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AsayiŞ
Meselesi 

-.-~. li~ memlekette dahili asa
t meıele1ine büyük ehemmi· 

1 
ıı ~t verilir. Bu ehemmiyet, Tür 

~ ı 1Ye için. iki katlıdır. lmpara
'JJ ~luk Türkiyesinde asıl olaı;ı, 

1 
h ayitıizİik idi. Memleketin 

seıı er tarafında mutlak bir emni
unnt· Y~tin hüküm sürdüğü bir deir; eski idarelerde görülmez

'· Bir veya bir kaç vilayette 
Vatanın uzak ve yakın bir kö

a ti ıeainde kıyamlar, tecavüzler, 

1 

d aydutluklar hiç eksik olmaz
ı, Bu kıyamların siyasi mahi-

k. Yeıte olanları da vardı. Bu de
~· 1teede ki, saltanat idaresinde, 

01du, vazifesi, milli hudutları 
bıı· llıuhafaza ile değil, dahili kı
ta· Yaın ve isyanları teskin ile uğ

:~Şırdı. Bu hal; Türkiyede is-
1.k~r olmadığı, memleket da

ça ~•hnde emniyet ve asayiş bu-
hUllJnadığı kanaatini dahili ve 

t arici efkarı umumiyede kuv
yb~ ~etlendiriyordu. 

ıt 
, d Cümhuriyet idaresi, her tey-

r
:~ a e? evvel, bu zihniyet ve bu 

rı ane ile mücadele etmek ve 
?rıu yıkmak mecburiyetinde 

u· 1di. Ona bu mecburiyeti ilham 
•den mühim bir sebep tc, 
harici politikasıru samimi 
~e devamlı bir sulh e
'asına istinat ettirmek 
~aran oldu. Filhaı.;ka haricen 
•ulh ve emniyet içinde yaşama
llııı ilk şartı; memleket dahil.in 
de devamlı sükun ve asayış 
d~~ri açmaktır. Cümhuriyet 
~ urlciyesi; ilk günlerinden be
tı teveccüh ettiği bu gayeye 

b ...__takdire şayan bir fikri takip 
'" 'aYeainde - her gün biraz da
- ~a. yaklaştr. Umumi olarak 

denilebilir ki, bugün Türkiye 

5 
de mutlak bir emniyet mevcut
tur. Türkiyede, asayiş vaziyeti; 

.hu memleketin hiç bir vakit 
•dı·ak etmediği bir mükemme

e li)·et arzediyor. Şimdi de nıh· 
, lara aynı emniyet hislerini yer-

leştirmek yolunda çalışmakta-
; dır. Her halde dahilde ve ha

riçte memleketin asayişi hak
~ıııd~ uyanacak emniyet bi
~inı için belli başlı bir kuvvet· 
tiı-. 

Yarın Hey' eti Vekile toplanıyor ! 
• 

Gazi Hz. ve ismet Pş.· Y alovada Büyük 
da bilhassa memleke.t işi erile Zafer günü 
yakından alikadar oluyorlar .. 

~~~~~~~~~-· 

Dahiliye Vekili, Umum Jandarma Kumandanile 
birlikte teftiş seyahatine çıkıyor •. 
~~~~~~~-::-•~~~~~~~~-

" 

'eti Vekile niçin toplanıyor? - Buitsa yolundaki soygunculann 
ey • l · h' 1 • · b•th d tevkifi hükumet kudreretine o an emnıyet ıs erını 1 assa arttır ı 

YALOVA 15 (Milliyet) - ı 
y alovada nisbt bir sükUn var
dır. Geçen sene serbest fırka
nın teşkili anlarında ı Yalova: , 
nm bu ~simi pek hararetlı 
geçmişti. Şimdi ~a~i ve lsm~t 
Paşalar burada ıstır~hat edı
yorlar. Fakat buradakı ıka~~t
leri mutlak bir istirahat ~egıl: 
dir. Burada da memleket ışlen 
le yakından alakadaı· olmak 
mecburiyetinde kalıyorlar. Me 
sela: Bursa yolundalıi son soy
gunculuk !ladisesile doğrudan 
doğruya alakadar ve buna cür' -. 
et eden haydutları yakalamak
ta amil oldular. 

Bursa valisi Fatin Beyin hay 
dutları takip ve deı·ı:kst etmek
teki himmet ve gayretini her
kes takdir ediyor. Hırsızların 
tutulması civar halkında hükU
metin kudretine karşı olan em 
niyet hislerini arttırmıştır. 

Heg'eti Vekile içtimaı 

YALOVA 15 (Milliyet) -
Başvekil İsmet Paşanın Anka
r.aya gitmesini icap ettiren mü 

him sebepler yoktur. Birikmi9, I on gün devaın edecek olan bir 
mutat işleri eörütmek ve ka- teftit seyahatine çıkacağı için 
rar almak için 17 ağustoata hey' eti vekile içtimaında bulu
hey'eti vekile içtimaı olacaktır. namıyacaktır.Umum jandarma 
İçtimadan sonra ismet Paşa kumandam Ferik Kazım Paşa; 
tekrar Yaloıııaya dönecektir. Dahiliye vekiline refakat edi
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. yor. 

ANKARA 15, (A.A) -
Türk gazeteciler birliğinin te
şebbiiıü ile teşekkül eden bü
yük zaferi tes'it komitesi bu
ıün Dahiliye vekaletinde Müı
teşar Hilmi Beyin riyasetinde 
içtima ederek müzakeratta bu
lurunuştur. 

Komite 26 ağustosta Ordu 
mümessilleri şerefine vefilen 
ziyafet ve 30 ağustosta Ankara 
ve Dumlupınarda yapılacak 
merasim için hazJTlanan prog
ram üzerinde çalışmış ve tes'it 
merasiminin bütün memlekette 
geniş bir şekilde icrası hususun 
da yapılacak teşebbüslere dair 
kararlar almıştır . 

Zekai Bey dün 
Paristen geldi 

Düyunu Umumiye Türk da
yinleır vekili Zekai Bey dün 
ekspresle Paria'ten şehrimize 
gelmiştir. Zekai Bey bir kaç 
gün şehrimizde kaldıktan son
ra Ankaraya gidecektir. 

Hurriyet içinde 
Sulh!. 
Alman sefirinin· çok 

mühim nutku 
Weimar kanunu esasisinin 

ilanı senei devriyesi münasebe
tile, Alman sefiri Her 
Nadolni sefaret. 
hanedeki bir iç-

Sıhhige müsteşarı Hüsameddin beg, lstanbul sıhhig 
müdiri Ali Rıza beyle beraber .. 

Dün şehrin sıhhi 
vaziyeti görüşüldü 

İçtimaa Sıhhat vekaleti müsteşar 
Hüsameddin B. riyaset etti 

Şehrimize gelen Sıhhat Ve
kaleti müsteşarı Hüsamettin 
Bey dün İstanbul Sıhhiye mü
diriyetine gelmiştir. 

Sıhhiye müdiriyetinde, Sıh
hiye müdürü Ali Rıza, Beledi
ye Sıhhat ;şJerl müdürü Neşet 
bsman, T ebhirane müdürü Ali 
Rıza ve diğer bazı müesse1ah 
sıhhiye müdürleri, Hüsamettin 
Beyin riyasetinde toplanmışlar 
dır. 

Haber adığımıza göre, bu 

miistqan Husamettin Bey 
muharririmize demittir ki: 

"-Tifo hastalığı bütün d· 
ya şehirlerinde olduğu gibi b 
rada da vardır. 

Bu sene temmuz ayında 
iki fazla vak'a görülmüşse 
telaş ve iyzam edilecek bir ha 
de değildir. Hastalık ağuat 
bidayetinden beri tenakus e 
mektedir. İcap eden bütün te 
bir alınmıştır. 

.................................................................................................................. ~ ........... timada pek mü
him bir - nutuk 
İrat etmiştir. 
Nutukta bugü
nün büyük po
litika meselesine 
temas ediliyor, 
Versailles sul
hunun adaletsiz 

içtimada şehrin sıhhati ve bil
i hassa tifo meselesi görüşülmüş 
\ tür. İçtimadan sonra sıhhiye 

İstanbula tifo hastalığı 
çin gelmedim. Burada bir k 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gayrimühadil emlak 1 Borsada 
. k . k? Tetkikat 

Şif eti De yapaca • Maliye mü~t;;;ı dün 

Şirket teessüs ederse, emlak almak 
isteyenlere cüz'i 

faizle para da ikraz edebilecek 
~-.;:- 1 {;ayri mübadillerin hük6-

borsada meşgul ol<lu 
Maliye müstetarı 

B. dün Boreaya 
gelerek bir 
müddet tetki
katta bulun
muştur-

Ali Rıza B. 
dün kendisile 
görüşen bir 
muharririmize 
demi§tir ki: 

- Mezunen 
İstanbula gel· 

Ali Rıza 

dim. Burada Ali Rıza B. 
bir kaç gün kalacağım . 

• • •••• 
Maarif Vekili 
An karaya 
Gidiyor 
Maarif vekili Saat B. dün ma 

arif müdüriyetine gelerek bir 
müddet meşgul olmu§tur . 

Vekil B. bugün Ankaraya av 
det edecektir . _ .................... 
Saatte 280 kilometre 

HARTFORD, 14 A.A. _ (Con
necticut) Amerikan bahriyesinin en 
seri tayyaresi olacak olan yeni biı· 
tayyarenin tecrübeleri yapılmakta
dır. Bu tayyarenin saatte 280 kilo
metre mesafe katedeceği tahmin e
dilmektediı·. Ayni zamanda bu tay. 
yarede fevkalade emniyet ve kon
trol tertibatı bulunacaktır. 

Hapse mahkum edilen 
bir nazır 

VAŞiNGTON, 14 - Reisicüm
hur M. Hoover, Tan potdame pe
trolleri meselesinde rlitvet aldığın· 
dan dolayı bir sene ve bir gün ha

!iğin.len bahsolu- Her N •do/,r/ 

nuyor. Büyük bir C•1111plm 

sefir tarafından söylenen bu 

1 
sözlere bakılınca, Almanyanın 
haricf politikasının yeni bir is
tikamet aldığına hükmetmek 

~ :. '.>· ~ . '""' ' .. 

I Politika 
Falih RIFKI 

fST ANBUL • NEWYORK tan sonra, lstanbul'a gelmi:ıl 
Evet, hiç şüphesiz, Türk ka- dir. 

nadı Akdenizi ve Atlas denizi- Türk genci bunu yapabı 
ni ve hudutsuz Pasifiki aşabi- mek için. 
lir. Ne zekadan, 

ı lazım gelir. Nutkun bir hulasa· Nevyork'tan lstanbul'a ge- Ne cesurluktaı 
len cessur Amerikan tayyare· Ne kabiliyette'tt sınr dünkü nüshamıza koymuş

tuk. Bugün de elde ettiğimiz 
bir aslını ikinci sahifemize der 

cilerinin büyük . mühendisler hiç bir kıymet unsurunda 
ve büyük len adamları olmadı- mahrum değildir. 

, cediyoruz. klarını biliyoruz. Bunlar şoför Fakat Türk tayyarecisi h 
mektebinde okumağa başla- nüz geniş havadan, serbest t 1 

Macaristana yardım mışlar, havaya merak sarmış- crübeden mahrumdur. 
PARIS, 14 A.A. - Macaristan, lar, bir kaç sene uçuş yaptık- (Devamı 6 mcı salıflede) 

~:~·~) J: ;~r:~ı ~~·~:;:eı~:ı:~-;;;~ , 11111111il11111111111111111111111 ili 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

grup tarafından Macar hazine bono = K b • • 
)arı çıkaı·ılmasına dair olan itilaf ak ~ a r a 1 r g u· n 
tedilmiştir. Hazine bonolarının mik- ~ • • 

tarı bet milyon lngiliz lirasına ba- S 1 t b ı ı • 1 
liğ, bunun en büyük kısmı. Fr~nıa ·~ s an u nası ışga 
tarafından alınmıttır. Tedıyat, S = 
1/2 % faizli ve 1924 tarihli beyne!- 5 d•ıd•? 
milel istikraz faizlerine karıı temi- = e 1 1 
nat olarak gösterilmiş olan devlet := • •• _ 
va~d~t ~· hasilat fazlaoı ile temiıı ~ _ işgal faciasında deruhte ettiği vaıı:ifelerin icabı -
e<lılrnıttır. 5 olarak pek gakından müşahede ve takip etmek ;;; 

Yeni bir petrol kuyusu § fırsotrnı bulan Aziz Hüdayi Begin hatıraları =_§_= 

WLLIUGTOU, 14 A.A. _Yeni 5 MiLLiYET bu fevkalade heyecanlı ve meraklı 
Plymouth hükumeti dahilindeki !!! hatıratın pek yakında neşrine başlagar:aktır. 5 
Moturor petrol kuyusu tekrar açıl- § @ @ @ =-
mı§tır. 1 ki saat içinde dört bin ıra- a 

5 " Mı·ııı·yet ,, ı·n yenı· romanı -_= lon petrol istihsal edilmittir. Kuyu- :::S 

nun bugünkü vaziyeti memnuniyeti = 
= =-mucip bir haldedir. -= -

Kudüs patriği öldü 
KUDUS, 14 A.A. - Rum patri. 

ği Damianos bu sabah vefat etmİf
tir. Müteveffa 84 yatında idi, 

Nautilus, kutup 
sularında 

i ''Başı Dönükler,, ~ 
ı Yazan: İbrahim Necmi ~ 

i§ Bilfıtts:ıa " Milliget ,, için kalemtı alınmış olan -== 
S hu romanı yakında tefrikaya haşlagacagız. 

mıza ra2. men_. .. 
Siirt meb'usu 
MAHMUT 

pis cezası>:a mahküm edilmit olan OSLO, 14 A.A. - Svalbard'dan 
ve mahkümiyet rl)Üddetini geçirmek gelmekte olan bir ı...lina balıkçı ge
için biı· lıaç gün evvel San ta F c mitinde bulunanlar Nautilut'un ıre
hapishanesine giren eski dahiliye 1 ce yansı Courts adasını aeçmiı ol
nazırı M. Fall'ln cezasını affetmek duğunu nakletmektedir. Denizin 
hususunda vuku bulan talebi red- dalgalı olmasına rağmen tahtelbahı~ 
detmiştiı·~ M. FalPin verem hastalı- sür'atle ilerlemE:ktedir. Hertey yo-

i Kibar 8lemi kılığı altında kibarlığı, geni/iği ~ 
i§ hazmrdemeg~rek başları _ d?nmüş insanlar arasına 
if düşen tog bır TiJrk gencının macerasını bu sütun- ~=
- larda okugaaaksınrz. 1 Y•ni _lıagata sonradan girenlere karşı taze geti-
55 şen neslın duygulorını bu romanda göreceksiniz. = 
iiiııııuuııuııuıaıuııııııııuıııııııııııııııuınıı111111111111ııtıııııııuıııııwmııııııuıuıı~ jiına tutulduğu şöylenrnektedir. ıu,.dadır. 
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Al .11 ti k AR CI HABERLER •• 
manmı e yaşama F .. 

için yaşamak,hurriyet- !ansı?- na~ırları bu ~Y. ıçınde Ber-

_,.,_ ... ,.. . -"" -

D -
Ie yaşamak istiyor.. lıne gıdemıyece~lerını bildirdiler 1 

Buna da sebep M. Briand'ın sıhhi vaziyetidir 

Buğday fiatların 
tanzimi için 

ANKARA 15 (A.A.) - Cenevredeki beynelmil .. I 
fiatlarını tanzime çalışan komite mukarreratını hük" 
bildirmiştir. lktı~at Yekfıleti lrn mesele ile ali.kadar 
komsiyon teşkil etmiştir Komsiyon bir rapor hazırla 
miteye gönderccek:.r. Bu raı;>o• Türk noktai n. zarını 
cektir. Bizim gibi zirai ihracat memleketleri kendile 
hanlı tarifenin tatbikini islemekt.dirler. Bu usulün 
timizcc de mi.ıdaf a ve talep edileceği anlaşılmaktadır. 

"Esaret içinde sulhsuzlük değil, 
fakat hurriyet içinde sulh .. ,, 
Hanımlar, efendiler! goz önimde bulundurmak lizınıdır 

(Reih'in tesis günü) ve (Reih'in ki, Almanya Avrupanın kalbinde bu 
kanunu esasi ırünü) olan 18 kanu- lunuyor. Ve Alman iktısadına vu• 
nusa. i ve 11 agustos günleri, öy- rulacak bir darbe yalntt Alman ik
le giinlerdir ki, o günlerde biz Al- tıaadını titTetnıez. Son haftalann 
manlar, vatanperverce teZAhürler bii.diaeleri bunu gÖıterdiler ve bü
için toplanmaiı adet edinmiıizdir, tün dünya da bunu bariz surette öi 
-.e Alman mukadderatının hali ve rendi. 
giditi hakkında sarahatle düıünme• Ben bu munaıebetle yalnız, ha
ie ve maziye bakarak hükümler ver kibten muazzam ve ıiakrana dege.
meğe çalııırız, ve vatanperverce hia Hoover'in müdahaleıini dütünmÜ· 
lerimizin camiasından yeni kuvvet· yorum, ben, 

1- alnz, ve bizim istikbalimiz olan Sükunun ve ,;ulhun nihayet 
ntanm istikbaline yeni itimat top- j avdetini isteyen yerlerde, bir-
i rız · denbire üzerimize getirilen 1 

Yeni itimat! Son haftaların hadi- buhranda bize yardım etmek 
ıeıerindea, memleketimizin bir da- ve felaketli neticelere mani o!
ha geçirdiği "~" buhrandan sonra mak için anlayışlr ak!llarm ve 
bunu l>ulmak gıiçtür diye düşünüle yardımcı ellerin bize uzandığı
bilir. Filhakika, eger son vak'a.tar nı düşünüyorum. Bunun bura
bır daha mütal<a olunur, v Alman- da Türkiyede nasıl cereyan et
yanın nasıl birdenbire kredisiz ve tiği sizin hepinize maliim o/a
em"iyetaiz olarak ıerefsizce ortada caktır. 
•ıtJJığr göz önüne getirilir, ve na-
sıl art:k hiç kimsenin bankalarunı-
&a paraıını emniyet etmediği ve 
yem~kli vagonda garıonları~ Al-
man markını kabul et-
m~dikleri ve harbin ve 
h:11.r,'.'l en ıonraıki zamanların tabriba 
tından sonra demir gibi çalııma ile 
y~nı~en tesiı ettiğimiz o büyük ik
t11adımızın bir iskambil kağıdı evin 
dan başka bir tCY değilmiş gibi gö
riındüğu nazarı dikkate almırsa, i
timat beslemek güçtür. 

yııı neticeleridir. 

Berfin Yuvarlak Yaşasın 
Seyahati Masa Maçia ! 

Gandhi'nin konferansa 
iştiraki 

bir mesele oldu .. 

l'tladrit, Katalonyalı 
kahramanı 

alkışlarla karşıladı 
MADRIT, 14. A.A.- Sabahleyin 

erk nden, M. Macian rn muvasalat 
ed\!ceği iıta!'İyon civarinda küçük 
bir takım ırnıplar loplanmıı, be
kliyordu. Gerek jstasiyonda ve ge· 
rek halde büyük bir canlılık vardı. 

