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f<e~di~izi 
Aldatmayalım 

- - . . 
Yenı kanunun_ icapları tetkik edildi •• 

Pvleınleketin umumi sevİye9İ 
• •klunda mübalağaya kapıl

ak kendimizi aldatmak olur· · 
alkın maddi ve manevi ihti-
~çlarını bu seviyeye göre t~s
ı etmek mecburiyetindeyı:ı. 
rta Anadoluda tetkik seya
ati Yapmali.ta olan bir arkada-
111ıızdan dikkate ıayan bir 
ektup aldık. Bu mektupta 
. ilan adetleri, telakki)~, !le
:Veleri üzerinde gii%el hır tet
'k yapıby~r, iktısadi va_ziyet
tıı, itıizlikten, imar ve ınıaat 
.~PheSine halka it · yaratma~. 

, .... ,uın ve imkanından bahıedı-
" 'Yor. Şimencliferle bir_ibi~ine 

ğlı olan ıehiırlerde ınkişaf 
aı &tidadı- daha çok olduğu ilave 
7 lunuyor. . 

Mektubun bir yerinde bıl-
aısa deniliyor ki: . . 
"Halkın- umumi sevıy~~ı 

1 alrkımda hazan fazla hayaıa
sJ a kapıldığımız vaki oluyor. 
,..'l:.i!;er bu ml!mleket halkının; 

ü. iinıbııriyet ve inkılap p~ensıf! 
ierin; tamamen hazmettıklerı
lle inanırsak, ileride müthiş s!1 
lııtıı hayallere düşmek tehlı-
lııtsi başgösterir. , . 

ly; bilmeli ki içtimaı, ıktısa
i İnkişafımızın iık şartı; ~a~k 
e..,iyesinin yükselmesıdır. 

· enılekette şuura, hesap ve 
· tecrübeye müstenit bir hayat 
ı bıışka türlü teessüs edemez. 
lfaı1r seviyesinin düşük bir hal 
de kalması yalnız inkİşala "!8 
n; olması ~oktasından değıl; 
bilhassa en fena telakkilere, 
tez..,irıere iisatlara kapıyı 8 " 

1/r. bırak;,,ak noktasından 1a 
t~h1ike1idir. Hal kın inkişaf ıs: 
'dadı çok yüksektir_ 'Yeterkı 
ııa, hakikat yoluna doğru Y_.0 1 
österilsin Halkİn doğruluga, 

'yiİiğe, gü~elliğe derin bir te: 
ayülü vardır. Gönül ister kı, 
ııu irşat vazifesine bütün mü
evver gençlik canla, başla sa
ıJsın. Bugün bu vazifeyi her 

1res zabitlerden, mektep hoca
ları~dan Halk Fırkası teşkila
ından bekliyor .. F~aliyet. yo
llndayız. Fakat ihtıyacın ıste
diğ; sürati bir türlü göze ala-

ıyorıız. Buralarda münevver 
ir gencin; şuur ve itidal ile, 
lıaJJnn seviye ve maneviyatı ü
z~riIJde ne büyük . rol oynaya~ 
bıJdiğini uzaktan hesap etmek 
t~çtür. Bazı şehirlerimizde ye 
Ilı açılan iş bankası şubelerin
d~Jci bir kaç genç memurun, 
llı/e/eıi/e beraber muhİtte, mıı 
'1itiıı içtimai hayatında yaptıS' la.ideli tesirler, tasavvurun
. a hududunu aşıyor. Halkm 
111an se viyesini yükseltmek, 
0nu yeni hayatın telakkilerine 
~lıştırmak dog"rudan doğruya 
1.St 'h ' 1 sa/ cephesini takviye ede-
CeJctir 

"' 
l' _Bu Yazılar; acıklı bir hakika-
1 •fıı.de ediyor. Jnkılap neslinin 

lltı büyük meziyeti· ne kadar 
•e~t ' J h h ve acıklı olursa o sun er 
akikati cesaretle karşılamak, 

(illa kartı müessir tedbirler al
llı.aktır. Doğrudur· geç kaldık, 
!ler· k ' d 
11 , 1 aldık. Fakat bu yü~ en 
ı !ltadığımız zaralar telafi edi
~llıiyecek bir şey değildir. 
1 ellçl iğin ve bütün münevver 
f"fkilatın umumi bir se 
!!tberliği, aşılmaz görü-
~ müşkülat cephelerini 
ır k .. d k .. aç sene ıçın e yarma 
llılıkündür. Her memlekette, 

~er. devirde milleti yetiştirmek 
ra:ı:ıfesi, o milletin içinden ye
•şen ı del d .. İi ııımç ere, güzi ere u-
~or. Bu vazife yalnız ideal 

tkı ile yapılabilir. İdealist ol
. :;.an gençler; uzak vilayetle
. ize gidip çalışmak mecbu
~hlİni adeta bir felaket, bir 
İi~ r111niyet sayar. Maat.~~~

ba:ı:ı gençlerimizde buyuk 
erkezlerden ayrılmamak ar

llsu, onlara büyük vazifelerini 
~Utturuyor. Balkan milletleri 

11Yandıran Balkanlarda bir ar d • . 
• evlet yaratan idealistlerın 

1;' .. atı, c~nl~ bir mis~ldir. Ha
ten bu· ıdeale bagh olanla

\11lıahrumiyet zahmet, ölüm 
u 'h • a azaları asla meşgı.ıl et-
elı:ı:. liic biı· felaket hiç bir 
d' - . ' h ıt Ve tesir onları teveccü 

Yeni· matbuat kanunu 

Va-Nu vel.Fahreddin 
Beyler tevkif edildiler 
A ·t Oruç Beye. bugün tebligat 

rı yapılması muhtemeldir 

N B " Rahipler ve Rahibeler ,, tefrika-
Va - 0 ey · k"f d"I • t' a devam ettiği içın tev ı e ı mış ır 

\ 

( 

l .. 

sın Matbuat kanununun net~ 

Va-Nu Beg 

lunduğu 8 ağustos tarihli Reı
mi Gazete Vilayete gelmiştir. 
Esasen dün de yazdığımız gibi 

._, kanWl ne,ri tarihinden mute
ber olduğundan tatbikatına ge 
çilmit bulunmaktadır. 

Vilayet bir taraftan da gaze 
te ve mecmualar hakkında tet 
kikata başlamıttır. Gazete ve 
ınecmualıı.ra da tebligat yapıla 
rak kanunun tayin ettiği müd-

. • dt zarfında beyannamelerin ve

! 

rilmesi bildirilecektir . 
Amali milliye aleyhinde neş 

riyatta bulunduğundan dolay~ 
mahkum olan Yarın gazetesı 
ba,muharriri Arif Oruç Bey
den, bu gün gazetesine ~ebli
gat yaparak, badema neşnyat
ta bulunmayıı.cağını bildirilme
si talep edileceği zannediliyor. 

Va-Nu ve 1. Fahreddin 
Beylerin tevkifi 

Aktam gazetesi muharrirle
rinden Vala Nureddin ve mes
ul ınüdür 1skender Fahreddin 
Beyler istintak hakimliği kara 
rile dü~ sabah tevkif edilmişler 
dir. 

Vala Nureddin ve İskende1· 
Fahreddin B. lerin tevkiflerine 
sebep, Rahipler ve Rahibeler 
isimli tefrikadan dolayı aleyhle 
rinde ar ve hıı.yayıı. mugayir 
netriyat davası açılmasına rağ-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

·Üçüncü yerli malla"r 
sergisi bugün açılıyor 
Bu seneki sergi ezhercihet geçen 

seneki sergilerden 
çok daha zengin ve muhteşemdi.-

· ·~ ~·*t 

• birliğinin üçüncü 
Milli •anayı . . bugün saat 16 

li ,,,..ııar sergt" .. 1> ·• yer yerli sanaynn u u~ 
da açılacak~ır. .. betile yapıla· 

.. zaferı rouna•e . . K' 

miş ve bu münasebetle se~ıi he~'e
ti tertibiyıesi tarafından bJrçay zıya 

feti verilmiştir· 
Bu ziyaret esnasında sanayici 

nıeb'uılardan Vaııf Bey de hazır çünc:U . B M. M. reısı a-
cak kiiıat resmıB · kil ismet paşa bulunmuıtur. • 

veya afve O .. .. . . ]""" . . :zım paJa yapılacaktır. çuncu Milli istihsalatın zengın ıgını ve 
tarafın an , . dün matbuat 

1. llar sergm 'I 
yerı ~ . rafından ziyaret edı 

.. .,,., .. ıllen ta mu ~ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- ~ ~ - ve kabiliyetile çalışmamaktadır 
. 'h tan ayıramaz. , b ... 1 · .. 

ettikler• mı ~ap . . k' ita- İdeal aşkı, ütun genç erı, gu-
T .. k yesını es ı sa 1 d G . . .. 

tnkılap ur 1 
' k zideleri sarma ı ır. azının u-

k. ·nden ayıraca 
nat Tür ıyesı 'k k·. bu mitle bağlandığı, inkılabı ema-

k gençh te 1 ·ı "· ı·k b d bassa; anca . . Vakıa net edebı ecegı genç ı u ur. 
teş 0Jabılır. S" b' hassa ve a t nrt me usu 

gençlerimizde bu h~.·~~ ve;.,:~ 1)1AHMUT 
ttur- fakat butun Ş mevcu • 

----··---... 
Dahiliye 
Vekili geliyor - --
Şükrü Kaya Bey ve 

U. J. Kumandanı 
Yal ovaya ıidecekler 

Soyguncular 
Yakalandı 

Eşyaların bir kısmı 
meydana cı~arıldı 

Yalova - Gemlik yolun.ı..-ki soy
gunculuk hidiseainin faill<-rİ , yapı

Esnaf cemiyetlerinin 
tanzimi düşünülüyor 

Cemiyetlerin mıkdarı azaltılaca 
ve azasına faydaları çoğaltılacak 

Ankara, 10 (Telefonla.
Dahil~ ve hariciye ve
killeri ve umum jan,darma 
kumandanı Kazım Pş. bu 
akıam posta trenHe hare
ket etmişlerdir. 

Vekil Beylerle Kaıım 
Pş. nın doğruca Yalova'ya 
gidecekleri anlaşılmakta
dır. 

lan takibat neti
ce•İnde yakalan
mııı.r. Vilayete, 
Bursa Vali•İ Fa
tin S..,dea gelen 
bir telırafa göre 
soygunculardan ü 
çü kÖylerde yaka· 
lanmış ve easbet
tikleri eşy" da 
meydana çıkaı·d-

Eınaf cemiyetleri için yeni baaı 
ulabat eaaılan hazırlannııttı. H~lk 
fırkaaı ve ticaret müdiriyetindeki es 
naf murakipliji bu huıuıta ehem
miyetli tetkikat yapmaktadırlar. E• 
naf cemiyetlerinin daha toplu bir 
hale ıetirilmeıi, muhtelif eemiyetle-

1 rin tel<Yar birleştirilerek adetleı-inin 

1 azaltılma11 me~ı.uu bahistiı-. Bu me 

Şük.rü Kaya B tetkik 
seyahatına bilahara çıka
caktır. 

1 mıttır. 
'ı Diğer bir iki 
. failin hüviyeti de 
1 teıbit edilmiştir. Muhiddin Bey 

Boardman ve 
Pollando 
Y eşilköyden doğruca 
Marsilyaya gittiler ve 
orada karaya indiler 

MAllSl L YA, 10 .A. - Sabah
leyin lslanbul'dan ,.bnan bir tel
graf, tayyareci B~ardma~ ile P~lan
do'nun Marsilya ya muteveccıhe" 
saat 5 40 da y eşilköy tayyare ka
rarg8~ından hareket etmiş oldukla
rını bildiriycrdu. En nikbinane tah. 
minler, onların saat 19 veya 20 de 

M . e'a n~ıl olacakları merke angnan ~ 

. d 'd' f- '--t tayyareciler saatte 
zın e ı ı. ~ 

200 kilometı·e katederek saat 17,20 
de Marignane'a vasıl olmuılardu·. 

T eciler tayyare liman met ayyar r • • 

h 1. .. .. d Aıııenka ıeneral konso-a ı onun e . 

1 M G il D ile koı>Solos muevı
oıu. u o .. 
. M M ff' t ve zevceoı, tayyıll'e lı

nı . o J 
"d" .. M Jacquot ve tayya

manı mu uru · 
k "'" .. M faye ta•afından re ontrowru · 

istikbal edildiler. 
Terü taze olan tayyareciler, ya

rm tayyarelerini bo:zıu'1lk çarıemba 
günü Maroilya' dan h11ıreket edecek 
olan Excalibur vapuruna yiikliye· 
celclerini ve kendilerinin de bu vapu 
ra bineceklttinİ söylemiılerdir. 

Tayyareciler, Nevyork - Türkiye 
aeyahatleri eınaıında e:eçirmiş ol· 
dukları en müıkül zamanın İngilte
re üzerinden geçerken tesadüf et
miı oldukları kesif sis tabakasını 
geçtikleri zaman olduğqnu ilave et
mişlerdir_ 

Amerika'lı tayyareciler• sözleri
ne nihayet verjrken, ıöyle demişler 
dir: "Avnıpa'ya ilk defa olarak ge
liyoruz .. Fakat tekrar geleceğiz .. 
Ve bu gelişimizde Fransa'yı da zi
yaret edeceğiz. 

MARSlLYA, 9 A.A. - Tr'!lya· 
reci Boardman ile Polando saat 
17,30 da lstanbuldan Marignane'a 
gelmiıler ve yere inmişlerdir. 

/( ahramanların 
kadirşinaslıgı 

Tayyareciler Marsilyaıya miivR

saletlerini mÜtP.akip saat yinni bir 

buçukta Tayyare Cemiyeti !stan

bul şube&ine şu telgrafnameyi çek
mitlerdir: 

"On iki saat kırk dakikalık bir u

çuıtan sonra salimen Marsilyaya 

vaoıl olduk. Bu sabah Y eıil köyden 

hareketimiz esnasında yapılan Bü

yük tezahürattan mütevellit hissiya 

llmızı izah etmek gayri kabildir. 

Bize bahşettiğiniz şerefi, bize gös

terilen dostluğu ve şayanı hayret 

misafirperverliği hiç bir zan1an u
nutmıyacağız." 

Boardman ve Polando 

Bunlar da yakalanmak üzered'rler. 
Bu hadi•e dolayısile tahkikata 

nezaret etmek üzere Yalova'ya g;t
miJ olan Vali Muhiddin Bey şehri

mize avdet e~ştir. 

Haydutlar cürümlerini 
itiraf ettiler 

BURSA, 10 (Hususi) - Vali 
Fatin, vilayet lıa§ müddei umum.İti 
Muzaffer, müc:avir kazalar müddei

umumilerile kaymakam ve nıahalli 

zabıta kuvvetlerinin müıterek teda
bir ve faaliyetleri aeticesi olaı-aJ;; 

Yalova - Gemlik soyıunculuğl.nu 

yapanlar yakalandL 

Allı kiıiden ibaret olan haydut

ların ikisi tevkifedilmi§ diğerleri 

sorguya çekilmişlerdir. 

Gaspedilen eıyadan bir kısmı 

meydana çıkanlmı,, şakil~r cürüm

lerini itiraf etmişlerdir. 

Bunlardan birinin ;.ki sPbıkalı
lardan olduğu anlaşılmıştır. Tahki
kat tamik edilmektedir. 

Amerikalı 
iş kadınları 

Beynelmilel federas
yonun burada bir 

şubesi 
bulunmasını isteyorlar 

Şehrimizde bulunan Amerikalı 

it ve meal ek kadınları dün T olıatlı
yan otelinde Türk meılektıı~larına 

on beı kişilik bir çay ziyafeti ver
miılerdir. Amerikalı kadınlar tara
fından misafirler hüyük bir ne2aket 
le karşılanıyor, kendilerini istikbal 
e41en Türle hanımları v•ııtasiJe de 

tanışma meraıimi ifa ediliyordu. 
Çaydan sonra hanımlar aralarında 

müzakerelerde bulunmuşlar ve bey
nelmilel iş kadınları federasyonu
nun Türkiyede bir şubesinin tesisini 
görüşmüşlerdir. Amerika kadın he .. 
yeti reisesi noktai nazarıru uzun u
zadrya izah etmiş ve hanımlarımızı 
federasyona iştirake davet etmittir. 
Hanımlar geç vakte kadar bu mev
zu etrafında konuımuılardır. 

Amerikalı kadınlar bugün !ehrin 
müze ve camilerini gezecekler ve 
bazı mübayaatta bulunacaklardır. 

Deniz altındaki bir 
milyon 

LONDRA, 9 A. A. - London
derry'den People'ya bildirildiğine 
göre büyük harp esna.,nda batmıı 

olan Laurentic vapurunun enkazın
dan ınezklir cemi içinde bulunan 
bir milyon altın lirayı çıkarmağa 

~alışan dalaıçlar iılet"ine devam et
mektedirler. Evvelce bu husus için 
baılamış olan ınesai, 5 milyon Jjra 
sarfediJdikten sonra yedi sene .evvırl 
terkcdilmiş idi. 

yanda kara nakliyatına ait muhtelif 
cemiyetlea·in bir cemiyet ha1ine ve 
keza deniz nakliyatına ait cemiyet~ 

lerin de 1ırene bir cemiyet hatinde 
toplanması tekarrür elmİf gibidir. 
' Bundan başka esnaf cemiyetleri
nin haricinde kalan ba:zı am'!le ve iş 
çi tetekküJlerjnin de, esnaf gihi mu 
rakebe heyetinin kontrolu ;:\ltındn 

tutulması için müracaat vaki olmuş
tur. Halk fırkaH vilayet idare heye
ti reisi Cevdet Kerim B. bu hu•usJa 
dün bir muharririmize ~u beyanatta 
bulwımuıtur: 

"- Gaye, cemiyetleri cemiyete 
"girmesi Jizım gelen esnaf için fay · 
dalı bir hale getirmektir. Maattees
süf bu samimi ve yerinde teıebbiiı 
've har'eketler yıllardan beri şunun 
bunun sırtından ıeçinmeğe alı~mı§ 

H.F. lıtaııbul idart• heyeti l'eİ•İ 

Cevdet Kerim Bey 
bı.zı kimıelerin menfaatine halel · 
receii için, maaum ve temiz eınaf 

arasında karı,ıırıcı hareketler ya 

mak İıtiyenler oluyorıa da aYbk 
gibilerini hareketlerine ne ceva;.ı: "' 
ne meydan k•lacaktır." 

Darülfünun takımı 
dün hareket etti 

Buradan doğru Odesaya ve 
oradan da Harkofa gidecekler 

Rusyada üç maç yapmak için 
gidecek olan Darülfünun takı
mı dün akşam Lenin vapuru 
ile limanımızdan hareket etti
ler. llk ilan mucibince sporcu
lar bazıları tam saat 3 te Gala
ta rıhtımında bulunuyorlardı. 
Saat üç buçuk olduğu halde gi 
deceklerin hepsi tamam değil
di. Dörde doğru T aip Servet B. 
diğer sporculardan bir kısmı 
ile geldi. Yalnız bir nokta mü
himdi, oyuncuların ekserisi gel 
diği halde henüz vapur ortada 
yoktu. Nihayet acentadan tah-

kik edildi ve geminin sıı.at yedi 
de limana gelip dokuzda hare
ket edeceği anlaşıldı. 

T e,yie gelenler arasında İı
tıı.nbul mıntakaaı ve fütbol he
yeti reisi Orhan Bey, ikinci 
reis Vamık B., Tayyare cemiye 
ti rüesası, ve bir çok sporcular 
vardı. Seyahat hakkında takım 
kaplam Zeki Beyin fikirlerini 
dün yazmıştım. Bu gün de kafi 
le reisi T aip Servet Beyin fikir 
lerini sordum, şunları söyledi: 

- "Rusyaya, bu çok samimi 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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;; Milliget'in geni tefrikası ; 

1 ~ 
ı ''Başı Dönükler,, ~ 
~ Muharriri : İBRAHİM NECMi -

1 1=_ "Başı Donükler,, cemiyet içinde yeniliği ve inkı-
llibı lıazmedemigerek başı dönen ve böylece kendi 

İİ 1ıiçlikleri giiziinden düıen :zavallıların feci ve hazin -
macerasını tasvir eden bir romandır. E 

-"Milliyet,, için kaleme ahnan bu = 
romanı yakında sahlfelerimizde = okuyacaksınız. ~ 
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Siyasi. tefrika : 19 --

Yazan: A. H. 

Neden hepsi Fransa 
toprağında toplandı? 
Türk vatanının aleyhinde çalışanları 

Fransa veya Suriyede görüyoruz 
Sonra bir de Türk mezarla

rının kabul etmediği Hortlak
lar var ki Fransa bunların en 
şefkatli yuvası ve en sadık gra 
mofonudur. (150) likler ve 
bunların yoldaşları F ransada 
toplanmı§tır. 

Aleyhimize çalışan Ermeni 
ve Kürt gruplan yuvalarım 
Fransa ve Suriyede kurmutlar 
dır. Hoybun niçin lrak veya 
İranda kökleşmiyor? Niçin a
leyhimizdeki hareketlerin esas 
ları hep Fransız toprağında 
hazırlanıyor? 

150 liklerin Pariate çıkart
tığı mahut Fransızca yaprak 
ile çıkaracaklarını itittiğimiz 
diğer yaprakların kullandığı li 
sana başka hangi memleketin 
nezaketi müaaade edebilir? 

(Mehmet Ali ve Albert 
Fua) nm mideleri yalnız Fran
sada mı bulanır, ve bu nezle 
mendilleri yalnız Fransada mı 
çıkar? Gazi Türklerin mukad
des kurtarıcısı ve büyük yol 
göstericisidir. Gazi vataoının 
matrutlan vakia her yerde mi 
de bulantılarile bu mübarek 
toprakların havasını hazmede
mediklerini gösteriyorlar. Fa
kat ağızları kokan Mehmet Ali 
ve Albert Fua gibilerin bu ka
dar İğrenç söylenmelerine hiç 
bir memleket müsaade etme
mit yahut onlar hi~ bir memle 
kette bu ceeareti bulaOMDUt
lardır. 

Her hangi Franaız ricali 
hakkında Türk matbuabnda 
bu kadar idi bir lisana teaadlf 
edilmit midir? Fransa ile harp 
halinde bulundıtpmuz clmr
ler de bile Türkiyede Franaa 
aleyhine bu kadar bayaff ifti
ralar, bayağı ifsatlar ve bayatı 
~iller görülmüt müdür? Ne 
gariptir ki 1913 denberi Fran
sa hükiimetinin resmi bir pro
paganda tetekkülü olan Fran
ce · Orient cemiyetinin fahrf 
reisi Mr. Paul Daumerdir. Ve 
yüksek azaları arasında Mare
şal~F ranıe Desperey Cenaplan 
da bulunmaktadır . 

