
~ 8- VAKiT 2 Ağustos 1931 

- ~ 
SIVftfslNEKLERfN "tsırması zeh1r0dlr ve ek
' aerıya bir bıçak yarasından daha tehllkell
dlrl St.v.rtsınekler yalnız ısıtmayı bu18.ftırmakla 
kalmayı~ aynı umanda bir çok mUhllk has
_talıkların alrayetln9 vasıta olurlar. Onun için, 
t>öyJe bir tehl~k•Y• karti ke~dlnlzl muhafaza• ~ · 
ediniz t Flit. JlUıaı<UrtUnU;.' r ; 

Flit, alnek, alvrlalnek, pire •. karınca, . güve;. ~ ~\_:./ . 
tahtakurusu gibi tıa~aratı ve·bunların tohum- ~ 
larınıtmha eder. Haşarata 61dürUrfakat insan- ' 
lara asla. zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
t..eke yapmaz. Flit'! diğer · ha~arat imha edici 
eczalarla te~vJf etmeyiniz. Siyah kufaklı sarf 
tenekeler üzerinde asker. markasını ıateylnlz! 

FLiT PDSKORTDNDZ 

"' 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi· 
sarı 

Umum müdürlüğünden 

4,000,000 Mantar 
Kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. IJale 22 Eylul 

931 Salı günü sast 11 dedir. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere 
mübayaat komisyonu kitabetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
(1055) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Vefa yangın yerinde 21 inci adada 488,487 harita numaralı 
arsalar arasında 4,50 metre yüzünde 38,47 metre murabbaı sa
hasındaki arsanm metre mura'>baına üç lira kıymet takdir oluna
rak açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için hergiln levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 8,5 
lira teminat akçesile ihale günü olan 24·8-931 pazarteiİ günü 
saat on be7e kadar Encümeni Daimiye müracaatları. (1287) 

• • • 
S ağustos 931 Çarşamba giinü Fatih Atpazarmda Beyoğlu, 

Beşiktaş temizlik işleri bayvanabndan 3 katır, 3 beygir, 3 at, 1 
eşek 10 ağustos 931 pazar günü Üsküdar temizlik işleri bayva
nebndan iki at, bir beygir Usküdar Atpazarında bilmü· 
zayede satılacağından talip olanların orada bulunan memuru mah
susuna müracaatları. (1284) .. . . 

Galatada Karaköy caddesinde eski Borsa hanında 5·6 numa
ralı dükkin ile 13 Numaralı oda pazarlıkla kiraya verilecektir. 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün pazarlık için 8-8-931 
-Cumartesi günü saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğüne mü
racaatlan. (1285) 

Urfa vilayetinden: 
1 - Bedeli keşfi (13216) liradan ibaret olan Urfa - Siverek 

yolunun ss+ooo kilometresinde Hacıhıdırçayi üzerinde miiced
deden inşa edilecek 6X 3 metre açıkhğında üç gözlü kargir köp
rnnnn inşası kapalı zarf usulile ve 20 temmuz 931 tarihinden 
10 ağustos 931 tarihine kadar. yirmi gün müddetle mevkii mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Zarflar bedeli keşfin % 7,5 nisbetinde (992) liralık bir 
banka makbuzu veya Mubasebei Hususiye veznesine verilecek 
bu paraya mukabil alınacak makbuz senedi teklif zarflarına ko
nulmak ve yapacak mühendisin ebJiyeti f enniyesini ve ahlakını 
havi SerınUhendislikten mfısaddak vesikası bu zarflara melfuf 
olmak laııındır. 

Şeraiti proje ve evrakı keşfiyesini görmek istiyenlerin Urfa 
Nafia Başmlihendisliğine ve taliplerin de yevm ve saati ihaleden 
evvel vilayet encümenine müracaatJan ilin olunur. 

- .... 1 

am 

Bilhassa Şafak Yazısı na ve Alameti Farikaya 
Dikka t Ediniz 

r;.; AK iT ll ~::ı 
~.~~~ .~.~~!~ 

Emlak almak istiyormusu· 
nuz- A ·zu ettiğiniz şerefli mahallerde 
evler. apart'.llıınlar, mağazalar, yalılar, 

köşkler, arsalar satılıktır, 9· 12 arasında 
müracaat lstnmhul dördünci.i Vakırhan 

asmakac 29 

Hizmetçi, işçi v. s. arıyanlar 

iş arıyorum - Fransızca lisannı 

mükemm'Cl şekilde yazar okur l.onuşu
rum ve daktilo bilirim. l\lüsait şeraitle 
tercihen Türk müessesesinde it anyorum. 
Arzu edenlerin P rumuzile Vakıta müra 
caat etmeleri. 

iş arayan hizmetçiler, işçiler v.s. 
Türki} eye yeni hicret t'.ttik. !\lüsait 

şeraitle çalışmak istiyorum. Evveke mat
baalarda çalışmış, mücellithanelerde uğ· 

ıaşmıştıın. Küçükayasofyada kunduracı 

Şükrü vasıtasile Remzi No 51 

Liboratuvarda çahşmak Uze· 
re - Küçük sıhhiye memuru veya 
AmeU hayat mektebinden mezun bir 
efendiye ibtiyuç vardır. Arzu edenlerin 
Divanyolunda Dr. Ihsan Sami B. labora-

ııııı~ııııııııı~ 

Harbiye mektebi talebesi ih
tiyaci için pazarlıkla 450 kilo 
kakao satın alınacaktır. Pazar
lığı 2- Ağustos· 931 pazar günü 
saat 14 te Harbiye mektebinde
ki mahalli mahsusunda icra edi
elcektir. Taliplerin ,artnamesini 

görmek için komisyona müraca· 
atları ve iştirak eiçin d vakti 
muayyeninde hazır bulunmala· 
rı ilan olunur. (40)-1253 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada inşa edilmekte olan Gazi Muallim mektebi jimnastik 

salonuna ait kalorifer tesisatı 29· 7-931 tarihinden itibaren üç 
hafta müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya iştirak edecek olanlar. Münakasa şartnameıi, 
fenni şartname, proje ve mukavelename ıuretlerilerini tedarik 
etmek üzere, bu gibi büyük tesisat yapmış olduklarına dair fenni 
ehliyetnamelerini hamil oldukları halde maarif vekaleti in9aat 
dairesine müracaat edebilirler: ihale maarif vekaletinde topla
nacak olan in~aat komisyonu tarafından icra edileceğinden talip· 
lerin ihale günü olan 19·8-931 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 te müzayede, münakasa ve ihalat kanununa göre ihzar 
edecekleri teklif mektuplarını mezkur komisyona tevdi edecek-
lerdir. 1270 

Istanbul Defterdarlığından 
Saıılık d ii kk:lnlı kargir ev hissesi, No. 204-204-J , Tahta minare caddesi Hacı 

Isa mahalle!i, 13nlnt, sağ tarah Mişon Ye Yani efendilerin arsası ve evi, sol tarah 
Ahmet şah evi, arkası Kosti veresesi sabunhnnesi, önü tahta minare caddesile cev• 
rilmiş 87 arşın I 2 parmak yerde mevcut dükk:lnlı kArgir evin nısıf hissesi saulık· 
tır. Mezktır hissenin bedeli 4 sene ve 4 taksitte verilmek şartile tahmin edilen 
kıymeti I 170 liradır. Satış açık artnrma, 22· 8·931 Cumartesi günü saat on beşte 
defterdarlıkta (M. 338). 1242 

Jandarma imalatanesi 
ğünden: 

müdürlü-

Jandarma ihtiyacı için kumaşı imalataneden verilmek iizre 
7500-8000 kışlık elbise (caket ve pantolon) ile 3300 serpuş ve 
4450 tozluğun biçki imaliyesi kapalı zarfla 11·8·931 Salı günü 
saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların teminat akçelerile birlikte 
Gedikpaşada jandarma imalatanesine müracaatla şartnameyi 
görmeleri iJan olunur. (1032) 

1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 1 1 M. M. VekAletl lllnları 1 
Maltepe piyade atış mektebindeki 25-7-931 tarihinde ihale edilece-

yanık binanın tamiri kapalı zarf usu
lile münakasaya konmu~tur. Teklif 
mektupla n 11 - 8 - 931 saat 16 rtıı a -

çrlarak fiatlar naddi Iayı'k görüldüğü 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Talip
lerin keşifnamesini görmek için her 
gün öğleden evel müracaatları ve 

-----~-------- münakasaya iştirak için de tarifatı ka-

01İV0 ttİ ---·----..... nuniye dairesinde mektuplarını V<ikti 

ği ilan edilen ondört ili onsekiz 
bio kilo beyaz ve haki bez kır
pıntılarına verilen fiatlar haddi 
itidalde görülmediğinden milza
yedeıi 2 -ağustos-931-pazar gn
nü saat 14 de talik edilmiştir. 
Taliplerin şartnamesini Fındıklı· 
da heyetimizde görmeleri ve iha
le saatinden evvel teminatlarile 
birlikte hazır bulunmalan. 472-
1197 

muayyeninden evel komisyona ita ey-
~----- En kullanışb lemeleri ilan olunur. (76) 

yazı makinesi * • • 
. Gülhane hastanesi kapalı zarf usu-

1931 Senesi TUrkıye sUra't ı me tamir ettirilecektir. !halesi 11 
MUsabakasını agustos 931 saat 17 de icra olunacnğın-
Ka zan mıştır • ../ dan taliplerin keşif ve şartnamesini 
~------ Qlivettİ görmek üzere her gün öğleden evel ve 

kapalı zarfla iştirak etmek için de Yak-_____ _:_ ____ ~---
1 

U IU ti muayyeninde teminatlarile birlikte 
As. Fb. U. MUd r AUnden 1 komisyonumuza müracaatları. (77) 

9-9·931 tarihinde kapalı zarf 
usulile alınacağı ilan olunan 100 
ton elektrolit tutya şartnamesi

nin evsaf kısmında tadilat yapı
lacağından münakasa gunu 
5-10-931 saat 15 şe tehir edil

miştir. Taliplerin tadilatı öğren
mek için her gün münakasaya 
girmek için de o gün teminat 
ve teklif atlarile müracaatlan. 

(3298) - 1104 

SEYRiSEF AiN 
.\lerkez; acencası : Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirke ci Mühürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 

(ANTALYA) 4 Ağustos 

Sah 17 de Sirkeci rıhtı

mandan hareketle Zongul

dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 

Ünye, Ordu, Gireson, Trab-

zon, Rize ve Mapavriye gide

cek dönüşte Of, Sürmene, Ti

r eboluya da uğrıyacaktır. 

PiRE· iSKENDERiYE Postası 

( izmir) 4 Ağustos Salı 10 

da Galata Rıhtımından kal

kacaktır. 

* * * 
As.SN. MP. için asgari 30078 

azami 450 kilo koyun etine ve -
rilen fiat gali görüldüğünden 
tekrar pazarlık suretile satın 
alınacaktır. ihalesi 4·8-931 saat 
15 de icra olunacağından talip
lerin şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve pa
zarlığa iştirak etmek içinde vakti 
mnayyeninde teminatlarile bir
likte komiıyonumuza müracaat-
ları. (99) - 1145 

* * * 
K. O. Kıtaatı ve müessisat 

için 70,000 kilo yataklık ot 
aleni münakasa suretile satın 
alınacaklar. ihalesi 18·8-931 saat 
16 da icra olunacağından talip· 
lerin şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve müna· 
kasaya iştirak etmek için de vakti 
muayyeninde teminatlarile birlik
te komisyonumuza müracaatları. 
( 93) - 1185 

Matbaamıza gelen eserler: 

Holivut gazetesi 
Holivutun üçüncü nüshası bu

tün artistlerin güzelliklerinin sırrı 
ile bir çok sinema havadislerini 
havi olarak 1 ağustos tarihinde 
intişar etmiştir. Karilere tavsiye 
ederiz. 

• • • 
Konyada tayyare meydanında 

yapılacak bir bina kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. ihalesi 
9 - Ağustos - 931 pazar günü 
saat 1 S te Konyada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve keşifna
mesini görmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile birlikte Konya· 
da mezkur komisyona müraca-
atlara. (464) - 1037 

* • * 
islahiyedeki kıtaatın ihtiyacı 

olan ot kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 4 Ağus· 
tos 931 Salı günü saat 8 de is• 
lahiyede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartname almak ve teklif
lerini vermek üzere teminatlariJe 
birlikte mezkur komisyona mü
arcaatları. (456)- 915 

* • • 
Ezine ve Bayramıçtaki kıtaabn 

ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
4 ağustos 931 salı günü saat 15 
de Ezinede Askeri s:ıbn alma 
komisyonunda yapılacakhr. Ta· 
liplerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzere teminat
larile birlikte komisyona mü· 
racaatları. ( 451 ) • 967 

* * * İzmir müstahkem mevki kıtaatınm 
ihtiyacı olan un kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. ihalesi 10 Ağus 
tos 931 pazartesi günü saat 15,30 da 
lzmirde Müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda. yapıl acaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere Fındık 

hda heyetimize ve şartname almak Ye 
tekliflerini vermek üzere teminatlarl 
le mezkur komisyona müracaatlar. 

(-158) 

Mes'ul müdür: REFİK AHMET 



Küçük ilanlarımızdan 
istifade ediniz 

.. Vakit,, ın kUçUk llAnları g8rU· 
nur ve çok okunur 

Fransa Macaristanı 
dakazamyor 

- 4 Uncu sayfamızda -

14 üncü Yıl •Sayı: 4872 idare yeri: lstanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu Pazartesi 3 Ağustos (8 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı S Kuru§ 

Tayyareciler yarın şehirde umumi bir gezinti yapacaklar 
Fenne iman 

Bir hafta evvel karşımıza birisi 
çıksa da bize deseydi ki Ame
rikanın Nevyork şehrinden iki 
adam kalkacak, koca Babrimu. 
biti geçecek, Avrupanın dağJa
rnu, bayırlarını aşacak, hiç bir 
yerde durmadan Amerikadan iki 
günde fstanbula gelecek ve Türk 
gazetecilerine bu harikulade se
yehati hakkında mülakatlar ve
recek. Acacaba bu sözlere ina
nacak kaç kişi vardı? 

Hava kahramanları şeref ine .. 

Belediye dün akşam bü
ük bir ziyafet verdi 

Taksim bahçesini dolduran kesH bir halk 
ktitlesi, gilniln kahramanlarını 

dakikalarca alkışladılar 

• 

No.ı 3 Hz. JSA l 
Nakleden: 

Omer Rlza 

• 
Isa bir fesatçı mı, yoksa 

bir sihirbaz mı idi ? 
Eğer hareketlerinde muvaffak olsaydı isayı 
büyilk bir hükümdar olarak tanıyacaklardı 

İşte daha bir kaç gün evvel 
bizim için inandmaz bir hayal gi
bi görlinen bu hadise bugün bir 

bakikattır. Türk gazetecileri dört 
gün evvel Amerika dan ta yyareJeri 

ile kalkmıs, hiç bir yerde dur
madan doğruca istanbula gelmiş 
olan iki Amerikalı hava kahra
mam ile görüşmüftür. Görüşdük
lerini de gazeteleri ile yazmış

lardır. 

N evyork - Istan .. 
bul yolunu tayyare 
ile bir hamlede 49 sa 
ate indirmek suretile 
hava aleminde fevka
lade bir muvaffakı

yet gösteren günün 
kahramanları Russel 
Boardman ve Jhon • 
Po1ando şerefine 
dün günün muhtelif 
saatlerinde şehrin 

muhtelif yerlerinde 
eğlenceler ve teza
hürler yapılmışnr. 

