare cemi· ' 
yetine, vilayete ve kolordu.kumandan• 
lığın giderek belediye reis muavini 
Hamit, tayyare cemiyeti şube reisi Ha
san Fehmi, vali Muhittin beylerle 
Şükrü Naili Paşayı makamlarında zi. 
yaret etmişler, bundan sonra Pera Pa 
las oteline dönınüşlerdir. 

Dolmabahçede intizar 
Tyyaredleri Yalovaya götürecek 

Sakarya motörü saat 2.80 da Dolma· 
bahçe sarayı rıhtımından hareket ede
cekti. Bu motörle vali Muhittin Bey, 
Amerikan sefiri Mr. Grow, serafet 
müsteşarı Mr. Şov, tayyare cemiyetl 
tstanbul şubesi reisi Hasan Fehmi. B., 
tayyare cemiyeti erkanı, şehir meclisi 
azalarından Nakiye hanım, İstanbul 
matbuatı mümessillerile Amerikan 
Assoyetet press muhabiri Mis Ring, 
Roytcr ajansı muhabiri M. Canneti 
Nevyork Taymis muhabiri M. Kemi
gin tayyarecilerle birlikte Yalovaya gi
deceklerdi. 

Sinema aperatörleri birkaç saat evel· 
den saray bahsoo:nd• ,.._ ... ı-a9lardr. 

l:)aat on dördü yirmi beş geçe 1ld 
tlJYifecl otomoblJJe saraya geldJler; 
Otomobilden evveJA Bordman, müfea.. 
kiben Polando indiler. Bir müddet 
earay bahçesinde kalark gazeteciler 
ve orada bulunan diğer zevat ile gö

No.: 2 Hz. ISA OmerRlza 

• 
Isayı görenlerin biri de 
ondan bahsetmiyor! 

Bu yUzden bir çokları onun dUnyara gelmedlOlni ve bir 
şair tarafından uydurulduQunu zannederler 

Fakat bu doğru değildir, isa tarihi 
bir şahsiyettir 

Çilnkil haça gerilen. dülger, ls-
radl oğullarının haliskAn, ve kurt&. .....-----~----:----.,...,,_-.-......., 
rrcı hükümdarı diye tarunmı~ ve tebcil 
olunmuş, bu hadise, her taraftan 
gelen hacrlann Kudüste toplandıkla 
rı bir sırada vuku bulmuştu , 

Sonra lsanın im!rine gerildiği ha
ça şu sözler yazıl:mıştı : 

(Yahudilerin hükümdarı Nasıralı 
Isa.) 

Hüldlmet tarafmdan hazırlanan 
bir ha.çm üzerine bu sözleri kim yaz. 
dıra.billidi? 

Muhakkak ki hfik1lıntiıı kendloQ.l 1 ~ 

• 
!' .. 
• 1 

O halde Roma valisinin bu sözler· ı · 
den haberi olmadığını: iddiaya iınkAn .._ ___ __... ______ ._.._, .. 
yoktur? ~ • • " - .. 

Bu sözlerin haça ha.kkedildifinl ll'lethnc.lbl!lti.·J'.'tlı:l'•1ua.ı n:nr •. 1111-n~nınnct 
haber veren memaJar, hırfstfyan Cl':ftı•ıl'llll'llltr.lr 11111p~1Cll"_.ııırontt','-~ 

