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Buğdayımızın 

Müdafaası 
Bu sene buğdayımız fazla

dır. Fiatların düşmek ihtimali 
vardır. Milli mahsulümüzü 
müdafaa etmek bir zaruret ha
line gelmiştir. Son günlerde 
buğday piyasasına alıcı sıfatile 
çıkan Ziraat Bankası, mahsu
lümüzü fiat düşkünlüğüne kar-

1Macl-rif vekili ders senesi basın 
da bütün mektepleri dolaşaCa 
Maarif vekili Esa,t ~· in 

:;/ili surette müdafaa edecek- temize be anatı 
Her memleket, buğdayın~ 1 gaze y 

korumağa çalışıyor. Fazla zı- ,. . 

::~re:~er':!~:~az z;:::ıc~: Vekalet Rasim Ali B. meselesi. hak 
pan buğday ithalat memleket- h •• D •"Jf •• 
!erine kadar, yer yer ve dere· kında enuz aru unun emane-
Ce derece düşmek ihtiıı;ıali_ o- • • b b kJ kt d 
lan buğday fiatlarınm, çıftçıye tının ceva ını e eme e r 
zarar vermiyecek seviyerlrde 
tutulm.ası için tedbirler alını
yor. 

Bu tedbirler mahalli vazi· 
J'etlere göre başkadır. Fakat 
şamil bakılırsa onları iki tipe 
irca etmek kabil olabilir. Bun· r 
lardan biri hasat zamanı çift
çinin birde'n bire mahsulü pi
yasaya dökerek fiatı düşürme
mesi için mahsul üzrine avans ' . Vermektir. Diğeri de, resmı 

Prevantoryoma bir de verem pav
yonu ilavesine çalışılacak 

Maarif vekili Esat Beyden mem-
leketin umumi maarif işleri hakkın-
da gazetemize beyanatını rica et .. 
miştik. Dün vekil B. bir muhaı:riri
mizi ınaarif müdüriyetindcki mesai 
odasında kabul ederek, r stanbul tef-
tiş.atı ve umumi maarif işleri hali.kın 
da şu izahat ve maIUmatı verdi: Veya nim resmi bir müessese 

vÜcuda getirip, fiat dü~tü~çe 
ınuayyen ve seviyesi sabıt fiat
la buğday almaktır • 

Zahirde bunlara bP.nzemi
ren diğer hangi tedbir oiursa 
Glsun hakikatte yan' iktisatça 
tesirde zikredilen bu iki tipe 

' •Düşabihtir. Birincide esas, 
çiftçinin bir derece hür ol~~
S\ ve satış zamanlarını_n . bıla
lıara çiftçi tarafından ıntıhabı
llın serbest buh.~asıdır. f. 
kincideki esas ise, çiftçinin 
derhal malından tecerrüt etme 
si ve satışın b~r ba~k~sı tarafın 
dan lemin edılmesıdır. Ekse
riyetle, istihsalin ihtiyaca yet
tiği yerlerde birinci müşkülün 
Ve istihsalin ihtiyaçtan fazla 
olduğu yerlerde de ikinci şek
lin tatbik edildiği görülüyor. 

Nitekim Almanya gibi çav 
dar ve buğday istihsali, ihti· 
Yaca yakın miktaılda olan yer· 
!erde mahsulü silolara koyup 
avans vermek usulüne doğ
ru bir temayül görülmektedir. 
Bilakis mesela buğday istihsa· 
li ihtiyaçtan fazla olan Bul-
ıraristan gibi bazı memleket-
lerde buğday fiatını bir seviye-
de tutmak için, bu maksatla 
Vücuda getirilen bir müessese· 
ilin buğdayı muayyen bir fiat 
lleviyesinden satın alınası usu· 
lünün tatbik olunduğu görü
kiyor. 

Bu seneki Türk buğday 
lllahsulü geçen seneden fazla· 
dır. Geçen sene mahsulümüz, 
resmi bir müessesemiz;n ver
diği malfunata nazaıan 28 mil 
Yon kental (bir kentpl yüz ki
lodur) di. Bu seneki mahsulü
llliizün bazı itimat edilebile· 

' d . ek menbalara göre, yüz e yır· 
illi kadar fazla olması kabildir. 
Bir taraftan bu fazlalıklar, di· 
'er taraftan da dünya fiat 
\!kutunun yapacağı aksi lesi~ 
Ütalea adi\irse bu senekı 

' ahsulümüzü tehlikeden kur· 
arınak icap edeceği anlaşılır: 
He Ziraat Bankası, bu tehlı· 
~Ye karşı gelmek için,. b~ş 
ılyon lira raddesindekı bır 
erınaye ile çiftçiden muay· 
erı fiat seviyesinde buğday 
lıııağa karar vermiş bulunu· 
cır. Cüz'i dahi olsa, buğdayı· 
ızı bir dereceye kadar ko~u

ac:ak olan bu müdahalenın 
illi iktısadımıza hayli men· 
at getireceği muhak· 
•ktır • 

Daha ileri giderek, huğda· 
llıızın daha fazla bir kısmını 
iktısadi ameliyeye ithal e~· 

ek ve çiftçi noktasından ~!: 
ııt Bankasının az tesir ettıgı 
tanbul vtı İzmir gibi piyasa 
rlerinde daha bazı mütem
i.ıtı tedbirlere tevessül etmek 
lıi mülahaza edilebilir. Fa~ 
t her ne olursa olsun, tespıl 
ilınek ve kabul olunm.ak. l~-
dır ki fazla istibsalımızın 

t ' • · · ·n yolun-muvazenesını tem• .. 

- Sekiz on aydan beri lstanbul 
maarif muhiti ile temas etrrıck isti
yordum. Bu sefer şehrinizde 10 
gün kadar ,kalmak fırsatım ehle et
tim. Bu müddet zarfında htanbulda 
birçok maarif müesseseleri,.; teftiı 

ettim. Fakat vaktim olmadığından 

mektepleri teftiş edemedim yalnız 

bir gün darülfünuna giderek mü
derrislerle görüştüm. lstanbul mu
allimlerile yakmdan temas ettim. 
Kendilerinin çalıtmalarmı takdir el
tim. lstanbul muallimlerinin vaziye
tinden çok memnunum. Bende çok 
iyi intibalar bıraktılar. 

Müzeler 
lstanbulda bütan miizeleri gez

dim. Tetkilrat yaptım. Muhtacı ta
mir yerleri teshit ettim. Topkapı 
mü.zesi kıymeti tarihiyesi itibarile 
ehemmiyet verilecek bir müessese
mizdir. Burada, bilhassa haı·em dai
resinde çok esaslı bir tamire ihtiyaç 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yerli mallar sergi:tinden bir hö~e. 
. il sergisinin velki akşam sergıyı gezen şehri-

Ocüncü yerlı ına ar . hah mizdeki Amerika iş kadınlan murah 
- .. betile sanayı er ı • 1 1· 

açılması munase H ta- haslan Eski~ehir taşları ve ış enıe ı 
R · 0 cümhur z. ne · b 

tarafından eısı . d'I . 1• Gazi kumaşlardan mühım mu ayaalta 
af keşıde e ı mış ı. 

zimat telgr 1 
.. b telgı afa ~u bulunmuşlardır. 

Hazretlerin~•~ dun u Sergi dün halkın büyük bir le-
cevap gelrruştı~: . 

1
. .... . hacümüne maruz kalmıı ve Linlerce 

u!ll' nayı bır ıgıne. . d"I . . 
JYlll ı sa kk.. e muvaf- kişi tarafından zıyaret e ı mıştır. 
'"H • slerinize teşe ur v il . . d 1 ... derim.'' Oçüncü yerli ma ar se\·gısın e 

k tler temennı e d"'-'- . . fa ıye Gazi M. Kemal halkın en ziyade nazarı ıın<atıru 

K 't"bi umumisi Recep celbeden kısmı muhakkak ki sergj
C. H F. a 1 

• 'k" . · d ki .. 'l'k • .k dün sergiyı ı ıncı nin büyük methalın e çınıcı ı 
B ve refı ası d' M ' ef' . . . 1 ey . aret etıniıler ıı-. a- kısmı ve Kütahyanın n ıs çını ı§ e• 
defa olarak zıy B ve refikası da 

kil' Esal ey rirdir. 
arif ve 1 d ek, bazı mübaya y 001· asırdan beri maruf oldn ve , . . zjyaret e er . . .. 
ser gıyı ı rdır Sergıyı dun yalnız Türklere has olarak sayılan 
atta bulunmudş a k m. andanı Şükrü b . .. 1 h Jd 
.. üncÜ kolor u u . " bu san'at şube•inin i.ıtun a ey le 
uç Irak sefiri Nacı ':tev· propaganda ve iddialara rağınen 
Naili paşa ve ezmi~lerdir. Ev· 
ket Bey de g •• -.-•••••••••• gene eski kudretile ya~adığını ispat 

............................ - . • eden bu kısım hakikaten ıayanı 

-·•P• · · ok ehemmiyetlı bır taktirdir. Bilhassa sergi met~alincle 
zir~atı~1·~ ~n başlangıcı olarak 
tekaınu unu Topkapı sarayındaki meşlıur çını 

d dilıneğe layıktıı·. . mı'hrabm ayni olarak yapılan kısım 
kaY e Müderrıs 

AI• çok nazan dikkati celbetmekt<·dir. 
Nizamettin ı 

Kanunun 
Tatbikatı 

dtı 

Matbuat kanunu dün resmi vi
layet gazetesinde netrini müteakip 
lstanbul Müddei umumiliğine rea
men tebliğ edilmiıtir. 

Hariciye veklli 
8Jgün Ankaraga a1Jdetleri 

mukarrerdir 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Bey dün Y alovada.u şehrimize 
gelmiştir. Vekil Bt.Y.in bugün 
Ankaraya azimeti >lııuhtemel
dir. 

Fransa - Rusya ticareti 
PARIS 13 A.A. - Franta ile 

Rusya arasında elyevm yapılmakta 
olan ticaret müzakeı-eleri etrnfında 
Sovyetlerin bir iıtikraz ynpmak i
çin mükalemeye giriştiklerine dair 
bir ıayia dolaımağa batllllDıt olma. 
11 üzerine Eıho de Paria razeteıi ti
caret nazırı M. Rollin den biı· mü. 
Jakat islemittir. Nazır bıı gazetenin 
muhabirine vaki beyaı'ıatında bugün 
yapılmakta olan müzakereleı in iki 
memleket araa.ında ticaret mizanını 
tevzine matuf olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki Rusya ile mali mahiyet
te bir müzakereye girİ§İlmesi Rus
ya hükumetinin Franıaya olan borç 
Jarını tarumasuıa bağhdrr. 

Fakülte bütçelerinin bareme gör 
tetkiki dün de bitirilemedi .. 

Kıdemli müderrislerden, ı 

/smail Hakkı ve Talat B. /er 
maatların bu ıene aynen verilmeıi
ne bütçe müaaade etmediii için, İm
kan ırörlllememektedir. Darülfünun 
da ı•lahat ve 1"9kilat yapılıp mii
derriılerin derece ve ehliyetleri .... 
ıirtilecek, miiteha .. iı tarafından ta-N•----·-•••--· ... -•••·---
iş kadınları 
Dün gittiler 

Giderken de Türk ka
dınını tebcil ettiler .• 

Amerikalı miflerin dün bir
likte aldırdığımız resimleri 

Beş günden beri §ehrimizde 
bulunan Amerikalı it ve meslek 
kadınları dün Viyana vapuru 
ile Atinaya hareket etmişler
dir. 
Amerikalı Miıleri Kadınlar 

birliği azası ve Nebahat Hamit, 
Meliha Avni, Emine Saffet ve 
daha birçok Hanımlar teşyi et
mişlerdir . 

Teşyi merasimi çok samimi 
olmuştur. Heyet reisi Miss 
Philip veda etmeden evvel şu 
nutku söylemiştir: 

- Çok muhterem ve munis 
(Devamı 6 ·ncı sabifedf' ı 

.. ... 
gunu tekrar edecek .. içtima 

. . . . Divanın dünkü içtimaı 
yın edilınceye kadar maaşları şu e- fakültesinde ne 500 ve ne ele 4 
saa üıaerine verilecektir. Bir miider- liralık m&Bf yoktur. Bu fakıllte 

riı haremden evvel aldığı maaşla en yüksek ınaat 288 den başlama 
barem mucibince aldığı maaş yekdi- tadır. 
ierinden larhedilecek ve bu basılı 

tarhın tefazulu alınacaktır. Şimdi 

o müderrisin alacağı maaş bu tefa~ 

zul olacaktır. Binaenaleyh bareme 
göre tesbi t edilen 400, 500 liı'l\ ma

aş filen kimseye verilemiyecektir. 
Esasen en yüksek maa1} olarak 

500 lira tetbit edilmişse de, it.>hiyat 

Yukarıda iıaret ettiğimiz esa 
göre verileceğinden nazaran288 li 
dahi aynen verilmiyecek demekti 
Bundan ~ka iki fakültede ders 
kutan bir müderris bir fakültede 
yukanki esas dahilinde maa~ nla 
cak ikinci fakülteden de ayni es 
üzerine yapılacak hesapla elde eı.lıl 

cek tefazulun tülüıanını alacalrtır. 

Ankaradan mektup 

T ekaiit maaşı ye-
• • nne sıgorta 

1 •••••• 1 

Memurları sigorta ettirmek ve teka~ 
üdiyeyi kaldırmak tasavvuru var! 
Devletin şimdi tekııüt maaşı verdiği memur
ların adedi 14 milyona baliğ olmuş bulunuyor 

Ankara, 72 Ağustos 931 her bu mesele Mecllain geçen 

Tatbikine geçilmit bulunan 
931 bütçeainin ruhı;nu teşkil 
eden tasarruf fikri, esaslan ha
zırlanmaya batlayan 932 bntçe 
sinin de amudu fıkarisini te,kil 
edecektir. Filvaki hükumet Bü 
yük Millet Meclisinin açılaca
ğı tqriniaani bidayetinde 932 
bütçe projesini usulen Meclise 
takdim edecektir. Teşkilatı esa 
aiye kanununda bu usule temas 
eden maddenin tadili mevzuu
bais ve mukarrer olmakla bera 

fevkalade içtimaında intaç edil. 
mediğine göre yeni bütçe pro
jesinin tetrinisaııide meclise 
takdimi zaruri olmuttur. 

Hiikfunetin gerek yeni bütçe 
nin tanziminde, gerekse önü
müzdeki ay ve senelerde ittihaz 
edeceği kararlar meyanında iki 
mühim meseleye ciddi bir ala
ka göstereceğine §Üphe yok
tur. Bunlardan biri, devlet mü
esseselerinde çalışan memur a 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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RMENİLER 
Yazan: A. H. 

Muhtar Ermenistan 
Bütün bunlar daha o tarihlerde 
oynanmak istenen hilelerdi •• 

Ermeniler! Biz bu kanaati 
değiştirmek mecburiyetinde
yiz. Bize küfür edin, fakat bi
zi dinleyin.,. Şehbar imzalı 
bir makaleden: " .. Biz boyuna 
Terklerin bizimle anlaşacağın
dan bahsediyoruz. 

Avrupa devletleri arasında 
hakim bir vaziyete gelmiş olan 
Türkiyenin böyle bir ihtiyaç 
duyduğunu zannetmek büyük 
biı· gaflet olur. Bizce yapıla
cak şey Ermenilerin çalıııp 
yükselmesidir • ., 

Biz ermenilerin zeki, mü&· 
tait ve aralarında doğru &Öy· 
(emekten çekinmez kahraman
lar olduğunu söylediğimiz za. 
man mübalağa etmi§ veyahut 
ermenilere cemile göstermek 
istemiş değildik. Buna dair §U 
parlak misali zikretmenin zev
kinden kendimi alamadım: 

Londrada İngilizce çıkan 
Massis isminde bir gazete var 
dır. Bunun nisan 931 tarihli 
nüshasında Bristol darülfünu
nu tarih müderrisi Mr. MoW
dun "1,vrupa ittihadı., ünvan
lı kitabından bahsolunurken 
deniyor ki: " .. 1871 ile 1914 ta
rihleri arasında devre ait yazı
larda ermeni meselesine de bir 
file sof göz ile temas edilmi§tir. 
Mr. MoWd filoıoftur. Halkın 
ıstırabıı;ıdan bahsedebilir. Fa
kat bu yazılar bizim hakiki ta
rihimizin İç yüzünü göstere
mez. Meseli Mr. Mowd ıöyle 
yazıyor: "İstanbulda ve küçük 
Asyada yaşıyan enneniler 
hırkler tarafından çok fena mu 
amele görmütler, zaman za
man kanlı amillere uğramıt
lardır.,, 

lngilizlerin bu sözüne Mas
s1sin ermeni muh"1'riri cevap 
verıyor: 

"Temin ederim ki müellifin 
bu ifadesinde mutaa~ıbane bir 
miibalağa vardır. Tanınmış 
tarih~inaslardan Leo ve M. Na
tanyandan başka daha birçok 
müellifleri ki - hiç biri türk 
dostu değildir - işhat ederim. 

1878 den 1888 tarihine ka
dar Türkiyede yafıyan ermeni 
ler bizzat Türkler kadar fena 
muameleye maruz kalmamıt
lar•ye katliam edilmemişler
dir. 1894 tarihine kadar erme 
nilerden kimsenin yüzü kana
mamı'}tır. Mr. Mowd'un id
di:ısına göre o tarihte lstan
bulda İngiliz sefiri bulunan 
Wilyam Way Alman sefirine 
ernıe.1ilerin katliam edileceğin
,ı:len !>ahsctmi,.,, Bu Avrupalı 
s;;firlerin bu hainane iıaa ve 
telkinlerle ne yapmak, nasıl 
bir hava yaratmak istediklerini 
anlamak mümkün oluyor. Yine 

Bu zelzele nerede? 
ROMA 12 (A.A.) - Gazete 

ler, Sullona'dıı hafif bir zelzele 
vukua gelmi şolduğundan bah 
setmektedir. lmola'da sismog
raflar, şiddetli bir zelzele kay
detmi~~ir. Zelzelenin merkezi 
10,000 kilometre mesafededir. 
İmola :;İsmografınm ibresi ha
rekilb raksiyenin şiddetinden 
l:ı-:ızulmuş~ur. Diğer bir ilet 30 
santiı"etrelik harekatı rakıiye 
k:ıydetmiştir. 

Macar milli bankasının 
vaziyeti 

PEŞTE, 12 A.A. - Bazı ecne
bi ıazeteleri Macar Milli baııkaaı

nın C\·rakı nakdiyeyİ l'ÜmÜ~ paraya 

tahvil etmek istiyen azim bir halk 
kitlesinin hücümuna maruz kaldığı
nı yazmışlardır. Halbuki bütün gün 
ancak üç yüz kişi bankaya müraca
at ede .. ck para tebdilinde bulunmuf
lardır. Banka bütün talepleri is'af 
etmiştir. 

Milano'da bir kadın 
yandı 

MILANO, 12 A.A. - Bir yan. 
ıın neticesinde bir kadın yanmıttır. 

· lSO domuz yavruıu kebap olmut
tur 

müellife göre o zamanki Rus 
sefiri Gien "Ermeni mesele
sinde İngilterenin gizli bir 
mabadı vardır: Rusya önün
de Bulgariıtan ne iıe İngiltere 
de kendi önüne muhtar bir 
Ermenistan almak istiyor,, de. 
mit. Bütün bunlar daha o ta
rihlerde oynanmak istenen Sİ· 
yasi hilelerin mahiyetini gös
terıneğe kafidir. 

Yine Mr. Mowd kitabının 
132 inci sahifesinde yazıyor: 

"1894 de Sason ve Bitliste 
Ermeniler Kürtler tarafından 
gaddarane bir surette katliam 
edildiler. ,, Evet, o tarihte 800 
den fazla enneninin açlık ve 
meıakkatten helik olduğu tari 
hi bir hakikattir. Fakat fU da 
bir hakikat ve itiraftır ki bu 
ermeniler 800 den fazla türk 
ve kürdü öldür.dükten sonra 
helik olmuılardı. Garpli ta
rihtinaslar bu hakikati de ki
taplarına kaydetseler daha doğ 
ru bir tarih yazmıt olurlar. 

Kitabın 133 ve 134 üncü sa 
hilelerinde de şu malumatı gÖ 
rüyoruz: Sabık ittifakı müsel 
les sefirleri Sultan Hamide bir 
"Ermeni ıslahat layiha11,, veı-
mişlerdi. O zaman Almanya 
ve Avusturya Türkiyenin par
çalanmasında bariz bir menfa
at bulmuyorlardı. ,. Dedikten 
sonra İqgilterenin 1894 de 
Türkiyeyi parçalamak ve guya 
tarihi bir ahdın ifası için bir 
muhtar Ermeni hükUmeti vü
cuda getirmek istediğini ima 
ve daha o zaman bir (Avrupa 
birliği) siyasetinden aynlmıt 
olduğunu beraber ve kah Al
manya ve AYUsturyanın, kih 
Ruıyanın ve kah hepsinin bir
den Türkiye vilayeti şarkiye. 
sinde yapılacak ıslahata muha 
lefet ettiklerini izah ediyor.,, 

Bütün bunlar yalandır. 
1919 da Türkiye hemen yok 
gibiydi. Rusya ve Almanya 
ise dahili isyanlarla meşgul 
idi. İngiltere için tarihi bir 
ahdin ifasına hiç bir engel 
yoktu. Halbuki o sıralarda 
bir Ermeni hükumeti tesisine, 
Ermenistan düşmanları diye 
bize ta~ıttınlmıt olan başta 
Türkiye olmak üzere Almanya, 
Avusturya ve Rusya olm;,ış
tur. Bundan evvel yine bu sa
hifelerde bu mevzua dair tarihi 
bir tetkik yapmıftım.,, 

İşte bir İngiliz ki tıpkı bir 
Tatnak gibi konu1uyor ve işte 
bir Ermeni ki ermeni menfaat· 
leri için çıkan bir gazetede 
tıpkı bir Türk gibi yazıyor. 
Hakikat dile gelmiştir? Arttk 
ben susayım. 

B1TTl 

F rancfort - Beri in 
trenine suikast 

BERLİN 12 A.A. - Franc 
fort - Berlin, sür'at katarına sui 
kastedenlerin taharrisine iİd
detle devam edilmektedir. >..,. 
çok şüpheli görülen bir çok ki
şi isticvap edilmiş olup şimdi 
bunların vak'a esnasında vak'a 
mahallinde bulunup bulunma
dıklarının kontroluna çalıtıl· 
maktadır. Polis, bu sabahtean 
beri garp varoşunda bir iz ta

kip etmektedir. Berlinde -ecne
bi bir şahsın büyük şüpheleı
altındadır. Meydana çıkarıldı
ğı zaman suikut mahallinde 

bulunmut olan elektrik telinin 
satın alınmıt olduğu elektrik 
mağazası sahiplerile müvacehe 
edilecektir. 

İspanyol kanunu esasi 
• • 

proıesı 

MADRIT, 12 A. A. - Kanunu 
Esasi projesini ~etkik ehnekte olan 
parlamento encümeni, yenici..... top. 

.. lanmıttır. Mesainin önümUzdeki 

hafta hitAm IN&bcait ümit edilmek
tedir. 

1 n'>1 
1\'ITI:::Cl l L ı. • 

HABERLER •• 
Bütün müzakerelerden sonra asıl 
netice Bale konferansına bağlıdır 

-----------~· 

Almanya uzun vadeli kredileri temine çalışıyor 

Londra Çinde Regiamdan 
Protokolu Feyezan/ar Sonra 

Taksitler müsavi mik
darda ve 

on senede ödenecek 

Evler çöküyor, binlerce 
insanlar boğuluyor 

İki hızip arasında yeni 
musademeler oldu 
PAR.IS, 12 A.A. - Tamp• gaze 

teıinin muhabiri Rom.a'dan yazıyot": 
Faşist matbuatının ihtiyatkar fi. 

sanı, hakikaten fevkalade calibi dik
kattir. Prusya pJebisistinin neticesi 
hakkında bu matbuatın mutlak bir 

. . - . ··ıJ~Jft 

-~. -----. 

Zafer bayramı • • 
ıçın hazırlık 

ANKARA, 13 (Telt:fonla) - 30 ağustosta Dumlupına•a ya· 
pılacak büyük merasime iştirak edecek zeva ı götüre 
cek olan katarm lemini icin teşekkül eden heyet alil.kadar m~ 
kamlar nezdinde tcşebbüsalta bulunmuştur • 

iktisat vekili Viyana' da 
VİYANA, 13 (A.A.) - Türkiye lktısat vekili Mustafa Şert• 

Bey dün Viyanaya gelmiştir. 

An karada bir otomobil kazası 
ANKARA, 13 (Telfonla) - Bugün Maliye vekaleti önilndf 

bir otomobil kazası olmuş ve 405 numaralı otomobil Haı-iciye 
matbaasından Adil Efendiye çarpmıştır. Adil Efendi hastahane· 
ye kaldırılmış, şoför yakalanmı!lır. 

Mezarlıklar nizamnamesi ve resmi ilanlar 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bugün çıkan Resmi Gazetede 

belediye mezarlıklar nizamnamesi ile resmi ilanların maarif ce· 
mi yetine verilmesi hakkındaki karar intişar ebniştir. 