Sonra "Takitüs,, ün (1) beyanatı var- mesi ve dünyanın zeval bulması için 
r dır. Takitüs, hıristiyanlarm yalnız dua ve niyaz ediyor ve bu büyük !eıa. 

batıl itikatlarından dolayı değil, utan- ketin bir an evel vuku bulması için çaı. 
dırıcr har~etlerinden ve Neron devrin Iışıyorlar. Devletin bütün evrak hazi· 
de Rimayı tutuştur.makia suçlu olduk- nesini e1inde bulunduran bu tecrübeli 
larmdan bütün dünyada nefretle karşı haklın, hiç bir münasebetle (llris1os). 
lanan bir çete olduklarmı söyler. A- un ash, esası olmadığını, dünya. 
nadolu hakimi olmak do1ayısile, bir- ya asla gelmediğini ve onun bir uy. 
çok hıristiyanlan muhakeme ve istic- durmadan ibaret olduğunu söylememiş 
vap eden Tak:itüs namnnda (hır.isti- tir. 

Türk gazetecileri Amerika 
topraklarından kalkarak lstanbul 
semalarından inen bu hava adam
larını ilk gördükleri zaman on· 
]ara pek tabii bir hayretle bakı
yorlar, sözlerini yine hayretle 
dinliyorlardı. Fak at şayanı dik
kattir ki onlar Türk gazetecile
rinin kendilerine hayretle bak
bklanoı, sözlerini hayretle din
lediklerini gördükleri zaman 
hayret ediyorlardı. Yaptıkları 

büyük itten dolayı kendilerfoi 
tebrik edenlere karıı : « Bunda 
tebrik edilecek ne var? Bizim 
yaptığımız bu işi her kes yapa
bilir. Bunda biç bir fevkaladalik 
yokr» Diyorlardı. 
Tür~ gazetecileri öyle zanne· 

diyorlardı ki bir hamlede Ame
rikadan lstanbula kadar gelen 
hava kahramanlanna: «Bu büyük 
muvaffakıyeti nasıl kazandınız?» 
diyince onlar şu yolda cevap 
vereceklerdi: 

- Evet, muvaffakıyetimiz bü .. 
yüktür. Bu muvaffakıyeti sırf 
kendi meharet ve cesaretimize 
medyunuz. Böyle büyük bir iş 
başarabilmek için insan ölümden 
korkmamalı, hiç bir tehlike kar
şısında soğuk kanhlrğını kaybet
memeli, fazla olarak san'atmda 
çok mahir olmalı. Daha evvel 
Paristen kalkarak hiç durmadan 
Çine giden Fransız tayyarecile
rinin elde ettiği muvaffakıyet 

hizimki!le nispetle ehemJDiyetsiz
dir. çünkü onlar sadece kara 
semalarından geçtiler, biz ise 
babrımuhiti aşarak geldik ... ;, 

Taksim abide· 
yan) denilen caniler çetesi (Hristos) Krsa bir zaman sonra (Pllny) (2)' 
namında bir adam tarafından tesis o- hıristiyanların resmen isticvaplan es-

sinde llıııilİİPi~'il lunmuştu. nasmda verdikleri ifadelere istinat ede.-

Tayyareciler sa
bahleyin Taksim 
cümhuriyet abidesi· 
ne güzel bir çelenk 
koymuşlardır. 

Merasiım saat on 
buçukta taşlıyacaktJ. 
Fakat daha çok evel
den iki cesur Ameri· 
kan gendni yakın

dan srörmek ve onla
rı alkışlamak istiyen 

halk abidenin etra.- Amerika h:ıva kahramanian Taksim abidesln~ 
f ına top anmağa baş le it 
ıamı~fi. çe n .koyarlarken 

Bir polis müfrezesi ve izciler meyda- lerlne geçerek Pera Palas oteline gıft-
nm etrafında yer almrşlardı. mişlerdir. 

Alkı' tufanı Amerika sefiri .Mr. Grew cenapları 
Saat on buçukta tayyareciler yan- Yeniko" d k. t b. d ta . • Y e ı sefare ınasın a yyare 

Jannda Amerıkan sefareti katibi Mr ciler t• . k b' d . . . • şere ıne d tin a şam ır gar en-

HHınkl vFe tah r:ailre cem1dıy~tı şhube reisi parti vermiştir. 
~n e mı . ey 0 u~ alde oto- Gardenpartiye vali Muhittin Bey, 

mobıllerle Taksıme geldıler ve meydan kolordu kumandanı Şükrü Nam Paşa, 
da bulunan halkın heyecanlı alkışlar.i- kolordu erkanı, tayyare cemiyeti şu
le karşılandrlar. be reisi Hasan Fehmi Bey, ve tay-

lki genç oto.mob-ilden jndikten son- yare zabitlerimizle şehrimizde bulunan 
ra halkın alkışlarına selamla muka. ecnebi sefirler davet e<lilmişlerdi. 
bele ederek yavaş yavaş ilerlediJer. Tayyareciler gardenpartide akşam 

Abidenin önüne geldikten sonr:ı çe- geç vakte kadar kalmışlar, oradan o-1 
Jengi yerine koydular. Ve geri çekile- toınobille Taksim bahçesinde belediye 
rek ihtiram vaziyeti aldılar. tarafrndan verilen ziyafete gelmi~ler· 

Bu sırada halk şiddetle allcışlıyor- dir. 
du. DUn geceki ziyafet 

Belediye tarafından bu iki hava kah 
Gaziye hayranız ramanr şerefine verilen ziyafet çok 

Çelenk beyaz ve krrm.ızr çiçeklerden parlak ve samimf olmuş, Amerikan 
yapılmış, iki tarafı Türk - Amerikan sefiri, sefaret erkiinr, vali ve beJedi· 
miIU renklerile süslenmişti. Çele11kte- ye reisi Muhittin B., beJ~diye reisi mu 
ki kağıtlarda şu cümle yazılı idi: avini Hamit. Ileyoğlu kaY?nakann Se-

"Amerikalı .~~yare~i Boa~d~an ve d~t Beyler ile, kolordu kumandanı Şük 
PoJandonun Turkıye cumhurıyetınc ve ru Naili Paşa, merkez kumandanı, 
büyük liderine karşı hayranlıklarının tayyare zabitlerimiz ve diğer birçok 
nişanesi.,, (Alt tarafı 6 mcı sayıfada") 

Bu caniler çetesi, yalnız Romanın rek onların (Hristos) u adeta ilan 
değil, büütn beşeriyetin düşmamdır. saydıklarım söyledikten sonra bu ila· 
Çünkü bunlar ahiret gününün gel- hm bir adamdan başka bir şey olma.· 

(1)_ MUddan 55 tnci senesinden 120 ~ığmı, yalnız taraf~r~arınrn hıı-a.fed 
inci senesine kadar yaşamıştır. Dün- ınsanlar oldukları ıçın . ~~a layılr 
yanın en büyük muharrirlerind~ndir. ( LOtfen sayıfayı çevırınız} 
eserlerinden birçokları payıdar kalmış- (2) Miladın 61-113 senelerinde ya,. 
tır. şanuştır. 

......... ·------··---·-.. ····-···-··-· .. ···-······-· ... ·-·· ..... -............... _ ........ ._.. .... , ... ._ 

ile Nevyork 
arasındaki 

Istanbul 
mesafe 

Eğer tayyareciler yollarını şaşırmamış 
olsalardı (49)saatte değil, (45) saatte 

Istanbula gelebileceklerdi 
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TAYYARENiN TAKIP ETMS ! 
Amerikalı hava kahramana 

Bordman ile Polando Nevyork 
ite Istanbul arasındaki mesafeyi 
(49) saat (5) dakikada aldılar. 
Fakat Amerikalı tayyarecilerin 
burada verdikleri beyanatlara ba· 
kılınca ayni tayyare ile bu me
safeyi daha az bar zamanda al
mak kabildi. Çünkü tayyareciler 
Nevyorktan çıktıktan bir müd
det sonra bahrimuhit semasında 
kesif bir sise tesadüf etmişler-

Tayyareciler çelengı yerıne koyduk- ::-:::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::=-:::::::::::::::::::---::::::::::::::::::::::::::::::::::-:: 

tan sonra tayyare cemiy~ti lstan?ul Bu sene buğday hasılabmız bir milyon ton fazladır 
şubesi reisi Hasan Fehmı Bey kendıle- (G t 1 ) 

· k d · · 1 kt aze e er rine, gösterdiklerı a ırşınas ı an 
dolayr teşekkür ettiğini söylemiştir. 

Halbuki Amerikalı hava kah· 
raınanlarınıo verdikleri cevap hiç 
de böyle çıkmadı. OnJar bütiln 
bu suallere karşı sadece şu ce
vabı veriyorlardı : 

- Elimizde mükemmel bir 
tayyare ve klfi miktarda benzin 
Vardı. Bu suretle Amerikadan 
Yola çıktık ve buraya geldik !,, 

Gardan parti 
Tayyareciler bundan sonra halkm 

heyecanh tezahüratı arasında otomobil 

dir. Sisten kurtu'mak için beş 
bin metreye kadar yükselmişler. 
bulutların üstüne çıkmışlardır. 
Lakin bu defa da beş bin met
re irtifadaki soğuktan tayyare 
donınağa başlamıştıc. Eğer bu
rada daha fazla kalmış olsalardı 
soğuktan tayyarenin motörü do
nacak, tayyare bahrimubit üze
rine hareketsiz düşecekti. Tay• 
yareciler bu tehlıkeyi bis3eder 
etmez şiddetli soğuk mıntakasm
dan aşağı inerek tekrar kesif 
sislerin içerisine girmeği, karan
lıklar içinde uçmağa tercih et· 
mişlerdir. Sisler arasında tahmi
ni bir istikamete doğru tayya
relerine yol vermişlerdir. Uzun 
bir zaman bu tarzda yol aldık-

Ve bu söz ile berşeye cevap 
Vermiş olduklarmı anlatmak is
ter gibi muhataplarına bakıyor
lardı. Sanki elde böyle bir tay
Yare olduktan, bu tayyarenin 
içerisine de şu kadar kilo benzin 
koyduktan sonra (Amerikadan 
nasıl bir hamlede lstanbula ge· 
lebildiniz?) Denilmesine şaşıyor-

(Alt tarafı 2 inci sııyfadaı 

.JteluHe.t .A.suH 

9900 lira 
Bir memur ihtilastan 

tevkif edildi 
Ankara, 'l, (Telefon)- M.ıliye 

vekaleti vezne muhasebesinde 
memurlardan birinin 9900 lira 
açığı çıkmış ve tevkif edilmiştir. 
Bu adamın, öğle ve ikindi za
manları namaz kılmak için evi. 
ne gitmek üzere amirinden izin 
alan bir memur olduğu söyJeni-
yor. Bolluk buhranı 

tan sonra bir aralık geniş ais 
bu1utJarı içinde bir boşluğa te
sadüf etmişlerdir. Buradan arza 
baktıkları zaman kendilerinin lr
landa istikametine gelmiş olduk
larını görmüşlerdir ki ancak Ya· 
ıiyetlerini bu suretle tayin ettik· 
ten sonra emniyet ile lstanbul 
tarafına istikamet alabilmişler· 
dir. 

Bu izahattan anlaşılırki Ame
rikalı tayyareciler Nevyorktan 
çıktıktan sonra Istanbula kadar 
bir hattı müstakim istikametinde 

{LU.tten sagıfagı ~eviriniz). 





f Adliye Haberleri f 
lkl muharrir iki 

mes'ul müdür 

kim Heykelleri yapan ? 
• 

Her Ferdinand Gros Kenan 

3 - VAKiT 3 Ağustos 1931 
r 

Günün 
Muhtırası 

Hakkında açık ve mUstehcen 
ne,rl1attaı bulunduklar1 

keydlle, mahkOmlyet 
kararı verildi 

Ali Beye cevap veriyor 
iki heykeltraş Güzel San'atlar Akademisi muallim
lerinin kontrolu altında bir model yapamazlar mı ? 

Takvim - Pazartesi 3 Ağustos 7 

inci ay 1931. senenin günleri: geçen 215 
kalan günler: 150, 18 Rebiillcvvel 1350. 
GUnef-Ooğuşu: 4,58; Ba!lşı. 19,24 

latanbul birinci ceza mahke
mesi, «Akşam• refikimiz aley· 
bindeki iki açık ve müstehcen 
nqriyat davasmm ruyetini bitir· 
mittir. 

Bir Al:°'an _gazetesinin heyke_Itraş liraya bir sipariş mukavelesi aktetmiş· 
Kenan Ah B~eyın Her Gros adlı b~r al- tir. Kenan bey bana borçlu olduğu me 
manın yaptrgı heykellere kendi ımz~ baliği tediye etmediğinden bu abidfnin 

Namaz vakitleri- Sabah; 3,15. 
Ôjtle: 12,20; ikindi 16.İ4:-Ak~am: 19,24, 
Yatsı· 2I.I3: imsak: 2,57 

• 
Hava - Dünkü harareı ıazamO 27 

Davalar, birleştirilmiş olarak, 
royet olunuyordu. Mahkeme, 
Vaall Nurettin Beyin bir buçuk 
ay bapıirae, 30 lira para cezası 

vermesine, Selimi izzet Beyin 
1 ay hapsine' 15 Jira para ce· 
ıası vermesine karar vermiştir. 
Gazetenin eski mes'ul müdürü 
Hikmet Feridun Beyin 1,5 ay, 
yeni mes'ul müdürü iskeoder 
Fahreddin Beyin 1 ay hapsi ka· 
rarlqtırılmıştır. Ayrıca Hikmet 
Feridun Beyden otuz. iskender 
Fahreddin Beyden 15 lira para 
cezası alınacaktır. Cezalara te'· 
cil edilmemiıtir. 

Dava mevzuunu tetkil eden 
iki yaııdan birinin intişarı zama
nında gazetenin mesul müdUrO 
Hikmet Feridun Bey, diğerinin 
intişarı zamanında iskender F ah
reddin B. olmak itibarile, muh
telif iki yazıdan dolayı eski ve 
yeni mea'ul müdürler mahkum 
edilmiılerdir. 

Muhtelit mahkemelerde 
yaz tadlll 

Bütün muhtelit mahkemeler 
tatil devresine girmiılerdir. Per
şenbe gününden itibaren Yunan 
mahkemesi de resmen tadil ya
pacaktır. Eylulden itilfaren mah· 
kemeler tekrar açılarak faaliyete 
llglıyacaklatclır. 

Viliyeette 

iadeye tabi emhlk 
Vell muavini, izahat veriyor 

iadeye tabi rum emlakinden 
mübadillere tahsis ve tefrik edil
mif olanlarm istirdadı ile sahip
lerine iadeleri hakkındakı yeni 
kanunun bu günlerde vilAyete 
resmen tebliği beklenmektedir. 

Vali muavini Fazlı bey, bOtün 
mllbadilleri alakaear eden bu 
kanun hakkında dUn şu izahatı 
ver mittir. 

• - iadeye tabi emlik geriye 
alınarak sahiplerine verilecek -
tir. HarikzedeJere, mabacirlere 
ve mültecilere istihkaklarma mu· 
kabil İstanbul ve İzmir haricinde 
mal verilecektir. 

MobadiUerin ietibkaklarına 
mukabil yUde beş faizli ba~ine 
Bonoları ita edilecektir. Bu 
honolar, m0zayede1e~de nakit 
gibi depozito oJarak kabul edi· 
lecektir. 

sını koyduğu şeklinde bir iddiada bu· cesameti tabiiyede çamurdan yapıla-
Jun~uğunu yazmrş, Kenan Ali Be~n cak olan kat'i modelinJn başlamış ol-

ıasgarr) 18 derece. Bugün rüzgtr mütedil 
poyraz hanı açılıur. 

bu ıthama karşı cevabını neşr.mıtiştik. duğum çelik iskelelerinin imalini tatil * Kenan Ali Bey cevabında bu habe- ettim. Bu sipariş için beş bin lil'a a-
ri hayretle karşıladığını, bunun bir vans alan Kenan bey: _ bizzat kendi 

Bugün 

iftira olduğunu söyled·ikten sonra, Her ifadesine nazaran- Erzurum bcledi-
Grosu yanında amele olarak çalıştır· yediyesine bir alman amelenin yaptığT 
dığın1, maamafih son zamanlarda. ba- hatalı bir iş Yilzünden heykelin ikma-
zı ahlaksızlıkları görüldüğü, oturduğu linin teehhür ettiğini Ye yeniden ya. 
pansiyondaki hahları çaldığı için ken· prlması lazım geldiğini söylemiş. Fa· 
disine yol verdiğini, Grosun bundan kat hakikatte heykelin imaline hiç baş. 
muğber olduğu için gazete ile şantaj !anmamış bulunuyordu. Şimdi iF.e yi-
yaptığrnı ileriye sürmüş, bu bahis e. ne sipariş aldığı heykelleri yaptıracak 
pey dedikoduyu davet etmişti. diğer birini bulmağa çalışıyor. 