bal d...x.ı1 belld hı , ti lı- ıb,ınııl"~l'lı.c.r.mıt.1r11ıa:ıt'.ı.ıN1':ııı.1a'tl'll\· 
mem arı qu, rıs yan ga t 
aleyhtar olanlardır. Onun için bunu • 

~~~~~~~~~~.....:........._~ 

bir vesika olarak tanıya.biliriz. Bu ve 
silalmn öğrettiği en miihim nokta, 

lsa hadisenin büyük bir siyasi hadisenin siyasi mahiyeti liafz sayılmamasına 
olduğudur. lsaya yalıudilerin hüküm- ihtimal verilebilir mi? 
dan deınfldlflne ve bu hiikilmdar sal- O hald" haçm üzerine yazılan bu 
ben idam olunduğuna göre bu hadise (Lfitfen sayıfayı çeviriniz) '---···-----·--·--........_.. ..... -.---.....-.. -.. ................ ·-···· 

rüştüler. Bu sırada sinemacılar m~ ..__~---~~~---~-:--;~:!:.lA~.=::~----_:_ _ _:__~ 
nıadiyen film alryorlardr. Saat 2,30 Gazi Hz. le Aziz mlsaflrlerhın 

Kanseri yenen adam 
olmuştu. Amerikan sefiri ve sefaret t • edil ~ li l\nıerlkalı tayyare kaJıramlnlan-bır arada 
nıüsteşan da otomobille geldiler. haytıın ri end ya Bey zım gelea~ Iza- geçiyordu. Tayyareciler' manzaranın 

a ve yor u. . 
Tayyarecllerln hayre~hlı gilzelliğine hayran olmuşlardı. 

Veni muvaffakıyetler k~zandı 

Amerikalı tayyareciler, Baş'\Tekillmfzle 
bir arada 

~aU Muhittin B. ve tayyare cemi
Yeti mümessilleri daha evel gelmişler· 
dL 

Saraydan hareker 
Mlsaf ir tayyarecJler ve Amerika se

firi birkaç dakika istirahat etmek üze. 
re saraya geçtiler. Misafirler beş da· 
kika kadar sarayda kaldıktan sonra 
bahçeye çıktılar. Tayyareciler ve davet
liler motöre girdiler. 

Sakarya motörü saat iki buçuğu beş 
R'eçe hareket etti. 

Misafir tayyareciler motöriln 
arka güvertesinde oturmuşlardr. A· 
ınerika sefiri sağma Polandoyu, solu
na Boardmanı almıştı. 

Yolda kıymetli misafirlerimiz etraf 
la alakadar oluyorlar, ve görülen yer· 
ler hakkmdn sualler soruyorlar, kendi
lerine belediye tarafından mihmandar 

Motör Moda ve Kalamış önlerinden 
(Alt tarafı 4 ilncü sayıfada ) 

Kim kimden havadis alıyor ? 
Bir.az da ciddi konuşalım 

Sabah gazetelerile . akşam gazeteleri 
arasında ilitllAftı bir mesele 

Gazetelerin 24 saat geçmeden birbirinden havadis alması 
memnudur [Matbuat kanunu] 

Gazetemizde çıkan karikatür Bi~im karikatürümüze Akşamın verdiği şekil 

[Akşam] refikimiz evvelki gün ta haftanın iki üç gününde muo· 
gazetemizde neşrettiğimiz bir tazaman saat dokuzda neşrolun
karikatürn alt llst etmiş, o ka- maktadır. Binaenaleyh sabah ga
rikatürün bu makns şekli daha zeteleri sabahleyin saat altıda, 
doğru o]duğunu yazmışhr. Bu bazen yedide satışa çıktığına 
iki şekilden hangisinin doğru nazaran akşam gazete1eri iki, ni
olduğu hakkında muhterem Va- hayet üç saat sonra neşrolunu-
kit okuyucularına bir fikir, vere· yor, demektir. . 
bilmek için her iki şekli de yu· Bu tak~irde akşam gazetele
karıya dercediyoruz. Ayni za- rinin henüz hiç bir tarafta ha
manda bir az da izahat veriyo- yat başlamamış iken iki, nihayet 
ruz. üç, saat içinde o güne ait hava-

Bir kaç senedenbP.rİ Akşam dis toplamasına imkan var mı
ga:ıeteleri akşam gazetesi olmak- dır ? Vaziyet bundan ibaret o
tan çıkmıştır. Çünkü bunların lonca akşam gazetelerinin ken
hepsi de öğleden sonra değil, dilerioe (Akşam gazetesiyiz ! ) 
öğleden evvel çıkmaktadır. Hat- demeğe hakları var mıdır? 

Doktor Bendien diyor ki : " Kanser teda
visi milmkü.n olan bir hastalıktır." 

1ki gün evel Fenemenkli doktor 
Bendienin kansere karşı çok büyük biı 
galebe ihraz ettiğini yazmıştık. 

Doktor Bendien kan tahlili ile kan
seri teşhis ediyor ve bu suretle kanse· 
rin ilk devrelerinde tedavi iınk!runı 
hazırlıyor. Doktr Bendien tarafından 
ihraz olunan bu büyük muvaffakryet, 
.kanserle mücadele eden bütün tıbbi teş 
kilat tarafından ehemmiyetle karşılan
mış ve "İngiltere imparatorluğu kan
serle mücadele,, cemiyeti bu keşfi tah· 
kak için doktor Bendienin nezdine 
bir heyet göndermişti. Heyet türlü 
türlü hastalıklara uğrryan, ezcümle 
kans~rden muztarip olan 38 kişinin ka
nrnr muhtevi tüpler götürmüştü. Dok
tor bunları tahlil edecek ve bu suretle 
onun kanseri kan tahlm ile teşhis edip Dr. Bendlen 
edemediği anJaşrlacaktr. "Doktor Bendienin keşfi, kanser tet. 

Doktor Bendien bu imtihanı yüzde kiklerinde büyük bir terakki teşkil edi. 
yüz muvaffakıyetle geçirmiş ve kanse- yor. Çünkü bu sayede kanserin teşhisi 
ri olan kanları ayırmıştı. kolaylaşıyor." 

Fakat son posta ile gelen J d Londra doktorlarının hepsi doktor ,on ra B d' . . 1 v 

gazetelerinin verdiği malilmata göre en ıenın vınsan ıga çok büyük bir hiz. 
Bendienin muvaffakıyeti bu kadarla m~t yap~gmı v~ onun keşfi tammünı 
kalmamıştır. edınce bınlerce ınsanın felaketten kur-

. lutacağını söylemektedir 
Doktor Bendıen, kanserli kanlan D' v ta f • 

çıkardıktan başka Londra hekimlel"inin t ~g~r A.ra tan (Deyli Herald) ga-
kanserli olduğunu bilmedikleri ve baş- ;: ~1•01~ mste~dam muhabiri doktor 
ka bir hastalık kondurdukları bir ka-

1
.kn ~enın kendısile görüşmüş ve mü

nrn da kanserli olduğunu söylemiş, bu- a !K nı şu şeki~~e nakletmiştir: 
nun üzerine Londrada keyfiyet derin- anser kabılı tedavidir. 
den derine tahkik olun.muş ve netice-

1 
Dok~r Ilendiene sorduğum ilk su

de doktor Bendienin dediği doğru çık- :e~~ldıgrm cevap bu kelimelerden ibaı-
mı~tı. ıı~ , 

İngilterenin kanserle mücadele ce- ave .~t~m: . . .. 
miyeti bu hakikati neşrettiği resmi ra- - Buyuk hır şöhret kazanmış bu. 
porda itiraf etmektedir. lunuyorsunuz. 

Bu resmi raporda şu sözler d .. _ Doktor şu cevabı verdi: 
Ienmektedir: e soy - Evet, fakat şöhret kazananların 

(LQtfen sayıJayı çeviriniz) 
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~61', bin Roma Hükumetinin ha- na ret ve inkar ile karşılamaktır. malda Ye lsayı müdafaa etmekle meş
Cltee hakkrndaki noktai nazarını np a. bunların düşünüşüne göre !sanın ha gul olmuşlardrr. Isa hakkında, böyle 
çık ifade etmektedir. Roma hükumeti yatına ve akibetine dair, hiristiyan bir hücum ,·uku bulmuş olsaydı, 
Ye idaresi, siyast bir şahsiyetle m~- menbalarından çıkmıyan bir vesika yok onlar, bu medaret için bir şeyler 
gul olmuş ve siyasi bir şahsi.reti tur. Çünkil hiç bir kimse, bu Jnril- yazmağa mecbur kalırlardı. Fakat bu 
idam etmiştir. lerin anlattığı adamı görmemiş, ,.e mahiyette bir hücum vuku bulmndığı 

Devriilem .. gune 
seyahati 

iniyor! 
6 

Esasen bu hadise, siyasi bir ma- onun akibetine Şahit olmamıştır. O. için bunların eser]erinde bu çeşit mü
hlyeti haiz olmasaydı, Romalıların onun için Jsanın salb olduğunu haçın dafaaların bir izine bile tesadüf etmi
nunla alAkadar olmalarına sebep bu- üzerindeki yazılar, bir takım din· yoruz. 

-. 
lonmazdı. Roma memurları, Yuhu· dar adamların uydurmalarından iba· Demek ki on sekizinci asra kadar, 
diler arasında kopan dini münakaşa rettir. llele Jsaya ait menkabeler es- hiç bir kimse, Jsanın tarihi bir şahsi. 
Jara J..--anşmaktan daima çekinirl\!r Ye ki bir hiraf enin yenilenmiş bir şek· yet olduğundan §Üphe etmemiştir. 
onlara zerre kadar ehemmiyet vermez Jinden başka bir şey değildi. Her ta 0 ek' · · k d h . ti .. . n ızıncı asra a ar ırı · yan. 
!erdi. Onlann böyle bır işe müdrıha- rafta revaç bulan bu hfrafe, dUn. 1 · ı h l'fl . d k b 
) . . . . . • .. ar ı e mu a ı erı arasın a vu u U· 
e etrnelen ıçın hır meselenın ısıyası yaya gelen, ı tırap çeken, olen, son 1 Ü k 1 t t fh' . t" 1 

bl hl · d' ·ı ı.- . • l an m na aşa ar, ı anın ar ı)e a, sa 
r ma yet alması ıcap ederdi. 1sa ra m en uır ılahtan bahseder. sa d b' · • d" li 1 h d. .. .. .. . namın a ırının unvaya ge p ge me-

a ısesfnde de boyle olmuş, bu hadi· hakkında. soylenen sozrde bu hıra- d'ği 'd 1 •1 d - h 
i . . . . . . ı , ı am o unup o unma ıgı, yıı u-

sen n ıyasr mnhıvet alması, onların fenın hır tekrarından ıbarettır. d'l i hükü d f t'J R ı p·ı . . · . . . . . . . ı er n • m an sı a ı e oma ı ı a-
müdahalesıni ıntnç etmıştı. Bu mahı Meseleyı bu şekılde telakkı eden .. t f d h .1. ·ı d' . . Le ara ın an aça gen ıp gerı me ı· 
yette olan bir hadisenin bir ''ali ta. muharırlere, ılk defa olarak on seki- ğ' .. . d d ğ'ld' 

f d R · · · d .. . ı uzerın e e ı ı. ra ın an oma ımparatoruna arzı za zıncı asır a te aduf edıyoruz. Bu 
t 'dL R 'd • t ··ıı · b d" .. .. b' k .. h 1 d On sekizinci asra kadar bu mesele· rur ı omanın ı an eamu erı u uşunuş ırço şup e er uyan ırmış . . . d .. 

merkezde fdL Roma idaresine ait bü· \'e bir takım fikir hareketleri ''Ücuda lerın hın ~ munakaşa olunmaıru1 ~tır. 
tün vesikalar bunu ispat ediyor. Bu getirmiştir. Münakaşa o unan meseleler, sanın 
bö 1 ıd kta . • . . . . ölümü mağlup eden favkalbeşer bir in· 

Ye o u n sonra ımparatorun Ku JnnJak Russo, Emıl unvanlı e_erın- b . • . 
düstekf mümessili olan (Pilnte) de de bu şUphclcri şu şekilde ifade e- san, onun eşerı)et tarafında~ bekle. 
bu şekilde harekete mecburdu. Jnıpa. der· nen rehakAr evlat allahın dogurduğu 

to h h şek'ld h • yeglne evJAt olup olmadığı gibi mesele ra run u memuru u ı e nre. "lncil1erin hakikati ifade ettiklerini 
ket ederek bu mühim hadise hakkında gösteren birçok deliller ,•arsa da bu Jerdi. . . 
bir rapor vnzmış ..-e imparatora gön l .11 k d . 1 k d Bugün bliım elimizde lsa ile arka-. • . • ncı er, o a ar ınanı maz, o ·a ar akk d 
dermı e neden bu hadısata muac:ır o- .. ~...:k eh 1 1 d 1 d k' k ( 1 daı;ları h m a, onların tarafından 

u mu IA: ·r şey er e o u ur ·ı a a ı . k' · 
lan mü,·errihlerin biri de bundan hah bi d b 1 1 bırakılan bır ıtap veya yazılı hır şey • r n amın un arı an amasına ve 
setmiyor? !.. k b 1 t . . ka • 1ct yok. Bununla beraber on sekizinci 

Jlim adamlarının birrokları bu su· 
8 

(uJ e mfesü ı)ne ımbf n } 0
1 

dur.J,, '\. k asırdan evel bir kimse, lsanın tarihi 
::ı: o e s un r eser n e sa .ıa • . 1 aller karcısında ~«=ırmakta ,.e bir ta- k d bl f 1 d B f 1 i bir şahsıyet o duğunu JnkAr etmemiş-

~ r-y ın a r ası var ır. u ası n- t' 
kım cezrf cevaplar ''ermek met'buri- rilJerden farksız bir surette yazılımı:;. ır. 
yetinde kalmaktadırlar. tır. ~ Eski yahudi muharrHerin bir ~oğo Çocnl;Juğumuzda jnlvernin 

Bunlnnn mühim sualler karşısrnda V it b r 1 k 4 •1 h' . ti Isadan sureti kat'lyede bahsetmemiş. 80 günde devri,lem romanını tatlı 
t kl ı Ilı i b .. ı·· b o er u as ın cımı en ırıs van 1 di B A-- li 1 d ühtm 

yap 1 arı, ne er n u un eyanatr. lar tarafından m·durularak or~ya er r. una dra6 men e ":1 z e m . bir bayii eseri olarak zevk ile 
:"" ................ __ .-................. :···········...... . • · . . bir \"esika 'rar ır. Bu vesikaya göre 
:Allam yardrmcısı olsun Bırkaç hafta ılave olunduğuna kanıdır. Volter, Seh jah abed' d b 1 J k okurduk. Jlllvernin yalnız 

ıi b k . • ·r d 'k an m ın e u unan a op, . d'f t eve ne kadar dünya bi?ni yalnız başı- u anaatıııı ı a e ettı ten sonra h .. ıGo..oında .. 1 • du vapur ve ıımen ı er va11 a-
b rak h ah ah J f" ·ı h d' F'I "b· t ocasının "6"" n şu soz en ymuş- 1 'J 80 .... n d 

ma d ı r>;,r ''e em r h ;t r at çalışı "o ~ .~s \ e Y~ u,. ı ı: h g~ ı z;~~ ı~ tur: "Nasıralı lsa,, mabede karşı şld· arı ı e xwn e tuavvur etti· 
yor um. akat gçen a tadan beri O· mesı ,, en ·at ıyen a se me ı er d t1i bi h"cum tertı d ek mabedin ği devriilem şimdi tayyare va· 
damdaki telefon sabahtan gece yarısı· ni söyllyerek der ki: " O halde bazı. ke •-ri u hah' P he e~I t frn sıtasile 8 gllnden daha az bı'r 

d B .. .. 1 f d 'dd' d'Jdlğ' "bi J ıyme"° z ve ıs ru anı er ara • na ka ar çalıyor. utun huzurum kay. arı tara ın an ı ıa e ı ı gı sa d t 1 ,:. d'td•.ı:.ı 1 idd'- d'l zamanda f"ıJen tahakkuk •tmı'ı 
~-ıd ş · · hl d 1 d'ğ' . k it 1 an e 'ıs e ı q; n m e ı emez." .. uu u. üphesız movaffakıyetimle if nm ç e ge me ı ıne mı a o il· • • h 

1 
l 

tiher ediyorum. Buna rağmen ben fır- cağız?!. Hayır! Çünkü lsanın ölümün Bo sözü i;a~tiyanların uydu~muş o uyor. Filhakika Nevyorktan 

t R. 

salardı nihayet 6 - 7 ıDn için
de tekrar ilk nimet noktaları 
olan Nevyorka varacaklardır. 
Bunun için de bugiln kll tayye
reden Uç misli bGyüklOkte ve 
kuvvette bir tayyare yapılma11, 
bu tayyare içerisine de o 

nisbette fazla benzim alanmuı 
kAfi gelecek demektir. Bu tarz· 

gat bulup ~alışıyorum. Fenemenkli ''a· den sonra yalnız onun lehinde de- oldu~una iht ti nrilemez. ÇünkU Istanbula iki günde gelen Ame· 
tandaşlarnnm gösterdikleri kayıtsızlık· ğil, nleyhinde de yazı yazılmıştır. bu .oze, hırl :anların .~rJ~rinde te- rikeh tayyaraciler lıtanbulda 
tan çok miiştekiyim. Fenemenk gaze- O '.halde J a namında bir adam nr· sadüf etmiyor z. il Bu sozU 1;"8 >"'t e- beklemiyerek buradan derhal 
f.elerinfn hiç biri benim keşfJme dair dı?,, (1) den Jakop 0~~b~dın Y:~mı~ sen;fn· benzin palıp hareket etmif ol• ruz. 
hlrpypzmdL Am~udamd~ibü· V~terin ~~~~i~ ç~mühim~ma~din d ~~ıtou 'e· -~~~~~~~~~~~~~-~-=-~~~-=-~-~~~~~~~-~-~~~~ 

da bir devriilem ıeyabati tertip 
edildiği takdirde geçilecek yer
leri göstermek için hazırladığı· 
mız bir krokiyi buraya dercediyo· 

yük kanser müessesesi bile mesaim dir. ,Bunu hi1flhara göreceğiz. tısanın czereye, bu a onu m~ladın llO sene- Memlekette Y•klt Zablblnın terfi llateal 
ile al~kndar olmadı. Fakat emin olu. d.Unyaya gelmediğine kail olanlnr, Binde Akfbo na.ı.mında b1~lne1 nakletmlt- Aııluıra, 1 (Telefon) - Zahi· 

l t bl t ti. Bu ~özün• l'l&tl rav D•, sanın t t fi l' t · · ' t' il Milli nuz ki ben malt bir maksatla çalışını. ncillcre bakarak, sanın r şair a . .. . an er ı ıs csımn ın ı~ar e 
yorum. Hedefim zengin olmak dC'ğiJ. rafından ibda olunduğunu söyJiyor bebiyct ''erdiği hadf elerı goren hır a- müdafaa vekaleti ıat iıleri kı· 
4iir. Ben yalnız insanları ve bilhas Jar. Filhakika ' ilk incili yazan zat, damdr. Sonra bu sözün nakilleri hep Karaman, bu tarihi kasaba az za- dem şubesi meıgul olmaktadır. 
!a fakirleri teda'i için çalışıyorum. kim olursa ol un, onun, ya.,.~dığı dev tariht şahsiyetlerdir ... onlann nakll~t- manda büyük himmetlerle url bir hale 

'"Anupamn her tarafından hasta- rin en büyük şairlerinden biri ol· tikleri b~. söz, dost sozU de~ildi. Bıl- girmektedir. Memleket günden gUne 
Jar geliyor ve burada teselU ve şifa bu duğunda şüphe yoktur. Fakat Isa akis bu soz~~r, tsanın aleyhınde bul~n yeni binalar, kaldınmlarla, mümkün 
ioyorlar. Fakat bazı defalar fakir in· yeni bir din getiren "·e onu tel· mak için soytenmiştl. Bunların ~)a· mertebe tanzim, tezyin ve imar ediJ. 
ısanlar da gelmektedir. Bunlar uzak kin eden bir adamdı. Bu R· natından, Nıısralı İsa nammda hır a· mektedir. Kaymakam M~hmet Ali Be 
yerlerden kalkarak benim reyimi al· dariı ~evhum veya muhan:eı damın, bir iğtişaşç~uı, bir s~pmışı.n, :tin bu hu usta Çok me..,cıkur mesaisi gö
mak için buralara kadar zahmet edi- bir şah ıyet olsaydı, onun getirdıği dünya.ya gelen, yaşı,an~ Musevı ş~ra~tf rülilyor. 
yorlar. Bunların ellerinde kalan bir- dine muhasrm olanlar, bu muhayyel kendine göre te,·il etmış. onun mcıl· Karamanın kırk bin nUfusu ve 
