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NUSHASI S KURUŞTUR 

Amerika tayyarecileri gazi HZ~ tarafın-· 
dan kabul edildiler. Büyük reisin nutku 

sa -

~-SX 

Diplomasi 
Mücadelesi -- • 

of Celec:ek tubatta toplanacak Hava kahramanlarının intibaları Yeni teşkilat ve ted
birlere ihtiyaç var ! 

h lJ\ beynelmilel tahdidi tesli-
lt konferansına hazırlık ol

lllak ·· lıııı uzere Cemiyeti Akvaın 
lcıı uıni katipliği tarafından vu· 

hiik~ulan .is.tizaha ~arşı F ran~ız 
I' uınetının verdıği cevap ıle 
_l'lnsız Harbiye Nazın M. Ma 

~llıot'nun ayni mevzu hakkın· 
"'lk' be 
11 

1 yanatı, bu konferanıın 
~ derece çetin bir mesele ile 
~tılaıacağını göstermekte-

• Beı seneden beri toplan· 
111•kta olan ihzari konferansla· 
tt "'-

Amerika tayyarecileri bu sabah 
Cümhuriyet abidesine 

merasimle çelenk koyacaklar 
-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

tel l'llaınen henüz esaaa taalluk 

d'ı: bu meseleye tema• bile e• " 
1 T edi~i. anlaşılmaktadır. 

Büyük Türk lideri muhatabı ü~erinde_ fev~alade 
denilecek bir tesir bırakan hır şahsıyettir . ,, 

alıdıdı tealihat konferanaı
:ın en ehemmiyetli safhası, 
,-;~nsa ile Almanya arasındaki 

1 •lı niabetini tayin ve tesbit 
~ınb_ektir. Acaba bu niıbet ne 
21 1 b' · b- tt' · I ır esas üzerıne ına e ırı 

':ektir?. Halen mevcut olan 
~sbet muhafaza edilecek mi? 

h·~~a Almanya Veraailles sul 

1 
Un?n ahkimile ıilahlarından 

F'<l'l.t edilmiş telakki edilerek 
ransarun da ayni nisbet üzeri

:~ tahdidi ıilahı cihetine mi gi 
1lecek? Gerek Fransız muhtı

~ası ve gerek M. Maginot'nun 
eyanatı, bu husustaki Fransız 

110ktai nazarının ne merkezde 
olduğu hakkında bir tereddüde 
IDalıal bırakmayacak derecede 
••rilıtir. Fransa iddia ediyor 
ki, bu gün mevcut bir vazl:vet 
Vardır. Bu fili vaziyet, ister bir 
lakım ahitnamelerin tatbikatı 
tecelliyatr olsun, ister ıer t 
rekabet neticesi teessüs etmiı 
bulunsun. Avrupanın ıiyaıi sis 
temi bu fili vaziyet üzerine 
bina edilmiş bulunuyor. Bina
enaleyh devletler arasındaki 
ınevcut silah nisbetini ·tebdil et 
inek, bu siyasi sistemi altüst 
ttınek demektir. Bu da sulha' 
Yardım etmekten ziyade bir 
lıarp amili olabilir. Bundan son 
ra.M. Maginot, tahdidi teslihat 
llleselesinde nazarı itibara alın 
llıası lazım gelen bir takım 
Prensipler sayıyor ki, Fransa
nın, bu günkü kahir faikiyetini 
tnuhafaza etmek için her ted
biri ileri süreceği anlatılmakta 
dır. 

Diğer taraftan Almanlar, ken 
dilerinin, umumi bir tahdidi tes 
lihata mukaddime olmak üzere 
ıilalılarından tecrit edildikleri-
ni ve kabul edilecek nisbet her 
ne olursa olsun, Fransa da ayni 
nisbet üzere silahlanın tah
dit etmedikçe, kendilerinden ıi 
lilılarını azaltmak bekleneme
Yec:eğini iddia etmektedirler. 
J\nlaşılacağı üzere ihtilaf mü
himdir. Yani tahdidi teslihata 
mukaddime olmak üzere, Al
manya bu tahdidi yapmış mı te 
likki edilecek? Yoksa şimdiki 
nisbet muhafaza edilmek şarti· 
le yeni baştan tahdide mi tabi 
elacak? 