Dün, Ferdinand Gros ismini taşı- Aramızda mevcut ve şahitlerin jfa. 
yan bu alman ?enci. m~~baa?1ıza gele. delerHe ~e teeyyüt eden şifahi muka-
rek, Kenan Alı beyın sozlerıne cevap- velelerlmız mucebince bu iki senelik 
Jarı olduğunu söyledi ve şunları an- san'aıtktlrane mesaim mukabilinde Ke-
Iattı: nan bey bana «ıman 9350 lira borçlan. 

"- Kenan Ali Beyin şahsıma karşı Her Gros mıştır. Bütün bu müddet zarfında en 
yaptığr sebepsiz hakaretlerinden ve n. illeri usta amele tarafından yapıl- mübrem ihtiyaçlarının tehvini icin ces
mesela tamamen hakikati tağyiren mıştır. Bu iddialarımın şahitleri şun- te ceste almış olduğum bemaliğfn yekti 
naklettiği ve doğrudan doğruya kendi- lardır: nu 2.952 liradır. Binaenaleyh kendisin-
slni alakadar eden hah meselesinden (1) Büyük statülerin anatomisi jçin den daha 6398 lira alacağım ,·ardır. 
bahsetmek istemiyorum. Bu mesailin bana poz veren model. . Kenan bey bu işlerden pek c;ok pa
daha yakından tetkiki ancak Kenan (2) Beni hemen her gün mesaım es- ra kazandığı ve bununla kendisine bir 
Ali beyi ailesine karşı pek feci bir va- nasında ziyaret eden 'bazı matbuat mil· otomobil satın aldığı ve mütebakisini 
ziyete düşürmekten başka bir netice messilleri. isra.f eylediği halde benim hakkı ı;a,ri-
vermiyecektir. (3) Bu abidelerin imalindeki mtısai- him olan şu parayı vermiştir. 

Burada ise maksadım her şeyden mi kağıt üzerinde tevsik eden birçok Yegane bir teseJlim ve iftiharm var-
evel esas meseleyi tenvir etmektir: fotoğrafiler. sa o da güzel Türkiyenin birçok şehir-

Kenan Ali beyle teşriki mesaının (4) Kenan beyin, abidelerin l\1. Gros !erinde Büyük Gazi Hazretleri-
şekli tamamen yanlış bir tarzda ifade tarafından yapılmakta olduğuna, ken- nin abidelerinin kabiliyeti san•. 
edilmiştir. Kendisile teşriki mesaim disini bir kardeş gibi telakki ettiğine atkaraneme birer mücessem !5ahit 
1929 senesinin mayıs ayında başlamış- ve istihkakını tediye edeceğine dair di- olmalarıdır. Eğer bu eserlerde san'
tır. Kenan Ali bey o zaman ticareta- ğer bir şahsa vaki olan idaf esi. atla ülfeti olan gözler, hatalar goru-
neler, bürolar, v. s. için alçıdan mamul (:)) Esnaf bankası ~abık müdürü yor tarsa bunlar da Kenan beyin; eser-
büstler satmakta idl. Faik beyin diğer bir şahsa vaki ifa· Jeribir an evel bitirmek üzere beni taz-

~~at_elyemizde desi. Faik beyin de seramikten bir yik etmesinden ileri gelmiştir .• , 
meydana gelen taslaklar. ihzari ame- portresini yapmıştım. Alman gencinin sözleri burada biti-
liyeler ve küçük model1erln kaffesi be- Bu son mesaimin mahımlü olan E- yor. Bfr türk san'atkarının başkasına 
nim mahsulü fikrim olup yine benim dirne \.'e Isparta heykeJJerinin mahalli- ait eserlere imza koyacağına asla ih· 
tarafımdan yaprlmıştır. Kenan bey ne \'az'ından ve resmi küşadından son· timal vermiyoruz. Kenan Ali Rey, 
siparişleri benim yaptığım bu mod~ller ra Çanakkalede rekzi mutasan·er 50 Her Grosun iddiasını fiil ile de tekzibe 
üzerine almıştır. Ha 60 metre irtifaındaki abidenin bir muktedirdir. Şu halde Güzel San'at-

Cesameti tabii)'ede ve daha hüyük taslağını yapmakla meşgul oldum ki lar akademisi heykeltr~lık m~aJli.ı_nle 
eserlerin kaffesinin çamurdan modö- bunun da modelini Faik beye \•ermiş- rinin nezaret ,·c kontrolilnde bır musa
lajları kısmen ezberden ve kısmen de tim. baka yapılamaz mı? Öyle tabii c~sa
canh modellerden poz almak euretile Bundan baska bir de Reisicilmhur mette büyük heyke11er y~p~ağa fıllin 
tarafımdan yapılmıştır. Kat'i cesa- Gazi Hazretleı:ini nt üzerinde göste- lüzum yoktur. H~r hangı bıı: . model 
mett~ki bu plastiklerirnin al~ı döküm. ren bir abidenin modelini yaptım ki yapmak, san'atkarın kudretını mey
leri ve bilahara bronz veya mermer~. bunun üıerine Erzurum şelırile 20.000 dana çıkarabilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Darüfünunda: [ 1 Beledi~~ 

Polis Haberleri I biit i 65 yaşını geçen - Beled ye çes 
milderrlsler 12 cam kırılmış ! 

TekaUt edilecek, ancak fahri 
mUderrls slfetlle Ucretle 

çahşablleceklerdlr 

Fenerde haracçı Kara Mehmet 
mahlesinde oturan Ethem efendi 
ile ayni mahallede sakin Halil 
usta kavga etmişlerdir. 

Kavgadan sonra, Halil ustamn 
l«arısı Ayşe, gelini Nimet, veoğlu 
Kamil, Ethem efendinin evine 
taarruz ederek 12 cam kırmıı· 
lardır. 

Mütecavizler yakalanmıştır. 
ÜfUrUkcUIUk mlt yapmı'? 

Varidat azaldıaı cihetle aarfl· 
yatta azalhlacak 

Belediye bütçesinin geldiğini 
dün yazmıştık, Yeni bütçeye gli· 

re belediye memurlerına dUn 
maaşları verilmiştir, Bazı vergi
ler indirildiği cihetle bu vergi· 
!erden belediye hissesine dü~en 

Gelenler • gidenler - VeU
let!n da,cti üzerine iki gün ev\'el An· 
karrıya gitmiş olan Borsa komiseri ve 
maliye tcfclş heyeti reisi Adil Bey dün 
öğle trenilc şehrimize dönmüştür. 

§ Amerikalı tayyareciler bu sabah 
Yeşilköye giderek motörlerini muayene 
edeceklerdi r. 

Tt\nlantdar - Yumurta ihracatçı-

Jaı ımı.:. bugün saat 15 te ihracat ofisinde 
toplan:ırak Rom:ıd:ı ) umurcalan damga· 
Jam:ı kongre~i tarafından hıızırlınan pro· 
ieyi tetkik edeceklerdir. 

* ölenler 
Kabataş lisesi b:ı.s muavini l\liinir Bey, 

dün :.in! bir hastelı ktan irtihal etmiştir. 
hayan çok tcmi:ı ve mazbut olan Münir 
Bey, bihakkin nümunei imtisal olacak 
bir terbiye adamı ve bir içki düşmanı 
idi. Cenazesi talebe ve arkadaşlarilc ka
labalık bir cemaatin ihtirnmkar omuz• 
lannda Beylerbeyindeki evinden kaldırı
larak şehitlikteki ebedi medftnine tevdi 
edilmi~tir. Merhuma rahmet okurken 
talebe ve dostlanna tazi\·et beyan ederiz. 

Radyo 
lstanbul - Saat ı 8 den I 9 a kadar 

gramofon plAklan ncşıiyan 19,30 dan 
20,30 :ı kndar birinci kısım alaturka 
snz, Ekrem Bey 'e rüfekası iştirakile 
Anadolu Ajansı haberleri 20,30 dan 
21,30 a haclar orkestra 21,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kısım saz, Eıncl Ce!AI H. 
ve ZeJ,j B. İştirakile. 

,,. Vakıt:Abone şarllanı 
r 3 tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruf 
Ilaricce - 800 J 450 ~700 ., 

ilin şartlarımız: -Hc~mt Hususi 
Sn mı l O l\ş. 12,50 l\ş. 
Santimi 20 ~ 25 

KUçUk llAn şartlarımız: 

1 2 3 
30 50 65 

4 

75 
ı · 10 Defalık 
JOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
~ı için bir defa rnecı.:anen<lir. 

B - 4 satın geçen i!Anlıınn fazla 
ntın için 5 kuruş zıımmolunur 

Def terdarhkta: 
Açıkta kalanlar mUnhallere 

yerleştlrlllyor 
Evvelki glin tebliğ edildiğini 

yaıdığımıı yeni defterdarlık kad• 
roıunda açıkta kalan 11 memu• 
run maliye vekileti taraf1ndan 
münhallere yerleştirilmesine baı· 
lanmııtır. 

Hukuk fakültesi meclisi dün 
toplanmış, baremin tatbikabna 
ait hususat hakkında görüşmüş· 
tür. Bilhassa müderrislerin ala
cakları maaşların tesbitide mü. 
zakere edilmiştir. Meclis gelecek 
hafta tekrar toplanacaktır. Oiğ'er 
fakil]telcr de toplanarak baremin 
tatbikı i'i ile uğratacaklardır. 
Barem kanunundaki bir madde 
mucibince bir memur 65 yaşmda 
mutlak tekaüt edilecek, eğer 
liyakatinden ve çalışmasından 
istifade etmek istenilirse, bu 
memurun vazifesi her sene hey
eti vekile kararile temdit oluna· 
caktır. Ancak bundan beş seneyi 
tecavüz etmiyecekt ir. .Darülfü
nun müderrisleri içinde bu va
ziyette buluuan ve yaşı yetmişi 

bulmuş müderrisler vardır. Ka· 
nunun sarahati karıısında bu 
müderrisler tekaüde sevkedile
cek, fakat kendilerine fahri mü
derrislik verilerek ücretle çahşa· 
caklardır. 

Mahmut paşadaotuı n Mustafa 
Hikmet efendinin, üfürilkcüJük 
yapmak surctile Eginli 53 yaşın· 
da Mevlut efendinin iki buçuk 
lirasını aldığı iddiaa edilmiş, 
zabıta fikiyet üzerine tahkikata 

miktarlarda tabiatile azalmıştır. 
Dün bu mesele hakkında beledi
ye reisi muavini Hamit bey, şun
ları söylemiştir: 

Biz bütçenin varidat kısmmı 
ıaten azami miktar üzerinden 

tahmin ederek hazırlarız. Şimdi 
varidat azaldığı cihetle ona göre 
sarfiyat aıalhhr. Matnafih bu 
hususta tetkikat yapmak ve büt
çeyi tevzin etmek şehir meclisi
ne aittir, Meclisin teşrinisani iç· 

Kadroda beşinci şube müdürli 
HiJmi B. BeyoğJu, dördilocll şube 
mUdürü Emin 8. Eminönü mal· 
mildürlüklerine tayin eddmitler
lerdir. 

tesi çıkardacakhr.,, 

başlamıştır. 
Bir çocuk bulundu 

Tophanede Eoğazktsen cad· 
desinde 3 aylık bir kı:r: çocuğu 
~ul~nmu.ştur . Çocuğa Ha.va 
ısmı verilerek Darülacezeye gu· 
türülmüştür. 

müracaat ederek Sirkeciden F • 
luryaya kadar olan ~imendifer 
ücretinin indirilmesi için kum
panya nezdinde tefebbüaatta bu
lunulmasını istemiıtir. 

timaında bu tnesele görilşUle· 
cektir. Bu noksanhğın fazla ol· 

madığı kanaatindeyim kadromuz
da bir değiş kli', vol<tur. 

Kablolar değlştirillror 

Dördüncli şube müdürü Naci 
B. de açıkta kalanlar arasındadır. 

1613 numaralı kanun mucibin
ce evvelki günden itibaren maliye 
tahsil şubeleri malmüdürlüklerine 
rabtedilmi$tİr. 

Akalllyetler için 
Bir kanun IAylhası haaeırlandı 

Dahiliye vekaleti tarafından 
akalliyetler için bir kanun IAyi· 
bası hazarlanmıştır. 

Yeni kanun, istanbuldaki Yu· 
Dan emJAkile füzulen işııal veya 
tahsis ve teffiz edilmıı olupta 
mahkeme kararı olmad1kça iade· 
Jerine imkan olmayan Rum cm• 
ilkine aittir. Bu Rum emlaki de 
iıtanbulJu olup ta, Cümhuriye

tln teeaıOıünden eonra Cumhu
riyet p81aportile giden ve bina· 
enaleyh istanbula avdet hakları 
kabul olunan Rum emJAkinden 
ibarettir. Istanbuldaki Yunan em· 
lAki, hazinece vaziyet edilmiı ve 
icarları hazinece tahsil ve gay· 
rimUbadillere tevzi edilmişti. 
Bunlann iadesine esasen baılan· 
tnıf bulunmaktad1r. Diğer iade 
lıayet 150 parçayı geçmiyeceğini 
edilecek Rum emJikini ise ni 
tahmin ediyorum. Kanun, res· PllJa gidip gelme ucuzlatdsın 

FJur a IA · ı f dıreai vill ete 

PlAj idareıi, Flurya plajlarından 
yalnız mali vaziyeti müsait olan· 
ların istifade ettiklerini, gidip 
gelme ikinci mevki tren ücreti· 
nin 76 kuruş kadar yüksek ol
masını buna sebep oJarak ileri 
ıürmektedir. 

Elektrik şirketi, deniz altındaki 
kablolarını değiştirmeğe karar 

vermiştir. Bu ay İçinde, Rumeli 
hisan ile Kandilliburnu ve Ar· 
navut köyil ile Vaniköy aıasm
daki kablonun tamir için a8küJ
mesine baılanacakbr. 

Bu layihada patrikhane, ha
ha nıhane gibi müesseselerin va• 
zifeleri ve faaliyet sahaları ta
rih olunmuştur. Layiha Meclisin 
teşrinievvel içtimamda müsakue 
edil 
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Dil heyeti 
Maarıf bütçesi konuşulurken 

"dil heyet,, i lağvedildi. Dil hey
etinin lağvi sadece bir tasarruf 
meselesi olamaz. Dil heyetinin 
yapacağı işlerle sarfedilecek pa
ra arasında bir nisbet aramak 
biraz müşküldür. Çünkü bütün 
içtimai müesseseleri yeniden ku
rulmakta olan Türkiye için dil 

meselesi kanun meselesi, iktisat 
meselesi He yanyana yü:-ür. 

Mecelle sarfı 

Kanunlanmızın arasında me
celleyi tarladan muzır otlan sö
ker gibi kökünden tutup atar

ken dildeki mecelle kaidelerini, 
meıela Osmanlı meclle sarfını ve 
nabvioi de Türk balkının konuş-

ma mantıkına uydurmak mecbu
riyetindeyiz. 

Netekim samimi fikirlerinizi 
imkfuıı yok(Sarh Osmani) iJe ol
duğu gibi anlatamazsınız. Hal

buki , dil fikirleri, başkasına 

olduğu gibi samimiyetle naklede 
cek bir vasıtadır. 