Ha1k, muvasalat rıhtımı boyunca 

üst üıte yığıliyordu, bunların içeri· 

1 

ıinde mezunen Madritte bulunan 
Katalonyalı bahriyeliler, amele, si
yasi adamlar, gazeteciler, . fotograf 
muhabirleri ve birçok Madritli ame-
bulunuyordu. Polisin miktarı aıgari 
hadde indirilmittir. Bidayette hü
cum taburuna menJup biriki muha 
faz görüldü ve mÜt"'9.kiben üç suvari 
muhafızının istaa.iyoo a~luıunda 

mevki aldığı mütabede edildi. Tre
nin muvaaalitmdan biraz evvel M. 
P.1aciayı bükümet selimlamak için 
M<diıi terketmiJ olan birçok nazır
lllr geldiler. 

Vecihi B. memleketimiz dah 
havai postaların tesisini tekli 

ANKARA 15, (Tcle"onla) - Tayyareci Vecihi 
umum müdurlügüne mür.ı.caalla bulunarak Ankara il 
18.y.,tler arasında bavat posta l'akliyatının tesisini tal 
tir. 

Posta umum ıniıdünyeti Vecihi Beyden bu husust 
je hazırlamasını teklif elmi.;tiı·. 

Kayseride çocuk bahçe 
KA YSERl, 15 (A.A.) - Setönü mevkiinde beledi 

bahçed.ı idarei husl siye ile Himayei etfal ve yardım 
!erinin mu•venetile çocuklaH mahsus salıncaklar ka 
ve imnastik alatı gctirilmi,tiı·. 

Bahçe 12 yaşına kadar cocu! alara mahsustur. Bir 
sıs bu bah:;e ile ma,guldür Bahçede şimdilik ikisi erk 
si !:adın olmak üzere üç mürebbi vardır. 

Ziya Gevaer Bey geliyo 
ANKARA 15 (Tel,,fonlaJ - Ziya Ge•her Bey 

!arı pazartesi günü hastaneyi terketmişlerdir. Çanakk 
um ha•a tıobdili için lstanbula gitmittir. 

P'st gazetesi sahibi dün g 
tevkif edildi 

Saat 11.55 te sürat katan, ista
aiy.,na girdi. Bir aralık M. Macia 
•ag<alardan birinin penceresinde 
göriıidu. Ahaliden biri ellerini çırp
tı, bu müthiı bir alkıı tufanına mu- F ransızca inti,ar eden P,at gazetesi sahibi Osma 
kndder ne oldu . 

Beyin müstehcen neşriyat üzerine müstantiklikçe mev 
M. l\lacia, Barcelone belediye rei 

zumu muhakemesine karar verilmittir. Osman Hami •i ile Madam Ayguade ve matmazel · 
gec" saat on buçukta Beyoğlunda Parmak kapıdaki Mncia ile birlikte vagonun ~ıkma 

maha linde göl'iindü. Müm:.ileyhi. tevkif edilmıı ve doğruca tevkifhaneye sevkolunmut 

nazırlaı· karııladılar ve Madam Za- Rusyada mecburi tedrisat pi .. 
mora, matmazel Maciaya muhteıeın 
bir çiçek dem«i '·erdi. Bu sırada MOSKOV A, 14 (A.A.) - Bütün Sovyet Ruaya 
Kataionyalı meb'uslar M. M•ciamn kine baılanan mecburi tedrisat planının birinci sene 
etrafıaı aldılar; mumaileyh, keıif bitmiıtir. 
bir halk tabalııwnna l\rıuında kendi- 1930 31 senesi için tesbit olunana erkanım 
sine yavaı yavaı yol açıırak ilerle- tahakkuk ettirilmiştir. Mezkür sene zarfında 
di. çocuk mekteplere devam etmiıtir. 

htaaiyonun mabrecınde "ffu.,a!' Çarlı:< zamanında ne yW.,,.ek rakam 7 milyon 
ıeıleri tekrar yükaelmejie batladı. tedrisat Şimal kısmınm en geri kalan mıntakalannda 

'• Yaıaaın Macia! Ya1a11n lsk>a· pılmıştır. Tedı·isat Sovyetleri teıkil eden muhtelif m 
nya! Yatasın federal cumhuriyet!'' lisanına göre yapıldığından çocuklar muhtelif 70 lisa 
niılaian etidildi. muşlardır. Mekteplere yeniden 90 bin muallim yetiıti 

Katalonya lideri, na<.·rla..ıa biı·lik- Macaristanda Bankalarda mevduab ol 
ce bir otomobil.o bindi v" halkın al-
lu hı.-. arasmdıı u.aklaştL PEŞTE 14 (A.A.) -- Bugün netrolunan bir em 

Bankada mevduatlarr bulunanlar Peştede 17 ağuatost 
ren ve Vilayetlerde de 21 ağustostan itibaren 
serbestçe teaahüp edeceklerdir. 

Döviz ile tediyat ve Pengonun dövize tebdili milli 
müsaadesine tabidir mali ve smai müeaseaelere kambi 
leri açmak için bir teminat bankası ihdaa olunacaktr. 

Bu bankaya devlet te iştirak edeceklt'r. borçlu 
sahiplerine borçlarını tasfiyesi mühleti temdit olunaca 

PEŞTE 14 (A.A.) - Hükumet altın Pengo ha 
gün bir emirname neşretmiştir. Bu emirnameye naz 
!ar ve vergiler altın Pengo olarak tesbit ve t~iye olun 

lngiliz 1 

Meliyesi ı 
Naı:ırlar çarşamlHı~• fnluı· 
ltltle bir içti•naa çafrıltlılar 

LONDRA, 14. A.A.- Talil -
......ıanru ayn ayn y..a.ıle ırePr

mekte olası Nazırlara lıalıi m ·" Çar 
tamba günii .....ı.. bulaaık lluui -.e 
fevkalade içtinwada hazır buh·n
lan İçİa loaber gönderilclili aöylen
-ı.tedir. Bu içtimada tuarriif ko
mitesinia teklifleri tetkik olu-ı.
br. 

Liyondaki 
lnfillk 
Yılcı/an flflİn •l 

C9••tler çılcarıl 
L YON, 14 A.A. -

bildirilen ı..-- -•-ı 
kadar yapcbm tahkikata 

niiz anlaııl-•fbr. 1 
gazının sebebiyet vwdiji 
maktadır. 

Enkaz albnda kalımla~ 

evde infilak neticesinde k 
rap olmuıtur. lnfilikm t 
yüı metrelik bir saba 
ye beriye firlayan par 
kırmıı, kapılan yerinden 
mııtır. 

Yıkmtdann albnda 
kimıeleria henüz hayatta 
ıhkları kesdinlememekt 
bu feci kaıranın vulıuua 

sonra enkaz albnclan ıraleii 
cluyalrnaz oı-ftar. 

Bu felaketli infillk 
tarafında çok derin bir 
dırmqtır. Cayat kesif lıir 
kaza -ı.atlinla etnfmda 
birilaniftir. 



ekfeplere leyli meccani talebe alınmı r .. 
ın Ekononıi Maarifi• ------

San'at 
Mektepleri 

Beledi gede 

Belediyeye 
Memur 

Sergiyi 
Gezenler buğdar Şiddetli yağmurlar . 

:?!fE/fındıklara zarar verdı Bu sene talebe hangı 
şeraitle kabul edilecek? 

V a-Nu Beyin muhake
mesine dün başlandı 

intihabı memurin ko
misyonu dün toplandı 

Beş günde 88,000 
kişiyi buldu 

Üçüncu yerli mallar seq;isi
ni, açıldığı günden dıin ak,ama 
kadar, 88.000 kiti ziyaret et
miştir. Sergi her gün artan bir 
ziyaretçi kafilesi tarafından ge 
:ıilmektedir. Bilhassa sergi balı 
çesinde sinemanın başlamış ol
ması sergiye geceleri halkın 
rağbetini arttırmı~tır. Yarın ak 
şam da Cümhuriyet gençler 
?'ahfili "Üçüzler,, namındaki 
ılk temsılini verecektir. 

itİ\a ed 
ne rıiÇ' 

\ükUııı 

Son'at mkteplerine ne şekilde ta· 
Belediye intihabı memurin komi• 

yonu çoktan beri içtima etmiyordu. 
Komiıyon dün içtima etmit ve bir 
müddetten beri birikmiş olan evra
kı tetkik ve İntaç etmiıtir. 

k • • kbe kabul edilecefi baklandaki ka 
O ı · · ·· ·· e ıçın fis ihracat meSe eSIOJ gOrUŞID nun dün Maarif müdüriyetine teb-

' ~ dı liğ edilmittir. Tebliğe nazaran: 
fındıkçıları içtimaa çagır ııtanbuı Hakimiyeti Milliye, ı •• 

ind G d fU aafalıatı takip etınit~ir: • tanbul Dumlupınar, Edirne Gazi 
, lh ireson Ticaret odasın an Buğday: halya'cfa .bır çe,ıt Pata, Edime Muıtafa Necati Bey, 

etti r;ıcat ofisine gelen malôma· f'kri den can· Kay·-= Zincide~ Eliziz, Amaıya, t n ekmek imali ı yem -· --. 
da nazaran, Gireson mıntakaaı lanmııtır. Ekmek fiatile ~uğ· Yona yatı mekteplerile Ankara, 

ıy potl , l son on beş gün zarfında ya· day fiati arasındaki ni~~Uısli· Konya, Kastamonu, lzmir, Aydın, 
•zak ~ r•n ıiddetli ve sürekli yağmur g" i ortadan kaldırmak ıçın, ek Edime, Diyarıbekir, Buroa ve lıtan 
ı etmif ~rd;ın fındık mahsulü mütees· • "-azalar bul san'at mekteplerinin maat ve 

•ır ı 1 mek ıatan umumı maıı; . 
o DIUf ve evvelki reko te ihdası dütünülmekt~ir. l!1gıl masrafları vilayetler huıuıi idarele-

~İr prf :~hıninlerinin hilafına tebeddü· 'd 200 meb'us ımzaaıle ve ri bü~erinden verilir. 
at vukua gelmiştir. Fındık t;re ~r takrirden sonra yerli Bu mile11eıelere, mıntakaya da· 
~•lııulü kemale gelmit ve top b:ı eng" day mahsulünün himayesi bil vilayetlerin her birinden ittlrak 
lllınag" a da ba•lamııtır. Son 1 ta hi11elerile mütenaıip talebe almır. 
t lı • için acil te.dbi.· rl« a ınması • ~ L' nıinlere göre, mülhakatla Bugün mevcut talebe için bu niıbet 

e • uer be . k karrür etmıftır • . al 
· et· lııı a r Gıreıon mınta asının Almanya'da hükô~e~ ın:ı:al e aranılmaz. Bu ıuretle macak tale-

c~laf' L dık rekolte miktarı 200,000 dı"lecek ekmek niıbetını yuzde benin evoaf ve teraiti Maarif veı.a. 
l'lt.ııtudır. Ofis diğer mm taka· letince tanzim olunacak bir taliınat-
ard f d k h 1 ·· ıı 97 ye çıkannıttır. . d'li eh an ın ı ma su ünun so HolancA ekmeklere yüzde name ile tayın e ı r. 

~ 1'hnıin miktarım sormuttur. yirmi niıbetinde yerli buğday Viliyetler lıtirak hisselerini Da-
Diğer taraftan fı.dık ihraca 1 al biliye Vekaletile bilmuhabere tesbit 

t • kanttınlmaarnı karar a tına 11llız hakkında da tetkikat ya olunacak tarihlerde muka11aten mü 
Mınaktadır. Almanya'daki son mıttır. essesenin bulunduiu vilayet emrine 
ttziyet ıutzarı dikkate alınarak Pamuk: Amerika' da bu se- nakten tediye ederler. Dalıiliye Ye-

k· ~er hususta ispanya ve İtalya ne pamuk mahsulünün vaaa~t kftleti lüzum ıördüğü takdirde ı,ti-
meb'• fıııdıklarına faik olan fındıkla· olarak 13,813.000 bal~ t": rak hi11elerini villyetlerin maliye 

l'ıtıı.ıza yeni mahreçler aranmak min edilmit olması pam pıya vasrtasile tahıl! olunan varldatların
ltdır. aaımda yeni pamukle~ . husu~e elan da doğrudan dofruya Maliye 

İhracat ofisi fındrk ihracat 'etirmittir. Harici hadıs~ld~ğ~ Vek8Ieti va1rtasile kestirmeğe ve 
••ziyeti etrafında fındık ibra- de piyasada husule gede~r 1 1 müe11esenin bulandufu vilayet em-
~lçılaruım fikir- ve mütaleala- teeirler devam rtmekt ır • rine ıondermeğe saWıiyettardır. 

·ı l'ı:ııı almak üzere pazartesi ıril· Mıaır ziraat nezaretinin net Vilayet, bütçelerinde üçüncü 
amı tıij • • d t 'tb'r İh rettig"i rapora göre, Mıaırd. a pa maddeye göre bu mile11eselere ay-1" • ıçtunaa avet e mı · • 

" ... __ t J f'k' e müta nıuk zeriyatı geçen ıenemn nıs rılmı• •-Lsioattaa hl• bir sebeple düıJ İ.-. çı arımızın ı ır v • , ..... • 
• d ""lan alındıktan sonra ihracat fi derecesindedir. bütçenin· diğer faul ve maddeleri-
m e ~tıııliyeti hakkındaki program Üzüm: Son gelen reımi A- ne münakale yapamaılar. 

1kıııaı edilmiş olacaktır . merika raporlanna nazaran Vilayet bütçelerinden ayrılıp 
ltalyanın bir tedbiri ve temmuz bidayetinden beri de- oan'at mekteplerinin bulundufu vi

vam eden tiddetli sıcaklar Ka. li.yet emrine verilen taluioattan se
tbi· Yumurta ihracahmız lifomiya üzün mahıulti üzerin ne aonunda tasarruf vaki olduğu 
ün T ·· eil de mu''him tahribat yapmı9tır. takdirde ta111rruf edilen miktar mek ., riyeate Ticaret mum~ • 

/S'i lıgjlıı'lizden Ofise gelen maluma Fiatlerde timdiden t~reffü var- tebin mütedavil sermayesine zam-

600 t1. ı:ı;ızaran ltalyada hükôınet dır. molunur. 
l ' • h 1 B ğl h 616 numara ve 13 nisan ı341 ta-'11.yvanat ve hayvanı ma su. eyo u avagazı 
l 1 rihli mektep vergisi, 1525 numara idi er fiatlerind~ husule ge en t~- d 
~Zzül hasebıle memleket dabı- şirketi devredil İ ve 12 haziran 1929 tarihli şosıılar 

!'" liııde ılelumum hayvan yetittir Bauer Marechal (sabık Pe- ve köprüler, 790 numara ve 22 mart 
ın "'• heveıı'uı'n azaldıg"ı ve bu · ) b nk t k'I tt'ğ' 1926 tarihli ispirto ve metrubatı ""~ rıer a asmm "' ı e ı ı 

....... 1·ce ııg"ır, tavuk ve yumurta b' 1 1 o ğl h küuliye kanunlarının huıuıi idare-'"'' ır grupa a t o an peyo u a 
ir. .•tlıata· trnın çog· aldıg" ını nazarı · k t' 1 d ler bütçelerinde varidat tahıisini va gazı tır e ı son zaman ar a 

l • b 1 d al d tazammun eden hükümleri mülga~ tibara olarak un ar an ı- diğer bir fransız grupuna ev 
ile ııölll ithalat re~minin tezyidi redilmittir. Mezkur bankanın dır. 
a· karaı·laştırılmıttır. Türkiyede devir veya faaliyeti 
a . Bu taaavvuı·un tahakkuku ni tatil ettiği bu üçüncü mües 

~in İtalya hükumeti müddet~e seıesidir. Grupun elinde şimdi 
tı hitam bulmak üzere olan bır yalnız Bursa elektrik tirketı 
kllç Ticaret muahedesinin infi- kalmıttır. 
•alıını bekJemektedir. 

Leyli meccani talebe 
ahnmıyacak 

Akşam muharrirleri hakkındaki 
tahliye talebi reddedildi 

Aktam ıazeteoinde netredilen 
rahip ve rahibeler tefrikumdan do
layı nıezkiir ııuete muharrirlerin
den Vala Nureddin ve lskender 
Fahı-ettin Beyler aleyhinde nçılan 
açık ve hayaıız ~riyat davaıına 
dün 2 inci ceza mahkemeıine baş
landı. 

Va N6 ve l. Fahrettin Boyler, 
bir jandarma refakatinde mahkeme 
aalonuna ıetirildiler. Evveli Va-Nu 
müteakiben 1. Fahreddin Beylerin 
isticvapları YaPıldı. 

Vi. • Nü Bey, Kalamı' caddesin 
de 7 No. da oturduğunu birinci ce
za mahkemeıinde bundan evvel bir 
buçuk ay hapse mahkum olduğunu, 
ancak haklarında verilen hükmün 
henüz kat'iyyet k"tp etmemit oldu
ğunu l. Fahreddin Bey Pangaltıda 
15 No. da ikamet ettiğini, timdiye 
kadar mahkum olmadığını söyledi
ler. 

Bundan sonra iıtintak kararna
mesi okundu. 

Bunda aşk ve ihtiras romanı ol
duğu kaydile n"!redilen "rahip ve 
rahibeler ara11nda" unvanlı tefrika
nın müstehcen mahiyette ıörüldii
fünden ceza kanununun 427 madde 
ıine tevfikan hakkında son tahkika
bn açılmasına ve ayni mahiyetle 

neşriyata devıun edildiğinden muha 
keınelerin mevkUfen icraıına karar 
verildiği bildiriliyordu. 

Davaya esas olan tefrikanın altı 
müteakip nüıhalarından bazı cüm
leler oku~du. ' 

' 
. Reis Hamit Bey, Va-Nü Beye 

sordu: 
- Ne diyecekıiniz ... teirikanız i

ç.in müstehcendir, deniliyor. 

Va • NU Bey, cevap vererek efe. 
di ki: 

_ Bu rornan müstehcen değildir 

Beyfendi.. Benim mikyaılarım, /\ v. 
rupada intİf8r etmekte o)an roman 
!ardır. Onları okuyor ve onlardan 
intiba ahyorum. Yazdığım seyler 
yazıldıkları yerde müıtehcen değil
dirler. 

Reiı eorduı 

_ Aynen terceme mi ettiniz? 

H efendim, aynen defli. 

- Tefrikayı tetkik etınediniz mi? 
sualine de: 

- Hayır efendim. Arkadafımın 

müstehcen bir teY yazacağına ihti
mal vermediğim için tetkike lüzum 
görmedim tarzında muk~belede bu
lundu. 

Maznunların vekili yeni matbuat 
kanununun neşriyattan kimlerin 
met'ul olacnğ:ına dair olan 27 inci 
maddesine nazaran f. Fahreddin 
Beyin mes'ul olmaması Jizrm geldi .. 
ği iddia11nda bulundu ve kanunun 
cezai kısımlarını maznunun lehine 
kabul etmek zaruretinden bahsetti. 

Müddei umumi Mubliı Bey, da
vanın 26 temmuz tarihine kadar O• 

lan netriyat icin açılmı' olduğunu, 
bu tarihlerde yapılan suçlan yeni 
kanuna uydurmak imkinı bulunrDll 
dığı mütalea11ru ileri ıürdü. 

Mahkeme heyeti talebe müzak• 
re ettikten aonra matbuat kanuna 
nun bir maddeıine göre umumi ne§ 

riyat1 deruhte eden zatın mes'ul ol
maıı İcap ederse de ayni kanun, ga 
zetelerin yeni vaziyete uyuncaya 
kadar eski mes'ul müdürlerin mea' • 
uliyeti altında intişar etınelerine 

dair bir maddeyi de ihtiva ettiğin

den talebin reddile muhakemenin 
devamına karar verdi. 