BERLIN ı2 (A.A.) - Almanya 
hükii.meti, Fransız nazırlannın Ber 
line gelmelerini arzu ettiğinden 

Fransız - Alman mülakatının tarihi 
nin kat'i surette tesbiti için Paris 
kabinesi nezdinde teşebbüaatta bu
lunacaktır. Bundan sonra M. laval 
ile M. Briand'1n ziyaret programla
n tesbit edilecektir. 

HANKEOU, 12 A.A. - Tufanı 

andıran gayet ıiddetli yağmurlar ve 
boralar evvelki feyezanl'.\~ yüzün
den harap olan havalide yeniden 
birçok tahribat yapmıştır. Sarı neh
rin suları pek ziyade kabarmakta
dır. Bu yakınlarda yeniden yapıl

mış olan setler yıkılmı,. 500 evin 
çöküp harap olmasına sebebiyet 
vermittir. Birçok kimseler enkaz al
tında kalmıttır. Lunghai ve Tien
çin den Simpukow'a giden demiryol 
lan büyük kanalın taşması yüziln
den su altında kalmıfbr. Sarı neh
rin sulannrn yükselip kabarması 

Shaatung eyaletini büyük bir tehli
ke kartıaında bıralanı§tır. 

aükôt ihtiyar etmesi tabü bi' tey 

değildir. Yaz tatilleri münasebetile Sırbistan hariciye nazırının seyahat 
bütün büyük gazeteleri siyasi mu~ 

Almanya hükümeti hali hazı:rda 
uzun vadeli bir kredi elde edemiye
ceğine ve kıaa vadeli bir melinin 
de vehameti devam eden buhrana 
çare olamıyacağına kanidir. Eaaaen 
Berlin hükUmeti, bu meaelelerin 
Bile mütahaısıılar komitesinin sa .. 
lô.hiyeti daireıine dahil olduğu mÜ· 
taleaııncla bu1unüyor görünmekte
dir. 

Binaenaleyh Fransız: .. Alman 
müzakerati acil mali mesele sahası 
haricine çıkacak ve iktıoadi mÜf

külleı-in ancak vaoi mikyasta bir 
mali teşriki mesai aayeıinde iklibam 
olunabileceğini söyleyen M. Bril
ning'in dütünceıine tevfikan ıcra 

olunacakttT. 

Protakolun iki maddesi 
LONDRA, ı2 A.A. - Mutahaı

sııl.- komitesi Hoover plinuun 

tatbikine ait protokolu imza etmiı
tir. 

Bu protokolun üçüncü maddesi 
müsavi miktarda senelik 10 takıit 

ödeneceğini tasrih etmektedir. Bu 
taksitlerin baliği tarta tabi olmryan 
senelik taksitlerden farklıdır. 

Yine bu protokolun birinci mad
desinde 1924 tarihli Alman harici 
istikr.uı ile yüzde bet buçuk faizli 
1930 tarihli beynelmilel istiknıza 

ait faiz taksitlerinin ödemn~ıine de
vam edileceği beyan edilmiştir. 

Bir türlü 
Düzelemiyor 
ispanyada yer yer 
grevler berdevam! 
SIRAGOZE, 13 - A.A. - Bu. 

rada vaziyet endi,e uyandır!lcak bir 
şekil almıştır. Bugün umumi grev 
ilin edileceğine dair bazı şayialar 

dolaşmaktı.dır. Hükumet ıendii<a

listlere ait m~rkeı:Ieri kapatmııtrr. 

Dün grevciler ve itsizler aı·asında 

büyük bir galeyan görülmüştü~. • 

frakta 
Kolera 

Müste-vli surette lıiikim 
sürdüiü bildiriliyor 

KAHiRE, 12 A. A. - Irak-ta 
müstevli ıurette kolera hüküm sür
melde olduğu haber alındıjmılan 

Iraktan ıelen yolcular karaya çıka
cakları zaman gayet sıkı bir muaye
neye tabi tutulmaktadır. 

Bir köprü berhava oldu 
LONDRA, 12 A. A. - lrlanda

da BALLY BAŞ'dan Cann kontlu
iunda Coıtchille ıiden Great - Nor 
tbem demiryolu üzerindeki köprii 
birden bire berhava olmu! ve tel
graf telleri kesilmittir. 

Bir proteıtan cemiyeti olan "Ro
yal Black Preceptory Orang-.en" 
teıkili.t1nm içtimaına min.i olmak 
makaadile bu köprünün tahrip edil
diği zaanolunmaktadır. 

Roman • Catbolique gençlerin· 
den mürekkep birçok kafilelerin 
dün akf'UD Costechill'e ıibnek üz. 
re yola çıktıklarına dair bugiın bazı 
pıyialar dolqmaktadır. Bunlann 
maksatlarının protestanların iç,ima
ma mini olmaktan ibaret oldugu 
unııedilmektedir. Lizun ıelen inzi 
bat tedbirleri alıa.mıfbr. 

Bir romen bankası 
gişelerini kapadı 
BÜKREŞ 12 (A.A.) - Ber 

kovitz bankası gişelerini kapa 
mıttır. Sermayesi 150 milyon 
idi. Mevduat mikdarı da bir mil 
yar ley tah1;1!1.n olunuyor. Bu 
müessesenin bu hale düşmesine 
sebep Alman buhranıdır. 

Cbanglai piyaıaı1nda p ~rİn{ fi 
ab mabaulün hasara uğram3sı dola· 
yısile yüzde 40 niıbetinde yüksel
miıtir. 
ŞANGHA Y, 12 A. A. - Çin' de 

feyezanlar yüzünden hasıl olan felıi 

ket Han Keou havaliıinde yağau 

mebzul yağmur ve esen şidd~tli fır· 
bnalar yüzünden artmıştır- Sarı 

nehrin sularının yükıelmc•i dolayı
sile Han Keou'da 600 ev yıkılmı,tır. 
Bunlardan bir çoğundakiler;n için
de oturanlar enkaz altında kalmış

tır. Mahıulitın düçar oldu~u hasar 
yüzü"den $anghay pirinç piyasa
sında riyatlar % 40 artnuştır. 

8,000 kişi öldü 
ŞANGHA Y, 12 A.A. - Hanke

ou feyezanları yüzünden telef olan
ların miktan 8,000 i geçmi~tir. 

tır. 

Ecnebilere kolera aıısı yapılmtf· 

Şilinin 
Borçları 

Şili borçlarının faiz
lerini veremiyecek 
NEVYORK, 12 A.A. - Şili d ... 

bilinde Santiyagodan bildirildlıiine 

ıöre, hükUmet bugün kongreye 
yaptığı bir teklifte altın paranın va
ziyetini kurtarmak için geçen ay i
lin edilen kısmi moratoryomun eç .. 

nebi memlektlere olan borçlann 
faizlerine ait tediyatın tatili şureti
le tamamlanmasını iıtemiştir. 

Hükümet, ecnebi memleketler
den alınmış ödünç paralara ait olan 
ve alikadar memleketlerdeki banka
lara yabrılmıt bulunan faizlC'.rin pa· 
ra11zlık: dolayısile tediyesinden vaz
geçilmesini kongreye tavsiye etmiş .. 
tir. Bu faizlerin bu seneye ait olan 
miktan 13 milyon doları bulrnaktiı
dır. Bundan betka hiikiunet kua va
deli bonolara ve dahili borçlara ait 
faizleri de tediyesine nihayet veril-
mesini teklif etınittir. ' 

~ 

Fransız kadını 
müşterek mi ? 

PARIS, 12 A. A. - Bakınız, 
Mac lntyre iıminde bir ad""' bir 
bir Amerika mecmuaıında F raasız 
kadını hakk•nda ne diyor? 

Mumaileyh, ne sahnede, ne ya
ntlarda, ne lokantalarda ve ne de 
aoka.kta hiç bir güzel Fransız kadı
nına tesadüf etmemi§ olduğunu he 
yan etmektedir. Maamafih bazıların 
da bir nebze zerafet ve mümtlzİyet 
yok değildir. Orta sınıfa mensup 
Fransız kadınlanna gelince, muhar
ririn bunlara ait tasvirinin metni 

tudur: "Bunlar, müıtekreh feyler
dir; renkleri toprak renırine çalar, 
aaçlan sert ve seyrektir. Bıyıklan 

ve çenelerinde tüyleri vardır!'• 
M. Mac lntyre, pek ileri giden 

bir hayalperestir. Yahut bu mütale
alarmı bir sevda macerasından mü
tevellit infialine hamletmek icap e
diyor. Herhalde onun bu makalesi, 
pek az malUm olan iımine bir rek

lam olmuştur. 

Küba adasında vaziyet 
HAVANA, 12 (A.A.) -

Küba adasında her taraftan ör
fi idare ilin edilmiştir. HükU
met kıtaatı altı eyalette ihtilal 
cilerle çarpışmıtlır. 

' 

harrirlerinin Roma'daıı uzakta bu- BELGRA T 13 (A.A.) - Lehistan hükumetinin vaki olan da· 
lunına;ı bu hattı hareketi i<ah için 

1 
veti üzerine Hariciye Nazırı Marincoviç Varşovaya gidecektir. 

ileri sürülebilirse de bu i::ah kafi Mumaileyh 22 ve 23 ve 24 a~ustosa kadar orada kalacaktır. 
değildir. Bu matbuatın mahiyeti 
göz önüne getiriJinc~ ltalya'run 
dünkü misafirleri olan Alınan nazU' 
larının miktarınm faıiım ile daha 
dostane siya~• münasebetleri bulu
nan ve hatti onu benimseyen Hit
ler'ciler tarafından tehlikeye düşü

rülen böyle dahili bir me•clede ga
zetelerin kaıti bir vaziyet a1maları

nın hak;katen müşül olduğu anlaşı
lır. 

Yeni musademeler 
BERLIN, 12 A. A. - Mağde

bourg'da Weimar kanunu esasisinin 
yıl dönümünü tes'it münasebetile 
yapılan meraıimin hitamtnda nas
yonalistler. bermutat toplanmakta 
oldukları binadan "lmperatorluk 
bayrağı" teşki!3.tına mensup aza ü
zerine ateş açmışlardır. Potiı, bina
yı ku~tmış, 60 nasyonalioti tevkif 
ve birçok revolver ve bıçak müsa
dere etmiştir. 

Luneboıırg' da arbedeler 
LUNEBOURG, 12 A./\. - Nas 

yonaliıtler, Çelik mığferli!er ve ''İm 
peratorluk bayrağı0 mensupları ara
sında arbedele.- olmu,tur. Birçok 
kimseler bıçakla yaralannuıtır. Bir 

takım tevkifat yapılmıştır. 
Almanya'nın diğer bir takcm şe

hirlerinde ve bilhana Kolonya ve 
Oortmund'da da bir takım hadise· 
ler olmustur. 

Gandhi'nin 
Seyahati 

Londraya sriderse yerine 
kimi bırakacak? 

BOMBA Y, 12 A.A. - Siyasi 
vaziyet karanlıktır. Londna konfe
ransındaki Hintli ticaret murahha~
lan, gitmiyeceklerini bildirmişler

dir. 
Gandhi, mütereddittir. Diğer 

murahhaslar, mütküliıt içindedir. 
Hindistan vatü umumİ5İ, kabine 

azasından birini Londra'ya gitn1eıi 
için Gandbi nezdinde iırar ebneğe 
memur etmiştir. Fakat M. Gandhi 
kendisinin gaybubeti esnı-~mda U· 

mumi itlerin idareıine müteallik 
bir takım f&rllar dermeyan etmiş 

tir. Murahhasları ırötürecek olan 
vapur, cumarle5i cünü harekete a

madedir. 

Eski bir casusu 
öldürdüler 

·-

V ARŞOV A, 12 A. A. - - Riğa 

dan bildirildiğine göre Lehistan a· 
leyhinde mukabil can,.lulc te~kila

trnda mühim bir rol aynamt~ olan 
Ka"kow operası müdürü M. Riback· 
ın orada katledilmi~ olduğunu böldi
riyor. 

Bulgaristanda siyasi 
bir suikast 

SOFY A, 12 A. A. - Protogue
roff hizbine mensup Makedonyalı 

Clavintehef, kendi hemşchirleri o
lan ve Michailoff hizbine n!cnsup 

bulunan üç şahıs tarafından dahili
ye nazırı M. Mouchanoff'nn evinin 
önünde ablan iki kurşunla yaralan
mıştlr. Mumaileyh, mutaaırı2l.ırdan 
birisinin ceçen sene de kendisini öl

Jürrneğe teşebbüs etıniı Jlan Kan
galoff isminde birisi olduğunu be
yan etmiştir. 

Fare ve bebek 
MILANO, 12 A.A. - Bir fare, 

yeni doğmuı bir çocugun uyku es
na:unda bir kolunu kemirmistir. 

Muğlad:a hararet40dereceyi buldt1 

MUGLA 13 (A.A.) -- Dün Muğlada senenin en sıcak gun~ 
idi. Hararet derecesi 39 ve bazı yerİerde 40 ı go•leriyordu. Bt 
senelerden beri bu havalide bir misli görülmemit bir ywneklik 
tir. 

Deniz şampiyonası 
bugün yapılıyor! .. 

Amerika sefiri şampiyonluğu ka
zanan klube bir kupa hediye ediyoı 

Bugün 1931 senesi yüzm· 
tampiyonası Büyükdere yüzme 
havuzunda yapılacak. Bu müsa 
baka ile denizcilik heyeti prog
rannnın havuzda yapılan kısmı 
bitirmiş olacaktır. Geçen sene
lerin hiç birinde bu kadar gü
zel program ile çalıtan ve bu 
kadar büyük muvaffakıyet ka
zanan bir heyet yoktur. 

Bu ite vakfı nefsetmit olan 
zevat bugün bu büyük sayleri
nin mükafatını görecekler ve 
muhakkak ki T ürkiyeye birkaç 
yeni ve çok güzel rekor kazan
dıracaklardır. 

Bu yarışlarla meşgul olmuş 
olan Amerikanın Ankara sefiri 
Mr. Grew Cenapları Türk su 
sporcularının bu mühim mu
vaffakıyetinden son derece 
mahzuz olarak bugün yapıla
cak olan İstanbul mıntakaaı 
yüzme, atlama, ve su topu birin 
ciliklerine en fazla puvan alan 
kulübe verilmek üzere lutfen 
bir kupa hediye etmi,lerdir. Bu 
kıymetli alakadan fevkalade 
memnun olan denizciler sefir 
cenaplarına teşekkür etmişler
dir . 

Müsabakalar muayyen mesa 
feler üzerinde olacak ve netice 
!er öylece tesbit edilecektir. 
Şimdiye kadar yapdan muhte
lif yarı,larda bir çok rekorlar 
kırıldı. Ezcümle 200, 400, 800, 
1500 rekorlarını Beylerbeyinin 
genç. yüzücüsü Salim bundan 
evvel yapılan mü•abakalarda 
kırmıştı. Ancak bu müsabaka
lar mıntakıı tarafından tertip e
dilmekle beraber hususi mahi
yettedir. Onun için bugün bu 
yarışların resmi şekli yapılacak 
ve rekor resmi surette tesbit 
edilecektir. Bunlardan batka 
birkaç rekor daha kırılmıştır ki 
onlar da yarın resmi surette tes 
bit olunacaktır . 

Bunun seçmeleri geçen haf
ta aynı günde ve ayni yerde ya
pıldı. Bu gün de şampiyona 
yapılacaktır. 

Diğer spor hadiselerinden bi 
ri de Beykozda Süleymaniye i
le Beykoz··~ t 0 kaiitleri arasın
da yapılacak olan maçtır. 

Bu maçın oldukça enteresan 
olacağı anlaşılıyor. Çünkü iki 
kulüp te memleketimizin en es 
ki spor tarihine maliktir. Bu o
yunun biz bugünkü sporcuları
mızın ağabeylerini ve bu mem
lekete şporun bu şubesini ka-

zandıranlardao bir kısmını go 
receğiz demektir. 

Bundan başka gene aynı yeı 
de geçen hafta Kadıköy sah~· • 
sında oynayan Beykoz. Fener 

1 
ikinci takımlarının intikanı . 
maçlarını seyredeceğiz. Bu ik• 
takım geçen hafta biribirleril~ 
çok güzel çarpıtmı,lardır. Bu· 
nun intikam maçı da herhald• 
çok güzel ve zevkli olacakbr. 
Bundan batka dün de yazdığı 
mız gibi, Veli Efsıdide mevsi
min üçüncü at yarıtı yapılaca~ 
tır. Bu yarıtlar da oldukça mü· 
him ve enteresandır. 

Federasyonun bir ·~; 
tebliği 

Türkiye futbol federasyo• 
nundan: 

F. l. F. A. icra komitesi 5 
temmuz 1931 tarihinde Paris· 
le aktettiği içtimada F. 1. F. A .ı,, 
daimi katibi umumiliğine talip 
olacaklar hakkında bervechizil 
karar ittihaz etmi~tir: • ı.. 

1 - Namzetler azami 20 ~ ~iıı 
liil 1931 tarihine kadar F. 1. f 't-ı 
A. fahri katibi Ullllumiliğine nıli ı,~ 
racaat etmit olmalıdırlar. De
niz aıın memleketleı- müracaat )'li 
!arını telgrafla ve bilibara bu• "1; 
nu mektupla da teyit edecekleı ''t 
dir. 

2 - N.amzetlerin İngilizci'· 
Fransızca ve Almanca liaanlıı· 
rına ve ilaveten dördüncü bir 
lisana da tamamen vakıf ollll' 
!arı ve beynelmilel fütbol itlt 
rini bihakkin bilmelri lazımdır 

3 - Namzetler bir seneyi t• 
cavüz etmemek üzere staja talı ~ 
tutulacaklardır. d'ki 

4 - Katibi umumi beş ıeJ1C ı 
için angaje edilecektir. it O 

5 K•t'b' ·ı· . ·-•• - a ı ı umumı ığın ııııf ı 

vakkat merkezi Amsterdam oll ~~ • 
caktır. Daimi merkez icra koll' ~ tıı 
tesince 1 haziran 1932 tarihirı' ~tb• 
kadar tesbit edilecektir. ı,, 

6 - Bu muvakkat istihdııı' ı,~i 
müddeti için ayda 250 dolar I• ı:ı 
diye olunacak ve kontrat yaf'1 ~ •. 

lacak olan beş sene için de sef!' •ılııı. 
vi 3600 dolar tesviye olunac•

1 ~'"- 1 

~-'e, 

tır. ·~ 
7 - Katibi umuminin 111~ 'IQ 

vakkat ve kat'i tayini icra kotı1 a 
tesince kararlattırılacaktır. '-ı dQ 

8 - Muvakkaten tayin ol~ d··'ş ıı 
nacak katibi umumi 1 ki.nuıı~ d ~~l,a 
sani 1932 tarihinde vazifeıirı1 ~· buı 
batlamıt olacaktır.,. d ·~Qll 

~~ il) 
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• 
angı emlik ve ne suretle iade edilecek 

ya 
ire
n~-

Ekononıi iade edilecek 
Mallar 

VllAgette 

Yol 
• • 

Belediııede 

Müstahdimin 

rel 

Almanya 3 üncü liste
ye de döviz verecek.. j 

Hangi emvalin 
iadesi 

lazım geliyor? 

Kara Ali çetesinin dün 
kü muhakemesi 

vergısı -----Aiti liradan fazla ahn
mıyacağı bildirildi 

1525 numaralı ıose ve köprü 
ler kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkındaki kanun 
dün vilayete tebliğ olunmuş
tur. 

Talimatnameye rağm 
muayeneye geimiyorl 

Ayın 27 sinde müstahde 
için verilen mühlet bitiyor. 
kat timdiye kadar mu~ene 
rak vesika alonların adedi 2 
bulmamıştır. Belediye kay 
kan:ılıklaı- vasıtasile polisi if 
vazıfeye davet edecektir. M 
letin hitamında polis bütün n 
metçi ve emsali müstahdemi 
faaliyetten menedecektir. 
sika almak İsteyen olursa 
misli ceza alınacaktır. 

Bu ti Af manyaya ihracatımız Ankara itilafnam.esinin 
ıdt sure e bazı maddelerı ne 

sekteye uğramıyacaktır.. suretle tatbik edilecek 
Gelmiyen bir şahit de dinlenecek 

1 Va.ı·- gı'sı' on mı'ıli olarak tahıil ve Türk - Yunan itilafnaıne•inin hracaı ofisi Almanya'daki d 
mayi. at bili hüküm müsa ere bazı mevaddının tatbikına ait B. M. Jtt~ mali ve iktısadi buhr~nın tesir M ı · k bul d"I k 

k Ve l'mha olunur. ec iıınce son a e ı en anun 'fe n tayicini yakından takip etme 1 
t Umumı· elektrik ve havagazı dün Vilayete tebliğ o unmuştur . • _.,f •dir, d 

" b 1 mahaller e Gayrı mübadilleri alakadar eden Mali buhran hasebile Almanya'· teaisa.tı u unan 

Gebze ve Darıct havalisinde 
kanlı cinayetlet- yapmak, adam 
soymak, yol kesmek v~ buna 
benzer haydutluklarda bulun
makla maznun Kara Ali ve ar
kadaşlarının muhakemelerine 
dün de devam edilmitse de has 
ta olduğundan gelmediği anla

şılan bir şahidin celbi için mu
hakeme batka bir güne kalmış
tır. 

ve Sali.haddinin vekilleri evvel 
ki aktam ikmal edemedikleri 
müdafaalarına dün de devam 
etmişlerdir. Mahkeme kararını 
önümüzdeki çarşamba günü ve 
recektir. 

Kanuna nazaran yol vergisi
nin nakdi kısmı senede maktu 
an dört liradır. Bu mikdaı· ica
bında vilayet umumi meclisi ka 
rarı ile nihayet altı liraya ka
dar çıkarılabilir. Yol vergisi 
tahsili emval kanununa tevfi: 
kan tahsil olunur ve iki müsavi 
taksitle alınır, son taksit niha
yet mart gayeıini tecavüz ede
mez. Yol vergisinin bedeni kıs 
mı senede dört liraya mukabil 
altı gün ve dört liradan fazla 
alınacak her lira ve küsuru için 
birer günlük iş mikdarından i
barettir. 

mu .. •takillen sınai müesseııeler· bu kanunun suretini aynen nefrcdi-
'' Yapılan idhalat üç kısma ayrıl- • d 1 

de kullanılanlar mü sa. ere o -truıbr. Ahnan hükiimeti birinci ve 

t :.. mak üzere tenvir, tesh.ın, ütü, ...,.ilci listeye dahil maddeler ı~ın t 
tlö · ı · vantilatör, banyo ve saır sure 

•ız verilmesine, üçüncü ısteye b I k Jektrik ve 
a· cı-ı.;ı maddelerin idhali için ise dö- !erle vuku u aca e 

havagazı sarfiyatı, elektrik ve • r. .ıa: \rt'rİ1memeıine karar vermiştir. J d .. 
O havagazı istihsa e en muesse tiitn, incir, fındık ve badem gibi fi f 1 
iJı.. d selerin aylık sar yat atura arı •cat maddelerimizin batın a ge- 5 · 'hl"k 

' '- üzerinden yüzde ıstı " res-l ~ ve Almanya' ya mühim miktarda 
ıb · .. mine tabidir. '"" ettiaimiz maddeler de bu ucun k h 

-, b Bu resim elektri ve avaga ~ tii liıteye ithal edilmiştir. Bu vazi- d 
l 1tt kuru meyve ihracatımıza mühim zı müesseseleri tarafın an ay-

~ Jık fa•.-ralara zammedilmek su r ıekte verecek mahiyette idi. b .. 
V 1 ·· retile tahsil ve on eş gun zar-

aktinde yapılan teşebbüs er u· fında alakadar malsandıklarına 
·~tine, ithalit eşyası için vazedilen 1 
~ . . b' teslim olunur. Müessese er, re,s "" takyidat Alman hükumetmırı ır k il f 
L min tahsilile mü e e ve mes -

yoruz; 

Madde 1 - Tüıkiye Cijnıhuriye-

tile Yunan Hüklımeti araıında mü .. 
badelei ahaliye dair Loıan P. 'uahe-
denamesi ve Atina itiJi.fnanıesjnin 

tatbikatından mütevellit meoailin 
sureti kat'iyede halli hakkındaki 10 
buiran 1930 tarihli mukavelename 
hükümlerine tevfikan ıahiplerine ia 
desi lazım ıelen ıayri menkul mal
lar hakkında af8ğıda yazıldığı veç-
hile muamele olunur. 

1 - Bu gayri menkul mallardan 

~arife refedilmi•tir. Bundan son- . ,. ··-se 
y ul oldukları gibı sınat ~u~ • 

it İthalat firmalarının ııöıterecekle- I I d • hu sesatı ile milli müeosesele.-e t*rk ve 
· seler<!e kullanılan ar a ıger 'i •eıaika istinaden Ticaret odaların I 1 kt 'k ve ya tahıiı edilmit olanlar hila kay-

elye·;m Hükumetin, idarei mahnil;
yelerin ve belediyelerin emrinde ve 
ya işgalinde bulunanlarla Hükumet 
tarafından bili bedel Devlet mües-

tla. susatta kullanı an e e . n 

Sporcuyu öldürenler 
Sporcu Sait Beyi öldürmekle 

maznun bahr iyeli Cemal, Retat 

Könıürcü Ahmedin 
katilleri 

Cerrahpaşada kömürcü Ah
medi öldüren Ali ve oğulları 
İhsan ve Kemalin muhakemele 
rine dün de devam edilerek ba
zı şahitler dinlenmiş ve iddia 
ve müdafaa yapılmak için mu
hakeme kalmıştı r. 