Hlbuki ( Sarfı osman ) Türk 
dilini muhafaza için Araptan, 

Acemden getirilen sarıklı zuhaf 
alayı neferlerine benziyen kaide

leri ile her samimi fikir, her 
yeni düşüncenin üstnne biraz 
bacı yağı döküyor, bir istanbulin 
giydiriyor. 

Bunu hissetmiyormu sunuz? her 
satırda bacı yağı kokusu genzi
mi gıcıklıyor. (Sarf ve nahvı 

osmaninin) cümleleri gacır, gucur 
yağh, paslı irili, ufaklı Buhara 
softaları gibi fikirlerimizin etra
fında çömeliyor. 

~Jı,ı 
Ne ıstiyoru;ı? 

Yen Dil heyetinden istiyeceği 
miz ilk iş Türk selikasına göre bir 
gramer, konuşma dilini yazı dili 
haline koyacak kaidelerdir. 

Ben dil bey'etinden sadece 
bunu isteyorum. Bunu yapmak 
ıçın evvela ihtisas ister , 

sonra çaJııma ister, daha sonra 
memleketin bütün münevverleri
ni, muharrirlerini muallimlerini 

kültnr namına seferber edebil
mek kudreti lazımdır. 

Lağvedilen dil hey'etinin müs
bt. t işler yapup yapmadığım he-

sap etmek benim vazifem değil
dir. Ben, filan veya filan beyler
den mürekkep bir hey' eti de 

dütilnmiyorum. Hukuk, ikti
sat ve siyaset inkilabı yapan 
bir cemiyetete dil inkılabının 

gecikmesini anlamak biraz müş
küldür. inkılap tahsisat için ge-
rikalamaz. SADRI ETEM 

Maarif mUsteşarhGı 

Verilen haberlere göre, maarif 
müsteşarlığına meb 'uslardan Ala 
eddin Beyin tayini muhtemeldir. 
Bundan başka yüksek muallim 
mektebi mlldürü Hamit Beyin 
ismi de kuvvetle geçmektedir. 

Davet 
Cemiyeti tedris i) ei i sl4miyed~n: 

Cemiyeti tedrisiye heyeti umu
miyesi, mütemmim bütçeyi tetkik 
ve hususalı saireyi müzakere 
etmek üzere, ağustosun yedisine 
müsadif cuma günü içtima ede
ceğinden azayi kiramın yevmi 
mezkur da saat ikide Darüşşaf a· 
kayı teırifleri rica olunur .. 

VA; .ı . tabı işle-ı 
rınızı yapar 

Ticaret aleminde: 

Esnaf cemiyetleri 
DUn esnaf murakabe mUdUr· 
IUflUnde bir içtima yaplldı, 
muhtelif meselelergörUşüldU 

Esnaf cemiyetlerinin reislerile 
umumi katipleri, dün ticaret ota
sında esnaf mürakabe müdürlü
ğünde toplanarak cemiyetleri 
alakadar eden bazı meseleleri 
müzakere etmişlerdir. 

Bu içtimada lstanbulun işçi 
mebuslarından Hayrullah bey de 
bulunmuş, muamele ve kazanç 
vergilerinin meclisteki ıon safha
sı ile cemiyetleri alakadar eden 
bazı kararlar hakkında izahat 
vermiştir. 

Bu toplantıda. mürakabe mü
dürlüğü tarafından aza aidatları 
nın azaldılması hakkında yapılan 

teklif kabul edilmiş ve bunlardan 
musiki cemiyeti ile dokomacılar 
cemiyeti mümessilleri aza aidat
larını indirdtklerini bildirmişlerdir. 

Kubilay abidesi için her cemi· 
yetin imkan nisbetinde yardımda 
bulun:nası ve 27 Ağustosta Ça
nakkaleye şehitlerimizi ziyaret 
merasimine iştirak edilmesi de 
kararlaştırılmıştır. 

Va purcular arasındaki rekabeti 
kaldırmak için kanun 18zım 

Vapurcular araasında baş gös
teren rekabet, bütün hızile de
vam etmektedir. Bu rekabet yü
zünden buradan Hopaya bir 
liraya yolcu ve tonu bir buçuk 
liraya eşya ve mal taşımaktadır. 

Alakadarların ifadesine gö
re, bu rekabet, henüz inkişafa 
başlıyan Türk vapurculuğunu te
lafisi kabil olmayacak zararlara 
sürüklemektedir. Vaktile suları
mızda çalışan ecnebiler arasında 
bu kabil rekabet hatırlanmadığı 
halde Türk sularında vapur iş

letmek hakkı elimize geçtiği 

güodenberi vapurcutar arasında 
rekabetin eksik olmayışı te
essürle karşılanmaktatır. al:i
kadarların fikirlerine gare, tet
bir alınmadığı taktirde vapurlar· 
dan bazıları yaklnda seferlerini 
tatil etmek mecburiyetinde ka
lacaklardır. 

Ticaret odası, Scyrisef ainle 
vapurcular arasında rekabet et
rafında tetkikatını ditirmiştir. 
Odanın kanaatıaa göre, rekabeti 
kaldırmak için bir kanuna ihti
yaç vardır. 
ihracat işlerinde tayyareden 

istifade 
Harici ticaret ofisi, ihracat 

işlerinde tayyareden istifade 
edilmesi için tetkikata başlamış
tır. 

Ofis, taze turfanda meyvelerin 
tayyare vasıtasile ihraç edildiği 
taktirde ecnebi memleketlerde 
çok rağbet göreceğini ümit 
etmektedir. 

Bu ahval, son zamanlarda 
Bulgaristanda tatbik edilmiş ve 
Almanyaya tayyare ile gönde
rilen Bulgar çiçekleri büyük 
rağbet kazanmıştır. 

Almanyadakl mali buhran 
hakkında rapor 

Bertin ticaret mümessilliğimiz 
Almanyadaki mali buhran hak
kında ihracat ofisine mufassal 
bir rapor göndermiştir. Ofis, bu 
raporun harici ticaretimize ve 
bilhassa Almanyaya gönderdiği
miz ihracat maddelerimize te
mas eden kısımlarım ihracatçı· 

larımıza bildirmiştir. 

Holanda, Rusyedan zahirealıyor 

Alınan haberlere göre, Ho
landanın büyük zahire firmala
rından bir grup, Holanda için 
Rus zahiresi satın almak üzere 
Sovyet bükumetile bir kunturat 
yapmı§lır. Satın alınacak zahire-

Fransa Macaristanı da 
kazanıyor! 

Yüzde kırkı Fransa tarafından temin olu
nan 7 milyon isterllnlik bir istikraz, M~ca
ristanı, Fransız nüfuzuna almış sayılıyor 

Fransa, verdi{ii istikraz karşıhğı olarak bir takım siyasi 
fedakfirhklar da temin etmhş r •• 

Birkaç gün evvel Macaristan 
Başvekili Kont ( BentJen ) bey
nelmilel bonkalardan bir grubun 
Macaristana 1,5 senelik vade 
ile 7 milyon İngiliz lirasına baliğ 
bir istikraz temin ettiğini beyan 
etmiştir. Bu paranın yüzde kır-
kını Fransa veriyor mütebakı 
kısmını İngilizlerle diğer devlet
lere mensup bankerler temin 
ediyor. 

Loudra matbuatından bazısı
nın telakkisine göre Aais Ma
caristana bu istikrazı temin eden 
Fransa, ondan bir takım siyasi 
müsaa~at koparmağa imkan bul
muştur: 

Bilhassa Deyli Ekspres gaze
tes "nin Peşte muhabiri ta
rafından verien malumata göre 
Macaristan bu istikrnz mukabi
linde Fransa aleyhindeki yapılan 
milli propagandalara mani ola
cak, sonra askeri bütçesini tah· 
dit edecektir. 

Bu iki şartın kabulü Macaris
tanm Fransa blokuna girmesi 
demektir. 

Macaristan yakın zamana ka
dar Fransaya aleyhtarlığı ile 
tanınmıştı. Çünkü Fransa, Ma
caristanı parçahyan "Triyanon,, 
muahedesinden mes'ul sayılıyor
du. Onun için birkaç sene evvel 
prens Vind:ş Gretz ile Macar 
hükumetinin bir çok yüksek me
murları, Fransa dan intikam 

almak için Fransadan intikam 
almak için Fransız evrakı nakli
yesini taklit ederek piyasaya 
şürmüşler ve bu suretle Fransa-
nın mali itibarını düşürmek iste
mişlerdir. Neticede bunlar ya
kalanmışlar ve hapse mahkum 
edilmişlerdi. 

Daha sonra Macaristan, Fran
sanm nüfuzu altında bütün küçük 
itilaf devletlerine karşı gelmek 
için İtalya tarafından takıp olu-. 
nan siyasetin temel taşı olmuş
tur. 

Bu itibarla Fransa Macaristanı 
kazanması İtalya siyasetine karşı 
da bir tarz teşkil ediyor. 

Fransa, macaristana karşı bu 
hattıhareketl takip etmekle' 
Avrupadaki askeri ve siyasi te
fevvukunu parası ve altunu ile 
tahkim etmeğe başlamıştır. 

Şayanı dikkat olan nokta, 
Fransamn bu siyasi muvaffaki
yeti yedi milyonluk istikrazın 
ancak yüzde farkını vererek 
ikraz etmesidir. Paranın yüzde 
altmışını İngilizlerle başkalarını 
vereceklerdir. 

Fransanm hedefi Avrupanın 
cenubunda ve cenup şarkisinde 

Pariöten ilham alacak-devletler 
bloku vücude getirmektir. 

Lehistan, Romanya, Çekoslo
vakya, bu bloka girmiş'erdi. 

nin miktarı hakkında malumat 
verilmekte ise de hayli fazla 
olduğu tahmin olunmaktadır. 

Arjantlnln yün lstlhsaUih 
ihracat ofisinin yaptığı tetki

kata göre, Arjantinin 1930 se
nesi yün istihsalatı 151500 ton
dur. Bu miktar, dünya istihsala
tının yüzde dokuzu nisbetinde
dir. Arjantininin başlıca yün 
müşterisi, İngiltere ile Amerika
dır. Arjantinde yükler 9 sınıfa 
ayrılmakta ve bu suretle ihraç 
edilmektedir. 

Mecaristanın bu bloka iltihakı, 
onu bir kat daha takviye etmiş
tir. 

Deyli ekspres gdzetesi bu va
ziyeti tetkik eden bir baş makale
sinde şu mütalealarda bulunuyor: 

İngilizler Macaristana verile· 
cek istikraza iştirak etmekle, 
Fraosamn Avrupada tahakkümü 
nü takviyeye hizmet ediyorlar. 
Bu suretle İngiltere, Avrupanın si
yaset bataklığına bütün bütün 
batmamktadır. Acaba Fransanın 
İngiltere menafii için bir tek 
santim harç etmesine imkan 
varmıdır? Halbuki biz para ve
rerek Fransayı teşvik etmekle 
Avrupayı karmakarışık bir bale 
getiriyoruz. Bize kalırs:ı, ingiJtere 
biran evvel bu işlerden sıyrılarak 
kendi imperatorluğu ile meşgul 

olmalıdır. 
F ransanın bu muvaffakıyeti · 

merkezi Avrupa siyasetinde mü
him bir tahavvülün başlanğıcıdır. 

Fransa, küçük itilaf devlet· 
!erine Macaristanıda ilhak etmek 
için tam bir muvaffakıyet ihraz 
edüp etmeyeceği henüz belJi 
değildir. Çünkü Macaristana te'· 
min olunan istikraz ancak Macar 
hükümetinin hususi bankalardan 
aldığı borçları te' diyeye yardım 
edecektir. 

Asıl mühim mes'ele du başlan
ğıcı takip edecek badiselereir. 

• il O I O -0Jı'!Rıztı 

1 Ağustos müna
sebetile 

lzmirde tahrikit yapan sekiz 
komUnist kimlerdlr ? 

1 Ağustos münasebetile iz· 
mirde, tahrikatta bulunan ve 
şehrin muhtelif mahallerine be-
yannameler yapıştıran 8 komü
nistin yakalandığım yazmıştık. 

Mahallinden bildirildiğine göre 
tutulan komünistler şunlardır : 

1 - Nevrekoplu modelci Ce
mal oğlu Kerim, 

2 - Edirneli dökmeci Ahmet 
oğlu Rağıp, "Rağıp bir kaç sene 
evvel lstanbul mahkemesince 
yine komünistlikten üç aya mah-
kum edilmiş idi.,, 

3 - Kandiyeli komisyoncu 
ibrahim Rasih oğlu Cazim " Ca-
zim de komünist Propaganda
cılığından dolayı lstanbulda mu
hakeme edilmiş ve üç sene 
mabkümiyetine karar verilmişti. 
Cazim bu mahkumiyetini ikmal 
ile izmire gelmiştir. ,, 

4 - Su kumpanyası sabık 
memurlarından Kandiyeli Hacı 
Yusuf oğlu Nusret. 

5 - Nazillili makinist Meh
met oğlu Şükrü. .. Şükrü komü
nistlikten dolayı Diyarıbekir mah-
kemesince verilen iki senelik 
mahkumiyetini ikmal ile izmire 
gelmiştir. ,, 

6 - İzmirli komisyoncu katibi 
A vram oğlu Salomon «Salomon
da aynı· cürüm ile Elaziz hapis
sanesinde iki sene yatmış ve üç 
ay evvel izmire gelmiştir. )) 

7 - Bakiılü makinist Sefer 
oğlu Tevekkül. " Tevekkül 924 
senesinde iımire gelmiştir ve 
Rus tebeasındandır. ,, 

8 - Radoslu demirci kalfası 
Kani oğlu Aziz. 

İzmir adliyesi, komünist be
yannamelerinin Rus tebaasından 
Bakwü Tevekkül tarafından Is-

Seyahat notları: 4 
lzmirde palavra kulUbU 
Her şehir gibi izmirin de 

bir takım hususiyetleri var. Bun
lar burada yaşıyan insanlara, 
burada çıkan gazetelere gayet 
tabii görünmeğe başlamış olabi
lir. Fakat dışarıdan gelen bir 
göz bunları yadırgamakta gecik
mıyor. 

Hu hususiyetlerden, haydi 
kelimeyi biraz daha kuvvetlen
direlim, garabetlerden bir tanesi 
Palavra klübüdür. Bu kulübün 
içtima yeri Ragip Paşa otelinin 
alt katındaki 27,28nuoıaralı oda
lar. izmirin kurtuluşunu mütea• 
kip kurulan bu klüpte şimdi 
istanbulda Vali muavini olan 
Feyzi Beyin, Sultan Ha midin 
hal'ine fetva veren meşhur 

Resne kadısıoın da büyük emek· 
leri varmış, öyle söylüyorlar. 
Böyle olduğuna göre siz orada 
Fazlı Beye müracaat ederek Is· 
tanbulda da bir palavra klübU 
teşkil ettirebilirsiniz. 

K lübün azaları izmirin ileri 
gelen memurları, banka ve şir· 
ket müdürleridir. Bunlar öğle 
yemeğini yedikten sonra Ragıp 
Paşaya gelirler, kendilerine tah
sis edilen odaya girerler. 

Öyle tahmin ediliyor ki İzmir 
valisi Kazım Paşadan başka 
burada ki sivil rües:ıdan hepsi 
Palavra klübile alakadardırlar. 

Klübün lngiliz kanunları gibi 
gayri mektup nizamnamesinin ilk 
maddesi şudur: 

Ciddiyattan bahsetmek yasak
tır. 