kaç kuruşu almaktan utanırım. şahsiyeti, hücumlarına hedef ittihaz ter tarafmdan rh·ayet olunan sözle- 93 köyüne merkezden şoseler ve köy 

"Den mfürtakil bir adamım. ederek onun özleri ve itikatlarile meş- rinden bazılarının bir milddet ağızlar· kanunu ahkı\mına tevfikan telefon hat 
1B<ıklıyarak hiç bir şeyim yok!,, gul olmazlardı. Bilakis bu ~uhnsım- da dolaşmış olduğunu anlıyoruz. tı temdidi gibi, hükumet ,., halkın 

Vekiller geliyor 
Ankara, 1 (Telefon) - Mali· 

ye vekili B. yana akıam, ikhaat 
vekili Şeref B. salıya, Maarif 
vekili Esat B. cumaya, Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya B. 10 ağua· 
tosa doğru, Ankara •aliıi B. de 
bu kerıembeye lltanbula hareket 
edeceklerdir. D kt B d. d h t ·ı lar, !sanın muhayyel bir şahsıyet oldu muamelfttını teshil edeeck vesaiti fenni 

o or en ıen a a sonra 'ngı · .. . . d' h"' 1 • Borca kar'ı zahire 
tere kanser cemiyetine karşı ''erdiği ğunu soylıyerek, yenı .. ınth~ ~cl~hm kçıln T l f ) z ye ile kaza ve köyler biribirlerine 1 klll 1 
i t 'h d bft'-- t . b . •:h her §eyden fazla bu mu ış sı a ı u • Ankara, 1 ( e e on - iraat Ad IJ• we m z 
m ı an an o..ı~e mış ve u ırnw anın y b k raptedilmiştir. · Karamanın on sekiz Yalovada bulunan Yusuf Ke-

t.am bir muvaffakıyetle neti«lendiğini lınırlo.rdı. . . . bankası u~an orcu?~ ar~ı köyünde mektep yapılmış ve köylü yay B y I d Anlw 
ı;öylemi§tir. H

0

albukl va~ıyeti tetkik ettığfmiz bankanın zabıre alınası ıçın emır rularının tedri atına fe\·kalıide ehem- mal ey, ~ ~YI an aya 
Doktor Bendfen Londraya davet e· takdırde, hır!stı:.anlığa karşı .en şld· beklemektedir. miyet ,·erilmiş ve hatta merkez kasa· hareket etmiftir. 

Clilrniştir. Kendisi Londrada tıp ale- detli husumetı gosterenlerin bıle, lsa.- bada ÜÇ mektep de inşa edilmiştir. Ka mektedir. Karaman kuabuının IOft 

mine malQrnat ve tafsilU verecektir. yı mevhum ,.~. ~uhayyel ~si yet say. Balkan ollmplradına lftlraklmlz zanın maarif hayatı birçok yerlere fa- zamanlarda elektrikle tenvirin• v• en 
Kendisi tecrübelerini Londrada en ma~ıklannı gorurlh:. Hıristıyanlar en Ankara, (Telefon~ - Balkan ik denecek bir haldedir. Bu hususta milhfm bir ihtiyacının teminine çahJil· 
~ mikyasta yapacak ,.e tecrübeler eski zamanlardan beri, lsa. aleyhinde olimpiyadına göaderılmek Ozere eski n kıymetli maarif çllerimizden makta oldufu tUıkranla kaydedil mele 
esnasında yUz doktor, hasta bakıcı ve yazılan eserlere karşı ~ddıyeler yaz. Ankara spor mantakw 4 genci Konya maarif mUdürU Hasip Beyin de defer. 

liaatanm kanı tahlil olunacaktır. (1) J'olter "Allah ve insanlar." intihap etmiştir. ehemmiyetli himmet ve hlzmNi sebket 

VAKTın Tefrikası : 49 bir di§ini kırmıfh. Kız bunları Allahtan olacak o dakika da nımda yeni bir korku uyanıyor: ıkarıılardı • 
.,ızılcı•• adeta çocuğun iltifatları, zarif ıa· büyük hanımın havalandırmak için - Aferin aize ... Yumurcai• Bunların yüz verilecek imanlar .. n kalan gibi sevinç ve iftihar ile an- •andıktan çıkarılmı§ ıamur kürkü teıvik edin de her zaman ıaldan• olmadıimı pek iyi bildiii halde 

Iatıyordu. odanın bir köfesinde kıpırdadı, al· ıın... Aklımızı başımızdan alıın, yeni hizmetçiyi kibar yüzünün en 

Dalları Bir gün odada doıninalarla oy· tından Bülendin baıı çıktı. Çocuk diye söyleniyordu. tatlı bir tebeuümile kartıama alır, 
nıyorlardı. Kapı çalındı. Gülsüm keyfinden bayxlıyor, ağzındaki tek Maamafih çocuğun bu §aka11 ailesini hayatım sorar, kendi ha-
çocuğu yalnız bırakarak aıağı kot· tük ditlerin arasından sular akıyor bir zeka alameti .olduğu için biraz yatını anlatır, biraz vefa ve sada· 

YAZAN tu. Bir dakika sonra soluk soluğa du. sonra büyük anne de onu öpmek· kat gösterirse ölünciye kadar ba· 
RE.ŞAT N U Ri odaya döndüğü zaman ne görsün Teyzeler çocuğa koıarak kürk· ten kendini alamadı. kılacağım vaadederlerdi. 
Hakikat şu ki konakta Bülen- çocuk yok. Birdenrire §atırdr. le beraber kucaklarına kaptılar. V Bu ilk konutma esnasında biz· 

din Gülsilmü sevmesini kıskanan "Bülent .. Bülent,, diye bağırarak Dürdane hanım çocuk bulundu· Nadide hanımın evlatlık cihe· metçiler, ondan aldıkları cesaretle 
sade Nadide hanım değildi. sofaya ko~tu. Onun telaıı büyük ğu halde annesinin hala Gülsümü tinden olduğu gibi atçı ve orta hiz eski efendilerini çekittirirlerdi. 

Bu muhabbeti anne ile teyıe- hanımı ürküttü ve konakta bir kı· dövmekte devam ettiğini görerek: metçiıi cihetinden de baıı derttey• Nadide hanım itin içyüzünü 

1 yamettir koptu. - Ayol anne ... Çıldırdın mı? di. bilmeden hak verir, onlar eski ka-
erde çekemiyorlar, çocuğun h • • · · ukJ d 
"Cüssü ... Cüısü,, diye adeta bas· Hammef endi : Baksana kızın kaba ati olmadığı Bunlardan en ıyısını tat pılarında çok yoruld arın an ya· 

- Gülsüm evladımı bul bo- meydana çıktı, diye bağırdı. çatlasa konakta iki aydan faz .. but hakaret gördüklerinden tikl· 
~· olduzu.o~ gördUkçe kızı bo· ğarım ıeni, diye bağırıyor, lehli· Odada bir kahkaha koptu. Ha· la tutamazdı. Nedense erkek yet ederlerse kendi konaktaki itle· 
gacak gıbı oluyorlardı. keaiz yerleri aramayı akıl etmiye· mmefendi kendi ıaıkınlığına ken· atçıların kimi hırsız, ki.mi müı .. rin hafifliğinden, kendinin ve ço• 
Gülıüme gelince, o bunların rek dam merdivenlerine, konağın di de gülüyor: rif, kimi asi çıkıyordu. Kadınlar cuklarının tatlı dilinden bahaeder• 

biç birinin farkında değildi. Bu izbe budrumlarından kapalı - Sahi öyle ... Asıl döğülccek onlardan daha beterdi. ihtiyarla· di. 
yeni muhabbet onun şaşı gözlerini sarnıçlara saldınyordu. bu afacan ya ... Şaşırdım, diyordu. rı pis ve pasaklı, tazeleri atifteydi. Bu konak onlann bildiii evler 
perdelemiı dünyayı görmez bir ha· Bir aralık aklına bir tehlike da· Sevinç ve ıaadetin verdiği kalp Kimi hırsızlık eder, kimi hiç yok· gibi değildir. Hizmetçi ile hanım 
Jegetirmitti. ha geldi. Bir elile Gülsümün ıaç· yumu,aklığile Gülsüme halillık tan dedikodular çıkararak konak arasında fark yoktur. Herke• iı· 

Kız Bülendin hiç bir kahrından larınr yakalayıp bir elile kendi göz bedel bir mercan terlik vaadetti. halkını birbirine düıürürdü. tediği kadar yer, istediii kadar ça-
ıikayet etmiyordu. Çocuk bir gün lerini kapıyarak: Bu dakikada dayak gibi mer· Hasılı pa.fa öldü öleli konaktan lıtır yeter ki hizmetçi biraz iyi ah· 
mansaldan katık dolusu kıvılcımlı - Ben tahammül edemem ... can terlik deGülıümün umurunda bir tabur hizmetçi ve atçı geçmiı· laklı ve güler yüzlü olsun. Hatta 
kül alarak kızın gözlerine 5erp· Pencereden kaldırımlara bakın .. değildi. Çocuk bulundu ya. O ye· ti. Bunlardan bir taneıinin bile ıu ıoyıuz Gülsüme bile hir aile ço
mif, bir gün de kahve değirmeni· Sırma saçlı evladım al kanlar için· ter.... adam çıkmamı~ olmasına rağmen cuğundan iyi muamele edilmiştir. 
nin kolunu olanca kuvveti)e suratı· da sokaklarda mı Y._atı>:or? Diye Hanımlar Bülendi kucaktan ku hanımefendi her yeni hizmetçiyi Fakat ne çare ki o adam deiildir. 
ııa Ul'J)arak üıt dudağını yarmı§, ha>:kırdı. caja gezdirie öperken büY.iik ha· büY,iik bir ümit ve hüınü telikkile (Bllmtdi). 



CUretklr h1rsızlar 

Son za.ma.nlarda bir hayli 
zevat evlerine hrrsı'Z girdiğin
de-n dolayı şikayet ediyorlar. 
Gerçi bunların birçokları ya
kalanıyor ve süratle tecziye 
için adllyeye sevkedili)'orlar. 
Hımrzların faaliyetine muka
bil lstanbul polisinin kudre· 
tinden şüphe etmek kimsenin 
aklına gelmez. Fakat daha 
şiddetli takibatı istilzam eden 
bir faaliyet devresine girme
sini istiyen hadiseler göze 
çarpmaktadır. 

Hatta birkaç gün evel dör· 
düncü müstantik Halim Be
yin evine güpegündüz hırsız
lar girmişler ve evi soyup so· 
vana çevirmişlerdir. 

Böyle güpegündüz icrayi 
şekavet eden n yakalaıımıya
caklannı zanneden hrrsızlarm 
cUr'etine siz de şaşın ... 

Biz de şaşalım ı 

Belecliye1!.,: 

Bütçe 
Tasdik edildi, geldi 

Belediyenin 931 blitçesi dün 
Dahiliye vekaletinden tasdik e· 
dilerek - gelmiştir. Yeni bütçe 
reldiği için dün belediyede me
murların maa~ları avans olarak 
verilmemiftir. Bugünden itibaren 
yeni bütçeye göre verilecektir. 
Be~diyede muhasebe ve memu· 
rin mildürleri dün yeni bOtçe ve 
kadro üzerinde tetkikat yapmış· 
lardır. Belediyenin kadrosunda 
bir değiıiklik yoktur. 
Bar ve birahanelerin kapan· 

ma saatlerl 

Bar ve birahanelerin kapanma 
aatlerioln tayini hakkını yeni 

lrenun belediyeye vermi4tir. Da
imi encümen yakında bu hususta 
tetkikat yaparak bar ve biraha
nelerin kapanma saatlerini yeni
den tayin ve tadil edecektir. 
Kenıköy ve EmlnönUnde renkli 

geçitler yapılacak 
Belediye yakında Karaköy gibi 

Emin6nUnde de halkın karşıdan 
karııya emniyetle geçebilmesiiçin 
renkli taşlardan geçitler yapa
caktır. Bu geçitlere geldiklere 
zaman nakil vasıtaları sür'at· 
lerini azaltacaklar ve bunlar· 
dan otomobil ''e otobüsler lo 
kilometre, tramvaylar 2 kilomet· 
re sUr'atle geçeceklerdir. Tec
rübe mahiyetinde olarak yapı
lacak olan bu geçitlerin kulla
nıth ve işe yarar oldukları an· 
laıllırsa diğer kalabaJık yerlerde
de bu gibi geçtiler yapılacaktır. 
MUstahdemlerln kay it mUddet· 

lerl bir ay uzatdacak 

Müstahdemlere verilen kayit 
nıilddeti 27 ağuıtosta bitecektir. 
İalimatname tatbik mevkiine 

konala ikiay geçtiği halde bili bir 
çok hizmetçiler ve müstahdemler 

büroya yaxılmamı,tır.Belediye ye· 
niden şubelere emir vererek 
mahalle ınuhtarlarımn bu husuı· 

ta nazarı dikkatlerinin celbini bil· 
dirmitlir kayit müddetinin bir 
ay daha uzatılması için daimi 
encümene müracaat edilecektir 

uzatma kabı] olmazsa ağustostan 
ıonra kayıt cezala olerak yapıla
caktır. 

VUAyeett: 

lstanbul 
mektupçuluğu 

Bir müddettir münhal bulunan 
Villyet melctupçuluğuna, Konya 
villyeti mektupçusu Raif beyin 
tayin edildiği haber alınmııtır. 

1 Poli• Haberleri 1 
Ehemmiyetsiz mese
leden boğuştular 
Cihangirde aile bahçesi önün

de Todorı, Koço, Zekeriyya ve 
Nihat isminde dört kişi bıçak
larla ve ellerine geçirdikleri 
tuğlalan birbirlerine atmak su· 
retile ehemmiyetsiz bir mesele· 
den boğuımuşlar ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmıılardır. Hep
side yakalanarak tahkikata baı
lanmışhr. 

Bir kadın 
Kocasını Vurdu 

Sebebi &kfamlara evine geç 
aelmes,~_ır 

Yanh' giden ta9 
Dün gece Taksim bahçesinde 

Ahmet ve Halit isminde iki şa· 
bıs kavgaya başlamıılar, Ahmet 
eline geçirdiği bir taşı Halide 
fırlatmı§. fakat taı yanlJJlıkla 
orada oturmakta olan Patrikan 
isminde bir terziye rasgelerek 
yaralanmasına sebep olmuıtur. 
ikisi de yakalanmışlardır. 

Kumar 01narken 
Dün gece yarısı Oskildarda 

SOleymanağa mahallesinde 29 
No. 1ı nalbant dilkklnında Adil 
ile Enver isminde iki kiti kumar 
oynarlarken polis memurları ta· 
rafından cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

Polise tecavUz edenler 
Polis Mümtaz ve Ziya Ef. ler 

evvelki gUn Mahmutpaşada sey
yar çorapçı Mustafa Ef. yi kara· 
kola götürürlerkeın ismai 1, Aram 
ve ibrahim isminde üç eınafın 
tecavüıUne uğramıılardır. Muhtar 
ve Ziya Ef. ler bunJarla uğrqır· 
ken Mustafa kaçmı,tır. Bunun 
için üç esnaf hakkında takibata 
bati anılmıştır. 

Be1azıtta bir hadl•e 
Beyazıtta medrese sokağında 

24 numaralı odada oturan Ah· 
met ile Kuruçefmeli arap Musa 
bir kadını paylaşamayınca bıçağa 
aaldttılllflar .._ -Mun Ahmedi 
oldukça tehlikeli bir ıurette ya
ralamııtır. Ahmet hastaneye kal
dırılarak tahkikata batlanmlfbr. 

Ticaret ileminde: 

Yunanistan ttttttnle
rine miişterl buluyor 

Bilditildiğine göre Yunan hn
kOmeti tütünlerinin hariç piya-
salarda sürümünll temin için cid-
di tedbirler almağa başlamıştır. 

Bu cümleden olarak, Yunan 
Milli bankası Alman bankaları
na müracaat ederek mühim mik 
tarda Yunan tütünü satmak far
tiJe büyük bir istikraz teklif et
mittir. M. Venizelosta ıon seya
hatinde Viyane ve Lehistan rc-
jilerile temas ederek Yunan tü
tünlerine büyük alıcılar bulmuı
tur. 

Ofiı mukabil tedbir almağı 
düşünmektedir. 
Romanya ve YoQoslavyada 
kereste flatları yUksellyor 
Romanya ve Yoğoslavya ke

restecileri Bukreşte yaptaklan 
bir toplantıda fiatları ~ükıeltmek 
için anlatmışlardır. Bu mes'ele 
üzerinde kereste tUccarlerı dün 
Ofiste toplanarak görüşmüşler-
dir. • 

lran ve Ru• UzUmlerl 

Kansı tarafından bıçaklanan Hasan F:. 
hastanede 

Evelki gece Kasımpapda bir 
karı koca kavgası olmuş ve 
Fahriye hanım isminde bir kadın 
eve geç geldiği için hiddetlene· 
rek kocasını sol böğründen bir 
ekmek biçağile ağır surette ya· 
ralamııtır : 

Yaptığımız tahkikata göre 
vak'a ş6yle olmuıtur: 

Kaaımpaıada Yahyakihya ma· 
ballesinde 44 numaralı evde 
oturan Hasan efendi her giln 
zenbilini eJine alarak atede be
ride kahve satmakta ve zevcesi 
ile kendisinin ınaiıetlerini bu su
retle temin etmektedir. 

Fahriye H. , faz1a asabidir. 
Kocasının her gece eve vaktinde 
gelmesini, ötede beride oyalan
mamasını her zaman sıkı sıkı 
tcnbih etmektedir. 

F abriyenin baıında sabit bir 
fikir haline gelmis şu cümle 
vardır: 

- Kocam beni başka bir ka
cluila aldatıyor l Bunun içindjr ki 
bu vazıyet nihayet kanlı bir ha· 
dise ile neticelenmittir. 

Hasan Ef. cuma günü arka
daşlanna tesadllf elmiş ve evine 
geç dönmüstü. Fakat eve gelince 
kapıyı uzun mtiddet çaldığı hal
de açan olmam1şhr. 

Nihayet fazla gürültü yapınca 
Fahriye H. kocasmı içeriye al
mış ve evin taşhğında kendisini 
tokatla karşılamıştır. Bir müddet 
••çsaça, baıbaıa dovüşen karı 
kocanın gUrUltüsUnden komşu
lar da telaşa düş:müşlar ve polise 
haber göndermişlerdir. Fakat 
polis gelinceye kadar bir hayli 
hiddetlenen Fahriye H., bir ham· 
lede taşlıktan yemek odasına 
gcçmiı ve eline geçirdiği ekmek 
bıçağını ıaşkm bir halde duran 
kocasının kasıklarına olanca 
kuvvetile saplamıştır. 

Hasan efendi feryatlarla be· 
raber yere yıkılmış, bu sırada 
polisler yetişmişler, ıavalh adam
cağızı Zükür bnstanesine kaldı
rılarak tahkikata başlamışlardır. 

F ebriye hanım kocasını kan· 
lar içinde gördükten sonra hid
deti geçmiş, fekat aynizanda da 
iş işttn geçmiştir. 

Asabi kadın kefaletle serbest 
bırakılmıştır. 

1 Adliye Haberleri J 

Kasım paşadaki 
cinayet 

r 

Günün 
Muhtırası 

Maznunlar1 Slvasta yakalan• 
dllar, lstanbula getlrlfdller 
Bir mOddet evvel Kasımpaşa

da btr kuyuda bir kadın cesedi 
bulunmuş, bunu öldürenler hak
kında tahkikata başlanmışb. 

ı ı 
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inci ay 1931, senenin günleri: geçen 214 
kalan günler: 151, 17 RebiiJlevYel 1350. 

GUne!-Doğusu: 4,56: Banşı: 19,25 
Namaz vakltlerl- Sabah: 3,12. 
---------~-Üğle: l 2,20: ikindi I 6,15: Ak~am: 19,~5. 

Yatsı: 21,16: imsak: 2,54 
Bu mesele ile alakadar olmak 

llzere, Sivasta Zara civarında 
Nuri ve Hüseyin isimlerinde iki 
kiti yakalanmışlar, Istanbula ge· 
tirilmişlerdir. Tahkikata müddei 
umumt muavinlerinden Kamil B. 
vaz'ıyet etmiştir. Ehemmiyetle 
tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni iki muavin 

Neıriyah daha çabuk tetkik 
edebilmek üzere, müddei umu· 
milik kadrosuna iki muavin daha 
ilive olunacağını yazmıştık. Hu
kuk azasından Meliha hanımla 
Sabri B. bu iki muavinliğe tayin 
olunmuşlardır. 

Zabıtaya kartı gelmek 

lstanbul ikinci ceza mahkeme
sinde dün zabıtaya karşı geldiği 
noktasından muhakeme edilen 
çolak Hayri Ef. nin muhakeme
sine devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede, bazı ıa
hitJer dinlenilmiıtir. Muhakeme 
bitmemiştir. Daha şahit dinle
nilecektir. 

Darülfünunda 
Edebiyat fakttltesl 
reisliği meselesi 
Darülfünun diYanının Kapriiln 

zade Fuat beyin fakülte riyase· 
tine intibabmı reddetmesi üzc
riue dün edebiyat fakültesi Mus
tafa Şekip beyin riyasetinde 
fevkalide bir içtima yapmııtır. 
Saat üçte toplanan fakülte mec· 
)isi altıya kadar divamn red key
fiyetini ee yeniden bir reis inti· 
babı meselesini tetkik ve mliza· 
kere etmiıtir. 

içtima çok hararetli olmu,, fa
kat mü!pet bir netice alınama· 
mışbr. Salı günü tekrar topla
nılarak bu meselenin görilşülme
sine devam edilecektir. 

Red mi, lstlnklf mı? 
DUn duyduğumuza göre Fuat 

beyin edebiyat fakülteai reisli.:. 
ğine intihap vazifesi divanda 
müzakere edilirken topJanhda 
ha~ır bulunan 14 azadan ikisi 
tastik, beşi ret reyi vermiş, 
yedi aza da müstenktf ka!mı~tır. 

1 Ağustos 
Pari•te 31 komüni•t tevkif 

edildi 
• Komünistlerin harbe karşı nil
mayiş günü ittihaz ettikleri 1 
Ağuıtosta Avrupanın muhtelif 
şehirlerinde bazı hadiseler olur 
ve zabıta nahoş bir neticeye 
meydan vermemek için kuvvetli 
tedbirler alır. 

Dün 1 Ağustostu. Bugün di
ğer senelerde olduğu gibi şeh
rimizde sakin geçmiştir. 

.. 
Hava - Dünkü hararet fazamt) 24 

(asgari) 21 derece. Bugün rüzg!r poyraz 
hava kısmen açık kısmen bulutlu. 

* ölenler 
Posta ve telgraf memurlanndın mcr· 

hum Fuat Beyin retikalm Naime hanım 
ufak bir rıha.Isıı:lığı müteakip irtihali 
dmbeka cylemjş \'C cenazesi diln aile 
kabristanına defnedilmiştir. Mevlt gariki 
rahmet erleye. 

"Vakll:Abone şartlar11 
ı S 6 12 Aybk 

Dahilde 150 400 750 1400 KtırU§ 

Haricte - 800 1450 2700 .. 

irın •artlarım..!!! 
Resmt Husust 

Satın l O Kş. 12.50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 

KUçUk Hin şartlar11nız ı 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

l· 10 Defalık 
100 Kuruş 

A - AbonclcrimizJn her Cç aylı
ğı Jçfn bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen iltnluın fazla 
aun için 5 kuruş zammolunur 

f Memleket Haberleri 1 
Rüşvete bakın 

Torbalıda bir maznun mu•• 
tantllln cebine bir •it• 

rakı bırakmıt 
İzmir gazetelerinin yazdığına 

göre geçenlerde To~baJı mah
kemesinde garip bir hldise ol· 
muıtur: 

Torbalı mustantiği iuet Bey 
bir maznunu isticvap ederken 
birdenbire ceketinin cebine bir 
ağırlığın girdiğini hissetmif ve 
elini cebine sokunca hayretten 
dona kalmıştır. ÇünkO mamun 
muıtantiğin cebine rüşvet olarak 
100 dirhemlik bir rakı ıitesini 
sokmıya çahşıyormuı •• 

Bu vaziyet kartısında maznun 
hakkında bu meseleden de talı· 
kikata batlanmııbr. 
lzmlrde 60 hektarhk orman 

yandı 

izmire tabi KemaJpaıa kaza
sımn Kurudere k6yft civanndaki 
ormanlarda üç gün evvel bOytık 
bir yangm çıkmış ve 15 aaat 
devam etmiftir. 

Yanan orman sahası 60 hek
tardır. Bu sabada 7,500 çam 
9,000 meşe afacı yanmııbr. 

Zabıtanın yaptığı tahkikata 
göre, yarıgımn ormanda rubsati
yesiz çalışmakta olan Mahmut 
isminde bir adamla kansının 
yaktıkları ateı ten çıkbğı anla
şılmış, her ikisi de yakalanmıı
lardır. 

Iran ve Rusya üzümleri hak· 
kında şimali Avrupa ticaret mü
messilliğinden ıebrimiz ticaret 
odasma bir rapor gönderilmiştir. 

Fransız tayyare 
filosu gitti 

Bulgaristanda komUnlst nUma· 
ylşleri aleyhinde 

HUr Fikir gazetesi kapandı 
izmirde çıkmakta olan "HDr 

Fikir,, gazetesi neşriyatını tatil 
etmiştir. 

Denizlerde : 

Raporda bu üzümlerin ancak 
Hindistan ve Irakta lzmir ilzilm· 
lerife rekabet edebileceği zikre
dilmektedir. 

MUzede lsllm paralar1 
kolekslronu 

Sabık Edirne valisi Reıat be
ye ait çok kıymetli iıllm para
ları koleksiyonu milzeler idaresi 
tarafıntfan 7,000 liraya ıatın 
ahnmııtır. 

Çarşamba günü şehrimize ıc
len jeneral Dö Goys'in Fransız 
tayyare filosu dün sabah saat 
dokuzu yirmi geçe Yeşil köyden 
haraket etmiştir. 

Filo SelAnik üzerinden geçe
rek Atinaya gidecek orada iki 
rün kaldıktan sonra Brendizi, 
Roma, ZUrib ve Lizon ıehirlerine 
uirıyarak Pariıe dönecektir. 

Sofya, 31 (A.A) - 1 ağustos 
için hazırlanan komünist nüma· 
yişJerine karşı şiddetli tedbirler 
alınmıştır. Sokaklarda metingler 
akli, nlirnayiş!er icrası, toplanıl
ması menedilmiştir. 

Pariste 31 komonl•t t6vklf edildi 
Paris, 31 (A.A) - Seine aya

letinde ve havalisinde kargaşa· 
lıklar çıkarmağa kalkışını§ olan 
31 komilniıt tevkif edilmiıtir. 
Bunlardan altısı ecnebidir. 

Bir kütii1' ·· '"muş .• ----Karadenlzde göruten bir cismin 
mahiyeti anleşddı 

Karadeniz açıklarında 15 met· 
re uzunluğunda sefain için teh
likeli bir cisim görüldüğü yazıl
mıştı. Liman idaresi tarafından 
yapılan tetkikalla bunun, civar 
limanlardaki kereste fabrikala
rından nasılsa denize düşen bO· 
yük bir kütük olduğu anlaıal
mıştır. 



~ 4 - VAKiT 2 Ağ1lstoı 1931 

Harici Haberler Aziz misafirlerimiz ha va kahramanları 
( Ust tarafı 1 ınci sa},fada) Gazimize getlrllen zarf "Sizinle on seneden beri tanışıyo-

Boardman dedi ki: Tayyarecilerin yanlarında bürük ruz. Yüksek evsafınızı yakından tak-
Makdonald anlatıyor 

Berlin ziyaretinin sebebi ne imiş ? - Istanbulun güzelliği hakkında bir zaff vardı. Zarfın üzerinde İngiliz- dir ettik, memleketimizde buJunmanı
~ylenilen ve yazılan hakikat karşı.sın- ce olarak "Türkiye reisicümhuru ::\fos. zı bir iyi talih saydık. Büyük bir mem 
4!a ne kadar sönük kalıyor. Ne güzel tafa Kemal Hazretlerine,, ibaresi yazı). leketi mümtaz bir surette temsil eder-
sahill A 

Alman nazırları Romayı, Fransız naz1rler1 Berllnl 
er.. merikada San Fransizko mış zarf ufak bir paraşüte raptedilmis ken memleketlerimiz arasında iyi mü· 

1 

sahilleri de manzara itibarile çok gü- idi. Tayyareciler yere indikleri içi~ na.seherler için hevesle çalıştık. Bu . ziyaret edecekler 
zel olmakla beraber bana burası daha bu zarfı atmamışlardı. bahtiyar günde sizi bilhassa tebrik e- . Berlın, 31 (A.A.) - Gazeteforin, zakereye devam etmek ve Londra Jion-
glizıel geldi.,, Bizzat reisicümhur Hazretlerine derim.,, nım resmi membalardan almış oldukla- feransı tarafından tanzim edilmiş plan 

Bu sırada gazeteciler tayya. takdim edeceklerdi. Sefirin mukabelesi ~1 hab~r~ere nazaran Alman başvekili dahilinde Almanyanın mali vaziyetini 
recilerin en genci "Polando,, . nun Yalovaya var1, Sefir Grow cevap verdi ve: ı~e har.ıc.ıye nazırının Fran,!;a ba:?vekili tetkik etmek fırsatını kaçırmamış ol-
etrafmı almışlar, cesur tayya. Bu sırada motör Yalovaya gelmisti. - Zatı devletlerine, vatand~ştarım "~ harıcıye nazırının Berlini ziyaretle- duğunu söylemiştir. Mumaileyh de-
recilerin hariküJade seyahatleri Saat tam on altıda iskeleye yanaştık. la bugünün hatırasını asla unutmıra· rınden eve~ Romayı ziyaret etmeleri mitir ki: 
hakkında mahlmat almak ıçın ona Riyaseticümhur seryaveri Rii:suhi caklarını, onlar namına, arzetmek muhtemeldır. Bu ziyarete ait davetna- "Mükalemelerin neticesi bizde 
sual üstüne sual soruyorlardı. o, Hariciye vekflleti kalemi mahsus müdll isterim. me yakında gönderilecektir. konferansın yapmış olduğu vesayanm 
her suali nezaketle kar ·ılıyor, gazete- rü Kemal Aziz, Tayyare cemiyeti re· Bugün onların burada haraı etle . ~lm~n başvekilinin ziyareti tarihi- Almanyanın mali müşkülatına acilen 
cileri tatmine çalışıyordu. Ona ~or· isi Rize meb'usu Fuat Beyler, Ya- kabuledilmelerinden mütevellit saadet ~~ ş~mdıd~n tesbit etmek mümkün de- çaresaz ve AJmanyanın diğer kredile-
duk: lova kaymakamı ve belediye reisi tay- ve mesretlerini bilhassa tekrar ede- g.ıl~ır. Zıra. AI~anyanın mali vaziye- re ihtiyacı olup olmadığını ve bu kre-

Yollndo anlat.yor yarecileri karşılamak üzere islu•!eye rek yadetmeği bir vazife bilirim.,, tının ıslahı ışlerı mumaileyhin Bedin. dilerin ne şekilde verilebileceğini gös-
- .s~yahatiniz esnasında ne gibi gelmişlerdi. Ayrıca hemen bütün Ya- Bundan sonra otelin büyük salonu· d~ b.uıunma.c;ı.nı istilz~m etmektedir. , termeğe müsaadebahş olacağı kana-

mtlşkülat ı_ıe karşılaştınız? Jova ahalisi bu cesur gençleri görmek, na geçildi. Solan Türk ve Amerikan Zıkrı gece~ nım r~.mı membalardan a- atini tevlit etmiştir. 
- Amerıkadan ayrıldıktan beş altr onları hararetle alkışlamak i~in iskele/bayrakları ile süslenmiş, muhteşem lına~ malumata. gore Almanya hükı'.l· Beynelmilel tediyat bankası tara.-

saat sonra ~ayet ~esif l>ir si:,; tnb~k~- ve rıhtı~ üzeri~~ toplanmışlardı. bir büfe h~zırlanmıştı. metı,. H~v~~ pJa~~n? hiç bir kayıt ve fından ihdas edilmiş olan komite, şim 
sına rasgeldık. Sısten kurtulmn.k ıçın . .Amerıka sefın ::\fr. Grow molörde . Ba.şvekıl ı:a~a Hazretleri burada ~art ıle~ surmeksızın hemen mu\·afa~ di iş başındadır. Mütaleasını pek ya. 
yiikselmeğe başladık. Fakat sıs pek ıstıkbaJe gelen zevatı birer birer tay. mısafırlere bızzat şampanya ikram et- kat etmış olan Italyaya Alman mılletı kında bildirecektir. 
fazla idi. Bir müddet son.ra dana faz- yarecilere takdim etti. Hariciye kale- ti ve onların şerefine içtiğini namına mümkün olduğu kadar yakın M M k D ld d . t' k" "İk 
J 

ı:ı. 
1 

k . tı·-· • .. . b. d •~ kk'' t •. 'd • . a ona emış ır ı. a.-
a YUA5e me ıcap e ıgmı anJadrk. mi mahsus müdürü Kemal Aziz B,.v soyJedı. ır zaman aK'şe · ur e megı cı dı su- m"'t· d .k. 1 k t• ı:u. 

Y 
. . .. .,, . .. •m esnasın a ı ı mem e ·e ı a 4'Aa-

Ukse1dik. Artık bulutların üstüne tanıştırma mera.c;imi esnasında taYya Salonda fırka umumi katibi Uerep rette arzu etmektedır. Alman nazır- da d .. h. 1 1 . .. d 
km t k A 

- .. · · · · · · • ' · . .. ' ı R . 1 . r e en mu ım mese e erı goz en ge-
çı ış ı • şag1sın1 goremıyorduk. Fa recılerı Harıcıye \'ekili namına selam· Tevfık Ruş.tü, Salih, Rasim Ferit, Fu- arının omayı zıyaret erı esnac;ında çirdik B'lh t hd'd' t Jih t 
k t h' b'' "k b' h · · l d - .. 1 · t ·v - • AI a · t 'it A 'k F • ı assa a ı 1 

es a mese-a ıraz sonra uyu ır te hke ıle a rgını soy edı. a , ı akup Kadrı, Necmettin Sadık m nya, ngı ere, merı a ve ran lesi ile k" ·· d l · d · 
k J t - .. d"'k B b' B d n 1 ' ' d .. k . . omur ma en erın e mesaı sa,.. arşı aş ıgımrzı gor u . eş ın met- un an sonra motörden çıkılarak ey er ve diğer zevat bulunyorlardr. sa arasm a muza erata zemın teşkıl atleri mes ı · · t tk'k tfk 
re irtifada uçuyorduk. Hava rat;p ve iskele önünde bulunan otomobillere ge· Tayyareciler burada bir saat kadar etmiş olan beynelmilel meselelerle iş-1 l\fumaı·ıeeyelsını Ael 

1 
e ı '.1"1 1. d 

-....ıı:. kt T . b - . . t' 1 1 k ı 1, man mı e m en, 
""'l>u u. ay yare uz tutmağa ve ngır- çıldı. kaldılar, Bazı hanımları dansa kaldır ıga o unaı:a ·tır. h "k • t• d t ·ı · d ·· 
laşmağa. başladı. Bu büyük tehlike kar Amerikalt kıymetli misafirlerimiz dılar. . Italyanın hattı hareketi manidar ~. umleduıng_ enh.:e ~azkebeclıderın ebnhgort· 

d h 
· · · k 1 k 't'b .1 • . muş o u usnu a u en a se. 

şrsın a, e ven şerr_ı .tercıh ettı~: .. A.!· ·aplıcalarda Başvekil ismet Paşa Haz. Misafirler büyük otelden saa! on o. m~ ı ı arı .. e .~ahd~dı teslihat mesele· miştir. 
çalarak bulutların ıçınden ve koruko· retleri ile Hariciye yek{Ji TeYfik Riiştü sekize doğru çıktılar Ye otomobillerle sı bılhassa buyuk bır ehemmiyeti haiz D d B k k t ki 
rüne uçmağa başladık. B., Riraseticümhur umumi katibi 1:ev- Gazi köşküne gitiler. olacaktır. Bresl. n3elr(AaAn) ı Hu~k~rmta D çln T hllk ı1. er ın, . • - u ume , arms 

_ e elerden •?nra _ fik Beyle ,.e birçok meb'usJar tarafın- G~~I .!'iz· tarafında~ kabul . Avam kamerasında teater bankın inhidamından beri vazi-
Aldıgımız yolu hesap edıyor n eger dan büyük otelin methaljnde karşılan- Reısıcumhur llazretlerı tayyarecı- Londra, 31 (A.A.) - Anm kamara t' d d h' 1 D 

hesab d · t'k ı· · · t · d l · t t 1 . .. . . d . ye ı son erece e va ım o an resdner ımız a ve ıs ı ame ımızı ayın e dılar. erı saa am on se uzde koşklerınm sm a Berhn seyahati hakkında soru- b k k . . • 
ı d k Bah · h. · · ı 1 b 1 h . an ı urtarmak ıçın lazım gelen tet-

ya.nı ma ı sa nmu ıtı geçmış bu- ea,vekillmize takdim sa on arında kn u U)"Urdular. lan hır suale cevap ,·eren başvekil M. b. 1 . . . • • . 
Jund - d ·· ·· .. . d k B S 1 . . T .1 A . . . """~k D ır erı ıttıhaz e} lemıştır. ugumuzu uşunuy~r u • u sı- a ona geçıldıkten sonra Am~rika ayyarecı eıı merıka sefırı tara- •'14 onald, bu hususa dair bir teb- . . . . . 
rada bulutların azaldıgı adeta bir de- sefiri tayyarecilerden evvela Uoard- fmdan Gazi Hazretlerine takdim edil- liğ neşredilmiş olduğunu söylemistir. Sermayesı ve ıhtıyat a.kçesı 160 mıl· 
Jlk teşkil ettiği bir noktadan aşağıya manr sonra Polandoyu naşvekil J'aşa mişler, R~isicümhur Hazretleri Ame- ~fumaileyh, seyahatinin bidayette:. Al- yon markı g~çmekte olan Dresdner 
baktığımız zaman Irland.a üzerinden Hazretlerine takdim etti. ismet Pa.c;;a rikalı misafirlerle yarım saat hadar man nazırlarının ziyaretini iade için ~~nk, ~mum~ bankalar mora tor) omu 
seftiiiı:nizi ~ö~dük. Seyahatimizin çok Hazretleri de mls:ıfirleri evvela Tt'vfİk haspuhaJde bulunmuşlardır. tertip edilmiş olduğunu hatırlatmış ve ıJan edıl~.emış olsaydı .. daha .ı~ tem-
ebemmıyetlı hır kısmını muvaffakıyet- Rü~tü, Beye, sonra diğer zevata tanış· Gazi Hazretleri kabul resmi esnasın maamafih Şekerste girişilmiş olan mü- muzdan ıtıbaren zafa _duşttek ıdı. 
le başarmıştrk. tırdı. da Amerikalı ta:ryarecilere hitaben çok . . . . . .. .. _ D~nka~ı~ ~uam~latrna tekrar. baş. 

Bundan sonrası için de ümidimiz Başvekilimiz Amerikalı gençlerle a- kıymetli bir hitabede bulunarak demiş. lerının netıcesı.~ı~ çok ~uy~k o~dugu- lıyabılmesı ıçın. hazıne neza~etı, bu 
fazla idi. yakta bir müddet haysbuhalde buluna- tir ki: nu fa~at en muhım netıcenın Türk ve bankadan 80 mılyon marklrk hısse se-

4500 metre lrtif a :ta rak seyahatleri hakkında izahat aldı· - Harikulade seyahatinizi til~c mil- Amerıka _milletleri arasında.ki rabıta nedi satın almağa karar vermi~tir. 
Fa~at Al~J yada Karaorman üze- tar. • • .Jeti yürekl~rden ~ fa.kdir Ye qıu,. ve dostlugun te,ıidi1pldul_l\ll\l,~P,~e~ Diğer t.::Urnftnn, diğo:r Bcrlin bank.ala-

rinden geçetken ve Balkanlarda yağan Bu sırada tayyare cemiyeti merkezi habbetle kar ıladı. Amerika semasın- AJ~ ~ ~ai\, lif? -ur. )" .. rc...ı~l~ ...,. "• ~; 'bu •ıttu .......... :: .... ~ 
yağmurla f ena-'# halde ıslandık. D:ığlar umumi reisi Fuat Bey Başvekil Pa.c;;a dan yükselerek türk seması~d~ ~Hre· ~~l.~va mr_arehif~.1.~-a,gy~ıu'PötkfYeftiri 1l&ra ve~mışlcrdır. ...,._ 