Yeni kanunun tatbiki 
sırasında ilk intihar! 

Knaun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

inhisarlar 

ikramiye . 
- ,._ 

Şarapçılara makine 
olarak verildi 

Uzun ekmekler 
Son zamanlarda bazı fınn 

far francala şeklinde uz.ın e 
mak çıkartmaktadırlar. Halb 
ki zabıtai belediye talimatnan 
si mucibince francala teklin 
ekmek çıkarmak memnudu 
Kaymakamlıklar bu hususta 
kı teftişatta bulunacaklardı 
Dünkü akşamgazetelerinden 
ri bu şekilde çıkanlan ekme 
yüzünden belediye ile bir ma 
kemenin arası açıldığını yaz 
yordu. Bizim yaptığımız talık 
kata nazaran böyle biı· feyde 
h<:Jediyenin haberi yoktul\ Çü 
ku bu meaele ile belediye re~e 
uğratmamakta, kaymakamla 

n alacakları veıikalar üzerınc ıs- t f k ede dü,art tahliye ettirilir. 
1 havagazı sarfiyatını e n -
.,.ilen döviz verilecektir. k t t t ağa ve Takdiri bedelle verilmi< ola~:ar 
P . cek şekilde ayı u m da bedelleri iade edilmek Sl•retilo amuk görülmemJŞ faturalerını bu surtle tanzim et 

l tahliye ettirilir. 
derecede döştü meğe de m~bur~u~- ar. 2 - Bu gayri menkullerden her-

Son bir hafta zarfında Avrupa Tahsil ettıklerı rusumu_ mıa- hangi bir suretle füzulen hgal edi-

Bundan böyle ancak neşrine müsaade 
edilen vakalar yazılabilecektir .. 

Kızıltoprakta nıütekait 
damarlarını keserek 

bir meınur kolun un 
kendini öldürdü! 

Müskirat inhisar idaresinde 
çok ve iyi şarap imal edenlere 
ikramiye tevziine başlandığını 
yazmıştık. 

takip etmektedir. Belediye an 
cak tavada pitirilen ve musta 
til şekilde olan ekmeğe müsa 
ade etmektedir. 

BL· şikayetten çıkan 
dava l>i · - .. dında teslim etmeyen muesse· . Yaıalarında pamuk vazıyetı uze· d 10 fazla-

'ind t ddu" t sel erden resim yüz e e görii1en endişe ve ere J k 
cı.,•am ebni• ve bu hal pamuk fiatle sile ve tahsili emva anununa 
>; Y 1 tevfikan tahsil olunur. ni 1914 sen6Sinden beri görüme· d h kk k 
..,. Alakadar vari at ta a u 1t biı dereceye düşürmüştür. • ·· f tt ' J 

k idareleri ve Malıye mu e •t e-Ot'isin tetkikatına göre, pamu "b · 

lipte Jagİllerine tapu verilmcıni ~ o

lanları mahkeme kararına hacet 
lııalmok11zın idareten tahliye elliri
lir. Bu suretle tahliyeye mecbur tu
tulan şagillerin tahliyedeıı sonra 
mahkemeye ınüracaat haklaı·ı n"':tth 

fuzdur. 

Yeni matbuat kanunu intihar ha~ 
berlerinin neşrini rnahalJin on bü ... 
yük zabıta amİ&İnin müı&i'desine 
vabeste kılmaktadır. 

Bugün yeni kanunun icrıbı olari\k 
ilk İntihar vak·aaını polis mlıdü•ü 
Ali RızR Beyden müıaadetini istih
sal ederlk net t·cdiyoruz. llu jtibarla 

habeı·in bu noktadan bir hususı} eti 
vardır, l\1evz:uu bah1e-tti ı'.: in1İ1; i lk 
haber §Udur: 

"KIZıl Toprakta ot111aıı mü 
tekait memurlardan R•i:ıt Bey 
asebi bir hastalık neticesinde 
bilek damarlarını ke~erel.. inti
har eımişı ir." 

Mütemmim olarak aldığımız 
malümata göre, hu ikramiye 
müstahiklerine şarapçılığa ait 
muhtelif makine olarak veril
miş ve şarapçılar arasında 
memnuniyet uyandırmıştır. 

O civar halkınm tikayeti ü
zerine belediye, Zeytinburnu ç · 
mento fabrikası aleyhine bir d 
va açmıştı. Mezkür fabrikanın 
çıkardığı dumanların zehirli 
ıı:a,.lar neşrettiği iddia edilmiş
tı. Mahkeme bu hususta bir eh
li vukuf intihap etmiş ve fabri
kanın filhakika zehirli gazla~ 
ncşredip etmediğini tahl;ik et
mittir. Ehli vukuf çıkan dlltllan 
ları tahlil etmi§ ve bu duman
ları civar halkın sıhhati noktai 
nazanndan muzır bulmu§lur. 
Belediye halkın sıhhıtine çok 
muzır olduğundan fabrikanın 
ta~il~ faaliyet etmesini talep et
mıştır. Mahkeme kararı eylüle 
bırakmıştır. 

• · · ili ri resmin tahakkuk ve cı ayetı il:tıyetine İcrayı tesir eden 8-tTI er- d f 
•· nı' mu"'essesenin kuyut ve e ati ~tı biri harici hiditelerdir. Fakat 3 - Bu ıayri menkullerden teffiz • :": ... 

T ekirdağı şarap 
fabrikası 

tıı rtıühim amil Amerika'da p.omuk ri üzerinden tetkik ve müraka
- ~•ulü hakkındaki tahminlerin beye salahiyettardır. 

'••men bildirilmemesidiı-. Va,ing- Ticaret mukavelesi veya Mo 
OQ zir.,,t bürosunun rckolt~ şerai- düs Vivendi aktetmeyen devlet 

li · ki 01 ler u"lkesinden Türkiyeye yapıttı bildireceği günün va l'l!ına 

İ~asafudaki a•abiyeti arttırmakta- lacak ithalata memnunıyetle 
"'· Amerika'nın Almanya'ya uzun veya tahdit veyahut takyitler 

ve tahsis ıuretile temlik ve tapLya 
raptedilmiş olanları iptidaen t• fflz 
veya tahıise esaı ittihaz edilen kıy
met Üzerinden mecburi İttİnılC"ke 

tabi tutulur. 
4 - Bu gayri n1enkullerden 'nÜ· 

zayede suretile satılmış veya Boı·ç
Janma Kanununa tevfikan Lemlik e· 
dilmit olanları, tapuya raptedilmit 
olsun olmasın 11iındiye kadar iı.tifa 

tdilmiş olan bedellerile ihaleden 
mütevellit maırafları ye.klinu üze
rinden mecburi İstimlike ti.bi tutu .. 
lur. 

Beşiktaş ta feci bir oto
mobil kazası oldu .. 

Bt> fabrikanın da inşaatı bit
mek iizeredir. Nevakısının ik
mı>li İçin büyük gayret sarfo
lunmaktadır. - - .................... __ _ 

100 seyyeh geldi 
1 · tabikna dair bulunan Batveki-'edi ile pamuk terketm .. l < " ı-ıya a teb 

letten alakadar makamlar l'a icrayı teıir eden amillel' meya bl' .. 
d A lig" edilmiştir. Bu te _ _ ığe_gore, t\dadır. Temn1uz ayı zarf}n a - 1 t 

da. 
110 

Türkiye cümhuriyetı ı e tıcare na' da vasati pamuk fiatı 4 k . lan ve 
1 5 mukavelesi aktetmemı§ 0 

Otomobil bir direğe çarptı ve altı 
kişinin yaralanmasına sebep oldu 

Yunan bandıralı Maryan va
puıu ile dün şehrim~e 100 sey 
yah gelmiştir. Mayran vapuru 
ile gelen seyyahlıır muhtelif 
milletlere mensupturlar. 

&abile, iane 215, kapı ma ı 19 , 1 kt" · · 
Ya böyle bir mukave e a 1 ıçın ••acı porlağı 195 kuruş idi. Hal- 1 1 n 

~ müzakerelere ba~ anması yo u 
i geçen senenin fiatı iane 300, d Türkiye cümhuriyeti hükü-
ı ın..lı 250 kozacı 2s.ı; kurut a kl'f 

1di. ' meti tarafından vaki te ı ve 

B teşebbüsleri neticesiz _bı~11kan 

5 - Mülkiyeti herhanıi bir se-
hep ve ıuretle mahkeme ka1·arile 
aha:-ı uhdesinde takarı·ür etmİf olan 
gayri menkul mallar halt:kındn mah 
keme hülıümJeri caridir. 

Dün saat 13,30 da Bcşikta~ta fe-ı Şoför Ziya, hanıal Ômcri karşı-
ci bir otoınobil kazaıı olmu~, bir srnd• görür görmez, biı· :ın ;çi11 te
otomobiJ tramvay direğine ; arJlarak ~~ddiit e"'tmit. ha~alr . çiğ.neı;ıeınek 
6 kişinin yaralanmasına sebf'p oJ- .ıçın yegane- çıu·emn dı.reksıyonu kal 
muttur. Zabıtanm y1tptıj'ı tnhkika.. drrıma kırmak olabileceğini dü~lin 

ta göre, kaza bir gaflet eseri degi!, müı ve dü,ündüğii gibi de yarını: 
bir kazadan tevek&ü edilirken Y"Pr- lir. Fakat bu manevra kaz:ıya nıilnj 

Edebiyat fakültesinde 
bir istifa 

Edebiyat fakültesinin dıvan 
azalarından Şerif BP.V istifa et
mittir. Fakülte meclisi müder
riıini divan azalığına Behçet 
Beyi intihap etmi§tİr. 

u sene az pamuk veya ticaret muka".~letıın?n ak-
ihraç ettik dine intizaren Modus Vıvendi 

Madde 2 - 3 ve 4 Üncü fılua-1&31 f da yapmaktan imt_ina eden _ec_ nebi ı. -- ıene•i ilk altı ayı zaı· ın T k' 
~-..... ı"hrac•t devletler ülkesınden ur ıye larda yazılı gayri menkul mallarda ,ft •n limanmclan yapılan 1 k 1 • 

l•n manevra hataır netice,.jdir. olam8mıf, bil~ ki~ daha feci bir kA 

Kaza şöyle olmuttur: zanın vukuuna sd>ep olmui!, henı 
...,., cu" mhuriyeti ülkesine yapı aca tefriki kabil o mayan ın§aat, tami-

,OOQ, liralıktır. k "b' · ·ı · 1 • Beruttan ıeyah•I makıadile 1 s- hamal Omer, hem de otonı"bildeki
tanbula celmit olan Dr. Yuaut Bey Jer yaralanmıtlardır. Ziy• f:lüceyin 
ve zevcesi Madarn Meri ile, Beı·utlu manevra yapmıt otomobili kıldn·ı. 

Jf 'd ı'thala" tı tamamen veya. ısmen rat, tesiıat ııı ı zevaıt ve • ave erın 
• 1\11.uı.; ıe•en •enenin ayni mİI h )"tın 1 L-.J fi . . 1 

T menetmeğe veya bu •-~ a " .ahipleri, bun arın ..., c ermı ma 
~tft11da yapılan İh!'&cat iıe h ceden kendiıine iade olun8n kiınıcden da-
.OOo liralık idi. Jhraralıınızın tahdidine veya ut on 

k Tu .. rk hükümetinin müsaadesi- va edebilirler. 
"1a11ndaki batlıca amil pan·u k it d ••-dd 3 B etle t hl" ti . nı' ı'stihsal suretil_e ayıt a m " ,...., e - u ıur • ıye 

· •ruıdeki dütkünlük ve rekolte- hJ icra ettirilen veya istimlak edilen ıayri 
il ı'cratı usulünün ı a~ın.:" leçen seneye niıbetle ulıtıdır. ı-h ettar- menkul mallar Muhtelit Miilı.ıdefe 

l ııtlı,,._., h•-uk ı"hra••tındakı' n k••n Vekilleri Heyeti 511 a ıy . 
tc ~· - - Komiıyonu bitaraf auııoın Jrac e-

dört milyon lira radde•inıledir. dır. h · bir deceii oahiplerioe teslim olunur. 
>of Hu"küme!in her angı 
. •rain limanından meuinı bida· d h kkında Muhtelit Mübadele Konı;ıyonu 

ttind 1 ket muvari atı • 
•n buıüne kadar 112,292 liı·a mem e I k "ttihaz Türk Hey' eti Murahh ... aoın<:11 iade-

Ytne · b l"hiyeti kul anara ı 
hnde 3,968,000 kilo '"'P• ilı- u sa 11 b ·· tayin si lstanbul Vilayetinden !alep edile-

•d'I · ed g" i karar ica a ııoı-e hl' · -
) 

1 mıftİı'. Geçen sene temınuz ~l~ edeceği bir müddetin cek cayri menkallerin ta •Y••Ö ıçın 
"'d~kj va.ati arpa fiati :J kuruf ve ı an tb'k olu- aumi on bet ıiin mühlet 'erilerek 
&>.tr-a il«en bu sene- J,89 kuru,tur. nıürurundan sonra t• 

1 inkızasrnda tllhliye edilrnediRi lak-

nur 'k sadı' dirde vilayetçe idareten tahliyt' ve h k t H. ""k"met memleket ı tı a r_u a ve u u • k için icabında mezkfır hey'etin ııöıterdiii"i uhiple-
yatını koruma . • h t u rine teslim olunur. 

envırat bazı e,yanın ithalını ı·u sah us .. -dde 4 - Maliye Vekaleti yu-
b. kılma~• veya ta dide """ 

~lihla~ k !üne ta 1 <> • karıki ınaddelerde yazılr istimlak 
vergisi nasıl veyııbut büsbütün menetmege bedelleri mukabilinde bir buçuk mil 

alınacak? salahiyettardır. Q q -1 yon !İH)"& kadar yüzde bef faizli 
~ k U B ' hazine bonosu ihraana mezundur. ~· i İnci maddesine a,ağı- - Kaınbiy_o - orsası lıtimlik bedelleri bu bonolarla 

ısı fıkra ilive edilmiıtir. _ 
~ 15 91 tesviye olunur. 

0 •anı irrat derecei hararet- ;.ı.;un 1030, Karon • _ 

1 •8Go ile 0,890 keaafetleri a· şııını 3 35 50 Bu l\ıretle ihraç olunauk bono-
11ld k' k · Dolar 0,47,20 ' ' lar müzı.yede ve münakaıularda . • ı eaafetlerde, harıç- t !> H 50 
ithal edilecek mayii made- fraak 12,03,50 Pcıe a 1 

' 

2 
teminat mukabilinde ve bu !<anunun 

~ilhrukatı, ithal esnasnda Liret g,OJ,50 R. mark ı,99,I netrinden •onra ıatılacak milfl cm
~ 'Yeti uliyelerini bozmaya- . 

8 
' 38 62 Zloti 4,20,_ lak bedellerine mukabil nalıit ola

. ~lıette boya ve sair ıuretle frıınk • ' ' Peogil 2,7,09 rak kabul edilir ve en nihayet 1933 

Fuat Nasf Emin S•bih BAyler dün • 
ı·efakatlerinde terceman AhtT•f't Fey 
n bey olduiu h•lde ıehri dolatmak 
Üzere Beyoğlundarı bir otomobilf' 
binmitlerdir, 

Oıküdarda llağlarbaıın•lo otu
ran 26 y1',ında. ,oför Ziya Hüseyoe 
ait olftn ve onun tarafından idare e

dilen otomobil Betilılatlan &'"çer
ken birdenbire önüne bir ha111al ç.d, 
mıt, toför hamalı ezmenH:~k icin 
nlanevra yapnuf, ft1kat ktt::radftn 
kurtulamamıtlır. 

Sıı-ı:mda karpuz yüklü olduğu 
halde Betiktaı iıkeleıintl~n tı·am
vay yoluna çıkmakta olan ve gaflet
le otomobilin önüne düt.en bu hamal 

Betiktafla mukim Ömer Abbastır. 
L 

mukabili verilen bono b• delinden 
fazla mutalebcai olcluiu taktirde • 
radaki fark için müteselıilen liızıın 

gelenlere rücu hakkı mahfu2tlur. 
Madde 7 - Bu kanun ne,ri ta

rihinden muteberdir. 
Madde 8 - Bu kanunun hüküın 

!erini İcraya icra Vekilleı-ı Hey'e
ti men1urdur. 

2917/ 1931 

ınA bindirerek haınal Ömeri f?İ~nen 
mekten kurtamıak iıtemiı fokat 0 

ton1obilin aür'atini keıemedi~i için 

otomobil kaldmma çılıacaiı yerde 
hen1 hamal Ömere çarpmı~, heın 
de ~57 numaralı tramv•y dir~g;ne 
çarpmıttır. 

Müsademe colc tiddetli ol .. ıut, 
otomobilin ön kısmı par~alanmıt, 

ve terceman Ahmet Feyzi Beyden 
baıka, ıoför de dahil <>lmak üne 0 • 

lomobilde bulunanların hepıt ınuh~ 

telif yerlerinden yaralanmı~lıırdn·. 
Madam Marinin yarası t~hlikf'!idir. 
Mecrublann lıiffeai Amerikan h•a

laneıine nakledilmiılerdir. Poliı ve 
ıeyrüıefer menıurları lahkik•ta bftf
lamıtlardır. 

lazrm ıelen emlakin listesi Miibade
ı .. komisyonundaki hey'eti murabba 
aamız tarahndan tanzun ediJ•rek. 
tir. Hey'eti muralıhaıamız bu hu
suıta çok derin tetkikat yapmakta 
olup, iadesi tamamen zaruri olma

d.kça lıer banıi bir mülkün tahliye 
ettirilerek sahibine iadeıi için emir 
vcrn•İş değildir . 

lb ı k"I • D hnıi 36 41 malı~ senesi nihayetine kadar tamA-f~l: e meğe Maliye Ve a etı {a • • 
q•ıı -frank 1. 2,41,75 Ley 79,30, men itfa edilir. Bu kanun, evvela tasrih edelim b Yelta r dır. . -
<ııı 1 f dek Dl ar 26 60 5 1 d · t k ·· ki, lstanbtıl Belediye lıudu<lu dalıı". 

Tahıninimize wöre, kanun tnuci .. 

hince iade edilecek etnlik n1iktarr 

150 - 190 kadardır. Tahl:ye etti
rilmeden evvel içinde otuı·anlara 
mühlet verilmektedir. Bundan ba; 

ka iıkinı adi auretile iak~n erlilmit 

olanlara da fatanbul ve 17.mİr hari

cinde iıtki.nı adi suretilf' m"I verile~ 

"esa et derecelerin ı - 65, , n • '- Madde - • esı a arı ur c-
' <tdd b · Leva 8 · k il d "k !inde bulunan bu ıibi •mli•ko aittı"r. ,,,. ın oyanmış ve tağ§•§ e florin 1, 11,ooj çervooeç,,108 den bu ıı:ayrı men u er e ı amd 
"il; olduğu halde kesafet de- . 50 eden ve kanunen iskan hakkmı haiz Bununla beraber mübadiller ara-
• •ııin 0,860 ve ondan aşağı Bor;& { :ı·~~7dtye 9~~;50 olan muhacir, mülteci ve .harikzede- unda baıı telaş uyandırdı ğından 

<:::.~Ye indirilerek satılması harici Banknot 26~, fere ellerinden alınan gayri ınen- alakadarlar makarnalı aliyeyc ve 
il} d f b ı 1 · vilayete müracaat etmektedirler. !l llt<du;-, ____ kul mukabilin e •lan u ve >mır 

l suretle kesafeti 0,860 ve F h re l"ahvilaıın nevı haricinde İ•kônı adi dereceıi.,de em Dün bu huıuıta bir muharriri-
lll aşağı dereceye .indiril- .. ~ am 92,00 va1 meccanen temlik ve harı; altn- miz Vali muavini Fazlı Beyin mü .. cektir. 

Hazin bir ihtifal 
Pariı sefiri kebiri Münin- Paf'I 

ile Müze Müdürü Hamdi Beyön ha
fidegj olup ıeçenlcrde Pariı'te pek 
genç yaşında irtihal elnlİf ohtn Ne
\rİn Etcın Hanımın cenftze~i dün 
Fransadan getirilerek bugün Beııilıı 
ta 3inanpaıta caıniinde öyle na
me- ... ı ıı müteakip ihtifali.ti mAhıuaa 
İl• · kaldırılarak Yahya efendiı'e aile 
makbereıine defnedilecektir. 

Cenabı. h•k r•hmet et .. tn 

Evlenme 
Manisa fırka kumandanı Cavit 

Paş;,mn baldızı ve divanı aııkerr 
"'•!arından Muhittin beyin ktrimc
&i Müzeyyen Hanım ile Köprülü 
eşrafından cildiye ve efrenciye mü
tehassısı doktor yüzbaşı Kemal Be
yin evlenme merasımı dün Tür
kuaz sa.lonunda çok güzidi davttlife 
rin iştirakile tesid olunmu•tur. Ta
rafeyne saadetler temenni ederiz. 

Zükfır hastahanesi 
tamir edilecek 

Belediye beyoğlu hastahane
sinin dahili aksamını tamir et
tirmejJe karar vermittir. Huta 
hanooin dahili mutamba ile dö
fenecek, daha ani ve temiz bir 
ıekle getirilecektir. T aıniratm 
yakında münakasaaı yapılacak
tır. 

Hamit Bey rahatsız 
Belediye reiı muavini Hamit 

B. rahatsız bulunduğundan üç 
dört gündür makamına geleme 
mektedir. 

Zavallının kolu kırıldı 
Devlet Demiryollarında müst.ıJı

dem Mehmet efendi evvelki gün 
Haydarpaıadan Üllriidva ıitmelcte 
olan tramvayla Oılı.üdara ıi.ı.rı.en 
oturduiu yerde tramvay PflH:

ıinden kolunu dıtarı çıkannıtb;, 
Tramvayın seyri eanaoında ...,_ 

kabil iıtikametten l'elen 2449 numıı 
ralı otobüı tramvayın o kıadar yılııı
nından ıeçmiıtir ki, Kaıoı .. ·ltl 
Mehmet efendinin pençereden çık
mıt olan lııoluna çarpt11ıf ve biçar .. 
nin kolunu kınrııtbr. Mehıııet "'•• 
di Tıp falcülte&i haıtaneıine ı..ı .. ,_ 
rılmıtbr. 

ıı · h k t lııtıkrazı dahllf k t d'I" t 1 t Fa 1 B 1 D" ı 
1 .. 1ayıi madeni ma ru a ı 67, nıa ıuzın tapuy11: rap e ı ır. a easını sormuş. ur. 7. ı ey şu ığe-r eri bono alacaklardır. Hu-
<aıı d !arın Dtıyuau ıııuvahhlde Madde 6 - Bu gayri m<nkuller, izahatı verıni~tir: ı· k 'b' • ' l b lı • mağaza ve epo - I 1 fi Demfryolları a.•~ asa anun mucı ınce kmıaenin şaırane a ii manzara neresidir b<ıkogwı? lllunduı·anlar veya_satan• ı lcrıım.y: --·~-------- ...,üıneffizinden başka biı· ~alııs uh- - Kanun tebelluğ cdilmi~tir. moğduriyeline ••bebiyet ,.e:ilm;ye. y: • l lı 

ı · • .,-.... "' .... -.,... ......... ~'"-•~"'-•---~-'"----~"" agnıur u <ıt1alarda Eminönü meydam! aı:ı tnayı'~lın beher kılosun- 1 ·-"'"' '" - desine ceçtiği ve bu şahsın İ•limliık Kanun mucibince s,.hiplerine iııJe•l ulı.tir. ( v 
_ ı emiş ) taraf/arma dah •lınacak dahili istihlak ver ~~~~~--~~~~.-.-................................................................ ııiiiiiiiııimiiiiiiiiiiii.-,.-,.;... __ ~~~~__:__::.:,:;:.::.!.,!.....!!!!:!!l!!!!!Iı.!..!!JU:Uı....ı:ııı.l:...Jz;UL.o.u.1.DJ>:l...~~~~~..J 
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Asrın u.mdesi "Milliyet" tir. 

14 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde.. 

si No: 100 Telııraf adreai: Milliyet, 
htanbul. 

3 
6 

12 

Telefon numaralaru 

24311 -24312-24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kunlf .. • 750 

" 1400 " .. 1400 .. 2700 n 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıbalar 10 kurut 

hır. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdi.riyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mea'uliyetini 
kabul ebnez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 24, 

asgari 21 derece idi. Bu
gün ruzgir poyraz hava 
bulutlu. 

Çöpten istifade 
Fennin vardığı terakki de

recesi şayanı hayr;ıttir. Tele
fon telsiz filin bertaraf ,imdi 
size başka şayanı hayret bir 
şey söyliyeceğim: 

Bir ehli fen çıkmış lstanbu
lun çöplerini gübre yapacak
mış... Demek bir sürü pislik 
ve müzahrafat bir sihirli el 
ınarifetile işimize yarar şekle 
girecek .. 

Düşündüm! Acaba baıka 
bir sihirli el de bazı evrakı mat 
l:ıuattaki bir sürü yazı müzah
rafatını edebiyata tahvil etse 
ne iyi olur •. 

Havasından mı? .. 
Amerikadan İstanbula ge

len tayyareciler seyahatlerinin 
en güç kısmını İngilterenin ü
zerinden uçarken geçirdikleri
ni söylemişler.. Havaundan 
mı, suyundan mı bilmem ne
dendir? Mübarek yer netame
sizdir vesselam! .• 

Mevsim hastalığı 
Abur cubur kavun 

,eftali içki sıcak, ter, 
derken karın ağrısı, 
ateş ve yatak! 

karpuz, 
rüzgar 
diyare 

Bütün bu unsurlar mev
cut oldukça mevsim haatalrğı 
dediğiniz bu keyifsizlik böyle
ce devam eder gider ... 