A2a öğleden sonra bir taraftan 
izmir işi nar~ilelerini çekiştirir 
bir taraftan da o gün bulabiJe- r 
cclderi nUkle)erl pıdcanalan 

fUV' 
mübalağalı havadisleri savururlar. 

içtima esnasında odadan tC5n· 
beki dumanı ve sürekli kahka
halar taşar. 

izmirde eşi dostu bir birinden 
soğutan iki mevzu vardır: Spor, 
siyaset: 

Palavra klübünde bu bahislere 
hiç temas edilmediği, batta cid-
di bir bahse temas edenler he
men susturulduğu için ihtilaftan 
eser yoktur. 

Hulasa güzel ve muntazam 
çizgilerden, renklerden kelime· 
lerden, ahenkten bıkarak fütü
rist kübist, dadaist V.s. olan 
san'atkarlar gibi izmirin kalbur 
üstü sakinleri de doğru sözden 
bıkarak bu klübü kurmuşlar, 
yaşatıyorlar. 

Klüp mensuplarından birisi 
azanın hemen hepsinin adını 
saydı. Bu aza arasında bir tane 
bile gazeteci bulunmaması dik
katimi çekti; sordum: 

- Gazetecilerden hiç azanız 
yok mu? 

Palavra klübil azası, bu sor
gu karşısında bıyık altından gü
lerek cevap verdi : 

- Onlar için bu klübe gir· 
meğe hacet var mı ? 

Bu söz sarfedildiği gün, he
nüz yeni matbuat kanunu mec
liste müzakere ediliyordu. Bu-
gün artık kanun çıkmış, tatbi
kine başlanmıştır. Onun için 
bundan böyle gazetecinin de 
böyle bir klüpten müstağni ka-
lamıyacağını zannediyorum. Ne 
dersiniz? 

tanbuldan getirildiğini tesbit et
miştır. 

lstanbulda yakalananlar 
Evvelki gece Galatada ko

münistlik şüphesi üzerine Ali ve 
Mustafa isminde iki kiti yaka
lanmış, Üzerleri aranmış , fakat 
bir şey bulunmamıştır. 



S - V AKIT 3 Ağustos 1931 !!!'!!!!!!!!! 

SPOR Haberleri l 
İzmir de ikinci maç 

• Bir t.rln 
J 1 MObadelede 

Mllbadele komisyonu ikinci 
milrahhaahğına hariciye veklleti 
birinci daire umum mlldtlril Esat 
B. tayin edilmi'tir. 

Yazan: H. M. s. Nakleden: 

Hauteclocque Haşmetpenahın casusları fa. 

lstanbulspor ne şerait altında Altmordu 
ile berabere kaldı Serseriler toplanıyor 

Polia mildilrliiğil yersiz yurt
suz serseriler hakkında sıkı ta
kibata bqlamlftır. Hergiln böyle 
birkaç kiti toplanarak mildilrl· 

- yete getirilmektedir. 

Seyalaat yorguııJafu ve saha aeeınJ.. yuncalarile ve açıkJarile kaleyi tehdit 
liği gibi sebeplerle Altaya karşı iyi etmekte ve tehlikenht yaklaşmakta ol
brr oyun oynıyamadığr halde berabere doğunu ihsas ediyorlardı. 
kalan Istanbulspor pazar günü Altın Nitekim otuz ikinci dakikada Istan
ordu kal'§ISlnda iyi bir netice 'almak bulspora fıirikik cezası verildL Otuz 
için azmetmiş gibi gözüküyordu. albncı dakikada korner ve avut. Fa-

Sahaya alkışlarla çıkan Istanbuls- kat bu kısa zaman içinde Istanbulspor 
por ve Altmordulular saat tam altlda kalesi sıkışmış vaziyette idL 40 ıncı 
hakem .Altaydan Hasan Beyin idaresi· dakikada Istanbulspor aleyhine korner 
le oyuna başladılar. den bir gol oldu. Altınordulu Hüseyin 

tık akın Altınordulular tarafından Beyin attığı bu kornerin golle netice
yapıldL Müdafaa önün~ kınlan bu Jenmesi Altınorduyu hayli ümide dü· 
akını Istanbulsporluların çok monta- şürmüştü. Bu suretle birinci haftayim 
zam bir inişi takip etti. İkinci dakikada bittiği zamaın takımlar iki bir vaziyette 
Salihatf.in, Basandan aldığı atak bir idiler. 
pası hüsnü ist!mal ederek ilk golü jkin- 2 inci Heftarm 
ci dakikada attı. . 

Top ortada her Ud taraf gayretli Y edıye on kala oyuna başlandı. 

Dnn de Ayasofyada Yahya, 
iımail, Hnseyin ve Ömer isminde 
dört serseri tutulmuıtur. Bunlar 
Nafia hizmetlerinde kullanıla
caklardır. 

Hafize Suzan hanun, ranında· 
ki çocuıu hakiki annesin• 

Yerdi 
lzmirde, kendine ait olmıyan 

bir çocuğu alarak zevcine "oğ
lumuz,, diye gösterdiği mevzuu 
bahsolan Samiye lzmir konsolo
su M. Izinin zevceıı Hafize Su
zan hanım hakkında yapılan de
dikodular hali devam etmekte· 
dir. 

Hafize Suzan hanım bu dedi· 
kodulardan mliteeuiren çocuğu 
hakiki annesi hasta bakıcı Le
~an Samiye hanıma iade etmİ§· 
tir. 

Bir. ~anbaz kumpanraaı 
T eşrınıevvel ortalarına doğru 

şehrimize bir Alman airkı gele
cektir. Sırk burada bir mnddet 
koldıktan sonra Yunaniıtana ve 
sonra M111ra gidecektir. 

~hşıyordu; top yine Altınordu kale- Top İstanbul~po~ k~lesi ?nünü dolaşı
si önünde idi. Korner oluyor. Ve avut. yordu. Tehlikelı hır vazıyet almışlar
~ltmcı dakikada çekilen bir firikiki dı. Sağ açıklarının kuvvetli bir şütunu 
:Altınordu kalecisi müşkülatla kurta- kaleci Kazım kurtardı. Her iki taraf 
rabildJ. İkinci korner oldu. 8 inci da- oyuncuları daha canlı lstanbulsporlu-
l.ikada lstanbulspor müdafaasının fal lar sıkışık vaziyette oynıyorlardı. Ka- Ac:lr Vazifeye davet 
molu bir vuruşu kaleye kadar gitmE'sine leye in.işleri fazlalaşan Altınordulular ıye vekaleti zat itleri kltibi 
sebep oldu. Kazım ayağile vurmak müdafaanın ileride kaldığı bir anda Fahri. beyin tarihi iJAndan itiba· 
aaretile topu defedebildi. santraforlan İtalyan (Toto) gaye-t mü ren bır hafta zarfında vızifeaine 
On yedüıei dakikada Nevzat sağdan sait bir vaziyette on beşinci dakikada baılamadığı takdirde müstafl 
aldığı bir pas ile Alt.ınordu müdafaa- ikinci golü attı. Bu suretle iki ikiye addolunacağı Ista b I müddei 
8Int ve bekleri geçmek suretile, kaleei bera~rl~ hasıl oldu. . . . umumiliğinden bilcfiriİmektedir. 
Ue karşı karşıya kalmış bir vaziyete Uçuncu gol; top anta gıtmış ıken ~ti:==:t=::=;==~==:=~~~;;~~;;~ 
ıeldf. • :Nevzadın attığı şütu kalecinm kale direjhilenuında duranların mü- ti~leara!ından atılan penaltı golle ne-
Jaahj lıılr laank.U topa ... ıa .. s.ı. clalaalm ile \yut ftZl~dea latanbul- ndı. 
nm ayaklan altına getirmişti. Sefa syor kalesine tl~ncU pi yapılaıştır. ~: dört dlrde lleraber. 
tarafından içeriye atılan top yine Se- Bu nahak gold~ müteessir olan Lnan d lstanbulsporlular bfrfncf haftayim. 
fa eldi. Ve bir şütle ikinci gol ya. bulsporlular vaziyetin vehametini id- e ~~el ~Yn~d~Jar. Fakat biraz evel i: g rak ederek çalışırken bura pzetcleri- ded'lgım gıbi ikınci gollerini yaptıktan 
pı Tı. yin tada iki sayı galip va· nin de tesMm ve itiraf ettikleri veçhile sonra eğer daha enerjik oynamış olsay-
lıl et~ ol.: ;:tan~lspor oyuna baş- hakemin ofsaydi g~rm~m~i yüzün- dılar şu muhakk~ ki Altınorduya 
ı :._ .. t d.Jği eü nedense gev· den Altmordulular dordüncü gollerini karşı çok farklı bır n~tice alacaklardı. 
acaen gos er 1 gayr t• · k' .Altın d ı 1 ~.-6- b ı tml ti. Burada yorgunluk veya her yaptılar. Oyunun ne ıcesıne se ~z. da. . or u u arın . .aman u spora ov· 
~ giş bir . t d ...... lemez ise de kika kalmıştL Herkes heyecan ıçınde sayıt ve avut olan bir vaziyette yaptık· 
• :; halde ~::1~:1de:ş::ra nasıl olsa idi. Bu beklenilmiyen iki dört mağltlp •:n,:d gol pek ~büdir ki kendilerini 

&f dl harek~ ttikl · ···tt vaziyeti sarmiyahlıları fazla gayrete g Y te sevketmıştlr. Altın ordalula-
Yenece~ z ye 'l:'ı. e en go... • . · b . nn a ıkl ı~ıı k d sevketti. Oyunun neticesme eş dakı- ç an seri deni '1:'11 ecek derece 
Uy~~ ~· d kik h iki ta f ti- ka kala sol iç Salahattinin c:Mden nefis oyan ~Y1lamakla beraber takım heyeti 

. ~ ~n 
1 

a ğa e~ . ra. ~ bir şütu Istanbulsporlulara ilçüncii go- umumıyesi itibarile menfi kabiliyeti 
c~ ~ ar a u raşı en yır~ı ğı • 1ü kazandırnuştır. Yerinde, bir takım olark gözüküyor. 
zincı dakıkada Altmordu sol .çı nın t' esi ·k· dakika kala Teknik nisbeten zayıftır. 
ctbel bir şütu Istanbulspor kalecisi Oyunun ne ıc ne 1

• 
1

• .. 

tarafından kurtarıldı. Otuzuncu da- lstaınbulsporlular saha ıç~nde buyUk KIUp murahhaalan ça11rıhror 
kikada Salihattinin güzel ve kuvvetli bir mesai sarfetmek suret~le Albno~du Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 
bir şütu kale direğine çarptı. Bu su· kalesmi adeta abl~a etm~ b~r vazıyet İstanbul mıntakası riyasetinden: 
retle Altnıordu muhakkak bir golden te mütemadiyen .h~cum edıyorl~r~ı: . Mühim ve müstacel bir meseleniıı 
kurtulmuş oluyordu. Sağ iç açık Tevfı~ın Alt~nordu gınşı m~zakeresi için mmtakamıza mensup 

Bundan sonraki vaziyeti Aıtınordu ve gol olacak vazıyeti hısseden ~~tın· muttefik kulüplerimizin birer murah
lehine kaydetmek icap ediyor. Altın· ordu müdafaasmın ceza sahası ıçınde haslannm 4 - 8 - 931 sair günü saat 
ordulular daha gayretli ve bilhassa Tevfiki tutup bırakmamas~ . pen~ltıyı tam on dedide ve mıntaka merkezinde 
tabiye edilmiş türk ve gayri türk o- sebep oldu. Bu suretle sag ıç Salahat- bulunmaları ehemmiyetle rica olunur. 

Petrograda geldiğim zaman 
bUtün şehri tenha buldum. Halk 
bir birini görmekten çekiniyor, 
kaçanıyordu. Bu itibarla beni 
tanıyacak adam bulunmıyacaktı. 
Maamafi takip edildiğimi hisset· 
miftim. Önceleri bu bir şüphe 
halinde idi. Bir sıkıntı hissediyor
dum. Bu sıkıobyı sonraları da, 
Rusyadan firarlarım esnaıanda 
hissetmiştim. Fakat sonra şüp· 
hem kanaat haline geldi. Sık sık 
gittij'im apartımaolardan birisinde 
Çeka taharriyat yaptı. Çeka 
muhakkak ki bir şey keşfetmişti. 
Ama ne? Zahiri biç bir sebep 
olmadan, ilk zamandan itiba· 
ren şliphemi uyandırmıı olan 
fU Röne Marşanı dlişllnüyordum. 

Yukarda ıöyeldiğim rıkınb 
hissine birdenbire tutuldum. Daha 

o sabah bir kaç beyaz rus zabiti 
ile görOttilğilmil ve ilmit içinde 
onlardan aynldığımı hatırladım. 
Jeneral Berzin Moskovaya dön· 
ml1fti bile •• 

Yemekten sonra G. ye telefon 
ettim. Bizzat kendisi telefonu 
açtı ve boğuk bir sesle konut
mağa baıladı. Bana, sesini değit
tlrmek istiyormuı gibi geldi: 

- &nim, Massino f 
Dedim, ismimi tekrar etmeden 

sordu: 
- Kimsiniz? 
işte o anda beynime bir darbe 

inmiı gibi oldum. Kendimi dipsiz 
bir uçuruma atılıyor Ye etrafım
da davarlar dönüyor zan ediyor· 
dum. 

G. Şu sazleri söyledi; 
- Yanımda fena havadisler ge

tiren Yar. DoJctorlar vaktinden 
çok evvel ameliyat yapmiflar ve 
hastamn hali pek ağır. Eğer 
beni görmek istiyorsanız derhal 
gelmelisini%. 

O zaman anladım ki G.. ıe· 
sini değiştirmek için boğuk çı· 
karmıyordu fakat dehtetten bo
ğazı kıaılmııtı. 

Hemen yanına gitmek istedim. 
Fakat ne tramvay itliyor, ne 
araba ne tramvay vardı. Bolıe· 
Yikler hepsini almıılardı. 

Acele acele yOrilyordum. Fa
k at fazla da aceleye gelmezdi. 
Acele İfİ olan bir adamın her 
halde mDhim bir iti var de
mektir. MDhim işi olan bir a· 
dam da ıapheli bir adam telikki 
edilebilir. Nihayet bir saat ıon· 
ra G.. Din evine gelebildim. Ba
na fU feci hidiseleri anlattı: 

Aptallar vaktinden çok evvel 
harekete geçtiler. Bu sabah 
Uriski yazıhanesinde katledildi. 
Tam bu haberi getirdikleri zaman 
bana telefon ettiniz. Haberi Her
man isminde bir yahudi getir
mişti. Çok namuslu bir adamı· 
mızdır. Herman derhal buradan 
savuşmamı söyledi. Her halde 
intikamları müthiş olacakmıı. 

Bana bir pasaport edinmemi 
tenbih etti. 

Bu Hermanın hakkı vardı. 
Bilyük bir tehlikeye maruzduk. 
Çünkil adamlarımızdan birisi ifta· 
atta bulunabilirdi: 

- Burada kalarak kendinizi 
milthit bir tehlikeye koymUf 
olursunuz. Tabii benden ıüphe 

ediyorlar. Eger çeka bir ıey 
kqfederse ilk olarak ikimizi 
yakalarlar. Bundan baıka iki 

gtın evvel Aleksandra Petrovnayı 
yakaladılar. Kim bilir zavalh 
kadmın evinde neler buldular. 

Nihayet bir kadındır, bir az 
aıkııtınrlarsa söyler de.. Allahtan 
bildiği mllhim bir ıey yok •• 

G. bunları söylerken yazıha· 
nesinden bir ıllril evrak çı· 
kanyor ve yakıyordu. Sordum: 

- Bu gece nerede yatacak· 
ıınız? 

- Kızkardeıime gideceğim. 
Siz, nerede kalacaksınız? 1 O nu
maraya dönecek misiniz? 