Bundan aonn. maxnun]ann ve
kili tarafından müehkillerinin gayri 
mevkuf olarak muhakeme edilmele
rine dair bir talep vaki oldu. 

Müddei umumi muhakemenin 
mevkufen devamını ve yedinci İs

tintak dairesinde ayni tefrikadan 
dolayı açılan davanın neticesi sorul
masını talep etti. 

Mahkeme, bu talebi kabul ede
rek davanın aon &afha1ıntn istintakc 
h8.kim1iğinden ıorulmatına ve ma;t
nunlann mevkıifiyet ha.ilerinin de
vamına karar verdi ve Muhakf'me• 

yi yanna bıraktı. 

Beraet etti 

Avrupadan eser 
getirildi 

Şehir orkestruının idare ,eltlinin 
tebdili için tetkikat yapılmaktadır. 
Bu huıuıta daha aıri eaaılar ihz.ar 
için Avrupadan bazı eserler setirtil 
mittir. 

Otomobil tamiri 
Otomobil ve kamyonlar her ne 

•ebeple olursa olıun tamiri ikti.z.a 
ettiği zaman tamirhan önlerinde 
durdurularak tamir edilemiyecektir, 
En küçük bir tamirde dahi beheme
hal dükkanın içine alınma11 mecbu
ridir. Bu tekle müaait olmıyAn ta. 
mirhaneler İçin altı ay mühlet veril. 
mittir. Bu müddet zarfında tamirha 
neler bu tekle söre tadil edilecektir. 

Muhiddin Beyin teftişi 
Belediye reiai Muhlddln Beyle 

daimi encümen azaları dün Topka
pı - Bakırköy ufalt yoll .... ını teftif 
etmitlerdlr. Yeni yapılan asfalt cad 
deye çıkan dar bir yolun ıeniıletil
mesi için emir vcrilmittir. 

Avdette Fatihte Tophane medre 
ıesi gezilmiş orada ikamet eden Ha
li, fakirlerinin vaziyeti tetkik edil. 
mittir. .1 

Film talimatnamesi 
Belediyenin ihzar etmit olduiu 

filim talimatnam81ini umuru huku
kiye tetkik etmit ve daimi encüıne
ne iade etmi.,tir. 

Tapu kadrosu 
Henüz gelmedi 
Bazı memurların Anadoluga 
gönderilmeleri muhtemeldir 

Üçüncü yerli mallar sergi
sinde de birinci ve ikinci sergi
lerde olduğu gibi, mevaddı gı
daiye mühim bir mevki almak
tadır. Bu aeneki mevaddı gıdai
Y_e pavyonu sanayiin her şube
aınde olduğu gibi bu şubede de 
geçen seneye nazaran büyük 
bir terakki ve inkişaf olduğunu 
göstermektedir • 

Mevaddı gıdaiye pavyonun
da yer alan Çapa fabrikasının 
pirinç unu ve çocuk gıdaları, 
Lüks çikolata fabrikası mamu 
latı, Lion fabrikası çikolata ve 
tekerlemeleri nazan dikkate 
çarpmaktadır. 

Karadenizde 
Bahri teslihat 
Musaddak protokol 
Vilayete tebliğ edildi 

17 kanunuevvel 1929 tarihli An
kara Protokoluna zeyil olmak üze. 
re Türkiye Cümburiyeti ile So•ya
llot Sovyetist Cümhuriyetleri ittiha 
dı ara11nda Karadenizde ve Karad• 
nize mücavir denblerde bahri teı)i. 
hatın tahdidi için Ankarada 7 mart 
1931 de imzalanan protokol kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

Bu protokol tudur: 
iki Yüce Akit Taraf 17 kanunu

evvel 1925 tarihli muahede ve 17 

kanunuevvel 1929 tarihli protoko
lun ihtiva ettiği uli prenıiplere ip-

Bu tedbir tahakkuk ettiği 
lllktirde ltalya'ya yumurta ih

' l'ılcatımız müteeuir olacaktır. 
• İtalya'ya olan yumurta ih-

tw.catımız 1930 senesinin ilk 
ll:Yıı:ıda 28 738 kental iken 1931 
~ ilk be; ayında 36,961 kerı-

~ 

J.t.rlıa "lö3o, Kuron 15,92, 

O 47 20 Şlllng 3,35,50 
Dolar , • .!.---''-----:-:-

Orta mekteplere leyli meccani 
talebe alınmıyacaktır. Sade mevcut 
meccaniler tahıiJlerine devam ede
ceklerdir. Fakat buna mukabil üc
retler tenzil edilmiıtir. Şehrimizde
ki leyli liselerden Galatasaray sene
vi 350 lira ve diğer liseler 250 lira 
yapılmıflır. 

- ayır 

Bir kısmı rusça, diğer kıımı de 
fransızça bir romandan alınmıttır. 

lzak isminde birinden 30 lira rÜf· 
vet aldıiı iddiasilc mahkemeye ve
rilen Hasköy polis ikinci komived 
Rıza E.I. dün ikinci ceza mahkeme
sinde cereyan eden muhakeme ne· 
ticesinde rütvet makıadile para al. 
dıir sabit ıôrülemediğinden berae
tine karar verilmiıtir. 

20 ağusa kaldı 

Tapu müdüriyetinin kadrola
rı henüz gelmediği cihetle ma
atlar da tevzi edilmemiştir. 
Yalnız tapu memurlarından ba 
zılarına tapu müdüriyeti umu
miyesinden teblig:,.~ icra edil
miştir. Tebligata na~aran tapu 
ve kadastro müfettişlerinden 
Fevzi B. Trabzon tapu müdü
riyetine, Beyoğlu tapu bafkiti 
bi Tevfik B. tap'U ve kadastro 
müfettit mnavinliğine, üçüncü 
kadastro hey'etinden Rüttü B. 
Beyoğlu tapu batkitibi ubık 
bqinci kadastro bumdan Os
man Bey Bolu tapu müdürlüğü 
~. Bolu tapu müdiri Necmet
tin Bey müfettiş muavinliğine, 
Üsküdar tapu memurlarından 
Nizım Bey Tekirdağı tapu bat 
kitipliğine ve sabık l<adastro 
memurlarından Baki Bey Eren 
köy tapu memurluğuna tayin e 
dilmitlerdir. Kadro tebliğ edil 
<İi~i zaman bazı memurların da 
ha Anadoluya gönderilmesi 
muhtemeldir. Kadronun bugün 
lerde tebliğine intizar edil
mektedir. 

tina ederek, aralarındaki ıulh v• 
dostluk münasebetlerinin tak,ıİytai .. 
ni emel edindiklerinden, mevcut her 
nevi tealihatın hakiki surette a•altıl 
maıı devaunh bir ıulhün yegane '"ğ 
lam zamanı olduiuna kuvvetle kani 
bulunduklarından ve umumi tahdidi 
teslihatm tahakkukunu istihdaf e
den mesailerinde bundan böyle dahi 
devam etmek huıuıundaki sarsıl 
maz emellerini izhar ebnek iıtedik. 
!erinden iki memleket ara11nda te
yemmilnen tee11ilı etmit olan kar
tılıklı itimadın yeni bir delilini ib
raz etmek üzere 17 kanunuevvel 
1929 tarihli protokolun 2 nci mad
desini apğıdaki karıılıklr taahhüt 
ile ikmal etmefe karar vermitler
dlr. 

llll11 çıkmı,tır. 
l{onıanyada hububat 
ihracatçılarına prim 

lt.n R.onıanya hükômeti yeni bir 
~ un.la hububat ve un ihraç 

enlere prim vermektedir. Ka 
~n ahk&mına göre her ton hu· 
lı hat ihraç edene 1000 ley ve 
e~ ton un ihraç edene 1300 ley 

Prıın verilecektir. 

Son haftanın harici 
piyasa hareketleri 

lı ihracat ofisinin hazırladığı 
••ici piyasa raporuna göre, 

'
0 nhf 1 · ..., a tanın piyasa haraket en 

Ziraat bankasının 
llıüdürü şehrimizde 

il · Ziraat bankası umumi mü· 
~ti Şükrü Bey evvelki gün 

tıınize gelmi§tir . 

lap .. d.. . t" u mu urıye ı umu· 
ıniyesi vekaleti 

~ :_;ıpu müdüriyeti uı:nunıiyeıi 
1 e afetini ifa eden maliye müs 
e}<ıı-1 A.li Rıza Beyin mezunen 

felıı·iın· ld".. . . mü IJ·· . ıze ge ıgı ıçın, tapu . 
Ilı ijr~Yeti umumiyesi vekalet~ 
,. afıye varidat müdürü umumı 

1 
Cezm1 Bey ifa edecektir • 

Miiessesatı sıhhiye 
ınuhasebeciliği 

... l\tiılga zat işleri muhasibi 
~ , t , 1ı' lıfü Sırrı Bey müeuesa ı 
1 lı. . 
~i l~e muhasebeci!i~ine tayın 
,. 1rı:ıış ve dünden ıtıbaren ye-
l "':ıifesine batlamıttır. 

Frank 12,03,50 Pezeta ~,52,00 
.,, R. ınark 1,99,75 Liret 9,01 •"" 

8 e 38 50 Zloti 4,20, 
Frank • "• • 

1 4 ı Pe n O'Q 2,7,09 
orahm 36, , • 

1 2 41 75 Ley 79,33, 
Frank • • • .:_:---:-:::--

Dinar 26,65, Leva 

Florin 

Borsa 
harici 

65, 

1,16,90 Çervoneç~§ 

915,00 
sı,w 

266, { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot -----

Esham ve Tah\'ildıııı nevı 

Jsı!krazı dahi!! Y2•50 

DUyıınu muvahhide 67,50 
ikramiyeli Deınlryolları 3,45 

- - - - - ~ .... ,. ._.., 
..... X.Z~ MU _zNUU 

Jandarma kanununun 
bir maddesi 

l 706 numaralı Jandarma kanunu 
maddıinin son hkraıın-

nun 9 uncu . R . 
daki (Büyük Erlı:Bnı Harbıye . ~(ıB•:. 
• • • 1• 1 verilir) ciımle11 a 
ligıne ma uma . Jj •. • mil 

"k Erkin• Harbiye Re11 . ıını~ . 
!::eası alınır) ıeklinde tadil edilmıt-
tir. 

Seyrisefain vapurla· 
rında tenzilat 

Seyri sefain vapurlarında ye 

k .. etleri pek pahal ıoldu-me ucr d' . 
ğu için her yolcu ken ı yıyece 
• . - benıberce taşımak mecbu· 
gını ki .. I~ 
. t'nde 1• di Bu bapta muf11.1 nye ı · 'd 

J"tı nazarı dikkate alan ı are 
:mek fiatlarını 200 de.ı:' !:?.~ 
'1.ruşa tenzil ettirmit ve ~ııcı 

f vapurlarda iae bu fiatla· 
sını . d' ·ı . t .. kuru•a ın ırı meıı en-
rın yuz • 
sip olunmuştur • 

Ben her iki roman nezçederek 
yazıyordum." 

Memur çocuklanna yüzde 20 
tenzilat yapılacaktır. Ayni ana ve 
babadan olmak şartile iki kardeş ço
cuğun biri tam Ücrete, diğeri ıülü. 
san ücrete tabidir. Eğer üç kardeş 
olursa üçüncüsü nıııf Ücrete tabi
dir. 

lskender Fahreddin Bey verdi{ri 
cevabmda tefrikayı müıtelıcen bul
mamak huıusunda arkadqının fik
rine iıtirak ettiJinİ söyledi. 

Zerilı: Ef. nin 2500 liralık mücev 
berahru dollandırmakla maznun 
Klirt Cemilin muhakemeıine devam 
edilmit ye bazı taJıitler dinlendikt<.n 
aonra muhakeme diğer ,ahitler i
çin 20 atuıtooa bırakılmı~tır. 

Bütün liıe ve orta mekteplerde 
nihari tedrisat meccanendir. 

Bu •ene ilk orta mektepleTle Ji. 
5eler bir tqrinievvelde tedrioata ba, 
layacaklardır. Bu mekteplerde ik
mal imtihanlarına l eylillde bqlana 
cak on bete kadar devam edecektir. 

Kaydü kabul de 15 eylUlden tet· 
rinievvelin ilk haftasına kadar de
Yarn edecektir. 

Divan içtimaı 
Darülfünun divanı bugün içtima 

ederek fakülte bütçelerinin tetkik 
Ye kabulünü ikmal edecektir. 

Bir tren kazası 

Reisin: 

Evvelki ıiln lzmirden Karııya• 

kaya hareket eden tren bir kazaya 
oelıebiyet vermittir. Salhane ile 
Merıinll araımda bir yük arabaıma 
çarpan tren iki kitinin yaralanma11-
na sebebiyet vermi9tir. AAraba için 
de bulunan Mahmut ağır surette ve 

arabacı Rrfat ta hafif surette yara• 
larunııtır. Yaralı Mahmut Memle
ket hastanesine sevkedilmiıtir, ha· 
yatı tehlikededir, yara11 belindedir. 

Karpuz boiluğundan geçilmiyor 

Karısını sopa ile 
öldüren adam 

Malkaraya tabi Karaca Halil 
kôyünde Hasan oğlu Osman ismin
de biri yirmi altı senedir evli oldu
tu üç aybk hamile kanı~ aopa ile 
döverek öldürmüstür. Katıl koca ya 
lıalanmıttır. 

Son pnlerde kavun ve karpuz 
bolluğu hemen denilebilir iri hiç bir 
ıene ıörülmemit bir hale ıelınittir. 
Y emit önüne her gün ıelen 20 30 
yelkenli, Sirkeci ıannın yük vagon 
ları kısmını doldure.n ııra ııra ''a
sonlar lotanbul'a mütemadiyen ka
vun ve karpuz getirmektedir. 

Kavun ve karpuz ıabfının ıntt .. 
kezi olan Y em.i, ıok•kları kavun 
ve karpuadan seçilmez bir hale ıel-

miıtir. Halicin Yemiı uhilleri ise 
atılan kavun ve karpu,Ja dolmuftur. 

Bu bollufun tabii bir aksülameli 
olarak kavun ve k rpuz fiatleri o 
kadar dütmüıtür ki, ekseriya tüc
ca.nn l'etirditi kavun ve karpuz V«· 
son veya kayık ücretini bile çrlrar
mamaktadır. 

Maamafih kavun ve karpuz mev 
ıiminin sonu olduju için bu bolluk 
ı.iraz da tabii ııörülmektedir. 

Adalardaki tahmini 
kıymet işleri 

Adalardaki tahmini kıymet 
komisyonuna tayin edilmit 0 • 

lan İzmir tapu müdiri İsmail 
Hakkı Bey, ikmali vazife ede
rek, mahalli memuriyeti olan 
İzmire bugün hareket edecek
tir. Şehrimizde bulunan İzmir 
kadastro reisi Kadri B. de ay. 
nı vapurla gidecektir • 

Geniş su boruları 
T erkos su şirketi bazı yerler 

de eski su tesisatını nihayet 
tebdile karar vermiş ve iki gün
denberi Sultan Ahmtten itiba
m eaki •u borularını genit au 
borularile değiıtirmeğe ba9la
mıftır. 

Fikret için ihtifal 
var mı? 

Bazı sazeteler bugiin Güıel San' 
atler birliğinde Tevfik Fikret ıçın 
bir ihtifal yapılacağını ya:zıyorlardı. 
Birlik müdürü böyle bir teY olmadı
;;,"' söylemi,tir 

iki Yüce Akit Taraftan her biri 
diğer Akit Tarafı altr ay evvel ha
berdar etmeksizin Kandenizde ve
ya bititik denizlerdeki h.p donan
malannr takviye edecek h•hansı 
bir harp ııemiıini teqüıa koymıya
cak veya böyle bir ıemiyi ecnebi 
tezıahlarına slparit etmiyecek ve
yahut mezkUr denizlerde bulunan 
kendi harp donanma11nın timdiki 
terekkübünü arttırmakta müessir 
olabilecek herhangi bir tedbire t• 
vessül eylemiyecektir. 

Spor -
Sporcularımız 

Moskovada 
MOSKOVA, 15. A.A.- Turk 

Sporculannı getiren tren ıabah le· 

kiz buçukta buraya gelmittir. Hari
ciye komıerliği tarafından futbolcı
lan kartılamağa memur edilen M. 
Polekoff, Spor tetkilatr umumi fl:n
tibi ve Hariciye 1ube kitipJerinden 
madam Krdmazova ve türk Konıu· 
loıu Arif Bey sporcuJanmıza knr. 
ıılamıf, mütekabilen hotamedi ve 
teşekkür nutuklan söylemittir. 

Heyet bundan sonra otomobil. 
lerle Dinamo stadına haı·cket ebni~ 
ve orada Sporculara tahıi~ cdiler 
kü,ke muvaselet edilmi,tir. Köfkur. 
kapısına türkçe hoş ıeldiniı levha" 
asılmıştır. Burada mlİteaddit resiın. 

ler alınmıttır.Sporcularımı7. banyola 
rını yapmışlar ve biraz İstirahatten 
sonra yemeklerini de köşkte i e
mişlerdir. 

PAzarleıi Moıkova muhteliti ile 
birinci ve Perıenıbe günü Milli ta· 
kımlat ikinci maç yapdacaktrr. 
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J)lilliyct 
Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

16 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: uıo Telıraf adresi: Milliyet, 
Is tan bul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312- 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylıjiı 

Türkiye İ~n Hariç için 
400 kurut 800 kunı1 
760 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 
6 .. 
ll .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuabalıır 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya .it itler 
İçin mGdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemi& ilanlann ınes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü. Hava 
Dün azami hararet 30, 

asgari 18 derece idi. Bu
gün ruzgar poyraz hava 
açık. 

f fm:• if~ 
Bozuk yollar 

lstanbulun hangi yolları 
bozuk hangileri düzgün anla
mak için itfaiye bir harita yap 
tırmış. Ben bu haritayı gör
düm ve korkudan başım dön
dü. İstanbul yolları içinde • 
oda kısa mesafeler de olmak 
üzere - düzgün olarak ancak 
üç d~rt cadde var, üst tarafı 
itfaiyeye nazaran bozuk .•. O 
halde İstanbul yalnız susuz
luktan değil yolsuzluktan do
l ayı da yanmak tehlikesine 
maruzdur.Bunu gördükten son 
ra artık itfaiyeye sürü sürü 
kamyonlar, motörlü pompalar, 
ve saire alınmasına mahal gör 
rnüyorum. 

Eğer yoliarımızı yaptıra
ınıyorsak bari otomobil yerine 
tayyareli itfaiye teşkilatı yap
sak da yolsuzluk belasını teh
vin etsek! 

Daha aşaRısı 
Dün gazetenin önüne 

doğru gelirken caddenin kar
tı piyade kaldırrmında bir ka
pak açılmış gördüm. Toplanan 
birkaç meraklı arasına ben de 
karışıp baktım. Merdivenle a
tağı inilen bir yerdi. Benim gi 
bi seyredenlerden birisi - elin
de bir sürü gazete vardı - bak
h baktı ve yüksek sesle : 

-Tuhaf şey! Babıalinin 
daha atağıaı varmıt ! dedi ve 
yürüdü. 