Yine garip bir t.ellidir ki 
Mr. Pa.ul Daumer bu sene 
Fransa reisicümhuru olmut
tur. F ra.nce . Orient cemiyeti
nin gayesi ıarkta · Fransa le -
hine propaganda yapmak oldu 
tuna göre büyük harpten son
ra yapılan ıeylerin bu gayeye 
hiç de yanaımadığını en küçük 
bir tetkik ve şuyazdığımız bir 
kaç misal göstermeğe klfidir. 

Şarkı a."tlamıt ve ekserisi 
Fransanın mukadderatile biz
zat ali.kadar bulunmakta olan 
f' rance - Orient komitesi için 
fU makalelerin nuıl bir hüsnü 
niyet ve müşterek bir zaruret 
altında yazıldığım söylemeğe 
lüzum duymuyorum. Büyük fe 
dakarlıklar neticesinde asırlar 
danberi şarkta yafıyan muhte
rem Fransanın ölmesini kimse 
istemez. Fakat şarkta ölme
mek için Türk kalbinde ya,a
manın bir kıymeti olduğunu 

Fransanın büyük adamları el
bette takdir etmiılerdir. 

Hülba, genç ve uslu cüm
huriyetimiz aleyhinde devamlı 
sinsi ve yıkıcı bir propaganda 
tatbik edilmektedir. "Tehlike 
içindeyiz,, bqlrklı makalele
rimde söylediğim gibi, burada 
yine hatırlatacağım: Cihan har 
binde Almanyayı yıkan silah 
propagandası olmuştu. Bu si
lih daima bir memleketin te
mel taşlarına ve direklerine 
saldırır. Almanyayı tutan Ak
vamların başında İmparator 
vardı. Evvela ona saldırdılar. 
Sonra kumandanlar aleyhine 
yürüdüler, sonra iaşe darlığı 
ve sulh için mevcut idarenin 
cleğitmesi zaruretinden bahset
tiler. Nibayet dünyanın en 
metin bir milleti ve en sağlam 
bir ordusu olan Almanlan çü
rük bir iskelet haline getirdi
ler. 

Biz timdi ayni silahın oyun 
lan ve tehditleri karşısında
yız. Büyük harpteki propagan 
da elamanları değişmiş, fakat 
ayni rolleri başka aftozlar tat
bike baılamıılardır. Harpten 
sonra Almanların bu bahse da
ir ne9rettikleri kitaplar okunur 
ve Munibteki "propaganda sa 
rayı,, gezilerek oradaki la vha
lar tetkik olunur ve bizdeki 
tatbikatla mukayese ediline 
ayni sahnenin tekrar edilmek
te olduğu anlatılır. Guinin 
sıhhati, İsmet Patanın mevkii 
kuma.ndanlanmız arasındaki 
sarsılmaz ahenk, Ye elin ile dün 
ya itlerinin aynlmq olma11 
bizim en metin, en güYendiii
miz temeller değil midir? İtte 
bunun içindir ki bu propagan
da daima bunlara saldınyor ve 
yahut bunun içindir ki bunlara 
saldıran her söz ve her hare
ket bizi yıkmağa çalııan bir 
dü9ma.n propagandasıdır. 

l - lttirak ve itiraf. 
Ermeniler hakkında yazdı

iımız makalelerin husule getir 
diii akisleri üç grupta topla
mıttık. Tehdit vepropaganda 
gruplarını kısaca naklettik. Fi 
kirlerimizi doğru bulan ve 
Ermeni selametini Türk dost
luğunda arıya.o ekseriyetin mü 
talealarmdan da daha kısa ola 
rak bahsedelim. 

Makalelerimizin intifarını 
müteakip Türkiyedeki Türk 
Ermeni katolikleri ve diğer 
Ermeni tefleri ya.zıları ve söz
lerile fikirlerimizi tasdik, ve 
bize alenen tefd<kür ettiler. 

O sıralarda T aınakların 
lstanbulda Ennenilen batına 
geçirmeğe muvafık gör
dükleri adamları tabia
tile sustular. Hatta serse
rilerden biri sokakta "T atnak 
hükumeti ölmemittir,, gibi he
zeyanlarla bulanık ruhlarda 
nasıl bir telkin eseri ya~adığı 
nı gösterdi. Muhterem Milli
yet gazetesi bu vak'ayı nakle
derken sözlerimizin doğruluğu 
na bunun canlı ve ibret alına-

Haftalık Edebi Musahabe 

Tercüme meselesı 
Daha uzun seneler, kendi yazdık

lıa·1madan ziyade tercüme edileıı 

kitaplara ehemmiyet vermemiz mu
kadderdir. Bunu söylerl<en bizimki
lere kartı hiç de haldı olmı}acak 

bir İstihfaf veya Avrupa'dan gelen 

her feye kartı kayıtsız, ıarhız bir 

hayranlık gösterdiğim zannedilme· 

•İn. Bilakis; yaşlı veya genç Türk 
muharrirlerinin yeni eserleri arasın
da alaka ile okuduklarım olduğu gi
bi bir ecnebi dilinden tercüme edi
len yazıların çoğuna da sinirleniyo
ı-um. 

Söylemek istediğim, buı:ün her
ke.>İn itizar götürmez bir hıtkikat 
diye karşıladıgı bir !eydir: Avrupa-

lıların gerek klasik, cerel< modern 
güzel, İyi eserlerinden dilimize çevi
receklerimiz elbette ki kendimizin
kilerden üstün olacaktır. Zaten bize 
ilim sahasında da, san· at sahasında 
cla onlar rehberlik edecektir. 

Bize rehberlik edecekler... işte 

hunun içindir ki bu husuıta son de

rece titiz, müşkülpesent olmamız i

cap eder. Herhangi bir kitabı ter

cüme ederken, kütüphanesi pek bü. 
yük olmıyan bir millete mensup ol

ciukları İçin irfanları da, zevkleri de 
baıka milletlerin eserleri ile teşek
kül edecek gençlere birer örnek tek
lif ettifimiz.i unutmamalıyız. 

Çoiumuz, çok kari celbedip bize 
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Nümayişçilerden 15 kişinin 
öldüğü söyleniyor 
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Prusya Başrnkili M. Otto 
Braun, milliyetperver fır
ka Reisi Hugenberg, M. 
Hitler, Çelik Miğferler 

Reisi M. Seldte 
BERLIN, 9 A.A. - Reylerin tas 

nifine ait ilk neticeler, Pruıya da
yetinin feshi için yapılan intihabata 
pek az kişinin ittirak ettiğini gös
teımıekte bu da muhalefet fırkaları
nın açıktan açığa mağlup olacakla
rına delalet eylemektedir. 

ilk rakamlar 
BERLIN, 9 A.A. - Hanovra 

ıelırincle müoeccel 133,600 münta· 
hip üzerinden, 143 intihap büroıua
dan yüzüne ait neticeler fÖyleclirı 

2%,867, "Evet"; 925, cHayİr•; 451, 
"Bot"· 

Hatcrlardadır ki muhalefet fır. 

kalan nıuvaffak olmak için rey ve
ren müntalıiplerin detf.I, müoeccel 
müntalıiplerin eberiyetin.i elde et
mek mecburiyetindedirl•. 

Asnahruck mıntakasmda p_,.. 
burı ıehrinde 5,740 müseccel mün 
tabipten yalnız 593 Ü ~Evet", 553ü 
"Hayir'' demitlerdir. 

7,950 müseccel mütahibe malik 
olan Arnıberc kasabasında böyle ol 
mut 1,311 müntahip ~Evet", 27 
müntahip de cHayİr• demiıtir. 

Görlllüyor ki hemen hemen h• 
tarafta "Evet,, nisbeti kili derecede 
değildir. 

BERLIN, 9 A.A. - Francfort • 
Sur • L'Oder' de müseccel müntahip 
!erin miktarı 31,367, "Evet,, diyen
lerin miktarı 12,268; 

Şimali Vestfa!ya'dıı Boıhol'da: 
jüseccel müntahipler miktarı 18,404 
"Evet,, diyenler 2,172. 

Ner-sebourg tebrinde müseccel 
müntahiplerin adedi 8.152, "Evet,, 
diyenler 3,438 Schleswic • Holstoin 
telırinde müseccel müntahiplerin &• 

dedi 26,803, ''Evet., diyenler: 9,176 
Şimali Vestfalya köylerinde mü

seccel müntahiplerin adedi 31,311, 
"Evet,, diyenler 2,551. 

Sleaviı Holstein' da müseccd 
müntahiplerin adedi 11,377, ~Ent,. 
diy-ı .. 5,190. 

Berlin'in 58 bürosunun neticeleri 
ıudur: Müseccel müntahiplerin a· 
dedi 176,055 "Evet,. diyenler 
34,607. 

BERLIN, 9 A.A. - Saat 20 de 
malüm olan netic:fter 6,323,682mün 
tahini r~vi .-.1-ın intjhaµ dairelerinin 

cak bir delil olduğunu ili ve 
etti • 

(Bitmedi) 

daha biıyük bir istifade temin elsin 
diye bilebile en minaıız., en bayağı 
romanları, hiki.yeleri tercüme edi .. 
yoruz, Doğrusu bu, o kadar tehlik.,_ 
li defildir; çünkü, en dikkatsizler 
bile, bunlan tefrika eden gazete! .. 
rin en pöhpöhlü ilinlannda dahi, 
İnsana itin aslını haber veren bir 
istihza, bir tebe11üm bulunduğunu 
farkederler. Hayır, bunların tehlike

si İzam edilecek derecede deiildir. 
Asıl korkulacak ıey, güzeldir, iyi 

dir zannile tercüme edilecek kitap· 
ların fena olmasıdır. 

llim eıerleriden bahsetmiyo-
rum; çünkü ilim, bilbaıaa müsbet 
ilimler sahasında ıyıyı fenadan 
ayırdedecek esaslar vardır. ilim ki

tapları arasında büsbütün fayda11zı, 

zararlısı hemen hemen yok gibidir. 
Zaten bu huıusta mütercimlerimi

:ııin yanıldıfı da pek vaki deiildir. 

heyeti mecmuasına aittir. "Evet., 
diyenlerin miktarı 2,168,506 kipye 
baliğ olmakta olup takriben yüzde 
34,3 dür. Şu halde, bu rakamların 

ekserisi tehirlere ait olmakla bera
ber, muhalefet frrkalarının mağlfıbi 
yeti muhakkak gibidir. Maamafih 
köylerde icra edilen intihabat neti
celerinin bu erkamı biraz deği~tİr· 

meıi mümkündür. 
Prusya'daki müseccel müntahiı'4 

ler miktarının yekunu 26,000,000 
olduğundan yukarıda zikredilen er
kam, takriben müntahiplerin dörtte 
birini ihtiva etmektedir. 

Mağlubiyet 

BERLIN, 10 A.A. - Hükumet, 
gece kat'i neticeleri bildirmi,tir: 

9,793,603 "Evet", 391,300 «Ha
yiro, 230,000 bof ... 

BERLIN, 10 A.A - Plebisistin 
akim kaldığı meydandadır Bunu 
tavsiye etmit olan fırkalar 1930 İn

tihabatında Prusya'da müsttcel 
müntahiplerin % 47,7 sini elde et
miılerdi, bugün ancak % 37; 1 ini 
elde edebildiler. 

Komünistler ne yaptı? 
BERLIN, 9 (A. A.) - Re

ferandomun ilk neticeleri mü
seccel müntahiplerin yüzde 35 den 
fazla11run fesih leyhinde rey vernıi
yeceklerini aöylemeğe müsaittir. 

Referandom leyhinde olan fırka
ların 4 eylUI 1930 da kazanmıı ol
duktan reylerin % 15 İni kaybet. 
mit oldukları cörülmektedir. 

Bunun ıebehi komüoiıt münta
hiplerin, birkaç sün evvel nasyona
liatlerin tetebbüslerine müzaheret 
etmeleri suretinde reiıleri tarafın
dan verilen emre itaatten istinkif 
etmeleri olduiu ve bu yüzden plehi 
aittin akamete uğruyacatr tahmin 
edilmektedir. 

Müfrit/erin t•lırikdtı 
BERLIN, 9 A.A. - Gündüz 

müfritler, büyük bir faaliyet ıröster 
mitler, haUcı rey vermeğe tqvik e
den duvar ilinlarınr söküp atmışlar
dır. Ayni zamanda birçok afit sü

tunlannı da yalnnıılardır. itfaiye ef 

radı, yolları kapatan ıeffaf kifıtları 

kalılırmıttır. Şehrin timal ve ıarkın

daki kalabalık mahallelerde halkı 

"Kızıl muharipler" birliğine dahil 

olmağa davet eden afitler, inzibat 

memurları ile itfaiye efradı taraf il· 

dan kaldırıldığı cibi evlerin damla

rına ve fabrikaların bacalarına aıd

mıı olan bayraklar da İndirilmi,tir. 

Öğleye kadar, fesada teşvik eder 
mahiyette bir takım beyannameler 
talik eden 48 ki9i tevkif edilmittir. 

Beri in' de 2,498 intihap bürosun
da 20,000 kiti intihap muamelitının 
iyi bir surette cereyan etmesini te
ınin içia çalıımııtır. 

Ölttnler flar 
BERLIN, 10 A.A. - Presse 

Roure binaıı önünde vukua aelen 
arbedeler, iki polis komiseri ile, bir 
muavin ve birçok nümayiıçi yarA

laamışlır. Komünistlerden bazdarı
nın maktul diqmüt olduiu söylen
mektedir. 

Nümayifçiler arasında 15 kadar 
kitinin telef olduğundan baıiısedili

yor. Yaralıların miktan henüz ma .. 
lüm değildir. 

Fakat it, san'at eserlerine intikal 
edincG böyle değildir. Edehiyat eser 
Jeri arasında, tablolar, musiki parça
lara, filmler arasında fenaları, zarar ... 
Jıları iyilerinden fazladır. 

Burada, üzerinde düıünmemiz la
zım celen bazı noktalar vardır. 1 n
sanlar, kafalarının a:eri, ilimlerinin 
eksik olduğunu, zevklerinin baya
ğıhiından daha kolaylıkla kabul e
derler. HF aJan şeyi öğrenmedi1nt o

nun için bilm.iyorum; bilmemek a .. 
yıp deiil, bilmek istememek ayıp.,. 
Bunun içindir ki ilim eıerleri ara
smda kendimize az çok uyacak ola. 
nı değil, bize bir ,ey öğretecek ola
nı seçmeğe razı oluruz. 

Fakat, sana.t eserleri arasında 
kendimize en yakın bulduklarımıza 

doğru gideriz. Biz i1e bucün, niçin 
itiraf etmemeli? zevk itibarile pek 

ceri, pek iptidaiyiz. Memlel<etimiz. 

Alman nazırları 
Berline döndüler 

ROMA, 9 (A.A.) - Alman 
Baıvekili M. Brüning ile Hari
ciye Nazırı M. Curtius'un Ro
mayi ziyaretleri münaaebetile 
şu resmi tebliğ netredilmiştir: 

Alman BaıvekiliM. Brüning 
ile Hariciye Nazırı Fon Cur
tius, M. Mussolini ve M. Gran
di ile dün ve evvelki gün birkaç 
defa fikir teatisinde bulunmuş
lardır. Bu fikir teatileri büyük 
bir samimiyet havası içinde ce
reyan etmiştir. Vukubulan mü
kalemeler esnasında Avrupa
nın umumi vaziyeti tetkik edil 
miş ve bu günkü müşkülata 
karşı koymak için bütün haükii 
metlerin bir arada büyük bir 
gayretle çalıtmaları lazım gel
diği taayyün etmiştir. Ayni za 
marnla 1932 ıubatında toplana 
cak tahdidi teslihat konferansı 
run cihan iktısadiyatı ve sulh le 
hinde mahsüs ve fili neticelere 
iktiran etmesi için her türlü 
gayretlerin sarfedilmesi lüzu
mu teslim olunmuştur. 

M. Brüning, M. Mussoliniyi 
Berlini ziyarete davet etmittir. 
M. Muasolini bu daveti kabul 
etmiş ve Berline yapacağı se
yahatin tarihini ileride karar
laştıracağını söylemiştir. 

M. Musaolini dün akşam M. 
Brüning ile M. Curtius'un şe
reflerine bir ziyafet vermiştir. 
Bu ziyafette Almanyanın Ro
ma sefiri M. Schubert ile Al
man sefareti erkanı, nazırlar, 
İtalyan Hariciye Nezareti erki 
nı ve daha bir çok rical hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafetin sonu 
na doğru M. Mussolini bir nu
tuk söyleyerek demiştir ki: Ge 
rek Almanya ve gerek bütün 
dünya memleketleri için fevka
lade müşkül olan bu dakikalar 
da ltalya hükumeti müıterek 
zaruretleri hakkile takdir et
mektedir. Biz bugünkü müşkü
latı yenmek ve büyük beşeri
yet için bir refah devresi açmak 
için en iyi çarenin hükiimetler 
arasında fa'alane vedostane bir 
mesai i,tirakinden ibaret oldu
ğuna kani bulunuyoruz. Faşist 
İtalya büyük harbin sebep oldu 
ğu maddi ve maı: evi fenalıkları. 
ortadan kaldıracak bu mütte
rek mesaiye müteessir bir suret 
te İ§tirak etmek için elinden ge 
len her şeyi yapmıştır. Faşist 
İtalya bu maksatla girişilen 
her türlü teşebbüslre yardım 
edrek bu yolda yürümekte de
vam etmeğe kat'i surette az
metmiştir. İtalyan milleti be
şeri faaliyetin her sahasında Al 
man milletinin sarfetmiş oldu
ğu büyük gayretleri derin bir 
teveccüh ve mühalasatla takip 
etmiştir. İtalyan milleti, Al
man milletinin tuttuğu bu yol
da yeni bir canlılıkla devam e
deceğine kani bulunmaktadır. 

M. Brüning verdiği cevapta 
M. Mussoliniye göstennit oldu 
ğu samimi misafirperlikten do
layı tqekkür etmit ve M. Cur
tiuı ile kendisinin bugünkü va 
ziyette devlet adamları arasın
da şahsi temaslara girişmekten 
ve açıkça müzakereler yapmak 
tan daha faideli bir ıey olmaya 
cağını müdrik olarak ltalyaya, 
geldiklerini söylemi§tir. M. 
Brüning nutkuna devamla M. 

de rağbet sörcn san'at eıerlcrine 

bir bakın: hemen hemen hepsi sen· 
timental, hissidir. 

Her türlü ıan'at eıeri güzel ola
bilir; kafat, lirik tiirin ve musiki
nin bir kısmı müsteına, sentimcn
tal eserin cüze! olma11na İmkin pok 
tasavvur olunamaz. Aıd mevzuu
muzdan bizi biraz uzaklattırmak 

la beraber, gelişi cüze! hükümler 
veriyor gözükmekten korktuğum 

için, bu noktada bir parça ISrat' ede
cefim. 

Sanatin sahaoı hiı olduğu, öt.,_ 
denberi, bir mütearife bilinde, u

mumiyetle kabul olunur. Bu ılo!nı

dur; fakat san'atkir hislerile ibda 
eder, bine hitap eder demek değilı 
hisleri, ihtirasları, ihsasları tetkik ., 
der demektir. San'atkir bizim his

lerimize delil, zekamıza hitap eder. 
Akit kıt, calıil, fakat fevkalade has-

-• 
F rankfurt - Berli 

· ekspresine suikas 
BERLIN, 9 (A.A.) - Frankfurt • Berlin ekspresin 

Juterbog civarında bomba ile yapılan ve altı vagonun ı 
çıkmasını mucip olan suikast hakkında alınan malumat 
ran infilik neticesinde 3 buçuk ~tre boyunda bir ray 
kopmuı ve infilak 13 kilometre mesafeden duyulmuftur, 
çıkan trenin batmemuru mücayir hattın üzerinde de ild 
travers görmüt ve diğer trenin muvasalatından evvel 
versler kaldırılmıştır. 

Tren kazasında ikisi ağır olmak üzere 15 yolcu yaral 
tır. Şimendifer kumpa.nyası hat muhafızlarını takviye e 
suikastçıları tevkif edenlere 20 bin mark mükafat vadetm" 

Muğlada çcki'lge mücadelesi 
MUGLA 10 (A.A.) - Viliyet dahilinde çekirgelerin 

bıraktığı mahaller tesbit edilmittir. Kıtın sürme ameliyes 
lacaktır. Merkez kazada iki köyde, Milas kazasında 3, B 
da dört, Fethiyede bt'ş köyde tohum vardır. Bunların ekse 
şil çekirgedir. ' -

Ziya Gevher B. in sıhhati iyi 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ziya GeYher Beyia sıhha 

dir. Tehlike zail olmuştur. 

Ankaradan hareket edenler 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Muhtelit mübadele k 

nunda ikinci murahhaumıı: Esat Beyle Paris sefareti mil• 
Orha.n Şemseddin Bey latanbula hareket etmitlerdlr. 

Polis müdürleri arasında tebeddülat 
ANKARA, 10 (Telefonla) - İstanbul Polia Müdiriy 

rinci şube müdiriyetine Eakitehir polis müdürü, Sama.a 
müdürülüğüne Mardin Polia müdürü tayin edllmittir. 

Türkiye - Rusya ticaret muahedeat 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Türkiye - Rusya ticıaret 

hedesi bugünkü Resmi Gazetede intitar etmit ve -4yete 
miştir. 

Mussolininin Hoover planının 
ehemmiyetini kavramıı olan 
devlet adamlarının ön safında 
bulunmut olduğunu ve kendisi 
ne hu açık görüt ile fikrini fi
liyat sahasında da izhar ettiği
ni ve hayli müddetten beri itti
haz etmit olduğu hareket tar
zında devam eylediğini kaydet 
mi şve demittir ki: M. Muuo
lininin bu seri ve alicenabane 
kararı umumi iktısadiyatm için 
de çırpınmakta olduğu buhran 
lı vaziyette bütün dünyada ye
ni ümitlerin doğduğunda bü
yük bir tesir yapmıftır. Bun
dan dolayı M. Mussolini herke 
sin minnettarlığına hak kazan
mıştır. 

M. Brüning İtalya ile Alman 

ya arasında mevcut harsi müna 
sebetlerin tarihi ehemmiyetini 
kaydettikten sonra İtalya ile 
Almanya arosında iktısadi ve 
siyasi mesai iştirakinin iki 
memleketin hayır ve menfaat
lerine, hak ve adalet esaslarına 
müstenit beynelmilel mesai iş
tirakinin lehine olarak müessir 
ve fili surette inkişafta devam 
edeceğine kuvvetle kani bulun
duğunu söyleuıi!tir. 