- Şimdilik bir tehlike yok. 
Hem kat'i olarak ve birşey bil
diğimiz yok. Oraya rahatça gi· 

de bilirim. 
10 numaraya dönllnce Elena 

Mibailovaaya derhal firar edebil· 

mek için hazırlanmasını . söyle
dim. Esasen he11ey hazırdı. Son• 
ra G. nin evrakı yaktığını babr· 

hyarak onun gibi yapmak iste
dim. Fakat evde ehemmiyetli 
bir şey yoktu • 

Şehirde derin bir sllliiınet var
dı. Çeka henllz mukabeleye 

baılamamııtı. Bahriye atafeai 
yOzbaıı Kromiyi görmeğe karu 

verdim. Sefarete bizzat gidemi· 
ycceğim için haber gönderdim. 

Kromi dostumdu ve her Petro
grada geldikçe onu görürdOm. 

Fakat benim ne işle meşgul ol
duğumu bilmezdi. Kendisile Bal· 

kofun kahvesinde bulutmağa söz 
verdik. 

(Bitmedi) 
tr i~himak . ile dine olan irtibatın Tamara sert bir tavırla emretti: 1 olmıyan çekme burunlu saf küçük bir 

K 1 k a du .. şünce bırleşmesı kada~ garip bir şey tasav· - Çeneni kapa. kızdır. Bakın size hadiseyi anlataymı. iZ ar çu ur . .. v~r ed~mem. Sıze do!rusunu söylfye- Fakat Niyura bir defa lafa girişin- ihtiyarı hala görür gibi oluyorum. He-
~~~;~~~-~---······-~~~-~~~··ıyım w? ~~~.~~~~şa~u~~~Qn~~L ~am~:rif~b~~ffQ~~m~~nde~ 

Y d K 1 
_ 2a _ Çe\'iren : M.Garur 1~ d!1 münakaşa ettıği zaman ekse- - Nina diyordu ki: "Beni parça, duğu halde deli gibi koşuyordu. El-

ızan : Alekaan r upr n rıya ıçimi bir havf, tarif edllm b' tsel b h ·n k 1 r· 
Oh! Şöyle nizamlar yapılmalı imiş' dişe ka lar Sanki i i ez ır en parça e er u erı e a mam. ıs do bisesiz giderken öyle bir hali vardı ki 

Gazeteci itidalini bozmadan devam B t k ldmlmalı imiş. Beyaz k~ b. P t. k ç engerek dolu muz!,, Fakat ihtiyar gidip kap1e1ya şffta Simeon bile gayri ihtiyari güldü Ne 
etti. u esare a ır necase uyusu iizerinden sar t tf K d kı ük • 

• . . tmad Ma- dın ticareti önüne geçilmeli imiş. Bu sılan bir tahtaya basa k . • Y~ e ı. apıcı a zı m .. emmel ise maksat bunda değil. işin esasına 
- Hayır hıç bır not tu ım. h 1 .. ksele dursun kimse yola .b. J ra geçıyormuş dovdU. Bu sırada Platonof koye gön- gelirsek cihanda öyle tipler vardır ki 

&lnafih eğ himmet edilse mevzu P.· say a ar yu gı 1 0 uyorum. Halbuki Simeonun iti d ....ı.· • b. mekt b 
1 

e~ .. .. . . leke- gelmez. Meşhur darbı meseli bilirsi- kadab tam ve sağlamdır . • erecqımız ır u u yazıyordu. onlan tas,·ir etmeğe imkan yoktur. 
_,et lzengfindır. hakBukyudk şehırllerın eler niz ya! "Horos çok olunca sabah geç rinde rahip olacağına v~ GUnüfn J bi- Ninamn b~ı~dığını duyunca.. Mesela şu müessesenin sahibesi Anna 
., o an uhuş ın a ne er n 1 b en so u ara Platonof dedı kı· M rk 1 1 1 b. . .. 
aöyJenebillr. Asıl işin müthişi kadın olur,, derler. :8u darb~ m~ urada taş çıkartacağına söz verebilirim. . . a ovnayı e e a a ım ır sülükten 
la- i-'ı.. ,.zerine kurulan hesap- da hüküm sürüyor. Işın dığer acıklı Yarçenko göz uçile krzları işaret e- - ~unu susturunuz. bır sırtlandan farkı olmıyan bu kadın 

.. u ı-.ntman u d .. 1. . M. 1 - Bır sıçrayışta h bb ti' ı·d d. Kı lar 
1 

··rabahalardır. "-u gör- bir noktasını a soy ıyeyım. ısa o- derek dedi ki: . " w en mu a e ı va ı e ır. zı Bert 
yapı an mu .., . ı ı ·s Zoe avucu ıle kızın agzmı kapatıver · d. ı· · b · · 

dUğU.üz f aatin tabii şekli nasll al- Jark kapıcı "Sımeon,, u a a ım. ı z- - ltirazlannız ve tenkitleriniz pek H ık .. • · şım 1 ısenın eşıncı sınıfındadır. Ka-
dıfın .;: Burası adeta bir bak· ce bu adam nedir Adt, sefil bir mah- şedit olmıyor mu? dL e es ~01.?'eğe b~l~dı. l alnız dının asd mesleğini kızından saklamak 
kal dauu..e. ndız. Bundan ba"'ka muhi· ltlk. Bir umumane deynekçisi adeta - Ehemmiyeti yok. Hakikati her Sobaşnikof gUrultUden ıstıfade ederek için ne türlü ihtiyatlar ne türlü ihti-

--nı rr. "' w • t . mırıldandı· 
tin bir nevi leyli mektebi hatırlattığını, bir katil. Daha dog~u~nu ıs ersenız kulak dinlemeğe alışmalı. • mamlar ittihaz ettiğini tasavvur ede-
&Yfti zamanda rekabetin ve kabahğın sermayeleri istediği gıbı soya? .rasgele Kabına sığamıyan Niura mUkA· - Ey k~ramanlar kahramanı? Ey mezsiniz?. Kızını son derece sevdiği 
l'e hassasiyetin burada hüküm sürdü- can. ac.~tan alçak mahlô.~~n. hırı. Hal- lemeye girişti: Ziloğl~ Rusten seni!- • halde ağzından fena bir söz kaçacak 
tunu unutmayınız. bukı boyle t~vvur etbgın~.z bu adam - Platonovun asablolması, kapıcı· Dehkanh yan sarh~tu. Arkasını korkusu ile yanında konuşmak iste-

Lilaonin tasdik etti: son derece dındardır. Boylece Hd nm Serj Ayvanoviçin taarruzuna uf· du~ara dayamış ellen. pa~talonunun mez. Ona esirlik, hizmetkarlık sadık 
_ Ne kadar doğru! zıt halet ancak rus ruhuna, yer- ramış olduğundandır. Bu da Nina· cebınde olduğu halde hır cıgara çiğni- sütnenelik eder. Dünyada ne iyi 
Gazeteci dalgm bir nazarla kadehi- leşebilir. nm sebebine oldu. Nfnanın yanmda yordu Ramsez sordu: şey varsa onları küçük Bertine layık 

ne bakarak devam etti: Ramsez dedi ki: gecelik kalan bir ihtiyar vardı. Halbu - Bu Nina da kim oluyor? ... Ren. görür. Kendisi ihtiyarlamış ve yorul-
- Gazeteler başmakale!erinde bu- - Evet, böyleleri bir adamı bofup ki kendisi hasta idi. ihtiyar ona eziyet disi şimdi burada mı?.. muştur. Bu evin idaresi onu fazla 

ıa11w 1'aldnnda birçok şikayetler serde· soyduktan sonra kanlı ellerile fukara- edince kız ağhyarak kaçb. Gazeteci cevap verdi: yıprabyor. Çoktan beri tekaiide hak 
derler. Kadın doktorlar bne bu işe ya sadaka verirler. Platonov kaşlanaı ~atarak dedi ki: - Hayır burada değildir. Durup kazanmıştır. Parası da yok detildlr. 
ıa.. de llÜ9f bir surette kanJırlar. - Çok dofra, Bu tinaye&e elu - Klfi Nfyura .. mluyonun- dururken küsmekten başka kabahati (Bitmedi}. 
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Hava kahramanları şerefine Belediye Harici Haberler 1 

d .. k b - .. k b · · f t d · Atman buhranında son vaziyet 

, °'~~, .. ~ .. ) .... !~m ,.ğ.~:,,~.ktan h·•~~m~1:~, v~ •• ıı.k~~~-· 1"'·· Evelce kapanan banka-
zevat ziyafette ha:ırr bulunmuşlardır. Fakat en mühimi bu muvaffak Tiirk milletine, rnli beyefendi hazret. 1 t k ı 

Yemekten "Onra belediye reisi Mu- teşebbüs beşeriyetin terakkisıni te· !erine ,·e tayyare cemiyetine binilıa:re ar e rar açı ıyor 
hittin bey bir nutuk .!!Öylemiştir. Mu- mineden ve yarınki fennin veçhine minnettarlığınuzı arzededz. Bizi kar. 
hittln bey nutkuna şöyle ba~lamıştrr': tayin etmeli üzere bugünkü şılama.k ve muvasalatımızdan itiba

"Büyük elçi hazretleri, aziz ,.e kah- fenden istifade eden ferdi cesa· ren tanaremizin fevkalade bir surette 
ı-aman misafirlerimiz; retin, mantıki bir cür' etin ve muhafaz edilmeı;i hususunda her tür-

Alman Başveklltle Hariciye nazırı çar
şamba gllnll Romaya gidecekler 

Yüksek ahrslarrnızı aramızda ve nihayet daima ilerlemek 1tzminin lü sühuleti gösf.4!ren Şükrü Nailf Pa-
'<>framızda görmek bahtiyarlrğr ile güzel bir nü 'd" şa hazretlerine ve zabit beyefendiJere Berlln, 1 (A.A.) - Danat bank k1'4!· afuıt.oı gUnU h~ bir hadise olmak11ım 
İstanbul namına sizi bir kere daha F k t b munest ~-~· "k de ayrıca teşekkür etmek isterim. lerinl tekrar açmıştır. Hükumet lıan- geçmiştir, Telefon kumpanyaıı ile 
selamlamak isterim. Amerikadan lstan 8 8 ana en uyu mem- Dün Rei~icümhur Hazretleri bizi katar muamelatına gelecek hafta tf'k· Jşçiler arasında çıkan hadise esnas1ncta 
bula kadar bir hamlede uçmak suretile nuniyeti bah~e.de~ nokta, bu ~e: Y.~lov~da kabul etmek. suretile bize b~ rar batlama.sına karar vermiştir. tevkif edilmlı olan 28 grevci ıalın!ril· 
medeniyet dünyasına verdiğiniz eşsiz sur tayyarecılerın hedcflerını yuk_ hır şeref bahşettıl~r. K~diler~ İbrazında tesviye edilecek hesabı ca ml§tir. Mevkufların geriye kalan kı• 
kahramanlrk misalini ve milletlerin Türkiye olarak intihap etmele· ~azık etvar "~ kuvveth şahsıyetlerı rilere ait moratoryom da çarşamba gü mı da yarın bırakılacaktır, 
münasebetleri tarihinde çizdiğiniz izle- ridir. Fılbakika bu intihap pek ıle en kıymeth hatıramız meyanında nü kaldırılacaktır. 
rin tesirini, Türk milletinin ne kadar yerindedir. çünkü bu teşebbüsü ebediyen yaşıyaca.klarıdır. Yeni bir ltllAf lnglllz kabinesinde l~tlllf 
bu 'k h h Irk t kd' Teşebbüsümüzün muvaffakıyetle ne- B )' 1 (AA) R • b" t bl'w Londra, 1 (A.A.) - Evenıng Nevs . Yil eye~an, ~y~n . ~·e.. a ır muvaffakıyete isal eden meziyet- er ın, · · - esmı ır e ıg, te i 'kt .-.. 1 k ite ı t 
ıle karşrladıgını Buyuk Reısıcumhuru lerin kaffesi asri TUrkiycde miln- ticelendiğine memnunuı. ve bu ,·esi1e hükumetin Dresdner bankın imtiyazh ıaze s • J ısa"""ı ann om. il ara-

t . d d' ı d' . ile Tür'kiyede bulunduğumuzdan dola· hisse senetlerinden 300 milyon marklık fıııdan yaprlan vesayanın erkanı ara muzun ısanm an ın e ınız.,, demiç oJduhu sabit olmu11tur 
Muhittin bey kahramanlarrn yarat- Ş t' . l5 ht ı·f tlT d · yr son derece bahtiyarız.,, esham ~lacağını beyan etmektedlr. sında ihtilA.f çıkmıuuna sebebiyet nr 

. . . ecaa ınız mu e ı sure er e SU kil 1 1 ı ld w maktad r tıiı hadiselerin ehemmıyetınden, tarı- . . . C . . .. re • kı' ar Hazine bonosu olarak 300 milyon m Ş o ugunu yaz ı · 
hl yeni bir tekamül merhalesine yük- t~.cel.~ı etmışbr. esa~e!ıo~z b~- Mr. Bordmanın nutku Türkçeye mark tediye edecek, banka da bunla- Siyasi evrak htrsuı:blt 
selttiklerinden, lsta.nbulu tercih etme· yuktur. UerJemek azmınız ıse bü- t~rceme edi~di. Bu sırada gerek davet rı tahvil ile piyasaya çıkaracaktır. Paris, 1 (A.A.) - Hariciye nezıı· 
ltrinin verdiği meserretten bahsede· tfin dünyaca müsbettir. itler, gerek ahçede ?ulunan halk hava Fransız - lnglllz itilAfı retinden ~ahnan vesikalar meselesine 
rek "'hareketini:ıi yeni Türkiyeyi Ye o- Vatandaşlarıma karşı göster- ~ahra;anlarınrd da~ıkal;r~a :lkışla~ı- Paris, 1 (A.A.) - Inglliz baPkası ait dava, gizli olarak rüyet edilmiştir. 
nun büyük inkılabına karşı bir muhab- miş olduğumuz dostane hüsnU ar. n so

1
nra .~ r:. 0 an ° ayaga mümessili M. Kindersley ile ~·ransız Konniaud, dört sene hapse, 1.000 

het t kd'r nüm un esi sayıyoruz k b 1 h ı· · af' l'k kalktı, şun arı soyledı · bankası müdürü M. l\foret arasında • .. 
;e a 

1 
.. • • .,, a u , a ısane mıs ırperver ı "Ben burada bir nutuk söylivecek k b 

1 
. ..

1
• k t ti . d frank nnktı cezaya; Gohard, uç sene 

demı · ve nutkunu şoyle bıtırmlştir: ve s:ımimi taktirde tekrar teşek- w• . · vu u u an yem mu a a ne cesın e . 
ut$tanbu1 bu güzel günlerin ve bu kti t k . t . B • f degdım. Yalnız bir suale cevap ver- bu iki banka arasındaki müzakerelerin hapse, 500 frnak nakti cezaya; Lekka, 

parlak muYaffakıyet ve onun kahra- r e me ıs erım. . u zıy~ et mek isterim. Bana soruldu: ''Na~rl bir itilafa iktiran ettiği söylenmek- iki sene hapse, 300 frank naktt cezaya. 
manlarının hatırasını daima muhafaza esnasmda. b~lagatle ıfade edılen oldu da Bordman ile yola çıktmız?,, tedir. mahkum olmuşlardır. 
edet~k ,.e bu hatıraları tesbit eden e- dostluk bıssıyatma son derece Bunun cevabı çok basiUir: Bir gün Bos Bu itilafın Fransız bankası ile f e- Dolum azaltyor 
ıserler. teşkil edilmekte olan şehir m~ mütehassisim. Size ve vasıtamzla tonda bir bahçede ~oardm:uıla tan;· deral rezerv bank taratmdan yarı ya. Berlin, ı (A.A.) _ iBr istatistiğe 
zemizin yeni bir servet mevzuu olacak- Türk milletine memleketimde tım. Bana ds~rdu: Kas .kı_ı~unuz.,, rıya olmak üzere lngUiz bankasına tah nazaran, Alınanyada tevellildat 1930 
1 k b I k A • • (56) kilo, de tm ve bu hafıfhğım saye- . 2r.: •1 • T r 

1 
k b' k 

ır .. , ma es u aca samımı mın- sinde lstanbulu görmek saadetint na- m:nkenk .}d~ı y~n mgı ız d ı~a ı ı~ a~- senesinde 20.000 noksan olmuştur. JOOO 
Sefirin nutku nettarhğımı arzederim, · şı 1 re. açı nt~sma aır oJdugu n- ki i i in 17 5 doğum tesçil edilrniştlr. 

Muhittin bey en sonra da Amerikan B ·· 'b il d" d ıl oldum.,, vayet edıJmektedır. ş c; ' 