üzerinden geçtiğimiz için Çok yüksek· Hazretlerine hitaben: .. cek kıymetli misafirleri oradan uçtuk- but~n mezıyetl.erını nefsınde cemeden Bu çıfte yardım, Dresdne~ b:mkın 
ten, 4.500 metre irtifada U"uyonluk. Mad 1 t ilki ları andan itibal'(!n Türki ·e f ki • Gazı Hazretıerı tarafından haklarında banka moratoryomu kaldırıldıgı zaman 

~ a ya a J 0 u arı ·· t ·ı h" .. k b ı·· h' • t hh"d t 'f t · d 1 
Hava çok soğuktu. Termozlard:ı sak- - Tayyare cemiyeti hava aleminde na geldikleri ve topraklarımıza kon- gos erı en usnu ~ ~ u ıç. bır z:ıman aa u a ını ı a e mesın~ m~ ar o a. 
ladığımız kahvelerimiz 8oğumu!'I, içe- büyük hizmetleri görülen zevata ma- dukları dakikaya kadar alak .1 h unutmıyacaklarrnı ılave ettı. caktır. Bu bankanın vazıyetı, mora
cek sıcak bir şeyimiz kalmamıştı. Jh. dalyalar hediye eder. Amerikalı misa- yecanla takip etti. muvaffa: 

1 
et •.. e-. Tayyareciler bundan sonra otomo· taryomdan beri daha ziyade mUşkül· 

' ıye ınızı b'll l k ı 1 d h k 1 · ·d· · h b k t d' d"I 
tiyat elbisemiz de olmadığı için titri- firlerimiz Amerikadan buraya kndar can ve gönülden diledi. Ve kendi mu- . iJ. ere ap ~ca ar an are et ede.rek e~mış ı ı, zıra u ~.n .. aya e~ ı e ı • 
yorduk. uçmakla büyük hir muvaffakıyet gös- vaffakıyeti gibi selindi. ıske~eye geldıl~r ve Saka~y~ ~otf:une mış olan pa~aların buyuk bır kı.~mı 

Y•rım aaaUlk uyku termişlerdir. Bilhassa merhale olarak Filhakika muvaffakryeti . h geçtıler. Motor saat yedıyı yırmı ge- bunları tevdı edenler tarafından dıger 
- Yolda münavebe ile uyuduğunu- memleketimizi intihap etmeleri tavvare fennin ,.e teknig-in ve hem d:'~·ıh em çe hareket etti. daha sağlam bankalara devredilmiş idi. 

• • 
1 assa y ld t ·1 'ht' l H"ku t• D d b k 

zu söylemiştiniz. İkiniz de ~ok yorgun cemiyetini fevkalflde mütehassis etmiş. meharet ve cesaret itibarile insan kuv- 0 a ay~arecı _ere ı ısas arını u me ın ~ res ner ar:. rn 
dunuz. Biriniz uyurken makineyi ida· tir Cemiyetimiz kendilerine en hiivük vetinni emsalsiz bir zaferidir sorduk. Dedıler ki: tekrar muamelata başlamasına musa

4 

re eden arkadaşınızın uykuya dalması madalyemizin verilmesini kararla;tır- Kıt'alar birleştirirken ' .11 ti . - Gazi Hazretleri tarafından kabul ade bahşolan tedbirden sonra Dresd· 
mı e erı d'ld·-· · d d 1 k ' t b k k t k • · · t'h t • ihtimali yok mu idi? mıştrr. Eğer kabul ederlerse madal- yaklaştırıyorsunuz. Sizin gibi kahra- e ı _ıgımız en o ayı ço mes u Ye ner _an ı ·ur arma ıçın ıt ı az e ~ış 

- Bu ihtimal pek yoktu. Çünkü yaların zatı devletleri tarafından tali- manlar milletleri birbirinin d ti bahtıyar bulunuyoruz. oldugu bu kar~, banka muamelatı. 
' saa e e- G · JJ ti · · ld•V• · k b 1 ikimiz de yorgunluğa evelce kendimizi kini rica ederim. Dedi. rive kederleri ile atakadar 1 b. azı azrc erının yanına ge ıgı- nın normal hır surette te rar aş ama. 

o an ır · k d'I ·ı k • b 1 1 "h" ·· t alıştırmağa çalışmıştık. Tayy:ırenin Paşa Hazretleri Fuat Beyin ~özle- aile efradı haline getirirler. Şüphe ~rz ve en ı en _e: ·onuşmaga _aşlad_ı· sına enge o an en mu ım manu or a-
sarsıntısı da uykuya dalmamıza mfmi rini Amerika sefiri cenaplarına Fran- etmemeği siz medeniyetin hayranlıkla gım~z anlardan ıtıbaren !evkalade bır dan kaldırmış oluyor. 
teşkil ediyordu. Bundan başka fazla sızca söyledi. Sefir cenaptan bunu tay takip ettiğimiz yeni dünyanın büyük zeka karşısında. bul~n~ug?~uzu der- Merkez bankalar1 mUmesall• 
heyecan da uykumuzu : açırmıştı. An· ynrttiler bildirdiler. Kıymetli geneler diyarile ~ki dünra ve kıt'alarının mül hal ~~Ja~.ık. Kevndılerı bızı İstanbul- lerl komitesi . . 
c~ yirmi, otuz dakika kadar uyuyabi- fevkalade mütehassiı:ı olmuşlardı. He- tekasında bulunan yeni Türkiyeyi ~a mu~kun ~ldugu kadar fazla kalma· Bal, 1 (A.A.) - Beynelmılel tedıyat 
liyorduk. )"CC<'lnla teşekkilr ettiler. böyle vasıtasız birleştirirken Amerika- ga Bdan~. ~~tıler.' .. • . .• .. bankası Londra konferansında Atman. 

Yol. azıkl•rı ne idi? fc:met Paşa Hazretlni Fuat Beyin lıların n Türklerin kalplerini de bir· u buyuk mul,ıka..tın hal.t heyeca- yanın maJi vaziyetinin düzeltilmesi 
- Amerıkadan ayrılırken yanınıza elinden madaJvaları aldı. Ve: birine daha ziyade yaklaştırdınız. Bu- nını ~uyuyoruz. Bu hatırayı unutmı- hakkında yapılan tavsiyelere göre tet· 

yiyecek olarak ne aldınız? GUnQn hUvOk kahramanlar1 günün gençJiği, ı.amanımıza kadar be· yacagız . ., kikatta bulunmak üzere merkez b:ınka-
- iki tavuk k1zartması, iki termoz _ Arkadaşlar, günün en büyük ha- şeriyetin tahayyül etmediği se- Tayyarecllere tebrik telgrafı lan tarafından tayin edilen mümessil· 

dolusu sıcak kahve, biraz da çi!rnlata disesini yapan kahramanlara tayyare mavi oyllardan insanlar arasında, mil- Türk tayyare cemir'-:i ; .crJ,ezi umu !erden mürekkep bir komite teşkil eı. 
ve ekmek aldık. Fakat iştihamız yok- cemiyetinin en büyük madalyasını ve- Jetler arasında yüksek dostluklann, misi tayyarecilere bir telgrafı miştir. 
tu. Tavuğun birisini fstanbula kadar riyoruz.,, yüksek muhabbetlerin müessisJeri olu- göndermiştir. Rayşbankın Iskonto fiyat. 
getirdik. Dedikten sonra evvel! Boardmanın yor. Bu ülvi hedeflerin ülvi işaretle- Amerika sefiri tarafından tayyare- yUzde 15 oldu 

-Tayyarenizin ağırlığı? sonrada Polandonun göğüslerine mu- rini veren Amerikanın sizin gibi idea. ciJer namına bu telgraf üzerine tayya· Bertin, 31 (A.A.) - Rayşbankın 
- Tayyaremiz boş iken 2.4;;Q (pun~) rassa madalyalan taktılar. Bu sarnimi,list ve cesur gençlerini karşımda gör- re ~em~y~tine bir teşekkür telgrafı gön merkezi komitesi iskonto -~iat~nı yüzde 

ağırlığındadır. 4.308 (put) de benzın merasimde hazır bulunanlar tayy:ue-ci- mekle, onlarla görüşmekle müftehi· derılmıştır. 10 dan on beşe ve esham uzerıne avans 
aldrk. Şu halde Amerikadan hareke- leri şiddetle alkışladılar. rim, bahtiyarım. Siz semada güzel bir BugUnkU merasim nisbetini de yüzde 15 ten 20 ye (ıkar-
timiz esnasında tayyaremiz 7.460 Tayayrecilere hediye edilen ma<fay. yol çizdiniz. nu seyahatiniz Tiirk Şehrimizde bulunan Amerikalı tay- mağa karar vermiştir. 
(punt) ağırlığında idi. lar morassa bir ay yıldızdır. Ayın tayyarecileri ne de hazırlanmak için yareciler bu sabah. saat 10 da F:.tih • Du tedbir, bugün mer'iyet mevki-

Benzini tayyarenin muhtelif yerle· içerisinde bir tayyare şekli, ic J..aide- büyük teşvik olacaktır. parkındaki tayyare abidesine büyük ine girecektir. 
rine adeta istif etmiştik. Kanatlara 90 sinde hir ayyıJdız bulunmaktadır. l\fa. Sizi hararetle tebrik ederim. Şahıs- bir merasimle çelenk koyacaklardır. Avam kamerası tatll edildi 
galonluk iki depo yerleştirmiştik. dalyanın yıldız üzerinde ufak Jarınızda muhterem Amerika milleti, Tesis ettikleri yeni rekorla kendi· Londra, :n (A.A.) - Avam kamara 
Motörün yanına da 420 galonluk bir fındık büyüklüğünde bir pırlanta Yar- Amerika bilgi ve tekniğini ,.e Anıerika terine büyük bir şöhret temin eden bu sı, 20 teşrinievcle kadar tatil edilmiştir. 
depo koymuştuk. Ayrıca oturduğumuz dır. tayyareciliğinin kahraman mümes~ille- cesur tayyarecileri görmek için ı>ark Hükumet, beynelmilel mali vaziyet do-
yerln ilstilne de 11:> galonluk iki bi· Madalyalar verildikten snora Fuat rini seJfımlarım. etrafında kalabalık bir halk kütlesi layısile, milli menfaat icap ettiği tak· 
don koymuştuk. B. İsmet Paşa Hazretelrine madalya- Yüksek camianızı dünyada yüksek toplanacaktır. dirde kamarayı bu tarihten evel içtima 

Fakat bu son iki bidon açıkta olğu- lar Tayyare cemiyeti nizamnamesine bir surette temsil eden muhterem rei· intizamı temin i~in sabah sekizden a da,·et etme-k hakkını muhafaza etmek 
tu. için tayyare için bir tehlike teşkil gö~e ~a~areciler. tararından kullanıl-jsicü~.hurunuzu, bu güzel münasebet· itiba.ren zabıta Fatih ı>a.rk~ civ~ıında . tedir. 
edıyord~ B~ bidon boşalıncıya kadar dıgı gıbı zevcelerı .ve ç~~u~lan tarafı~IJe h~rm~tl.e ,.e muhabbetle y~dederim. tedbır al~caktır.. M~rasımın _peıt par·ı ltalyan kadınlar1 aksiyon ka• 
clgaya ıçmedik. dan da kullanılabılecegının tayyarecı-f Ve sıze ıyı seyanatll'r ve daıma böyle lak olacagı tahmın edılmektedır. tolik teşkiUibndan çeklllyorler 

Babam ltalyan, fakat ilen lere bildiriJmesini rica etti. muvafrakıyetll'r temenni ederim. Beşte Amerikan sefareti tarafmdan 1 Roma, :n (A.A.) - Lussinpikolo-
~merlk~llyı!" . Paşa Hazretleri bunu Amerika se-j Amerik sefirinin mukabelesi Yeniköydeki sefaret binasında bir gar- daki faşist kadınlar faşist fırkası di· 

- Ismfnız Amerıkan ısmıne benze- firine bildirmesi üzerine sefir tayyare- Amerika sefiri Mr. Grow cenap lan, denparti ve gece Taksim bahçesinde tay rektuar heyetine bir telgraf göndere 
mlyor cilere söyledi. tayyareci Mr. Boardman ve PoJando yareciter şerefine belediye tarafından rek aksiyon katolik teşkilatından ~e-

- Evet babam İtalyandır. Annem Ba,vekillmlzln hitabesi namına cevap ,·ererek, Türkiyeye gel- bir ziy'lf et verilecektir. kil diklerini ve l\l. 1\lusolininin idaresi 
Amerfka1rdı~-. F~k~t bi.r. tek .kelime Bu~d.an ~nra Başvekilimiz Amer.i· dikleri zamandan beri haklarında gös- Bahçenin dahil ve haricinin çok la- altında bulunan faşist gençliğinin ma-
Italyanca bıJmedığırn gıbı kendun de ka sefırıne hıtaben Fransızca kısa bır terilen tezahürattan dolayı en samimi )abalık olacağı nazarı dikkate alınarak n~vi mürebbileri vazifesini görmekte 
lam bir Amerikalıınn... nutuk elrli;r.erek ezcümle dediler ki: te~ekkUrlerinl arzeW. Muva!.fa.kıyet- ~ca IPıra4a da~ alua.ıu:Jda.. a.m. eslu~ial Wlclimılşlerdir. 
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H. M. s. 1 Dllnyada Olan Biten Meraklı Şeyler 1 

Fransanm ne kadar altınları var, . YUID: 

.... 1ecıoc11•• 88fmetpenahın casusları r.. 

nasd saklıyorlar ? Benine pillmmı f6yle anlat· ihtiyati bazı tedbirler aJmamn 

bm: munfak olacaiını d8ftlndllm. l'rananın devlet bankMI mahzen. mi§tir. Pırlantayı mulaafazaya memur (Biiytik Mongol) denilmesine sebep ele 

-

- Petro,rattald Leton tetki· aovyetJerin hllcumumma kaqı leriade muazzam bir altın )'lfını var. olan zat, gtimlit bir kordonla boynu taşın pek eski zamanlarda Medicis af. 
lltı his harada bankete geçince koyabilmeleri muhtemeldi. Sonra Yer altında aeben kadem derialitinde, na nüelıa ıtbi umıftır. lesi tarafmdan bir mongol impaı:ato
lau.r bulaaacakbr. Onun için Letonyah aıkerleria IOD dakika- demir balar içinde muhafaza olanan Bu (Biiytik monıol) denilen taş, runa hediye edilmiş olmasın-dan galet 
~ enel bizim burada hare- da IİDİrlenmeleri, tereddllt et- bu altın miktan (460.000.000) Jngflfz lnsUtere aflei kıralisine alt olan 50 tir. Bu taş Ud racasının hazinesinde 
kete reçmemiz llzımcbr. Hazır- meleri ihtimali de vardı. Banan altmmm mukabilidir. Amerikayı istftl mflJıOD kıymetindeki pırlanta değildir. iken kont Channlng, Delhi şehrini iş
bldanama dair etrafta henllz için orada bulunarak onları tq- na edenek dtbtJ'&DJn hl~ bir tanfında Bu taşın asıl ismi (Channing) dir. gal ettitl zaman elde edilmişti. 
~bir d ld L" cı·et~llzı~~~~h~~~~~~~,~~~~~~~~=--~~=~---~=~~~-
-.; feJ uyu ma an emn "" Son samanlarda handaa, ~ R • • • d .. ld 
Ye Troçkiyi yakalamağa çalq- ile en emin arkadqlanmla dan, •e demzlenten ılinde uç milyon eSJM serglSI UD açı ) 
IDahym. benber kongreye gitmeğe ka- aıtm plmektedir. Bu para her yer· 

Bir kere onlan yakaladıktan rar verdim. den fula Londı:adan &"eliyor. 
IODra arbk Bolfeviklik kalmamıf Bu fikrimi Berzine 16yledim. Bu altmlann Parüte plınesl, Fran-
demektfr. O zaman halk bizim Beraberce bOyOk tiyatronun pi· • devlet bankumm dofrudan dniru· 

tldk 1& T1lh bulan bir lıarelletfaÜI eeen d• tarafa ıeçeceti ve mll1ellah bir llnlan &zerinde vaziyeti te • filcllr. Bunun 1ebebı, Framıı kredisi 
lmnet de bizi himaye edeceii ettik. Neticede, arkadqlarımla ne bafka kredilerin Frauıs Lonclı:a 
için artık bir feyden korkumuz beraber perde arka11Dda bulanan piyuUmdan çeldlmesldfr. 
almaz. Jizli bir kapıdan tiyatroya tir- l'rauas hankuı, maanen bir ... 

Her fe1 buarlanmab: Berzin meti kararlafbrcbk. Y anımmda pet dain8iade aıtm mabltOf olarak 
paralan daiJbJOl'du. Mflauip el bombalan da balmcakb. .-u nrak çıkarmak mecJtarf,etlad• 
bir uman beklemekten bqka Bu urada konırenia alb te,· dir. Londı:ada faterlin d8f1Defe bat" 
Japacak ltir teY kalmamıfb. riaienele tehir eclildiii illD edil- ladıfı, yani bir inaflfz lirall 123.89 

Bir ... matmazel G.., Dam- dı." lfumafih bu telüria btzc:e frank kıJ"methıe hıdfti uman, l'ı:aıuaz 
Jar hslltereden kredJlerinl ceı-1• 

prla obmıyorduk. biç bir ehemmiyeti yokta. bqladılar. 
içeri1e Matmazel Fride pdi. itilAf Hfaretleri hail Moakova· l'lbt Fraaa, lıali ı.urrcıa maı• 

Telif içinde idi. Sevinçten giz· da buldnayorlardL Karanmızı olduta ba kadar altınla ne yapank? 
leri pulayorclu. Dedi ki: alellde bir irtibat memarile Pet- Asıl wle budar. Fra.. blÜ"• 

- Troçki Moskovaya d&all- rograddaki arkadqlanmıza bil- nm altmlan mltemadfyen JlilBumda 
yor. Bu aym.. aonunda blyllk ti- dirmeği tehlikeli buldupm için ~bir fayda Yoktur. BJlüia bunun 
•atroda Soyvet merkez komi- b d k G.. il ticaret namına zaran ftnl!t. Pl'lllD ı ~ Le- izzat oraya gi ere • e baakumm Ubl oldutu bınıa albtild 
teleri konarui toplanacak. ı&rllfmeje ve bu vesile ile on- olmadılmd- ilk ıiriişte ba banka-
nin koapede kDpt nutkunu dald t91killb kontrol etmeje am altodan 1liluktan b1fb bir teY 
llyliyecek, Troçki de Kolçak karar verdim. ,a,...,.alı annolunar. 
cepbaı bareklbDa ait raporunu Berzin ile bir defa daha p Frauızlann buna kal'fl tlyledfkJe. 
okuyacak. rl p4ar: Fransız evrakı naktf1181 tlea-

Ba fllzel laandİI hepimizi H- rllf tüm. Ona da Petroırada ıtt- Nt lflerlnfn klff eei itin nJlanılahWr. 
YindirclL Sovyetlerin en bllyllk muini taftiye ettim. K.WWae NakU nrak, loymeUm mallafaaettlk-

.__,_ L al k oradaki adresimi ve iamimi de çe bu blyledir Franeu enaJa naldf· 
reilfmf -.,..-n etODJ 1 81 er- 1 eli p tr dd k dİ • w.--1 dR-.-lr ola-• O ••-•• aJ-Jar 

f 16ye m. e ogra a en mı 1 - ~- ·- __ wu 
ler tarafmdaa muba aza albnda al ela &--·ta ...a. .. nlablll .... M. Mauino namı ba 1&111 • ~- .. 

hahmu bir binada toplanacak- cakbm. Rokfellerln aldığı 
1ar;~ 99 J-W tawldf •t· Benin derhal hareket etti. pll'lanta 
llleleri için kendilerine bir i-- Bit intlddet ıonra bende Pet• M-ı.ur (BUyUk M .... _.) pırlantası, 

y- :!_ ,._. • • • "--" ~· --e"". --- · · ._.--ll!h'lll-..,. .. -_ • ..ı1~••~~~~·~~ ... ,ıı, -._ıil.ra_ ...__-.a• • -= ı-
~~~er-lere So.,etleria ea b8flk ..e ~......- ilrtiiccar .a.I" iw- .-iq~~:ı, _. .ırer -~ 
ü:;ı' adamının hayabDı muhafaza •ittim. fmdaa alıamlfbr. 
Yazifeai verilmiı olmuma oldukça Evela Elena MibaUonayı ,ar- KıJmettar tq, NeT70m gM&rll-