M. Brüning, Papanın 
nez;dintfe 

ROMA, 9 (A.A.) - M. Brü 
ning refakatinde Papalık nez. 
dindeki Alman sefareti müıte
f&rl bulunduğu halde dün saat 
18 de Kardinal Peçelliyi ziya
ret etmittir. Mumaileyh bun
dan sonra Papa tarafından Pa 
palık makamının hususi k_üt~p 
hanesi salonunda kabul edılmıt 
tir. Mülakat 30 dakika de"Yam 
etmiştir. 

saı olduğu için güzel eıerler vücu.
de setiren sanatki.r, bir efsanede ı 
batka bir !ey değildir. San'at ese
rinden anlıyan adam da, ron1anı 
okur veya tiyatroyu seyrederken 
hüngür hüncür ailıyan değil, eşha
ıın hakikaten canlı olup olmadığını 
aörebilendir. Sentimental kari eseri, 
eserdeki 8fhası değil, kendi kendini 
görmek ister. Ethastan birini ya 
kendine benzetir, müteessir olur; 
yahut kendini onun yerine koyul> 
müteessir olur .. San1at eseri karıı-

11nda kendimizi düıünmek, onu an
lamamıza manidir; onun kendimiz
den ayrı bir realite olduğunu ka
bul etmedikçe hakiki bir kari, bir 

ıeyirci olamayız. Kendimize göre 
anlamanın, mana vermenin, kendi
mizi dü§Ünerek okuyup mana ver. 
melde bittabi bir müna11ebeti yok. 
tur. Enfüsilikten doiil, ten tim en tal 
liktea fiki.yet ediyonmo. 

Harp 
Borçları 
Yarı yanya tem 
edileceği aöyleniy 

LONDRA, 9 A.A. - P 
zetesi, M. Mac Donald ile M. 
sin'un lııkoçya da yelıı•teriae 
Wci oldukları -cı. harp 
rından bir kıamınm ile••• pro · 
tetkik etmi.ı olduklarını yum 
dır iki dnlet adamı, ..-leke 
bu borçlar yüküne tahammül e 
miyeceği fikrinde bulunmakta. 
lar ve bu borçların yarı yarıya 
dirilmesini d~ etmitlerdir. 

M. Stimson, Amerilaı'nın Pa 
sefirinden kendisile borçlar mes 
si hakkında ıörüımek üzere in 
tere'ye celmesini talep etmiıtir. 

M. Stimson, diier Avrupa de• 
adamları ve diplomatları ile ıö 
tükten sonra Amerika'ya avdetin 
vaziyetin teferruatı hakkında 
Hoover'e izahat ve malümat ve< 
cektir. 

Çürük bankalar 
NEVYORK, 9 A. A. - Hü 

met, kinunueyvel buhranında ifl 
etmit olan Müttehidei Amerika 
kası aleyhine iki buçuk mily
larlık bir dava açınııtır. Bu lıaalı• 
nın kırk tane müdürü banka)"I N 
retsizlilde, ihmalle idare etmİf d 
makla ve bankanın hakiki mali •' 
nyetini ıiıdemek için sahte bir .... 
haıebe Iİıtemi kullan .. ~a itJ.aııl 
edilmektedir. 

Hankeouda hir haataııı 
yı!aldı 400 kişi öldü 

HANKEOU, 9 A.A. - Sol 
feyezanlar dolay11ile yerliler ntl 

halle.indeki birlik misyonerlerİI' 
ait hastane yıkılmııtır. 400 kiti ıt 
lef olmuı;tur. 

Birinci nokta itte bu: kendiıı" 
sentimental olduğumuz için k.,..~i 
rnİıe yakın, yani fena, çirki• etd 
lere gidiyonız: .. 

ikinci nokta: "Kimsenin zevkil' 
karıfılmaz,, derler; edebiyat ' 
zevk meselesidir, o halde herke• i• 
tediği eseri beğenebllir. Bu da doı
ı·udur; fakat ancak en yiiksek züıtl 
re araırnda, sanatın aristokratik bİI 
ıey olduğunu kabul ettikten sonr• 
Büıbütün cahillerin san'atte g&a 

zel ile çirkini ayrrdedemiyeceğİ" 

herkes tasdik ediyor. Hamaljj· 
kahvesinde çalınan gramofon plil' 
ile meıdi Mozart'ın muıikisi şrl 

unda bir kıyas noktası bulunamıY' 
cağmı, bunların her ikisini de bi<' 
birinden üstün tutamıyacağınıı:P 

herkes tasdik eder. Fak at, her tür~ 
ze•kin makbul olduiu doğru olsıı1 
dı, hamallar kah•esindekl çalııf' 
'\lozart' a tercih etmenin d ~ ,J. 
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Ecnebi mekteplerine klmler hoca tayin edilecek? 

it 
tir· 

Ekononıi 

ihracatta ilk gelen 
müşterimiz ltalyadır 
Diger memleketlere yapılan üç 
aylık ihracatımızda tenakus var 

1 17 ·ı kental tahmin edil-
lhracat ofisi tarafından 1931 mı ~on 

lenesi ilk üç ayındaki ihraç va· mektedır. 
ziyetimiz hakkında bir istatis- Amerikada hububat 

Gelen malumata nazaran, Şi 
kago borsasında hububat fi~tle 
ri yeni ve mühim bir tenezzule 

tik ha:ırta~~ıştır. • stoku 
Bu ıstatıstığe nazaran, kanu· 

nusani, şubat ve mart ayların
da Almanyaya yapılan ihracat 
2,928,000 Türk lira~ıdıı·. Ge· 

uğramıştır . Çen senenin aynı aylarında 
4,648,000 lira idi. ihracatın a· 

İf ~almasına sebep Almanyadaki 
gümrük tuifesinin tezyidi ve 
lıu memlekete fazla olarak ih
raç ettiğimiz tütün fiatlarında
~ farktr. 

Bu tenezzüle sebep olarak A 
merika ve Kanadada hububat 
stoklarının arını§ olması gö~te 
rilmektedir. Amerikada hubu
bat stoku 200 milyon buvassa 
(bir buvassa 36 kilodur) Kana 
da' da 850 bin buvassa artmış-

F ransaya · bu senenin ilk ÜÇ • • 
ayında 3557000 lira kıymetın· 
de ihracat yapılmıştn·. G~en 
~ene ayni aylarda 3794000 lır~ 

jıl ıdi. Bu vaziyete nazaran vazı
,J Yette muvazene vardır. 

İtalya ya· bu senenin ilk üç 
•yında 8 600 000 lira idi. Ge
Çen sene~in itk üç ayındaki ih
l'ılcatımız 8,252,000 lira idi. Bu 
'Vaziyete nazaran ihracatımız 
lıir buçuk milyon lira artmış· 
lır. İtalya müşterilerimiz ara· 
•ında birinciliği işgal etmekte
dir • 

lngiltereye; bu senenin ilk 3 
ayında 2 784 000 liradır. Geçen 
&ene 3,oB6,o00 liralık idi. 

tır. 

Pamuk fiatları düşüyor 
Temmuz sonlarında yükse

len pamuk fiatleri bu sene mah 
ıulün bereketli olacağı hakkın 
daki tahminler ve stokların faz 
la olması üzerine yeniden tenez 
züle başlamı9tır. 

Amerikanın haziran sonların 
daki pamuk stoku 6 m_ilyon bal 
ya tahmin edilmektedır. ~eçen 
seneni ayni zamanındaki stok 
ise 3 milyon balya idi. 

Suriye hükumeti de pamuk 
zeriyatı ve istihsalatını te9vik 
için tedbirler almııtır. llk ted
bir olarak Suriye Ziraat banka
sınca 250,000 liralık kredi aç-Yunanistana; ihracatımız ge 

'>en senenin 2, 720,000 lirasına 
ık mıştır. 

lllukabil bu senenin i üç ayın --------
d._ 2, 193,000 lira idi. 

Amerikaya ihracatımız ge
çen senenin ilk üç ayındakin
den bu seneki ilk üç ayında 1,5 
milyon lira nokıandır. 

Romanyada hububat 
bu sene az! 

ihracat ofisi son aldığı mal6 
mata nazaran, bu sene Roman 
yada hububat istihaalitının ae 
çen seneye nisbetle az olacağı 
merkezindedir. Romanyada bu 
ıeoe buğday mahsulü30596000 
kental kadar tahmin edilmekte 
dir. Halbuki geçen sene mah
•ulü 35,5 milyon kental idi. 

Bu seneki arpa mahıulü de 
~~,-.. .................................. ...-- -

Kambiyo Bors~ 
-. - - . 

lıterlİn 1030, Kuron 15,90, 

Dolar 0,47,16 şııı nıı 3,35,50 

l:'rank Pezeta ı;,50,50 
12,03, 

Liret 9,01, 
R. mark 1,98,75 

FrankB. 3,38,25 Zloti 4,20, 

Drahmi 36,41, PcngU 2,79, 

Frank 1. l,41, 12 Ley 79,3f.l, 

leva 65, ' 
Dinar 26,60, 

Florin ı, lô,90 Çcrvoıı•. 1088 

llorsa 
harici ' 1 

Atıın 
Mecidiye 
Banknot 

·-·o--
l·\ham rn Talıvilatın 

istikrazı dahili 
Duyunu muvahhlde 
lkra111lycli Demlr)olları 

914, 
52,50 

266, 

ııevı 

93,7!1 
68, 

3,45 . ,,, 
'-'ası lftzrm gelirdi. 

Mademki okumamıf, terbiye ger· 
"'-it tabakanın zevki hakim olma· 
•ına kimse cevaz vermiyor, yan o

ı.uınuı tabakanın da bu huıusta re· 
Yİ olınıyacağı kabul edilmelidir. Na· 
•ll bir ilim eseri kar,ısında yalnıx 
0 İlimden anlayanların söz söyltt:me .. 
ie hakkı varsa san'at eseri hakkın
da hüküm vermek de ancak s.an'at
lıi.rlarJn, onunla mefgul olanlarn> 
l.akkıdır· yani her memlekette, ken· 
diı;inin ;e umumun nef'i için kliçUk 
kaim ı· b' "mı·cnin ası azımırelen ır zu 
l.akkıdır. 

Bu hususta edilecek itirazlar ha
btınuza geliyor. ''San'at eserleri 

lı~rkesin rağbetini celbe çahşır, 0 

lı.\Ide herkesin onlardan anlaına8l 
liı:ırngelir; hem şan'at ihtiyacı, her .. 

~eııe bulunan bir şeydir,, diye~ek· 
"'· Doiru değildir; ıan'at eaen de 

llrıca ;ı· ~; dar 

Haliç şirketinin An
karadaki teşebbüsü 
Haliç tiı·keti müdürü Emin 

Beyle ılrketin hissedarların
dan M. Belkiyat şirketin vazi
yeti hakkında bazı teşebbüsat
ta bulunmak üzere Ankaraya 
gitmitlerdi. Şehrimize avdet e
den bu heyet, hükumet nezdin 
de şirketin vaziyetinden bahis
le bilet ücretlerine ilave eclilen 
bazı rüsumun kaldırılmasını ri
ca etmiılerdir. Fakat bu teşeb
büsten müsbet bir netice hasıl 
olmamıştır. 

Katil koca 
Kastamonuda Uzun sokak 

mahallesinde oturan Mehmet 
Ağa isminde bir a~am ~ğlunu 
evlendirdiği gece eglentı yapıl 
mış. Damadın kardeşi Süley
man da eğlencede hazır bulu~
muf herkes çekilince geç vakıt 
yatr:ıış. Sabaha doğru su ısıtan 
karısını hiç sebep yokken satır 
la parçalamıf, kafasını kopar
mıştır. Süleyman bundan son
ra satırı kendi kafasına vura-

k ag· ır surette yaralanmıştır. 
ra bi . t 
Cinayetin muvakkat ~ cınne . 
ten ileri geldiği söylenıyor. 

PraA' sefiri~izin 
cenazesı 

Geçenlerde vefat eden Pr~g ·~
. . . S"le man şevket Beyın aıle 

fırınıız u "1 • • 
. P a"dan •ehrimize gelmıştır. 

Si r g y ' d' 
M h mun tahnit edılen ce~e ı 

..- u d'I 
de bugünlerde getirilerek defne ı e 

ceklir. 

h't eder ve ilim ihtiyacı 
herkeoe 1 ap . . 

' t 'htiyacı kadar umum,dır. 
dasan• 1 • 

R
.' • ilimlerden biç anlaıruyan bir 
ayazı , . E' 

adaına Henri Poincare'nın, ınt-
. ' kitaplarım satın almak mem· 

teın ın S . , 
d ? Her arzu eden pınoza 

nu ınu ur . d 
b 

.. t.. eıerlerini ıipant e emez 
nın u un f'ki .. 

·1 f kat onlar hakkında ı r yu-
ın• · a •.• ? .. , .. aade eder mısınJz. 
rutmeııne mus 1 d 

·ı· kitap arı a Onların okuyacair 1 ırn . . 

el derece derece vuI,.arııatJon 
var ır: 

kitapları. 
Sanatı vulgarisation eserleri 

d vardır ye biz bunlara okunm1'tın 
d:miyoruz; mesele bunlarla yüks~.k 

, t karıştırılmamasıdır. Tercu
ıan a ın 
me hususuna gelince, Türkiye gibi 
kültür hususunda geri memleket
lere mahsus olmak üzere, te.rcün1e 

edilecek uerlerin mürakabe edilme

si Jclzırndır. 
fakat ı... miirU.lıe aaıd olacalr-

tır? Jııe ü~üncü nollta da budur. 

Villlgt!llt! 

Maaş 
Kadro geldiği için 

dün tevzi edildi 
Dahiliye, maliye, polis, ndliye 

kadrolan geldiği cihetle, dün bu da
irelerin maaıları verilmittir. 

Veraset kanunu 
Veraset ve intikal veraiai hak -

kandaki kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve ba:zrlarrnın ilgasına daiı 

kanun dün VilAyete bildirilmi,ıir. 

Belt!digede 

Mezarlık 
Talimatname resmi 
ceridede neşredildi 

Mezarlıklar talimatnamesi 
heyeti vekilede tastik olunmuş 
ve resmi cevde ile ilan edilmiş 
tir. Fakat henuz belediye tepli
gat yapılmamıştır. tepligat ya
pılır yapılmaz talimatnamenin 
tatbikına ba~lanacaktır. Bütce
de mezarlıklar faslına kon.an 
tahsisat talimatnameye göre 
sarfedilecektir. Yeniden mezar 
!ıklar ihdasından evvel mevcut 
!arın tamirine batlanacaktır. 

Arabacılar dün bele-
diyede toplandı 

'Arabacılar cemiyeti idare he 
yeti dün belediye iktısat müdü 
rü Kemal Ömer Beyin riyase
tinde bir İçtima aktederek, yeni 
tatbika batlanan arabacılar tali 
matnamesinin tatbikatı etrafın 
da görüşmüşlerdir. Yeni bazı 
tedbirlerin alınması tekarrür et 
miştiı-. 

Ekmek fiab 

Maarif Şüheday 
Ziyaret ----Akalliyet mekteple

rinde hocalık 
1 

Bu sene de ağustosta 
Çanakkale 

ziyaret edilecek 

Hocalığa tayin edilecek olan
lardan ne vasıflar aranacak? 

Maarif vekaletinde içtima e- ilk kısma muallim olabilmek 
den hususi bir komisyon ecne- den mezun olup ta resmi mek
bi ve akalliyet mekteplerine teplerde 8 sene hizmeti mükel
T ürkçe, tarih ve coğrafya mu- lef esini ikmal etmiş olan ilk 
allimlerinin tayini hakkında mektep muallimleri . 
bir talimatname hazırlamıştır. 2 - Darülfünun fakültelerin 
Bu mekteplere muallim tayini de veya yüksek mekteplerde 
sıkı bir kontrole tabi tutulacak tahsil yapan ve tahsillerini ida
tır. Halen türkçe muall~mliğıne me edebilmek için harici bir 
talip olanların adt.di bir kaç yü yardıma muhtaç bulunan genç
zü mütecaviz oldug' u halde, le r. 
münhalleı· pek mahduttur. Ancak hükumet veya cemi-

Hazırlanan taliınatnameye yetler tarafından tahsilleri 
nazaran muallimlik için malum müddetince iaşe ve iskan ettiri 
umumi evsaf ve şerııitten maa-
da, ecnebi ve ekalliyet mektep. ::~!:'.ebelere muallimlik veri-

lerine münhal olduğu takdirde 
ancak ve ayrıca şu asıfları ha- Yeni bir mektek 
iz zevat meyanından muallim ·ı Eski maarif müfetti9lerinden 
seçı ecektir. Orta kısım için dik 
kat edl·ı k . 1 d ve Feyziye mektebi müdürü Se 

ece şeraıt şun ar ır: 
1 - H&len resmi mektepler miha Nafiz H. Şi,lide "Yeni 

de türkçe, tarih, coğrafya hoca Türkiye,, ismind ilk ve orta aı 
lığı yapmakta olup okuttuğu nıfları ihtiva eden bir mektep 
ders adedi ile yeniden deruhte açacaktır.Mektebin teşkilatı as 
edeceği derslerin mecmuu haf- ri mektepçilige nümune olacak 
tada 30 saati aşmayan muallim şekilde izhar edilmektedir. 

ler. Hukuk müderrisleri-
2 - Yüksek mektepleri ik-

mal ettikten sonra türkçe, tarih nin maaşları 
coğı·afya muallimliği için staj Hukuk fakültesi müderris-
yapmış olanlar ler meclisi dün reis Fahri Be-

3 - Orta tedrisat muallimli yin riyasetinde içtima ederek 
ği imtihanına girerek muvaffak bareme göre müd.,rrisler ara
olup ehliyetname alanlar. srnda maa~ taksimi meselesini 

4 - Yüksek ve orta derece-
de resmi mekteplerde evvelce müzakere etmiştir. Evvelce her 
türkçe, tarih, coğrafya, hocalı- gruptan birer müderrisin iştira 
ğını muyaff akıyetle yapmış o- kile intihap edilen beş kişilik 
lup la, halen başka dersleri oku encümenin ihzar ettiği esaslar 
tan muallimler. üzerinde tetkik:~.t yapılmıştır, 

Her sene olduğu aibi bu se
ne de 27 ağuıtos günü Çanak
kale §ehitlerinin ziyaretine gidi 
lecektir. 

Vatan kapılarında vatan için 
can veren binlerce Türk genci
nin kabirlerinin ziyareti bu se
ne de büyük merasimle y~pıla
caktır. 

27 ağustos perşembe akşamı 
hususi bir vapurla limanımız
dan hareket edilecek ve cuma 
günü Çanakkaleye muvasalat 
edilecektir. Vapurda tehitlerin 
ruhuna en güzel sesli hafızlar 
tarafından mevliitlar kıraat edi 
lecektir. 

Çanakkalede vapurdan inile
rek şüheda kabirleri ve muhare 
be yerleri ziyaret edilecek, du
alar okunacak ve harp hatırata 
rı anlatılacaktır. 

Cumaı-tesi sabahı aynı ziya
retçiler vapurla avdet edecek
lerdir. 

Yeni 
Hahambaşı 
Ancak on gün sonra 
intihap edilebilecek 

Pazar gunü akıam geç vAkl~ ka
dar İçtima eden muaevi ruhani ve 

çismani meclisleri Türkiye l1ahan1-

başlığına kimseyi İntihap eder:ıe

mi~ ve intihabın on ıün sonra ya· 

pılacak diğer bir içtimaa bırakıbna· 
sına karar vererek dağılmıttır. Ha

hambaıı bu son içtimada ıntih•p e
dileceği için, hahambaıılık ınPkamı
na hir kaymakam tayininden "azge

çilmiştir. Hahambaşı intihap e<'ilin

ceye kad r mecliıi cismani haham

hane işlerini tedvir edecektir. 
5 - Vücud getirdikleri ede 

Ibrahim Tali Bey bi eserler, tarih, coğrafya ve iç Edebiyat fakültesinde 
Karaköyde timaiyala ait l~liflerle ilmi ikti Edebiyat fakültesi meclisi 

Aguıtoıun 12 inci çarşamba 
gününden itibaren ekmek 8 ve 
Francala 12 buçuk kuruştur. 

Mahkemelerde 

Müdafaasını yapb darlan müsellem bulunanlar. ıniıderrisıni dün reis vekili Ali 
KARAKOŞE 10 (Hususi) 1Jk ksma muallim olabilmek Muzaffer Beyin riyasetinde iç-

Refakatindan zevat ile Bayazıtlen için şu şeraite dikkat edilecek- tima ederek fakülte mesailini 
Kallavi aokaiında Galal•lı Em

rullalu öldürrnellle maznun n.ı.ırı 

Tahıinin muhakemeıine dün 1 inci 

cezada d~vam edilmiş ve ml'lznun 

müdafaaıını yapmı,tır. Muhakeme 

pel. samimi teşyilerle ayrılan umu- tir : müzakere etmiştir. 
mi müfettit lbrahim Tali Bey }'Ol· ,..iiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;::-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r;t,;; 
farda ıeliimlayan halk ve köyllİ ile -
kendiıi tema.& ederek, Kaı·akö.seye 
'lriııl olmu,lardır. Aleskirt kaz~ıınna 
eitmi,Jer, kazanın ihtiyaçları üze
rjnde tetkikat yaparak, avdet eln\İ~ 
)erdir. Burada hatJk ile temaslarına.,; 
devam ediyorlar. ~ugün Tutağa ha
reket edeceklerdir. 

ULVi 

Mahmut Esat Beyin 
bir makalesi 

İZMIR 9 (Hususi) - Ana
dolu gazetesi sabık Adliye ve
kili Mahmut Esat Beyin "lnkı 
lap içinde muhalefet,, unvanlı 
bir makalesini neşretmektedir. 
Mahmut Esat Bey bu makale
sinde yapılan muhalefeti tenkit 
etmekte ve inkılap içinde yapı
lan bu nevi muhalefetlerin teh
likesinden bahsetmektedir. 

Adana tapu müdürlüğü 
Üsküdar tapu memuru Sey

feddin Bey birinci ıınıf Adana 
tapu müdürlüğüne terfian ta
yin edilmitlir. Yerine Adana ta 
pu müdürü Talit Bey gdmit· 
tir • 

Avrupa'nın, münevver z.ü.mı·eleı·i 

tarafından bejenilen eıerlenlen bat· 
kaıının tercümeıine müıaede ehne .. 

mek. 
Bu meHle hiç de baıit deiildir. 

Bir kere münevver zümreyi kiınle

rin tetloil ettiiini anlamal< zordur. 
Bugün bizde, bütün A vnıpa'lıları 
münevv.,. addedenler dahi vardır. 

Tiyatro münakkitliii ed.rken bir 
piyesi beğenmediiim zaman kaç de
fa: ''Yahu o Pariı'te allntlanmış; 

sen de kim oluyorıun,, hitabı ile 
kar,ılanclım. Pariı'te de, diinyanın 

her tarafında da alkıtlanmıt eserle
rin ara1ında çok fenaları bulundu
ğunu kabul edenlerimiz yok değil; 

fakat bunların da çoiıa Avrupa' 
nın resmi müeııeıelerine, yaııyan 

beynelmilel ,Ohretlarine iman et
miılerdir. Ha1buk.i reemi ıan'at, 
eCfelıiyat 111üe11eaalerinin lııayajı 

ıan'atki.rlarla dol-.ı lıabil oldıa-

Kindar biri hasmınJ 
karşısında görünce 

' karar verilmek üzere 26 ağusloıa 

h1rakılmı1llr. 

Halk fırkasında 
Halk fırkası merkezi uınuml ida 

re hey'eti dün fırka binaıında umu

mi katip Recep Beyin riyasetinde 

İt;lİma etmiştir. içtimada bazı;;;;;:;: 

il müzakere edilmiftİr. 