Tersine dönmüş 
Çorap, gömlek, fanila, don 

eldiven tersine döndüğü kadar 
söz ve hareket de tersine dö-
ner •.. 

T avh oynarken su içmek 
iatiyen birinin elind~ki barda
ğı tavlanın içine zarları ağzı
na attığını hikiye ederler. Yi
ne hikaye ederler ki kayıkta 
giden iki arkadaştan birisi ar
kadaşile beraber yemek için 
teftali soyarken ağzı sulan
pıış. Ve denize tükürüp, şefta
liyi arkadaşına verınek iste
mit - ama hareketi tersine dön 
müş, teftaliyi denize atmıt ve 
arkadaşının yüzüne tükür
müş.-

Geçende bir karakolda garip 
bir vak'a olmuş... Bir seyyar 
fındıkçıyı derdest ehnişler •... 
Belediye muavini ifadesini alı-
1onnuf ... sormuşlar •• 

-Adın ne?. 
- Filan .. 

N . .. - e ıt yaparsın:. 
- Muavinlik yaparım fın-

dıkçı bey!.. 
Bu da tersine dönmüt söz 

nümuoesi .. 
FELEK 

AVRUPADAN AVDET 
Avrupa Tıp kongrelMine gitmiş 

ol~n Doktor İsmail K<:nan Bey bu 
iı:ere avdet ederek Şişli<k Bomonti 
istasyonunda U ğur1u handa bir nu
nara1ı yeni muayenehanesi11de has· 
Jmnı kabule başlamıştır. 

AZiMET 
Genç doktorlarımızdan Ayet 

Bey Romanya ve Polonya 
\3Stl<ıelerinde tetkikatı tıbb'iyede 

u1unmak üzere Avrupaya mütevec 
ihen hareket etmiştir. 

.. .... i f 1 ' 

' ~~ »•= 

Dil işleri : 4 1 

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

Bize bir Akademi lazımdır 
Medeni dünyanın her tara- Ahmet Cevat Bey arkada- No: 91 Yazan: M. Yaıııı: 

fmda dilin mükemmel lugatini şımız, son günlerde (Hakimi 
yapmak, her kelimesini birer yeti Milliye) sütunlarmda neş 
birer tartmak, manalarındaki rettiii dört makalenin netice

Gazetecilik bu !. 
-Fransızcadan- Fatih, top gibi gürledi 

bütün incelikleri, farkları göa ıinde böyle bir encümen için On sene oluyor. Belki ha- mecbur ettiler. Tahtakuruları 
termek vazifesi, daimi ıurette ideal addedilebilecek bir it da- tırlarsınız. Ben çok methur sabaha kadar azkaldı benim 
dilin tekamülünü takip edebi- ha ileriye sürmüıtür: O da bir gazeteci idim. Bir defa terzim !eşimi çıkaracaklardı. 
lecek surette mücehhez heyet- Ansiklopedi vücuda getirmek- mütkülpenst zevkimi bilirdi İdamı kaçırmıyayım diye el 
lere , yani (Aakademi) lere tır. ve elbiseleri ona göre dikerdi. biselerimle yatmıttım . 
verilmittir. Dilimizin bir Ansiklopediye Bu elbise, sanki inaanı değit· Sabahın saat dördünde otel 

Ve Hüsrev' e bağırdı: Söyle baka
lım ettiğin bu hıyanet nedir? 

Akademiler daima bazı za- ihtiyacı vardır. (Muhitülma- tirmit gibi, hayatta çok büyük ci beni uyandırdı. Etrafımı çe
man fatılaları zarfında eserle- arif), (Dairetülmaarif) gibi rol oynuyor vesselam! viren adamlara bahşıtlar ibzal 
rini 11lah ederler, fazlalarını teşebbüılerin neticelenmemesi Vapurlarda, trenlerde, nı- ederek, hapisanenin avlusuna 
çıkarırlar, eksiklerini tamam- bu ihtiyacm yokluğunu değil, ııf ücretle seyahat ederdim. bakan ~ar pencereye yerlet
larlar, dilin yeni yeni kazanç- yapma vaırtalarınm darlığım Birçok insanlan kartımda tit- tim. Diğer pencereleri diğer 
!arını ilive ederler ve yeni bir gösterir. Devletçe tetkil edil- retirdim. Alimleri, nazırlan, gazeteciler iki günden beri iş
tabı'la bütün bu değitiklikleri mit mütecanis, çalııkan vukuf edipleri söyletirdim. Mülakat- gal edip duruyorlarmış. Artık 
göıterirler. lu ve dirayetli bir heyet tara- lan öyle zarifane yazardım ki, ne miktar bahtıt verdiğimi ta-

Dile Ana gramer yapmak fından yapdacak bir Anıiklo- Mensubu ol4ğum gazete- savvur edebilrisiniz . 
İti de bir çok yerlerde aynı he- pedi bilgi hazinemi28 krymet- nin karileri, imzalı yazılanmı Hapiaane avluaunda sehpa 
yete verilir. Mesela Fransa li bir hediye olur. Bu heyetin ıabı:rsızlıkla beklerlerdi • kurulmuştu. Gidip gelmeler 
Akademiıi ilk teıekkülün.den devletçe tetkili bir kitinin veya Bir gün, bilmem neden i- baıladı. Nihayet elleri arkası
beri kendine bu iki vazifeyi husuıi bir heyetin vasıtaca 0 - çimde bir acı duydum. Hatta na bağlanmış mahkiim, sehpa
program olarak çizmişti. Aka- lan eksikliklerini telifi edece- bir az da utandım. Bu kadar nm altına getirildiği zaman, 
demi lugati mükerreren ba11- ği gibi, yapılacak eserin revacı muhbir ve muhabirleri düşün- içim allak bullak oldu. Cellat 
!arak devir devir bir çok tahav nı da temine hizmet eder. düm. Bu gençler, bütün gün ipi mütevekkilane uzatılan boy 
vülleri tespit ettiği gibi, son Diğer taraftan, böyle bir sağa, sola koşarlar. Gece de- na, bu rengi bakıra çalmış, 
zamanlarda (Abel Hermann) Ansiklopedi dilin kelimelerini mez, gündüz demezler. Niye? gözleri içeri kaçmış adamın 
da Akademi tarafından bir ana ıhtiva edeceği için istenilecek dört kişiyi bile alakadar etmi- boynuna geçirdiği zaman, ar
gramer yapmağa memur edil- az çok basit lugatin yerine de yecek, bir küçük haber bulmak tık dayanamadım ve oradan 
mittir . kaim olabilir. Dersler için la- ıçin. . kaçtım. 

Türk dili, bir taraftan bu zım olan ıstılahlar da bunun Ben de biraz hayatın içi- Derhal en yakın telgrafhane 
günkü vardığı tamamen tahlil ıçinde tabii olarak yer bulur. ne karışaymı, dedim, doğrusu ye gittim ve patronuma şu tel-
ederek gösterilmek, diğer ta- Ansiklopedi yapmak büyük bu çocukları düşündükçe, ken- grafı çektim: 

Eleniye kavuştuktan sonra, 
dünya yansa umuru değildi. 
Bu arada, Venedik kaçakçıla
rının vızır vızır faaliyetleri de
vam ettiğine şüphe mi vardı? 

Kontarino, Hüsrevi en na
zik tarafından yakalamış, ira
de kabiliyetini elinden almış 
onu bamumu gibi yumuşatmıt 
tı . 

Hüsrev, Eleniye hazinele
rin yerini göstermesi için hu
lus çakacak.. Onun alt çene
sinden girerek, hiç hissettir
meden bütün esrarı ogrene
cek ! Hüsrevin doğrusu bu işe 
aklı ermiyordu. Eleniyi hiç bir 
menfaat hissile değil, sadece 
gönlünün hakimi olduğu için 
seviyordu. Bu tarzda hareket 
etmekle Eleninin kendi hak
kındaki muhabbet ve emniye
tini suiistimal etmiş olmıyacak 
mı idi? . . . . . . . . . . . 

raftan tarih içindeki tahavvül- IOgat ve Ana gramer yapmak- dimden utanıyordum . "Mahkumu sehpanın altın-
d h · ld ~ 1 Aradan iki üç gün geçmiş-leri tespit olunmak üzre tahlili tan a a güç o ugu zanno u- {akta hayal, hakikatten gü da gördüm. Bana benzi yen bir ti 

ve tarihi gramerinin ve IGga- nabilir. Fakat değildir. Çünkü zeldir. İnsanlar da hakikatten adam, belki bu sebepten ta-
b k IA A · Bir sabah padişah, Hüsrevi 

tinin yapılmasına muhtaç ol- üyü ugat ve na gramerın ziyade hayali tatlı buluyorlar halt\mül edemedim ve sonuna saraya çağırdı. Bu haberi ge-
duğu gibi, yarınki teklini ha- metodundan başka her şeyını ki benim yazılanına bu dere- kadar bakamadım 
zırlıyacak (Dil yenileştirme) kendi dilimizden deı'\n derin c: saldırıyorlar. Halbuki ben Patron zeki ad~:.ıdır. İngi- !~yens:y~:=y:~;~~ fazla bir 
hareketine rehberlik edecek araştırarak bulacağımız halde onları masama oturunca, yarım liz hapisanelerinden birisinin x _ Efendimiz, şimdi sizi is-
tetkiklere de muhtaçtır. Ansiklopedinin birçok unsurla- saat içinde icat ediyorum. avlusuna ait bir resim buluver tiyor! Benim bildiğim bu .. 

Bu büyük işi bata çıkarmak nnı bizden daha ileride olan Diğer muhbir ve muhabir- mit. Gazetenin ressamına bu Hüsrev telaş içinde idi: He 
için dil itlerile yakından ve e- milletlerin eserlerinde hazır ler kışın karda, yazın boram avlunun orta yerine bir sehpa men bir hayvana atlıyarak, sa-
saslı surette alakalı adamlar- bulabiliriz. Bu itibar ile bu fi- boram ter içinde sağa sola ko- çizdirmit ve bir de insan asmış. raya ko•tu. 
dan mürekkep, daimi surette kir ve teklifi çok muvafık ve şarak, beş on satırcık, her tür- Fakat bu insanın birisine ben- Padişah, asabiyetini pek 
faaliyet vasıtalarına malik bir crası kabil addediyoruz. lü kıymetten iri bir havadis- zemesi lazım.. Gazetede benim belli etmek istemiyordu. Sol 
Akademi lazımdır. Muvakkat Bununla beraber, yine tek- çik bulamıyorlar. İşin daha mevcut fotoğraflarımdan biri- eli ile ucu yuvarlak kılıcının 
encümenler, her hangi bir ka- rar edel'İz, ister mahdut vazi- garibi mensup olduğum gaze- nin başını keserek asılan ada- kabzasını okşıyarak Hüsreve: 
rar ile vazifesinin hudutları feli bir encümen, ister bir An- te, bana onlardan kıt kat faz mın başı yerine geçirmiş. Bir 

1
, ded' 

'ki d' h t" t k"l" Ak d b d k 'b" - Beri ge . ı. değişebilecek, hatta mevcudi- sı ope ı eye ı eş ı 1 a e la para veriyor. Patronlarım aşkası a, san i görmüş gı ı, Hüsrev yaklaştı . 
yeti sarsılabilecek heyetler bu mi ihtiyacını unutturmamalı- onlardan ziyade bana mültefit! iki buçuk sütun idam tafsilatı Padişahın damarları ok gi-
kadargeoiş ve bu kadar devam dır · Doğrusu utanıyordum. ka· yazmış.. bi şişen alnında endişeli bir va 
lı çalışmıya mütevakkıf bir iti İbrahim Necmi rar verdim. Ben de onlar gibi Parise döndüğüm zaman, ziyet sezen Hüsrev, metaneti-
yapamazlar. Halbuki bu itin •• " .......................................... - hayata karışayım. Fakat bili- çok kimseler beni İngiliz hay- ni kaybeder gibi olmuştu. 
de behemehal bata çıkarılma- Çapras kelimeler yordum ki, bu iş o kadar ko- dudu zannettiler ama, bereket Fatih Mehmet , t.,., gibi 
sı lazımdır . lay bir şey değildi. Bir defa a- versin, bu haydudun Londrada gürledi: 

Bundan bet altı sene evvel 1 2 8 4 5 
e 

7 
s 

9 ıo 11 lışmak lazım. Sonra çok in- asıldığını biliyorlardı. _ Söyle bakalım .. Ettiğin 
Başvekil ismet Paşa Hazretle-

1 M. • •,~ NIA N • 1•1• _Ş san tanımak lazım .• Daha son- Hazin bir üful bu hiyanet nedir ? 
ri Büyük Millet Meclisine ar- ı A K • K E L A M • L A ra herkese nasip olmıyan görüş Hüsrev, titremeğe başla-
zeyledikleri bir programda (A- ı g • 'j" M ·F A M ·· ·• • V ler lazım . Maliye Vekaleti Mıihasebe clı: 
kademi) teşkili lüzumuna işa- • AN E M-fli U K A L -A Mamaafih karar vermiş- Müdürlüğünden mütekait Ke- _Anlamadım şevketlü .. 
ret buyurmutlardı. Daha o za- 1 LE M-f -Sm -S E MEN tim. O tarihte İngilterede bi- mal Ziya Beyefendinin keri- Benim gibi sadık bir kulun na
man hükumet reisimize lüzu- 1 ii S I N ii • • M U z • rini asacaklardı. Uzun zaman mesi Erenköy kız lisesi mün- ıd olur da size hiyanet eder? 
munu ihsas eden bu ihtiyaç, - - - "-- - = - 1- - İngilterede kimse idam edil- tehi sınıf talebesinden N ccdet Paditahın sesi, gittikçe yük 
harf inkılabından sonra bir ıs- C J .!'J Al-'~ ~ _K ~D - _,M mediği için, bu µıesele Avam 

1 
ld seliyordu: 

tırar halini almıttır. Dil en- 1 0 M E ,B. 1A ~ A _!._
1
_L!_ _E k k d akset · Ziya Hanım müpte a o uğu 

cümeninin uğradığı akibet de
1 

1 ~ • • •ı K J_ L_ ~;• ~J:~. e:ı::~::::~ mau~:rrirler ::~ hastalıktan kurtalamıyarak he - Daha nasıl hiyanet ede-
buna bir delildir. 1 L E R • R L' cezası aleyhinde sütun sütun nüz genr yaşta iken üful et- ceksin!.. Venedik ka~akçılarile 

L A • Ki .-. "' birlik olmuşsun!.. Sonra da 
ı Jf •• ·· -NAM miiiii i( yazılar yazmışlardı. Fakat bü miştİ!r. Cenazesi yarın Şişlede benim muhafazamda olan bir Önümü,.,deki Teşriniaanide 

yeniden bir heyet teşkil edile
cek ise, bu heyetin teşkili za
manında evvela şuna karar 
vermelidir: Hemen bir Akade
mi yapabilir miyiz, yoksa Aka
deminin teşekkülüne intiza
ren muvakkat bir iş heyet; mi 
yapalım? 

Dünkü ~eklin halli 

12B466789IOll ' ı·. 1 1 r.ı ı111 
Zft il 1: fj • 
BM. - - t\ı- - -• j 

- -- - -
4 • • ·---- ---=--- ~ı---
n a • Eğer hemen bir Akademi - -- -ı - -- -

yapabilecek vaziyette isek hiç ~ _ !1. 1~ • -j- iİ ~ ~ -

kat - Bütçenin darlığı, medeni 
tereddüde mahal yoktur. Fa-

1 
ı ___ - • il - \- ~-

dünyadaki emsaline muadil ola ı • ı:I - - • '- ~- • IİI 
cak bir Akademi vücuda getir- u •I -• - • -- .,-• 
meğe müsait unsurların azlığı, 11 - iN la.-- --ı--- ii ij 
Akademinin derin, fakat ağır l _.!.::.::.:.:=-_..:.-'"-"--.:.....:===-ı 
çalışmasının mahsullerini bek- Yeni şekil 

Soldan sağa (le yukardan 
aşağı 

1 - Ekilen yer (5) 

2 - Hicap (2) Renk (2) 

3 - İri diş (3) Şüphe, Tah 
min (3) 

4 - Bayat değil (4) İplik 
(4) 

tün bu gürültülere rağmen, i- Fransız ahstanesinden saat k k ı 
d ·1 A ızı açırmışsın ... 

am cezasının 1 gasıı:ıı v~m 11.30 de kaldı rılarak Fatihte .. -
kamarasına kabul ettırememış- Husrev, kekelemege başla-
lerdi. Böyle olmakla beraber ı nMemkazı Efkıldır:ıddrkk~nA'l soKnra J dı: 
J · J h · · d k' b b 1. er ez en ı e ı ı e a- 1 • 
rınes o ne ısmın e ı u e ır 1 . . . -İftira etmışleı· şevket-

siz haydudun idamı bir mesele bnstanına defn edılecektır. Ce 1 lüm !.. Venedik kafirleri ile ben 
haline girmişti . I nabı Hak_ Merhumeye rahmet nasıl birlik olabilirim? Hele 

Gazetem bu sansasy.o?el ce ve Peden Kemal Zıya ve Am- 0 kaçırılan kızın kiıııı olduğun
za hakkında etraflı tafsılat yaz caları Bedri Ziya ve Ali Cemal dan bile haberim yok. ..• 
mağa beni memur etti. Ben Ziya Beylere ve Aılesine sa- Sultan Mehmet, biraz sü-
de fotoğrafımı koltuğuma sı- 1, 1 1· h 1 · k b 1 

k d . . uır ar san ey esın. unet u muştu: 
kıştırara Lon raya gıttım . 

Amanın dostlar, bu muha- SATILIK VE KİRALIK HANE - Mutlaka doğrudur, demi 
bl.rlı"k ne zor &eymit! Ne yoru- c1es· d yorum. Zaten doğru olduğuna x Kadıköyür>de Moda cad ı<ı e 
Cu ı. &mı"ş r. Muhakkak bu muh- emin olsam, çoktan kelleni u-x büyük ve cedit ma. uh bahçeli 113 
birler de ve muhabirler de numaralı hane maamüştemilat sa- çurmuştum. · 
Hazreti Eyüp sabrı vardır. Yok tılıktır. Lüks ve konforu tamdır Yalnız şüphelendim. hak
sa bu işin içinden çıkmak öyle Tamamı ve katbekat kiraya verilir. kındaki emniyetim sarsıldı .. 
kolay şeylerden değildir. Yal- Derunündekilere müracaat. Bana işin aslını söyleraen, seni 
nız sabır değil, hile lazım, ze- affederim. Yok, söylemiyecek 
ka lazım, ihata lazım!.. Yal- lstanbul ikinci Ticaret mahke- olursan işin sonunu dütün! .• 
uz bir ~ey lazım deg" il! O da mesi nden: 

x Hüsrev, yerlere kadar eğil-benim o güne kadar fevkalade Meto zade Osman ve Meto zade 
işime yanyan icadı hayal! Raif Neodet B. !erin alacaklıların 

Londraya vardığım zaman, aktey1cdik1eri kongoroato1arı 13 
bir defa kim olduğumu bin Ağustos 1931 tarihinde tastik otun
müşkülatla anlattım. Hele ga- duğu gibi icra ve iflas kanununun 
zetec!Lre verilen duhuliye bi- 177 inci maddesi mucibince ifta..la

di: 

liyemiyecek kadar çabuk işle
rin batarılması lüzumu ... gibi 
ıebeplerle - h-::men bir Akade
mi yapamıyacaksak, iş görmek 
için az azalı, fakat mütecanis, 
her türlü çalışma vasıtalarile 
mücehhez bir Encümen yap
makla iktifa olunabilir. Fakat 
böyle bir encümene mahdut bir 
program vermeli ve ileride A
kademiyi hazırlamak ve yap
mak lüzumu hiç unutmamalı

dır. 