~-· dal md.. gittim. O de, ,azel bir mektıedir. Müatıs olarak iki polt. 
ve bizim beubuinza çok ""Y 1 ~-~ haflw•f vardır. Pırlanta mgorta edil· 
buldum. yemek hazırlalDJf beni bekliyor- ı · 

BOttm mlfkollt ortadan kalk· du. 
IDlf8 bemiyordu. Bana, Berzinin biraz nel re-

0 akfam g&rdDğtlm Beninde lerek bir 1Ut beni bekledilbal, 
ba fikirde idi. aonra Letooylhlari ılrmek llre 

Bima ~ laiwette bulan•• cbpn çaktajun .&yledL 
&ç Letoa,ah alaydan baagİIİDİD Maamafih ertelİ gllnB tekrar 
o alqam tiyatro biaaamda vazife ıelecejini de i•lve etti. 
alacap atrenmekten bqka Çok yorgaadum. O gece bir 
yapacak it kalmalDlf gibi idi. çocuk ıibi uyudum. 
Çbkll ba llç alayın OçDde em- Ertui ,ana Benini pdlm. 
rimizcle bulunuyordu. V ereceii- Parayı tabim etti~ l6ylecli. 
mis bir İfal'el &zerine aakerler G.. ile de flrllferek VoJopa 

illerine ilerli1ecek olan itillf 
binama bittin geçitlerini tuta• kanetJeri ve SaviDkofm projeli 
caklar Ye lroagrecle bulunanlarr hakkmda maJOmat almakJıiım 
tlfenlderiai çevireceklerdi. 

Beninle, o akfam tiyatro bina- icap ediyordu. 
•da bulunacak aıkerlerin her Ea mUıldll it ..ı bua._ ._. 
biriaine oa bin ruble vermeli ra bqlayacakb. Bununla beraber 
brarlqbrcbk. Benin tiu kara· aylardanberi omllZlanmda tap. 
nmm aıkerlere biJdjrecekti. dıjun yllk arbk b- hafif re-

Uyordu. TetebbU.lmllzcle kolay
ca manffak olacafımm tabii 
ADDelmi1ordum. Fakat hiç bir 
teJia plAmmın maYaffakıyetJe tat
bibaa mbi olamayacap.. emin 
idim. 

Bllyllk tiyatroda hayabmm 
tehlikeye aoka~fımw bUiyor-

clam. Fakat ne olana olaaa aleyh
lerlae amama: bir mlcadeleye 
Iİl'İltiitmiz adamlarm kartulma
lan da imklamcb. 

Arlraclaılanm ve hea lllm 
tebUkeatae marmdak. Fakat eter 
llllnek Ru,ayı alt lat edenler
de bizimle birlikte &leeekl.di. 
Bir defa bunlar &ldllkten aonra 
Savinkof Ye diler arkacl&flar 
memlekette intizamı temin ede
ceklerdi. 

Ressam Şevket 8., kısa bir nutuk sUy
ledl, Istanbul meb'usu Salah Clmcoz 8. 

kapıya gerilen kordeleyl kesti 
Galataura1 liaesinin Dit ka- H., Celil B. , Sıdıka H. , Kadri 

bada on bq aenedeaberi her B., Bedri Rahmi B. , Asaf Bey. 
ağutomn baflllda açdan Ye bir Serıi, bugtlnden itibaren Ağul
ay mllddetle açık duran resim toa sonuna kadar herkes tara
teflİIİ, bu aeae de diba uat on hudan gezilebilecektir. 

yedide açıldı. Serıi açılmadan 
metbalde, re11am Şevket Bey, 
daYetlilere birkaç ilk 16ylecli. 
8a 1e11ekl OD befiaci raim ıer
IİIİDiD Ykacla getirilmeainde 

ikbladl vaziyet dolayaaile biraz 
g&çlllk çekilclijiai, mevcut eaer
lerin adet itibarile enelki aeae-

Jere niabetJe maladat bulundu
ğunu, maamafibun'at aergİIİDİD 
btltlln mllfkllllb ittiham edecek 

mahiyette oldufuna k&Jdederek 
davetJiler araamda hazır bulanan 
latanbul meb'um SaWıettin Cim-

coz beyi aerıiJİ açmap davet 
etti. Sallh Cimcoz 8., kapa-

ya terilen kordel9yi verilen ma-

Bostan konso
losumuz 

Mr. Bosslter Amerl
kaya gtttl 

Alnerlkacle her mUnewer fenl 
Tarkly• ile alAkadarcbr, dlfor 

Şimali Amerikada, Boston 
fahri bq konaoloaumuz Mr. Ros
aiter F aman zevcesile beraber 
phrimiıe gelmif ve Ankaraya 
gitmiftir. 

kala kesti. tir ki: 
Bundan aonra iki salon da ve - Amerikada her mllDener 

Mr. Faraan Boatonun tanın
mlf avakatlanndandll'. Ve sabık 
V aıington adliye milltepndır • 

Komolos cenaplan memleke
timizi ziyareti bakkmda demif-

koridorlarda bulunan resimler, ve mütefekkir yeni Ttırkiye ile . 
daYetliler tarafmclan ıarllldL allkadardır. Onun bUıük ~·~ 

Dla ......,. slpret eden da- Jermt bly8k Lir takdir _g&zlle 
Yetliler .,...da n& m•.W takip etmektedir. Bil GuiJi, 
Fula, poliı mlldllrtl Ali Rau, bllytlk uker Ye m&kemmel bir 
Topkapı urayJ mllzui mlldllrll tefkilltçı, b&y\tk ifler yapan bir 

lider olarak taaıyonız. Biz Ame
Tablin, Gllzel AD'atlar birliji rikahlar ıeciye meftunu innala• 
mDdllrll L6tft beylerle reuamlar nz. TOrk milletine kal'f& duydu
ye ıueteciler Yarda. pmuz samimiyetin temeli budar. 

Bu ,... aerıid• eter tqbir Bizim vatanımızda sizi temail 
eden ... ·atktrlar .-ıardar: edenler de bu notadan dolayı 

Abclallah B.. Alamet 8., Mil- fazla teair yapmaktadırlar. 
nip Ali B., Ali Ha61 B., Elif 8ea ve ze•cem, Bostoada bir 

Naci B., ,,......._ ... B., Halil Pt-, Tllrk dostluiu cemiyeti kur-
"'7-- mak istiyoruz. 

Harillo9 Ef:, Hikmet B., Hul611 Senet sahibi Amerikahlarm 
B., Maide H., Fikret Mualll B., Tllrk gençliğine ilim yolunda 
llkdaa H., Mmaffer B., M.tafa yarcbmlannı temin etmek tepl>-

Tarpt 8., Anlaayan Ef., Rahi leblalJ!!!!!!i!lln!!!d!!!e!!!yi!!!z.~~~!!l!!!!!!!!!!!!i!!!!-• 
&, Sadi 8., Safief Ef., Sımi 8., opm ve edın butaWdan 
a s.rn B., Şemeettin Rabi B., motebauı11 
,.. 8 M Doktor 
Şnket 8. B. z. Vecih • eh- Hüseyin N••it 
met Velirof Ef., lwomae All H., ..., 
Zahiırle H., Penf Ef. , Necmi TOrbe, eski Hillliabmer binua 
Rbia B., Ahmet Cemal B., 0- No. 10 Tel. lstanbul: 2622 
mer Nuri B., Glbin Feybaman 

.. latiiiiDi teflll'flr edl7orlaNL - BU kerllue faaaelaaı ob7acatız - Yanılıyonanuz?. O kimsenin JU-

d • So•plref lpaden: "Seneri de,r- Y&ı10ko pzeted ile konDfurken dlDlma muhtaç delildir. Sizi ewni-

z 

K 1 Çukura U• •UDCe yur_ diye mınld&IHlı. M .... Tamara ..mce kalktı. Sobaıfnikofun z1n derlelnden kapıp kabahat ftlemft JZ ar Y ••• fiil -- dotn ol•Mlıtnıı MUyorda. yamna gelerek kalatına dolnı etildi kedi yaTIU11 stbl )lmeereden ataak 

··---~-~---····----~----· G~d~h~~~~~~ff~W~: ~ub~~~~~~~ rafetıe aiJiameatifti. Ve ci1Jdlyetl blyle - Benim mini mini tonton11m. Şu fe1f yaptJlmı &'irdlim. Binaeaaleylı 
Yam : Alek••* Kuprln - 29 - Çeviren: M.a.,llt' bir fe1 farzeclllmeslne mlnl idL efendiyi rahat bırakınanız çok iyi eder ılzl akınmm. Çinkll batınıza blyle 

rll 8 Uea bir lmmı•m Yarçenko dedi ki• ıdıds?- S.111 olau ki lıaldomzda da· bir halin selmeai hem şerefinize hem 
Plato.o• talebenin acı ikini yfae Dua ve en ere 

1 1 1 
_ Ne tuhaf me~ affed nlnis ha ha71rh olur. • de ııhhhatinize ziyan verir. 

anı .... uı•tan qldi. Yalnız SÖZ. yiyecek cinsinden •erim• n prt aQr. ma biyle bir pis muhitte bir :U. .. ç:. Mektepli pnç kadmı yakandan a- Sobqnikof kızı dinellle iterek ba· 
~lan kırpıldı. Saldtaae dedi ki: mtlftiim. mini için mi kaldmız? plı ıiizcltlkten IODı:a aordu: tırdı: 

- Ç4* dofra buruı benim nim Bir miiddetten beri Zoe llkardıya - Asla.. Anna MartoYD& beni adan - Ne dedia ne?. Bu 1enia dostun - Defol kaltak oroap11_ 
•11lır. Blllnnlalniz dört ay her gln dalllll§ olan iki komt:-an~n n~f~e aılh ao7du. Talebe lokantasından fit ma yoksa belllm nu? Tamara yavaşça mukabele etti: 
lriırua yemek yedim. yere cipı:a dileniyor u. azetec • misli pahalıya yemek yedı.. Mabadım - Size ne llattbte fatenenlz yemin - PekAIA ben gidiyorum. Tontona& 
Y~o kahkaha ile gUldU: za masanın Uzerinden cipra kutusu· buraya hulOI ederek vaziyeti iyiden edeyim ki o bidm hiç bir kazla yatmış Ve ağır adımlarla uzaklaştı. Her-
- Yok canım hakikat mi?. nu meluaretle fırlattL Zoe kutuyu htir anlıyabilmektL dellWlr. Tekrar edl1oram. Ona rahat kes Sobaşnikofan tarama blfDll da.. 
_ilaha hakikat pek gUzel Y• metklr bir sevinçle kaptı. Bu adamı Yarçenko &erinçle batırdı: bınlunız. diirmiiştii. 

lllek ıtlflrllir. Biru fazla yat koyu- dinleylflerl ona kartı hareket edişleri - Haa timdi anlad11a. Yeni doetu- - Vay caama be.. Deme yahu. Koca LHtonin parmağı ile bir teıladit tp.. 
~orJana da tadında kuıur yoktur. hep ayni hiaıd ta§ıdlklanna delildir. muz mutlaka mahallinde veelkalar top- bir umumue h&Jkının bir adamı mtkla reti yaparak dedi ki: 

- Nuıl olur da burada o kadar za. Tamara kadehi bopldrkça doldura lamak için bana yapmıftır. Belki de f&J& blkrpaur olar it detfldir. Anla- - Barls yavrum sululuk lstemesJ>e. 
illan bbnmm1. yor. Manka armut soruyord11. Hiç bl .. ~ ~neye kadar kendi tarafmdan plan ·~r,, un ne kadar defnekçlsl vam ediniz gazeteci efendL Slyledlll-

- Erin sahibesi Anna Markonaa· biri ondan yemi~ n çikolata lıtemlyor. yasılmıt- ftl'I& hep bu efendi Jıuretlerbain dos- niz sözler çok alAka uyandırıyor • 
._ ._. u.. 1mUbınma 1ıılfUdim. ıana. O IU P1 ikraa edecek oı.a U. Sı•ıpllel ...... ktltlı .., tal. • (BltıMdl~ 
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Mütekaidin Eytam ve Eramilin maaş yoklamaları 
Beşiktaş Mal ÜskUdar Mal K. Köy Mal Beyoğlu Mal Md. Askeri Eminönü Mal Md. Askeri Fatih Mal Md. Askeri 
Md. Askeri Md. Askeri Md. Askeri Dul ve Yetimleri Dul ve Yetimleri Dul ve Yetimleri 

Dul ve Dul ve Dul ve 
Yetimleri Yetimleri yetimleri 

Akaretlerdeki Paşakapısm-
tevzi daki tevzi Kadıköy Eyüp tediye Fatih tediye Samatya 

mahallinden mahallinden Halinde Kasımpaşa Beyoğlu Sultanahmet Merkez Şubesinden ıubesinden 
1 Ağı. 931 
2 " " 3 " " 4 " 

,, 
5 il " 
6 

" " 8 ,, 
" 