Bıçağını çek ti ve arkasın dan vurdu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!! 
davi altına alınmıştır. 

Ki.tip .. emekle maruf balıkçı feci bir gaflet neticesi olarak 
Kazım ile Mustafa Ali isminde zehirlenmittir , Üç aylık çocuğunu 
iki arkadat arasında evvelce düşu""rdu'" 
münaferet varmıJ, Bu iki düş- Tophanede Bostan içi soka-
man evvelki gün Köprü üzerin ğında Abdürrahman Ağanın Kasımpıışada Hatice isminde 
de biribirlerile karşılaşmışlar- yanında oturan bu ad&m 30 ya bir kadın evvelki gün hamile 
dır Kazım humma tesadüf e- şında Siirtli Hüseyin oğlu Os- olduğu Üç aylık çocuğunu dü-
dince, hemen 1 ııçağa sarılmıf d O ld şürmüttür. man ır. sınan yo an ıreçer-
ve Mustafa,Aliyi arkasında teh H t' A b H ken şekere benzer beyaz bir ıey a ıce ra acı asan ismin 
likeli surette yaralamıştır. Mec de bir adamın metresidir. 

h C h h h 
görmüş, Köpeklere atılmı• bir 

ru erra paşa uta anesine ~ ldd' nakledilmiştir . zehir olan bu cismi alarak ,e. ıasına nazaran iki gün ev 

Ş k "I h ker zannile ağzına alıp yemi,, vel 1:1eybeli adada Kadri İsmin e er zannı e ze ir de bır a_dam kendisini dövmü• 

d
. bir az sonra da sancılanmııtır. b T ye ı ve çocugu u dayağın tesiı·i ile 

Osman derhal Beyoğlu Zükür d" .. t.. p ı· 
Osman ismind bir gen,. du"n h h . ki d Ufmuı ur. o ıs tahkikat yap-,. asta anesıne na e ilmi§, te- maktadır. 

ğu ıibi beynelmilel töhretlerin de 
zevksizliie iıtinat ettiii çok goriil
mU,tür. 

O halde ne yapmalı? Müı·akabe 

kabul edildiği talııdirde teais oluna
cak büro vazife.ini naıtl ifa edecek
tir? 

Burada bir dördüncü nollta ile 
kartrlatıyoruz. 

Ben modern sanat eserlerinin 
eıkilerinden fena olduğunu zanne
denlerden değilim. Romanı ~ok 
sevdiiim için bilallis yenlleri e.lci
lere tercih ederim. Meseli bugünkii 
Franıa'da edebiyatın on aekizincj 
hattıl on yedinci aıırlardakinden' 
bile daha büyük bir devir geçirdi
ğine lcaniim. Andre'Gide ve bilhaa
.. Marcel Proust, bütün inaanh
ğın a11rlarca iftihar edebileceji e
aerler yazmışlardır. Falrat, kana

atimize ittirak edenler kimle-r olur

sa olsun, ~anılmamız ihtimali var 

dır. Modern aııın'atL:i..rlar hakkın

dı yanılmak ihtimati daima mev~ut 
tur. O kaide onlardan İçtinap et-
meliyiz. • 

Tel..r11.r ediyorum, hütün bun
lar tahıi ze\'k meselesi deiilriir; 
ıençlerimizde dilrüıt bir zevkin te

şekkülünü temin etmek mevzuu ba

histir, Kültürümüzde inkılip an
cak ferdi zevlerimizden fera,at sa
yesinde mümkün olabilecektir. 

1 
Bir tedbir olarRk şunu ıöyliyt-bi 

lirİ"J:: Uzun bir zaman için Türli

ye'de, 1850 a.en ıinclen ıonra ya~ıı. 

mış kitaplar tercüme olunama:ı· cün .. 
küt onların iyileri ile fenalarını a
yırdetmek henüz kabil dej-ildir. 

Fakat tercümeler naıd yap.Ja .. 

cak? Bizim hiıei1atımıza uygun 
olmıyan bu kitapları kim ba111.r;ık, 

irim ol.uyacak? Varmak iıledigi. 
mUı nokta budur. 

Bugüft bir tercüme mecmuası
na ve bir tercüme eserler kolekai
yonuna ihtiyacımız vardır. Bu, 
masraflı bir şeydir ve hiç bir husu
ai müesıeae hiç bir fert bunu üze-.·i .. 
ne alamaz. Bunu, Devlet yapm~Jı
dır. 

Tercüme met1muaıı dedik; ko
leksiyonun yanında bunun ne lüzu
mu, ne faydası vardır? 

Bir kere mecmuanın İntitar Sil• 

hAsı, kitabınkinden 1renittir. Sonr.ı 
mecmua, yalnız birtakım eıerlerjn 

tercumesini neıretmekle iktifa et
mez, tercUmeleri tenkit de eder. 

Bizde tercüme sanatı de p:-k 

İptidaidir. Evveli dilimi:ıde, ecnebi 
dillerde hulunan her kelimenin kar

tılığı yok. Lı'.ııat yapılmasını alim
lerden, encümenlerd•n Lıı· UCK ıyoruz; 

doğru değil. Encümenler, olsa ol-
sa ~it encümeni gibi, bir IUgah 
lercumeye kallcar. Hallıuki lü at 

Tifo salgın 
Değil! 

-·-
9 günde kaydedilen 

tifo vak'ası 
7 den fazla değildir 

Dün bir gazete, tifonun 81gır. 

bir halde olduğunu, yalnız Sürl·Y· 
Y• B. isminde bir doktorun altı tifo. 
lu haalayı t•davi ile meşaul buluıo
duiunu yazıyordu. 

Doktorlar bu nevi sari ha•tnlık
ları ihbar etme&e mecbur bulunduk 
laı·ı cihetle, bu vak'alardan ma!Uır.a
tı olmıyan sıhhiye müdürli.ıgu key .. 
fiyeti tahkik elmİf ve doktor Sü
reyya beyin Şiıli Sıhhat yurdunda 
ahı değil, biı· tifolu hastayı ı davi 
ettiğini anlamıştır. 

Sıhhiye mUdürlüğünde n1~ cut 
malUmata •(n·e, ağu&tosun birirıden 

9 uncu günü ak,amına kadar Ni
~antaş "Ve Tet"·ikiye cihetlerindc 2 
Beşiklat kaza11 dahilinde 2, p •. nııaİ 
tıda 2, Kurtulutt• 1 ofnuık uzere, 
dokuz aün zarfında 7 tifo ·ak'au 
zuhuru kaydedilmiı tir. 

Sıhhiye müdürlüğü bu rnkk•ı1'· 

ları gösttren tifonun u.lıın adde<li. 
lemiyeceji kanaatindedir. 

Kitapçıların 
ihtiyaçları 

Maarif rJekili Bugiin ki
tapçıları dinleyecek 

. Ma~rif vekili Esaı B. dun tehri
m"dekı bazı mekt~pleri lefti~ et• 
mİftİr. Vtokil B. bugün maarif rnWı. 

diriyeline gderek l.ıanbul kiırpçı 
ları ile ıoruteeektir. Vekil B. kitap. 
çıların bazı temenni ve tilülyelleri
ni dinliyeeektir. Müteakiben ınw•l
limler birlijine giderek muallimler. 
1 mesl.!1i hasbühalleı·de bulunacak. 
tır, 

Kunduracılar cemiye
tinde intihap 

Umum kunduracılar cemiye
tinin heyeti idare intihabı dün 
cemiyetin Çarşıkapıdaki mer• 
kez binasında yapılacaktı. Kun 
duracılar arasında bir anlata
mamazlık hasıl olmuş ve bir 
çok azanın daha reylerini isti. 
mal etmedikleri anlatılmış ol
duğu cihetle heyeti idar~ intiha 
batı başka bir güne bırakılmıı
tır. 

Mehmet Ali Paşa 
hanı davası 

Galatadaki Mehmet Ali Pa . 
şa hanı davasının evkaf lehine 
neticelenerek, bu baptaki Hi
mın temyizce tasdik eclildiiiei 
evvelce yazmıttık. Ahiren ala
kadarlar ve veresenin vekilleri 
tekrar temyiz mahkemesine 
müracaat ederek yeniden tetki
kat icrasını istemitlerdi. Tem
yizce yapılan tetkikattan sonra 
bu müracaat reddedilmiştir. 

İrtihali müessif 
Sabık valilerden aziz reji mii 

fettiti Bedri, İstanbul tüt'ün ia 
hisarı bat müdürü Hacı Lütfi 
:Z:iraat Bankası hukuk mütavi: 
rı Mazhar Beylerin amcası u 
ki ve Faik Beylerin pede;leri 
Mustafa Ra~it Beyin vefatı t• 
essürle haber alınmı9tır. Cena· 
zesi Bomonti fabrikasındaki be 
nesinden ıaat 11 de kaldırıl • 
rak Maçka kabristanına defn• 
dilecektir. Kederdide erkanı 4'i
leıine beyanı taziyet eyleriz. 

kitaplarında, en iyilerin~ dahi 
kelimeler canıızdır; manaıını söıte
remez. Mana, statİque deiil, d~ 
mique bir feydir. Kelime hareket 
halinde, yani cümle içinde ltir ma
na ifade eder. O halde llartılı*1, 
ancak eıer tercüme edilirken IMıht
nur. Tercüme mecmuası, tercünıc.

leri tenkit e-derlıen, bulunan heli
meleri de- t•ınif eder ; bunların 

etrafında münaJ.atalar aç•r. 

• • 
Bu tercUme mesele:~İne, Yunan .. 

ca 'e Latince meselesi gibi. daima 

l'vdet edeceğim; çünkü men1elcke
timizdc bugün kültiır işlerırden 

daha mUstacel hiç bir şey olmadılJ;ı" 

na kaniim. O iki me ele halledilme
dikçe de, kültür sahaaınd• y•pıla

cak bütün fedaki.rl•5'1nr ıeınrr~ıia 

k•l..,..ia -.bkı'.ımtlur, 

ı urullah ATA 
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11 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 
Na: 100 Telı:raf adresi: M'ılliyet, 

tanbul. 
Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
C Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kurut 
,. 750 n 1400 n 

.. 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ı:eı;en nuslıalar 10 kurut 
r. Gazete ve matbaaya ait iti"" 
n müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilinların mes'u1iyetini 
bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30, 

asgari 20 derece idi. Bu
giln ruzgir poyraz hava 
!!.Ç•k. 

Geçenlerde bu sütunlarda 
tim, dul ve mütekaitlerin 
ıa~ yoklamalarındaki güçlü
ı yazmıştım. O meyanda ma 
ile heyetlerinin ilmühaber
·den para aldıklarına dair 
· ıey ilave etmedi idim. 

Zannediyorum ki; bu heyet 
·in gazetelerin verdikleri ha
r mucibince acezenin ala
kları kutu layemut bet on 
ra maaşın yoklama ilmüha

VI rinden para almazlar .. Aldan 

tlic 
leketi 
ınüra 

bet t• 

Bu 

arpa 

ler. 

a., 
• 

ıı 

\ ~ 

şım .. 

Hata etmitim. İnıanın hata 
u itiraf etmesi yan affedilme 
demektir. Ht:yeti ihtiyari
ler bu aciz ve cemiyetin t•f
tine muhtaç adamların ma
yolamalarından para alıyor

. ve parayı almadan ilmüha
r vermiyorlar, bütün. İıtan-
1 mahalle heyetlerinin böyle 
luğunu iddia edemem ama 
ti hacette tayin edebileceğim 
zı mahalle isimleri vardır. 
ltta bunlardan birisi ilmüha 
r için para vermek istemi
ıı bir maaş sahibine demittir 

- Efendim bizim ne boy. 
muzun borcu sizin ilmüha
rlerinizi tasdik edelim. Biz 
çoluk çocuk sahibiyiz. Ben 
odaya ayda 18 lira kira 

riyorum. Yoklama ilmüha-
rlerinden para ahnmıyacağı
hangi gazete yazmışsa siz 

lip o gazetede ilmühaberini 
yaptırın! 

Bu sözler maalesef bir es
f ağzıdır. Mahallelerin mil
e ve hükumete karşı "işte 
•im §&yanı itimat adamları
z, diye seçip gösterdiği a
nıların ağzı değildir. Ayda 
lira ira verdiklerine naza

\ bu efendiler bu işe kar 
n, ticaret için gelmişlerdir. 

Heyeti ihtiyariyelerden bek 
ıen şey bu değildir. 

.eçenlerde Ü skudarda bir ma 
ite heyeti de yoklama ilmü-

I· 
beri verirken maaş sahipleri 

sünnet düğünü mü, müsa
ıç ~re mi her halde bir eğlence 

eti almaları için cebretmiş-

Yoklamaya gidenlerin ekseri 
ı:adın, çocuk ve alildir. Böy

ı ·:ayri kanuni ve gayri mantı
,ekliflere mukabele ve muka 
me~ :::demezler. Şikayet et
·ye ne halleri ne vakitleri var 
·. Halbuki şu yazdığrm ve be 

11 n öğrendiğim iki vak'a gös-
1 ·iyor ki, bir kısım mahalle 

lkı tazyik etmektedir. 

Mahalle hey' etlerinin şayanı 
' mat telakki edilmesi bu işi 

·ef için ve mahalle halkına 
•met olsun diye yapmaların
ndır. Dükkan açıp para ka
ımaya kalkanların sehadet
iııi ili• aiış eriş sözı; telakki 
nek zaruretindeyiz. Bu işler 
ne ait ise ona hitap eden 
satırlar bazı haksız ve yo\
dukları gösteriyor. Alaka
ran isterlerse madde tayin e
!>ilirim 

FELEK 
• 

MİLLİYET SALI 11 ACUSTOS 1931 

Askeri bahlsler 

ilk türk kahramanı Mete'nin 
kumandanlığı 

.. 

Dahili vaziyet: 
Mete bu suretle milli ordu

sunu teşkil edip, yetiştirdik -
ten sonra, idi ki, "büyük tehli
keler içinde,, dört tarafından 
dütman memleketlerle çevril
miş olan "milletinin idaresini 
haris karısının (Mete'nin üvey 
·anası) eline bırakmış olan,, ve 
bu sırada, guya kendisini tedip 
için üzerine bir ordu ile gel
mekte olan ihtiyar babası 
(Teuman) ın üzerine yürüdü .. 
Ondan Ubeyliğini aldı .. 

* .... 
Mete, bu suretle, dahili hasım 
lari\e uğratırken, henüz (Te
uman) taraftarı olupta öteye 
beriye datılmış olan beylerle 
çarpıtırken, Koyunlular devle
ti dahilen sarsılmıf bulunu

il 

--- - u / ( ( 

I~ 
l 

de, Mete'nin harp taraftarı 
olmadığı kanaatini hasıl etti 
Tugulu'lar da, "Ne istesek ve
riyor diye, harbi göze almıyor, 
istediğimizi alabileceğiz. O 
halde harbe hazırlanmağa da 
hacet yok.,, Fikrini telkin et
ti .. Bu suretle (Tugulu) larm 
harp hazırlıklarını gevşetti; 
onları gafil avlamayı temin 
etti .. 

(Tugulu) lar, bu gaflet için 
de mağrurane bir üçüncü ta
lep de daba bulundular: Hudut 
üzerinde Sevkulceyş'çe mühim 
bir arazi parçasının Tugulu
lar ü\kesine ilhakı .. 

T ugulu'lar, bu taleplerillin 
de kabul edileceğinde hiç şUp
be etmiyorlardı .. 

"lnsan dağı meydan,, yordu. 
* "' "' ''muharebesi,, 

Harici vaziyete gelince: Mete ise, kazandığı zaman 
Bu devirde Koyuluların zarfında ordusunu da iyice ha

kuvvetli üç dütmanı vardı: Ce zırlamıftı .. 
nupta (Çinliler), garpta (Yu- Komıusu bulunan üç düt-
eıiler), şarkta (T unghu mandan halen en tehlikelisi 
Tugulular).. Tugulular idi.. Binaenaleyh 

- Evveli hangi düşmana Mete için de ilk hedef en teh-
saldırmalı? likeli dütman olan Tugulular 

Bunlardan Çinliler, impara olabilirdi .. 
torları Şeoangti (Che • Ho- Bugün dahi, s~vku idare 
ang • ti) nin ölümü neticesi, d d 

prensiplerin en birisi bu ur .. "birbirleri ile mütemadiyen 
Mete de bunu yaptı; Tugulu

çarpışan küçük krallıklara bö- lara, 'Evet!,, cevabı yerine 
lünmüş, için için kargatalık- (ilanı harp) cevabını verdi .. 
lar içinde yüzüyordu .. Şu hal- Ayni zamanda ordusu ile der
de Mete için şimdilik Çinliler- hal harekete geçti.. O zaman 
den gelecek büyük tehlike yok takriben (İnsan) dağlarından 
tu.. geçen hudut üzerinden, Tugu-

- Garptaki (Yueşi'ler) da luların hiç ummD.dıkları yerden 
hi, Teuman (Teou • man) ın ve hiç beklemedikleri bir an. 
birkaç ay evvel (M. C. 210) da geçerek, Tuguluların ha
kendilerine indirdiği darbenin zırlanmasına meydan bırakma 
sarsmtısırdan henüz silkinip dan, (b:ıskın yaptı .. Tugulula
sıyırılamamış bulunuyorla•·dı. rı kuşattı; imha etti; Tugulu-

§ - Şark komşuları (Tu. !ar hükümdarı da ölüler ara. 
gulu) !ara gelince: sında idi .. (M. C. 209) 

Bunlar "ötedenberi fırsat Buraya kadarki izahattan 
buldukça Koyunluları eziyor- J anlaşılıyor ki, Mete'nin harp 
lar, baş kaldrtmamağa,. çalışı- usulü "Baskın,, tarzında idi .. 
yorlardı.. Bu usul bugün dahi böyle-

Bunlar, o sıralarda, gerek dir .. 
vaziyetleri, gerek kuvvetleri 
itibarile Mete'nin en müthiş 
ve en tehlikeli düşmanı idiler .. 

Bunlar, Mete ile babası T e 
uman ve taraftarları arasında 
hadis olan dahili karışıklıkları 
(Koyunlu') !ara taarruz için 
en müsait bir fırsat telakki 
ediyorlardı. Eğer Koyunlu'lara 
yani Mete'ye taarruz ederlerse 
T euman'ın taraftarları olan 
Koyunlu beylerinin kendi ta
raflarına geçeceklerini sanıyor 
\ardı.. Bur.un için Mete ile 
harp için vesile arıyorlardı. 
Adeta küstah ve şımarıkça ta
leplerde bulunuyorlardı .. 

Mete ise, hem dahili işle
rini ıslah, milli vahdeti temin, 
hem de ordusunu tanzim ve 
takviye için muhtaç olduğu 
zamanı kazanmak maksadile, 

'bidayette (Tugulu) ların küs
tahça taleplerini kabul etmek 
gibi fedakarlıklardan çekinme
di: En sevdiği aİ:ı istediler ver
di; en sevdiği kadınlardan bi
rini istediler verdi •. 

Harbi siyaseten 
hazırlama: 

Bu suretle gerek kendi ve 
e:erP.k hariç efkanumumiyesİn· 

"Taarruzda,, muvaffakıyet 
kat'i netice alınmak istenen ye
re düşmana üstün kuvvet ve 
vasıta toplamak ve hareketi 
(Baskın) tarzında yapmakla 
mümkündür.,, 

"Baskın da, düşmanı . gafil 
yakahyarak kuvvetlerini lüzu
mu veçhile kullanmağa mey
dan bırakmıyacak şartlar altın 
da muharebeye mecbur etmek 
demektir.,, 

Mete de bunu daha milat
tan 209 yıl evvel tamamen tat
bik etmiştir .• 

İnsan meydan muharebesi
nin neticesi T ugulu'lar için 
bir imha muharebesi olmuş-
tu .. 

Tugulu'ların arta kalanla
rı (Peking) eyaletinin şimalin 
deki dağlara kaçmışlar, ve 
bir kısmı Vuhuan (Vou . Ho
uan) ve bir kısmı da Siyenpi 
(Sien - pi) dağlarına çekilerek 
parçalanmışlardı. 

§ - Artık Mete için bu ci
hette bir tehlike (birçok sene
ler için) kalmamıftı.,, 

Y eıilköy: A. R. 
(Bitmedi) 

İntikam 

, Baba Klot, yeni ve boğucu 
' bir buhranla yatağında doğrul 

du. Sekiz gündür bu yatakta 
yavat yavaş ölüyor. Gözleri 
kaymıt, yüzü tal<allüs etmif, 
yakın ölümden mütevahhiş bir 
halde uzun ve kemik parmak-
larile çarşafları buruıturuyor. 

Baba Klot ölmek istemi
yor. Hiç olmazsa hemencecik 
değil! Azrail ile hesap görme
den evvel, karnı Viktuvarla 
hesap görmek istiyor. 

Viktuvar evde değil, hasta 
lığın sür'atle ilerlediğini görün 
ce komşu köye doktor arama
ğa gitti • 
Baba Klot koca odada yalnız .. 

Öyle oda ki ocağnda üç deve 
yükü odun ferah ferah yanar. 
İki büyük dolap, ortada geniş 
bir masa, tavanda kuru soğan 
salkımları.. Dıvarda saat ge
çe saniyeleri sayıyor. 

Bu sırada Baba Klodun 
buhranı geçti. Doktorun ara • 
bası geliyor mu diye uzaklara 
kulak verdi. Sakin gecenin 
içinde tıs yok. 

İhtiyar, uzun zamandanbe
ri kafasına koyduğu projeyi 
düşündü. Ölmezden ev•ıe\ tat
bik etmeğe karar verdiği pro
je •• 

Baba Klot, ölmeden evvel 
kendisinden para çalan karısı 
Viktuvardan intikam almağa 
ahdetmişti. 

Filvaki senelerdenberi Ba
ba Klot hesaplarında bir nok
sanlık görüyordu. Zaman za
man, birer gümüş veya altın 
akçesi eksik çıkıyordu. Yer 
yüzünde ancak para hırsı ile 
yaıamış olan ihtiyar, birçok 
pusulara rağmen hırsızı yaka
hyamamıştı. Yatağa düşme
den bir hafta evvel, bir gün 
tesadüfen hırsızı yakaladı. Hır 
sız kim? Karısı! 

O zaman Baba Klot bin 
türlü intikı pr j i dütündü. 
Hiç belli etmiy :ıl, !;endini 
gizliyerek,s•.bred;ırek k.arısının 
paraları sakbdığı yeri öğren
di. Dıvaı-da Ha-Zreti hanın 
bir resmi vardı, karısı bu res
min arkasında.1<i dıvarm oyu
ğuna çaldığı paraları birer bi
rer istif ediyor<lu. O zaman 
Baba Klodun aöz!e;inden bir 
zafer parıltısı geçti. İntikamı 
mn yolunu bulmuştu .. Soğul
can gibi ince dudaklarında bir 
t:::bessüm dolaştı. 

Uzaktan bir araba sesi du
yuldu. Az sonra örde karısı, 
komşu köyün doktoru içeri 
girdi. Ve hastanın nabzını yok 
ladı, nefeslerini dinledi: 

- Biraz kan alalım, rahat 
edersin, dedi. 