Bekrilere sorarsanız rakı 
her derde devadır. Doktora so
rarsanız hele Yeşil aya men
sup ise - her fenalığın başı ra
kı olduğunu söyler ... 

Geçende bu rakı içmek ve 
bırakmak bahs<?dilirken tuhaf 
l:ıir söz işittim .. 

Aıkadaşlarımdan bir çocuk 
n.r ki; ukıya düşkündür. Bir 
kere de şişenin başına oturdu
mu katresini bırakmaz .. Yine 
her ik: mizin tanıdığımız soğuk 
neva, mendebur ve girdiği 
mecliste Ren nehri havası es
tiren zevzek V<! münasebetsiz 
birisi var .. 

İçkiye düşkün arkadaşım 
da mevsim hastalığına tutuldu 
ğu için bir iki akşamdır rakı 
içmiyormuş... Sokakta birbiri
mize tesadüf ettik ve bir kah
vede oturduk.. Beriki nazeni
nim - yani soğuk neva diye 
tanıttığım ıahs kahvenin ö
nünden geçerken bizi gördü, 
bizim onu görmemezliğe ge
memize rağmen içeri girdi: 

-O yahu! burada mısınız? 

- Evet, buradayız, gör mi 
yormusun? . 

Ayyaş arkadaşa hitaben: 

- Yoy hani, senin yerin 
burası değildir de onun için 
ıordum. Yoksa rakıyı bıraktın 
mı? 

- Evet bıraktım ..• 

- Neden!.. 
• 

- Rakı içip sarhoş olunca 
çift görüyorum. Herkes neyse 
ama seni çift görmiye taham
mül edemiyorum. 

Bu yüzden içkiyi bıraktım .. 

FELEK , 

1 n'>t 

MİLLiYET 

1 Dil işleri 1 

Türk Ana GrameriHakkında 
-3~ 

Türk dilinin tabi olduğu li
san sisteminin kaideleri, tim
diye kadar esaslı suretle tespit 
edilememittir. Halbuki dilimi
zin mekanizmasını bilmek, ge
rek yarın muhtaç olacağımız 
yeni kelimeleri türkçe kökler
den çıkarmak için buna çok ih
tiyacımız vardır . 

tik defa türkçe gramer ihti
yacı, yem tarzda mektepler a
çılmasına teşebbüs edildiği 
vakit, yani T anzimattan son
ra kendini göatermittir. O za
man Süleyman Paıa, Manas
tırlı Rifat Bey, CeTdet Paıa, 
Selim Sabit efendi gibi bazı 
zatlar türkçe için "Sarf,. ve 
"Nahiv., isimlerile kaide takip
leri yazdılar. Fakat bütün bu 
kitaplarda arap sarf ve nahivi
nin tesiri hakimdi. Türk dili
ne girmİ§ arap ve acem keli
meleri kendi imli, iştitak, ter
kip kaidelerini beraber getir
mişlerdi. Türk gramercisinın 
büyük derdi de türk çocuğuna 
bu yabancı kaideleri göstermek 
ve öğretmekti. Bunun için 
türkçe dersi zevk vermez, sıkı
cı bir ders halini almıflı. 

Meşrutiyeti müteakip bu 
hal biraz değiıti. Fakat bu de
fa da birden bire Şarktan Gar
ba atladık. Yine arap ve acem 
kelimelerine mahsus kaideleri 
muhafaza etmekle beraber tas
nif ve tertip tarzında F ranaız 
kelimelerine benzemeğe kalktş 
tık . 

Halbuki türkçe ne arap dili
nin mensup olduğu "ltami -
Sami lisanlar,, zümresine, ne 
de aceınce ile Avrupa dilleri
nin dahil bulunduğu "Ari lisan 
lar., takımına dahil değildir. 
Bunun içindir ki her iki dil ta
kımının grameı sistemleri bize 
uymıyordu. 

Yeni Türk Ana Grameri bu 
taklit sistemini kaldırmalıdır. 
Dilimizi kendi içinde tetkik e
derek hakiki varlığını bulmalı 
ve göstermeliyiz. Bunun için 
rdı.ber istersek bir Avrupa mil
letinin kendi gramerine verdi
ği şekil yerine, o tekli vertnek 
için kullandığı usul yolummu 
göstermeğe kafidir. Halbuki 
bundan fazla bir rehberimiz da
ha vardır: O da Alman ve Rus 
Türkoloğlarmın muhtelif türk 
lehçelerini tetkik yolunda vü
cuda getirdikleri eserlerdir. 

Böyle rehberler elde ve li
sanımız da önümüzde iken e
saslı bir Türk Ana Grameri 
vücuda getirmeğe imkan var
dır. Ahmet Cevat Bey arkada
şmıızın birinci cildini neıretti
ği (Gramer metodu) bu yolda 
atılmış bir adım demektir. Bu 
eserde kelimeye doğrudan doğ
ruya mana yolile bakılmış ve 
manadan şekle İntikal sistemi 
takip edilmiştir. Bu itibar ile 
(Gramer metodu) asıl kendi is 
mine sadık kalarak muallimle
re grarr.eri öğretmek usulünü 
öğretici bir eser olmuılur. Bu 
haysiyetb çok kıymetli ve de
ğerli bir eserdir . 

(Ana gramer) diye tasav
vur ettiğimiz eser muallimler
den ziyade miielliflerc rehber 
olacak bir tetkikin mahnulü ol
malıdır. Bu itibarla (Ana gı·a
mer) adeta türkçenin tahlili 
bir araştırmasını mevzu edin
mek lazımdır. Seslerden ve o 
seslerin işareti olan harflerden 
sözlere ve o sözlerin ifadesi o
lan cümlelere kadar lisanın 
harf, hece, kelime, terkip ve 
cümle varlıklarını tahlil eden 
bir eser, mekteplerde okutula 
cak bir ders kitabı değil, dilin 
bütün hüviyyetini tetkik eden 
bir ilim kitabı olmalıdır . 

Böyle bir eserin vücuda ge
tirilmesindeki güçlükleri gör
memek, hakikate göz yum
mak demektir. Çünl..ii dilimiz 
kendi hakiki şekliyatı altında 
henüz esaslı surette tahlil ve 
tetkik edilmemiştir. Mesela 
fiillere şahsı göstermek üzre 
ilave edilen lahikaların iki tür
lü olduğu şimdiy.-ı kadar - yal
nız şu satırları yazanın naciz 
eserinden başka - bir kitaba gir 
memiştir. Halbuki geçmiş za
man sıgaların;n ikincisi ile 
şimdiki zaman ve gelece!< za
man ve her zaman sıgalarmd 
fiillere gelen ~afııs lahikaları 

• 

- sıfatlara ve isimlere de ilave 
edilen - cevher fiili lihikaların 
dan ibarettir: 

"Adamım, yaparım, gör
mütüm, geliyorum, iyisin, ge
leceksin, akıllıyız, getiririz, 
çalqkansınız, kazanacaksı
nız .•• ., v. s. giJ\i kelimeleri kar
şılaıtırınca ıu: ,,. . . . . 

ım, sın, ız, sınız,, 

Libikalarının teakübünü 
görürüz. Bundan da "mit, r, 
ıyor, ecele,, ve batta "e., ve 
"meli., llhikalarile yapılan fi
il aıgalarının haddi zatmda 
isim, sıfat ve fiil olarak _kulla
nılır. Müıterek sıgalar (par
ticipe) olduğu istidlal olunur. 

Buna mukabil emir, birinci 
geçmiş zaman ve temenni sı
galarındaki şahıs lahikaları 
yalnız şahsa delalet eden basit 
lihikalardır: 

"Gelin, görünüz, yapım, 

geldim, yazsan, gülsek, yıktı
nız .. ., v. s. gibi kelimeler kartı 
laıtırddığı vakit, bunların türk 
fiilinin tek basit tasrifleri ol
duğu anlaıılrr . 

İşte Ana gramerde yalnız 
metot fikrile mücehhez ola
rak türk dilinin realitelerini a
ramak liizrmdır . 

Böyle bir tetkik bize pek 
kıymetli bir eser hediye edebi
lir. Ancak böyle bir eseri bi
hakkın vücuda getirmek za
mana ve uzun uzadıya araıtır 
malara muhtaçtır. Biraz tetkik 
noksanı iti sarpa sardırabi
lir. Meseli küçükltme isimle
ri için kullanılan "cik., ve ce
ğiz., lahikaları bürümeden 
gösterilince - bazı eserlerde 
görüldüğü üzere - "evcik., ve 
birden fazla hecelilerde "cik., 
lihikaamın küçültme manasına 
geldiği ve ak/ i istimallerin 
küçültmeden başka, •~gi, nef 
ret, merhamet... gibi manala
ra delalet ettiği anlatılır. 

İtte bize lazım olan (Ana 
gramer) dilin bütün bu tekil 
q ifade inceliklerint tespit et
mit bir tetkik mahsulü olma
lıdır . 

Böyle bir eseri de uzun uza
dıya araştırmalarla yapabile
cek devamlı bir heyete yani A
kademiye bırakmak - belki de -
daha iyi olur. 

İbrahim Necmi 

Çapras kelimeler 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Nihayet (3) TE (2) Keçinin 

eıkeği (4) 
2 - Beıikta,ta bir sokak (9) 
3 Sual (2) 
4 - Bağlamak ( 4) Tencerenin 

ağababası (5) 
5 - Motörlü mavna (1) 
6 - Zaman (2) Akıllı (4) Yaı 

(3) 
7 - Bir millet (4) Nota (2) 
8 - Vennek (3) !izaz (5) 
9 - Geniı değil (3) Her taralı 

su (3) 
10 - Yüz sene ~4) Yarım (5) 
11 - TA (2) Cins, kavim (3) 

Nebat (2) 

Yukarıd n t:'ş:ığı 
1 - Müıteki ,ey (61 Dclüğ<.n 

AGUSTOS -----1931 

Ali ha banın şiltesi .. 
Dileniyordu. On sekiz sene ı son hürmetlerile acıdılar, ka

lik mesleği. On sekiz senedir dınlar kafes arkasında ve gizli 
onu dıvar diplerinde, virane· ona son göz Y8'larile ağladı
lerde bekçi kulübesi yanların- lar. 
da, bat açık ve ayakları çıp- Yalnız Ali babanın ölümü 
lak, bekleten meslek. bile onun altmıJ bet sene de-

F akat artık ihtiyarladı. Beş vam eden ve tatmin edilemiyen 
saat, fasılasız, bir yerde dura ihtiyaçlarına nihayet verme
mamasının, avuç açamaması- mişti. Çünkü cansız vücudu
nın sebebi içine çöken o bay- nun bile bir kefene, bir tabuta 
gınlıktır ki bunu altmışını ge- ve bir mezar taşına ihtiyacı 
çenler pek iyi bilirler: Belden vardı . 
aşağısı kemiks\z gibidir. Gev- Bunu temin etmek için ma
fer, titrer, büzülür, kıvrılır, halleli aralarında para topla
açılır ve en hafif hava cereya- mak istediler, fakat herkes de 
nı bacaklara estiği istikameti di ki: 
verir örtü gibi. - Ölümüne de mi sadaka 

Dilenmiyor değil. Fakat vereceğiz ? 
ayakta durmuyor. İnsanların Ali babanın cenazesi kalka 
gözlerine bakarak, merhamet- mıyacaktı, eğer şiltesini yahu 
tileri teshir için onlara titriyen diye satmak fikri bekçiye gel
bir avuç uzatmıyor, yalnız ba meseydi. 
şını önüne eğerek bekçi kulü- Yahudiyi çağırdılar. Şilte
besinin yanındaki mola taşı- yi gördu ve altı lira verdi. Bek 
na oturuyor ve kulağını önün- çi imamın kulağına eğildi: 
de duran mendilin altındaki - Ali baba sillesinin altı 
taşa vuran bir nikel paranın lira edeceğini bil;eydi, onu çok 
sesine vererek uykusu gelince- tan satar, tahtanın üstünde ya 
ye kadar bekliyor . tardı . 

Bu, Süleymaniyenin eski İmam güldü : 
dilencisi Ali babadır. Onu ço- - Kafi, sen bundan ibret 
cuklar ve ihtiyarlar tanır. Ona al. Hazır gelmişken senin şil
acırlar. Kadınlar onun için ka teyi de bir göster! 
fes arkasında ve gizli, ağlar- Bekçi mukabelesiz bırakma 
1 dı: ar . 

O çocuklar ve o ihtiyarlar - E size de bir uğrasın. 
bundan bir hafta evvel Ali ba- Yahudi, şilteyi sırtlamak 
baya daha çok acıdılar. Ali ba için bekçinin dinç kollarından 
ba hastalandı . imdat istedi. Hüseyin ağa Ali 

Onu hiç kimse yatağında babaya son hizmetini yapıyor
görmedi. Hiç kimse, zevcesiz du: Yatağı omuzlıyarak yahu 
ve çocuksuz ve kardeşsiz ve dinin sırtına verirken ayağına 
bakımsız geçen gecelerin Ali düşen ağır bir şey, bekçinin 
babada ne yaptığını bilmedi. kalın kunduralar içinde mah
y alnız biliyorlardı ki, ihtiyar sur etini bile acıttı. Yere eği
yorganaızdır • lip baktıkları zaman, yataktan 

Bekçi ona eski bir keçe par- düşen şeye hepsi hayret etli
çaaı vermemiş olsaydı, Ali ha ler. Ağız ağıza dolu bir torba 
ba ihtiyarlıktan değil soğuk- altın! 
tan ölecekti. Şunu da biliyor- ------------
!ardı ki, Ali baba yine, ve bek Pariste Ermeni kilise-
çinin ekmeğinden kalan artık- sindeki hadise 
)arla doyuyor, ve nihayet şu
nu da biliyorlardı ki Ali baba 
bir ilaca muhtaçhl'. Fakat ne 
o ilacın reçetesini yazacak dok 
tor, ne de o reçetenin ilacını 
yapacak eczacı Ali babaya in
saniyet namına hizmeti akılla 
rından geçirmezler . 

İmam, bekçiye rast geldik
çe söylüyordu: 

- Hüseyin ağa ... sevap ka 
zanıyorsun • 

Müstehzi kürt, şu cevabı 
verirdi: 

- Çok bir şey kaybetmiyo 
rum ki sevap kazanmak iste
yım. 

- Yine merhametli adam-
mışsın . 

- Nasıl acımam imam e
fendi? Onun her gün yaptığı 
is bir ilmühaber mühürlemek -· ten daha güç. Sen kolunu bir 
kıpırdatıyor, iki mecidiye çe
kiyorsun. O tapn üstünde sa
atlerce oturuyor, yüz kişiye 
avuç açıyor, bunların bir tane 
sinden dört köprü fişi kopara
bilirse hayır sahibine dua edi
yor. Halbuki sen mahallede 
bir felaket olsun da vefat ilmü 
haberi yazayım diye içinden 
beddua da edersin . 

- Halletme Hüseyin ağa! 
vefatta senin payın yok mu 
sanki'! . 

- Aha uzun etme demem 
o ki ... 

Bekci imamın şeriki cürmü 
olmakt;n, kendini kurtaracak 
bir cevap bulamadığı için istek 
siz ve gevşek ilave etti: 

- Aha bu böyle. 
Ali baba öldü. 
Çocuklar ve ihtiyarlar ona 

dedük (4) 

2 - Eski bir harp silahı (2J Uç
mağa yarar (5) SA (2) 

3 - ince, kibar (5) Acuze (4) 
4 - Bayat değil (4) Bal veran 

(3) 

5 - Deri (3) Yapıl.-sı lizım 

şey (4) 
6 - Kadın pantalonu (4) 
7 - Fuzuli sarfetmek (5) 
8 - Elbise diken (5) Geri ver-

mek (4) 
9 - Yiğit (2) Yılan (3) 
10 - Su sÜzP,"eci (5) Nota (2) 
l ı Deri kemik araS< (2) Salıver-

mek (4) 

Ajans telefonları, Pariıte bir Eı·· 
meninin kilisede Kibaryan iıminde 
bir rahibin üzerine bir kaç el sjlfih 
ateı ettiğini haber venniıti. Dün 
gelen Pariı gazeteleri bu hadise 
hakkında şu tafsilatı veriyorlar: 
"Rıe Jean Goujon sokağındaki. 

ermeni kilisesinde, iyinin bit~nP. .·İne 

doğru sefalet ve müfrit nazaı·ıyeSer
le beyni karışm1ş bir ermeni genci, 
rahjp Mgr Kibaryan'ın üze .. inP atet 
etmi, ve iyi nişan alamadığı için, 
kurıun hedefe isabet etmemi~, fahat 
kilisenin adamlarından birini h:lfif-
çe yaralamıştır. 

1930 teşrinisanisinde, Tibri7de 
doğmuş, 6 nisan 1903 doğumlu 

Aleksandr Abramyan isminde bir 
kunduracı kalfası Parise gelnlİ~ ve 
Avenne d'Halie'de 114 nun•ar~.da 

mütevazı bir oda kiralamıştı. 
Çok geçmeden it buldu. Fakat 

ya işler iyj gitmediğinden, ya keıı

disinin çahşmağa nevesi. kalm"tdığın 
dan işini bırakmıştır. 

Öç ay evvel ki.liseye gelel·ek, ka
pıcı vas ı taıile baş rahip Kibaryan 
efendiden muavenet istemiştir. Ki
baryan Ef. hasta ise ermeni Salibi 
ahmcrine, parasızsa Ermeni kadtn
lar hir!iğine müracaat ebncsini bil
dirmiştir. Abramyan da küfrederek 
kiliseden ayrılmtşttr. Ondan s•.>nra 
bir çok defalar daha kiliseye gide
rek yardım talebini teka-ar etn•İştit. 
Üç aylık oda kiraııru vea·emcmi~. iş 

siz kalmış. l ki defa da para ko
parmış. Fakat sonuncu defa tehdit
kar bir tavur takınınca, kap1 dııaı·ı 

edilmiştir. 

21 temmuzla, ağustos araıı Ab
ramyan hastanede kalmıftır. Çıkar. 
ken kendisine yüz frank verilimıtir. 
Abramyan bu para ile tabanca sa
lın almıftır. 

Pazar ııünü de kiliıeye gelerek, 
kapıcıya müracaat etmİf, yüz bula
mayınca sesini çdmrmamıt ve iyi
nin sonunu beklemittir. 

Ayinin sonunda Mgr Kibıtryan 

koltuğunda oturduğu sırada, lüası

nı bitiren diğer rahip Tankenciyan 
ilerlediği sırada, ber halde kenıiısi

ni baırahip zanneden Abraruyan 
karşısına çıkmıt: 

- Bana para veri demittir. 
- Sen kimsin? Seni tannnıyo-

rum, cevabını alınca, bir adım geri 
çekilerek tabancaaını çıkannıt ve 
rahibe ateı etmiıtir. Rahip yıu·ala

runca, kilisenin içi allak bullak ol
mu~ ve bu sırada Abramyan taban
casındaki diğer kurıunlarr aai;a ao-

--

No: 89 Yaz11n: M. Yaıı11• 

Pazarlıga giriştiler 

Ben sana Eleniyi bulup vereceğim 
Fakat sen de bana .. 

Hüsrev, telaş içinde, sordu: 
- Niçin? yarına kadar bekle 

mek niçin? 
Kontarino , gülümsedi : 
- Öyle icap ediyor.. daha 

açık söyleyim mi? Seninle ara 
mızda Eleni için bir mukavele 
aktedeceğiz? 

- Nasıl mukavele? 
- Bas bayağı... Ben sana 

Eleniyi bulup vereceğim. Sen 
de bana ... 

- E? ben de sana ... 
- Bizansın hazinelerini tes 

lim edeceksin ... 

1 
Hüsrev, şa~kın şaşkın bakı

nıyordu. 
Venedik elçisi ne demek is

tiyordu? Bizansın hazineleri
ni kendisine teslim etmek.. 
Hüsrev, bu hazineleri, keşfet
mek için az mı uğraşmış, az 
mı emek sarfetmişti. Fakat ne 
tice ne olmuştu? Hiç! Ah, bir 
kere şu hazinelerin planını ele 
geçirebilseydi. O zaman işi i'
ti .. 

Hüsrev, zihninden bunları 
geçirirken Kontarino, sordu: 

- Niçin düşündün ya? Ha-
zineleri bulmak senin için o 
kadar güç bir şey mi? 

Hüsrevin kaşları çatıldı: 

irine veda ederek ayrıldılar. 
Hüsrev kendi kendine düşünü
yordu: 

- Fakat niçin bu akşam 
değil de yarın! .. Acaba, bu ak· 
şam, benden izini gizlemek is
tediği bir şey mi var evinde .. 

Kafasının içinde ince bir 
•tık, belirmeğe baılamıştı: 

- Yoksa? .. Yoksa, Eleni, 
sevgili Elenisi, Kontarinonun 
evinde mi? 

Hüsrev, bunu gittikçe en 
kat'i bir ihtimal olarak kendi 
kendine tasdik ettirmeğe çalı
şıyordu: 

- Evet .. Niçin olmasın?. 
Eleniyi padişahın elinden ka
çırmak, Konlarino gibi şayta
na külahı ters giydiren bir a
dam için pek ili mümkündür .. 
Hayır, yanılmıyorum Eleniyi 
saklıyan odur! .• 

Eleni, yabancı yerde değil
dir ! 

Eleni, Kontarinıııwn evinde 
dir •.. 

Hüsrev, buna kat'i suretts 
inanınca, adımlarına müthit 
bir çeviklik geldi yolda adeta 
uçar gibi yürüyordu. 

Yarın akşam! 
- Elbette güç ... Hatta güç 

d "·ı · k' Bütün mesele, yarın akta-egı , ım ansız ... 
Kontarino, çok tatlı bir ses mı edebilmekte .. 

le cevap verdi: Hüsrev, o gece hiç uyuya-
- Hayır! Bu dünyada İm· madı . 

di 
ı .. 

le 

da 

'•• kansız olan şey yoktur. Ye- Sabaha kadar sağa sola dön 
ter ki, bütün gayretini sar· dü durdu • •e 

fet! ' 1 G"" d - d " ' 

ı.ı · 

Hüsrev, hala düşünüyor- d ukneş ko~~ad~n yatagın- •' 
d . an çı ara gıyın ı . der 

u. F k t d k · l d"ğ' Kontarino ile aralarında ge- 0 

- a a , ne eme ıs e ı t h . · h ~e 
· b' t" ı·· 1 d m Ha · çen mu avere, Elenının aya-

nı ır ur u an ıyama ı . • . İ . . . ı •• ,. · ı · 1 · k b · · lı, stanbul surlarından bırının 
zın.e erı e e geçırme enım ı- H'b' d . r d h B" 
çin nasıl kabil olabilir ki, on- 1 ın 

1
e ~ız ı. ubr~n .. meş bur 

1
1• 

1 d ld - b'I · zanı oazınesı, ulun un ar 
arın nere e o ugunu ı mı- h' · . 'd' :·b· k f 

yorum. 
Bizansı boylu boyunca çe

viren kale dıvarlarının hangi

ırer sınema şen ı gı ı a ası· 
nın içinden şimşek sür'atile 
geçiyordu. Korıtarinonun söy
lediği şeyler arasında anlıyama sinde bu hazine? 

Venedik elçisi, 
at"kasını okşadı: 

Hüsrevin dığı bir nokta varsa o da hazi· 
nenin kendisinden istenilmesi 
idi? - Şimdi nafile yere zihnim 

yorma! Bunu bu!mak senine- Yoksa, Hüsrev farkına var 
!indedir diyorum sana.. madan hazinenin plnlarını ya· 

Hüsrev: nında mı taşıyordu? Ne müna· 
- Peki, o halde, dedi, bil- sebet.. Böyle şey olur mu hiç •• 

diğini anlat ki ben de öğrene- O halde? 
yim. . O halde, Venedik elçisinin 

Kontorino, mütereddit bir ya çıldırmış olduğunu kabul 
tavır takındı: etmek, yahut da itin içinde 

- Acele etme dedim ya.. pek mühim esrar bulunduğu· 
Bugünün yarını da var elbette.. na inanmak lazım geliyordu. 
Seninle daha h;,~usi bir yerde, 1 Hüsrev, akşamı, bu diitün
daha uzun uzadıya konuşmak celerle adeta iple çeker gibi çek 
lazım .. Böyle ayak üzeri ol- ti. 
maz. 

Hüsrevin bir aralık hazine
ye saplanan fikri, tekrar sev
gilisi Eleninin hayali e avdet 
etmişti: 

- Bırak, şu hazine hikaye
sini... dedi, sen bana Eleniyi 
ne vakit, nerede gösterebilecek 
sin? 

Kontarino gülümseyerek: 
- Ne tezcanlısın canım ... 

Adeta çocuk gibisin. Böyle şey 
ler aceleye gelir mi ya .. 

Sonra sesine ciddi bir eda 
vermeğe çalışarak ilave etti: 

- Şimdi beni dinle! Yarın 
akşam, seni burada bekliyece
ğim. Akşam ortalık karardığı 
sırada gelirsin. Buluıur, bura
dan beraberce bizim eve gide
riz. Söyliyeceklerimi sana an
cak orada söyliyebilirim ! 