45200 ila 450'.)0 30300 ila 30'.)() 1 26250 ila 2EOOO 20120 ill 20JO 1 501 15 ili 50001 
45425 " 45201 30500 " 30301 26500 " 26 ~51 20240 ,, 20121 50230 " 501 16 
45650 " 45426 30900 " 30601 26750 " 26501 20360 " 20241 50345 " 50231 
45850" 456~1 31200 " 30901 27000 ,, J.6751 20480 il 20391 5046~" 50346 
4ôJ50" 45851 31500 " 31201 27250" 270)1 2050:> " 20481 50575 il 50461 
46300 " 46051 31800 " 31501 2750J " 27251 20720 il 206ı:l 1 53690 " 50576 
46580" 46301 32050 " 31801 27750" 27501 20850 il 20791 50805" 50691 

8170ilA 80JJ 18Jili 
8240" 8171 360" 
841 o " 8 ~4 1 540 " 
8580 " 8411 720 " 
8750 " 8581 900 " 
8920 " 8751 1080" 
9125 il 8921 1250" 

427oD ili 42501 36110 ili 36001 14200 ili 140J 
18 ı 42900 ,, 4270 r 36222 " 3611 ı 14400 ., ı 420 
361 43100 " 42901 3633 ~ ,, 36223 14600 " J 440 
541 43300 " 43101 36442 ,, 36333 1480:> ,, 1460 
72] 43500 " 43301 36552 " 36443 1 s:o) ,, 1480 
911 4370'.) " 43501 36552" 36553 15200 " 15'.)() 

1os1 43~00 ,, 43701 35750 " 35f.63 15400 " ] 520 

Mülki Dul ve Mülki Dul ve Mülki Dul ve Mülki Dul ve Yetimleri Mülki Dul ve Yetimleri Mülki Dul ve Yetimleri 
Yetimleri Yetimleri Yetimleri 

Eski tevzi. Kadıköy Samatya tediye Eyüp tediye Fatih tediye 
Akaretlerde mahallinde Halinde Kasım paşa Beyoğlu Sultanahmet Merkea şubesinde şubesinde ıubesinde 

9 " " 20180 ili 25001 2 ı 200 ili 2 ı ooo 16250 ila 1600 ı 19533 ili 19501 13135 ilA 13001 5185 ili 5001 225 ili 29200 ili 29001 32060 ila 32000 8200 ili 80J 
10 " " 25360 ti 2f.i181 21400 " 21201 16501" 16251 19566 " 19534 13270" 13136 5370 " 5180 450" 22ô 2940) " 29201 32120" 32061 8400 " 820 
11 " il 25440,, 25361 2160J " 21401 16750" 16501 19599 " 19567 13400 " 13271 5550 lf 5371 675" 451 29600 " 29401 3220) il 32121 8600 " 8-tO 
12 " " 25525 " 25441 21770 ,, 21601 1700:>" 16751 19651 " 19600 13530., 13401 5750 " 5530 900" 676 29750 " 29501 32250" 32201 8750 " 860 

Askeri 
tekaütleri 

Askeri Askeri 
tekalltleri tekaütleri 
Eski tevzi Kadıköy 

Askeri tekaütleri Askeri tekaütleri Askeri tekaütleri 

Samatya tediye Eyüp tediye 
Akaretlerde mahallinde Halinde Kaaımpqa Beyoğlu Sultanahmet Merkez şubesinden fubesinden 

Fatih tediye 
ıubeainden 

17220 ili 1700 
17420 h 1722 
] 7620 " 1742 
17820 " 1762 
18020 n 17821 

13 " 
15 " 
16 " 17 " 
ıs " 

" ,. 

" 
" 
" 

48200 ili 48001 33280 ili 330ot 28250 ili. 280)1 21670 ili 21501 52130 ili 52001 
48400,, 48201 335GO ,, 33281 28500,, 28251 21840 ., 21671 52260., 52131 
48603,, 48401 33840 " 33561 28750" 28501 22010 " 21841 52390 il 52261 
488(10" 48601 34120 " 33841 29000" 287:il 22180 " 22011 52520" 52391 
48920 " 48801 34400 it 34121 29300 " 2900 l 22350 " 22181 52650 " 52521 

ıo2o:lili 1ocoı 3200ilA 3Q01 4020Jila41coı J8ı ıoila38ooı 
10400 " 102 1 3400 ,, 3201 40400 ,, 40201 38220" 38111 
ı 0500 ,, 1 O.f0 ı 3603 ,, 3401 40600 " 4040 ı 38330 ,, 3822 ı 
1080) " 10601 3800,, 3601 408)) " 40531 38440" 38331 
l 100) ,, I08C>I 4000,, 3801 40900 " 40801 38550 " 38441 

Mülki 
tekaütleri 

Mülki Mülki 
tekaütleri tekaütleri 

Eski tevzi Kadıköy 

Mülki tekaütleri Mülki tekaUtleri Mülki tekaütleri 

Akaretlerde mahaUinde Halinde Kasımpaşa Beyoğlu 
Samatya tediye Eyüp tediye Fatih tediye 

Sultanahmet Merkez ıubesinde şubesinde ıubesinde 
19 
20 
22 
23 

" 
" 

" 

" 
il 

" 

2612~ ili 26001 22675 ill 22501 18250 ill 18001 19050 ili 19GOI 
26250" 26126 22855 " 22676 1850)" 18251 19120 " 19051 
26370 ,, 2f251 23060 ,, 2J85fi 181180,. 185'H HllSO ,. 19121 

ı 4125 ili 140 )1 

14250" 1412ô 
14375" 14251 
14475 " 14376 

6750ili 6so1 21Jot1a 2001 23200ili?SOJ1 32ssoi1132so1 102ooilaıo oı 
70CO ,, 6741 2260,, 2131 28400 ,, 28201 3263.ı ,, 32581 1030J ,, 10201 

.. 2365" 2261 28450 " 28401 321)9) .. 3~631 10400 " 10301 
2550 il 2366 " " 

* Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaı kazalarından maaş alan ilmiye, tekant ve dul ve yetimleri ile Haziran 1931 den itibaren bu kazalardan avans suretile maq 
l>a.ğJananların yoklamaları merbut oldukiarı Malmüdürlüklerince yukarda irae edilen yerlerde yapılacaklar. 

,... Eminönü Malmüdürlilğünden hidematı vataniye ve ilmiye tertiplerinden maaı alanların yoklaması mukaddema merkezden verilen biliimum ava111larla Haziran 
931 T. den sonra Eminönü Malmüdürlüğünce yeni bağlanan avans maaşlan yoklamalan. 

*** Fatıh Malmüdürlüğllnden maaı alan ilmiye tekailtlerile dul ve yetimleri ve Haziran 931 tarihinden itibaren bu MalmtıdllrlUğünden avanı maaı bağlananlann 
yoklamatan yapılacaktır. 

1 - Bilumum dul, yetim ve 
tekaütlerin zat maaşlarına ait 
eyl61 yoklaması ağustosun birinci 
gününden baılıyatak 23 üncü 
gününe kadar yukarıda yazılı 
cüzdanların Jiva numarası terti· 
bile yapılacaktır. 

2 - Esbabı maaş yoklama 
ilmObaberlerine yeni çıkardıklan 
resimlerini yapıştırmağa mecbur· 
durlar. Rumi ıenet, maaş cl1z.. 
danı, nüfus tezkereıi ve ayrıca 
sahibi maaşın iyi ve vazı çıkart· 
tirılmlf iki fotografı ilmühaberle 
birlikte getirilecektir. ilmiihabere 
yapıtmış olan fotograflar muhtar 
mnhrile okunaklı bir surette 
tasdik edilmit olacaktır. 

3 - Devairi resmiye i!e dev
let lnbısan idarelerinde ve Be
lediye ve Devlet demir yolları 
gibi mllessesatta çalııan tekaüt 
ve dul ve yetimler için yoklama 
ilmllhaberlerinde nerelerde mllı
tahdem oldukları sarahaten gös
terilecek ve oralardan aldıkları 
paranın maaı, ücret veya yev-

miyeden hangisi olduğu da yok· 
lama ilmühaberinin sütunu mah· 
susunda yllzılı olacak ve bu •Ü· 

tunun hizasına istihdam eden 
daire (tasdik olunur) ıerhini ya
zarak altını resmi mühürle tah
tim ve dairesi amirinin imzasile 
tevsik edecektir. 

4 - ilmühaberde ihtiyar he
yetini teıkil eden bütün azanın 
mühür veya imzası bulunmak 
prttar. ilmühaberin zirini ihtiyar 
heyeti Azasından imzadan istin· 
klf edenler sebebi imtınaı imza 
mahallinin altına yazacaktır. Di
ğer esbap dolayısile azadan bi
rinin imzası temin olunamazsa 
keyfiyet o azaya mahsus imza 
mahaJJinin altına muhtar tarafm
dan yazılaıak tasdik oluoacaktu. 

S - ilmühaberde hak ve 
silinti kabul edilmez. Bu yolda 
tanzim edilmiş olan ilmühaberler 
e.habına iade edilir. 

6 - Maa-1 sahiplerinin yok
lamada bizzat hazır bulunmaları 
katiyen şarttır. 

Bundan yoklama yerine gele
miyecek derecede ihtiyar, alil 
ve basta olanlarla yoklama gOn· 
lerinde muvakkaten diğer vili· 
yetlere gitmit olanlar müstesna
dır. Bu gibiler hakkanda berveçhi 
iti şerait dahilinde yoklama ya
pılır: 

A - Diğer viliyetlerde mu· 
vakkaten bulunanlar: 

Buniarın yoklamumı her kim 
yaptıracaksa hilviyetini, mahalli 
ikametini ve kimin yoklamasını 
yaptırdığını natık bir fotoğraftı 

ilmühaberi ikametglhının ihti
yar heyetine tasdik ettirerek 
sahibi maaşın yoklama ilmüha
berile birlikte yoklama eınasın· 
da memuru mahsusuna vermesi 
mecburidir. Hüviyet ilmühaberini 
vermiyenlerin getireceği yoklama 

yapııtırarak hllvüyet ve mahalli görülmedikçe yoklama yapılamaz. Maaş sahiplerine ilAn taribinClen 
ikametini ve yoklamuı yapılacak C - Ecnebi memleketlere itibaren bu ilmühaberler mecca
maaı sahibi ile olan derecei yoklama esnasında gitmif olan nen tevdi olunur. 
allka ve mOnasebetini ve ıahibi maaı sahiplerinin gönderecekleri 9 _ yoklama mOddeti zar· 
maaşın yoklama mahalline gel- yoklama ilmühaberleri bulunduk· fında müracaat edemiyenlerin 
miyecek derecede hasta veya ları şehirde olan veya o şehre yoklaması 24 ağustostan 26 a· 
malul olduiunu da sahibi maaım en yakın diğer bir şehirde bu-
ikametgihı ihtiyar heyetine ve lunan Türk konsolosları tarafın- ğustos akşamına kadar yapıla 

caktır. 
bu heyetin mensup olduğu na- dan tasdik olunacak ve bunları 
biye müdüriyetine tasdik ettire- ibraz edecek ıahsın hüviyet ve 10 - Yoklama mahalleri cüı-
ceklir. Bizzat yoklamada hazır ikametgah ilmOhaberleri bebe· danların 1in numaralarına g&re 
bulunmıyanlar namına gelenlerin mehal aranacaktir. yukarıda yazılı tertip dairetinde 
ibraz ettikleri ilmühaberlerin ar- 7 - Yoklama ilmüha beı leri ve hizalarında gösterilen yerler· 
kasında bu tasdikli meıruhat her MalmüdürlUğünde vardır. de yapılacaktır. 

__.,... ... , ...... .., .................................. ,.., .. ,,..,., •• , .... ,, ............. ,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,,, .. , .... ,,,,,., .. ,,nı"t'tt.....-ınınu~•tırtttuuıın•••ttt11•1111tN"tth19-
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Krem 

Diı macunu 

Ruj 

Südo-ro·no 

Podra 

Briyantin 

Pertev Müstahzarat11 
FABRiKASI 

Pertev ve Şeriki 
Memelketin en eski ve namdar 
Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak cilll arı 

Losyon 

Diı tozu 

Esans 

Kozmatik 

ilmühaberleri kabul edilmez. Sa- K K b • d k • J • 
hibi maaş için diğer vilayetlerde 1 inin- ar onat ve saır evai omprıme erı 
bulundekları kasaba ve köy ih· 1 H k• t ' • d b•} k f• •• h 
tiyar heyeti tarafından tanzim ' er zev 1 emınve tatmın e e 1 ece ne ıs musta zar at 
olunan yoklama ilmühaberinin de ı\ \... .~~ 
idare heyetinden musaddak ol- ~::acı:....:;:ıc~r..Q.ısJ:;ı:G..::~":Qc=:.m=:m•ı:ı:Cn~ı=c~_, 

lLAN h ,-ması ve bunlara 3 Uncü madde· ftY•P .. aıuu ınaga ma sus ışaret- Kil tik h' be 1 1 
de Yazıtı fot .. fi l .k. Türk anonim cletrlk ıirkctindcn: teri bam 'l olacakları cihetle bu ç a r er ogra ar a veıaı m 1 k . . . .. . . 
raptedilmesi 1 d' - Arnavut öyü ıle Vanıkoy cıvardan geçecek gemılerin kablo Ziraat b•nkasında - IHanbul 

e zem ır. iıkelesi arasındaki 1 numara döşeyip kaldırmakla meıgul me- ~ubc!i müdı.irliığünc rııyin edilen Devlet 
.B - lstanbulda olupta ihtiyar, tahtelbahir k~blo kaldırılı eni rakipten ası:?ari bir gomine açık d~_miryoll~r~ muhasebe Ami~ .. ~hsen Be,· 

ahi ve hasta olmak sebebile k b . .. . . . k . p y 1 . ·ıı 1 dundcn ıtıbarcn ycnı vazıfesıne başla-' a lo ıle degııtırılece hr. geçme erı ı n o unur. mı~ur. 
bizzat yoklama yerine gelemi- 2 R ı·h· ı .. ·ı Yalovada kaymakam kona-

k 
- ume ı ısan mezar ıgı ı e lstanbul ikinci icra mcmerluğundan: 

yece olanlar da yoklama ilmü• Kandilli burnu arasında~ i kablo Bir borçtan dola}ı mahcn;r. ve paraya I• - Yeni beltdiye bütçesine konulan 
haberlerini kendi adamlarile gön·. tamir için kaldırılacaktır. çenilmr~i mukarrer e\' c~,·ası 5.8.931 9 bin lira tahsisat ile Yaıo,·ada bir kay-
d b 0 l' 1 tarihine müsadif Ç8r,amba .;ünli sanı T'2 makam konağı inşa edilecektir. 

ere ı ır er. 3 - iki ili üç hafta devam ila ıs te Taksimde Sıra s;vilerde r ruz Ge'ccck scneleıde diğer kazılarda da 
Bu suretle baıkalarının yoklama edecek olan berveçhiball ame- ağa caödesinde eo numaralı apartımıııın kın·makam konakları in~ası takarrür et· 

·ı .. h b l . . k 1 k d mişıir. ı mu a er erını getircce olan- iyatta ullanılacak mavna ve crunundc açık ırttirma ile satılacağından --------------
lar yoklama ilmühaberlerinin ar· romörkörlerin beynelmılel mutat talip olanların mezkOr ~ün Ye saatte 
._ mıhılltndc hazır bulunacak memuruna 
KUIDa ayrıca kendi fotoi'rafiaioi olan ıüodü% ve gece kablo dö· müracaatları ilAn olunur. 

UakUdar Hile sinemasın.da 
(Hayat uhirl• rı) mUme~s11i Şare1 VilU 

Kazer. Ouhulıye 10 kuruştur. 
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Gazi muallim mektebi ve ter-
l•tanbul 7 inci icra memurluğun. 1 • Usldldar Amerikan Kız Lisesi •-... dan: 

biye enstitüsü 
Teşkilab ve kabul şartlan 

Jorj Koetantin Demetrlades efen· 
diain mflteveffa Yorgi Nomlko ve mU. 
teftfffye Zinovya ile matmazel Fotini 
ve Alek&andros ve Maryos efen diler 
zimmetindeki alacağmdan dolayı mah
cuz olup Galatada Sultan Beyazıt ma-

Mektep eylaJila 17 inci ,.mbe giinll açılacakbr. Kayıt Ye 
kabul için ağultoamı 28i~ aıma ,umıaden ittbaren ıalı ve 

cuma giinleri mlldllriyetiae mDracaat edilmelidtr. 