Vikluvar \egen, havlu ve 
saire getirirken doktor yavaş
ça dedi ki: 

- Daha evvel haber verme 
liydiniz. Onu biraz rahatlan
dırmak baki!.. Fakat kurtar
mak için iş işten geçmiş .. 

Doktor ne kadar da yavaş 
söylese, Baba Klo~ bu sözleri 
işitti. Ve hiç müte':1eyyiç ol
madı. Zaten öleceğini biliyor
du ve meş'um ak:beti mütevek 
kil8.ne kabul etmişti . 

Kan alındı. Kafein şırınga 
edildi ve doktor hastayı teşci 
edecek birkaç kelime söyledik
ten sonra çıktı, gitti. Dışarda 
Viktuvara hastanın haydi hay. 
di daha yirmi dört saat yaşıya
bileceğini haber verdi. 

Doktor gittikten sonra Vik 
tuvar kocasının başı ucuna gel 
di: 

- Nasıl, rahat mısın? 
- Karıcığım, sonum geldi. 

Sen bana papası çağırırsan, da 
ha rahat edeceğim. Kim bilir, 
şurada kaç saatlik ömrüm kal
dı. 

Bu saatte papası çağırmak? 
dışarsı karanlık, vakit geçmiş .. 
Baba Klot, biraz daha rahat 
olmakla beraber, karısının te
reddüdünü görünce hileye mü 
racaat etti. İnlemeğe ve hırla
mağa başladı. Karısına ı 

- Beni dinsiz mi göndere
ceksin? Dedi. 

O zaman karısı tereddüt et
medi, feneri yaktı ve papası 
ı;ağırmağa gitti. Viktuvarm 

-Fransızcadan-

ayak seıleri uzaklara karıtın· 
ca, yavatça ve bin dikkatle 
yatağmdan doğruldu ve çar
şafların arasından çıkarak aya 
ğa kalktı. Bir sandalyeyi önün 
den sürerek ve ona baston gibi 
dayanarak odayı bir ucundan 
öbür ucuna kadar geçti. Bu ka 
darcık mesafeyi alabilmek için 
birçok defalar durmuş, geniş 
geniş nefesler almıştı. Niha
yet Hazreti İsanın resmının 
bulunduğu yere geldi. Resmi 
kaldırdı ve karısının 'hazinesi
ni teşkil eden çıkını dıvar ko
vuğundan aldı ve yine yavaş 
yavaş yatağına döndü. Ancak 
bir çeyrekte yatağına :ıi~ebildi. 
Orada da kalbinin intizamsız 
hezeyanlarına biraz sükunet 
gelmesini bekledi. O zaman 
ocaktan gelen ışığın akisi altın 
da mendili a-;:tı ve yüz tane 
sarı altın saydı. Karısının ken 
disinden çaldığı paralar .. Bir 
müddet paraları avuçlarının a
rasından şangır şungur akıta
rak zevk aldı ve sonra altınları 
birer bi.-,,r yutmağa b:ışladı. 

Son altını da yuttuktan 
sonra, mendili yatağır altına 
sakladı ve artık kuvvetlerinin 
son addine geldiği için yata
ğa yıkıldı ve kendini kaybetti. 

Baba Klot intikamını almış 
tı. 

Çapras kelimeler 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Ctket Ü•tÜne giyilen (5). 

Mah•us (3). 
2 - isyan eden (3). Zonci or-

gestrasi (7). 
3 - Dolanan ot (8) 
4 - Edat (2). Emel (4). 
5 - NolA (2). Renk (2). 
6 -içki (4). Genişlik (2). Altın 

(3). 
7 - Nota (2). TELA (4). 
8 - Renk (2). Uzağa i!aret (2) 

Bağlamak (4) 
9 - Sene (3). 
10 - Anut (6). 
11 - Yama (2). Orta (3). Ka

naat eden ( 4). 

Yukardan aşağı 

1 - Kayseri mamulatından ( 8). 
Söyle (2). 

2 - Sopa (3). Familya (4) 
3 - Yüz kuruı (4). 
4 - Şiddetli ruzgar (7). 
5 - Odun yanan yer (4). Haya 

(2). 

6 - Kabile (6). Cet (3). 
7 - Dişin irisi (3). Ben (3). 
8 - Bırakmak (4). Müstahak 

(5). 1 

9 - Uzağa itaret (2). iri üzüm 1 

(6). 

10 - Burun akması (5). Herkese 
malum etmek (4). 

11 - Beygir (2). Kabul etme. 
mek (3). 

-""Kadıköy.._. 
Hilaliahmer sünnet düğünü 
13 Ağustos 931 Perşembe 
günil ve gecesi Mısırlı oğlu 

bahçesinde 
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Sihirbazın aynası 

Kırılmışh amma, gene Sultan 
Mehmet onu sarayda alakoydu 
Beşinci günü sabahı, T eofi

losu getiren gemi, Se\inikten 
Bizansa vasıl olmuştu. 

Büyük şair, kapana tutul
muş bir fare teslimiyetile, Bi
zans sokaklarından yürürken, 
genç zabite seslendi : 

- Nereye gidiyoruz? 
- Saraya ... 
- Hangi saraya? 
- İmparatoı·un sarayına .• 
- Ben oraya gitmem .. 
- Niçin? 
- Mezbahaya giden·hangi 

hayvan geri dönmüştür? .. 

- İmparatora arzı tazimat 
ediniz .. Sonra kendi sarayınıza 
gidersiniz! 

Teofilos'u imparatorun huzu 
runa çıkarmışlardı. 

Yuanis şaire verdiği sözü 
derhal yerine getirdi.T eofilosu 
Haliçteki saraya gönderdi .. Oğ 
\unu taltif etti. Bizanslılar Te
ofilosun Selanikten avdetini ha 
ber alınca, büyük ihtilalciyi zi
yarete başlamışlardı. 

Bütün bu hadiseleri sihirbaz 
(Zamora) imparatora tılısımh 
aynasından göstermişti. 

Aziz kariler hatırlarlar ki, 
(Zamora) nm tılıaımlı aynası 

Fatihin sarayında kırılmışh. İh 
tiyar sihirbaz artık bir şey gö
remiyor, bir şey keşfedemiyor
du. 

Maamafih, Sultan Mehmet, 
Zamoranm sarayda kalmasına 
müsaade etmiıti. 

Saraydaki Bizans cariyeleri 
(Zamqra)nm sarayda kaldığı
nı görlince sevinmişlerdi. 

Kahraman (Hüsrev) i seven 
Klio, ihtiyar sehirbazm odasın 
dan ayrılmıyordu. Zamora, gü 
nün birinde elbette onu Bizans 
dilberinin ayağına getirecekti .• 

Klio bu ümitle yatıyordu. 

Hüsrev Prenses Eleniyi ara
makla meşguldü. 

Eleninin lstanbulda - hat
ta Haliçte - gizlendiği mu
hakkaktı. 

Hüs~ev sehirbazın aynasın
da kendi gözile görmüttü: 

güzel kızlardan birini alıve 
yim! 

Hüsrevin gözleri duma 
kalbi attliydi. 

- Gönül kimi severse gü 
odur, ağam! Ben Eleniyi ı 
dim .. Onu arıyorum .• Eleni 
memiştir .. 

- Haydi canım, çocukluğ 
bırak! Paditah onu günler 
haftalarca arattı. Eğer öldüğ 
ne k~:taat getirmeseydi iz· 
bulmağa çalışmaz miydi? 
nun şimdi toprak altında k 
mikleri bile çürümüştür .. 

Hüsrev, kızlar ağasından t 
selli beklerken, manasız sö 
lerle karşılaştı. 

Fazla izahat vermek iıt 
di: 

- Onun ölmediğini zann 
diyorum, ağam! Eleniyi -hi. 
olmazsa - bulurum ümidil 
yaşamak benim için bir tesel 
lidir. 

Bir karşılaşma 
Hüsrev Haliç sahilinde dol 

şırken, birden, çoktanberi gör 
mediği Sinyor Kontarino Ue 
karşılattı. 

Venedik elçisi (HUsreY)i 
elde etmek için ne kadar ~lat
mıı, bu uturda para ve -ett 
sarfetmittl. 

Paditabı - ..... 
"- Hüsrev para ile satm a

lınmaz!., 

Demifti. 

V enedik elçlıl, Sultan Meb
medin bu ıözünü unutmıyordu. 

Her-zaman kendi kendineı 
- Ah fU delikanlıyı bir ele 

geçirsem.. , , 
Diye söylenirdi. '' · ~ 
Hüsrev timdi kal"fıaında du 

ruyordu. 

Hem de ne durut! 

Sakin.. Sessiz.. müt-aı:i., 
Hatta hareketsizdi •• 

Venedik elçisi, kahraman de 
likanlıyı selamladıktan sonra 
yanına sokuldu: 

- Buralarda ne dolaııyor
sun, koca aralan? 

- Hava almağa çıktım, Sin 
yor! 

Eleni yaşıyor.. Sinyor Kontarino, Hüsrevin 
Gülüyor.. hastalığı esnasında kendisini 
Şarap içiyor.. sarayda iki defa ziyaret etmi~, 
Ve bir evin taraçasır.d.ın de- hatırını sormuştu. 

ve: 

nize bakıyordu. - Nasıl dedi, rahatsızlığı-
(Haliç}i F_'."'neı· sahilinden iti nız tamamile geçti, değil mi? 

baren aramag;ı başlamıştı. l y k d s· 
K 1 _ b. b h H.. - aram apan ı ınyor. 

ız ;ır agası ır sa a usre O d d. k 
er ı ço tan unuttum .• 

- Oğul, dedi, sen bu sevda
dan vaz geç .. Prenses Eleni çok 
tan öldü .. Kız kıtlığı mı var? 
Sarayda beğendiğin Prensesi 
alabilirsin! Hünkar onları za
ten senin gibi delikanlılara ver 
mek niyetindedir. Gel, sana bu 

- Çok meyus görünüyonu 
nuz? 

- Şimdi başka bir derdim 
var! 

- Gönül hastası mısın yok
sa? 

(Bitmedi) 

DENiZAŞIRI 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat-

namesi Bu isim altında çıktı. 
" DENiZAŞIRI 11 

1 - Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikası'na dair 

ilk eser, 
3 - Türk harfleri ıle basılmış en güzel kitaptır. .... 

:yana'da yaptıralmıı olan renkli ve renksiz 
kılişeleri papyekuşe üzerine basılmııtar. 

* * * 
Denizaşırı gazetede tefrika edilmiş 

mektuplarının yarım misli daha 
zenginleştirilmiştir. 

olan seyahat 
artırılm !Ş ve 

Denizaşırı her evin okunacak en iyi kitabı ve her 
kütüphanenin hakiyki süsüdür. 

Bfitiln kitapçılarda arayınız. 



- MiLLiYET 

DOUGLAS'IN OGLU 
lly tt·ıı · · ııı· ı s sınema payı-

• 1 Verilen Hollyvoodun 
1 ıen · ı •id' gın er sayfiyesi ve 
ha ~r ·. Burada herkesin 

1
, rıcınde bir çok şeylt-r 
azımdır. Yani bir yer 

'~~ oldu mu, herkesin 
ha ~ malum marifetle-
lt~~· hususi bir kaç ma 
f:ostermesi lazımdır. 

· eglenmek ve güzel gü
~-ııeçirmek değil mi ya? 
a Yemekten sonra, kol 
o~urup bir kenara çeki 
0 ınazsa briç oynaması 

ey enler, bir daha ne 
,Davieı'i, ne Gloria 

l 11 u, ne Corinne Gri
g~tık göremezler. 
t' as F airbanks'ın oğlu 
I Ce • dl mıyetlere mutlaka 

t b1
• ır. Çünkü sinema ha

t b~ldi.~~ bir kaç marifeta 
d ldıgı bir kaç marifet 
a ondan .. Joan Crav

lı ~~lenmezden evvel, ba
likt k k.ar~.sı o~an valdesi 

e kuçuk bır köşkte o
ltd 
tllku. sempatik ve fakir 
l f ·· Babası ona ihtiya
d azla on para vermezdi. 
efa k d" .. b' . .. en ısını ır cemı· 
Otan . h b" 1 l bi-; sınema mu a ır e-

rı anlatıyor: 

"F k c· a at ne Douglas, n! 
I ıckfort cemiyete gel
e•·di. Tanınmıf bütün si 
~ıldız!ar odara.. Tabii 
.. eıı sonra herkes bir ma 
~&terdi. Marion taklitler 
··taplin tarkı söyledi. Sı 
11 Douglaa'a gelmitti. 
a taklitlere başladı. Ma-

~vcıgıas·ın oglu 

~~ İyi Ruth Draper' den i
ıtŞler yaptı. Bilhassa ba-

• .. arlo'yu Mary Pick-
I kQYle taklit etti ki, bütün 

rl:;k~hadan çınladı. Son
ını okudu. Sonra otur 

kanyolca, Türkçe, ltal
q 0nuştu. Bu lisanları bil 
en d '"I ı· d egı , fakat ke ıme-
ıa~rup şive ve telaffuzu 
i da ederek konuşmasını 
a:ı en .. Bir Türk, bu türk 

11 
~?1a, fakat uzaktan te-
ınlerse, türkçe konu-

Norma Sh11r11r 
lduğuna hükmedebilir.. Fa- j hayet sevilmeğe ihtiyacı olan 

tut salondaki bu muvaffakiye- bir kızdı. Genç Douglas onun 

t
.a r g"men küçük Douglaı kalbini anladı. Evelendiler. Jo 
ıne a , d .. 

stodyolarda 
0 

kadar tanınmış an on an sonra rollerını daha 
değildi. Çok az çalışıyor, bütü~ güzel oynamağa başladı. Evli 
gününü babası ile övey annesı ve mes'uliyetlerini müdrik 
Mary Pickford'un çalıştığı Douglas artık salonlarda baş
müttehit artistler stodyolann- ka türlü bir itibarla karşılanma 
da çevrilen filmleri seyretmek - b 1 d A k b b 

1 
• . . d O m nlar di ga aş a ı. rtı ona a ası-

e geçırıyor u. za a - • . or ki . nın oglu nazarıle bakmıyorlar-
y - e:ınamın ismini taşımak dı. "~a~ah müfrezesi., filmini 
bana zor geliyor. Bu ismin bü çe':oırdıkten ~onra g~~ç Doug
yüklüğü yüzünden küçük rol- las ı~ kı~metı daha ıyı anlaşıl
ler kabul edemem. Büyük rol- dı. Şımdı herkes memnun! Ba 
leri de baoa vermezler. Yardım bası da, övey annesi de, karısı 
da isteyemem. Koca Douglas' da, kendisi de .. Bilhassa karısı! 
m oilu yardım iıteaio, bu na- Çünkü Joan kocasım tabüt d _ 
sıl olur? Hulasa çokçetin bir · d ekt d' B e 

kid 
. . . recesın e ıevm e ır. erver-

mev eyım azızım. 1 H"ll 

H 
lb k" b k H il d Y 1 s de muhteşem bir ka-

a u ~ l~ çocuk! 0 dyvood şanede oturuyorlar. First Na 
un en ıevım ı çocu arın an ı. . 1 • .. .. .. -

Ok d
. B' k tıona ıle uzun muddetli bir mu 

umasını sever ı. ır ço 
1 

· b b'l' dı" Res kavele aktettiler. Senede u··ç 
manzume erı ez er ı ır . . . 

b 1 d 
fılm çevırecekler. Bu müddet 

me ayı ır ı. . 

O k
. b' k · mı'ye zarfında vakit olursa başka bir 

va ıt ır ço 1onpre . k h b 

1 d k
. b"'t"' ayeleri şır et esa ına çalışa bilecek-

er var ı . ı, u un ser~ . ler . 
gençliklerınden v~ m?tenas~p 
vücudlarile güzellıklennden •-

Her biri ne kadar dolar mı 

kazanıyorlar? Haftada 2000 ile 
5000 arası! biribirlerini seven
bir çift için ki.fi değil mi? 

baretti. 
Fakat tali yardım etti. Jean 

Cravford'la evlendiği zaman 
kimse gözlerine inanamazdı. 
Yalnız o genç kızın ruhuna nü 
fuz edebilmişti. Joan gibi her
cai meşrep, mütehavvil bir kız 
nihayet bir genci intihap etsin. 
ve evlensin, kimse inanamyior 
ve evlensin, kimse inanamıyor 
du. Joan ne kadar bir . dald.a 
durmayan bir kız olsa bıle, nı-

ita Rina sinemadan 
çekildi 

Sll"p artistlerinden Matmazel 
İta Rina, Sırp mühendislerin
den M. Miodrag Corciyeviç i
le evlenmiştir . 

İta Rina genç mühendis ile 
geçen sene Berlinde tanışmış
tı. lzdivaç projelerini gizliyor
lardı. İta Rina katolik olduğu 
için, kocasının arzusu üzerine 
ortodoksluğa geçmiştir. ikinci 
vaftizde ismi değiştirilmiş ve 
kendisine T amara adı verilmiş 
tir. Vaftiz Berlindeki Rus kili
sesinde yapılmıştır. Zaten ha 
Rina'nın asıl ismi de fda Kara
vagna idi. 

Düğünleri de Belgratda bir 
küçük kilisede tam bir mahru
miyet dahilinde yapılmıştır. 
Madaın Tamara Corciyeviç 
Belgrat gazetecilerine artık si
nemadan çekildiğini ve kendi
sini aile yuvas'tna vakfedeceği
ni söylemiştir • 

Tayyare merakı 
Amerikalı sinema artistleri 

arasında tayyarecilik merakı 
gün geçtikçe artmaktadır. Ar
tistleri biribiri arkasına pilot 
şahadetnamesi almaktadırlar. 
Bunların içinde tayyare idare 
etmesini bilenler, diğerlerin" 
talimler yaptırmaktadırlar. Me 
sela Vallace Berry vakitleri o 
kadar darken bile diğerlerine 
tayyarecilik öğretiyor. Ben 
Lyon mükemmel bir tayy1ıreci 
dir. Karısı Bebe Daniels de ge 
çenlerde pilot şahadetnamesi 
almıştır. 

fransada Marie Beli bu yo-
lu act• 
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---.~K_A_D_IN--:---ll 1 
Beyaz el 

Oyunlar 

Cambazhane 
Müdürü 

Oyunculardan biri canbazhane 

müdürü olarak İntihap edilir. Seçi~ 

len müdür oyunculardan ayrılır. 'le 

~~ kadın.ları vardır ki, ev iş 
lerını ekserıya kendileri görür-
1~1ı-. Çamaşır yıkamak, tahta 
sı mek vesaire ellerinin derisini 
b~ar. Bunun önüne geçmek i
çın her sabah mısır unu ile bu
lamaç yapmalı ve bu bulamaç
la elleri ve tırnaklan bir müd
det oğuşturmalıdır. Elleri sil
meden evvel avuca bir kaç dam 
la gliserin akıtarak, tekrar 0 _ 

ğuşturmalı, ondan sonra avu-
k 

ı her oyuncuya vahti bir hayvan is~ 
ca yı ayıp silmelidir. Eğer el
ler gene siyah kalmışsa limon mi verir: Kaplan, 

arılan, pars, 

saire .. ~ekli kullan~alıdır: A; ZE.man için- timsah, gergedan ve 
de ellerın derılerı güzelleşir ve (1) 

beyazlaşır. 

Bikarbonatın faydaları 1 ~-~~~-;."':-!!f3 
Çok aşçılar kuru sebzelerin . ;: ı 1 

_ • "' , ,-:-.t 1~1-~ 1 I 
b k . d" - . d 'I; • ,r ça u pışme ıgın en şikayet e , ' ~ ır; - ı 1 

derler. Halbuki kuru sebze kap ı : ~1 1 
.»-:-, -- lll1ı1 :.,•1 '.'.'.:.·.·; 

t b
. d f k ~· - ' 1 

11 
' ,,_ 

a ır e a. ~yna~ağa başladı- r-ı • · • . ,-.,.,y_,,..,,7 : 
ğı zaman, ıçıne hır mikdar bi- ~ o ı ~ .,,,,,,-· · _ - ;s' 
karbonat ili.ve edilirse, sebze • -·· _ · : . ~'. 
§~yanı hayret derecede çabuk Bire.- İ•im al~n oyuncuhr bir 
pışer. Karbonatla pişen kuru 

b 1 
saf halinde dururlar ve b3nbazhan • 

se ze er, ağırda dağılırlar ve 
daha kolaylıkla hazmedılilir-

müdürü :iç metro! ;ırhalarında du· 

ler • rur. (Sekil (2) 

Beyaz üıeaine kırrr... zarif 
bir pUij pijanı.nı 

İncir şarabı 

( 
'• ~...- • ~">-r . - -.,...,. --·: -~ 

1 
..!, "'~"' ·~ '~~-" ' 1 . ~'-~ W J ı r,1.Pr 1 "'..,.. 

,,_i 1 ll Ilı ; ~ : ' ' ./ j .•. -
-.~ -~ -,., _, , ~ :;-~ 
:-~---~-~ Jl_;;:aı;ı . 

Der ![İ! 

- Bir ar"lan İsterim. 

Eğer oyuncuların içinde arslan 

yoksa, canbaz.hane müdürü gaj ve

rir. Eğer oyuncuların içinde arslan 

varsa, derhal ileriye doğru kofn'\8.· 

ğa baılar ve canbazhane müdürü 

de yakalamak için arkasından ta

kip eder. Fakat canbazhane müdü
rü otuz ınetre kadar ileride çizil

mit olan çizgiden ileriye gitmez. Bu 

çizgiye gelinceye kadar arslanı ya. 

kalarıa, o zaman arslan gaj veı·ir. 

Y akalayamazu canbazhane müdü
rü gaj verir (şeki 3). 

rü eaki yerine geç.er ve 

yun ba~lar: 
· - Bir kaplan isterim. 

Yahut: 
- Bir çakal isterim. 
Yahut: • 

tekrar o-

Trenin 
Sür'ati 

1 Aya 
Dair 

/ 

Büyi•k!er pek o k>dar meşgul ol
m»l•r, fokot kürüklel'in dikkatleı·i 
daha k("'kindir. Onun icin me1ı1elil 
trc:ı.dc, vap;onun r<\yl:trı 
,eç ten fa·nl ,tı fasılalı 
deyışme d'kkat ederler. 

Üzeı-inden 

hak lrak 
Diyebilir-

1 r ki rk rlckl rin cıkardığı bu ses 
ı·ayl.:ırın ilti~ak noktalarından gcctı

~i zıım '" hu:sule nelir. Tramv3y)ar
da da i>yl~ değil mı? 

Biliyormuıunuz ki bu trak lrak 

larla neyi ke;fedebiliı·siniz? Trenin 

sür'atini! Meseli ~iz Ankaraya gi· 
diyorsunuz ve va~unun penceretioİn

den kırları, bayırları seyrediyorsu· 

nuz. Birden bire aklınıza bir şey 

geliyor. Acaba bu tren saatte kaç 
kilometre gidiyor? Bunu öğrenınek 
o kadaı· kolay ki.. hem de çok he
sap bilmeğe de hacet yok. 