5 - Bal veren (3) 
(3) Dudak (3) 

Güden !etini nasıl alabildiğimi bir ben rının kaldırılmasına mahkemece ka 
rar verildiği icra ve iflas lca<ıunu

nun 291 inci madd"'1i mucibince 

- Padişahım .. Sarayı hü
mayunda benim aleyhimde bu 
lunanlar var bunlar hakkımda 
ki teveccühü şahaney~ çekemi 
yorlar! .. 

Bir iş encümenine verilecek 
vazife, ilk makalelerimizde 
gösterdiğimiz gibi, dilin yal
nız varlığını tespit eden nispe
ten basit bir lugat yapmak, bir 
Ana gramer değil, fakat bir 
gramerprojesi hazırlamak,melc 
tep derslerinin muhtaç olduğu 
ıstılahları koymak gibi itler o
labilir. Büyük lugat, Ana gra
mer, tercüme lugatları, Dil ye 
nileştirme teşebbüsleri, tarihi 
lugat, tarihi gramer, mukaye
seli gramer, .. gibi itler Akade
miye kalır. 

6 - Damla (5) 
7 - Bir ırk (3) Büyük (3) 

Futbol oyunu (3) 
8 - Atle!ler (4) 
(4) 

Bir not 

9 - Mısırda nehir (3) Rakı 
(3) 
10 - Nota (2) Hicap (2) 
11 - Oldukça (5) 

ZAYİ - Pederimden muhassas 
maaş cüzdanımda kullandığım tat
bik mühürümü gaip ettim. Kimseye 
deynim olmadığı gibi yenisini hak
lrettireceğimden hükmü yoktur. 

Beşiktaş'ta Orta Bahçede 62 No. 
Kabile Seher 

bilirim, bizi, yani gazetecileri 
hapisa~ civarında pis bir ote
lin yedinci katında yatmağa ilan olunur. 

Harik Kaza ve 

Sigortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır-

Tetefon: Beyoğlu 2002 

Venedik kafirlerinin, ne had 
dine düşmüş ki, benden haber 
siz kaçakçılık yapsınlar .. 

Sultan Mehmet sordu: 

- Peki! ya Eleni? Eleni
nin işi nedir ? 

Hüsrev, yutkundu: 

- Eleni kimdir efendimiz .. 

- Kim olacak? Bizans 
prenseslerinin en güzeli .. Be
nim muhafazamda iken bir gün 
ortadan kaybolan genç kı:ıı .. 
Sen, elbet bunun yerini keşfe 
d°ip bana haber getirecektin .. 

Sana bir hafta mü~et veri
yorum .. Bu müddet zarfında 

Eleniyi ara bul ... Bulmadıkça 
da yanıma uğrama! Gazebioıe 
çarpılırsın ... 

Hüsrev, dehşetinden don• 
kalmıştı. Eleni ile daha düa 
aktam bulutmuşlardı. Padita· 
ha bunu söylese? fakat nası1 
söyliyebilir ? 

Söylesin de Eleniyi ömrii 
oldukça bir daha ele geçirme
mek şartile kayıp mı etsin? Pa· 
dişahın kar,ısında boyun kır· 
dı : 

- Ferman efendimizin .. 
İradelerini yerine getirnıeğe 
gayret edeceğim! Hüsrey, sa
raydan çıktıktan sonra, dütüıı 
meğe başladı. Şimdi ne yapa• 
cakh? Paditaha Eleni hakkın
deki haberi veren kim olabilir
di ? 

Sarayda, Klio isminde bir 
kız vardı ki kendisini çıldırır
casına severdi. Hüarev, bu fet
tan Bizans dilberinin, paditaha 
gammazlık etmit olabileceği 
ni düşünüyordu. Yalnız Eleni 
ile buluştuklarını kim, nereden 
öğrenebilirdi? Acaba, farkında 
olmadan, onları bir gözetliyeıı 
mi vardı ? 

Hüsrev, işin bir çıkmaza gir 
di ğini görüyordu. 

Bütün kudret ve kuvvet e
linde olan padişaha karşı söy
lediği yalan, çok geçmeden 
yüzüne vurulacak olursa ne ya 
pacaktı? 

Eleniyi kendi eli ile götü
rüp Rikibı hümayuna teslim 
mi etmeli idi? 

İşte buna imkan yoktu. 
Hüsrev, bu işi ölür de ya. 

pamazdL .. 

O halde? yapacak bir tek 
çare kalıyordu. Kabil olduğu 
kadar işi gizli tutmak ... Eleni
yi başka bir eve aıırmak •. Bun 
dan öteai, intizar vaziyetidir. 
Allah görelim neyler, neylerse 
güzel eyler ... 

Hüsrev, bu neticede karar 
kıldıktan sonra bir parça ferah 
ladı. 

Akıam, bin ihtiyatla Ha
liçteki eve girdiği zaman, Kon 
tarinonun henüz gelmediğini 
Eleniden öğrendi. Işıksız bir 
odaya çekilerek konutmağa 
batladılar. Hazinenin bahsini 
açmak için zihninde planlar 
kurarken bir aralık Eleni atıl
dı: 

- Hüsrev .• sana bir tef 
söyliyeceğin1 ! .. 

- Söyle dilberim .. 

- Ama yalnız sana •. iki· 
miz bileceğiz .. 

- Elbette gözüm •• 

- Beni dinle: Şimdiye ka-
dar canlı hiç bir mahlukun gör 
mediği bir hazine var ki bunun 
yerini yalnız ben biliyorum.! 

Hüsrevin yüreği çarpmağa 
batladı. Hiç haberi yokmut gi
bi: 

- Aman Eleniciğim.. Bu 
nasıl hazine böyle? diye sor
du . 

Eleni, yerinden kalkt. Oda 
nın bir köşesinde duran küçük 
bir çekmeceyi açarak içinden 
küçük bir kağıt çıkardı. Hüs
rev, bu kağıdın meşhur Bizans 
hazinelerinin plim olduğunu 
anlamıştı . 

Eleni planı Hüsreve uzattı. 
Fakat Hüsrev, bir şey an1a
mamıştı. Eleninin plan dediği 
bir takım karışık, isimsiz hat
lardan ibaret bir şeydi. Hüsrev 
sordu : 

- Bu, ne olacak, Eleni? 

Eleni, gülümsedi: 
- Bizim saadetimizi temin 

edecek! Buradan nasıl olsa bit· 
gün kaçacağız. O zaman .. 

Hü:;rev, nasıl açacağını dü 
şündüğü bu karışık işin böyle 
kolaylıkla halledilmesinden de 
rın bir memnuniyet hissetti 

'Bitmedi) 
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Wac Murrag tekrar sinemada._ . 
Uzun zaman sinemadan çe~; 
)en artistler için, ya!lar~? 1 •• o~
renmek nedense t":bıı. ~orunu
yor.Halbuki bir artıst ıçın,bah~ 
sus Amerikada, yatın kıymetı 

• 

t 
• 

var mıdır? ık 1 
Nice kırkını a9mıt a-

dınlar vardır ki, yirmi yatuıda
kileri cebinden çıkarırla~.Bahu 1 
sus ki güzellqmb ek sarndaatınOın J 

1 ·· ··du··ğü u ası ··· · a ıp yuru ,. 
' nuo için Mac Murray ın yqını 

kendisine bırakalım. 
Fakat tekrar sineuıay~ ~~

det ediyor. Hem de ~as~I. !3U· 
tün haımeti ile. y enı fılmıo~e 

J... dekorları ve kendi t~v~letler'.;' 
ni bizzat ihzar etmıt_tır. Dog
duğu gündenberi yerıo.de dur
mayan ve yorulmak bılmeyen 
bu kadın için, daha çocukl~ğ~o 
da annesi fU sözü söylemıştı: 

_ Bu çocuk yok mu? Ah, bu 
çorap düşmanı çocuk? 

Daha çok erkenden ~a.yan~ 
dikkat bir dansöz kabılıyetı 
gösteren Mac Murray s~ema
ya girmezden evvel, muzık Hol 
!erin beynelmilel şöhret kazan 
mıt artistlerinden biri olınut· 
tu. 

Mac Murray şayanı hayret 
derecede mukavim bir kadın
dır. Bunu fU suretle izah eder: 

Dalgınlar 

Q 

_ Ben serbest yolu ve mace 
rayı seven bir kadınım. Bir der 
dim veya bir kaygum olsa, yol 
yürüyerek, derdi de, kay_guyu 
da yeniyorum. Yürümenın . o 
kadar büyük zevki vardır kı .. 
yağmur altında bile yürürl'.i~k
ten hazzahyorum. Sonra ın
san sevdiği bir meslekte çalı
tırsa, aynca enerji sarfetmesi
ne lüzum yok ki .. Çünkü san' -
at ve meslek aşkı zaten enerji 
menbaıdır. Yorulmak imkanı 
da yoktur. Belki ben onun için 
kendimde hiç bir yorgunluk 
duymayorum.Sonra sıhhat,ben 
ce güzellik desteğidir. Danı !!~ 
zelliğin emin bir vasıtası oldu-

Mac Murr•g ğu kadar, vücudü daima an 
" Milliyet ,, gıltlıdar diyarı olan HollgJJ.ıod'da bir muhabir tt1min etmiştir. 

lJ d L • ...: h 1 form tutan idmandır. Ben şah- Badema flC /Jnümü•deki sinema meJJsiminde ntrıhabirimizln göndereceli mektupları 
zun zaman an.,.,.... sa ne- .. d"' ·· 'h · · • • dü"'. ·· M M san vucu umun ve zı nımın ıe - ıör gumuz ac urray 

ekrar sinemaya avdet ediyor. tirahatini danaa medyunum." 
/Mgderpeg nt1ıredt1ot1liz. 

rle King 
Yukarki resim Metro Goldflin Magt1r artistlt1rlndt1n 
" Milliget ,, l gözden geçirirken alınmı,tır. 

Marj o-

Yeni bir harp filmi 

Cehennem Melekleri 
olan varidatı da olduğu için, 
sinemacılığa te,ebbels etmit, 
ilk sermaye koyduğu tefd>büı 
kendiıine bir miktar kazanç 
da temin edince, ikinci bir te
fd>büşe de serroaye vermiı

tir. Bu teşebbüs de kazanç ge 
tirince Haward bu defa bir 

.ı\nıerikada cidden mühim 
ır para sarfile yeni bir harp 
lıııi vücuda getirildi: "Cebe!\, 
llı melekleri.,, ! 
. Şimdiye kadar vücuda ge
'.lnıiı olan tayyarecilik film-
1 İçinde de bunun kadar aza 
tliai ve muvaffak olmufU 
ktur. 
iki lngiliz tayyareci kard~t 
fllıan hatlarını geçerek bır 
ıtneliği ate§ledikten sonra 

detlerinde dütman arazisine 
eğe mecbur kalıyorlar. Yal 
kullandrklan tayyare, Al

n tayyarelerine benzedi~i i
• kendilerine kurtuna dizile 
. eri söyleniyor. Yalnız ln
lt ordusunun ne zaman ta

ta geçeceğini söylerlerse, 
atlan bağıtlanacak. 

ftüyük kardeı rolünü yapan 
.. es Heli küçük kardet ro-

~ 
, 

tayyarecilik filmi çevirmeğe 

karar vt1rmit tir. 
Bunun üzerine Marshall 

Nailandao "Cehennem melek
leri ismindeki senaryoyu ,, 
1927 de satın almıştır. 

Howard senaryo üzerine 
uzun müddet uğratmış , niha
yet Paramuntun en iyi reji
eörlernden Luther Reed'i, Ja
mes Hail, Ben Lyon ve kadın 
artist olan Greta Nisaen'i an
gaje etmiştir . 

Fakat o zamandan sonra 
araya sesli film girince, Greta 
Nisaen'in rollerini filmden çı-

N • le mlarından: Bulutlar üstündt1 ı karmııtır. Çünkü Cretanın Is 
F.·ı · n mulıeggıç 111 ı· · ı·ffu 1 ı mın e bir hafla muharebesi ,.eç ı 9ıve vet~ a z ~rının hal 

si mucibince batka filmler çe
virmeğe mecbur olan rejiıörü
oü de deği9tirme~e mecbur kal 
mrttır. Filmdeki tayyare mu
harebeleri için Howard tayya
re tirketlerinin muavenetini 
kabul etmemi9. bütün malze
menin kendisine ait olmasında 

11rar etmittlr. Çünkü film için 
1 

t::=:'.':~J.C::E~~ 
evvel emirde harpten evvelki 
tayyare tipleri lazımdı . Fil
mın mevzuu 1918 de cereyan 
etti ği için .. 

Bir ay adada, teyzemlerde 
ıtaldıktan sonra, İıtanbula, eve 
döndük. Fakat annem gardlro
bayı açınca çığlıklar kopardıı 

Muhtelif memleketlerde o - Ah, bu güveler! Ah, bu 
tarihe ait tayyare aranmıf ve güveler! elbiseleri didik didik 
bu tayyareler için Loı Aogeleı etmitler. 
civarında bir tayyare kararga- Herkeı koşuştu. kıtlık elbi
hı vücuda getirilmiıtir. Ho- seler birer birer gardirobadan 
ward zengiıı ve azimkar bir çıkarıldı. Hepsi delik de9ik ol-

muş. 
genç oldu~u için, bu filmi nıu Annem: 
hakkak nihayetlendirmeğe ka- - Hepsini öldürmeli bunla-
rar vermişti. Hatta it icabı nn .. dedi. Bir okka naftalin a· 
öteye beriye sür'atle gidip gel layrm da bir taneai kalır m 
mek için tayyare sevk ve ida- görürsünüz? 

Eyvah! Katliam var. Ben resini de öğrendi ve nihayet 
himayei hayvanat cemiyetin' 

arzusuna da muvaffak oldu. fahri izasıyrm. Bu katliima ra u Yapan Ben Lyon'un zayif 
. "cını biliyor. Ölüm korku
ıle 11akeri sırrı fatetmesin-

korkuyor. 

mumi harpte kartı karJıy11 

1 

kın botuna gıtmemesınden çe-
balonlarının Londr~ya tüT- gelmit orduların her iki tara- kinmittir . 
I 1 da tasvir edılme t ır. fında da nuıl kallramanlar Howarll 1928 de mukavele. 
ar lı"n"ın süvarisi, balonu !a· 1 

Şimdi Amerika ve Avrupada zı olur muyum? güve, 0 da Al-
en büyiik raibet gören film lahın mahliiku ! Eğer biz adada 
budur. ik- bu kadar çok teyler yenıit 

ften Lyon'un cesıu-.etini art 
ak için ne lazımsa söylü-
fakat nafile! muvaffak 

or. Bunun üzerine kar
ni öldürüyor. Ve onu bağ 
b.stıkt11u sonra, kahra

Ca siyaset meydanına yü
r . 

İlnıde Alman tayyare ve 

Çep 1 çıktığını an atıyor. 
· d İngiliz tayyare enn- Filmde bir hava muharebe-kıp e en k · · mürette-

den kurtarma ıçın, ed ed". ıi tasvir edilmektedir. Bu sa
dan bir kısmını f a ı 

batın 1 "Y aıaaın Alman yede harp esnasında tayyareci-
ve bun ar · · · d"kl · h k" yor . d farı ile kendılennı leric ııeçir ı erı ayatı ta ıp 

~~lung· ~ :tıyorlar. . edebiliyoruz. Bulutların üzerin 
""Y ki de birbirlerini kovalamalar, a-f"I ·n şu hususiyeti var ı 

1fk~'ı·k edilmemittir. U- !ever içinde sukutlar, hülasa 
tara ır 1 harp tayyareciliğinin en mü-

heyyiç safhaları. 
T ekoik noMai nazarından 

"Cehennem melekleri,, şayanı 
hayret bir cür'et ve cesaret ese 
ridir. Filmin muvaffak olma
sı için hiç bir ıey ihmal edilme 
mittir. Sonra "Cehennem me
lekleri,, ancak üç senede çevri 
le bilmiştir. 

ilmin başlıca 
·ı· . james Hail, Joan üç mümessı ı · 

Har/ov. Ben Lgon 

Howard Hughes babası öl
dükten sonra aıı.im bir servete 
tavarüs etmi,ti. Ayrıca senede 
bir buçuk milyon dolara baliğ 

/ 
! 

/yforelen D;etrich ve kız · 

lerıe, aç kaldıkları için yemit
lerdir. Kabahat onlann mı? 

Hemen mutfağa indim. Ay
ıe kadına sordum: 

- Ayte hanını, güveler n 
yerler? ı 

- Ah, yavrum, güveler ıı 
Ne kunıat bulurlarıa yerle. 
Kadife demezler, atlas demez. 
ler, İpekli demezler, yün de-

; ' mezler .. Bir sandığa musallat 

1 
oldular mı, eyvahlar olsun! A-
limallah, didik didik etmedik 

ı bir şeycikler bırakmazlar. O 
1 

güveleri ben bilirim . 
Hemen odaya gittim. Evin 

içinde ne kadar eski paçav..o • 
ve artık kumaflar varsa, onlar · 
topladım. Mal.asla ince inct 
doğradım. Bir çanağın içine 
koydl m. Sabıthkıyin annem be 
ni gö,·dü : 1 

- f, fan, ne yapıyo.-sun oı a-

Arifin hilesi 

!!. '. ffl> 

'~ , . ..:~~:~, .. 
• 

~ 

1 
da? dedi • 

- Anneciltim, dedim, güve
lere yemek hazırladım, Şimdi 
onlar böyle buır ,--.ek bulun 
ca, artık senin olbfMlerini ye-

l male ... fena mı? 
Annem, beni sevecek: yerde, 

danlmaz Qll? . 

Ah, bu çocuklar f 
Küçük Cemllln anneei •~ 

nayorı 

- Yavnım, niye böyle ai
lıyorıun? 

Cemil (hıçkırarak) - Be
ni .. beni .. hoc..m döğdü. 

- Nect- d~ltdil yavrum? 
- Bir ıual sordu.. Cevap 

verdbn de .. ondan. 
- Fena mı cevap verdin 7 
- Hayır .. İyi cevap ver-

dim, 
- Allah allah.. Peki, ne 

ıordu yavrum? 
- Sandalyesine.. ölü fare

yi .. ben mi bağlaclım diye sor 
du. 