Hüsrevin içi içine sığımıyor 
du: 

- Kabul!.. Diye haykırdı, 
kabul! Pek güzel bir teklif! Ya 
rın akşam ortalık kararırken 
burada ... 

Hüsrevle Kontarino, birbir-

la botaltmııtır. Fakat kurşunlar 

kimseye isabet etmemittir. Bu c:sna 
da poliı ııelınit ve kendisini yakala
mııtır. 

Abramyan'ın tabancası elinder. 
alınınca, kilisedekiler bu defa üzeri
ne hücum etmiıler, yumruk ve bas· 
tonla muatarrızı linç etmek iate
miılerdir. Polis Abramyanı halkın 

elinden ııüç kur~nrıı§V 

Halicin siyah sularında ak· 
şam, solgun bir çiçek gibi bürü 
şüyordu . 

Hüsrev, Kontarinostan çok 
evvel görüşmek için aı·alannda 
kararlaştırdıkları yere gelmiş
ti. 

Kontarino da 
meden yetişmişti . 

çok bekle· 

Ve Hüsreve ilk sözü şu ol· 
du : 

- Hadi.. vakit geçirmiye
lim ! Bizi gözliyenler olabilir.• 
Hüsrev, bunu dütünememişti. 
Öyle ya .. Venedik elçisi ile sı· 
kı fıkı münasebeti padişah ta· 
rafından sezilecek olursa hali 
neye varırdı ? 

Elçinin harekatı adım adıJ11 
takip edilmediği ne malumdu·· 
Ne ise.. olan olmuştu? Elenİ' 
ye kavuşmak ıçın Hüsre"• 
değil Kontarinosla, icap eder• 
se cehennem zebanilerile ka~ 
kardeşi olmağa can atacaktı. 

Yolda giderken, Kontari· 
nosla Süsrev, pek az konuştıı• 
lar. İkisi de ayrı ayrı şeyle' 
düşünüyorlardı . 

Kontarinosun Halicin yuk' 
rı sahillerini kuşbakışı seyre· 
den büyük balkonlu evinde te~ 
bir ışık yanmıyordu. Kontarİ· 
no, matosunun altından il 

zattığı elile hafifçe kapıyı tık•' 
dattı. 

İçerden hiç bir ses 
mamakla beraber kapı, 
sız acıld• 

duyul 
gıcırV 

(Devamı va& 
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wu• Hatip söylüyor: 

'· - Haksız bir adam, hakaız-
Marlen Dietrich aley

hinde bir dava Mickey ve babası 
Ressam Eşref 8. in fikirleri 

Ali Cemal Bey 

lığr itiraf ederse akıllı bir adam 
demektir, fakat hai-.~ bir adam 

hakkına rağmen boyun eğerse. 

Los Angeles'ten bildirildiği< 
ne göre, maruf Alman yıldızı 
Marlene Dietriı=lı aleyhine Nev 
yorl< mahkemei aliyesinde reji
sör Sternberg'in sabık zevcesi 
Rita Royce tarafından on be~ 
milyon franklık bir dava açıl
mıştır. 

Sinemada canlı ı • 
ım Renklerinde bize ameli resmın 

~Cfniıini veren genç neılin güzide 
&an'atki.rlarından Etref Bey ~Mo

dern san'at hakkıdaki fikirlerini 

Bilhaisa reıimde modern san'at 
. . bed"" zevk yaratıcı muhayyeJe 
ıç:ın n ' körü kö 

Samiin arasnıdan tiz bir 
ses: 

hakemeden mahrum, 
vemu · ki"" .. .. ..·-tinin sakin bır e o u 

Evli adam demektir. 

" lılar. 
ünü-

IÖYle izah ediyor. 
Modern san'at nedir? 

ruoe lfOZ e.-."' . b" 
d . kartı müthı.• ır olan aka ernızme . ~ 

darbe insafaız bir r"".ksıyondur. 
denilebilir. Bu da binnetice . ":'uva-

Türk askerini onun kadar ınuvaf 
fakiyetle tersim eden bir san'&tkar 
daha tanımadım. Zafer günlerinin 
telgnf havadisleri onun ıüvarileri

le, onun MehmetcikleriJe süslendi. 
Kalplerimize zaferjn net'esini veren 
Türk kahramanları hafızamıza onltn 
kal~le, onun fırçasile çizildi. Onu 
hepimiz tanırız, severiz ve hürmet 
ederiz. 

r 

~ :,am 
ı ak
k is
le .• 
! bir 

l11e toptan bir cevapla içinden 
kolayca sıyrılrp çıkdamayacak bir 
•uaı ki b:'lna körlerle fil hikayesini 
lıatırlattı. Nasıl körler el yordamile 
lıiç ırörmedilderi fil hakkında müs
Pet bir fikir edlnmiıler onu alelaca
ip feylere benzetip çıkmıılarca he
t'ıliz modern eserlerin görülmediği 
lııeınleketimizde de modrn sau'at ta 
biri o kadar yanlıı saçmasapan te
lıikkilere yol açmııtır. Hatta her fe 
"• fey hal•kında (Efendim model'n 
dir) sözleri le istihfafa bile hakkı
tt11:ı varchr. Onun için eveli modern 

kelimesi her firmanın batına g~e
rek onu iptizalden kurtaramayan 
ta.vatlı amiyane mi.nada anlaşılma
'llalıdır. Yeni san'ati mütalea eder
ken onun yekdiğerine zıt iki a\•rı 
kotba doğru bir temayül gösterdiği 
Unutulmamalrdır. da. 

-•-~ san'atı olan klasızme zene ve z.,... 
1
• • ) 

d :...... (modern k >Smne daha Og•~su 

b. ·ruıb· r Bazı gafilleri model'n 
ırl'•. h" 

• b" elım aramak ve mıne san atta ır v ki" • 
h" • !e ınuı düıüren sebepler za ırı ''L' t 

muli.k ve mudil olmaıı ve ar 
Ali Cemal Bey 319 da sanayii ne 

fise.fen ~20 de bahriye mektebin
den netet etmjştir. Yani resme ve 
askerliğe aynı zamanda çalışınıştrr. 
320 zabit çıkan mülazım Cemal Rey 
kumanda ettiği. askerlerin yi.izlerin .. 
deki şecaati öyle ınaharet ve ınu \'af 
fakiyetle çizmiftİr ki onlardaki sa
labet ve meleke henüz hiç bir mes-
1ekcbşrmıza müyesser olmamıştrr, 

,. 
,-
• 

"' 
J' 

!q 

eni, 
~DUO 

1 en 

b"taıre' le karııtırmasındadır. Mo 
ar ı d.ld ' Ç 
d • t muli.k vemu ı ır • iun 

ern sana 'b" .. 
kü onda (Mark Şagal) gı ı _suı·e-

alistler (Antikite, ikonografi ve 

p,ndi 

r::
~a-

( "k ) (Fer-kübizme) kaçan pı asso 
1 • ) ler Japon estampları, nan e1er 

Hint minyatürleri ve Şark hahların 
·· ıh olan (masit) ler var-dan mu em . -

dır. ı,ık-gölge muammalarıyle ug-
b. (söra) (rambran) nı ne raıan ır -

~a- dakar andırır. Bir (lot) la (pusen) 
arasındaki karabet ne kada.- ayan -
dır .. Nihayet renkler.indeki titiz iti· 

Zonaronusı Türk askeri, diye bo
yadığı çehreler Türk değildir. ilanı 

meırutiyetten matbuata intisap 
eden K~lem ve Alem gazetelerinde 
imzası tanılan Ali Cemal Bey bilhas 

- Çocuklarım, .simdı t .lm 3 \.' nıtvsi

mİ!ıdeyi7. Sak ı n IJu ::ı ttnt dt ter ;; tPt;/i

hata İn:Jnmayu 
a-
r .• Gelin 
ıyı if de ve desendeki defonnas-

na, a . b' 
yonile klasik sağlamlığa eı·ııen ır 

ğil-
l - Umumi harbe tekaddüm e-

den yeni san'ı:ıt ki maz.inin nefis 
Şark san'atlarile primitif ve klasik
l0<inden ırebe kalarak ilahi raşelerle 
bünyesinde yeni bir doğumun san
tılarınr çekmektedir. 

(Sezan) ne muhayyerülukuldür. iş
te bu ayrı, aykırı gibi görünen kol
lardan bir munsaba doğru ilerleyiş 

Dostlardan birinin oğlu ev
leniyordu. iyi bir ailenin terbi
ye görmüş kızı. Damat bey ke
yifli! 

ıh · ti · •••ırtmaktatir ki dar z nıye erı T-:r 

dır. 

it 
eta 

2 - Umumi harpten sonra haı 
tÖsteren "L'artarbitaraire,, dediği
lııiz keyfi, örfi ve hatta reybi ken
di kendini yarattığı iddiasında bu
lunan çok anarıik ve dinamik bir 
tl~.i yeni san'at. Bunun da her san' 
•t nıüe;sesesi gibi kendine göre is-
1•diği mevzuatı ilahare vardır. On
dan burada ~şedecek değilim. Bu 
tasniften ıopra o halde evet ne ·ir 
ı.; · bu modern san' at bir bakıma g;;.. 
re ıan'atı berbat etmiş çığırından 
Mtanuftır ve yine nedir ki bu mo
de:rn san'at bir aörüıe nazaran ela 

Modern aan'atı akademizme 

Pompiyelere * kartı bir reaksiyon· 

- Öyle masum bir kız ki , 

böyle zamanda güç bulunu!, 
diyordu. 

d d · •'- Her reaksiyonda zaur emıf"""· 

a-

ruri olan ifratları, mübaligaları ka

bul ebnemekte bir mana yoktur. 
Bunlar zaten onun orijinalitesini tef 

kil ebnekteclir. Hulasa modern san
at maziye, tabiata ve sonra da kendi 
içine yüzlerce muhtelif, mütece11is 
gözle bakan müteba11rr, müdekkik 
tahlilci bir arküatür. ** 

Düğün gecesi, gelin hanım 
duvağını çıkarmağa hazırlanır 
ken, sabırsız damat hemen 

koştu ve zevcesini öptü. Ma
sum zevce: a-

- Aman Sabri biraz bekle! • 
ön dedi ve ilave etti: 

- Siz erkekler heo bövle 

EŞREF misiniz? 

Kadına ve. aşka dair 

[~-ld 

Ottil hakiki istikaınetint, veçhesini 
""el"nıiıtir. Bir birini nakzeden fikir
ler; üzerinde toplayan bu acaip ıey 
'-~dir kf? 

(") Pompiye Fransada körükörü 

ne resim yapanlara verilen isim. 

(**) Arküs esatirde yüz gözl!i 
bir dev. 

Ressam Ali Camal Beg 
sa 330 da tekaüt edildikten sonra 

bütün biitün matbuat sahasında e- 'f Aşk bazıla.{ı için ideal, ba 

ı-

r 

·-le 

• 
ıi-

ıııi 

r 

Türkiyede sanayii 
nefise tedrisatı 

.......___ .• f. 
Memleketimizde sanayu ne ıse 

tedrisatı hakkında tatbik ve 
mümkündür. Bu teklif de evvelkiler 
gibi esaslıca tetkik edilmelidir. 

saslr bir surette hizmet etmiıtir. zıla.n için spordur, Fakat her 
Yüzbaıı Ali Cemal Bey tekaüt e- halde ideal bir •por değildir. 

dildikten sonra Maarif Nezaretine 1 • 1 k · F 
" Kadın bır me e tır. akat istida vererek bir resim muallimli-

ği istemiş. Nezaret te Şamdaki bir şeytanın bütü'}.'bildiklerini bi
münhale Cemal Beyi tayin etmİ!!· lir. 

Ali Cemal Beyin Şama gitmek ü~e- ,. Kadının daima tokatlalr a 
re hazırlandığın1 haber alan Velit d ' K kk 

g• a ihtiyacı var ır. iiçü e 1 ve Nadi Beyler onu bu seyahe.ten bü 
-· · ı 1 . b bebeg"ini tokatlar, .. yüdükter vaz g_71rmıı er ve gazete erıne ai-

lamıtlar. lıte Ali Cemal Bey bu ta- som·• ~a erkeği .. 
\ekip edilegelmekte olan u-
iuler daima münakdta edil

~.. ••- ~Jlir. Bu usullerin ne dereceye 
ı..-dar ır.üspet neticeler verdiği nıey 

11 d~ndadır. Bir vakitler teşekkül et
i ttıtş buluna!\ sanayii nefise encürue
e •i bu hu ıus t3 hayli çalı~mıştı. Mü-

3 - Moulage müzeıi münteıir 

mekteplerin en mühimmidir. Bizde 
''Trokadro,. nev'inden bir Moulage 
müzesi değil, biç bir mulaj müzesi 
yoktur. Mulajlar vücude getirmek 
imkinından yalnız aan'at hususun

da değil, Türk ve islim san'atJar.1 
huıuıunda da istifade etıneliyiz. 

Mimarimizin muhtelif devirJerir.e 

ait enmuzeçlerin parçalarından ve 
motiflerinden mürekkep bir kalıp 

müzesi de vücude getirmelidir. 

rihten itibarenmatbuatın lazımı gay '< Umumiyetle kadınların eı 
ri mufariki addedilmiıtir. O günden keklere söyleyecekleri bir !CY· 

beri gazete kollekıiyonları Ali Ce- leri yoktur. Fakat ne ivi de söy 
mal Beyin güzel mesaisinin bir met- 1 

derris l.mail Hakkı Bey 921 sene
•İ~de encümene bir :ayiha vermiş
ti. Bu layihada I.mail Hakkı Bey 
•a.r.ayi.i nefise tvdrİiatrnr mahıyeti 
Ve tayeleri itibarile üç: ktsma ayır
lıırştı. 

l - ilk, oı-ta mekteplerde yapı· 
~ıı "e daima umumi mehiyetıe ka
~rı Pedago;ik tedrisat. 

2 - Sanayii nefise mektebi gibi 
~İiksek ihtisas mekteplerinde yapı

C&k sırf artistik tedrisat 4 

3 - Sanayi ve sanayii tczyİnİye 
lııekteplerinde olduğu gibi mahiyeti 
~ çoı, bedii olmakla beraber tat~i
t tı Ve sanayii istihdaf eden teknik 
•driıat. 

Bunlardan sanayii nefise tedrisa
tı..._ taal • .. lı; luk eden kısmrn bazı mu-
d.':' nıaddelerini iktibas etmeği fay 
"'lr bulduk. 

-~ ::- "Mektepte san'at,. yahut 
I> dıı terbiye,. isimlerile Belçikada, 
•'"?tada, ltalyada bir nevi terbiye 
._ ..... Yelleri teşkil edilrniıtir. Mak
f t, bedii haraın projeksiyonlu kon
~ .. arıılar, mektep bahçesi, mektep ..... . 
llJ: ı, sınıf, avlu ve duvar teı:yına-

4 _ Eskültür müzesi: Ayrıcv mc 

zarlıklar eskültür müzeleı·idir. Bun
lar.1n erunuzeç mahiyetinde olan 

kıymetli parçalarından bir eskiıl

t "' müzesi vücude getirmelidir. 
"';; _ Hat müzesi: El'an vakıf kü-

tüphanelerin ve umumi kütüphane
nin malı olan mürekkderJen ve y.:ı

zı levhalarından bir de hat müze. i 
vücude getirmelidir. 

6 _Tezhip ce teclit müzesi, Ay· 
ermayeden istifade ederek bir 

nıs d . f' 
de tezhip müzesi vücu e getırme ı-

dir. 
7 _ Çini müzesi: Düımü1, par

lanmıı ve yeri, san'atı ikti7.aıı ça 
ça . ·ı d 
1 a mahküm olan çrnı er en ay ınmay . 

bır. rini müzesi vücude gcbr-rıca :r 

mek mümkündür • 

8 _ San'at kollekaiyonları: San
at kataloğlarınrn, kolleksiyonlarının 
icat ve ibda eden san'atkirla.-a çok 

faidesi olacağınr dÜ§Ünerek "tarzı 
mimarü oımani,, gibi hatti daha 
mufassal mecmualar neıredilmeli-

dir. "u··. 
9 _ Sanay.İi nefise sergileri: u 

heri addedilebilir. erler •• 

Şimdi san'attan ve matbuattan 
bahsedildiği zaman onun dudakla
rındamünfeil bir tebessümden baş. 

ka bir şey kalmamıştır. Çünkü 
0 

hem ressam arkadaşlarının, hem 

matbuat arkadaşlarının gadrine uğ. 

ramıştır. Arhlc ne ıergiJerde, ne ga 

'\ ...._ 
u_hı/~ 

~!~lf_ ;jl' ~ I 
zetelerde onun İmzasına ıa,·tlanuy0 
ruz. Ressamlar ve gazeteciler bu 
kıymetli san'atkirın infiaJinln töh. 

metini omuzlarında taııyorlar. 
Büyük harpte Çanakaledc çalıtan 

ressamlar arasında Cemal Beyi de 

gördük. Cemal Beyjn yaptı&ı res;m 
kliteleri yapılmak için V iyanaya, 
tab•ı için de Almanyaya gön,•erildi. 
YarJsından fazla parası tedjyc edi 

len bu tablonun tab•ının ikın<lli için 
verilmesi lizım gelen üçürtcii tak. 
sit nıütareke senelerinde vcr~lcmedi 
ği için resim orada kaıld1. Bugün bu 
hatıradan elimizde bir kopyd mev~ 
cut değildir. 

Şimdi ne zaman Ali Cemal Beye 
bu eserjnden bahsetsek, yine dudak 
larında o münfeil tebessümün bükül 
düğünü görürüz. 

Fakat onun çizdiği kahramanlar 
hili hafrzamızın kuytuluklarında 
aynı canlılıkla yaşamaktadırlar. 

Elif Naci 

J~:C®" 
~~I 
- Yahu. gazetede bir ·'i~Y yok ... 

- () y/tyse .şu p.Jstırmayı kor. 

Okadar çabuk olamaz 

- Eğer bu gece ölürsem, 
tekrar evlenir misin?. 

- Kabil mi?... Hemen bu 
gece evlenme!< .. 

Yahudinin oğlu 

Y ahudinin oğlu evlenmek 
çağına geldi. Fakat delikanlı- : 
nm bir metresi vardı. Ke;fiye 
ti babasma anlattı: 

j 

Rita Royce, Alman yıldızını 
kocasını baştan çıkarmak ve 
kendi hakkında hazete sütunla 
rında iftırada bulunmakla it
ham etmektedir. Bu yüzden 
kaybettiği izdivaç saadeti için 
on iki buçuk milyon, iftiralar 
için de iki buçuk milyon zararı 
manevi istemektedir. Bu kadın 
diyor ki: 

- Strenberg, Marlene Diet
rich'i bulduktan ~onra ona 
"Mavi Melek., filminde Emil 
Y anings ile berabe r rol verdi. 

Sonra da keı:d isini Hollivood' 
da bir apartımana yerbştirdi. 
Bu apartmanı döşetti ve herkes 
biliyor kiMar '.ene şehrin birçok 
mağazalarında , bilhassa terzi. 
hanelerinde Strenberg hesabı
na etekler dolusu para sarfetti. 

Diğer taraftan Marlene Diet 
rich beni vaz ifelerimi bilme
mekle ve hercai meşreplikle it
ham etti. Alman ve A vusturya 
gazetelerinde aleyhimde maka
leler yazdı .. .. 

resimler nasıl 

buldu?~ 
• 

•• vucut 

Marlene Dietrich hen üz bu 

dava hakkında bir şey söyle
memiştir. Fakat dostlarının ifa 
desine nazaran, onun da mahke 
mede söybyeceği bir çok ş~y
ler varmış. 

1 Sinema haberleri 

Mickeg ve mühdii Valt Disneg 
B irkaç s:.nedir sinemada can geçen bir saniyesi, film üzerin. 

lı resimler büyiik bir rağbet ka de 17 resim demektir. Bu re 
zanmaktndır. Bu canlı resimle- simler, malumdur ki küçüktür 
rin kahramanları Mickey ismin fer. Şu hale göre 200 metreli~ 
deki Fare ve F elix ismir.deki ke bir film için 5000 resim lazım . 
didir. Fakat M!ckey daha cihan dır. ---

,. Sessue Hayakava sesli fil
me avdet etmiştir. Anna May 
Vong ile birlikte "Ejd ?rin Io
zı., ismindeki filmi çevirecek
tir • 

şümul bir şöhret kazanmıştır. Bu resimlerin her biri biı·e: 
Bu Mickey'i kim yarattı ve birer çiziliyor ve birer bireı 

ne iı:in? ve nihayet nasıl bu de peliküle alınıyor. Onun içindiı 0

rece
0 

muvaffak oldu? ki, uzunca bir film vücn le getu 
Mickey'in mübılii Walt Dis- me kiçin, bütün bu resimlerir 

" Gloria Swanson Amerika. 
ya avdet eder etmez Hollyvood 

a gitmiş ve müttehit artistler 
şirketi namına "Ya bu akşam, 
ya hiç!,, filmini ~evirmeğe baş
lamıatrr. 

ney'diı·. bir adam tarafından çizilmes· 
Disney sinema.:la bir jön senelere bakar. Bu sebept~ı: 

• ı ı promyelige daha ziyade ya- canlı resimlere de tekniğir 
kışacak gibi fettan bir mahluku yardımı olmuştur. Mikeyi çizt 
yaratamazdı. Halbuki Disney bilecek yirmi beş, otuz ressam 
ressamdır. Uzun seneler gaye- bulunmuştur. Senaryosu evve' 
si bir karikatürist olmak ve ken den tesbit edilen filmin her sair 
di şehri olan Şikagonun biiyiik nesi bir ressama veriliyor vt 
gazetelerinde çalışmaktı. Dis- 1 

on ar da o sahneyi viicude get ney az çok komi!< bir çok resim k 
rece ı es imleri birer birer çizi-ler yaptı. Fakat bu resimlere 1 
yor ar. Bu suretle film daha çe 

gündelik hay:>tına devam eden buk meydana geliyor. Diğer lft 
Şikagoluların nazarı dikkatleri raftan film sesli olduğu için mu 
ni bile celbetmedi. Disney o sikisi de hazırlanıyor ve nota. 
zaman Şikagoyu brrakarak larla filmin hareketi tevhit ed 
Konsascity'ye gitti. Orada da liyor • 

gazeteden gazeteye dolaşarak, Disney uzun meşakkatl~r
ancak yarım doln !cıklar kazana den sonra Mickey'i yarattı, fa 
bildi. O zaman Disney başka 
bir şeyler yapmak lazım geldi- kat kiiçük Mickey de babasın ı 

· 1 bu giin zengin etmi•tir. ğıni an ayordu. Şikagoya dön- • 
düğü zaman sinemaya intisap 
etmek istedi. F akat stüdyola
rın bir kapısında girip öbür ka 
pısından çıktı. Herke• ona sine 

Dört film için 
milyon dolar 

bir 

mada kat'iyyen muvaffak ola- Şimdi F ransada Kom ne şeh 
mayaca~ını söylüyordu. rinde tatillerir.i geçirmekte o . 

O zaman kafasında dahiyane lan Maurice Chevalier Holly. 
bir fikir canlandr. Çizdiği hare vood'da çevireceği dört yen 
ketsiz mahluklara sinema gibi film için kendisine bir milyor 
hareket vermek. İçinde bir fey dolar verilecektir. 
bu fikrinde İsabet olduğunu ve Birinci filmin ismi .. Şen Si. 
bu defa muvaffak olacağım söy labşor,. dur. Maurice eylfıl bi. 
lüyordu. Hal!t karşısında canlı dayetinde Amerikaya gidecek 
bir resmin bin türlü maskara- tir • 
lık yaptığını görürse eğlenecek I ' 
ti. Halkın eğlenmesi demek, 
rağbeti demektir. Rağbeti ise 
bir İnsanı zengin etmeğe kafi
dir . 

Söylemeğe hacet yok ki, tim 
di Amerikada herkesin koşa ko 
şa gidip seyrettiği bu filmler, 
gerek prensibi, gerek yapılış 
tarzları itibarile, bir cok sine-

1 ma kumpanyaları t~rafından 
reddedilmişti. 

r 
O tarihte Pat Pawers ismin

de biri, büyük kumpanyalarla 
rekabet için değilse bile, bu 

~ • mektep talebesine neşridir. Ay
.._' ~İsa( Türkiye için de düşünül
~ •lidir. Binaenaleyh evvelemirde 
tııu· cemiyetlerin hayab hakkında da 
y~'P•t fikirler edinmek mevkiinde-
·~. 

d· ~ -- Mahalli hükıimetlerin, bcle
~J~lertn, hususi cemiyetlerin teşeb-
t ••le tesis edilecek olan san 'at ge-

tijn bu t~ıebbüsler haricinde muhte 
ılf ıergiler teıekkülüne hizmet et
mek lazımdır. Gerçi ıimdiye kadar 
sanayii nefise hocaları ve !&le-besi 

tarafından müteaddit ıergİ~er vücu
de getirilmi,tir. Fakat san at peda-

kadderahna ait fikirlerin nı.!~ri ve 

mücadelesi için kongreleı·e ihtiyaç 
vardır. Türkiye bu nevi bir kongre 
gÖrmemittir. Atideki serlevhaldı· 
dan her biri bir kongre mevzuu ola 
bilir. 

- Şimdi onu bırakacağım 
ama, nasıl bırakayım? Bir şey 
vermek lazım .. 

- Pek ala, iki bin lira veri 
rız. 

Y ah udinin oğ;u hemen met. 