Yalnız bey babanızdan saatini 
İıteyiniz. Saatin dakikayı göıteı en 

ibresi vardır ya! Bu ibre bir devir 
yapınea, bir dakika geçmit demek
tir. Saatin dakikayı gösteren bu ib 
resine bakınız. Tam bir dakika 

içinde vagonun tekerlekleri kaç de
fa trak trak yaptı? Diyelim ki yir-• mi defa! Bir dakikada yirmi defa 
trak trak .. 

Şimdi size \unu söylemek liızun 
geliyor. Bir rayın boyu 12 metre
dir. Yirmi trak ırak, yirmi defa iZ 

metre demektir. Yirmi defa 12 met 
re ne eder? 12X20 240. Demek 
ki tren dakik•da 240 metre gidi

yonnuf. Dakikada 240 metre !fider 
ae saatte ne kadar gider? Onu da 

bulmak kolay! Saatte 60 dakik• 
var. Demek ki 240 1 60 la zarp et
mek lazım. lıte 2-lOX60 14400 

metre! Şu halde tren saatte 14 kj. 

lometre 400 metre sür'atle gidi-

• Geceleyin gök yüzüne bakl"
gınız uman , ilk gördüğ'!nuz 

şey Aydır değil mi? Ilık yaz ~~< 
şaıı_ıl~rı ay ışığında gezinm:k 
ne ıyı şeydir. işte size o gördu
ğ_ünüz Ay hakkında kısacık ma 
lumat verelim. Ay, üzerindA bu 
lund.uğumuz Arzın peyk'ldir. 
Yam arzın etrafında dönmeğe 
ve ondan ayrılmamağa mah
kumdur. Bize olan mesafesi de 
~ü~rei uzın kutrunun otuz miı 
lıdır. Hem kendi etrafında dö
n~r' ~em bizim etrafımızd" .. 
Şımdıye kRdar bize yalnız bir 
tarafını göstermi,tir. Ayın ar
k& kısmını gören ve bilen yok. 

Ayda bir gün yirmi dört s _ 
at elli dakika sürer. yani sem;ı 
da :"Yrı~_dığı bir yer tam yirmi 
se.k~7. gunde tekrar vi.aıl olur. 
Bızı_m ~afta diye kullandığımııı 
Y.edı gu~ bund n ileri gelmiş
tır. Y edı kere dört yirıni sekiz 
eder. 

Ayı tarassut için kuvvetli ti
liskoplara ihtiyaç yoktur. Se
k!z veya on iki defa büyütc,ı 
bır dürbinle aya bakabilirsiniz. 
Fakat ayı dürbinle bedir halin· 
den ziyade nı:.ıf bedir halinde 
tarassut etmelidir. Yani yusyQ.. 
varlak olduğu zaman değil, ya
rım yuvarlak olduğu zaman .. 
Şimdiye kadar ay çok tarassut 
edilmiştir. Hem de kuvvetli 
triakoplarla.. Ve anlaşılmıtln
ki, burada ne su vardır, ne de 
hava! Binaenaleyh nebatat ta 
yoktur. Fakat inaıı.nlar var mı? 
Eğer vana bunların aydınlık 

kısımda gayet mülhit sıcakla
ra, karanlık kısmında gayet 
mülhit soğuklara alıtkın mah
luklar olması lazım geliyor. D·.ı 
ha sonı·a bu mahlklarm hava
sız yaşayan cinıten olmalan 
icap ediyor. 

Tabiat o kadar genit v.e es .. 
rarengiz şey ki, hiç kimse kuv
vetli iddialarda bulunamaz. 

Bir zamanlar oıeanografi de 
nilen deniz ilminin esa1larmı 

vücude getirmiı bir Monako 
prensi vardı. Şimdi öldü. Bu 
Prens 8000 metre denizin di
bin~e >:•t:'Yan mah.IUklar bulup 
getırmıştı. Halbuki bu derinlik 
te biliyor musunuz ne kadar 
tazyik vardır? 800 havayi nesi
mi tazyik vardır ki, arzın üstün 
deki hiç bir mahluk bu tazyi
kın altında yafayamaz. 

içkinin bu pahalı devrinde 
evlerde daha sıhhi ve daha u
cuz içki yapmak kabildir. Beş 
altı incir alınız. Bunları küçük 
küçük parçalara doğtayınız ve 
bunları mukavemetli bir litre
lik ti§eye koyunuz. lçine iki 
parça da teker ilave edi~iz. Şi
şeyi de ağzınn kadar su ıle dol 
durunuz. Ağzını mantarlayınız 
ve mantarı bağlayınız. On beş 
gün sonra incirlerin tuhammu 
ru sayesinde gazoz gibi köpür
sün sıhhi, az şekerli, temiz ve 
müferrih bir incir şarabı elde 
etmit olursunuz 

- Rar parı isterim .• ililh 

Oyunun nihayetinde oyuııcular 

gajlarını kurtarmak için, içlerin· ·• 
Binaenaleyh ayda da, hiç ar

zımızdakilere benzemeyen mab 
liiklar olabilir. Muhakkak olan 
şey tudur ki, arzdakiler aya g(. 
rerlerse, orada burada olduğu 
gibi bir saniye yaşayamazlar. 

L-
Kadın kostiimlerinde 

q11nil ik 

den seçeceği oyuncunun emrine gö

re, ya eıek gibi anırırlar, ya kur.ha· 

ğa gibi bağınrlar ili;, 

Çiçekli 
Kreton 

llu tatil zamanlarının sıcak gi.in 

]erinde çiçekli kar.:\ton elbise ne İyi 

dir? Yalnız küçük Melihacık için 
karatonun çiçekleri de mini nıini 

olmak li.zımdır. 

Resmini koyduğum~ız p lronl\ 

bakarak - arkaıı, Onü bit·dir -

~ki kat yapıhnış kumaıı k~iniz ve 
k~rlarıru dikiniz. 

- Oh, bu sıcakta lstan
buldakil11r kim bilir nasıl 
kavruluyorlar. Yaşasın de
niz! 

Fakat fen, şimdiki halde, 
ayda bu neviden bile mahluk
lar bulunmadığına itikat edi
yor. Çünkü en kuvvetli tliıkop 
lar ayın sathında hayat ve hare 
~ete dair bir şey göstermemiş
tır. 

Bir çikolata daha ( 
Küçük Cemile anneıi bir çilı:olatı: 

verdi. Cemil de kemali afiyetle ye 
dikten sonra_ tekrar annesinin yanı 

na ııeldi. Dedi ki: 
- Anne, ben çikolatamı kaybet 

tim. Bir tane daha veraene! 

-; Nerede kaybettin yavrum? 
- Karnımda! 

Hagdi bakalım "Adda!,. 
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Bodrum, beledıyesı ıle 

Üçüncü yerli 
Mallar sergisi 

Yeni~tbua 
Kanunu 

iftihar edebilir 
Muğla vilayetinde en evvel elek .. 

trik çıkaran şehir Bodrumdur 
r , 

- 1 

ı Tayyareler m.ilJetler arasın
da ba~döndürücü bir hizla in-

i 
kişaf ediyor. Bugün proje ha
linde olan bir çok şeyler yarın 
tahakkuk s;ıhasma giriyorlar. 

1 

Bodrumdan iki manzara 
BODRUM: (Muharririmizılen) -
Bu mevıimlerde Seyrİş,efaın va 

purları Hazreti NL1hun i{emıııne , - . 
dönnMktedirler. Cebeliberekelten a-
lınız ~da Adana, Merıın ve diğer sa .. 

hil vilayet memurları ve bilha•a b.ın 
' ların ailelerile mektep mualiın ve ta 

!ebeleri lstanbula doğru bir lllUha 
cerci kafilesi halinde akın etmekte
dirler! Onun için vapurlarda ~011 

:4erecelerde izdiham olur ve muhte 
fif cınsten İnsanlarla temas eylemek 
fır~atı zuhuı eder. Bu kadar insan 
kalabalığından başkıt tavuk ve civ

ı:ıvlere varıneaya kadar her tln·lü 

r.anlr mahllıkat vapurun yolcuları n 
-ı. .... -

rasında ahzı mevki etmektedi.-ler. 
Sıcak memleketlerde mahıus ve kes 

kin bir koku ne.reden ve Ful tabir 
r.lunan çiçek saksılarile diieı· vazo
l&r içindeki rengarenk bahar çiçek
leri vapunın en zarar&ız hamulele
rindendir. ! 

Mevıim itibarile vapurun her ta· 
rafında yıiın yr jın karpuz stokları 
peynir ve yai tenek~leri gCiriilüyor 
ki bunlar para getirici eşyalar ol
tluklarından vapurun izdihamını tez 
yit etseler bile insanın bunlara. kar 

şı hiddet değil bilakis menuniyct 
İ:t:haı· edeceği geliyor. Vapurlarda 

en zaraJa mahlülcat zincirden ho,<tn 
mı~ delilere benzeyen bir sUri.ı ço
cuk lcafilesidir. Bu yumurcaklar dur 

otur bilme:ı.:Jer muttasıl koş21rl11.r! 

Bo~ koltuk ve sandalyaları kaparak 
bu} ilkleri ayakta bıı-akırlar! V ~ ge

mi.nın kenarlarındaki demir paı·nla.k 
lıkiarın uzerine çıkarak denızt.: uç

'nak vaziyetini alırlar ve İnsanın yü 
reğini aj:tına. getirirler! Hele bun
iarın henüz süt emen cinsleri var

dır ki mlltlaul ciyak ciyak lwtırır 
lar ve halkı iz'aç ederler.! Si.tim 
F~lclin kulakları çın1aıın sütunu 
mı:hıusuna entereNn mevzulat· bul

mak fU mevsimfetcle benjm gibi bir 
Mf'rein .. ,...e Adana seyahati yapn1a

s•n1 tavıiye eyl~rim! 

Vapurda intizam 
Seyrlıefain ,·apurlarındaki i11ti

zan1 ve ınülıunmeliyet olmaıaydı 

bu Hureti Nuhun teknesini. andı

t~n inlihamlı yolculuk doirusu çe
Lilme-, bir hal alırdı!! Vapurun sü 

... ·ariıi Adil Bey kaptan1n diimen ne 
ferine kadar herkeı vaaifeıini hüınii 
•ur~tle ifa eyleıliklerinden dolayı 

jolcu]ar izharı memnuniyet etmi1-

lerdir. BilhaHa Batkamarot Hacı 

efendinin terbiye ve nezaketi ve i.ş

lcr1ne ihtimam ve dikkati fay•nı 

tfkdjr görülmöttür. 

Bodrumda 
Rndostan sonra Bodrum'• da uğ· 

rac!rk, Buranın manzarası beni dışa
rı çıkrni ğa mecbur eyledi. Bodrum 
kı-.abası batını denize doğı·u uzat
m.ş ve kanatlarını dışaı-ı yaymı,\ bir 
k.a~·tat kuşuna benzemektedir. He
men bir sandala atladım fak~t va
purdan çok uzaklarda demiı·lediğin
den sahile çıkıncaya kadar epey Z•
man sarfeyledlk. Koc11man blr sala
purya, içi dolu İnsan, bir çift küı-ek

le dıtarı çıktık amma biz de bin ke 

re pişman olduk!. 

K ymakaın Neçmi Bey me>.un bu 
!unduiu ciht!tfe "·ekiii malmüdü•·ü 

Beyı İstirahat halinde bir kah"enin 
önünde tav.la oynarken buldum. 

Çarşı ve pazar 
Bodrum ~arşııı sahile muvazi u

zun bir sokaktan ibarettir. Vakit 
ıeç olduğundan herke• dağılmı~ ve 
sokaklar tenhalaşmıştı. Vapur arka 

<İa,ları üçer beşer küme halinde he.
tarafa dağılmışlar geziyorlardı 

Belediy~si 
Ben de biraz dolattıktan sonı·a 

belediyenin önünde bir kaç arkada 1 ! 
şile otuı·makta olan belediye reisi 

muktedir duktorlarımı~dan !\-İÜ.,;. 
Laz Beye mu1~ki oldum. Şahsım da 
~ 

sevimli olan bu kıymetli belediye re 
isi beni eörunce i2harı menınuniyet 
eyledi ve gıyaben beni tanıdığını ve 

çoktan beri vürudüme muntazır ol
duğu ve benim için bir yer de hazır 
)attığını söyledi 

Belediyenin muva/fakıyeti 
Belediyenin varidatı pek cıizi i

ken Mümtaz Beyin hımmelilc 20 
bin liraya çıkarılmış. çarşı kin1ilen 
asfalt yaptırılmış, şehir elektı·iklc 

tenvir olunmuştur. Mümtaz Bey de 
niz kenarına nhtımlar çcktirnıiş. be 
tondan ıenit ve denize doğru ıni.i

kemmel bir iskele yaptırmıştır. Muğ 

la vilayetinde en evvel elektrik yap
tıran Bodrumdur, ve bu' yüzden de 
büyük bir şeref ve iftihar duyr;usile 
mütehasıistir ki bunda yerden kö
ke kadar hakkı vardır. 

imar 
Belediye reisi Mümla;ı Bey:n fah 

siyeti yeıane bir varlıktır. Ben s<lhi 
le ayak basınca tarırdım. Bodrum 
eibi bir kasabanın sokakları asfalt
tan yapılmıt olacağını hiç ak1nna ge 
tirmezdinı. ! Mümtaz Bey ıtimıli de 
on bin lirayA aıri bir belediye daire 
İi yaptırmak üzeredir. Bana planla~ 

rını eösterdi, çok botuma ıitti. Çar 
tının bazl girinti ve çıkıntı ye.a·lerini 
de İstimlak ederek kaldıracak v< or 
ta yerde caddeyi kapdyan harap bir 
camii de yıktıracaktır. 

Malumat 
Kasabada 1200 hMe ve 50000 nü 

fus vardır. Belediyenin ebe ve hükü 
met doktoru olduğu ıibi bir -le ser
best doktor mevcuttur. Memleketin 
ıuyu ııhhi olmadığından taafi)·e et .. 
tirilmeıi takdirde iyiletnıi4tir. Müm 

taz Bey ıibi bir lıelecliye rcisile Bod 
rumlular her şeyi yapabilirler. Nete 

l.im cesim ve naz.arrüba IJir mekte

be de malikdirler. 

ArJJet 
Padi,ahlık devrinde kalesi ve ~İn 

danile methur olan Bodrumda çok 
kalamadıfıma cidden müteeuifim. 
Efe Kizım Bey l.ikabile meşhur o
lan riyaziye ve makine hocam mira 
)ay mütekaidi K3·ıım Bey bir ~atnan 
lar Yunan hududunda Neşet Paşa 

ya karıı bihakkin silah istimalile 
cerh eylediğinden dolayı buraya 

hapsedilmit ve zavallı çok ıztıraplar 
çekmitti, ! Refikaları valdemiz biz
zat Bodruma giderek muhterem ho
camızın hizmetlerinde bulunmak su 
retile Türk kadınlığının yüksek me 

ziyet ve faziletlerini gösternıitti. 

Ben zaten ııcaldardan kaçtıirm ve 
bir an evvel lııanbula kavuan 

Fransadaki müstemlekat 
sergisini dünyanm dört tara
fından gelen bir çek ecne
biler de ziyaret ediyorlar. Yu
karki resim serginin en güzel 
ve abidevı çeşmelerinden biri
dir. Bu çeşmenin bilhassa gece 
manzarası reııgarenktir. ,,,.--

Gecen/erde Almanyada Graf 
Zapp~lin'i denilen motörlü bir 
lokomotifin tecrübesi yapılmış 
ve bu lokomotif tayyareleri bi
le gOçmişti. Şimdi Fransada 
da, ray üzerinde otobüs tecrü
beleri yapılıyor. Bu otobüsler 
aynı zamanda şoselerde de gi
debiliyorlar. 

Bir taarruz 
PARIS, 9 A.A. - Ermeni met

repolithaneıinin kiliaeıinde Ahraın 

yan isminde bir ıahıı metrepolite 

yedi el kur,un atmıttır. Metrepolite 

bir,ey olmamıştır. Kurtunlar ba~ka 
bir papazı yaralamıştır. Muteal'ı•ız 

tevkif edilmittir. 

ZA Yl: - Bahriye kumandanlıiın 
dan 31, 8, 10 tarihinde almış oldu
ğum terhis tezkereıni kauen zayi 

ettim. Yenisini alacağımdan eskiıt
nin hükmü yoktur. 

Küçük Pazaı· Arap hanında Bar 
tınlı Ali Rıza oğlu Mustafa. 

çin çalıttıı\'ımdan dolayı artık Bod
rum<!a kalamıyacağımı maalitizar 
beyan ve fakat tekrar ıelecetiıni va 
adeduek Mümtaz Beye ve arkada, 

larına veda ile vapura avdet eyle
dim. 

Andre Basdevant isminde bir 
mühendis te yukardaki projeyi 
vücüde getirmiştir. Şehic iize
rinde vücüde getirilecek olan 
bu tayyare sahası devvardır. 

Tulü 1000, arzı 200 metredir. 
içinde insanlar oturan ve her 
biri 200 metre irtifamıia bu
lunan 18 gratsiyel üzerine inşa 
edilmİs'ir. 

T ahtelbahirle kutba! 

lngiliz kaşifi Sir Hubert Wil 
kins bundan bir kaç sene evvel, 
tayyare ile kutbe gitmek iste
miş, fakat vesaitin noksan ol
muı yüzünden bu emeline mu
vaffak olamamıştı. Halbuki o 
zamandan beri Byrd cenup kut 
bünün üstünde uçtu.Fakat Wil 
kins nihayet tayyareden vaz
geçti ve ondan daha cür'etkara 
ne olarak, tahtelbahri İntihap 
etti. 

Bu suretle "Jül Vem" in bir 
hayali daha tahakkuk ediyor. 
Bu aralarında yol bulmak için 
yaz aylarını kaybederek, bir 
yer intihap ederek kıtı geçirdik 
ten sonra, köpekli kızaklara bi
nerek kutbe gidecek yerde, tah 
telbahre binerek buzların altırr 
dan bir solukta kutbe gitmeği 

Noutilus rJe kaşif Vilhim 

daha şayanı tercih gördü. 
Katifin Nautilus ismini ver

diği bu gemi Amerikan bahriye 
sine ait eski 0-12 tahtelbahri
dir. Bu tabtelbahirde son altı 
ay zarfında mühim tadilat ya
pılmıştır. 

Şimdi kutup yolunda bulu
nan Nautilus da Wilkinsen baı 
ka yirmi kişilik mürettebat var 
dır. Bundan evvel de yola çıktı 
ğı halde, Bahri muhit ortasın
da motörleri bozulmuş ve geri 
dönerek yeniden tamire ihtiyaç 
göstermişti. Bu tamirden son
raki tecrübelerde, tahtelbahrin 
günde altmış, yetmiş mil yaptı 
ğı anlaşılmıştır. Wilkins ağus
tos nihayetlerinde kutbe vara
cağını ümit etmektedir. 

(Başı 1 inci şahilede) 
milli varhğın vü&atini temsil e<leı 

bu sergi geçen seneki sergi1er,~<n 

daha çok mükemmel ve daha çok 
zenıindir. Bazı firmaların i4tirak 
etmemeıinin huıule getirdiği bo~1u 

ğu, buna mukabil iştirak eden firma 
ların çol<luğu ıloldurmu,tur. 

Üçüncü yerli mallar sergısın.? 

bahçe kapısından itibat'en ııralanan 
iki taraflı şık ve kübik pavyonların 

arasından aıiri]mektedir. 

Zarif bir methalden girilen ser
ginin sağ taraftaki pavyonu mensu 
cata ve sol pavyoyonu Sanayi ve 
Maadin Bankası fabrikalarile ılrı 

yat şubesine tahsis edilmiştir. Met 
halin tam karş11ına Kütahya Azim 
çini fabrika5ının çok kıymetli bil· 
eser olitın mihrap ve çinileri yerleş

tirilmiştir. 

Buranın iki tarafındaki iki bü
yük salon gene mensucat ve nıe

vaddı gıdaiyeyc taJ,,.;~ edi1miftİ•·· 

Ser&inin 32 muhtelif salonun
da mobilya, yerli kundura ve dui 

iıleri, işlemeli kumatlar, madeni eş 
ya, mustahzaratı tıbbiye, çini, ıtrı· 

yat, İpekli mensucat, kuyumculuk, 
yazma ve basma, kı·avat ve İpekli 

mensucat, trikotaj, şekerleıne, \1)-Un 

cak; halt ve kuıtüyü, bira, gazOz, 
rakı, fotoıTaf işleri, ve boru ıena

yii yer almıştı. Koridorlarda"i pen 

çere içleri bile işgal edilmişti. Şunu 
da ilave etmek lizımdır ki, serRİde 
mamu18.tını teıhir c;-den bütün erba
bi sanayi geçen senelerin verdiği 

biı· meleke ile fevkalade denilebile
cek tarzda mallarını trşhir etmekte 
dirler. 

Sergi hey'eti lertibiyesi her han 
gi muhtemel bir tehlikeye karşı seı· 

aiyi ve binayı 25,000 liray.ı sigoı·ta 
ettirmi,tir. Sergide sekiz kişilik bir 
polis kuvveti ve bir itfaiye müfreze 
si bulunmaktadır. Bundan başka on 
kişilik bir bekçi grupu vardır. 

Sergiye i,tirak eden firmalar ser 
giyi ziyaret eden halka yerli ma

mulattan ufak hediyeler verecekleı· 
diı·. 

Sergi radyosu daimi neşriyntta 

bulunmaktadır. Galatasaray lisesi 
müdürü Fethi Bey sergide sinema 
ve tiyatroya ınüsaade etmemitlir. 

Darülfünun 
Takımı gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 

hüsnü kabul ve dostluk gördü
ğümüz şimal memleketine ikin 
ci defa olarak gitmek benim 
için büyük bir zevk teşkil edi
yor. Rusların bu davetine ica
bet hususunda hükumetimizin 
vaki olan emir ve itareti üaeri
ne gidecekarkadaşların hizmeti 
ziyaretini deruhte etmek te be
nim için daha büyük biı· ve&.ilei 
fahrolmaktadır . 

Arkadaşlarımızı maddi ve 
manevi kuvvet ve himmetleri 
kafilemizin iyi neticelerle döne 
ceği hakkında bana tatminkar 
hisler vermektedir. 

Arkada,larımın aaami kud
ret ve gayretlerini sarfedecek
leri muhakkaktır. Beni sevdik
leri kadar ben de hepsini sevdi
ğim için güzel ıı-üzel gidip ge
leceğiz.,, 

Sonra kafile reisine Fenerbah 
çe kulübü namına bir buket ve 
rildi ve Taip Servet Bey tara
fından tefekkür edildi. 