mı'}l"'tı'nı' ve hava kahramanlarını alkı- u munası et e ünvatan aş- Ziyafeti müteakip kahraman misa- Al 1 R d Halbuki Fransada nisbet 18, 1 dir. 

"' larıma şerefbahteden ve ismi . . . .. .. . .. m•n nazır arı oma e _ 
sa davet etti. Davetliler kahı·amanla- d'" h f d h" fırlerımız otele donnıuşlerdır. Bugun Berlin 1 (AA) - M. Brüning Helli•••••••••••••• 
,... . unyaoın er tara ın a urmet y 'Jk" "du k t ,· ' • • 
n hararetle alkışladılar. Nutuk ingı· ve taktir telkin eden yeni Tür- eşı oye gı ve e ayyarey 1 muaye- M. Kürtiyü ün çarşamba günü Roma· S Ey fil S E F Al N 
1i1~eye tercüme edildikten sonra sefir k' . kkk' . . . . ne edecekler . yann da otomoblllerle ya geleceklerine dair bir şayıa deveran 
Mr. Grew cenapları şu nutku söyledi- btle:~n ~ra hit 

11lf1?. C~ılıh 0 şehrin muht-e!ıf yerlerini, bu arada A- etmektedir. Cuma sabahr 1\1. Musoli- ,\lukez acentası: Galau kopriı başı B. ~362 
l~r: Y. m ~a ' eı~ı um ur yasofyayı, müzeleri, Kariye camiini, ni ile M. Grandiyi ziyaret edecekleri Şube A. 51rkecl Mtihıirdar ıade haıı ! . tHO 

Amerika sefirinin nutku Gazı Hz. nm şereflerıne kadeh- Yerebatan sarayını gezeceklerdir. tah . d'I kted' 
eri kaldırmamızı rica ederim. Yalovada :•n ed 1 ı_nke tlır.. d Al ı.:lırnımefendiler, ve Beyefen- . 1 t . .noma a ı ame en esnasın a · 
Mister Broadmanın hitabesi Amerıka 1 ayyarecılerin Yalovada 

1 
p d . t d 

&ler, Sefir cenaplarından sonra Mr. Relsicümhur Hazretleri tarafından ka· man na.zır arı, apayı a zıyare e e· 
Zaman ve beşeriyetin terak- Iloardman da aşatrdaki hitabeyi irat bul edildiklerini yazmıştık. ceklerdıry. 1 H IA 1 

kisini nazarı itibara alacak oluraak etti: Gazi Hazretleri tayyarecileri ve A· ne OYN il . n 
sabah gazetelerini elimize alıp Muhterem hanımefendiler, Beyefen· rnerika sefirini neş'e ve muhabbetle um~ra, 1 (A.~.) -:--. Mütahassr lar 
tayyareci Bleryonun Manşı geç· diler; kabul ve Türkçe: komitesı umumi hır. 1çtıma .!apm1ş vr 
diğini öğrenmemiz bize ancak Bu güzel şeh:rtn misafirleri bulun- - Hoş geldiniz. Buyurmuşlardır. Ho,·er pla~mın. tatbık me,·knne konm.a 
bir kaç senelik bir hadise gibi ma:mız bizim için büyük bir şeref, bir Gazi Hazretlerinin tayyarecilerc hi· 81 m•selesıni müzakere etmiştir. 
gelir. Bu ne mühim bir vak'a idi, imtiyaz teşkil eder. Misafirperver- taben söyledikleri nutka Amerikan sef'I Altınlar kimin elinde ? . 
ne mütbif bir cesaret ibraıedil- liğiniz, bilhassa samimi alakanız, bi- rinin verdiği cevabı dinledikten sonra Nevyork, 1 ~~.A.) - Son tahmınl.e· 
mifti. Bu hadis beşerin ve ze- zi teshir ettL Kendimizi burada ya. buyurmuşlardır ki: . re nazaran, dun yada m~vcut ~2 mıl· 
kanın maddeye ne büyük bir hancı telakki etmek mümkün değildir. "- Böyle kahramanlar yetiştiren yar dolar altında~ ~men~a 4.9;}() mil· 
galibiyeti idi. Bütün dünya hay- Sizi temin ederim ki Yeşilköy tay. büyük milleti burada daima muvaffakı Y?nuna, Fr .. ansa .... 500 mılyo~nna,1 İn· 

Yare meydanının ve uzaktan bizı· ....._ yetle temsil eden zatı devletlerini bil· gıltere de 6.iO mılyonuna sahıp bu.un· ret ve heyecan ile şaşırmıştı. ~- k d 
fürkaç sene sonra Lindberg Jamhyan kafilenin manzarası k11dar hassa tebrik ederim. Bu mes'ut hadi- ma · ta ır. 

TRABZON POSTA51 

(ANTALYA) 4 Ağuıtos 

Salı 17 de Sirkeci 11bb

mından hareketle Zon~I· 

dak, lnebolu, Ayancıkt S•mıun, 
Ünye, Ordu, Gircıon, Trab· 
ıon, Riıe ve Mapıvriye fide· 
cek dönüşte Of, Sürmene, Ti

reboluya da u~rıyacaktır. 

AYVALIK SUR'AT PO&TASI 

(Mersin) 4 Ağustos Sah 17 
de Sirkeciden kalkacakhr. 

daha mütehayyir bir dünyanın bizi mes'ut kılan bir manzaraya bugü. senin iki memleket arasındaki mubah- lngllterede t•sarruf . 
ne kadar tesadüf etmedik. beti daha ziyade arttıracağı hakkın de.ki Londra, 1 (A.A.) - M. George Ma latan but Defterdalıf ı 11daaı 

gö:ı.leri önünde Le Bourıet tfy- Saatlerce, kemaJi itimatla bizi oı·a. görüşünüze tamamile iştirak edel'im.,, yın riyasetindeki mUtahassrslar kom(. Kiralık kAgir dükkan, No.102, 
yare meydanına indi. u se er da beklediler. Biz bir istikbal kafile- Bundan sonra Gazi Hazretleri Ame· tesi bütçede yapılacak tasarruflar hak T b dd · T b b ~ l 
B h h't lmıştı Kendisi bi· h'"k~ t b" 1 ~ '"-kl'f . ara yaca esı, ara ya, ugazıç a rımu 1 aşı · sine hiç muntazır değildik. Seyahati- rikah misafirlere seyahatleri hakkrnda kında u ume e ır P an ~ ı etmış· . . . 
hakkın kahramanların kahramam miz hal<krndaki maltlmatınrz ancak bazı sualler sormuşlar, onların ver- tir. Bu planda masarif kısmrndn. !>6 ayhk kırası 4 hradır. Kıralamak 
oldu. Bahrımuhi.ti geçtiğimize, yani yarı yo dikleri izahatı dinlemişlerdir. milyon :JOO bin İngiliz lirası raddesin- açık arttırma 23-8-931 pazar 

Birer, birer, birçok milletlerin d t ·ı~t ı t · dil k 
lumuzu katettiğlnıize, inhisar ediyor- Muhavere arasında Gazi Hazretle- e . enzı a :,a~.1 ması av~ı!e .e n.e · günU saat 15 tc Defterdarlıkta. 

yılmaz tayyareleri hava yollarını du. Buna rağmen birçok zevat meya. rb t~dır. En. buyuk ~asar ruf tŞflızler~ \·e· (M _ 
2

) _ 1271 
açmak huıusunda mühim muvaf- nında , ·ali beyefendi hazretleri gibi "- Kristof, Kotonıb, Amerikayı rılen tahı;;L..:;atın yuzde 20 nlsbetınde 
fokıyetler iÖsterdiler. Böylece fevkalade meşgul bir zat bire intizar keşfettiği zaman Hindistana gitiğini indirilmesi suretile temin olunacaktır. Cazbant••• 
Gostes ve Bellontest Fos ve etmekte idi. Tayyare meydanrndaki is zannediyor, yanaştığı toprağın nere i Macar harici siyaseti Saksofon ve KJaraetciai 
Catty gibi bir çoğunun ismi ta- tikbali ve bizim için hazırlanan büfeyi olduğunu biJmiyordu. Siz, bu asrın Budapeşte, 1 (A.A.) - Pesti Herlap

1 
ribine mücahit olarak intikal etti. hiç u~u!amıyacağız. E~inim ki. bizi ç?cukl~~ı, A?'~rikadan kalktı~·~~ ~l~~· gazetesi yazıyor: Dünkü içti~ada .bi.r· ı Buda peşte konıervatua· 

Üç gün evvel Y eşilköy tayyare hedefımıze isal eden am~l bu ıtimat rımuhıtı geçtınız, nereye gıttıgınızı, çok meb'uslar, memleket sıya~et.ının nndan mezun 
meydanında semadaki ufacık idi. hangi yoldan yürildüi"ünüzü, ni~m git ltalyadan ziyade Fransaya müteveccih u Fuat P. K. 27 Adana 
noktaya dürbünümü tevcih etti· Menzilimiz olarak bu şehri intihap tiıj'inizi, vasrl olduğunuz noktayi c..,,·el- olmasını talep etmişlerdir. Ru g"aze-
A"im ve ıar1 siyah tayyareyi gör· etmeme başlıca iki sebep vardır. r.:vve· den tay.in etmiştiniz.,, te, İtalyan dostluğunun Franıoız dost çoeuklarından daha az şey istemem.,, 
düğüm anlkalbim heyecanla çarp• Ja Tiirkiye beni her ıamarı alakadar Tayyareciler buna: !uğuna ,.e hilmukahele Fransız doş:tlu- Gazi Hz. ne takdim edllen 
tı. Diğer bir parlak. muvaffaki- ederdi. Ilu memleketi ve orada vukua - KrJsfof Kolombu~ kulland.r~ı ~unun İtalya ndostlu~u.n :~ mani o!~ca- bir mektup 
yet~ı husulüne şahıt olmakta gelmekte olan mühim tahavvülatr gör. \'asıalar bizimki kadr mukemmel rlegıl· :'i;ına inanmanın !'afdıllık olaca~ını Yalova, 1 (A.A.) _ Amerikalı tay. 

k . D mek isterdim. di.,. cevabını ' 'ermesi üzerine de bu beyan etmektedir. •:areciler bugün Yalovada Reiıicüm-olduğumuzu idra ettım. aima k " 
Saniyen, ~oğrafi vaziyeti itibarile nokayı iıah edere : Edison fazla rahatsız hur Hazretleri tarafından kabul olun· 

inki9af etmekte olan tayyareci· İstanbul, l'\'evyorktan dünyayı devir "- Ben de onu "öyl~mek isti~·or- Nevyork, ı (A.A.) - Meşhur muhte duldarı ı,;ırad:t .Gazi Hazretlel'lne • rev· 
lik tarihine yeni bir menkibc veya sırf durmadan uzun mesafe ka- dum, Muvaffakıyetiniz için. hu a rın ri Edison, Oranp: yakınında EJo,·ellon york Times guetesinin bir mektubunu 
ilave edilmiş, bu sefer yalnız bir tetmek maksadile nku bulacak uı;uş. fenni, tekniki, bu asrın terakkiyab la· _Parkta aıtır surette hasta bulunmak- ,.e ayrıca da Vaşington büyük el~imiı 
umman değil ayni zamanda bir !ar için erişilmesi i..-tenilen tabii bir zımdı .• , buyurmuşlardır. tadır. Muhtar Ilt-yin bir mektubunu takdim 
de koca kıta bir hamlede aşıl- men7.ildir. Hava yolları Ü7.erinde hu- Reisicümhur Hazretleri e,·elki ak· fsDanyada gUrnltUter etmişlerdir. Zaruret halinde paketin 
mışb. Mister Boardman ve refiki lunmasr hasebile, İstanbul, tayyare· şam refakatlerinde bulunan ~h·as Madrit. ı (A.A.) - ispanyada bir yere atılabilmesi için paket paraşüte 
Mister Polando bu suretle isimle- cilik inkişaf ettikçe, gerek şimaldenımeb'usu Nec~ettin s~.d~k Beye. ~~eri bağlı bu)unuyordıı. Rei.sicümbur Haz· 
rini şeref kitabesine idhal etti cenuba, gerek şarktan garba Yakı se·ıkah tay)'arecılerle mulakatları ıntıba. '.Hpt\1J1110 .ınnaw uprnııtıqm! ıru1ma.\ retleri gaıetenin bu dikkatinden pek 
ler. Kendilerini bütün kalbimle ferler i~in diinyanın en mühim tanarej tarı hakkında şu beyanatta t>ıılunnıuş- -~~ ".°'f;Hi>j!lA >ıııuuıııu! unıgq '!QJ~ 1~11~81 mütehassis olduklarını katibi uınumi· 
tebrik eder, hürmet ve tazimle merkezh~rinden biri olacaktJJ". Hn gUI lardır: Bu sevinçlerin en yükseğini, en cforln lerl vasıtasile gazeteye bildirmişlerdir. 

niin husulünü kunetle ümit ediyorum, "- Ben Amerikanın bu kahraman has.c;a iv~tle Türk milletinin duyarağı-
aelamlarım. A rlk d · tih t ·ı 1 'k · ,_1 k h 1 - b .. ,.. . . h kt Ç" 1 ... T "' k . . Pransanın tebrlkl ~e .. a a ~ 7..ara ı e meşgu ı e~ 1 çocu" arını.. a rarnan ıgın .. -~ un. e\• na ştıp e yo ur. .unru ur mılletı , . . . . .. . . . 

Muvaffak oldukları teşebbüs kendımızı hakıkaten meşgul addedı· safına malık ve bu evsafı hutıın c1han gilıel hn şeyi, her yü~ççek şeyi Be,·~r. 1 ayyarecıleı dun Fıansa hal'a nazı 
bir cihetten son derece mühim· yorduk. Yolda mütemadiyen ''azife 1 karsrsında tatbike muannidane miite. takdir eder. rı M. Dumesnil imzasile bir telııraC 
dir. Evvela tayyarecilik tarihinde ha~ında bulunduk. HRlbuki hiç bir ıa.lşebhis gördüm. Kendileri yi.iksek kah· Fakat muhakaktır ki her ~t>yin almışlardır. Telgraf şudur: 
bir hadiıe olmak üzere fenni bir man me plMttiz bu on günlf'rinkilramanlıklarını. yüksek te,·aıu ;çınde fevkinde tapındrs!'ı bir şey var ·a o daJ "Fransa tayyareciliği sizin 'larikül· 
kJymcti haizdir. Sonra bir sem- gibi hoş değildi. Türkiyeden ayrıl- 1gizliyorlar. ümit ederim ki. bek!erim yükc;ek kahramanlıktır. Bu @özlerim, ade muvafakıyetinizi alkışlar. 
bol Y•nı Türkiye ile Amerika mak biıe hakikaten güç gelecek. 1 ki bu gençler bugün yaptıklarından şüphesiz bu~ünkü müteyakkıı •n; rk Dünyanın en güzel refiorlarından bi 
arasındaki mes'ut münasebetin Tayyare cemi)'eti tarafından bize! daha büyük filt esuJer sahibi oı.~rak· genc;litinin kulaklarında -üksek ve rini elde ettiniz. Size takdiratımızı 
hakiki bir timsali olara~, bu iki gö5:terilen misafirperverliğe teşekkiire ]ardır. Bununla zaten ~ok. :n•k ek müeS6ir akisler yapacaktır. Yük ek ifade etmekle beraber samimane ttbri· 
memleketimizin müteakibi dost- mukte-dlr değiliz. Bizi bu kadar sa· olan Amerika camiasının müftehir O· hasletlerine emniyetle baktıfnn Türk katta bulunurum.,, 



1 a. K. O. Sa. Al. K. dan 1 
Gümuşsuyu hastanesinin ye• 

mekbaneainde sabit masalar pa· 
zarlık ıuretile yaphrılacakhr. iha
lesi 9-S.931 saat 15 ten 16 ya 
kadar icra olunacağmdan taJip
leria keıif ve şartnamesini gör
mek için hergün oğleden evvel 
ve pazar! ıta iştirak etmek için de 
•akti muayyeninde teminatJarile 
birlikte komisyona müracaatJarı. 

94 
* * • 

Edremit ve Havrandaki kıtaat 
•e müesae11t için bir senelik 
nde yağı ve un kapalı nrfla 
münakasaya ko~muştur. Verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
12-8-931 çarşamba günü saat 
15 te pazarlrk suretile münaka
ıa yapılacaktır. Talip~erm şart• 

namesini görmek için her gün 
Ye pazarlığa iştirak için de mu
ayyen vakitten evvel teminatı 

muvakkateJeri ve ticaret odası 
tasdiknamesile Edremit Askeri 