Küçuk Cemil derıizcle 
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1 a 1 Muhabir mektupları 1 a 1 Birinci sahifeden geçen yazılar Van Posta Başnıüdürlüğünd 
Gevas - Reşadiye ve Tatvana uğrayan haftada ka. 

iki seferli karşrlıklı her seferde dört yüz ·kilo sıkletli ve 
yüz doksan yedi lira bedeli sabıklı Van - Bitlis arası Pos 
ri!cülilğü bir şekilde yazın Otomobil kışın Hayvan, Diğer 
yaz kış Hayvanla nakliyat sartile iki şekil ola.-ak 12-8-9 
rihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmu 
2 - Yazın Otomobil ile nakliyat idareye uyğun gelirse 
zühe kullanılarak karşılrklı bir sefer sıkleti altı yüz 
iblağ edilecektir. 3 - Gerek yaz Otomobil kışın Hayva 
g~ekse yaz kış Hayvanla nalııliye öaprhrsa on dört H 
bulundurulacaktır. 4 - Daha ziyade mallımat almak üzer 
baş müdürlüğüne veya Bitlis müdürlüğüne müracaatları 

Milas'ın ithalah 1 

ihracatından az! 
Politika 

• (Başı Birinci sahifede) 

TÜRK HAV ASI 

Gayrimübadil em- 1 

lak şirketi 
(Başı Birinci sahifede) 

Sivil servisi olmazsa, büyük Şirket tesisine taraftar olan 

Küllük gölünden çıkarılan balık yu
murtaları, okkası on dört 

liraya adalara ihraç edilmektP-dir 
MlLASTAN: Mili.ata ol- I 

dukça kalabalrk bir muaevi ce- \ 
maati göze çarpmaktadır. Ya
hudilerin buradan eksik olma
malarından anlaırlıyor ki Mi
lis mühim bir bender ticaret

tayyaı·ecı nasıl yeti§ebiiir? j lar diyorlar ki: 
Bizim bugünkü parolamız - Hükumet tarafından sa-
lstanbul - Nevyork değil, tılığa çıkarılacak emlak ve ara-

Hergün lstanbul - Erzurum zi gayri mübadillere verilecek 
Hergün lstanbul - Diyarr- bonolara tamamen tekabül e-

bekir decek kıymette değildir. Mese 
Hergün lstanbul - Ankara, la İzmirde 25 bin liralık bir 

tir ve dehtetli bir alr, venş 
merkezidir 

Mahsulat 

Milasın ba9lıca mahaulitı 
tiltiln, aeytin, zeytin yağı ve 
sabundur. Çam fıstığı ve bar
mumu da çıkar. Ören nahiye
sinin Dere köyünden 3 milyon 
portakal istihsal olunur. Külli 
yetli limon ve mandalina da 
yeti,tirilmektedir. Kaza dahi
linde bet adet sabun ve zeytin 
fabrikası vardır. Ve kat'iyen 
nefasetini bozmadığından İz
mir sabunlarına rekabet yap
maktadır. Zeytin yağının ok
kası 30-40 kuru9tur • 

Ekmek 

Milas ve Muilaya un Antal
yadan gelmektedir. Buraların 
ekmekleri pek fenadır! Un tüc 
carlan Antalyadan yatık ve bo 
zulmuş unları piyasaya sevkey 
lemekte olduklarından ekmek
ler yenmez bir haldedir! lıtan
bulun o canım mis gibi ekmek
leri ırö:derimde tütmeğe bat
lad.! Ekmek güzel oluna in
san katık da istemez. Fena 
halde küf kokut bu ekmeğin 
okkası 13,S kuruta satılmakta
dır. Muhterem Mili.alılara iyi 
ekmek yedirilmek için bu İte 
belediyenin müeaair bir müda
halede bulunmasını rica ede
rim! Ve esasen halim bu hale 
kartı sükut eylemelerine hay
ret ediyorum! 

ihracat 
Milisın ihracatı ithal&.tına 

galiptir. Hele çok tükür ya
rabbi! Senevi üç milyon ihra
cat ve iki milyon ithalat yapıl
makta imit ! Buranın hayvanat 
ihracatı pek mühimdir. Sene
de 300,000 liralık hayvan ihraç 
olunmaktadır. Kazanın kıtlak 
lan çok vi&i oldujtundan ziya
de miktarda hayvan beslen
mektedir . 

Dalgan gölü 
Küllürkten bir saat içerde 

bir ıöl vardır. Burada nefis ba
lıklar tutulur. Bu gölden ke
fal, mercan, barbunya çıkar. 
Ve balık yumurtasının okkaaı 
14 liraya satılır. Bunlar ada
lara sevkolunur. Bu ıröl, deni
zin içeri doğru girmesinden ha 
sıl olmuştur. Ağustosta mü
zayedeye çıkarılır. 

Buz ve elektrik 
Milasta kar yağmadığından 

~!erde soba kurmazlar. Hatta 
, birçok evlerin camları da yok
tur. Yazın lüzumu olan kar 
kamyonlala Muğladan getiril
mektedir. Elektrik fabrikası 
buz imal teşebbüsündedir. 

Kemal Bey namında bir 
Muğlalı mütetebbis ve kıymet
li bir genç evini barkım sata
rak burada bir elktrik fabrika
sı tesis eylemittir ! Milis bele
diyesi tehrin menfaati namına 
bu fabrikayı tesis hususunda 
Kemal Beye pek çok muave
net ve müsaadatta bulunmak 
gibi tam yerinde bir basiret 
göstermiştir. Bu cihetten do-

. layı hem belediye ve hem de 
Kemal Bey sezavan tebriktir- · 
ler! 

Pazar geri 
Milasta her hafta bir pazar 

kuruur ve burası köylüle ve 
amelerle lebalep dolar! Her 
nevi mekülat ve meşrubat ve 
eşyai saire burada satılır. Fa
kat bu pazar mevkii pek pis
tir. Ve mikroplarla doludur! 
Bir taraftan toz toprak bir ta
raftan da müthiş ve yakıcı bir 
ıcak insana teneffüs imkanını 

vermemektedir. Her şey alu
ei gubbar ! Genç, ihtiyar bir 
ürü kalabalık soluk benizleri
e sıtma! ve sarı çehrelerile bu 

ve ondan sonra çiftliğin müzayedeye konuldu-
Türk havasının bir uçuşta ğunu farzedelim. Elinde 20 bin 

bir devri. liralık bir bono olan bir gayri 
Türk havasının bir uçuşta mübadil, hükumetten daha 80 

iki devri, bin lira alacağı olduğu halde 
lstanbııl - Moskova, beş bin lira fark için bu mülkü 
l~tanbııl - Tahran, alı:.maz. Gayri mübadillerden 

ı Ankara - Kabil çoğunun mali vaziyeti esasen 
1 olmalıdır. müşkül olduğundan bu farkı 

Tayyareci hava kazanmda pi- kesesinden de ekleyemez. Bu 
§er. takdirde istediği bu mülkü al-

Biz tayyarecilerimizden şi- maktan sarfı nazar edecektir. 
kayet edemeyiz. Onlar, canları- Şirket tesis edilirse gayri 
na kadar, hepsini bu sanat ve mübadil olan bu zat şirkete mü 
erkeklik hüneri için verdiler. racaatla müstakbel vaziyetini 

Tayyareci/erimiz bizden şi- ileri sürerek şirketten küçük 
kayet edebilirler. Zannederim, bir faizle para alabilir, hatta 
Necmettin Sadıkun, da söyle- borcunu işlerine sekte vurma-
diği bu idi. yacak tekilde bet altı senede ö 

DÜNYA HA VASi der. Beş altı milyon lira ile iş 

, ünya havasında ı kuş ade
di J.-adar İnsan adedi uçuyor. 

Arnavutluk'ta bile her gün 
Tiran'dan küçük memleketin 

"""-"'-~"": .. ,_ . , dört köşesine muntazam hava 
seferleri vardır. 

gören bir şirket, bilhassa bir 
emlak şirketi şüphesiz her za
man sermııytısi nisbetinde ban 
kalardan kredi bulabilir. Bina
enaleyh şirketin tesisinden 
maksat satılacak emlakin satıl 
masında gayri mübadillere yar 
dım etmek değil, bilakis para
lan kafi gelmeyenlere yardrm 
ve onlann vaziyetlerini ıslaha 
çalışmaktır . 

Mi/asta asarı atikada'? Mac Donald Berlin'den Lon-
Yıldırım Beyazıt Camii 1 dra'ya, ta.ı-yare ile dönüyor. 
. . Almanya'.'fa §imendifer, atlı 

mık~oplar yuvasında alı§ vent araba gibi biı vasıta olmuştur. 
le ugra9ıyorlar! Bu manzara Bir Viyanalı bütün Avustu
çok fecaat en_8'izdir ! ~rtık bu rya şehirlerindeki işlerini, her 
asır.da bu şekıl_alış verış '!e ~u gece Viyana'daki evinde kala
ş~kil ~a~a~lar ınsanlar~ tı~aın- bilerek görmektedir. 
~ırınelıdır. Buraya asn bı~ _!ıa Biz ise henüz, en kısası, 18 
lı yapılsa d~ muhterem Mılas- saatte Ankara'ya gidiyoruz. 
lılar bu beladan kurtarılmıı Bir çalışma günü kaybediyo
olsalar ne olur?! Belediye re
işi Şevket Beyden evvel be ev. 
vvel bu halin yaptrılmaıını ri
ca ederiz. Bu sayede hem halk 
kurtulmuş ve lıem de belediye
ye daimi bir irat yapılmıt o
lur • 

iş bankası 

ruz. 
lstanbul'dan Erzurum'a, ga

zete ve posta on beş günde git
mektedir. 

Devrialem müddeti sekiz 

giıne inmİ§tir. 
Denebilir, ki tayyare ve tel

sizi iycat edenler, Türkiye gi
bi dağınık, Türkiye gibi yol
suz, Türkiye gibi kesafetsiz 
memleketler, nakliyat ve mu
haberatta, milyonlarca masra
fı heman tasarruf ederek, en 
ileri devletler sırasına geçsin
ler diye iycat etmişlerdir. 

Fali.h RIFKI 

Müdür Hulusi Beye tesa
dL: edemediğimden muhasebe
ci Rifat Beyle göüştüm. Genç 
muhasebeci vazifesini bihakkın 
kavramış haluk ve kibar bir 
türk yavrusudur. Beni öğle 
yemeğine davet eylemek gibi 
büyük bir nezaket ve misafir
perverlik göstermiştir. 

Bu bankanın Muğlada şube 
si olmadığı bade bazı taraflar
dan orada şube var zannile 
Muğlaya daima evrak ve sene
dat göndermektedirler ki artık 
tüccarların bu kadar gaflete 
düşmelerine bilmem ne- deme 
lidir ? 

istiklal caddesinde 
iki kişi yaralandı 

iş bankasından bir rica 
Kat'iyen raz sahibi olmadık 

lan halde bir takım ameleler 
hariçten arazi isticar ediyorlar 
ve "tütün yapacağız,, diyerek 
İt Bankasından para İstikraz 
ediyorlarmış!. Bu yüzden se
nei sabıkaya nazaran amele 
miktarı azalmış ve bir amele 
buhranı zuhur eylediğinden 
yevmiyeler artmakta ve mali
yet fiatları yükselmektedir. Fil 
hakika Milasta bugün azim bir 
amele buhranı zuhur eylemit 
olduğundan bunların burunla
rı da yükselmittir. Mal sahiple 
rinden fahş yevmiyeler ve üze. 
rine de karınlarını doyurtmak 
istiyorlar. Bu hal tütüncülüğe 
bir darbe vuracak ve kazanın 
iktısadiyatını öldürecektir! O
nun ıçın bankaların böyle a
dan1lara para ikraz ederek or
talığı birbirine kırdırmaları mu 
vafık olmasa ge::C!ktir! Sonra 
(ne sana ne de bana) olur! 

Ufak para fiktanı 

Milista ufak para bulmanın 
imkanı yoktur! Buraaı amele 
yatağı olduğundan her hafta 
para tevzii için ufak paraya 
çok ihtiyaç vardır. Ellilik yüz 
Jük kağıt herkesin elinde öte
ye beriye koşmaktadırlar . 

Bu da ayrıca bir derttir. Pa 
ra bozdunnak için aynca sar -
rafiye verildiği halde yine bu
lunmamaktadır! Bu ufak para 
da bir ihtikar yolunu açmıştır! 
Ziraat Bankası senan bunun 
çaresine bakmalıdır! 

Ragrp Kemal 

•••••••• 
Carihlerden biri polise de pıçak çekti 

Dün gece istiklal caddesin- 1 mı ba§ından tehlikeli suretle 
de bir kavga olmuş, iki kişi bir yaralamıştır. 
kadınla bir erkeği yaralamışlar 
dır. 

Y.aralanan kadın Fatma is
minde birisi, erkek te Fatma
nın dostu İhsandır. 

Ali ve Halit isminde iki a
dam bu kadın yüzünden İhsan 
la kavgaya tutuşmuşlar ve ne
ticede hem Ihsan, hem de met
resi Fatmayı yaralarruşiardır. 
Bunlardan Ali derdestine ge
len polislere de bıçak te§hir et
miş, fakat yakalanmıştır. 

Alacak meselesinden 
Mevlane kapıda oturan inek 

çi Hamit efendi evvelki gece 
biraz keyf olduğu halde evine 
giderken, Kılınç tekkesi deni
len yerde önüne akrabasından 
İnekçi Niyazi çıkmış ve Hamit 
efendi ile kavgaya baılamıştır. 
Niyazi ile Hamit efendi arasın 
da öteden beri bir alacak meae 
lesi yüzünden münaferet vu
mış, kavgaya da bu münaferet 
sebep olmu§ ve neticede Niya· 
zi Hamit efendiyi muhtelif yer
lerinden yaralryarak kaçmıtbr. 
Hamit efendi Guraba hastane
sine kaldırılrruttır. 

Sergide bir kaza 
Kurtuluşta oturan Matma

zel Ana evvelki gün yerli mal
lar sergisinde gezerken tavan
da asılı olan vantilatör, üzerine 
düşmüş, hafif surette yaralan
masına sebep olmuştur. 

Sandalcılar arasında 
Seyrisefain nhtımında bağlı 

olan Bandırma vapurundan 
yük almak meselesinden san
dalcı Mehmet ile Asım arasın
da kavga çıkm191 Mehmet Ası-

Nikah kıykn hoca 
Evvelki gün Sofularda zev

cesini yarahyan Hayri efendi 
hakkında tahkikat yapılırken 
bunların nikahlarını Hoca Ah
met ef. İsminde birine, kıydır
dıkları anlaşılmış ve hoca evra
kı ile birlikte adliyeye verilmit
tir. 

Taşla cerh 
Gedikpa§ada Tülbentçi soka 

ğında oturan Karabet ile 10 
yaşında Sabri kavga etmi,ler, 
Karabet taş atarak Sabriyi ba
şından yaralamıştır. 

Kel Celalin marifeti 
Beyazıtta Kalaycı sokağında 

oturan Adalet hanım evvelki 
gün Devlet matbaası önünden 
geçerken Kel Celil isminde bir 
adam üzerine hücum etmi,, bı
çakla bacağından yualıyarak 
kaçmıştır. 

Kel Celil Adalet hanımı a
leyhine açtığı bir dava mesele
sinden muğber olarak yarala
mıştır. 

Karpuz satarken 
Şemsettin Mevlut isminde 

bir adam evvelki gün Tophane 
caddesinde karpuz satarken 
Muzaffer Murat isminde biri i
le kavga etmiş, Muzaffer Mu
rat Semsettin Mevlüdü baca
ğmlan bıçakla yaralayıp kaç
mıştır. 

Bir ga:ıinoda kavga 
Un kapanında oturan ma

nav Lutfi ile arabacı İbrahim 
evvelki gece Tepe başında Şan 
zeltae gazinosuna gitmişler, sar 
hoş olarak, orada bulunan sa
bık tevkifane gardiyan batısı 

Dün şehrin sıhhi 
vaziyeti görüşüldü 

• (Ba§ı Birinci sahifede) 
gün kaldıktan sonra Ankara'ya 
döneceğim. 

Talimat ıeldi 
Tifo hastalığı dolayısile Sıh· 

hiye vekaletince tebliğ edildiği 
ni yazdığımız talimat dün vila 
yete gelmiştir. Bu hususta sıh
hiye müdürü Ali Rıza Bey bir 
muharrimize demiştir ki: 

"Vekaletin tebligatını aldık. 
Esasen biz bu hususta lazım ge 
len tedbirleri almış bulunuyo
ruz. Vekalet bu mesele üzerin
de daha ılazla itina edilmesini 
bildinniştir. Biz de bidayetten 
beri buna itina ediyoruz. İcap 
eden mıntakada aşı tatbikatı 
yapılıyor. Bundan başka ay ba
şından beri görülen tifo vak

0

aaı 
onu geçmemektedir. 

Tarla ya giren hayvanlar 
yüzünden 

olunur. · 

lstanbul dördüncü icra ın-~ 
ğundan: 

Arictotclis efendinin Konst 
Polizo efendi verescsindeki 
ğından dolayı mahcuz buluna 
küdarda rum Mehmet Paşa ma 
sinde Şem•i Paşa caddesinde 
ve 12 numaralarla murakkam 
zanın nısıf hissesi otuz gün 
detle ihalei evveliyc müzayed 
konulmuştur. 

Mukaddema makarna fabr· 
olan mezkilr gayrı menkuldak 
k;na1ar tertibatının sökülerek k 

Beş gün evvel Yalovaçın Hiyök- rıldıgı ve halen m vc~t olm 
lü köyünden Tirit Abdül namile görülmüştür. Mezkür gayrı me. 
ınaruf kırk yqlarında bir ıahsın hm mesahası 313 metre muraob 
t~rlasına ayni köyden Hüseyin Ra-

1 
da olup tamamı binayı ihtiv 

'ıt torunu 18 yaşlarında Hüseyinin R p ı mektcdir. Binanın beden duvar 
hayvanları giriyor ve mahsullerini UJ• t kargir ve metin olup dahili bo 
yemeğe hatlıyor. Abdül de bu sı- er ev duvarlarının kısmı azamı ve me 
rada tarlasına gelerek zarar ve zi- ven ve döşeme ve teras katının 
yan ke•fettireceg· ini söyliyor ve Pertev müstahzaratı fabrikaSl- d h 1 - - "~ , arı a Şaa> o up zemını .Wrgir v 
hayvanları almak, köy ihtiyar heye nm son eseri ibdaı ve etrafı duvar ve korkuluklu 
tine teıılim etmek istiyor. Fakat Hü- Tamamen nebati boyadan kısmen ah'jilp aalaş örtülü ve 
seyin hayvanlarını vermek isteme- ve gayrı muzır mevattan imal sokaga terası mühtevidir. Zc 
diği için Abdül ile aralarında kavga d ·ı · . katı sokak cihetinde ıs tor v• de e ı mıştır. , 
çıkıyor ve Hüseyin elindeki orağı -- ·----------
Abdül'ün batına vuruyor. Bundan Beyoğlu Sulh Üçiincli Hukuk 

yapraklı umifli çimento dö~eL. 

arka kısımdan ahşap bölme ıle 

frik edilmiş mağazadır. Arkada 
mini çiın<>nto yan taraftaki soka 
demir kapısı buJunan makina 

müteessir olan Abdül'de tabancası- Hakimliğinden: 

nı çekerek üç el ateş ediyor ve Hü· Maryonga hanımla Madam Ö jeni 
ıeyini öldürüyor. 

Kari Sütuna 

Bir teşekkür 
Doslarımın nusırran izhar ettikle

ri arzularını is'afen radyoda bir kaç 
defalar eserlerimi bizzat teganni et
mekle göıterdiğim cür'etkirlığın 

takdir ve iltifatlarla kartılanması iı

cizlerini pek ziyade mütehaııiı bı

raktı. Teganniye devamım temenni
yatını bavi aldığım bir çok iltifatna
melerden anlaııldığına göre bu tak
dir ve temenniler ihtiyar sesimden 
ziyade asil Türk milletinin müsiki-
ıine teveccüh ve rağbete taallük et-
meıi haıebile mucibi meserrettir. O 
kuduğum eaerlerimin bir çoğu plak 
lara çekilmiı iıe de henüz nefredil
memiıtir. Hiç bir mahiyeti musikiye 
si olmayan avam pesendane plakla
nn fazlaca rağbet temin ettifjne da-
ir gramofon acentaJarının hasıl et
tikleri kanaatin butlanı maıhar ol
duium takdiratr umumiye ile de 
sabit olmuıtur. 