' kumpanyaların burnunu kır--
Jannette M>c~ona!J anası mak için kiiçiik bir stodyo kur / 

ve nişanl~sı ile birlikle g eçenler 1 mağa ça_lışıyo~·du. Bu teş~bbiı• 
de Am ~rıkadan Parise "elmiş- ten de kımsenın fazla umıt bek 

1 
tir. Malumdur ki bir za;'.,,anlar !ediği yoktu. Di•ney ve kude~i 

1 
Jannette Macdcnald'•n Jta!ya Roy, Powers ile tcşri 1-.i mesai 
veliahdi ile nıünucb ae l:ıulu::ı eltiler. Disney sadece Mickey' 

• d . • t• ~. · ~tslerınin lüzum ve ehemınıye 1 

1>''~ardır. Bu fikir Alman)a ile 
~t,._tııada. hemen bir müessese ol

~ ~Hur. Bu basit ve mutavazı tedri 
~ ""Yesinde bilhassa ufak aan'at
ıq 1

"••n içtimai mevküni talıkim et
i. •le, ""de atelyede bir ~ok istidat~ .. , . , k 11 •nkişafma hizmet etmek pe 

.. · amına sergiler yapılmaını~goJısı n 

tır. Sanayii tezyiniye ser&riteri de 

taaı:i edememiıtir. 

10 _ Sanayii nefise kongreleri: 
Memlekette gerek san'at ted•isatı 

aerek uın'at pedagojisinin mu
nıa, ~ 

Umumi mekteplerde resim tedr· ı·esine koştu. Meseleyi anlat. 
sat~ umumi mekteplerde elifi tf'dri- tı: 
satı., umumi mekteplerde musiki ted 
risatı, sanayii tezyiniye kongresi, 
san'at tarihi kongreıi. 

Sanayii nefise encümeni azasın· 
dan ve darülfünun müderri;.,lc 
cinden: J.mail HAKKI 

- Fakat p.ıranm 
nim dedi. 

- Neye? 

yarısı be-

- E, bu işi Stlna b~n lnılma-
dım mı• 

duğu İçin, veliahdin z •:cesi ta in resimlerini yapacaktr. tik 
rafından kuqunla yaralandı•'• film işidilmemiş bir muvaffakı
lıatta kaıleclildiği şayiasr çık'. yet ve ra~bet temin etti. O ka
mrştr. Jannette bu şay:11yı ş;d. dar ki ş·ırdi her biri ayrı ayrı 
detle tekzip etmiştir. Am~ri- milyonlar kazanmış bulunuyor 
bın reklamcılı~ı bau:ı n, k:ı. lar. ı 
dar ileri gidiyor. Cevri len filmi J~İn perdede G ·çenlerae evle ~e,, gı!dtz

lardan Carole lomhard 
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(, MiLLiYET CUMA 14 ACUSTOS 1931 

1 jBirinci sahifeden geçen yazıları 1 a 1 Muhabir· mektupları 1 a 

Milas mahsuldar ve 
zengin bir kazamızdır .. 

1 

iş kadınları dün 
gittiler 

(Başı 1 inci sahifede) 

Onun içindir ki etraftan binlerce 
amele Milisa çalışmağa geliyor 

Türk Hanımları, 
Dört senedir, bir çok memle 

ket gezdim. Fakat İstanbulu
I nuz kadar güzel biç bir yer gör 

1 medim. Bütün gezdiğim şehir-

,• . 

' 

ler içinde en çok memleketinizi 
beğendiğimi söylersem, bunun 
çok samimi bir ses olduğuna i
nanınız. Türkiyede bu !::adar 
fazla İş kadını ile karşılaşacağı 
mızı zannetmemiştik. Amerika 
d.,. on milyon l<adm iş hayatına 
atılmıştır. Bunların ekserisi ka 
zanmak için değil, memleketle 
rine yardım aşkile bu yolda yü 
rüyorlar. 

Birliğimizin yalnız Amerika
da 1300 şubesi vardır. Cemiye
timiz üç sene evvel beynelmilel 
bir şekil aldı. Onaltı memleket
te daha şubelerimizi açtık. Ye
ni Türkiyenin münevver kadın

! !arı bize iltihak etmedikçe, bir-
M1lasın umumi manzarası ligimizin bir kolu eksik kalacak 

MlLAS - Artık sıcalılar baslı! ci defa Ü•manlı memleketine ilhak 

1 

tır. Bütün milletleri yakından 
lanımağa çalışırken, yüksek 
Türk milleti ile aramızda perde 
kalsın istemiyoruz. 

Cenup "Yİliyetlerimizde habrı sa)"-ı

lır derecelerde şiddetli sıcaklar ol
D'18ktadır. Milao ve Muğla cihetleri 
ılaha ı.rindlr diyerek kendimi va
purdan dıf"J'ı atmak istedim ve 
Küllük iskele.ine çıktım. Mezunen 
orada bulunan kaymakam Lütfü Be 
yln dellletile bir kamyona atlaya
rak rabatuz va sıkıntılı bir yolculuk 
tan sonra bir aaatta Milasa vasıl ol
dum. 

Milasda 
Milia, Türkiye ka:ıalanmn en 

zencin ve an mUııuldar bir tehri
dirl Kazanın umum nüfusu 34,000 
ise de etrafından çalışmak için ge
len amelelerle kA dört binden aşa
lı chiJmemektedlır. Merkezde 11;00 
hane ve sekiz bin nüfus mevcuttur. 

Üç nahiyesi ve 130 köyü vardu'. 
Milatta en evvel beni tanıyıp ta 

iz<tet ve ikramda bulunan Murat Sa 
lih Beydir. Mumaileyh meb'us Ha
lil Beyin biraderidir ve herkes tara
fından çok hürmet kazanmıt fazilet 
"' mniyet sahibi zengin bir zat
tır. 

Milôsın tarihçesi 
Vaktile, Anadolunun 16 (Hatla) 

i.ı.~rine takaim olunduiu ve bu h~t
lı•lar üzerinde 16 hükümetin hü
kümran olduiu malUmdur. Mesela 
( Panfiliya-Antalya), (Kilikya -
Adana), (Llsiya - Mekri sahilleri) 
(Lidya - Sar!), (Mi•ya - P.el'g3· 
ma ve Balıkesir tarafları), (BitinyA 
- lzmİl ve Bursa havalisi) gibi, 
Milits ta Karya. hatt~ıının n1crkez-i 
hükumeti idi. Milas, bidayd~n Hi-
tit cemahiri müttehideıinden bir 

rümhuriyet halinde iken bHihare 
Aııar-i d*'letinin İstiliıına uğrarnış 

ve o7.amanlarda kuvua ıelen me~· 

hı.r Truva muharebelerine Fary.,)ı. 

lar da ittirak eylemittir. Bu muhar" 
be. Yunanhlar ile TruvalıJar arasJn· 
da 10 ~ene devam e)•lemiıtir. Tarilı 
ten (3500) sene ewel Fenikeliler 
Karya sahillerinde Mehcerler yani 
o>Übadele t!.fyatı için ticarctJ..ane* 
ler te.iı eylemiılerdir. 

lslamlara intiktt.li 
Hicretten 495 sene sonra ikinci 

K.lıç Ardan tarafından Mentete 
lıey kumandasile •evkolunaıı ordu 
Karyayı zaptederek Selçuki hiikü
metine illıak eylemlttir. Hicretin 
i!ı9 .. nesinde Selçuki hükumetinin 
inluruı üzerine il İmaretten biri 
olaralı: Mnetete oiullan ünva .. ile 
ilanı i•tilı:laJ etııoittir. Mente~ile
rin me1'koj hükilmeti olan Menteşe 
Milisa bir saat memede B~in ka
le i cenubunda idi. Sonradan Mui
la kaaabau Ment-.e memalil,;nin 
merkezi olmuıtur. Mentqe müsta
kil •ultanları 130 ıene hükumet sür 
di.'kten sonra Yıldırım Beyant'ın 
İ•tiliaına uğraınıtlardır. 

T,gmu,/enıin isti/aşı 
Y ıJdırun Beyazıt tarafından Meı.

trşe memalikine emir bırakılan Ho
ca Firuz Bey 804 senesinde vı.kua 
ll"lon Ankaı·a muharebesine İ\tirak 
e-ylPmiıse de maiyetinde!ı:i aıkf'r ihA 
n< t edert:k Timürlenk tarahna gcç
ti~inden kendisi meydanı harpte 
kaybolmuş ve Menteşe mcmaliki 
Tımurlf"ngio1 i~tili.sına gcçmittir. 

Tekrar Türklere intikali 
Kastar:ıanuda E•fendiyar zade 

BeyaLıt beye, daha s.onra da Timür* 

ı~"S'• iltica eden Mentete •ultanı 
S1ılta'1 llyas Timürlen~ tarafından 
t(ktar l\:!entefe sultanhğına iade o
lur1muş ve oğlu Oveys de bet sene 
hiılrümc!arl.k yapmıt ise de 729 se
ae.s;~d~ M.ıradr ~ani tarafından ikjn 

Firar vak' asıl 

Muradı sani nezdinde rehin o- Türk işçi kadınmı da dün ya-
lan Sultan llyasın ikinci v~ iiçünt;I ya neden tanıtmayalım!? Asır
oğulları Bursadan kaçıp Menl•şe !ardan beri dünyanın her tara
memalikine gelmek iıtem:şlel'se de fında kadınlar başka birinin hi
yolda yakalanarak Tokat hapislıa- mayesinde yaşamağa alışmış
nesine sevkolunmu,lardır! Bunlar !ardır. Hanımlar uyanalım! •.• 
hapishane müdirini para ile elde c- Bu bizim için en büyük kusur
derek garip bir hile ile kaçnvşlar- dur. Biz hakkımızı istersek er
drr: Guya altlarına yatak YBf'mak kekler vermek için hazırdırlar. 
için büyük bir çuval ot getiriyc.rlar Onlar bu hususta çok alicenap . 
ve otu boşaltıp çu\•ahn içine !t-ultan tırlar. 
zadelerden biı·i giı·iyoı· ve ı~Uya 

Sevgili Türk kadınları, siz 
"ot İyi değilmif,, diye iade olunu· . 

Amerikalıları para canlısı ola
yor ve tekraı· iyi bir ot getiı-iln1esi 

rak tanıdığınız gibi, bizler de rica olunuyor bu defa gele;ı ol da-
sizi "korkunç, müthi~ Türkler,, hi botaltılcrak içine .ı;ğer kardeşi 
diye işitmiştik. Fakat buraya 

ıiriyor ve yine " ot fena çıklt,, di. 
geldikten ve sizleri gördükten yerek çuval İade olunuyor. Ve bu 
sonra, bu propagandanın çok suret]e her ikjsi de kacıyo• 1aı·a;a da 

b. · · il d "Jd" · · ı.. d'" · M bayağı ve çok adi olduğuna i-
ırııı yo ar a o uı·u up ıgc-rı ı- • • 

f. aff ,_ 1 1 v r.andık. Sızler korkunç değıl, 
sıra ıı-f\ra muv att o.uyor. e .. • . . .. 
b d ,_ M t h"' 1. 

1 

munevver ve munıssınız. Turk 
tın an sonra oa en e~c UK ..ı ml: ı k d , . • 
. • ı. 1 1 a ınını aaıma sevgi ıle hatırla 

nın nam ve nıtanı Kil mıyor. . 
yacağız. Gclclığimiz günden be 

Saraylar ve rnezorlıklar ri bizimle me~gul olan kıymet
Karya hükümda,lannın otul'duk- li matbuatınıza teşekkür ve ıük 

lart hisar:an harap duv&ı-Jarı halı. ranlarımızı söylemenizi rica e .. 
mevcuttur. Bu hisarlar Ü~ k~t taş deriz • 
üzerinedirleı-. Hükümclar sar?.yları 

önündeki 10 met·re irtiftunt!a rn.i.izcy 
yen bir sütun da el'an lctafetir..: mu 
hafaza elyemEMtedir. Kasabanın g;\r 
hında ve yer altında ~ayanı hcyret 

ve 'ayanı tema4'a mezarlar vardır ki 
bunlar Karya hükümdarlarile erka
nı hükUmctin nıezarlarıdır. Yedi ba 
samak rnerdivenle inildikten sonra 
ilci tarafta bu mezarlar müşahede o 
lunur. 

Meraklı şegnler 

Karya hükümdarları ,imdik; M:. 

1.Usta oturdukları saraydan iki saat 

uzMktaki tepeye kadar yer alllndan 

gizli bir yol yapmıtlar ve tepenin 

etrafında da bir kale kurmu•lardır. 
Bu yol biı· baolun veya bir t•hlike 
zuhurunda tepedf:ki kaleye- ilti<"o. ve 

oradan müdafaa eylemeğe nı~hıuı 

imit! Bilihara ıon hükümdftr R~ 

solos tarafından hükumet ,im.liki 
Bodrum kale-ıine naklolunmu4 ve o

rada vefat eylemi,tir. Kum Arte-
misya ölüyii yakmış ve Ro,:oloı'u 

nefsinde temlic için küllerini yut-
muıtur. Artim.iıya Ömrünün ı,;haye 
tine kadar kocasına ınüzeyyen bir 

mezar yaptırmRkla metırul o!mut
tur. Bu kabı-in ankazı elyevm lnııil 

terede (Bl'itif mo:ıeum) dadır. Ko
eaaına l&ar,ı olııın fartı muhabbetin. 
den dolayı Artemisya namı kadınlar 
l>eyninde bir Iİm•ali sadalcat olarak 
kal>ul edilmittir.! 

Raııp K•nıal 

' 
At koşuları 

Yazlık at yarıtlannrn üçüncü 
sü bugün Veli Efendi çayırında 
ki koıu mahallinde yapılacak
tır. Bu koıuyrı 40 at ittirak ede 
cetkir • 

Maliye müsteşarı 
geliyor 

Maliye müste~arı Ali Rıza Bey 
bugün ekspresle lstanbula hare 
ket etmiş tir. 

Lindberg denize indi 
NEVYORK, 12 (A.A.) -

Bir habere göre Lindberg, Sa
fety - Bay' de denize i.nmiıtir. 

• 

Polisltt 

Kavgayı ay1rırken 
Galatatlaı Kireç kapısınd• oturan 

ahçı Bili!, Bursalı Şükrü, Adnan 
vapurunda yağcı Hızır biribirleri 
ile kavga ederlerken bekçi Ömer a
ralanna girerek ayırmak istemiş, 

fakat Hızıl' tarafuulan bıç.ald,> eli
nin parmakJarı kopartılmı,tır. Hızır 
yakalanmıttır. 

Bıçaklı hırsız 
Mü~i İ~minde bir ern1eni dün 

Beyoflunda Keresteci sokağında 

Ha)•ıkın evine gireı·ek, bir ~\ıpk.a 
çıtlmıf, kaç.arken Hayık at·kaaıu~an 
yetiş.mİf, f&pkayı istirdat ~tnıelı&: İı

temişae de hırıız hamil olduğıl bı. 

çakla Hayıkı bacağından yaralaya
rak ka~mıştrr. 

HayıLı: haıtaneye 

hırırz yaknlanrrutbr. 

Feci bir aile kavgası 
Evvelki gece Galatada Topal 

Cemil iıminde bir adam kayınpede
ri Rıza ile kavra ederken zevcezi 
Fatma, bıraderi Abdullah, yenıreai 

Fatma hanımlar ayırmak için araya 
ı:irmiılerdir. Fakat bu müdahale a
leyhlerine neticelenmiş, Abdullah 
ile yencesi Fatma hanm1 baılr.rın~ 

dan yaralanmıılar ve zükiiT huta
neıine nakleclilmitlerdir. 

Kedi yüzünden 
Niııantaıında oturan Zeki efendi 

nin lıediıi ka1ap Abdullahın dükka
nında etleri yemiı, lcasap Abdullah 
bundan muğber olarak Zeki ef•ndi 
ile kavaa etmiş, neticede ikj?i de 
biribirlerini ağır surette yaralamış
lardır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mutahassısı 
Cumadan maada hergün 

öğleden sonra saat (2,30 dan 
5 e) kadar lstanbulda Divan 
yolunda (118) numaralı hu

susi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi 
eder. Te1efon: İstanbul 8923 

Maarif vekilinin 
beyanatı 

(Başı 1 inci ~ahi/ede) 
vardır. Fakat bu sene bütçede tah
ıiıatunız oln1adığından, maalesef 
tamiratı yapamryacağız. Fakal der
hal tamiri zaruri olan akınmınr tea· 
bit ettirdim. Bunları yaptıracağız. 

Kamp 
Darülfünun kampına ırittim. F •

kat ırençler yürüyü~ talimlerinde ol 
dukları için kendilerile göı·U~eme· 

dim. 

Prevantosyon 
Hasta muallim ve talebenin tE· 

davi edilmekte olduğu prevantoryo
mu ziyaret ettim. Hasta muallim ve 
talebeyi daha iyi ,erait altında te
davi için yeni bazı tesisata lüzum 

vardır. Burada münasip bir pavyon 
tahsis edilerek, verem dispanseri 
haline getirmek biz;m için çok foy
ôah olacaktır. Bu pavyonun tesisi 
cihetini ehemmiyetle tetkik ettiri· 
yorum. Biz talebe ve muallını arka
daşları uzun müddet diğer s~.uator
yom kapılannda bekletemeyi r.. Ar· 
kadaıların sür'atle vazifeye avdet
lcri lizımdir. latanbul prevantoryo· 
nlunun şimdi yaptığı hizmet şayanı 

memnuniyettir. Ayda 3--4 kilo ka
zanan neıeli ve sıhhatlı arkada~lara 
rasgeldim. Yalnız burada su teAİsatı 
noksandır. Bol suya ihtiyaç oldu
ğundan bunun sür'atle ikmaline çaıl 

13cağız. 

Mektepler açılınca 
Mektepler açdıp talebe ve mu

allimler tedı-isata başladığı vakit 
memleket dahilinde umumi bir tel
tİf yapacağım. Tabii bu teftiş kısım 

kısım olacaktır. Talebeyi ve mualli
mi yalandan ve ders batında gör
mek istiyorum. Yeniden mektep a
çılması mevzuu bahis değildi. Fa
kat keyfiyet itibarile yük•eıtmeğe 

bütün gayretimizle çalıııyotuz. Fa
kat kat'i bir ihtiyaç görür ve çare
sini de bulursak bilhassa memleke
tin çok ihtiyacı olduğu orta mt-ktep 

açmak arzu ederiz. 

Ankara darülfünunu 
Ankarada ,imdilik bir darülfü

nun tesisi mevzuu bahis değildir. 

ilk mektep muallimleri 
lllı: mektep muallimlerinin tekaü 

diyeleri haklundaki kanun liyihası 

hey'eti vekileye takdim edilmifti. 
Şimdi maliye ..ekiletinde tetkil.. e
dilmektedir. Teırinisanide meclise 
sevkedilecektlr. 

Rasim Ali Beg 
Biliyorsunuz ki, Raıim Ali Beyi 

Tıp fakültesi istememit ve hocalık
tan ihracına karar vermitti. Kendi· 
si hem nkalete hem de Şurayı dev
lete müracaat etti. Şurayı devlette 
vaziyetin ne safhada olduiiunu bil
miyorum. Fakat veki.let vaziyeti 
tetkik etmiş ve bu husuıla darülfü
nun emanetinden bazı ma.IUınat ve 
izahat .iıtemitti. Darülfünu11 ema
neti vekiletin bu aüallerine henüz 

cevap röndennemiştir. 

Darülfünun uldhatı 
Hükümet bütçeye dariilflinunda 

yeni teşkilat ve ıslahat içiıı 10 bin 
lira tahsisat koymuttur. D•rüllü
nun için aıri t&§kilit ve tckcnırnül 
esaslan ihzar eclilecektir. Bu husus
ta hül<ümete salahiyet ve<ilmiftir. 
Tah•isat da bu seneki bütçeye kon
duğu için ıslahat bu sen" baflana
cak denıektir. 

Bu, tabii Avnıpadan mutah~sııı 
celbi ile mümkün olaeaktır. F akal 
ı;elec:ek olan mutahassıslar hey'et 
halinde mi, yokıa bir kiti mi oldu
iunu ve ıslahatın ne tekilde yapıla
cağını henüz bilmiyorum.. Bunlan 

kanun tayin edecektir. 
lstanbulda bulunmaktan bilistifade 

yerii mallar ıerıiıini de gezd;m. 
Geçen seneye nispetle çok .nükem
mel buldum. Yalnız daha bazı yeı·li 

mallar yapan fabrika ve müeuesele 
rin ittirak etmediğini Öfrendim. Ge 
lecek ıene her halde bunla\' dd itti
rak ederler." 

Vekil B. pazar günü Ankaraya 

avdet edecektir. 

Mübadele 
Muhtelit mübadele komisyo 

nu dün öğleden evvel heyeti u
mumiye halinde İçtima ederek 
büro raporları etrafında müza
kerelerde bulunmu,tur. Muhte
lit mübadele komisyonunun üç 
aya kadar ikmali mesai edece
ği hakkındaki haberler biraz 
mevsimsiz addedilmekte ve mu 
allakta olan meselelerin halli 
için daha bir müddet komisyo
nun çalışması lazım ıı:eleceği 
kanaati vardır. 

An karadan 
Mektup 

(Başı 1 inci sahifede) 

dedini, memleketin İçtimai ha
yatını rahnedar etmeden, ma
kul ve muayyen bir aiste,tn da
hilinde aakari hadde indirmek, 
dijeri de memurin kanunu
nun mali hükümleri ile tekaüt 
kanununun devlet bütçesi üze
rinde yaptığı mali tazyik hak
kında tetkikatta bulunmak. 

Hükumetin 1930 senesi zar
fında memur lehine yaptığı ic
raat meyanında belli ba,tı bir 
eser halinde göze çarpan aske
ri ve mülki tekaüt kanunu iti
raf olunmak lazımdır ki eıki te 
kaüt kanununa nisbetle devlete 
büyük yükler tahmil eden bir 
kanundur. Bu kanun yalnız me 
murların ve evvelce kesilmekte 
olan tekaüt aidatı usulünü kal
dırmadı. Aynı zamanda tekaüt 
olan bir memurun ihtiyar ya
'ında da müreffeh denecek de
recede yaşayabilmesini terrıin 
etti. Eski tekaüt l;anunu ile Ba 
bıalinin bir Sadrazamı ancak 
yetmiş lira tekaüt maaıı alabi
lirken cümhuriyet hükilmeti bu 
mikdan iki mislinden fazlaya 
iblağ etti. Dün bir Sadrazama 
verilen tekaüt maatını bugün 
cümhuriyet yedinci derece üze 
rinden tekaüt olan bir memuru 
na veriyor ... 

Büyük Millet mecliıi memur 
lehine tanzim edilen bu kanun
da hazine lehine ancak bir esaş 
kabul etmittir. O da yetim luıı: 
çocukların yirmi beı yatını dol 
durdukları zaman maatlarmııı 
keıilmesi esasıdır ki, bıta da me 
murlaı-a temin edilmit bulunan 
imtiy~zların hazineye yaptığı 
tesirlere hiç bir zaman tekabül 
etmez ..... 

Onun içindir ki hükumet er
geç bütçe encümeninin bu sene 
ki maııbata&ında ehemmiyetle 
i9aret ettiği gibi bütçeye ağır 
yükler tahmil eden bazı hususi 
kanunları bir defa daha gözden 
geçirmek zarureti kartısında
dır. 

186 milyon liralık bütçemiz
de, tekaüt, eytam ve eramil ma 
atları ve otuz sene hizmet et
miı olan memurlara verill:Cek 
ikramiyeler 14 milyondan fazla 
ya baliğ olmaktadır. Bu mikda 
rın seneler geçtikçe kabaraca
ğına ,üphe yoktur. 

Bu i9lerlP- yakından uğraşan 
mütehauıılar devleti bu gün 
kurtarmak için ortaya çok mü
nuip ve cazip bir fikir atmak
tadırlar. 

Memurları sigorta ettirmek 

Devletin kefalet edebileceği 
herhangi bir siııorta tirketi ve 
ya şirketleri bu işi memnuniyet 
le deruhte ederler. Hükumet 
bir program dairesinde bugüne 
kadar olan taahhütlerini muay 
yen bir müddet zarfında taefiye 
edeı-, mütekaitlerle, eytam ve 
eramille olan alakuını keser. 
Bundan sonrası için ise devlet 
ne memurdan tekaüt aidatı a
lır, ne de ona muayyen hizmet 
senelerine mukabil bir borçlu 
mevkiinde kalır. Memur hizme 
te ııirerken bilir ki her •Y maa
tından ıiııorta tirketine yüzde 
tu kadar nisbette para tediye e
decektir. Ve bu parası maatın
dan kesilmek üzere de•ıletin 
mürakabeıi altında sigorta tir
ketine yatırılacaktır. Yirmi se
ne, otuz sene, veya kırk sene 
sonra da kendisinin birikmit 
ıu kadar parası olacaktır. Ken 
disi daha evvel vefat edecek o
lursa varislerinin eline şu mik
darda para geçebilecektir. Da
ha sonra tunu da bilecektir ki, 
ne bir sıkıntılı devir olup ta ma 
aş alamamak tehlikesine dü,. 
meyecek, ne buhranlı bir sene. 
ye rastgelip te geliri tenakua 
etmeyecek, ne. de mesela bir 
520 numaralı kanun çıkıp ta 
kendisinin. karısının ve çocuk
larının yegiine istinatgilıı bulu 
nan tekaüt maaşı, eline beş on 
kuruş verılmek suretile kesilme 
yecek! 
Memurlar için ihdası elzem gö 
rülen bu sigorta usulü hakkın
da diğer bir yazımda tafsilat 
vereceğim. 