M. O. 

lstanbul mıntakası 
merkez hey' eti 

( Ba~1 ı inci sahifec 
men Aktamın bu tefrik•l 
şirde devam etmiş olması '3 

\i ala Nureddin Bey ft 

tam mes'ul müdürü fsk 
Fahreddin Beyler hakkın 
ve iki akşam tevkif müze· 
leri kesilmiş ve Va - N~ ı 
Kalamıştaki evinden çıkı 
l. F ahreddi.ı Bey de Har 
deki apartımanında tevkif 
leı·ek doğruca tevkifhaneY 
kedilmişlerdir. 

ette geç va~ 
tetkikat yapı 

Duı ,ııı.şar.ı ~eç vakte 
vilayette kanuna nazaran 1 
lelerin vaziyetleri tetkik 
mişlir. Gece aldığımız ma 
ta göre neşriyat yapamay 
lara bugün tebligat yapıl 
tır. Bu meyanda evvelce dı l 
dığımız gibi bazı ekalliyel 
tclerinin sahip ve muharı1 
nin bulunduğu söyleıırıı 
dir. Ezcümle "Jurnal Dor 
gazetesinde de bu neviden 
harrirler olduğu rivayet 
mektedh·. 

TEŞEKKÜR 
Vefati ılc bizleri en derin 

ve ekdara gark eden 6evğiıi ıt. 

pc derimi• Türkiye Haham 
Hayim Becarano efendinin 
merasimine iıı:;tirak etmi~ ve 

ve tahriri taziyetlerile bizleri 
li etmek lutfunda bulunmu 

bilcümle zevatı 
Hahamhancnin cismani ve 

• • 1 
mec!ıslerlnc, Galata. Beyog 
Şişli cemaatları heyeti idarel 

bütün n1usevi camaatJarına, bJ 
sa İstanbul Matbuatı ile mu 
dini heyetlere sefaret haneletl 
umun1iyetlc bütün muhterem 
samimi tesekküratıını.ıı ayrı 

takdime teessüratımız mani 
gundan muhterem gazeteniz] 

ve iblağını rica eyleriz. 
Mut vtffa Hahambaşı Hayin 

carano zevcesi ve evl.i.t1arı. 

Üsküdar Banka 
TÜRK ANONİM ŞİR 

TİNDEN: 
Bazı hissedaranıı, talepler• 

rinc nizamnamenin 42 inci ın 
sinin aşağıdaki şekilde tadili 
be küşadı ve sairenin müza 
hakkında heyeti umumiye 30 'f 
muz 1931 tarihinde fevkalade 
ma eylemi§sedc 61 inci madd 
ekseriyet hasıl olmadığından 
lün 14 üncü Pazarte!i günü saJ 

te Üsküdar Hakimiyeti Mi!Jiy< 
desindeki Banka merkezi idar 
de ikinci defa olarak içtima 

ccktir. Talep nizamnamenin t 

ne tcallül ettiğinden bir his•' 
hiplerinin de hakkı reyleri oııl 
mezktir madde mucibince bl 
drfa ilan olunur. 

RÜZNAMEİMÜZAKERfo 
1 - 42 inci maddenin tadi,i 

2 - İatanbulda ve ledeliktiz• 
halli sairede şubeler küşadııı• 

zuniyet itası. 
42 inci madduıin teklif e4 

muaddel sureti: '"Şirket işi<' 

tedviri için icabedcn müdirJerı 
bunların selahiyetleri derece6 

tayini hakkı münhasıren 

umumiyeyc aittir. 

h'' 
' 

Lahideki adalet divanı hali hazırda Alman-Avusturya güm
rük itilafını tetkik ediyor. Yukariki resim divanın bir içtimaınr 
gö.~teriyor. 

T. l. C. l. İstanbul Mmtaka-
11 Merkez Heyeti Reialiiinden 

Yeni teıekkül eclen heyeti
miz ilk içtimaını 11 •iuıtos 

' 1 1931 salı aünü aktamı saat 
ı tam altıda aktedecektir. 

Müdirlerin nasıp ve azil key 
ti teıcil ve ilin ettirilir. Şif 
umurunda istihdam edilecek rtl 

rinin tayin ve azli meclisi ida. 
aittir. Meclisi idare her ne şck1 

surette olurşa olsun bu selabiy'C 

ahara tevdi edemez. Tayini i< 
den mildir, memurlar terciharı 

ıedaran arasından alınacaktır. 

ZAYİ: Süleyman iye Askerli~ 
beeinden aldıgım veıikai asker 

mi ve nufua tezkeremi zayi et 

Yenilerini çıkt1raca&ımdan ''' 
rin hükmü yoktur. 314 ıevclll 
Hllscyin Hiiınü otlu İsmail fil 

Iiapisanede mahkum ço., .klara ders okutulmaya başlanmış
tır. Çocuklar derslere muntazam devam etmekte ve çalışmakta
dırlar. Bir Tirikotaj fabrikası sahibi de Hapisane Başhekimi 
Zati Beyin deliıletile bu çocuklara birer ianile gömlek hediye 
et111jştir. Ç<>cuklar için h::ıpisane matbaasında defterler de imal 

Azal.rın vakti muayyeninde 
Eminönü merkez rıhtıın h-m 
daki dairemizi tetrifleri rica o
lunur. 

ÜSKÜDAR H~le sinemaeında 
Madam de Pompadur mümessili 

Lina l~fara DUHULİYE 10 Kuru, 

BERATLI BİR ELEKTFI~ 
TARACI 

ıçın Türkiyede bir miktar ser 

koyabilecek depozitcr aranıyor 
dtki adrese ydzılma8ı: 

S, Srioberg, 3, Rue du 
Dore ·aris l 7e. (France) 

İt:t:ilıaclI 1\ll.illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Hari"lı 11e hagat üzerine sigorta mııamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait seraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Cnyoo Hanınd• 

Acentası tulunmayan şehirlerde acenta aranmak!adıt-

\ 

ı 

t 

ıs 

ıs~ 



ıa 

Emniyet -Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Devlet Matbaası müdürlüğünden: 
Odun (keşilmiş) 30,000 kilo 
Kok kömürü 25,000 ,, 
Mangal kömürü 3.000 11 

fi:ROO~ 
Sahibinin Sesi baı muganniyesi 

FiKRiYE HANIMIN 
Senenin ikinci konseri 

Yarın akpm 

tec 
kıl 

a 
)<if 
ey 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ

TEMiLATI 

Antrasit (İngiliz) 2,000 11 

Kriple 2,000 ,, 
Yukarıda cinsi ve miktarları yazılı mahrukat şartnamesine 

tevfikan 30-8-931 pazar günü münakasa suretile mübayaa edi
lecektir. Taliple.rin yevmü mezkfirda saat H te yüzde yedi 
buçuk nisbetindeki pey aJcçelerile matbaa komisyonuna mü-
racaatları. 

1 KARADENiZ POSTASI 

SAMSUNv;:;~!s2 

ÇARŞAMBA 
günü tam saat 17de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, 

1 · d esoka- c D HORHORUNı• J Trabzon,SürmeneveRize)ye 4048 SofularclaSofular mahal esın e v r • . azimet ve avdet edecektir. 
. ..k r ve yeni 84,86,84, 

eında eskı,54,54mü erre 4 o<: I 1 d ... .L L k 35 Fazla tafsı'la" t ı'ç'ın Slr-- 86 5 8 .,.,.. Beyoi_Hu Tokat ıyan yanın a m=tep ao .. a • Cilt ve emrazı 
86-1,84,86-2,84,86-3,84, 

8~4•8.4• . - : ~ ar zühreviye tedavihancıi. Hrırün sabahtan akıama kadar. keci Yelkenci hanındaki 
84 86-7 numaralı üç yiız yırmı a ş - ---- --·-------·------------ - aenteliğine müracaat. 

ÇIFTLiK PARKINDA 

Karaciğer, mide, barsak, taf, kum hastalıklarına 

Tuzla içmeleri 
Sabahlan saat 7-8-10-11,40 da Haydarpaşaya hareket 

eden vapurların trenleri membalara iiderler. 
FiaUar tenzil edllmittir. 

~Jı 
['pı 

sa
0 

üzerinde kağir bir katta altı odak~e f b } D ft d Dr. İhsan Sami•-.. Tel. 21515 
ltl d bodrumu ve ocakları ve a- stan u e er ar- I .. ---------• 

a arın a .. b ş arşın arsa üze- lıgı"' ndan: 1 is: AFILOKOK AŞISI 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lstanburda Çakroıkçılar sandalyacılarda ku~tuyü .alırika-ı yıi7ile şilte I '.?, 

~ti%ile yoqı;an 15, ya~lıboya \· ıstık 5 liraya. Kuştüvünün kilosu l 2S kurur 
t1n başf:oır. Kuştuyü k umaşJ3n rn v:1rdı r LTcuz ucuz s~u • h r ·rcı J.; t, .l0l7 

ıoıa 

\71 

150() 

45 

t5o 

g ir bir katta yuz on e .. dok- mfilok,ıklardan mütevellit 'er· Tavilzade vapurlan 
,;nde bilahava imalathane ve y~z. . Kiralık bahçe Boyacı köy genlik, k•n çı ban ı , koltuk a1" Muntazam AYVALIK postası 

.. · d kagır bır L" d p b h S J" .. san iki arşın arsa uzerı~ e . .. Balta ımanın a apasın a - ı·ıbanı, a rpac ı k) ve tı "tun cilt has ~ met 
katta dokınna imalathanesı ve yedıyur: çesi demekle maruf incir hah- l ı k ların a karşı pek tesirli bir • ı ı e a 
doksan yedi arşın bahçeyi iki İmalat~ 

1
• · • Ef çesi 3 sene müddetle kiraya - dır. Dilaıuoı u !\o 189 mL.. . ;::'b:u h:k:.ı:;: 

hancnı·n tamamı. Ahmet u usı. d' verilecektir. Senelik kirası 40 l stanbul 2 iııci iflas nıcmurlu- d b 
saat 17 de Sirkeci en are. ç b klu mahallesın e lira kiralamak açık arttırma ğunden: 

4212 Eski Kanlıca ve yenı u_ ~ cad- 16 ağustos 931 pazar günü saat Müflis Hamdi ağanın imtiyazla ketle Gelibolu' Çanakkale' 
eski Çubuklu Çayiri ve yenı - ayır uhdci tasarrüfünde bulunan Sütli- Küçükkuyu, Altıooluk, Ed-

. d f ··kerrer ve 15 te Defterdarlıkta. (M. 
desinde eski 35 altı e a mu .k. cede, Belediye Kara agaç müesse- remit, Burhaniye ve Ayvalığa 

· 8 10 12 14 16, 20 numaralı 1 ı- 930/ l 20). sesi Paça ve işkembehane kısmında azimet ve avdet edecektir. 
yenı , , ' ' . d ·· 

·· t sekiz arşın arsa üzenn e us- Gümü• Suyu Has tanesin- müessesece !üzüm gösteri len ve Fen Yolcu bileti vapurda da 
yuz o uz .. d "" kkan " r 
tü bekarodaları ve altında dort u . den: memurluğunca tespi t ve 448 ı ra verilir. Adres: Yemişte Ta· 
ve doksan sekiz arşın arsa üzerinde bır Hastaneye ikinci sınıf hem- kıymet tahmin edilen tam iratın ya- vilzade biraderler. 

le
-. • da kahve elyevm bakkal (depo pı lması müzayedeye konulmuştur. Telefon İstanbul 2210 
agır O oirelerin diplomalarile ve u- y k · 1 1 · t n mü ik' m ~ apma ıs eyen er tamıra ı -

olarak kullanılmaktadır} kırk . 1 anı çüncü sınıf hasta bakıcıların fredatını görmek ve pazarlık cdil-
arsa üzerinde ahşap depo ve .bın ~okuz vesilcalarile müracaatları ilan mek üzre (50) lira teminat parasi le 
yüz doksan beş arşın bahçeyı havı em- Refet B. olunur. beraber 16-8-931 Pazar günü saat 8 

den 10 a kadar mah'1l1 :'1d• hazu bu lakin tamamı. 1------------- ,. .. 

.St. YN.l.St.t AıN 
~1 crkct: aı.:cnt a: ( :.ı. la.t . l K· ıpril ba~ı 

H 2.ltıl . ~ u be .\ . Si rkcd l\tuhurJ ı r 
7Jcle han ı. 't:" 4ıı 

d 
M !ek hatun mahalle- Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk lunacak masa memurlarına mura-

12512 Mevlehane kapusun a e • caatları ilan olunur. 
. de Birinci Paşa Bakkal sokagında Mahkemesinden : 

TRABZON POSTASI 
CUMHURiYET 13 Ağus

tos Perşembe 17 de. 
sın k "k · Beyoğlu11da Bostan mahallesinde 
eski 27 ve yeni 3 No ikiyüz kır 1 1 

ar- Şirke t sokağında 35 numaralı hane-
arsa üzerinde bir katta kısmen_ ye- de mutassarrıfen sakin iken 2-8-931 

şm · d n ınşa 
ni ahşap ve kıı;rnen dıvar taşın ~ tarihinde vefat eden Madam 'Mari"-

..... d""rt odabıravlu · k · hk · t edilmiş harapça kagır o . nın tere es;ne ma emece vazıye 

bir sofa bir kuyu ve altı yüz sekız arşın edildi ğ inden tarihi i lıindan itiba-
ı....ı.reyi havi bir hanenin tamamı. . _.(Tlet ren eshabı matlup ve aliıkadaramn 
._..,. Sadi Bey ve Hatçe Medıha H . BİR ay ve mirasc ıların ÜÇ ay zar-

TÜRKlYE ECZ ACILA
RI LABORA'I uVARI 
Türk Anonim Şirketi 
müessislerinden : 

fında Beyoğlu dördüncü sulh hu-
Ul5'f Yenibııhçede Erninço mahallesinde Topkapu kuk mahkemesine müracaatları lü-

ı<kağında eııkl 23 ve yeni 35, 35-2 nu- zumu ilan olunur. 

Şi rketimizın tesis umumi heyeti 
2"! Ağustos 931 Per'i"'mbc günü saat 
14 tc Cı galoğl unda kain s;>bık Türk 
Ocağı salonunda ıoplanacaktır. 

Umum hissedarların bu içtimaa iş 

tirakları ehernmiyetle rica olunur. 

t5Z82 

ııos 

marıalt dört yüz doksan '~ arşın arsa 
tizel'İllde soynına mahalll ahşap asma 
katında üç oda yıkanma mahaH iki 
JU hazinesi ve kumaları ~külmüştür 
~ üçyüı: yinni a.rşın arsa üzerinde ka· 
gir ispirto Fabrikasını ve bin sekiz yüz 
ael<sen dört arşın bahçeyi havi emla-
tcin tamaınL Ahmet Ef 

Avratpuarntda Hubyar mahallesin
de Hekiınoğlu Alipaşa sokağında eski-

5 yeni 5
1 

5-1 numarah elli dört a.~nt 
ıtrsa üzerinde kagir ikişer katta bırın
de bir kuyu üstlerinde birer hela ve ka 
pusıza birer odayı havi iki dükkanın . . 

Mustafa Nihat Efendı Eınıne 
~~r ' Fatma Saime, Hatce Piraye H. !ar 

Haydarpaşada mukaddem~ Osman 
• Hasanpa.şa elyevm İkbalıye ma· 

aga · Uhu 
haJJesinde ettki Uluskuk ve yenı -

1 ' 

; 
i 

t so'kağında eski 21 mükerrer ve ye-
ve · · arsa 
ni 26,28 numaralı yüz yırmı ..-şın 

1 

üzerinde derununda bir asma odasını 
. b' dm•kanı ve bina muttasıl ah-

havı ır "" . 
b. k tta iki oda bir korıdor ve 

şap. ır a ··zerinde bir mutfak 
sekız arşın arsa u . . 

cık' ın bahçeyi havı hır ha-
ve ons ız arş M. . Ayşe Soher ve 

ınıre , 
nenin tamamı. Lütfiye Hanımlar 

15860 Üskiidarda Selimiye mahallesinde Da: 
k. 5 ve yenı 

ahatun sokağında es ı 
y Iı yuz·· doksan beş arşın ar 
18 20 numara . . hal 

' ·· ıkatta ıkı met 
6a üzerinde ahşap uç ·· 

d k oda ik ·ı sofa kırk iki arşın arsa u-
o uz "k' .. 

. d .ki mutfak bir kuyu ve ı ı yu.ı 
zerın e ı . h · harap bir .. ro::ın bahçeyı avı 
seksen uç a. ~ Ali ve Abdülkadir B.lerle 
hanenin tamamı. Fahriye ve Bedia Hanımlar 

Üsküdar Tapu idaresinden: Müzakerat ruznamesi: 
Anaciolu Kavagınıda Kavak cad

deoimie 80 tahrir defterinde 61 nu
maralı Duhancı ve bakkal dükiinı 
ve ittisalinde 63 numaralı berber . 
dülı:kinı gediği için intikalen se
net verilmesi ata.kadarı tarafından 

isteni.len ve mezkO.r mahallerin Ta

puda eski tarihle mukayyet olması 
hascbiLe keyfiyeti tasarrufun mahal
len tahkiki icap eylemiş olduğun

dan hu yerlerin tasarrufile alil.kası 
olanlar varsa ellerinde mevcut ve
sikaları ile birlikte bir hafta zarfın
da Üsküdar Tapu idaresine müu .• 
caat eylemeleri. 

1 - Hisselerin Jıaffesinc iştir;ak l 
taahhüt oldugunu ve bunların mbu j 
bedellerinin tesviye edildiğinin tas- , 
diki. • 

2 - Müessis hakkına malik olan 
lara meş.rut menafii mahsusaya 
dair vuk<ı bulucak teklif haklcıooa 

karar ittiha:ıi 
3 _ Müessitilcr tarafından tesisi 

şirket için ihtiyar od.ilen masrafla 
rrn tasdik ve kabulu 

4 _ İdare meclisi azasının inti-

habı 
S _ Mürakjp tayini ve ücretinin 

tespiti. 

bir hanenin tamamı, dört yüz on dokuz 
arşın bahçesi va.r<lır. Matmazel 

650 fl205 Ayasofyaikebirde Yere batan ma-
hallesinde Muhteremefendi sokağın
da eski 3 ve yeni 5 numaralı yüz yet
rni~ beş arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta dört oda bir sofa iki taşlık bir mu 
tfak oduıı kömürlük bir kuyu (odala
rın ikisinde yük ve dolap vardır) ve 
elli beş arşın bahç.eyıi havi bir hanenin-

Madlen 
Minak 

tamamı. Reviye H. 
1530 6408 Beyoğlunda ~malıınescit mahalle-

sınde Dervıı sokağında eski 20 ve ye
ni 26,28 numaralı doksan arşın arsa ü
zerinde kağir dahili ahşap beş buçuk 
katta (dahilden dört buçuk 
kat olarak görülmektedir) oniki oda. 
biri ufak olmak üzere dört sofa biı
mermer taşlık bir mutfak bir kuyu bir 
sarnıç bir şahniş bir daraça (odalardan 

·biri içiçedir) ve onbir arşın aralığı ve. 
altşnda bir dükkanı havi bir hanenin ta-
mamı. Konstantin Kapus.Ef 

MERSİN POST ASI 
ANAFARTA 14 Ağustos 

Cuma 10 da Galata Rıh
tımın<lan kalkarlar. 

TRABZON POST ASI 
MAHMUT ŞEVKET PA 
ŞA 11 Ağustos Salı 17 
de Sirkeci Rıhtımdan ha 
reketle Zonguldak İne
bolu Ayancık Samsun 
Ünye Ordu Gireson 
Trabııon Rize Mapavri
ye gidecek dönüşte Of 
Sürmene Görele've de 
uğrayacaktır. 

NAİM VAPURLARI 

İzmir postası 
Haftalık lüks ve Sür'at battı 

ADNAN ı3:~~:s 
P b günü saat 
erşem e 18 de Ga-

nbtımından lıareketıe doğru 
fzmi're ve paıar günü lzmir'
den İstanbula hareket eder. 
Tafsilat için Galata Frangian 
Hanında kiin Dabkoviç ve 
şüre~ ası vapur e.cantasına 

müracaat. T. B. O. 2274 

LASTER SİLBERMAN 
ve ŞÜREKASI 

DOYÇE LEV ANT LİNİYE 
Hamburg, Brem Anvers İs

tanbul ve Bahrisiyah arasında 

azimet muntazam postası : Ham 
burg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdamdan limanımıza rnu
vasalatı beklenen vapurlar: 
CHİOS va. limanımızd. 
AKİLA va. 13 Ag. doğru 
APOLONİA va . 17 Aı: . doğru 
Burgaz. Varna, Köstencc, Ka
las ve İbrail için limanımızdan 
hareket edecek vapur1ar: 
MİNDEN va. Zl-23-~ da tah

mil.de 
Yakınd. Batum için hareket 

edecek vapurlar : 

1010 4994 
d mahallesindeZü-

Galatada Bereket~ e · 2 numaralı 2080 6446 Beyoğlunda Feriköy ikinci kısrın 

MİLOS va. 27-31-8 da tahmilde 
Hamburg, Brem, Anvers, Ro
teroam de Dançig için yakın
da limımınıu:dan hareket ede· 
cek vapurlar. 

lSleı 60!11 

- d eskı ve yem 
rafa sokagm a .. erinde ahşap 
.k. .. kırk arşın arsa uz 
ı ı yuz . da dört sofa iki mut
üc katta on yedı 0 .k. fak taşlık 

- b' kuyu t ı u fak bir sarnıç ır . · ·ki bö-
bahçeyı havı ı 

ve otuz altı acşın Mm Aıravni 
· rnt • • lüklü bir hanenın tama · 

d k Uyu ve Çobanoğlu 
B .. ··kderede Fın ~ s 

uyu • nda eski 2 mükerrer 31 
ve İspanya sokagı · 12 33 numaralı 

··k 14 16 ve yem ' mu errer ' .. ·nde yarım arsa uzeııı 
yüz aı;~IŞ. a;şın k katı ahşap olmak 
katı kagır ıkı buç~ . od iki sofa bir 
.. .. ıkatta onrkı a 
uzere uç 'k" şahniş bir 

antre ı ı 
kiler bir mermer -k· · 

ı d .. rt balkon ı ı çı· 

utfak iki metha 0 • 
m . çamaşırlık 
ınento çamaşir teknesı v~ 

ın arsa üzerınde limon 
ve kırk beş arş · 

d 
fak bir havuzu havı 

luk ve bahçe e u 

mahallesinde eski Kağıthane ve yeni 
;Hacımansur sokağında eski ı 71 müker 
rer ve yeni 78 numaralı yüz otuz üç 
ar~ın arsa üzerinde kiğir ikibuçuk k-at 
ta biri ufak olmak üzere altı oda bir 
sofa bir banyo mermer antre kömürlük' 
üç balkon ve doksan arşın bahçeyi ha-
vı biç hanenin tamamı. M. Anna . 

Yukarıda cins ve nevile semti ve numaralı muha~rer emvali 

gayri menkulenin icra •kılman aleni .~üz~ye?~~eri. neticeıinde 
hizalarında gösterilen bedeller!~ muşterılerı wıerıne takarrür 
etnıİ§ itıede mezkllır bedeller haddi layrkında görülmediğinden 
tekrar f5 gün müddetle ilan edilmelerine karar VeTilmiş 29 
Ağustos V31 müsadif Cumartesi günü kat'i kar-arlarırun çekil- ' 
ınesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurde saat on
dörtten on altıya kada.r Sandık idaresine müracaat eylemd.eri 

lüzumu ilan olunu!'" 