1. No. Lu J. Mp. Komiayonundan: 
Kilo Evsaf 

Gai Terbiye enıtttOıU ytlkıek dereceli ve leyll bir muallim 
mekteblclir. Orta mekteplerle muallim mekteplerine muallim ve 
ilk teclrilat müfettifi yetiıürir. Biri me1leki, diieri ihzari olmak 
8nn iki ld8ma ayrılır. 

hallesinde Krlıç Ali Pqa caddesinde 
kAln atik 77, 79, 81, cedit 79, 81, 83 nu. 
maralı Nomiko hanı demekle mnruf 
malOmUlhudut hanın tamamı otuı gün 
mtiddıetle mffkii müzayedeye vazecUJ. 
miştir. A. Meslelcf kısım 

Me.Jekt k11mın tahsil müddeti Uç sömeıtrdir. Bu kısım bet Zemin kat: 83 numara Teryeste 
.....,.. •Jnbr: 

t) Riyaziyat, 2) Tabiiye, 3) Tarih, Cotrafya, 4) Edebiyat, S) 
Peclapji. 

Mesleki k111m mezunları Maarif Yeklleti celileainin m8aaadesile 
Darlllftlnuna Oç sameıtr daha devam ederek DarUlf&nun mezu· 
niyet imtihanma girebilirler. Bu ıubelere girmek istiyenferde ara
mluvuıflar fUDlardır: 

1) Bir erkek veya kız liaesinden mezun olmak. 
2) Y qı 25 ten fula olmamak. 
.9) VllcudO sağlam ve kusunuz olmak. 
Pedapji tubesine girmek iatiyen lise memnlan, Enatittlde 

tahllUnl bitirdikten sonra hakkı mDkbepleri baki kalmak Dzere 
bir ıene m&ddetle bir ilk mektepte muallimlik etmeği teahh&t 
edeceklerdir. Ba tubelerdea herbuıi birine pmek iatiyen liıe 
mezunları 20 eyllll 1931 tarihine kadar emtittl mOdllrltljOne 1116· 
racaat etmelidirler. 

& lhnrf kıs11n 
ihzari kmm ilk muallim mektebi mezualaruu mesleki kilım 

ttdriatma hamlar ve liae dereceainde umumi kllltllr verir. Bu· 
rada tabail mtlddeti iki menedir. ikinci senede talebe Edebiyat 
Ye Fen kmmlarmclaa birine ayrılır. 

ihsarf k•ma pmek iltiyealerde aranan vuıfJar ıwılarchr: 
1) Bir erkek veya kaz muallim mektebi mezunu olmak. 
2) Y qı (23) yirmi iiçten fazla olmamak. 
3) VlicudO uğlam ve kusursuz olmak. 
4) EnatttOye kabal için yapılacak duhul mO..baka imtihanını 

kazanmak. 
EnltitDnOn ibzart kısmının mGsabaka imtihanına sirmek lıtlyea 

muallim mektebi meıanlan ağultoaun alblma kadar ilk maallim 
mektepleri mlidürlilklerine ve muallim mektebi bulaamıyaa yer
lerde orta mektep mildOrltıklerine mllracaatla tıimlerini kaydet
lirm.Udirler. MOsabaka imtibanlan 8 ıj'uıtos cumartesi ve 10 
•imt• pazarteai gtınleri yapalacaktar. imtihanlar muallim mek· 
teplerlncle ve muallim mektebi bulunmıyan yerlerde orta mek· 
teplerde tahriri olarak yapılır. Ve sabahleyin saat 9 da baılar. ··--·1·= ~ ,... __ • mektep maalBmli • •a'lan f(ltttır~ • olaaJar fa. 
.Werini bitirdikten ıonra hakla mlkteaeplerl baki kalmak Dsere 
bir ıene ilk mektepte muallimlik yapmap teahhlt edecelslerdir. 

(764) 

İstanbul ziraat bankasından: 
Kariye1i Sokağı No Cinsi Yevmi mlizayede 
Kartal Meteli ayazma 14 Ka,k ve 42 d6oüm arazi 10.8-931 

,. MObadil 11 Hane " 
Maltepe Glll suyu 14 ,, 24-8-9.>t 
Pendik Bağdat Cd. 619 K6fk lO·S.931 

,. ,, 620 DDklcln ,, 
11 ,, 626 Hane ,, 
.. " 925 .. " 
" ., 649-76 Dükkln " 
,, Cavit pqa 518 Hane ,, 
,, Kale SS7 ,. ,, 
., Kara Bekir 511 ,, ,, 
,, Defne 17 Bo.tan ,, 
,, lıtaıyon 510 Haoe 17 .. 8-931 
,, ,, O TarJa 24·8-931 

H b o 10.8-931 ,, at oyu " 
,, Çetin ceviz O ,, , ,, 
,, Taytaa tepe O ,, " 

Mtltepe Mektep 13-1 DüklcAn ,. 
Ballda ya11b emllk kiraya verilmek llzere mluyed~ye ~ ... 

rdlDJfbr. Taliplerin bizalarmda yazı!ı müıayede gOnlennde saat 
ikiye kadar yüzde yedi buçuk pey akçalanle beraber bankamıza 
••acaatlar1. 

Balıkesir vilayetinden: 

taşı mahzeni havi mafaza; 81 numara 
kealtk zemini Teryeste taşı mahzen n 
merdiven altı ve bir ardiyeyi havi han 
meclhali; 79 numara zemini Teryeste 
tat• bir hail ve bir depo ve çimento dö-
pli camekAn aydmlıklı mahalde lukum 
makinesi sabit bir kasnak ve bir kon
soldan ibaret fabrika tesisatı. 

Birinci kat: Ortayeri aydınlıklı et. 
rafı demir parmaklıklı ve stltunlu ve 
d6rt kısMndan müteşekkil koridor ve 
bir aralık ve üzerinde sekb oda bir ha· 
il ve arabfında bir musluk ve bir mer· 
diven altı vardır. 

lldnd ve üçüncü katlar birinci ka.. 
tın aynidir. Yalnız ildnd katın bir 
odumm, üçüncü katın iki odasının ö
Mlne mUsadıt koridor k18men camekan· 
la kapatılmıştır. Oçünefi kata kadar 
merdivenler, koridorlar Teryeete taşı 
dötelidir. DördüncU kat merdivenleri 
ahpptır. DördUncii kata ait merdi
vealerfn sahanhtdan çini dtifeli ve dör 
düncü katın keaalik koridoru çini dö
~lidir. 

Birinci katta bir nuramayı ihtiva 
eden k18ımda lçiçe iki oda olup beher 
kısrm iiRrine tesadüf eden daittler iç
ip Jkl odwr. 25 numaradan otaı iki 
numaraya kadar koridor dahi dahil ol
mak Uzere ikiye tefrik edilmiş olup ar
ka "mmı zemini çini döşeli mozayik ça 
maşır tekneli demir maltız ocaklı mut 
taktır. Odadan mutfaia kapı olda
iu gibi mutfaktan halR aralıfma da 
ayrıca bir kapı vardır. (Jst kat ortasın 
da kırmızı çini döşeli k•men tarasa· 
dır. Hanın üstü Marsilya kiremidi ve 
dÖrt cam aydınbtdıdtt. 

79 numara müsteclrl Değiı"IDenci oğ-
1• ll•flfllfn tal ..... i ...._.ma U.. 
dar •tlddeti vardır. -er mtiıdecir· 
lerin kunturato alddtttleri hitam bul
muştur. Birisinde bili itcret hisledar· 
lardan Mihalllri elendi ikamet ediyor. 
Y ecli odası boştur. Bir ve iki ve ilç nu
maralarda teteref Aleksandroe efendi 
on doku lira, dört ve beş ve altı nu
maralarda Lazaro~ efendi yirmi beş 
Ura, yedi ve sekiz numaralarda Ha
rallmboe efendi on lira, dokaı nwna· 
rada vereseden Mihal bili ücret. on ve 
oa. bir aumaralar bottur , on iki ye on 
~ numaralarda ()skar efendi yirmi il· 
ra, •• diirt naram& bopur. On bet ve 
on altı numarada Yorgtdi efendi, on 
altı Ura, on yecll aamara boştur. On 
sekiz numarada Pfstof efendi on Ura, 
on dokaı nuramacla Çarkovskl efendi 
altı Ura, )'f nnf ve yirmi bir numara 
bettur. Yirmi iki ve yirmi üç ve yirmi 
diııt numaralarda Antonio Parodi e
ftntli on sekiz Ura ve son katın mecmu 
unda odabaşı Raralambos efendi yfrmi 
lira, zemin katta seksen Uç numaralı 
mataada Sotrlyadi edenfi kırk lira" 
yetmif dekaı nuramada Teğirmenai ol 
lu efendi kezalik kırk lira mahbemah 
kar vermektedirler. 

Umum m..ahası 282,!l han bina· 
u 233 ayaualık mahalli 49,5 metre 
terbiinde ve tam kargir olup kıymeti 
muhaınmellfti kırk Uç bin Hd yb eili 
liradan ibarettir. 

Talip olanların ft daha ziyade ma• 
ltmat al·mak i.stiyenlerin kıymeti mu· 
hammenesinln ytlıde onu nispetinde 
pey akçesini ve 926 - 3618 dosya numa· 
rasını mUstashiben dairemize mtlraca· 
at eylemeleri ve ihalei evveliY 
15 - 9 - 931 tarihine müsadif salı gU· 

Kqif bedeli (449160) lira olan Bahke11ir vilAyeti dabiline mll
aadif 65 + 127 kilometre tul&ndeki Balya .. Çanakkale yolunun 
makadam ıose inpab ve 5 ili 25 inci kilometreler arumda 
parça parça aokaao kalmıt tesviyei tOrabiye ameJiyabnın ikmali 
lcıpah sarf uıulile mOnakaıaya konmuttur. 

nU saat 13 buçuktan 16 buçuğa kıJdar 
iera kılrnacafından müşterilerin biz. 
ıat veya bilvekAle dairede hazır bulun· 

Mlnakau 8 aj'uıtoa 931 cumartesi gOnll uat 15 te S.hkeair 
vaJilitinde yapalacakbr. MOnakaaaya ittiralc edeceklerin teklif 
melctuplanm ye muvakkat temiaatlarmı ayni ,Onde ıaat 15 ıe 
lıaclar Balıkesir valilifine vermeleri llzamdır. 

Talipler münaka• prtaamelerioi Çınakkale, lataabuJ, izmir 
BeemehuclillikJerinde ve Ankar~da yollar umum mlldGrl6jGacle 
mltaJea edebilirer ve 10 lira mukabiliade iıtihaal edebilirler. 

hallt tetkikat icrası için Babkeak B11mlibeadiılipae müra· 
._llt'.c"ml'IH•elİ JhımdJr. (894) 

malan ilan olunur. (1472) 

lstanbut yedinci icra memurluğundan. 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ye paraya çevril111e1i mukarrer 
1edi kifillk Buik markab otomobil 
8 alustoe 931 tarihinde Talcıim 
meydanında açık arttırma ile 
paraya çevrilec~ ilia olunur • 
( 1478) 

ı 62000 Ekmek: lstanbul Ayvan saray 600 Randöman unundan olacakur 
(kapalı 1.1rt) 

36000 Sıtır ed: Birinci 11nıf olıcaktar. (kapalı Ari) 
9000 Bulgur: Taşsız beyaz olacaktır. Alent 
3000 Tere yağı: Trabzon halis yığ olacaktır. (kapalı zarf) 
3000 Zeydn yağı: Aynhk filitrelenmiş acısız olıcakar. (kapalı zarf) 
3600 Tuz: Kalın olacaktır. 
1600 Sabun: Ayvıhk birinci mal olıcalibr. 

200000 Odun: Klmilen meşe ve kuru olacakar. 
5000 Kuru Bezelye: iri wıell ve taşsız olacaktır. 

10000 Kurıı Faaulya: Tnbzonun ince beyaz cinıfnden olacaktır 
1000 Un: 600 rındöman 

10000 Nohut Bayramiç malı olacaktır. 
5000 irmik: Sıfır numara olacaktır. 

10000 Mercimek: Taşı ve kırmızısı olmıyacaktır. 
5000 Beyaz peynir: Çanakkale mahsulünden otacaknr. 

10000 Patares: Adapazan mahsulünden olacaktır. 
5000 Kuru soğan: Çanakkale mahsulünden olacaktır 
5000 Zeytin tanesi: Ay\'alığın birinci mahıuıilnden olıeaktır. 
2000 Salça: Çanakkale mahsulünden olacaktır. 
2000 Kırmızı domates: Çanakkale mahıullinden olacaktır. 
5000 Taze fasolya: ,, ., ,, 
5000 Patlıcan: • .. .. 
5000 Taze bamya: 
5000 Sakız tabağı: 
5000 Semiz otu: 
5000 Ispanak: 
5000 Pırasa: 
5000 Lahana: 
5000 Taze Bakla: • • 5000 T•ze Bezelye: ,, ,. 
300 Demet dere otu: ,, ., 
200 Kırmızı Büber; Toı olacaktır. 

5000 Pfrinç: Tosya pirinci ve birincisi olacaktır 
1500 Şeker: Yerli ve toz olacaktır. 

• .. • 
• • • 
• • .. 
• • .. 
• • .. 
" • .. 

• 
• 
• 

1500 Kuru Uzilm: Çekirdekli kmnw özüm. 
500 Vişne reçeli. 
500 Kıyısı reçelL 

2000 Adet Yumurta. 
2Uo0 Yoğurt: Koyun sütünden olacaktır. 

500 Sirke: Saff üaüm sirkesi olacaktır. 
100 Sarımsak: Yerli mahsul!inden olacaktır. 

12000 Arpa: Taşsız ve yenJ sene mahıulündtn olacaktı" 
7200 Kuru Ot: İnce ve yeni ıene mahsulünden olacaktır 
:ıi760 Saman: Arpı umanı olacaktır. 

:SOO Gaz yağı: Istanbul şfrlceti gaz.ından olacaktır 

Çanakkale 1. No lu Jandarma yeni efrat mektebi için yukarıda d'DI ft 
miktarlan yazılı bir senelik erzakı mütenevvla ihtiyacı 10 • 7 · 931 tııtihlndea 

yirmi gün müddetle tapalı ve alenl suretile münakasaya konulmUftur. Kapalı zarf 
suretile münakasaya iştirak edeceklerin mezUr tarihten itibaren komisyondan 
alacaklaıı musaddak şartnamelere nazaran bedeli muhammeninln ' /0 7,5 nisbe
tindeki teminatı muvakkate akçesi veya kıymeti muharreresi üzedndtn 1~raza 
dahili 'talıviJAtı veya borst fiatından ° 0 ıo noknnile diter MllU esham ve tabvill· 
bJl t1i11 sandıklanriı ceşJimtııi havi makb~ ••acdW.i veya bJaka kefaleaıamt1ini 
hamilen 1 • 8 · oaı cuman&sl günü ötloden evvel uat 9 dan 12 ye lladar 
kapah zarf ve JS den J S e kadar ve ertesi gffnU saat 9 dan 12 ye ve 13 den 
15 e Jııdır aleni münıkasım icra tdfleceğinden Çanakkılede 1. No. hı. Janduma 
Mp. Md tindeki komisyona milracaac eylemelen IAzımdır. 

Bu hususta izahat almak iıtiyenlerin lhalei kaıiye günü olan 1 • 8 • 931 ve 
2 • 8 . 931 r:ırthlerlne kadar öğleden sonra müracaatlm flln o11Jnur. (881) 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta· 

sında, Orhanbey hanmda 

Bursa Necati bey kız enistitüsO 
müdüriyetinden: 
EastitUmDzlbı 8263 lira 12 kuruıluk tamirine d,ir birinci k"'* 

evraka muc~bince mllzayede ve ihale kanunu ahlciJDma tevflk• 
'l7-7-931. pazartesi ,OnUnden itibaren 20 gln mtlddetle ~·,.ıa 
~arf ~suhle m6nakasa~a. vazedilmittir. 15-8-931 cumartesi ı&nU 
ıbaleaı. tak~ etmııtir. Talipler bermucibi kanan ~ 7.S 
depozıto akçeıı veyahut teminat olarak banka mektubu Jbr• 
etmelc •uretile mllaakuaya ittirak edebilirler. Daba ful~ taftilat 
almak ketif ve ıarlnameyi ıGrmek arzu edenler laerp --.t 
9 dan 17 ye kadar enstitü mubasebecilijine mlracıatlaft illa 
olunur. (1201J 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

1 inci Keşid'e ıı Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 20.000 Liralık bir 
mükafat vardır 