Mecdi Sadreddin 

Hasta bakıcı aranıycr 
İstanbul Belediyesinden: Cerrahpaşa Hastanesine 35 lir 

ücretle hasta bakıcı hanımlara lüzum vardır. Talip olanları 
sertebabete müracaat!. 

Milliyet Matbaası ~ 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kiğıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve d:var 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres: Ankara caddesi dairei mahsusa 
T f'iefon 24311/2/3 

İrtihal - Cide kumandanlı
ğından mütekait merhum Kay
makam Hacı Mehmet Halit Be 
yin refikası ve Seyrisefain ida
resi levazım kömür su kısmı a
miri Hamza Beyin valdesi Hacı 
Hatice Hanımefendi vefat et
miştir. Cenazesi bugün Kdaıkö 
yünde Kireç sokağındaki hane
sinden kaldırılarak ailesi mak
beresi.ne defnolunacaktır. Al
lah rahmet eylesin. 

SE YRİSEF AİN 
Merkez aceata: r.aıata (öprü b~ı 

R. 23b2. ~ube }t.. SlrLed Muhürdar 
zaJc han t. 2740 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

GÜL CEMAL 16 Ağustos 
Pazar 14,30 da Galata rrh
trmından lkalkacaktm-. 

230 tane kurşuni renkte 
caket pantalon miliıakaşa 
ile satın alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 17-8-931 saat 16,30. 

Erzurum vAP;:t;; 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Evrenye, 
Saııısun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize)yc 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsillt için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 21515 

SOÇETA İTAL YANA 
ot SERVETSİ MARiTiMi 
KONSTANTİONOPOLi va

puru 16 Ağustos Pazar 
(Burgaz, Vama, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trabzon 
ve Samsun) a gidecektir. 

FEDE vapuru 17 Ağustos Pa
zartesi (Napoli, Marsilya ve 
Cenova)ya gidecektir. 

iT AL YA vapunı 18 Ağustos 
Sah (Sitınar Levant Eks
pres) olarak (Pire, Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gi
decektir. 

UMBR1A vapuru 20 Ağustos 
Perşembe (Rodos, Mersin, 
İskenderon, TiI'ablus, Bey
rut, Kayfa, İskenderiye, Me
sina, Napoli ve Cenova) ya 
gidecektir. 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rrhtnn hanınma umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altın<la Nat
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoğlu 
3599yahut Istanbulda Emin
önünde İzmir sdkağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

lstanbul birinci iflos memurlu
ğundan: 

Müflis Madam IMarık.a Foskolo 
iflas ınaaa11na müracaatla kaytları

nr talep eden alacakhların tahkiki 
düyun neticesini mübeyyin sıra def 
teri tanzim ve askjya konmuştur. 

Müflis Alacaklılarına karşı kon
gurdato teklif etmiştir. Muamelatı 

iflasiyenin tetkiki ve teklifin mü
zakeresi için ikinci alacaklılar to
planmasına karar verilmiştir. 5 Ey
IW 931 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 13 buçukta alacaklıların 

Adliye sarayında vaki birinci iflas 
idaresi toplanma salonunda hazır 

buJunmalilrı ilin olunur . 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

K. O. Kıtaatı ve müessesat 
ihtiyacı için 200,000 kuru ot 
kapalı zarf usulile 25-8-931 Ta. 
de saat 16 da ihalesi icra kılr· 

r :ıcaktır. 
Taliplerin şartnamelerir.i 

görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
mtlııakaşaya iştirak etmek üze 
re de yevmi mezkfü<la - K. 
O. SA. AL. KO. müracaatları 
ilan olunur. (113). 

•k * •k 

3. K. O. kıtaat ve müessesat 
ihtiyacı için 163,000 kilo kuru 
ot kapalı zarf usulile 23-8-931 
Ta. de saat 15 de ihalesi icra 
kılınacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
münakaşaya iştirak etmek üze 
re de yevmi: mexkfu-da K. 
O. SA. AL. müracaatları ılan 
olunur. (114). 

••• 
Aniaı-ada.Jı:i kıtaat ve mües· 

sesat• için aşağıda yazılı eşya
kapalı zarf usulile alınacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini gor
mcık için Ankara Merkez SA. 
AL. komisyonuna müraca;ıt 

lan il&n oJ.unur. (174) 

43072 Met. Yerli fabrikalar 
mamulatı ekmek torbalık bez 
3-9-931 saat 15 te Ankara Me:·
kez SA. AL. KO. 

Ankara Merkez kıtaat ve 
müessesatı için aşağıda yazılı 

eşya kapalı zarf usulile alına
caktır. Taliplerin şartnamele· 

rini görmek için Ankara Mer
kez SA. AL. komisyonu
muza müracaatları ilan olunur. 
(175). 

8065 K. Yerli fabrika mamiı
Iatr çoraplık pamuk ipligi 
5-9-931 saat 15 te Ankara Mer
kez SA. AL. KO. 

Musevi Lisesi 
Beyoilll - Kumbaracı Sokak 11<

mal imtihanlarına 1 Eylül ve todri· 
sata 14 Eylülde başlanacaktır. 

Kayıt muamelatı 17 Ağusto•dan 
itibartn Cuma ve Cumartt•indcn 
maada her gün icra olunacaktır. 

Müdiriyet 

lsıa.rıbul birinci if/Bs memurl!I .. 
ğiından: 

Müflis Tayilıman biraderler., ait 
Galatada Abdul.lah Ef. Lokanta•• 
ittiı;alinde 53 No. lı maga>adalı:i ku· 
maşlM' Raflar, Vitrinler ve tc~gah· 
lar ve kaaa ve tuisatı saire 17-18 
Agu•tos 931 Pazartesi ve Salı gün· 
!eri saat 13 den 14 de itibart~ 

ak,am saat 18 ze kadar açık arttır· 
maile satılacağından taJip olanların 
mürcaaatları ilan olunur. 

VİZE 
Hayvan ve 
Emtia panayırı 

Vize Belediyesinden: 
Her sene olc!uğu g bi 2 t 

Ağustosta açılacak \e bir 
hafla c'evam edecektir. Ge· 
lecek ti'.cc<r ve e~nafa her 
türlü t sbil.itın gö!terile· 

... . ... ' 
c.errı ı a, o u· ur. 

( 
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Gayrimübadiller T~kdi~i Kıymet C; SA İYE M 
K . onu Riyasetınden . 1 Otomobil taıniırcilerin :nazarı dık'tatine omısy · Küçük /;:fftlik Parkındaki saz heyetine iştirak etmektedir. z,,,.,,. n.ı""'Y• "''~•·~~min, w"" na•••'"",, . 
( Bono talimah ) Istan bul ithalat güm- gu::;-~u-1 9.,~nci icra Memuriu~ :~:~ :~~=~d:~~:i il~~rı;l~ı:uı;üed laS!'lJ. naza.an han~ket olı.; ların 

4 rtısan 928 tarihli kanuna merbut hazir~n 928 
tarihli talimatnameye müstenit (Bono talımab) 

1 - Haziran 928 tarihli te.lıimatnamedetd e§kı§le gö~.:s~~h
kakları tayin olunan gayrimübadil Tüı<kler.e Maliye Ve a e ın-

ce bono verilir. . .. !erinde yazılı-
2 - Bu bonolar hamiline ait ve kwmetı uzeı- ., _. 

. f d istimal olunabhecegı dır. Bu itibarla hak sahiplen tara m an .. 
· · d d ferag- olU118bılır. gıbı eşhas ve miiessesata a ew ve 

Avukat Dinıitrı ef. nı Diyonis (Lastik ve sair her türlü tamir vesilesile otomobil ve k< •• ""' •• •• d• • t• d Vlahyotı ef zimm tınde alacağı myonların tamirci dükkanları önilnde durmaları memnud ır . rugu mu ırıye ın en: olan mebaligin temini istifaai için 1 amiri lazım gelen otomobil ve kamyonların tamamen 't, 
mahcuz olup Beyoğlunda HlJ:ieyin- · ha • 

Adet .Cinsi 
1 Pakırt 

l 
" 

1 Bağ 

1 Paket 
1 Adet 
1 

1 

Marka Numara 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

l mır nenın içine g.iımeleri mecburidir. İrine kamyon ve otc aga mahallesinde marn Sokagında "' 
Cinsi e~ya M. K. G. eski 10,10 mük.,rrer, yeni 12,14 No. mohillerin girmesine müsait olmryan bu kabul tamirheneler a 

Sun'i ipek örme çe~et 80 lu tahtında kargır dükkanı müşte- tı ay sonra seddolunacak ve müstecirlerin musaddak kontrc 
Çocuk elbisc!li 1 50 mil ve tamamına (297l5) lira kıy- taları varsa müddetin ·hitamına tillik olunacaktır. 
Eczayı tıbbi ya 670 met takdir edilen maadükkan bir Yeniden açılacak bu kaıbil tamirhanelerin küşadrndan evv< 
Ipek fiyango 170 bap apartımanın nısıf hi5'esi ile yi- Belediye şubelerince tetkik ve muayene edilerek Belediye -a 

ne tanvnamına (64000) lira kıymet . 
Çalğı (Üt) O takdir edilen ve Galatada Şahkulu nununun 15 ınci maddesinin 10, 13, 19 uncu fıtgraları hilküml< 
Kaba çorap 750 mahallesinde Caddeikebir ve Cerrah rine muvafık şeraiti havi olmryan yederin kfüıadma ruhsat ve 

-
3 - Bono hamilleri, Türkiyede Yunanlılarda~ kal~: em~

lin ve Maliye Vekaletince 1771 N o. hı ıkaınuna miıste~\, ~n kmv; 
badil emvalinden irae olunacak malların satışma ış ıra 1 

1 

Kutu 
Pıtket 

Paket 
Pa'ket 
Paket 

LS 5151 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Çeket ve çorap 780 "°kagında kain bulwıan atik dört rilmiyecektir. 
Lastik ayakkabı 1 200 defa mukerrer (1) ve 552-550 eski 

arı 

·at 
ru 
31 
ra 

ıni 
e· 
e 
e 

K. 
'-n 

S· 

a-

r· 

at 

r 

~ 

e 
1 

L. ~ ıı · · b ı ·1 tediye ve mahsııp ettirirler. ueue erını ono an e .. b ·· bin on 
1 - Bonolar küsüratr ~htiva etmiyeırek yuz, eş ~~zd ~ 

bin liralık olarak ihzar ve merkez veya İııtanbıılda al"'."~ ar .,:a 
tevzi edilir. Faize tabi değil.dir. Ve ziyaı halinde yenısı verı -

mez. il · 'müba 
5 - İstihkak sahibi Tilrıkler veya resmi veki en.gayrı . .-

rd. • · azbatayı ıbraz ve hu-dil vesikasını ve komisyonların ve ıgı m t 
. · mukabilinde bonoyu c-vı yetlerini isbat ederek koçan1ı11.ı ımza 

sel!üm ederler. d .. harrer 
6 - B' d . d hak sahibine ait ma2Jbatalar a mu .. 

ır en zıya e fri:k cd'l ksızın 
istihkak alakadarların muvafakati halinde tc 1 me k' 
mazbata vekunu üzerinden, eski halde sclahiyettar maha.kım
ce veril~ek iliima müsteniden ta}"İn olunaaı.k nisbet ve mt tar 
dahilinde olarak bonıoya raptedilif'. 

1 7 - Ekseriyeti Ziraat Bankasınca idare edilmekte 0 anMem-
. •1 · '--del ile satılır. m -va! banka şubeleri marıfetı c ve peşın '"" . . al . 

- . . k d !anlamı ıhalesı cm hamnıen kıymeti b~ bın !ıraya a ar 0 

1 
fi 

1 k tt .ı..ulunanları kapa ı zar a-müzayede ile ve daha faz a ıymc e ·u 

rlır. 
1 

· d h ;ııi 
fi -- Bedeli yirmi bin lirayı geçen emvalin iha csın e a -

nenın muvafakati alımr. . al üıal edilenler 
9 - Müzayedeye iştiraık edip uhtesme m . e 

bonolarını ~ank şubesine tevdi eder«ır Bedeli~ b~ac:ut~~~ 
lacak hesabı mahsusuna kayıt ve malin bedclın~ ~a ~~ ı~l 
e<Mdikten sonra zrmbalanaralk on beş günde , bır ırsa ıyc ı e 

banka idarei umumiyesinc gönderilir. r 
10 - Bunlardan hazinece idare edilmekte olan ~ı:nva ın sa-

. 1 ulen icra edılır. Ve bu tışı mevcut satış komısyon arınca us 
- - b ol b".,,.,.. hesabına ve esas defte-malları satın alanlara aıt on ar u.,... • . 

· ı k muhasebede tutulacak hususı bır defte-rın ekarıştırı mıyara . . . 
k 1• bedeline mahsubu ıcra edıldilcten sonra zmı-re avı ve ma ın . , 

b 1 - ı ayclerindc bir irsaliye ile hazmeye hususı kalem a anara< ay g 
gönderilir. 

Maliyece satılacak emval 22 Nisan 931 tarih 10~23-76 No. lu 
tahriratı umumiyenin 6 ıncı maddesinde glSsterilen mallardan 
bir kısımdır. 

ıı - Ban~ idarci mer1keziyesinde satış mukabilinde to
planan bonolar her ay gayesinde Maliye Vekaletine tevdi 

1 k koçanlarıile tatıbik ve hesabı mahsusta cemolunur. o unara .. 
12 _ Bono hamilleri yüz liradan noksan olan ·küsuratı sa-

tıslarda nakten tediye ederler. . . . . 
[er • 928 tarihli talimatmrınenın 11 ıncı maddcsı 13 - cı.azıran . . · · 'h ,... 

veçhile istihkak nls:betini tayin ve buna art tedbırlerı ıttı az, 

Maliye Vekaletine aittir. . . . 
l - Maliye V ckfileti Cclilcsiııcc ihzar ve ırsal edılmış olan 

1 

1 Sandıkça 

2 Paket 
Adet 
Sand~kça 

Sandık 

Sandık 

Sandı'k 

Paket 
Sandrk 

o 
adres 
602f 
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1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
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1 
1 
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1 
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Çuval 
Kap 

Kap 
Kap 

o 
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6390 
adreo 

s 
o 
o 
o 
·o 

o 
r) 

Sandık 89181 
Paket O 
Sepet O 
Bidon O 
Sandık O 

Parça 
Çuval 

Denk 
Adet 
Çuval 
Kap 
Bal ut 

o 
o 

LON 
o 
o 
o 

1 Balut 
18665 

o 

ı 

1 
Paket 
Sandrk 

IM 
c 

1 Paket O 
3 Parça O 
1 Paket MM 
1 Sandıkça O 

1 Sandıkça J B C 
1 Paket o 

1 
1 
1 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
1/~ 

o 
o 

5898 
o 
o 
o 

29 
o 

o 
3111 

o 
o 

100 
o 

!07 
o 

!ıono talimatı yukarda yazılmıştır. 
1 

n·ı .. petı" 
. . · d wırilecek bono arın ~ 

1 

81 

Paket 
Paket 
Paket 
Pa.ket 
Sandı\ 2 _ Isbu talımat daıresın e . dTk ·· 

gayrimübadillerin taahkkuk eden istihkaklarrnm şım 11 yuz- 14 Şişe 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

de yirmisidir. . habmdan başlanacak 
3 - Bono tevziatına cvve14 arazı as f h. 

1 
• 

. k .. 1 den musakık:a at sa ıp enne 

2 Parca 

152 

Selloyit tarak ve toka 100 ve 490,492,494 ve l il.i 9 yeni No. *** Çırçır yangın yerinde 57 inci adada Hasan Bey rr.ahallesin 
Matbu mukavva 4 900 larlo. mürakkam ve tahtında sekiz 

bap magazayi müştemil (Barnatan) 
Motor aksamı 3 700 hani namtle maruf kargir diğer 
Kadrn şapkası 26 adet bir bap, mağazalar mü~temil apartı-

de 2,07 metro yüzünde 12,50 metro ınuraıbbaı.ndaki 68 numara 
arsanın metro murabbama 6 lira kıymet takdir olunar k açı 
müzayedeye konmustur. Taliplerin şartnameyi göımek için hı: 
gün Levazım müdiirlüğüne müzayedeye girmek için 6 lira te 
minaL akcelerile beraber ihale güniı olan 7-9-931 Pazarte.;i gu 
nü saat on 

1
> e kadar Encümeni daimiyc müracaatleıi 

Hzaran sandıalya 3 400 manın nissif hıssesi ve altındaki 
Gramofon plağı 450 dükkanlardan 3 No. lu berber ge-
Yangın söndünne alatı 13 800 diıiindetı münkalıp dükkan mahalli
Likör esansı 10 100 n>n Oniki hisse itibarile Beşbuçuk 

hissesi açık erııtırmaya vazedilmiş Dolu sinema filmi ~6 200 1 22 · · 
o up -ıl-931 tarıhınde şartname11ı Mayo Ve don 770 divanhaneye talik edilerek 16 Eylül 

Mayi ecııa 11 800 1 193ı tarihine mü~adif Çarşamba gü-
Defne çiçeği 10 O nü saat 14 ten 17 yekadar B<J<>-
Mukavva lokoınotft res- glundaki İstanbul Beşinci İcra dai-

mi 18 O resinde açık arthrma ile satılacak-
tır. Arttırmaya iştirak içm yuzde 

Ağaç pençere kanadı 16 O ıo teminat akçesi alınır. Müterakim 
Kınk mahfaza parça- vergi ve Belediye rusumu ve vaki( 

ları 1 l 500 icareleri müşteriye aıttır. Hakları 
DemLr motor par~alan: 40 O Tapu sicillarile sabit olmıyan ipo
Çelik çubuk 2 600 tekli alacaklılar ile diğer alakaJar-

20 O lamı ve irtifak hakkı sahı!J erının 
Muhtelif mum çiçek bu hakıları 1ı ve hususile faız ve ma-
Ecza 20 O • 

sarife ait iddialarını ilan tarıhın-
Tayyare motör aic,;;ı 

mı 213 
Tayyare mot.örü 141 
Hurda bakrr mermi ko-

1 den itibaren 20 gün zarfında evrakı 
O• muspitelerile bild irmekri lazımJrr. 
O Aksi takdirde hakları Tapu sicılle

rile sabit olmıyanlar satış bedelin
de paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarların Yeni İcra ve ! flas 

vanı 31 O 
Yün askeri elbise 12 O 
Radyo 14 500 
Zati eşya 10 O 
Zati 7 800 
İepk mens1;cat 
Müstamel l.istfk teker-

10 600 

lek 4 800 

Kaııurıunun J 19ncü maddesi hl.lk· 
müne gör!' tevfikı. hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat ve tafsilat 
•lmak isteycnleriıı 930. 4316 Dosyd 
No. su ile memuriyetimiz.e müra
caat~rı ilan olunur. 

İstanbul Dördüncü icra mtmur
lugundan: 

Şekersiz pisküvi 
Kağıt zarf ve kataloğ 
Yaprak boya 
Radyo aksamı 
Kadın şapkası 

Gramofon pla~' 

5 200 
2 400 

Temamına 6100) lira kıymet tak
dır edilen Eyüp topçiLır malesinin 
Rami kı~lası caddesinde atik(5-5-5) 

70 mükerrer cedit 70-78-72-74 No. lar-

13 870 
1 500 

Ecza 
Kymetsiz mensucat pat'-

620 

600 

çaları ve şaırpc 3 70 
Kadın şapkası 21 adet 
Yün ve sun'i ipekltği 1 700 

la mürakkam tahminen 17 dönüm 
terbiin le meyveli ve meyvesi~ 

. Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Nümuncsi imalathane ie mevcut köşebent demir karyola 
!ardan kırk adet pazarlıkla alınacaktır Taliplerin 15-8-931 < 

11 
martesi o-ünü saat 15 te Gcdikpaşa.da Jandanna İmalathııesinı 
müracaatları 

·----~---~-~-~~·--~~~--~~~-~. 

Jandarma imalathanesi müdür .. 
lüğünden: 

8415 adet kapuıi.ın pazarlığı yaprlacaktrr. Taliplerin 15-8-9JI 
cumarte i günü saat 16 a Gedikp:ı~a Jandarma İmaliitlıane 
sine müracaatları. 

J Defterdarhk Hanları 
1 

Satılık ev hisse~i. 5 9, Boracı sokağı, Yeni Mahalle, Sa-ı
yer bir tarafı Rali Hanım evi ve bir tarafı Balıkçı Kosti evi ve 
bir tarah Vasilaki evi ön tarafı yol ile çevrilmiş maa bodrum 
ü.; katta üç oda, Taşlık, Kömürlük, Mutfak, bir heliiyı havi ah
şap evin 24 hissede 14 hissesi satılıktır. Mezkur hissenin bedeli 
peşinen verilmek şartile tal·min edilen kıymeti 235 lirad ... S-ı
tış 1lçık arttırma, 25-8-931 Salı günü saat oıııl:ıcşte Defterdarlık
ta. (M - 34~) 

'n * 
Büyükçamlrc;;ıdaki setler kahvesi maya vcriliror. Numa-

ra 2il-32, Çamlıca caddesi Krsrklı. Kira müddeti 3 sene, sene
lik ıkirası 800 lira, kiralamak açık artırma, 6 Eylill 931 pazar 
saat 15 Defterdarlıkta (M - 75). 

Emlak ve Eytam Bankası ilanlar• f 
Pazarlıkla satılık eınlak 

Kataloğ 420 

ağaçlarla müzeyyen mezru araz' da· 
hiJindc l)cgimıcn binası (derunun 
dakl aldtt edevat hariçdir) ile ma 
bagç.e bırbap Kösk taı ahır ve diger 
3hn: ve kömes ve incirlik caddesiı1e 
nauı harap karkır matbak ve ah;ı;ap 
samanlığın temamı 48 seh:ın itibari
le 23 sehmi ve yine tcınamı 1050 !ı
ra kıymet takdir edden Eyüptc 

Esas No. Mevkii ve Nl'vi 
Saç suyu 650 
Yazı miirekkebi 2900 000 
Ecza Gümrüksii7. satılacaktır. 
Vagon ray makine~: 

138 Büytıkada Ni;mında Sefcroğlu köşkleri 
162 Beyoglu Ni~antası ma müştemilat Ekmek Fabrikası. 
164 Galatarla Ömerabit hanına giden sokakta 16-18-20-21. 

numaralı eski Bahriye Lokantası binası. 
170 Si~li-Büyükderc caddesi 401 nuınaralı Garaj. 

Ve takdiri kıymet işlen te emmu e . 
- k. cd ektir Yapılacak tevziat bunu ta 1P. ec - h zatı olanların faz-

4 - Evvelce yapılan tevzıatta fazla :e: k'f ve mahsup 
la aldıkları mebalig bono istihkakların an ev; 1 

Yukarda yazdı 152 kalem eşya şehre ithal suretilc 15-8-931 
tarihinden itibaren lstaınbııl İthalat Gürnrüı:ü satı.ş ambarında 
bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Topç1Iar rnahallesinin B.:ıyram Pasa 
mevkiindo 38 rakamr ebvaplı 35 d~
nUm terbiinde tarlanın temamı 36 
Hi~:.e itibarile 16 hiss .. ı ve yine 
tcmamr 2100 lira kıymet takdir edi
len Eyüpta Topçilar mahalle.inin 
Bayram Paşa mevkiindc 57 Rakam 
cbvanlı tahminen 70 dönUm terbiin
dc ta.Tlanınyarısı açık .... rtırmay.a vaz 
edilmiş olup 29-8-93\ tarihındc 
'.1Jrtnamoleri Divan h:ıneye talik 

edilerek 19 Eylül 931 tarihine mü
aadif cwnartesi günü saat !4 den 

16 ya kadar 1 sta'lbul Dördüncü icra 
dairesinden açık artrnna süretil-e 
satılacaktır artırmaya iştirak için 
yüzde yedi pey akça$ı alınır mlite
ıakım vergi b~lediye V.akıf icarest 

Balada muharrer emlak bedelleri· peşinen veya muka.sa
t!n ~esviye edilMek şartile ve pazarlıkla satılacağından talip
plerm 29-8-931 Cumartesi günü saat onaltıda Şubemize müra
caatleri. 

olunacaktır. 
1 

sarif mahalJen 
1 . yapılmış o an ma 

5 - Tahmin heyet ennce 'stihkaklarından 
tak<liri kıymet talebinde bulunmuş olanların 1 

mahsup olunacaktır. • .. terde avnca ilan 
(i - Tevziata ne e-ün baflıınacagt bu goo 

edilecektir. 