' 

ASKANY A va. limanımızda 
ALBANİA va. 11-lZ-8 da tah· 
milde 
AMSEL va. lZ-1~ da tahmil
de 
Yakında Tekirdağ ve P;an

dırmadan Rot.erdam, Anveıw ve 
Hamburg için hareket edecek 
vapurlar: ' 
ASKANİA va. 10-11-8 da tıah
milde 
AKİLA va. 17-18-8 da tahmilde 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ovakimyan hanında kiin Laa
ter Silbcrman ve Şürekası va
pur acenteliğine müracaat. 

TeLefon: Bey(kı 641-674 

1 ............... .. 

. . 

Yirmi Dokuz Seneden Beri 
Birinciliği Kazanmış olan 

GILLETTE 
Bugün de Birincidir 

Her Yerde Satılır 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Safra köyünde metruk emvalden bulunan ahır açık arttır
ma usulile icara verileceğinden talip olanların şartnamesuu 

görmek için her gün; müzayedeye iştirak etmek için de 
3-9-931 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te Bakrricöy 
Malınüdürlüğünde mütesekkil Satış komisyonuna müracaat
ları iliin olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden: 

Bir adet D~zel Motörü 
Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhale 29 Ağus

tos 931 cumartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin şeraıtı 

öğrenmek üzere İmalat Şuıbesine m üracaat eylemeleri itan 
olunur. 

Silindir T aşlayıcısı ( Rekte
fiye) Aranıyor 

Y eşilköy Hava Gd. Kç. Zb. Mk. Müdirliğinden: 
Eskişehir Tayyare Tamirhanesi için Taşlama makinesi 

Anamili Taşcılığına (Rektefiye) Mahiye (150} Lira ücretle 
sahibi ihtisas bir ustaya ihtiyaç vardır. Meü:ur mahalle Ulip 
olacakların Yeşilköyde Hava Makinist Mektebinde imtihan
ları icra kılınmak üzere melJlı:fir mektep Müdüriyetine derha.l 
müracaatları. 

Deniz Levazım Satın alma ko~ 
misyonundan: 

Efrat Elbiseliği Şayak Kuma, 4650 Metre r !il ·~u;to; <ı.JI Iler;>emıı , • 
~nu ı .. t 11 •le paıar-

" Kaputluğu Şayak kumaş 1250 ,, lıldı ıhale edılecektir. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usuli ile mü

nakasaya konulan yukarıda yazılı kumaşlar S Temmuz 931 
tarihinde kapalı zarf usulile teklif edilen fiat gali görüldüğün 
den işbu mıktar kumaşlar müzayede, münakasa ve ihalat ka
nununun 18 inci maddesinin (c) fırkasına tevfikan 13 Ağustos 

1 931 perşembe günü saat 11 de pazarlıkla ihale edileceğindeu 
şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve venneık isteyuık:-

1
, rin ihale gün ve saatında Kasrmpaşa<la Deniz müzesinin 

Umum kapısı üstündeki Deniz Levazım Satınalına komi Y<>
nuna müracaatları. 

' lstanbul Belediyesi ilanları 1 
San'atlar mektebi için lüzumu olan 11000 kilo koyun etı 

· kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname al
! mak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaatları. Müna
İ kas~ya girmek için 495. lirabk temiaat makbuzile, şartna~e 
1 teklıf mektubunu ve Tıcaret Odasında kayıtlı olduğuna daır 
1 vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 3-9-931 Per
l şembe günü saat on beşe kadar Encümeni Daimiye vermeleri. 

1 * * • 

1 
Cihangir yangın yerinde 32 inci adada 681,603, 1114-1 

680, 659, 660, 661 harita numaralı arsalar arasında 72,60 metro 

1 
murabbaı yüksek arsanın metro murabbama 12 lira kıymet tak 
dir olunarak satılmak için alakadarları arasında kapalı zarfla 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak için her 
gün Levazım müdürlüğ•iine müracaatları 65,5 liralık teminat 
makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa kor.:ı
rak ihale günü olan 31-8-931 pazartesi günü saat on beşe ka
dar Encümeni Daimiye vermeleri. 

"' * * 
Bedeli keşfi 304 lira 87 kuruş olan Haseki Hasn· 

nesi için yaptırılacak dolap açrk münakasaya konmuştur. Ta
liplerin ~artnameyi ve ke~if e vrakını görmek icin h er ofoı 

Levaznn Müdürlüğüne münakasaya girmek için 23 lira temi
nat akçesile ihale günü olan 31-8-931 pazartesi gün.i saat on
beşe kadar Encümeni Daimi ve müracaatları. 

.. 
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LlNLlR T~BK LfMTED liRKETi 

ı,_. Fenni Boya ve Döşeme Müessesesi 
REIMI ı 

lisanda intişar eden bütün Türkiyede her 
OTOMOBil sahiplerinln nazarı dikkatine 

mütekamil boyacılık aan'at ve vesaitine malik olan müessesemizi bir defa ziyaret etmek menfaatiniz İcab 

gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul edeı 

daireler LÜKSE EHEMMİYET VEREN ŞÖFÖRLER 
Şunu hiç unutmayınız ki; bir otomobilin fevkaladeliği ve zarafeti onun iyi bir surette boyanmış olmasına bağlı 
lıte bu zarafet ve fevkalade lüksll temin edecek yegane müessese Avrupa'mn en maruf otomobil fabrikaların 
madut olan SAMSON, LORE, BALO ve SiTROEN Fabrikalarının boya itleri ustabatılığım deruhte etmif olan Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adreıi: Reımilln - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 1924 senesi P ARİS BEYNELMİLEL LÜKS OTOMOBiLLER Sergisin --·· 
ROBERT KOLEC 

Kolec k11mı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları 
Her pertembe Ye cuma ıüııleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavaiye olunur. 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

HerneYi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kliıt zarf, kart vizit, 
mubbra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapıhr. Fiatlar mutedildir. 

Adres•. Ankara caddesi dairei mahsuaa 
Telefon 24311/2/3 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

ÇiFTÇILER 
Agıçlaıını21, bağlarınızı ve porıolıal ve sair agaçlannızı muvıtfakiyeıle 

aşılamak için jobnson 3 Johnson. Gı. Briıain, Ltd . a Sioubg • Buks, 
Angletertt de klJD lngiliz fıbrik11ının 

"GREFTEX" 
Yapıfkan Şeritlerini Kullanınız. 
Yapıtbnlıgı bısebile ( GREFfEX) şeritleri ıtılınn muvaffakryetinl 

temin eder. \ 'e ız zaman zarfında alııllı bir çlftçiııin çilılıglnden en mil· 
lı:em el mey veler sahihi ol mata •e Umu ziyadel~tirmc&t ıııuvatiak elur, 

Avrupada ve mu ıemlek•ua ( OR!.ITEX ) büyük bir mtn' falüyet 
kazındığı gibi Türkiye'de keza büyük auıraflakiyeıler kaunmalmıdır. 

Satış mıhtlli: (~laıa'da Mahmudiye cadde ·inde 34 numeroda H. 
1. A N G ~; ıica~ıhanesi. Tafılllt .almak isteyen çiftçilerin \Ok it gaip 

eımeden bu adrue yumalan l~zımdır. 

Kütahya 6 numaralı Jandarma 
efrat mektebi müdürlüğünden; 

Kütahyada 6 No Jandarma Ef. Mektebinin Eylii.l 1931 ta
Fihinden itibaren bir senelik ihtiyacı olan cins ve miktarı aşa
ğıda gösterilen ( 40) kalem erzak ve saireden et ve ekmek ka
palı zarfla diğerleri aleni münakasa suretile yirmi bir gün 
111üddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa 19 Ağustos 931 
atrihine miisadif per~embe günü saat 15 te Kütahya Belediye 
Dairesinde miite§ekkil komisyon huzurunda icra edileceğinden 
taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek üzere mektep Müdi
riyetine ve muayyen olan zamanda yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkate makbuzlarile komi syona müracaatları. 
ı4zami Asgari Cinsi Erzak Azami Asgari Cinsi Erzak 
162000 135000 Eıkmek 2000 1500 Şehriye 
37000 14000 Sığır eti 1600 1000 Gaz 

5000 3000 Koyun eti 2000 1000 Taze kabak 
6000 1000 Pirinç 2000 1000 Semiz otu 
8000 5000 Bulgur 500 200 Taze bamya 
2000 1000 Sade yağı 5000 1500 Patlican 

800 500 Zeytin yal 5000 3000 Kabak 
8000 5000 Kuru fasuly 5000 3000 Taze fasulya 
7000 5000 Nohut 2000 1000 Domates 
5000 3000 Mercimek 5000 3000 Lfilına 

10000 8000 Soğan 3000 2000 Ispanak 
8000 5000 Patates 40 30 Kmnızı biber 

JOO 125 Kuru bamya 5000 3000 Pırasa 
1000 500 Zeytin tanesö 200 100 Salça 
1500 1000 Kuru üzüm 200 100 Saınnısak 
2000 1500 Tuz 2000 1000 Makarna 

100 40 Çay 200 100 Sirke 
600 400 Kesme şeker 1600 1200 Sabun 

.?00000 160000 Odun 4500 3500 Saman 
11000 9000 Arpa 1200 lÔOO Toz şeker 

tltun madalya ve ayrıca takdirnamelerle taltif edilen, Resul Bey oğlu Ahmet ve şeriki İhsan Beylerin 
FENNİ BOYA Müessesesidir. 

3 üncü Kolordu 
ilinları 

ı::>öşeII"Iecilik 

K. O. kıtaatı ihtiyacı için 
13 ton benzin aleni müoaka-
18 ıuretile satın alınacaktır. 

İhalesi 16-8-931 saat 17 de 
icra kılınacağından taliplerin 
evsaf ve şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya ittirak 
etmek İçin de vakti muay
yeoinde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. 

'Bundan bqka müessesemiz her nevi karoseri ve döşeme işlerini de fenni 
metin olarak imali deruhte eder. 

bir surette ve fevkalade 

,... Taksim Kışla Geçidi No. 9 

(89) 
'f. 'f. 'f. 

Bakır köy Barut fabrika
sının muhafız bölüğü için 
4105 kilo yaı sebze aleni 
münakasa suretile satın alı

nacaktır. İhalesi 16 - 8 - 931 
saat 15 te icra kıhnacağın
dan taliplerin prtnamesini 
görmek üzere her gün öğ
leden evvel ve münakasaya 
iştirak etmek için de vakti 
muayyeninde teminatlarile 
birlikte komisyonumuza mft
racaatları. (88) 

'f. 'f. 'f. 

Barut fabrikaıı muhafız 
kıtaatı ihtiyacı için 2.200 kilo 
ekmek aleni münakasa sure
tile satın alınacaktır. İhaleal 
16-8-931 saat 16 da icra kıtı 
nacağından taliplerin şartna
mesini görmek üzre her gün 
öğleden evvel ve münakasa·· 
ya iştirak etmek için vakti 
muayyeninde teminatlarile 
birlikte komisyona müracaat
ları. (87) 

* * .. 
Ankara rneııkez kıtaat ve 

müessesat ihtiyacı için 80,000 
metTe kaputluk kumaş kapalı 
zarf usulile 25-8-931 TA. de 
ıoaat 15 de ihalesi icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamele
rini görmek üzere her gün öy
leden evvel komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak için de 
yevmi menurda Ankara Mer
kez K. SA. AL, KO. müracaat
ları ilan olunur. (127) 

Ali Ticaret Mektebi Müdürlü-
ğünden: 

ı.- Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eylii.l 1931 Salı günün
d~n başlıyacak ve 30 Eylfil 931 Çarşamba günü akşamına ka· 

dar devam edecektir. 
2.- Kayıt ve kabul için her gün sabahları saat (10) ondan 

akşamlan saat (16) onaltıya kadar meıktep Müdürlüğüne 

müracaat edilecektir. 
3.- Mektebin Ulumu Aliyei Ticariye; kısmına: 

A.- Tam devreli liseleri ikmal etmiş hannn ve efendiler 
B.- Darülfünun fakültelerile Ali mekteplerden mezun olan· 

lar veya nakil suretile gelenler. Nakil suretile gelecek 
olanların da her halde lise mezunu olmaları şartır. 

D.- Lise ve Ali mektepler derecesinde olduğu hükumetçe 
tasdik edi.Jmiş ecnebi mekteplerinden şahadetnameli 
olanlar, imtihansız kabul 'Olumı.rlar. Ancak ecnebi mek· 
tebi mezunları ile ecnebi ticaret mekteplerinden muka· 
bil devrelere naklen alınaca·k olanlar (Türkçeden im-
tihan olaca·klardır). 

4.- (Mektebin Yüksek Ticaret) kısmına: 
A.- Liselerin birinci devrelerini bitir en hanım ve efendiler. 
B.- Orta mektepleri ikmal eden hanun ve efendiler. 
C.- Orta ~icaret mektepleri ile dörder senelik ilk ticaret rnek· 

teplerine muadil olduğu tasdik edilmiş ihtisas ve mes
lek mekteplerinden mezun bulunanlax. 

D.- Bu dereceleme oldukları hii'kfunetçe tasdik edilmiş ec
nebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar. (Bu gibile· 

rin Türkçeden imtihan vermeleri şarttır. 
5.- Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler 

(bu me·ktepleri ikmal ederek şahadetname alınış olanlar bila 
imtihan Yüksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve bu ikinci 
sınıfta okunan derslerin umumundan imtihan vermek şartile 
de üçüncü tınıfa kabul edilirler. Bu mekteplerin uçuncü sı
nıfından naklen gelecek talebele•r imtihansız Yüksek Ticaretin 
birinci sınıfına alınacaklardır. 

6.- Mektebin (Orta Ticaret) kısmına: 
A.- Liselerin birinci devrelerinde altıncı ve yedinci sınıfları 

bitirmiş olanlar. 
B.- Orta mekteplerde altıncı ve yedinci sınıf tahsilini gör

müş bulunanlar. 
C.- Tam ·devreli ilk mekteplerden mezun olanlar 
D.-- Bu derecelerde olduğu hii'kfimetçe tasdik edilmiş ecnebi 

mekteplerden şahadetname alanlal' bila imtihan kayıt 

ve kabul olunurlar ancak ecnebi mekteplerden gelenlerin 
Türkçeden imtihan vermeleri lazımdıır. 

E.- Orta ticaret mektebine alınacak talebenin mi:ktarı tah-
Yüksek Mektepler Müba- dit edildiğinden müracaat edenler muayyen miktardan 

ynt Komisyonundan: :ıl , fazla oluna ebr seneki gibi .kayıt muamelesi yirmi beş 
ı Ekmek 10.000 kilo. > EylUl de k:eırilecek ve aralarında müsabaka imtiharu yapr 

Pt-eventoriyumun Mayıs 1932 "\ lacaktrr. İmtihan ~eraiti mekteiıin divanhanesinde ilan 
sonunakadar ihti.yacı olan ve25 edilecektir. 

Temmuzda ihalesi yapılamı- F.- Yüksek Ticarete ğirecek hanun ve efendilerin yaşları on-
yan onbin kilo ekmeğin 18 beşten aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyaca:k ve Orta 
Ağustos 1931 salı günü pazar- .~ kısma kabul edileceklerin yaşları da onüçten dun ve on· 
Irkla münakasası yapılacaktır. ·, sekizden efzun bulunmıyacaktır. 

Taliplerin mezıkfir günde ,, ULUMU AL1YEI TİCARİYE KISMI İÇİN YAŞ 
saat onbeşte Fındıklıda Yük- > MEVZUBAHS DEGİLDİR. 
sek Mektepler Mübayaat ko-
misyonuna müracaatları 
olunur. 

ilan 

• 
Yüksek Mektepler Mübayaat 

Komisyonundan: 
Yumurta 10.000 Adet 
Soğan 1,500 Kilo 
Kuru üzüm 150 

" Kuru kayısı 200 ,. 
Uryani eriği 75 ., 
Preventorium için satın alı-

nacak olan yukarıdaki beş ka· 
lem erzakın 18 Ağustos 1931 
salı günü pazarlıkla münaka
sası yapılacağından taliplerin 
mezkilr günde saat onbeşte 
Fındıklıda Yüksek Mektepler 
Muhasipliğindcki mübayaat 
komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

Piyango Müdürlüğünden: 
Numunesi veçhile 100 ad<:t iane 

kutusu imal ettirileceğinden talip 
olacakların pey akçaları ile birlikte 
12-8-931 çar§amba günü saat 15 te 
piyango müdürlüğünde müte~kkll 
tayyare mubayaat Komisyonu..!'_a 

ı nıüracaatları. 

• 

* * * 
DIGER ŞERAİT 

1.- Her üç kısım için müracaat edenler mektep idaresin
den alacakları beyannameyi dolduracaoklardır. 

2.- Mektep müdürlüğüne hitaben "yazrlacak bir istidana
me ile miiracaat edilecektir; istidaname ye atideki vesaik mer
but bulunacaktır: 
A.-- Okudukları mekteplerin şahadetname veya tasdikname-

leri ve nakil ilmühaberleri. 
B.- Hüviyyet .cüzdanı 
P.-- Tasdikli srhhat ve aşı raporları 
C.- Zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal varakası 
Ç.- Ufak kıt'ada üç adet fotoğraf 

Mektep niıharidir; tedrisat günün nısfına kadar devam 
eder. İdare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerine ve di
ğer ihtiyaçl3j'ına medar olacak hususi teşebbtisatta bulunur. 

Diyanbekir P. T. T. T. Baş Md. 
lüğünden: 

Bin lira bedeli sabıklı Diyarbeıkir-Mardin ve Mardinle ista
syon arası Postası nakliyatı 30-7-931 den itibaren yirmi gün 
müddetle münasaya çıkarılmıştır. Tekaırtiir edecek bedel haddi 
layık görülürse on sekiz Ağustos ıah günü saat on yedide iha
le edilecektir. 

Talip olanların şeraiti anlamaok üzere Baş Müdüriyetimiz
de müteşekkil komisyona müracaat etmeleri lüzumu ilan olu
nur . 

i 

M. M. V. Sabnalma komisyonn ilaniarı 

Antalya'daki Askeri kıta
at ihtiyacı için sığır eti ka
palı zarfla münakaşaya kon· 
muştur. İhalesi 22 ağustos 
931. cumartesi günü saat 10 
da lsparta'da Askeri Hhn 
alma komisyonunda yapıla
caktır. ( Şartname heyetimiz
de mevcuttur.) Taliplerin tart 
name almak ve münakasaya 
girmek üzre t r m!nat ve tek
lifnamelerile ihale saatinden 
evel İsparta'da mezkür ko
misyona müraeaatları (467) 

* * * 
170,000 metre Gılaflık bez 

20 ağustos 931 pertembe sa
at 15 

266,500 metre Çamafırlık 
bez 22 ağustos 931 cumar
tesi saat 15 

170,000 metre Gılaflık bez 
24 ağustos 931 pazarteai sa
at 15 

50,000 metre Yazlık elbi
selik bez 26 ağustos 931 çar-
9amba saat 15 

50,000 metre Yazlık 
selik bl'z 27 ağustos 
perşemke saat 15 

elbi-
931 

266,540 metre Çamaşırlık 
bez 29 ağustos 931 cumar
tesi saat 15 

Ordu ihtiyacı için yerli 
fabrikalar mamulatından altı 

kalem bez kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihaleleri 
yukarıda hizalarında yazıh 

ııün ve saatlerde Ankarada 
merkez sabnalma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple
rin prtname almak ve nu
muneleri görmek ve münaka
saya girmek üzre taminat ve 
teklifnamelerlle ihale saatin
den evvel mezkür komisyona 
müracaatları. 

* ~ 'f. 

Eskiıehit' de yapılacak bir 
ukeri depo İDf8ab kapalı 

.... 

zarfla münakasaya kon 
tur. ihalesi 13- Ağosto 
derşembe günü saat 1 
Eskişehir'de Askeri satı 
ma komisyonunda yapıla 
tır. Taliplarin ,artname 
keşifnamesini görmek .. 
teminat ve teklifname! 
mezkür komisyona müra 
ları. (4 

Konya garnizonundaki k 
at ihtiyacı için meıe od 
kapalı zarfla münakasaya 
muştur, ihalesi 12 ağu 
931 çarşamba günü ıaat 
te Konya'da Askeri sab 
ma komisyonunda yapıla 
tır. Taliplerin şartname al 
ve münakasaya girmek " 
teminat ve teklifnameleri 
Konya'da mezkür komiay 
müracaatları. (468 

*** 
Fal"kı fiatı ifayı taahhüt 

miyen müteahhide ait ol 
üzere aleni münakasaya k 
lan on bin kilo motorin yag 
talip çıkmadıgından mün 
sası 19-8-931 çarşanba günV 
at on dörtte yapılmak ·· 
talik edilmiştir. Taliplerin 
name ve nümunesini gö 
üzere ve her gün ve ihale 
tinden evvel teminatlarile . J 
dıklıda hey' etimize müracııı 1 
lan ilan olunur. ( 4 

* * * 
Ciheti askeriye 

için 55 ton mazot kap 
zarfla münakasaya konnı 
tur. hıaleıi 13 ağuıtos 9 
perıembe günü saat 14 
Fındıklıda hey'etimizde y•f 
lacaktır. Taliplerin şartnaoı' 1 
aini heyetimizde görmelt 
ve ihale saatinden evvel 
minat ve teklifnamele 
hey'etimizde baaır bullm 
ları. (463) 

fi!- •S ... aUIT SAL.,.. 
~O susama. yazuı beferiyete 

.. olan cezasıdır. Tabit havası 
bazmiyeye malik Eno's \ 
"Fruit Salt" gazôzlll toza 

1 
bir mıkdaıı limon sıltıldıkda 
susamayı gideren h\tif,I 
sibbi ve mükemmel bir 

• fnllt Salt .. 
•• " Eao" 
t•lmbtrilc: 
cttkc:Uui 
fabrikanı• 

allmctl 
bnkııııs.dır. 

' ıoüstahzır teşkil eder • 

Sabah ve akşam bir bar
doH .su derununda b;, 
kahve lı.a~gı 'mıkdannd• 
kBlidir. 

Yüksek Baytar Mektebi Rek' 
törlüğünden: 

Cinsi Miktan: 
Kok kömürü 40 Ton ' 
Meşe kömürü 5000 Kilo 
Odun 120 Çeki 

Yüksek Baytar Mektebine ait yukarda miktarı yazılr rııl 
rukat aleni münakaşa usulile münakasaya konulmuştur. 

Şartnamesini görmek istiyen her gün ve münakasaya ıŞ1 

rak için de ihale günü olan 26-8-931 Çarşamba günü saat I~) 
Fındıklıda Yüksek Mektepler mübayaat komisyonuna milf', ~ 
caatları • ~ ~i e 

~ . 'ltı~ 
Mes'ul müdür: BürhanedcfiP 