Mesele ıiyasi olduğu kadar 
da hukukidir.VeVersailles mua 
hedesinin ve Cemiyeti Akvam 
misakının tahdidi tealihata ait 
ahkamının tefsirine tabidir. Fa 
kat ne olursa olsun, gelecek şu 
hata kadaı· ehemmiyeti gittikçe 
tebarüz edecek olan bir mesele 
olduğuna şüphe yoktur. Avru• 
l><ı, 2 şubatta toplanacak ~l~n 
tahdidi teslihat konferansı ıçın 
lı_a:ıırlamyor. Almaoyanın ge· 
Çırdiği mali buhrana çare ara
~ak için toplanan konferans
lı~rda hu yola doğru gidildiği 
iı:'•ediJiyor, Her halde Versa
di~~ sulh_ünden beri en büyük 
t~k 0ıtıası mücadelesine gele
'ııı,'uhatta şahit olacağımız 

Şılınaktad ır. 
Ahmet ŞÜKRÜ 

Hava kahramanlarının gögüslerine tayyare cemiyetinin en büyük 
nişanı ismet Pş. tarafından bizzat talik edilmiştir. Bu akşam 

Taksim bahçesinde tayyareciler şerefine büyük bir ziyafet verilecektir 

Y alov11da foto mııhabirimiıı:in çektili resimlerden• Kahraman tayyareciler 
Gazi Haııretlerlle bir arad111:. 

ismet Pş. ve taggcreciler 
Dün semalar fatihi senç Amerika tardılar. Hep birlikte sarayda keneli 

lı tayyareciler Yalovaya siderek bü !erine intizar etmekte olan vali Mu 
yük Türk Reiıicümhuruna arzı ta- hidclin Beyin yanına sttiler. Bir kaç 
ziınat ettiler. Tayyarecileri Yalova- dakikalık bir iıtirahatıen sonra mo
ya götürecek olan Sakarya motörü töre döndüler. Fotognf objektifleri 
saat 14,30 da hareket edecekti. sene itleyor, sinema filmleri gene 

Objektifler karşısında 
durmadan çevriliyordu. 

Seyahat hatırası 
Saat 14 buçuğu br kaç dakika ge 

çe Sakarya motörü snray rıhtımın-

1 
elan açıldı. Motorün arka güverte.in 
de ihtiram mevkiiniıefir Miıter 
Grew ile 1ağ ve solunda oturan M. 
Boarclman ve M. Polando itsal edi-
yorlardı. Amerika sefiri, ıefaret 
miiıteşarmdan maada Vali 
Muhiddin Bey tayyare cemiyetin
den bir heyet te tayarecilere refa
kat etmekte idiler. M. Polando aefi 
re ııarayda ba9lamıt olduğu bir seya 
bat hatırasını tafsilitile, genit hare 
ketlerle tarif ederek anlatıyor. Ge
rek M. Grew gerek sefaret müsteta 
n derin bir alaka ile dinliyorlar. 

Onited pel'S muhabereoi Madma
zel Ring M. Boardman ile bir kena
ra çekilmiı o da. vatandaşına meınle 
ketine ve seyahate ait haberler oor
makla meşgul. 

"Ne güzel bir memleket,, 
Saray burnuna yaklBfbktan sonra 

eenç tayareciler mükileınelerini ya. 
vaılath, sonra tamamen kestiler, ar 
tık gözleri hep ~ehrin emaalıiz man 
zarasına bağlanmıflı. Bu alakalannı 
sürenler kendilerinecamilcr, •ayfiye 
ler hakkında izahat veriyorlardı. Bil 
bassa Yedikule ile Franaızca ismi
nin etrafında güzel bir hikaye işlen 
miı olan Kızkuleıi onları fazla ala
kadar etti. uzakla9tıkça daha güzel
let"n surlar, kuleler, camiler, saray 
!arla m"!gul ola ola ilerileyoruz. M. 
Boardman diyor ki: 

- Ne ıı:üzel bir memleket bu Is
( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fakat bütün dünya sinema ıirket 
!eri tarafından siparit alan Iıtanbul 
ıinernacılan, bütün dünya gazetele
rine resim yetiıtirecek lstanbul ga
zete fotografçıları çok evvelden 
Dolmabahçe nhtnnında toplanmıt, 
objektiflerini kahraman gençlerin 
gelecekleri yola çevinniı bekliyor
lardı. Hareket snatinden on dakika 
evvel tayyareciler geldiler.. Derhal 
yüzlerce objektifin önünde esir edil· 
diler. Gülüyorlar, büyük bir sami
miyetle, derin bir memnuniyetle fo
tografçılar tarafından rica edilen 
vaziyeti alarak resimlerinin çıkması 
na müsaade ediyorlardı. Bir kaç da 
kika sonra gelen Amerika sefiri M. 
Grow tayyarecileri hayli uzamak 
istidadı ıösteren bu vaziyetten kuı· 