Sa.Al.Ko. nuna müracaatlari ilan 
olunur. •104)-1301 

* * * 
Edremit ve Havrandaki kıtaat 

ve müeısesat için bir senelik 
kuru ot kapalı zarfla ıı ünaka
ea ya konmuştu. Verilen fiat pa• 
halı görilJdüğünden 10 - 8 - 931 
pazartesi gi.Jnü saat 16 da pa
zarhk ıuretile münakuası yepı
l•caktır, T alip!erın şartnamesini 
ıörmek ıçın her gün ve 
pazarhğa iştirak için de muay
yen vakıtten evvel teminatı mu
vakkateleri ve ticaret odası 

tasdiknamesile birlikte Erdek 
Askeri Sa.Al.Ko. nuna müraca
atları ilan olunur. (98)-1297 . ~ . 

Haya kıtaatı için 3500 kilo 
kadar yeşH emaıt pazarhkla mü-

yaa dilecektir. Şutf!a• 
metini g&rmek ve pazarlığa 

ittirak edeceklerin pazarlık gilnU 
o'an 8- Ağustos-931 saat 14 te 
Ankarada M.M. V. SA.AL. KO. 

RS. tine müracaatları ilan olunur. 

(97) - 1298 
• • • 

K. O. ve 1. F. kıtaatı için bir 
Eyıillden bir Kanunu evvele kadar 
3 ayhk 64400 kilo yaş sebzeye 
lüzum vardır. 23 8-931 saat 16 
da ihıle edilrnek üıere aleni 
münakasası yapapılacaktır. Talip
lerin muuyyeo vakitte K.O. SA. 
AL KO. nuna müracaatları ilin 
olunur. (105) - 1300 

* • • 
Kasaba, Salihli ve civarındaki 

kıt-aat ihtiyacı için kapalı zarf 
usulile münakasaya konulan 29500 
kilo sığır eti ihalesi 21 - 8 - 931 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te icra edilecektir. Şe
raitini garmek istiyenlerin 3. K. 
O. SA. AL. KO. nuna ve ihale 
günlt de Manisada Askeri SA. 
AL. KO. nuna müracaatları iJAn 
olunur. (100) - 1295 

• * • 
Manisa ve civarındaki kıtaat 

ihtiyacı için kapalı ıarf usulHe 
mifoakaaaya konulan 77000 kilo 
ıığır eti ihalesi 21-8-931 tarihine 
rnüsadif cumartesi günü saat 
15 te icra edilecektır. Şeraitini 
öğrenmek istiyenlerin 3. K. O. 
SA. AL. KO. nuna ve ihale günü 
de Maniıada askeri SA. AL. KO. 
nuna müracaatları ilin olunur. 

(102) - 1294 
* • • 

Konyada bulunan kıtaatın ihti
yacı olan 21150 kilo sade yağı 
kapalı zarf uıulile mevkii ınüna· 
kaaaya 17-8-931 pazartesi günü 
saat 15 te ihalesi icra kılınacak· 
tar- Şeraitini anlamak istiyenlerin 

ti An 
Afyon viliyetinin Sandıklı ka

zası dahilinde vaki yağcı devlet 
ormanından kat'i işletme plim 
mucibince ve_ senevi 1906 met· 
re mik'ap kat olunmak şartile 
15 senede 28590 metre mik'ap 
gayrı mamul kara ve sarı çam 
eşçarı beher metre mik'ap gayrı 
mamul 459 kuruş bedelle olbap· 
taki ıarlname ve mukavelename
sinde münderiç şeraiti mcvzua 
dairesinde 31-8-931 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere 31 gün müd~ 
detJe ve kapalı zarf usulile mü
zayedeye konulmuıtur. Müzaye
de 661 numaralı kanun ahkamı 
umumiyesi dairesinde icra edi
lecektir. Talip olanların bir se· 
ncHk bedeli yOıde ellisi nispe
tinde dipozito veya teminat mek
tubu ile ıeraiti taahhüdiyeyi ifa .. 
ya vaziyeti maliyeleri müsait ol· 
duğuna ve orman iıini baıarabi· 
lecek maliimat ve kudrete ma
lik bulunduklarına dair Ticaret 
Odasından müsaddak vesaiki ih
tiva eden teklifnamelerile birlik
te Kütahya Orman Müdüriyetin
de müteıekkil müzayede ve iha
le komisyonuna ve mukavele ve 
ıeraiti anlamak isteyenlerin de 
eyyama müzayedede Sandıklı Or· 
man idaresi ile Kütahya, Eski
tehir, Istanbul, Ankara ormaıi 
mildUriyetlerjne ve iktı1at veka
leti Orman Müdüriyeti umumı
yesine müracaatları ilan olunur. 
(1315) 

Olivetti ---.... 
69_ ... _. ... En kullanııb 

yazı makinesi 

1931 Senesi TUrklye sUra't 
MUsabakasını 

Ke zan muftrr. . ti 
~---Olivetti 

' M. M. Veklletl lllnları 
Şoför ve muavinden baıka 

on yedi kişilik olmak üzere altı 
adet otobüs kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 5 
ağustos 931 çarşamba günü saat 
15 de Ankara merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzere terninal
Jarile birlikte mezkur komisyona 
müracaatları. ( 452 )-866 

* * * 
Mudanyada bulunan alayın 

ihtiyacı olan buğday unu kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 6 ağustos 931 perşembe 
günü saat 16 da Bursa da askeri 
satın alma komisyonunda yapı .. 
lacaktır. Taliplerin şartname al
mak ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile mezkôr komisyona 
müracaatJar1 '782) 

* * "' 
Altıncı fırka kıt.at hayranatının ihti-

yacı olan kuru ot kapalı z::rfla münaka
saya konmuştur. lhalcsi 5 Ajtusıos 931 
çarşamba günü Jspartada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacakur. Talip· 
lerin şartnameyi görmek üzere Fındıklıda 
heyetimize \'c şartname almak ve teklif
lerini vermek Ü7.crc teminatlarile birlikte 
mk7.ör komisyona müracaatları. (433) 

• • • 
Bandırmadaki kıtaatın ihtiyacı 

olan sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 5 
ağustos 931 çarşamba günü saat 
15 te bandırmada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacak· 
hr. Taliplerin şartname almak 
ve. tekliflerini vermek üzere te· 
minatlarile birlikte mezkôr ko
misyona müracaatları. (453) · 887 

• * • 
Gılaflık bez 170,000 metre 

ihalesi: 20 ağuatos 931 perşem
be saat 15 te. çamaşırlık bez 
266,500 metre ihalesi: 22 ağus· 
tos 931 cumartesi saat 1 S te 
Gılafhk bez 170,000 metre ·iha-

............................................................. leıi: 24 •luatoı 931 pazarteai 
V. K. O. Sa. Ko. nuna her gün saat 15 te Yazlık elbiselik 
ve taliplerin teminat akçe ve teklif 50,0oo met;e ihalesi 26 ağustos 
mektuplarile vakti muayyeninde 9 

31 çarşamba 15te, Yazlık elbi 
müracaatları i!in• ol:nur. (99)1296 selik 50,000 metre bez ihalesi 27 

Millıta bulunan kıtaatın 226000 ağustos 931 perıembe 15 te, ça• 
maşırhk bez 266,540 metre iha-ktlo ekmeği 11·8-931 tarihinde 

kıpah ıarf usulile saat on beşte 
Milasta Sa. Al. Ko. da icra 
edilecektir. 

Taliplerin ıartnamesini okumak 
ve münakasaya iştirak için 
mezl<ur komisyona müracaatları 
ilan olunur. (112) - 1299 

• • * 
lstambul Jevazım Sa. Al. Ko. 

dan müdevver ve 30-7·931 Ta. 
ve 1074 N. lu dosyada 2·8-931 
de ihale edileceği ilan olunan 
18,20 bin kilo kırpıntmın ihalesi 
bir hafta sonraya yani 9-8-931 
tarihine talik edilmiştir. 108· 1303 

... * • 
Kırkağaç ve civarındaki kıtaat 

ihtiyacı için kapalı zarf usuliJe 
münakasaya konulan 52300 kilo 
sığır eti ihalesi 21 - 8 - 931 ta
rihine müsadif cumartesi ıünü 
saat 15 te icra edilecektir.Şeraiti 
öğrenmek iıtiyenlerin 3. K. O. 
SA. AL: KO. nuna ve ihale 
günü de Manisada Askeri SA. 
AL. KO. nnna müracaatlara 
ilin olunur. (103) - 1292 

* "' " 
Menemen ve civarmdaki kıta

at ihtiyacı için kapalı zarf usu
lile münakasaya konulan 52500 
kilo sığır eti ihalesi 21·8.931 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te icra edilecektir. Şe
raitini görmek istiyenlerin 3. K. 
O. SA. AL. KO. nuna ve ihale 
günü de Manisada Askeri SA. 
AL. KO. nuna müracaatları ilin 
olunw. (101) • 1294 

lesi 29· aiustos cumarlesi931 lSte 
Ordu ihtiyacı için yerli fahri· 

kalar mamulatından aftı kalem 
bez kapalı zarfla milnakasaya 
konmuştur. ihaleleri yukarıda 
hizaların<fa yazılı gün ve saat
lerde Ankarada merkez sabn 
alma komisyonunda yapıla~aktır. 
TaJipterin şartname almak ve 
nfimuneleri görmek ve münaka
saya girmek üzere teminat ve 
teklifnameleriJe ihale saatinden 
evvel me:zkiir komisyona müra
caatları. (l 130) ..... 

lstambul levazım nıuayene he
yeti için iki adet kuvvet maki
nesi kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 5-8-931 çar
şama gUnü saat on dörtte Fın
dıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
TaJiplerin şartnanıe ve katoJoğu 
heyetimizde görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile tek
liflerini heyetimize vermeleri. 
(449-825) 

Diş tabibi 

Hastalarını her gün sa· 
at 8,30·12 ve 13-20 kadar 
kabuJ ve her •alı •aat on 
üçten itibaren meccanen 
di, çeker ve tedavi eder. 

Muereneha ne: 
K•drklSy Mu11rh oilu Ya-

~ YUZ T~k :,o~~.!. 

Sabah uykudan uyanınca dilin 
paslanmış buhınması, midenin 
ra.batsızlıgına al1mettil". TabiJ 
bamıi teınin •c inkibudu mo.te
nllit avarızdan sizi vikaye 
edecek olan Eoo's "Fnıit Salt" 
mastahzarım almak için milhlik 
ba11bn hudusunu beklemeyiniL 

Sabah ve akşam bir bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

mık.darı • h/Jlıdir. ~ il u 1 T SA ,, 
~, Sı • •ııı ,,. 

:::::::~:O~"" o Oll.ÔKUK S(;ZAMllZJU)a 
1,L a SATlLl .. 

Ankara valiliğinden: 
1-Ankara viliyet meclisi umumisinin 929,930,931 seneleri za• 

bıtnamelerİ kitap şeklinde tabedilecektir. 
2 - Forması 16 sahifeden ibaret olup b~ber forması 80 

adet olacak ve her sene ayrı ayrı kitap şekline konacak ve mec• 
muu 120 kitap olacaktır, istanbul vilayetinin 928 senesi zabıtna
mesini hu·i kitap nümune ittihaı edilmiştir. 

3 - Teminata muvakkate 113 liradır. Ya bank mektubu ve 
ya muhasebei hususiye vezne makbuz senedi olarak tevdi olu· 
nacaktır. 

4 - Bq kitaba konacak azami kırk resmin klişelerinin yap
tırılması matbaaya ait hitamı tabıda klişeler villyete iade edi· 
lecektir. 

9 Ağustos 931 pazar günü saat 15 de ihale yapılacaktır. Taf· 
silat istiyenler her gün vilayet muhasebei hususiye müdürlüğüne 
ve işi anlamak arzu edenler Encilmeni "ilayete müracaat ederler. 

(1065) 

Devret Demiryolları ilanları 1 
Font boru ve teferruatı kapah zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 14 Eylül- 931 pazartesi günU saat lSte Ankarıda 

Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 
Mlinakasay .. iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak· 

kat tcminatlarım ayni gUnde saat 14,30 a kadar komisyon kltip
fiğine vermeleri lAzımdır. 

T aJipler münakasa ıartnamelerini beşer lira mukabiJinde An
karada ve lstambulda idare· veınelerinden tedarik edebilirler.(1153) 

• • lf 

300 ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 31 ağustos 931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar mtinakasa komiı
yonu kitibine vermeleri JAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An· 
karada ve lıtanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lstanbul Beledlyesl llAnları 1 
Bedeli ketfi 697 Hra 14 kuruş olan lıtambul 9 uncu mekte

bin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. T•liplerin şart
name almak ve keştf varakasına görmek için hergi!n levazım 
müdürlüğüne müracaatları münakasaya girmek için 54 liralık 
teminat makbuzile ıartname, teklif mektubunu ve Ticaret oda
sında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale 
günü olan 24-8-931 pazartesi günü saat onbeşe kadar encümeni 
daimiye vermeleri. (1321) 

.,. . . 
Sarayburnu Park gazinosu 932 senesi eylül gayesine kadar 

pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin 111tnameyi görmek 
üzere hergUn ve pazarlık !çin de 9-8-931 pazar günü 346 lira 
teminat akçesile beraber saat onbeşe kadar levazım müdürlü
ğüne müracaatları. (1322) 

[ As. Fb. U. MUdUrlUğUnden 1 
3· 10 931 tarihinde kapah zarf 

ile münakasaıı icra edılecek 
olan 13 kalem tethin yağları 
ilanında Vakıt ve Mjlliyet gaze
telerinin ihale gününü yanlış ilin 
etmes;nden dolayı yevmi iha:e 
10-10-931 tarihiıı e tehir edilmiştir. 
Taliplerin şartnamesini almak 
ic:in her gün münakasaya girmek 
için de o gün teminat ve teklif 
ile müracaatları. (3349) - 1234 

* * * 
2500 Ton Generatör KtimUrU 

106,900 kilo cıvata demiri 

Yukaradakı malzeme kapalı 
zarf ile 31 • 8 - 931 de saat 

TeşekkUr 

Merhum Curuksulu Mahmut 
Paşanın resmı ledfininde haıır 

bulunan veya taziyet ıuretile 

teeısürüm üze iştirak eden zevab 
mubteremeye ayn ayrı te,ekküre 
büyük kederimiz mani olduğun-

dan en derin teıekkürahmızan 
cümleye ibliğma ceridei muhte
remenizi tevkil ettiğimizin ilanını 
rica ederim efendim. 

i\lerhumun ailesi 
···········•···············································• 

15 te ıhalcsi yapılacaktır. Talip
lerın fartname için her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün temineta ( Teklifat) ile ma
racaatı (3402) - 1283 