Binaenaleyh badema muıiki per
veranınzevki ıeliminiokpyacak eaer 
lerin plaklarla neıri için fuliyete 
ıeçen zevatı kirama tereddütle va
adettiiim hizmet ve müzahereti ifa 
ya müheyya bulunduğumu beyanve 
hakkımda ibzal buyrulan teveccüh 
ve iltifatlara arn ıükraııı bipayln 
eylerim. 

Bestegiır: LEMi 

Galip efendi ile kavgaya batla 
yıp bıçak çekmişlerdir. Fakat 
araya girenler Jıııvgacılan ya
tıştırmışlardır. 

Papaz köprüsünde 
bir adam çiğnendi 
T epebaşında, gardenbarda 

garsonluk eden 50 yatında Ka
ravangel evvelki gece Papaz
köprüsündeki evine giderken, 
yolda numarası tesbit edilmi
yen bir otomobil altında kal. 
mış, başından yaralanmıştır. 
Otomobilin numarası tahkik e
dilmektedir. 

Karşılıklı cerh 
Erenköyünde oturan renç

ber İbrahim Hasan ile Omer 
Osman arasında İş yüzünden 
kavga çıkmış, ikisi de biribir
lerini bıçakla yaralamışlardır. 

Haydarpaşa geçidinde 
bir kaza 

Evvelki gece Kadrköyünde 
Haydarpa§a geçidinde bir mü
sademe olmuş, bir otobüsle bir 
otomobil çarpışmı,lardır. 

Şoför Hüsamettinin idaresin 
deki otob1isle şoför Münürün 
idaresindeki otomobil arasında 
vuku bulan bu müsademede 
otomobil yolcularından ve dev 
let demiryolları kondüktörlerin 
den Ömer Rıdvan efendi hafif 
surette yaralanmıştır. 

ve matmazel Lüsinin şayian ve müş 
tereken mutasarrıf oldukları Beyo
ğlunda Yeni Çarşıda Çukur Cuma 
mahallesinin atik Örücü cedit Hay
riye wkağında a)3, c)26 No. lu te-

mamı 12 hist:ie itibariyJe l hissesi 
müddeiye Madam Maryonga ve di
ğer hisseleri dahi hissedaraIN1 ait 
bulunan 20.000 (yirmi bin) lira kıy
meti muhammenelı ve sag tarafı 
Kadri efendi hanesi ve arka tarafı 

İtalyan mektebi bahçesi, sol tarah 
Öjeni menzili ve ön tarafı Örüc~ 

]er yokuşu, elyevm Hayriye soka
ğiyle mahdut bir bap apartıınan iza
lei şiyu ZmMlmda açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 1.- Mukllr 
apartımanın Madam Öjeniye ait 
müstakil ve müntakal hisaelt!r, mü· 
dayene senetlerinde mezkur olduğu 
üzere 110.000 kuruş mukabilinde 
Emvali Eytam sandığına ve 25.00 
lira mukabilinde Luiza Hanıma te
minat gösterilmiştir. 2.- Şartname 

si ~rkesin görebileceği vaziyette 
931/174 No. lu dosyada.dır. 3.- Ta
puca müseccel ve ııayri müseccel 
bak "'hipleri iHin tarihinden 20 gün 
içinde mahkemeye müracaat ile hak
-·Jarını tespit etmeleri lbundır. 

Aksi taktirde gayrı müseccel hak 
...ıtipleri bedeli müzayedenin pay
laşmasından hariç tutulurlar. 4.
Müzayedeye iştirak edecek zevat 
% 10 nispetinde teminat akçesi de
po edeceklerdir. 5.- Mezkur gayrı 
menkul tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında yani 19-9-931 saat 15 tc 
BeyoğJu Sulh Mahkemeleri Başka
tiblik odasında artırması icra olu
nacak ve en çok artrranın üzerine 
bırakı.lacaktır. 6.- Üstünde bırakı
lan zat bedeli müzayedey; 5 gün 
zarfında vermeğe mecburdur. Akıi 
taktirde muamele fesh ve farkı fiat 
ile zararu ziyan müşteriden alıtWl

caktır. Şeraiti mezkürc dairesinde 
talip olanların satış memuruna mü
racaatları ilan olunur. 

Yeni Macar hazine 
tahvilleri 

PARlS, 14 A.A. - Macariıtan

dan başka Fransa, lıviçre; Fele
menk ve ltalyada dahil olduğu hal· 
de beynelmilel bir grup bir oene va
deli ve beş milyon lngiliz liralık 
Macar hazine bonoları İftİralıı: hu· 
susunda en büyük hisseyi Fransa 

almııtır. 

Bu yeni hazine bonolarının bedel 
leı·inin ödenmesi 1924 tarihli bey
nelmilel iıtikraz faizleri için ka111-
lık gösterilmiı olan Devlet Varidat 
ve haııli.tının fazlaıile temin oluna
caktır. 

Fas Sultanı Fransada 
PARlS, 14 .- Fas sultanı, Fran

sa dahilinde bir tenezzüh seyahati 
yapmak üzı·e Pariıten hareket et
miştir. Bu seyahat 1$ gün kadar sü
-•,..ektir. 

ve i§lemeye salih mahal halen 
d;ye olarak iı;timal edilir. Bırı 
katta büyük ve yekpare bir sal 
üzerinde dört oda bir haliı ikirt 
kat teras katı olup çimento terast 
maada bir oda bir sofa ve ayrıca 
Ç«tı araıı mevcuttur ve hiili ha 
sıva ve badana ve çımento tamira 
yapılmakta oldugu görülmüıı 

Mezkur gayrı menkul halen boşt 

hududu bir tarafı çöp i•kelesi 
kağı diger taraf Asım ve M U>taf 

Eşref B. hane ve bagçe•i arkası çı 
maz sokak ön tarafı tlkzkfır tarik ı 

mahduttur. Tamamının kıymeti n1 

bammeneııi 18837 lira olup ta;_i 
olanların kıymeti muhammen< 
yarıaııııda yüıxk onu ni•petinde p• 
akçe11ini alarak 927/6914 do>ya n 
maraıi.lc saat on dörtten on a•tı: 
kadar 19-9-931 tarihinde İ•tani>J 
dördUncü icra memu.rluguna mür 
caat eylemeleri ve fazla malumatı 
dosyasında bulunduğu ilan olunur• 

PAMUK VE NEBATİ 
YAGLAR 

SANAY11 TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİ 

Hıssedarana iliin 

Ticaret kanununun 361 ve 
tin esas mukavelenamcsinin 47 i 
ci maddeleri ahkamına tcvfik 
" Pamuk ve Nebati Yağlar Sana)' 
T. A. Şirketinin hissedaran heye 
umumiyesi mevaddt atiyffiin müt 
kereai zunnında gelecek EyJiilW 
Sekizinci SMı günü - on bu~) 
ta Şirket.in Galat-Ada, Bahtiyar Jf' 
nının 4 üncü lratında kiin mer 
zinde sureti hvlnlidedc akdi -;çıt 
maa dawt ohaıur. 

1 - Şirketin ftllvali gayri ~' 
kulesinin terbini için Mecliai tclf 
reye •l&hiyet; . 

2 - Meclisi ida.-ece aalıia taY 
edilınif olan bir azanın keyfy 
tayininin tudiki. 

Eııa8 mukavolenameıinln 52 i<l 
ma<ldeci mu<:ibinıcc Jiakal 50 h' 
ye malik <>J.u.ı> ifbu içtimada bili 
sale veya bilveld.le hazır bulun"' 
&ı arzu ..ıcn hissedarlar Ticar' 
Kanununun 371 inci maddesi mu'r 
hince malik ol-dukları ıenedatı iÇ1 

ma gününden liakal bir hafta e•1 

Galata'da şirketin merkezi idare!' 
ne tevOi eylemewri lizımgelir. 

Hissedarandan her biri hisscôl' 
ran heyeti umumiyesine dahil ~ 
ğer bir zatı tevkil edebillr. 

Hisse senedatının tevdi olurıô 
ğuna dair müessesatı maliye ıarf 
tından muta vesikalar içtimaı uııı" 
mide hazır bulunmak üzre nıe~ 
hisse scneclatı makamında l<• 

olunur. 

[ 
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OtojnobJlciliö"ln en Büyük T ekamülu
9
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. "ROUE LI " 
ili etmif otomobillerde. 

'.8ugQn • 'en fa»fa teke"''" edilmektedir. Bu fevk
"Roue Libre •• etatemi tatb•k süküti bir tatlılıkla 
aJA.de yenlUk. göz kamaşt•~•c;,; vr:keti ile her vıteste 
kay mata ve arabanın zat :t debaker, bu calibi 
eevk etmet"• müsait k•lar. t :ın ettiii muhass& 
dikkat fenni terak~iy&t'n 

8 
: cazip bir guzelhkte 

nata. Uç ••8,. slllndlrlı ara~.:,hizat tertı1>3tonı ilave 
fevkalA.de bir karoser• ve ban•zt bermutat idare 
etmı,tır. "Roue Libre .. ile ~::ıa bir zevk duyacak 
edeoekeiniz. Fakat daha eksiniz. Motörünüz yat ve 
ve daha az emek sarfed9C ti de tasarruf yaparak 
benzinde •ı. 16 ua .20 n~S: e~ecektir. As ... t otomo-
6 de ı kilometro •stıra kdir etmenız için sız) bır 
bllciUğin bu harıka~ını. ta vk ve idareye davet ede-

tomobılin• se 
Studebaker o . billerl sasinin eczayı mu· 

But .. yenı serı otomo . _ . ·t 
t"1z. un an tek bır şanjomao do"'' es 
temmımeslnden bul~bn cistemi ile mücehhezdtr. 
manıveıe,ıı ••Roue ~ re .... 

ve A. Bake·r Ltd. ~osta kutusu lstanbİ.ıl 468 

S T U D E B A K E tR 
ıııı 111111ili11111ilililfi1111111111111111/11111111il111111111111111111 1111 il il 1 111 il il 11111111111111111111 il il il 111 il 11111111 ~ 
~-==~========~~~~~-

Zonguldak Sıhhat ve ·İçtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

S f . il' · takarrür eden 
a ranbolu memlcl<et hastanesıne avesı . . . 

~1738) lira (61) kuruş keşifli ameliyathanenı~ ınşası tanhı 
11indan (21) gün soo.ra ihale edilmek üzere munak~s~ya çt~ 
rıtnuştrr. Talip olanların ve fazla malUttıat a~~k . ~~~yen~rın 
Zonguldak Sihhat ve içtimai Muavenet Müdurlügune mura-

l:aatları ilii11 olunur. 

Istanbul Evkaf mü
dürlüğünden: . . . 

AMELİYATSII BASURA ÇARE 
HEDENSA 

MEMELERi KURUTUR KANI KESER 
EVCAI TESKİN EDER 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 
vapuru PAZAR 

16 Ağustos 
günll akşamı 17 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize Mapavri ve 
Hope) ye azimet ve avdette 
ay 1i iskelelerle Sürmene, 
Görele ve Ünyeye uğrayaral- 1 

avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 
müracaat. Tel. 22134 

SE YRiSEF AIN 
~eı aceut:l: C<t\J.ta K.oprii_ b3Şı 
R. 2362. Şube ı.\. Sirkeci l\1uhurdar 

zade han 2. '2740 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) 18 ağus

tos salı l 7 de Siııkeci rıhtı
mından hareketle Zongul
da:k, İnebolu, Ayan~ık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gıre
sc>n, Trabzon, Rize, Mapav
riye gidecek, dönüşte Of, 
Sürmene, Tireboluya da 
uğ·rayacaktir. _ 

A YV ALİK SÜR'AT 
POSTASI 

MERSiN 18 Ağustos Sa
lı 17 de Sirkeciden kal-

- kacaktır .. _____ _ 

İdare Levazım ambarın
da toplanmış muhtelifül
cin:s köhne eşya sattlıktıc. 
Mallar her gün görülebilir. 
Mıüzayedeye iştirak ede
ceklerin % 10 teminat ak
çelerile Ağustosun 17 in~i 
günü saat 14 te satış ıkom<
svonuna gıelmeleri. 

Bir sene müddetle ıcar ıç!n 
Müzayedesi temdit oluna~. emlak 

Tailiıpleri tarafından teklif olunan ıbedelı ıcar Müddeti icar 
Şeh~. · Limanımıza muva::>alatı beklenen 

Sene 1 Lira PALEST NA vapuru 18 Ağua-

V kd'hanKl zemın ka- te>s Salı (İtalya ve Yunanistan) dan 
80 - Ba.hçe'kapıda dördüncü a 1 DİANA vapuru 20 AğustDS Per-

tında 8-1 No. dükkan. ı ~ (İtalya ve Yunanistan) dan 

21 - Hanın asnıa katında 4 No. oda 1 Yakında Limanımızdan hareket 
35 ,. ,, ,. 8 Noododa. ı edecek vapur.lar 
21 _ 28 No a l PALESTİNA vapuru 19 Ağustooı 

.. " ,, od 
35 _ Harun birinci katında 8 No · a. 1 Çarşamba (Burgaz, Varna, Kösten-
35 _ 11 No. oda. ce, Sulina, Kalas ve lbraile) ye 

" " :: __ __. . 18 No oda 2 HELOUAN vapuru 20 Ağusto& 
20 - Hanm asma ,...~,...... 3 Perşembe sabah tam 10 da (Lloyd 
35 - ., ,. ,. 19 No oda 3 Ek!IPres) e>larak (Ptre, Brendizi, 
35 _ 17 No oda . · ) " ., " . . . aleti saıbrkın hıtamı ye , Venedik ve Trıeste ye. 

. Mebdei icarJıar: E9ki rnüstecırler u;ın DİANA vapuru 20 Ağustos Per-
11.ı müstecirler için teslim tarihidir. 1 ··nu·· tembe (Burgaz. Köstence, Odeaa. 

931 sa ı gıu • Novorosisk, Batur!l. Trabzon ye 
Müddeti müzayede: 18 Ağustos Jt' larında gösterilen Samsun)a. 

ı.._ Balada mii.hal"I'Cr erntak kirabk ohl'J!. ız~ ·da:rece bir hafta (COSULİCH LiNE) kumpany_a 
vc"'-11 . ded' Encırmenı ı . k ed ..,, erle talipleri uhtelenn ır. .1 ·ştir Fazlasıle sının Jliks vapurlarına a ta~ '." 
l'rıiidd ed ı ·ne ıkarar ven nıt f · b. Amerıka h- , 
t 

. etle temdidi müzay e en . k dar İstanbul Evka Jerek şimalı ve cenu 1 

<ılın 1 1 
.. .. at on beşme a . .. _ manlarma gitmek için tenzilitlı 

h .. "':o an ar son gunun sa .. _ .. .. akaırlar kalemıne mura 
"1Udıri.yetinde Varidat müdürlugunun doğru bilet verilir. 
~<l<ıt ı · ~ Her nevi taf•iHit için Galata<la _ -arı ılan olunur 

d 
Mumhane (Lloyd Triestino) ser 

lz ...... ı·r Nafia Başmu""hendisliğin en: acentesine Tele.fon Beyoğlu 2127 
•ıı veya Galatasaraymda sabık Selanik 

T . T~balı yolunun -~ iri h ı ·fi" ıre- v>< be>nmarşui binası..ua yazı ane e-
3 22854 lira 81 kuruş bedeli keşı 1 ındaki şosenin riru=. Telefon Beyoğlu: 2499 ...., ya-

600 - 18 1 000 kilometrola'.:1 ,~~:tle ve :kapalı zarf hut Sirkecide Kırzade hanındaki ya 
81tıa.· · · 20 gun muuu d.lm · T ı ırnalatıle biTlikte ınşaatı . 

1 
· 661 sayıı1ı ka- zıhanesine müracaat e ı esı. e-

Usurı d - dan talrp erın · · ı 35 1 fi' münakasaya konul ugun . 1 teklifnarnelerını Jefon stanbul 2 · 
tıun .. ki temınat a .. 
2 <\ tevnkan hazırlryaca arı v·1Ayet Daimi Encume- Pertevniyal Vakfından: 
6 -8 901 .. .. at 11 5 ta ı a . " çarşamba gunu sa ' t Pa k " lQ - Şişli'de zzet şa so agm-
~evdi eylemeleri il3n olun~f· da Valde apartmıaruıun 8 No. 

l'> ...... ı·r Nafia Başmu·· hendisligı"'. nden : dairesi pazarlık suretile ve bir 
~•ıı _ sene müddetle müzayedededir 

• •1~li İzmir - Bom.ova - ~ d .. ·· 

ıı . 29219 lira 94 kuruş bedeli. keş l~·~ arasındaki şosenın Taliplerin müzaye e gunu o
ı,a 1 2 . 000 kılometro -· 1 zari lan Ağustosun 22 sine müsadif 

• Yo unun 6 -r- 600-2 -r .. ,, ... -'etle ve kapa ı al 
otna· . . tı 20 gun muuu k _ cumarteısi günü saat on tıya 
.. ' ' ınıalatıle :birlikte ınşaa 1. terin 661 sayıılı a M ~sııı · 1 ld ,..,,ndan ta ıp . -11 kadar İstanbul Evıkaf üdi-
ıı 1 ı:: münakasaya ikonu U&-- . tla teklifnamelerin 

IE» naan IEb 
I!;;?) \\::/) ~ D sunu mllllyet matbaası 

ve kitapçılarda arayınız 
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Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
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739 373 Beyoğlunda Hiiseyinağa mahallesinde 
Sakızağacı sokağında eski 94 ve ye
ni 108 numaralı seksen beş arşın arsa 
üzerinde kağir üç katta beş oda iki u
tfak sofa bir çini taşhk bir mutfak bir 
bodrum bir çıkma ıbir balkon bir !kuyu 
biır sarnıç yimıi dört arşm bahçeyi ha-
vi bir haDe11in tamnm. Ahmet Sabrı B. 

600 2393 Kadıköyünde Osmanağa mahalle
sinde HasırcRbaşı sokağında eski 7 
mükerrer ve yeni 6 numaralı yüz yir
mi sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta altı oda iki sofa bir kılcı: bir taş
lık bir bodrum bir çıkması ve otuz ar
şuı arsa üzerinde bir mutfak ve al
tı vüz ıkırk iki ar.ım bahçeyi havi bir 
ha;ıenin tamımı Zahide ve Mukadder H.lar 

Şl54 4485 Beyoğlunda Tomtoın mahallesinde 
Gülbaba sokağında eski ve yeni 9 
numaralı yüz altmış arşın arsa üzerin
de tam kağir altı katt:ı ve ayrıca bo
drum ve bodrwnda odun ve könıürlii
kleri ıbirinci kat iki dafoeden ~baret o
lun ikiser oda birer koridor birer mut
fak bi~r musluk bir merdiven altı 
bir kapıcı odası bir antre 2, 3, 4, 5, 6 ın
cı katlarda birer sahanlık üçer oda bi
rer koridor birer mutfak birer muslu
ğu havi ikişer dai<re ki on iki daireden 
ibarettir ve on arşın arallığı havi bİT 
aıpartımanın otuz iki hisse itibarile 
~rmi hissesi. Ayşe Şaziye H. Orhan Mi-

that Ridvan Hayrünnas ve Hademün
naıı Beylet" 

744 645!1 Radiköyünde Osmanğa ely·evm Hasan.
paşa mahallesinde Kuri>alı dere üçün
cii se>kakta eski 11 ve yeni 25 numara

. 1ı yüz yinni beş arşm arsa üzerinde ıka 
ğk üç katta yedi oda ~biri sandı.ık oda

. sıdır) üç medıal bir sofa bir mutfak 
bir şahniş ve yüz lal'k beş ar§m bah-
ı;e yi havi bir hanenin tamamı Nadi H. 