Devlet DemiryoUarı idaresı iıanları 

ı;: P. Mağazasında mevcut ta.krıiben 40000 adet boş çimen
to çuvalları müzayedeye vazedilmiştir. Müzayede 17-8-931 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 10 da icra olunacaktır. Ta
lip olanların bu bapta şeraiti anlamak üzere her gün Haydar
paşa mağazasına müracaat edebilecekleri ve yevıni mezkurda 
da müzayedeye iştirak eyleyebilecekieri ilan olunur. Zonguldak Baytar Müdürlüğünden 

.. tı i in muktazi ( 11,520) * * * 
Damızlık Aygır deposu hayvaoa0 ) t .1 saman (400) kilo İdaremiz için pazarlrkla satm alınacak (29) kalem koyun 

<ilo yulaf ( 11,520 ) k'.lo .. ot ( 5(0~2) kil: 
0 

tuzun 19 ağustos derisi. hırdavat demir, elektrik, malzemesi, madeni katran, toz 
kepek (300) kilo kuru üzum ve _ ti Encümeni Vilayetçe nişadır ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlr~r 
931 tarihine müsadif çarşamba kguo karılmıştır. Numu- 17-8-931 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınaı.:aktır. Bu ih · . ·· - a ·asaya çı · · - d h'l' 1 alcsı ıcra kılınmak uzer~ mun . taliplerin Eocü· baptaki mükedat lıstesı magaza a ı ınc ası mıştı~. Taliplcrın 

1 • • •· f il· t almak ısteyen · - k • d 9 d 11 30 k d · b t ·· rıe erını gormek ve ta s a . _ caat etmeleri ıfan yevmi mez ur a saat an . a ar ıs a ı vucut etmeleri 
· · • D iresıoe mura f' 1 · 1 - 1 1 llıenı Vılayete ve Baytar a ve tahriren ıat verme en, pazar ıga arzo unan ma zem.eden uu-

o.=l:u:o:u:r·~----------------------1 mune gelmesi icap edenlerin numunelerini beraber getinnesi 
~ nurnunesiz vukubulacak teklifatın kabili edilmeyeceği ilan olu

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

nur. 

Ticaref Müdiriyeti Umumiyesinden: 

mü~teriye aittir Hakları 1'a-
po" sicilJerile Rbit olmı-
yan İpotekli alacaklılar ile 

Bahriye Sevki yat müdirivetinden: 
Tamire muhtaç Benz "e Mersedcs markalı 

otomobili. iki adet binek 

Tamire muhtaç Dayimler marka bir adet kamyon. 
Yukarda cins ve nev'i gösterilen otomobiller 1 Eyi(}! 931 

sair günü s~at 10 da müzayedei aleniye ile satılıcağından taliı> 
olanl~rın dı.~o.z'.to ~kçcsini müstashiben Kasrmpaşada Bahriye 
Sevkıyat ınudırıyetınde müte~kkil komiııyonu mahsusuna mü
racaat etmeleri iliin olunur . 

diğer al.ikadaranın ve irtifak hakkı Istanbul Evkaf mu·· dı·rıı·g .... 
1
.nden· ... sahıplerinin bu haklarını ve hu&U-

s.ile f.aiz ve masarifc dair olan id- Üsküda d S ı· · 
. r a e ımıyc camii kurşun ve saire ameliyatının ta-d'..ala_rrıudiıan takrihin_den itioorcn ~o mır ve tecdidi (8 Ağustos 9JI) tarihinden itibaren (29 Ai!ııstos 

gun ıçın e evra ı musbıtelerıle bıl- 93 · · · " 
dirmeleri l;l.ımdır aksi halde hak- 1 •1) tarıhıne kadar yırmi gün müddetle ve kapalı zarf usu!He 
kları Tapo sicillerile sabit olmıyan- munc.~as~ya vaz edilmiştir. Taliplerin şeraiti anlamak üter.: 
!ar satış beedlinin paylamasından ~er gun oylederı sonra İstanbul Evkaf Heyeti fenniyesine \·e 
hari~ kalırlar aLikadarların icra ve ıhalc tarihi olan (29 Ağustos 931) Cumartesi günü saat on 
iflas kanunun 119 er madde>i hük- dörtte İdare Enciimenine müracaatları. 

. · -Akya:ı;r Kereste Fabrikaları Müdürlüğünden: 
d rma mektebi efradının 

1 - Kilitbahirde 10 No .. l~·~an :adar ihtiyacı olan(l65000) 
l-9-93! tarihinden 31-8-932 tanhıne_h. den ı'tibaren 20 gün müd 
ıt· 4-8-931 tarı ın 

mune göre tevfiki hareket tmelcri 
ve daha fazla malümat almak iste
yenlerin 930l410 No si.le mcmuriye
timize müracaatıları il.in olunur. 

Akyazı Kereste fabrikasmın anbarlarında mevcut mulıte-Ecneb'. A~onim ve. s~nnayesi es~ma münkas_em ~irkeUcr hakkındaki lifülcins 2500 M. Mikap mamul kerestenin Fabrika aııbar!arm-30 Teşrinısanı 330 tanblı kanun ahkamına tevfıkan Turkıyede ifa . . . 
• .. . . . yı j ZA Yt - Galata İthali:! GWnrü-ı dan Adapazarı ıstaııyonuna naklıycsı kapalı zarf usul ile müna-e e mezun kılınan muscccel ecn~bı ırketlerınd~n .. .. . • . . ,, ~~am~l. Y . . , ____ L. ) ş . k . . _:.Jnıan ta- , g11nden 5379 nwncro ve 23/7/931 ~- kasaya vaz edılmıştır, Talıp olanların °, 7,5 pey akçesi olan ılo ıbirinoi nevi ekmek 1 k lmuştur 

~ .. akasaya onu · etıe ve kapalı zarfla mun h' d mektep karargahıdır. 
· . il' Kili tba 1I1 e 
2 - Teslım maha 1 

.. .. saat on dokuzda Çanak-
3 - İhale 3-9-931 Pe~embe ?u~. 

It<ılc hükumet dairesinde ıcra edıl~arargahmdadır. Tal.iplerin 
4 - Sartnameler mektep 

1 ( ~ ·ı müracaat an 1102) lira teminat parası e 

bııyetını hau (Doyç.e ~t ınyc ruım vapur şır etının Turkıye ve- ı ihl' be . . 

killeri bulunan Jak Lastcr, Josef Zilberman ve Ceymi Çarls Con r ı _Y~nnamc ıle 175 bilya mu- 656 lıranın veya ·bu kıymette Banka mektubunu hamilen yev-
'!"mba lÇLD alınan 230701 numerolu 1 · ·ı [ olan 2()..8 931 t rih b .. " Kampel efe'ldile.rden Ceymis Çarls Kampel efendinin bu kere Tiirkiveyi . .. ..Jı: kp mı 1 ıa c - a peı cm C gunu saat l 4 te Adapaza-

· - · . • . . .. .. _ , resmı gumru ma uzu maı,:aza- Mal' d · · d k' k · . terk eyledıgı cıhetl.e bwıdan sonra vekaletının hukmu kalmadıgr ~ di- m da lrub 1 -~ 
1 

rı ıye aıoresın e ı oınısyonu mahsusuna mtiracaatları ve . . ... . . • _ ız vu u an y.angııM.m zayı o - . . • ğer vekıllerın ~~~an ıfayı v~z'.feye. devam edeceklerı. ·ırket tanıfm-1 muftur. Yenisi alım•"'1Kuıdeıı bük- şeraıtın_ı anlamak ve daha fazla tafsilata vakıf olmak arzu 
dan verilen bu ıshd '.'""mede bıldmlmış ve keyfıyet bıttetkık muv.ıfrk , mü yoktur. edenlCI'\n Akyazıda Fabrika Müdüriyetilc Ada pazarında .Bclc-
ı:;öri.i!mü~ olmakla dan olunur, FmcancıJarria &Utı v .. FraaJro j diye Dairesine müt"a<:aatları iliin olunuır. 
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(Gasson) un iL D sunu milliyet matbaas 
ve kitapçılarda arayını 

S IVAISIHEKL.ER kuvvetinizi azaltır, elnırı.
rtnızı yıpratır, ve gerek 9alıtma ve gerekse 

letlrahat zamanlarınızı lhlAI ederler. Bu mll
zl9 ve ekeerıya tehlikeli mahlükları asla ya.-
f&tmatnahdıı:, l'llt pÜakürtünllz. • 

Fnt, alnek,. afvrfslnek, ptre, karınca, 1rüve, 
tahtakuruau aıbt hatar•t• ve bunıarın tohum• 
ıarını imha ader. H.,..ratı öldUrllr fakat ln11an .. 
ıara aet& zararı ·yoktur. Kullantlmuı kolaydır. 
,Leke yapmaz. ırııt•ı dlter hatarat imha adle~ 
eozaıarla tetvlt etmeyiniz. Siyah kutaklı .•ar. 
wnekeler üzerinde aaker marka•ını letayınız. 

' FLiT PDSKDRTDNDZ ~ 
/ . 

• 

.:::; .. ~ ' :j .. _ -

.... ~~-,_ ........... 
7 

411 ıltlt.mlıf tımın 1ı111tt 111atıoılllı Flit.ıoJtıır muhur111111ıtı/1rıtı ıarı/1116İtaılıt; 
u .. ımıi ııe,otu: J. BERT ye ŞÜREKASI latanbul: Galata Voyvoda Han 

Yeni çıkan ala 
BAH E 
BOMONT1 'R 

J· Tecrübe ediniz. i':rnsali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kuruştur. 
100~ gramlık şı,eıerde UiO, 250, 300, 1500, -- -- --

30 50 60 100 200 kuru•a satılıyor 

••••~Her yerde arayınız 

Isparta vilayeti daimi 
encümeninden: 

ı _ Bedeli keşfi altı bin iki yüz altmış biır lira altmış bet 1 
kuruştan ibaret Ispartaıkule Önü-Iğridir arasında müceddeten 
yapılacak beş menfezle ta?.el~.ala? ~eton anneye tahvil olun~-

1 
cak diğer beş menfez ve koprulenn ınzası kapalı .zarf usulıle 
münakasaya konuldu. 

2 - Kapalı zarf usulile münasaya iştirak edecekler erbabı 
vukuftan olduklarına dair Nafia dairelerinden muta şehadetna
me ve Ticaret Odası vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu 
gibi inşaatta bulunı_namış ve bu kabil .. inşaa~an ~nlamadı~ları 
takdirde inşaatın hıtamma kadar muteahhıt talıp refakatınde 
bir fen memuru bulunduracaklarına dair Noterden musaddak 

__ ................... ..,. . . 
HEIMI ıtlNtlH T~HK tiMTED llRKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankkl'a caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

felgraf adresi: Reımilan - Telefon: 205~_1;o~t~ _k~~~u_ I~t~ ~s: 1 
................ ~-·-~··?& 2 en &%SSCC&CCC 2 

Ali Ticaret Mektebi Müdürlü-

Di•lerı serıa~ 
beyazıatlr 

K OLYNOS, dl.teri aerlah 
beyazlatır. ÇUnkll fena 

ı'• aaramııt tabakay~~ izale 

ve difl&r arasında sıkışmıf 

.,emek artıklarını imha eder. 

Bütün dlf bofluk."ve aralık: 
ıarını tamamen temlıleyen 

muulfı taaffül\ köpüğü, dl•· 

- İeri çürüten mühlik ai[ıı mlk· 

roplarını ltlif eder. , 

Jyi, sağlam ve parlak dlf· 

lere malik o•masın' arzu 
ediyorsanız heman f(olynoa 

istimale başlayınız. 3 aünde 

farkım aOr•c•ksllllz. Xuru 

bl r fırçada bir santim mık· 

darında t<lfldir. 

cımuml ~epeso : il. fARACll 

• Yeni Volt• han, lııanbul ',. 

ğünden: 
ı.- Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eylfll 1931 Salı günün

den başlıyacak ve 30 Eylfil 931 Ç~amba günü akşamına ka
dar devam edecektir. 

2.- Kayıt ve kabul için her gün sabahları saat (10) ondan 
akşamları saat (16) onaltıya kadar mektep Müdürlüğüne 
müracaat edilecektir. 

3.- Mektebin Ulumu Aliyei Ticariye kısmına! 
A.- Tam devreli liseleri ikmal etmiş hanmı ve efendiler ı 
B.- Darülfünun fakültelerile Ali mekteplerden mezun olan

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

D.- Lise ve Ali mektepler derecesinde olduğu hükfunetçe 
tasdik edilmiş ecnebi mekteplerinden şahadetnameli 
olanlar, imtihansız kabul 'Olunurlar. Ancak: ecnebi mek

_. tehi mezunları ile ecnebi ticaret mekteplerinden muka
bil devrelere naklen alınacak olanlar (Türkçeden im
tihan olacaklardır). 

4.- (Mektebin Yüksek Ticaret) kısmına: . 
A.- Liselerin birinci devrelerini bitiren hanım ve efendiler. 
B.- Orta mektepleri ikmal eden hanım ve efendiler . 
C.- Orta ticaret mektepleri ile dörder senelik ilk ticaret mek

teplerine muadil oldugu tasdik edilmiş i'htisas ve mes
lek mekteplerinden mezun bulunanlar. 

D.- Bu derecelerde oldukları hii'kfunetçe tasdik edilmiş ec
nebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar. (Bu gibilc

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

(bu mektepleri ikmal ederek şahadetname alınış olanlar lbila 
imtihan Yüksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve bu ikinci 
sınıfta okunan derslerin umumundan imtihan venncık şartile 
de üçüncü sınıfa kabul edilirler. Bu mekteplerin üçüncü sı-
nıfından naklen gelecek talebeler imtihansız Yüksek Ticaretin 

Pt"ANGO MÜDORLÜÖONDEN: birinci sınıfına alınacaklardır. 
Nümüneleri ve şartnameleri veçhi 

le 1080 top çift 57 X 82 ebadında 

ikinci hamur kağıt ile 127.000 adet 
kuşe kağıtı mubayaa edileceğinden 
taliplerin 15-8-931 cumartesi günü 

saat 15 te Piyango Müdürlüği;nde 
müteşekkil tayyare mubayaat komi-
sy<>nuna müracaatları • 

.. BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 

Umum kan tahlilatı Frengi 
noktai nazarından (Was
sennan teamülü) kan kü-
reyvatı sayılması, tifo ve 
ısıtma hastalıkları teşhisi, 

idrru-, balgam, cerahat, ka
zurat ve su tahlilatı, Ültra 
ınikroskopi, hususi aşılar ie
tihzarı. Karun üre miktarının 

tayini ve kanın 6'!<iimaitatiocı 

sürati. 

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

bitirmis olanlar. 
B.- Orta ~ekteplerde altıncı ve yedinci sınıf tahsilini gör

müş bulunanlar. 
C.- Tam devreli ilk mekteplerden mooun olanlar 
D.-- Bu derecelerde olduğu hükfunetçe tasdik edilmiş ecnebi 

mekteplerden şahadetname alanlar bila imtihan kayıt 

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

E.- Orta ticaret meıkte.bine alınacak talebenin miktarı tah
dit edildiğinden müracaat edenler muayyen miktardan 
fazla olursa ehr seneki gibi kayıt muamelesi yirmi beş 
Eylftl de kesilecek ve aralarında müsabaka imtihanı yapı 
Jacaktır. İmtihan şeraiti mektebin divanhanesinde ilan 
edilecektir. 

F.- )!'üksc'k TiC111"ete ğirecek hanun ve efendilerin yaşlan on-
beşten aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyacaık ve Orta 
kısma kabul edileceklerin yaşları da onüçtcn dun ve on
sekizden efzun ıbulunmıyacaktır. 

Şiıli - Son Tramvay istasyonunda 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Enver Paşa Orta Mektebi 
Ana - İlk - Orta 

Müessisi: Madam Ortans Enver 
Kayıt için: Cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri 
saat 9 dan 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müra

edilel:ilir. İsteyenlere mektebin tar:fnames; mec· 
canen gönderilir. 

·-Arnavutköy'ünde - Tramvay 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

FEYZİATİ LİSELERİ 
Ana aınıfı - İlk kıaım • Lise sınıfları 

Ka)'lt için cumartesi, pazartesi, çarşamba gillıleri aaat 
12 den 17 ye kadar müracaat edilebilir, 

Talep mektep tarifenamesi gönderilir. 
Telefon: Bebek 210 

Çocuk Velilerine Müjde 
~ 

FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ 
llarbiye'de Rcl•ü llahçesi muazzam bir sünnet dtiğüııü t :rrip etmiş 'c 
sünnet olacak çonık.lan kayda başlanııştır. Şerait ehvendir. Kant i~i iı 27 
ağu<tos 9;H tarihine kadar her gün saat 14tc bahçe müdiriyeıinc müracaat. 

İstanbul Nağmeleri Musiki Heyeti 
.... Her akşam en yeni eserlerini terennüm etmektedir 

'l'ür~i,l" ve. \\·u ... tur\·ıt ( "uınhuri etleri ?\.1aarı i ıdar~lcnncı: müs.:tdl':ık 

Leyli 7 Neha_ri "SEN jQRj Jı·sesİ ve ticar~t 
ve nım leylı " mektebı 
lsıanbul - Galata (,\nar sokak '! (lngiliz .fcneral kouulosluıtu yanında\ 
imtihanlar: 9 ,. 10 f:ylül. Tedrima 12 Evlillde başlanır 

Kayıt muamelAh her ~alı, perşembe ve cumartesi ı;ıinleri 9· ı .ı ara· 
sında. Rernherlerinde nüfu' tezkeresi, doktor raporu, aşı şehadetname,,, 
ile cvvdcc bulundukları mektep tasdiknamesi \e iiçcr l:ıt'cı f.Jıo"raf 

~etirmeleri !Azımdır. 

Isparta Vilayeti Dai
mi Encümeninden: 

1 - İsparta-İğridir yolu üzerinde 20-32 +.500 kilometreler 
arasında muhtelif mevkilerde 784 metre mikabı kum ihraç ve 
nakliye ve ferşiyesi beher metre mikabı 118 kuruştan 925.11 li 
ra ve 7840 metre mikabı kırılmış ve döşenmiş taşın silindira 
jının beh~r metre mikabı 35 kuruştan 2744 lira ki cem'an 366 
11 ıkuruş bedeli keşifli ameliyat 23 ağustos 931 pa.zar günü s~ 
at 16,30 da ihale edilmek üzere aleni münakasaya konmuştur 

2 - Taliplerin keşifnameyi Vilayet Nafia dairelerinden al 
malan ve görmeleri ve tetkik etmeleri lazımdır. 

3 - Münakasaya iştirak için Ticaret Odası vesikaları temi· 
nat mektupları inşaatın devamı müddetince nezaret edece. 
fen memuru bulundıınılaca:klarına Noterden musaddak taah 
hütnameleri ile Isparta Daimi Eencümenine müracaat etme! 
ri li.zundır. 

4 - 5000 metre tul üzerindeki keşifname veçhile yapılrnas 
lazun gelen ameliyat yani 4000 metre mikabı silindiraj kanu· 
nuevvel 931 nihayetine kadar müteahhit tarafından ikmal 
idilıniş bulunacaıktıır. 

5 - Diğer 4800 metre tiil üzerindeki 3840 metre mikabı a· 
meliyatm silindirajı da 30 nisan 932 gayesindeı: bitirilmiş ola 
caktır. 

6 - İhaleyi takip eden 20 nd günde mütcahıhit işe başla 
mak mecburiyetindedir. Tcşrinicvvelin birinci gününe kadaJ 
kumlarını şose üzcriride ameliyat mevki ve mahalline nakle 
nıiş bulımması meşruttur. 

7 - Tediyat Vilayet merkezinde ve her ayın on beşinde vu Divanyohında Sultan Mah· 
bir taaahhütname itasına mecburdur. , mut türbesi No. 189. Telefon 

ULUMU ALİYE! TİCARİYE KISMI İÇİN YAS 
MEVZUBAHS DEÖİLDİR. 

• * • ı ku bulacaktır. 
3 _ Teklifnameler kaç liraya talip olduğuna dair birinci İst. 20981. 

maddedeki sarahat dahilinde yazılarak talip tarafında imzala . •••••--•••• DIÖER ŞERAİT 
nacak ve mühürlü bir zarf içerisine konup .zarfın üzemie talip 
ismini yazacaktır, .zarfı kapıyacaktır. Zarf başkaca teminatı 
muvakkateye ait banka teminat mektubu ile ikinci maddede is
tenileıı resmi evrakla beraber diğer mühürlü bir zarf içerisi
ne konacak ve işbu .zart ü.zürine teklifnamenin yalnız işe ait 
olduğu işaret olunarak miiliürlenecektir. 

4 - !halenin müteahhide tebliği gününün inkızasından iti 
baren müteahhit on b~ gün zarfında işe başlamağa mecbur

ı 1.- Her ttÇ kısnn için möracaat edenler mektep fdaresin
••••••••••••• den alacaklatı beyannameyi dolduracaklardır. 

Ecnebi memleketlere 2.-· Mektep müdürlüğüne hitaben yazılacak bir istidana-
giden tüccar ve me ile müracaat edilecektir; istidanameye atideki vesaik mer-

hl but bulunacaktır: 
seyya ara 1 A.- Okudukları mekteplerin şahadetname veya ta&dikname-

1 

dur. 
5 - Müddeti inşaat kanunuevvel 931 iptidasına ve teşri

nisaııi 931 gayesine kadardır. 
6 - Sa~tname ve kC§ifnameleri gormek veya sureti mu

;addakal~rını almak istiyenlerin İsparta Nafıa Dairesine mü

Danka "OUIUIBf Pf'Jale 1 leri ve nakil ilmühaberıeri. O 1 y B.- Hüviyyet cüzdanı 
İtalyana P.- Tasdikli sıhhat ve aşı raporları 

, C.- Zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal varakU" Sermayesi 700,000,000 ' racaatleri lazı'}ldır. 
7 - İhale muamelesi 23 Ağustos 931 pazar günü saa. fS 

te İsparta Daimi Encümeninde icra edilecektir. 

iktisat Vekaletinden 
Ankarada inşa edilmekte bulunan zirai ve baytari cnstitü

erin ( 18457) lira bedeli keşifli sıraları, muallim ikürsüleri ve 
abit yazı tahtaları (20) gün müddetle kapalı zarf usulü ile 
ıünakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 2 eylül 931 tarihine müsa
if çarşamba günü sat on dörtte icra edilecektir. 

Evrakı fenniyesi ve projesi vekalet muhasebesine teslim e
lilecf'k beş lira mukabilinde enstitüler inşaat fen hey'etinden 
ıerilmektedir. Taliplerin ilan edilen bedeli keşif üzerinden % 
1,5 teminatları ve ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale 
tarihi olan 2 eylül 931 çarşamba günü saat on dörtte ziraat 
'DÜSteşarlığı kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

(İhtiyat akçesi: ı C.- Ufak kıt'ada ÜÇ adet fotoğraf 
580,000,000 Liret) .,. . Mektep iıiharidir; tedrisat günün nısfma kadar devam 

Travellers (Seyyahin eder. İdare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerine ve di-
çekleri) satar ı ğer ihtiyaçlanna medar olacak hususi teşebbüsatta bulunur. 

Liret, frank, İn,giliz lira-
sı veya doları frank olaa"ak: 
satılan bu çekler sayesin- Erzurum Posta 
de nereye gitseniz paranı-
zı tkemali emniyetle taşır müdiriyetinden: 

ve telgraf baş 

ve her zaman isterseniz dü 
Yazın otomobil kışın at veya at arabasile haftada mütekanyanın her tarafında, şe-

hirde, otellerde, vapurlar- bilen iki sefer yapmak Hasa11 Kaleden Karaköaeye kadar 
da trenlerde bu çekleri en 480 ve Karaköseden Beyazıta kadar 320 kilo getirip gö~ 
küçük tediyat için nakit 1

1 mek elli atla .iki otomobil bulundurmak: şartile 1 Ağuetoa 931 
makamında kolayhkla isti- den 1uuarı:aeo gün müddetle münakasaya mev.zu 1250 lira 

mal edebilirsiniz. Travel- 1 bedeli sabıklı Hasa?k:le Be~~~ıt .. ":.r.~sı Po~ta süıücülüğü ·~
lers çekleri hakiki sahibin- deli mukarrer !'ıaddı layık goruldugu takdırde 20-8-931 tan
den başka kimsenin kulla- 1 hinde ihale edileceği ve taliplerden 3 7,5 teminatı muvakkate 
namayacağı bir şekilde ter ve ihalecen sonra % 15 nisbetinde teminatı katiye alınacağı 

•tıiıiiıillvlleiııiıiihıiıtiiaiis•eiidiııi•lmıiıiıiiişiıitıiıiirııiı.•tml j ve Banka mektbu mukabilinde üç aylık avansın da verileceği 
ilan olunur. 
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Ekmek, et ve saire 
münakasası 1 

" 
Istanbul ziraat mektebi müdür- b 

lüğünden: 
Mektebimizin 932 senesi Mayıs gayesine kadar, ihtiyaca: 

tından bulunan Et, Ekmek, Gaz, Ben.zin ve saire er.zak ve mt 
killat 2 Eylül 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 

ihaleleri icra edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaY 
konulmuştur. Taliplerin ıeraiti münakasayı anlamak için h 
gün ve iştirak için de yevmi mezkurda Galatasaray Lisesiıl 
de kain Liseler muhasebeciliği nezdinde müteşekkil İstanbıl 
Ziraat Mektebi müıbayaat komisyonuna müracaatları ve tekli 
zarflarının mezkftr saata kadar tevdii. 

Silindir T aşlayıcısı ( Rekte
fiye) Aranıyor 

Y eıilkCSy Hava Gd. Kç. Zb. Mk. Müdirliğinderı· tıı 
dı 

Eskişehir Tayyare Tamirhanesi için Taşlama makine· tıı 

Anamili Taşcılığına (Rektcfiye) Mahiye (150) Lira ücreti l>a 
sahibi ihtisas bir ustaya ihtiyaç vardır. Mezkfir mahalle taf P.t· 
olacakların Y eşilköyde Hava Makinist Mektebinde imtihal1 '~ 
lan icra kılınmak üzere mezkur mektep Müdüriyetine derl'ı' ~ 
~üracaatları. d d~ 
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