1530 6550 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin 
de Biber sokağında es'ki 4 ve yeni 2 nu
maralı yetmiş beş. 3f§ID aırsa üzerinde 
maabodrum ve çatı kağir dört ıkatta 
biri sofadan müfrez camekanlı olmak 
üzere beş oda bir antre bir merdiven 
başı iki çıkma bir mutfak odun ve 
kömürlük daraça ıbir şahniş bir kuyu-

'- 1 bir hanenin tamamı (Seneden yüz ve ma-
yu uav · d 'b · V ·ı Ef hallen yetmtş ıbeş aı:ışın an L arettır. ası .ve 

AlaıaVY.a H. 
136 665~ Kasrmpaşada Seferokoz rnallesin

de ye.ni Çeşme sokağında eski ve yeni 
8 Numaralı elli arşm arsa üzerinde 
sokaktan bir ev a!:'kadan ahşap üç kat
ta biri ufak olmak üzere dört oda iki 
sofa ev altı ve ocaık ve müşterek 

kuyu ve yliz otuz altı arşın bahçeyi hır 
vi bir hanenin tamamı (6653 ıhetiap nu 
maralı hane ile bir çatı altındadır). Saffet B. 

261 6653 Kasımpaşada Seferikoz mahaUesin
de Y eniçeşme sokağında eski - 8 mü
kerrer ve yeni 8-1 numaralı seksen ye
di arşın aıısa üzerinde sokaktan bir ve 
a!:'kadan ahşap üç katta üç oda iki sofa 
bir mutfaık bir müşterek kuyuyu ve 
altrıuş sekiz arşın bahçeyi havi bir ha 
nenin tamamı (6652 hesap numaralı 

hane ile bir çatı altındadır). Saffet iL 
622 6703 Kadıköiinde Rasimpaşa mahallesin

de Piyasaa/I'kaıu Feridiye sokağında es
ki 47 yeni 22 No yüz on arşın arsa i1ze• 
rinde bir katı kiğir üç katı ahşap ol
mak üzere yedi oda bir şahniş üç ıoofa 
bir taı;lık bir mutfak bir balkon ve 
kırk dokuz arşm bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı Nahit a. 

3054 5751 Kadıköyünde Rasimpaşa mahalle-
sinde Tepe sokağında eski 25,25 mü-
kerrer 25 mükerrer ve yeni 36 38 40 ' . . 
63 numaralı yüz on ilci arşın arsa 

Zonguldak Sıhhat ve içtima 
muavenet müdürlüğünden: 

İdareyi Hususiye hastanelerine muktazi (100) gramlık ku 
tular içerisinde Kompirime Kilonnaiyeti Kininden (25) kilo v 

.(500) seri Neosalvaıısan tarihi ilandan (21) gün sonra ihales 
icra edilmek üzere münakasaya çıkarılmıştDr. Taliplerin v 
fazla malumat almak istiyenlerin Zonguldak Sıhhat ve İçtima 
Muavenet Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 lstanbul Belediyesi ilanlart 1 
Bedeli ke~fi 479 lira olan Selimiyede Selimi Salis mekte

binin taınıri açık münakasaya konmuştur. Taliplerin şartna 
me ve keşfi evrakını göımeık için her gün Levazım Müdürlü
ne münakasaya girmek için 36 liralık teminat makbuzile be
raber ihale günü olan 17-8-931 pazartesi günü saat onbeşe k.:ı 

dar Encümeni daimiye müracaatları. Teminat vermek için 
ihale günü nihayet saat 13,5 a kadar müracaat lazımdır. 

* * * 
Ayvansarayda Hisarönii soka'k 73 No. lı hane yanındaki ar

sada ağzı açık kuyunun aıhkimı cezaiye kanununun 4 üncü mad 
desine tevfikan keşfi mucibince yaptırılarak mahzurunun izale 
ve sarfiyat istirdat olunduktan başka masarifi vakıanın % de 
onu cezaen tahsil olunacağının tebligat makamına kaim olmak' 
üzere ilan olunur. 

* * * 
Çapada Macuncu caddesin.de yangın yerinde Binbaşı Ser-

vet Beye ait arsa içinde tehtrkeli bulunan kuyunun mahzuru 
izale edile.:eğiınden sahibinin nerede bulunduğu meçhul bUılun
masına binaen tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olu 
nur. 

Madalya ve diploma müsabakası 
Yerli mal vitrin müsabakasında ibirinci ve ikinci gelenlere ve 

rilec.ek madalya ile diğer iştirak edenlere tevzi edilecek diplo
ma için Milll İktisat ve Tasarruf Cemiyetince müsabaka açıl 
mıştır. 

Birinciye elli lira mükafat verilecektir. • 
Madalya ve diplomanın üzerinde Milli Sanayiimizin inkişa

fını temsil eden bir remm bulunacak ve madalyanın arkasında, 
(Tasaruf ve }'erli malı haftası) w (Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti) yazılı bulunacaktır. Diplomanın üzerinde yazı için 
münasiıp 11eı: bırakılacaktır. Müsabaka müddeti bir eyluie ka 
dardır. İştirak edenler resimlerini tarihi mezkure kadar Anka 
rada Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umumi Katipliğin. 

töndenneleri ilan olunur. 

-Orta köyde F eriye saraylannda 
Kabataş Lisesi müdürlüğünden: 

ı - Ucretli leyli talebe kayd111a bıışlanm:ıştlr. 
2 - Leyli yerimiz mahdut olduğundan eski leyli talebemi 

zin Ağustos nihayetine kadar tecdidi kayt ettirmeleri lazun
dır. 

3 - Senelik taksit 250 liradır talip olanlann mektep vesi 
kalarile dört adet fotoğraflanm derhal göndermeleri icap eder. 

şın bahçeyi havi bir fırın iki dükkan 
ve bir hanenin tamamı (Hanenin bir 
odası fırın tarafın.dan işgal olunmak-
tadır). Ahmet Nahit B. 

1097 6752 Kadıköyünde Osmanağa elyevm 
Rasimpaşa mahallesinde Süğütılü

~me sokağında eski 18 mükerrer ....e 
yeni 279 nwnaralı iki yüz arşuı arsa 
üzerinde üstünde müstecir tarafında!\ 
bölünmüş bir oda arkada ·harman ma 
halli ve mutfak olarak kullanılan ma
hal ve on iki arşın aralığı havi bir fırı
nın tamamı (Elyevm eczane olarak 
lrullanrlmaıktaıhr). ''lehmet Kemal B. Zeli· 

ha Naciye H 
1232 6821 Kadıköyünde Oamanağa maıhalle

sinde eski Hüdaverdi ve yeni Hasrrcı
başı sokağında eski 1 ve yeni 42 numa· 
ralı yüz doksan arşın arsa üzerinde 
maaçatı ahşap iki buçuk katta on oda 
(odaların üçU küçük ve ikisi camekan
lı bölmelidiır) iki sofa bir küçük taşhk 
bir balk.orı bk tulunbalı kuyu altında 

iki bodrum ve harice methali vardır 

ve elli arşın arsa üzerinde kumalı ha
mam ve mutfak ve bin üç yüz altmış 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Ze 

kiye H. vekili Niyazi B. 

75 19218 Osküdarda Rummehmetpaşa ma-
hallesinde Medrese sokağında eski 14 
ve veni 18 numaralı dört yüz yetmiş 
altı- arşın arsadan ibaret münhedim 
hane arsasının tamamı bir kuyu vardır Ahmet 

Hamdi B. 

Una . kları temına .. _ riyetinde Pertevniyal idaresi-
26 tevfıkan hazırlıyaca Vitayet Daiaıi Encuıne .. t e lemelen·. 

1 -8 q31 .. ·· aat 11 5 ta ne muracaa Y 
ıı: - carşamba gunu s ' 

üzerinde kağir üç katta dört oda ha
murhane ve tuzluk mahalli harmıuı 
mahalli bir tulunbah kuyuyu havi fi
nm ve 46 arşın arsa üzerinde ahm 
ve yüz yirmi beş arşın arsa üzecinde 
kağir iki katta iki oda iki sofa biri ca· 
mekanlıdır bir antre bir mutfak ve al· 
tında iki dükkanı ve altmıs sekiz ar-

Yukanda cins ve nev'ile semti ve numaralı muharrer em
vali gayri menktllenin icra kılman aleni müzayedeleri netice
sinde hizalacında gösterilen bedellerle müııterileri üzerinde 
takarrür etmiş ise de mezkur bedeller haddi layıkında görül
mediğinden tekrar (otuz bir) gün müddetle ilfın edilmelerine 
karar verilmi.ş ve 19 Eylfıl 931 tarihine müsadif Cumartesi 
güni: ·katı kararlarının çekilmesi takarriir eylemi;ı olduğun

dan yevmi mezkürda .saat on dörtten on altıya kadar Sandık 
İdaresine müracaat eylemeleri !uzumu ilan olunur. 

ıııe tevdi eylemeleri ilan olunur. 

• 
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optan-Fiatına PerakenileSa ış 

• • 

Kara köy 

Erkekler için Hanımlar icin 
Deri taklidi, mütenevvi renklerde 

ingiliz 8 1
/2 

Liradan Çevrilebilir 12 1 / Liradan 
Muşambaları itibaren Muşambalar 2 itibaren 

Müflon ile gabardin 21 1/2 Çevrilebilir 121
/2 

Pardesüler ,, 
Muşambalar " ipekli 21 112 Muşambalar ,, 
Müflon ile gabardin 22 1

/2 Çocuklar • • 
Pardesüleri ,, ıcın -Trençkotlar 13 112 

İngiliz 4112 ,, Muşambaları ,, 
İngiliz biçimi 18 112 

Trençkotlar 8 1
/2 ,, 

Kostümler " Yünlü 8112 Palf:ola!' ,, 

Cihanşümul Marka Mandelberg Empermeabilize Pardesüler 27 1
/2 Lira 

Erkeklere mahsus pardesüler, paltolar, kostümler ve muşambalarla hanım
ef en dil ere mahsus ipekli mantolar ve muşambaların müıitehap çeşitleri 

Deniz levazım satınalma komis-
yonundan: 

3300 adet yün fanile ) kapalı zarfla 24 ağustos 931 pa· 
8000 çift yün çorap ) zartesi günü-saat 11 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 3300 adet 

yün fanile ile 8000 çıft yün çorap kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konu'mwıtur. Münakasa günü olarak tayin edilen 24 
ağustos 931 pazartesi günü saat 11 de teklif edilecek fiat· 
!ar muafık görüldüğü takdirde ihalesi icra edileceğinden 
şartnamesini a:mak isteyenlerin her gün ve vermek isteyen
lerin münakasa günü ve saatinde Kasımpaıa'da deniz müze
sinin umum kapı11 üzerindeki deniz levazım satınalma komis
yonuna müracaatları. 

Emsali olmayan bir yenilik 
Güzel ara, olmak derdi artık lıalledll

mişıir denebilir. 
" BEY 'ELl\11LEL " ( Entemasıonal ) 

aı:lmctlı tıraş bıçaklarla fevkalide daimi 
bir tatlılıkla her gün tıra> olabilirsiniı. 

Alman terakki ve san 'atinin bir nUmu
n<·si olan işbu • Superproduction • ve 
lulr.s bıçaklar valnıı " BIWJ\EL\llU:L " 
rekabet için cihan pi a,alrnna çıkarılmıştır. 

Ve bir adedinin fiatı ise Türkiıedc 7 1·2 
kuruştur. 

Bir • Beynelmilel " bıçakla uzun miid· 
det aynı tatlılık la mükemmel tıra ş olabilir· 
siniz. Bu şartlaki bıçakların üzerindeki f • 4 
yazılı numarl1ar ~ır:ı..s i ıle takip eth::,ini1., 
numaraları değiştirmekle bıçakların her tarafı 
müs"'i aşınır. ve keskinliği devam eder. 
Bir tecrübe ile bu bıçaklardan daha üstUft 

lıı\ak olmadığını o saat anlayacaksınız. Her J<rde bulunur. 
Y egAne bayü: Galata, Kürkçübaşı Han No I! l 

•. -Akyazı Kereste Fabrikaları Müdü.rlüğünden: 
Akyazı Kereste fabrikasının anbarlarında mevcut muhte

lifülcins 2500 M. Mikap mamul kerestenin Fabrika anbarların
dan Adapazarı istasyonuna nakliyesi kapalı zarf usulile müna
kasaya vaz edilmiştir, Talip olanların o/o 7,5 pey akçesi olan 
656 liranın veya bu kıymette Banka mektubunu hamilen yev
mi ihale olan 20-8-931 tarih perşembe günü saat 14 te Adapaza
rı Maliye daiTesindeki komisyonu mahsusuna müracaatları ve 
şeraitini anlamak ve daha fazla tafsilata vakıf olmak arzu 
ecienlerin Akyazıda Fabrika Müdüriyetile Adapazarında Bele
diye Dairesine müracaatları ilan olunur. 

MÜNFESIH VE HALİ TASFİYEDE BULUNAN 

Uşak terakkii ziraat 
Türk Anonim Şirketinden: 

::?irk et "lacaklılarının haklarım nihayet bir sene zarfında 
.asfiyc he~ etine müracaatla isbat etmeleri lüzumu Ticaret 
<anumı;ıwı 444 i::;cii ır.acldcsi mucıbincc aliik;ıdarlar:ı iliirı olu
nur. 

1 RESMi HlN~lR T~ff K UMTED SİHIETİ 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kanraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 ........................ 

Musevi Lisesi 
Beyoğlu - Kumbaracı Sokak İk- J 

mal imtihanlarına 1 Eylül ve tedri- . 
sata 14 Eylülde başlanacaktır. 

Kayıt muamelatı 17 Ağustosdan 
itibaren Cuma ve Cumartesinden 
maada her gün icra olunacaktır. 

Müdiriyer 

AYRHLARITERLEYENLERE 
HiDROL 

TERi" KOKUYU Ol:RHAL KESER VUCUOA 
ZARAR VERM[l HER ECZANEtlE BULUNUR 

VİZE 
Hayvan ve 
Emtia panayırı 

Vize Belediyesinden: 
Her sene olduğu gibi 24 

Ağustosta açılacak ve bir 
hafta devam edecektir. Ge
lecek tüccar ve esnafa her 
tUrlti teshilatın göıterile
ceoi ilan olunur. 

iHTİRA İLANI 
H Atınmağa karşı büyük bir me

tanet ibraz etmeleri Jazımgelen sar 
gılar (tekerlek çenberleri) veııair 

parçaların imali için usul" hakkın- . 

da istihsal olunan 17 Eylül 1927 ta
rih ve 903 numaralı ihtira beratı bu 
öefa mevkii fiile konmak üzre ahe· 
re devrüferağ veya icar edileceğin· 
den talip olanların Galata'da Çini
li Rihtım Hanında Robert Fcrriye 
müracaatları ilin olunur. 

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

FEYZİATİ LİSELERİ 
Ana sınıh - İlk kısım - Lise sınıfları 

Kayıt için cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 
12 den 17 ye kadar müracaat edilebilir, 

Talep edenlere mektep tarifenamesi gönderilir. 
Telefon: Bebek 210 ---________ , __________ _ 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
hastanesi baştabipliğinden: 

Müessesemiz Kalöriferi için lüzumu ola.n 180 ton kriple ma 
den kömürü aleni münakasa suretile satın alınacaktır. 

TaHpler mezkfir kömüre ait şartnameyi almak üzere her 
gün Müessesemiz İdare Memurluğuna ve münakasaya iştirak 
etmek üzere yevmi münakasa ola.rak tesbit edilen 31 Ağustos 
931 tarihine müsa<lif pazartesi günü saat on dörtte teminatı 
muvakkate ve Ticaret Odası vesikaları ile ıbirlikte Galatada 
Karamustafapaşa sokağında kain Istanbul Limanı Sahil Sıh
hiye Merke:ıinde müteş_ekkil komis~ona müracaatları ilan olu
nUır. 

Silindir T aşlayıcısı ( Rekte
fiye) Aranıyor 

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

Anamili Taşcılığına (Rektefiye) Mahiye (150} Lira ücretle 
sahibi ihtisas bir ustaya ihtiyaç vardır. MezkQr mahalle talip 
olacakların Yeşilköyde Hava Makinist Mektebinde imtihan
ları icra kılınmak üzere mezkur mektep Müdüriyetine derhal 
müracaatları. 

--Zonguldak Maden meslek me 
tehi miidiriyetinden: 

Mektep için mübayaa olunacak (40) çift fotin ve (40) ç 
ocak çizmesi 9-8-931 tarihinden itibaren (30) gün müddet 
açık münekasaya konulmuştur. 

Taliplerin şartnameyi gönnek üzere ehr gün mektep 
7-9-931 Pazartesi günü saat 15 te Havzai Fahmiye MüdiriY' 
Belediyeye miiracaatları ve münakasaya iştirak edecekler 
Umumiyesi binasında hazııı- bulunmaları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
' 

li P. Mağazasında mevcut takriben 40000 adet boş çiınt 
j to çuvalları müzayedeye vazedilmiştir. Müzayede 17-8-931 ı 
1 ~hine müsadif pazartesi günii saat 10 da icra olunacaktır. 1 
lıp olanların bu bapta şeraiti anlamak üzere her gün Hayd 
paşa mağazasına müracaat edebilecekleri ve yevmi mezkÜ 
da müzayedeye iştirak eyleyebilecekleri ilan olunur. 

Zonguldak Maden meslek mek' 
tehi müdiriyetinden: 

Mektep ihtiyacı için ( 40) takun işçi elbisesi ve ( 40) tal< 
kostüm ve (20} adet kaputun imaliyesi 9-8--931 tarihinden jt 
haren (30) gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün mektep 
Belediyeye müracaatları ve münakasaya iştiraık edece-kle 
7-9-931 Pazartesi günü saat 15 te Havzai Fehmiye MüdiriY1 

Umumiyesi binasında hazEr bulunmaları ilan olunur. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye h-tahklan 

mutahaaaı•ı 

3 üncü Kolordll 
ilanları 

Hava kıtaat ve müesse 
Cumadan maada hergün öğ- ihtiyacı için 13 kalem tay}'~ 

leden sonra saat (2,30 dans e) malzemesi kapalı zarf usııl 
kadar İstanbulda Divanyolun- 20-10-931 saat 15 te ihalesi i' 
da 118 numaralı hususi daire- edilecektir. Taliplerin şarııı' 
sinde dahili hastalrkları mua- mesini görmek üzere her gıı 
yene ve tedavi eder. Telefon: öğleden evvel komisyonıJJ11 
İstanbul 8923 za ve münakasaya iştirak 1 

de muayyen zamanda Aıl'l<ş 

Üsküdar Hale Sinemasında M. SA. AL. KO. müracaat!• 
Ben Babamı İsterim, ilaveten ilan olunur. (167} 
Kaplan tarzan. Duhuliye 10 ı !!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!~ 

kııruştur. Mes'ul müdi.ir: Dürhanedıi'P 