Fransız tayyarecileri gittiler 

l Yulfiı ikinci ıahifemizdedir ı · 

1 Gazi Hz. nin
Nut ku 

İnsan kuvveti
nin emsalsiz bir 

zaferi 

" Amerikalıların ve 
Türklerin kalplerini 
de birbirine daha zi
yade yaklaştırdınız,, 

Gazi Hz. Amerikalr tayya
recilere hitaben §U nutku irad 
buyurmuşlardır: 

"-Harikulade seyahatınızı 
Türk milleti yüreklerden tA§Ul 
takdir ve samimiyetle karşıla
dı Amerika semasından yükse
lerek Türk semasında belirecek 
kıymeti misafirleri oradan 
uÇtukları anden itibaren Türki 
ye ufuklarına geldikleri ve top 
raklarımıza kondukları dakika 
ya kadar alaka ile, heyecanla 
takip ' etti. Muvaffakıyetinizi 
can"ve gönülden diledi ve ken
di muvaffakıyeti gibi sevindi. 
Filhakika muvaffakıyetiniz 
hem fennin ve telmiğin hem de 
bilhassa maharet ve cesaret iti 
barile insan kuvvetinin mı
salıiz zaferidir. Kıt'alan birlet 
tirirken milletleri yaldath· 
rıyoraunuz. Sizin gibi kahra
manlar milletleri, biribirlnin aa 
adetleri ve kederlerile alakadar 
bir aile efradı haline getirirler. 
Ştiphe etmem ki siz medeniye
tini hayranlıkla takip ettiğimiz 
yem dünyanın büyük diyan ile 
eski dünya kıt'alanmn mUlteha 
sında bulunan yeni Türkiyeyi 
böyle vasıtasız birlettirirken A 
merikalıların ve Türklerin kalp 
!erini de biribirine daha ziyade 
yaklaştırdınız. Bu güniin genç 
!iği, zamanımıza kadar beteri
yetin tahayyül etmediği sema
vi. yollardan insanlar araaında, 
mılletler arasında yüksek doıt 
luklann yüksek muhabbetlerin 
müessisleri oluyor. Bu ulvi he
deflerin ulviyeti işaretlerini ve 
ren Amerikanın sizin gibi idea
list ve cessur gençlerini karşım 
da görmekle, onlarla görüşmek 
le müftehirim, bahtiyarım. Siz 
aemada güzel bir yol çizdiniz. 
Bu seyahatiniz Türk tayyareci
lerine de hazırlanmak için bü
yük teşvik olacaktır. 

Sizi hararetle tebrik ederim. 
Şahıslarrnızda muhterem Ame 
rika milletini, Amerika bilgi ve 
tekniğini ve Amerika tayyareci 
liğinin kahraman müme~silleri 
ni selamlarım. Yüksek camiam 
zı dünyada yüksek bir surette 
temsil eden muhterem Reisi
cümhurunuzu bu güzel müna
sebetle hürmetle ve muhabbet
le yadederim ve size iyi seya
hatler ve daima böyle muvaf
fakiyetler temenni ederim." 

Mes'ut hadisen in neticeleri 

YALOVA, 1 (A.A.) - Reisicüın 

bur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
bugün Y alovadaki köşklerinde Ame 
rikalı tayyarecileri kabul eınımnda 
hazır bulunan Amerika büyük elçisi 
Mr. Grew Hazretlerine mükaleme 
esnasında demişlerdir ki: 

"Böyle kahramanlar yetişti
ren büyük milleti burada dai
ma muvallakıyyetle temsile
den zatı devletlerini bilhassa 
tebrik ederim. Bu mes'ut hadi 
senin iki memleket arasındaki 
muhabbeti daha ziyade artıra
cağı hakkındaki görüşünüze 

tamamile iştirak ederim,, ,. 

Ziraat bankasının alacağı buğday gene 
memleket dahilinde satılırsa 

diger müstahsilleri müşkülata sokacak .. 

!kbsa~ ~ e~~leti de bankanın bugünkü teşkilah 
ıle bu ışı guç tahakkuk eitireceği kanaatinde.. 

ANKARA, 1 (Aiiuatoı) -
Hakimiyeti Milliye buiiday 
müstahsillarma yardım isimli 
bqmakalesinde hükUmetin yar 
dımına temas ederek ezcümle 
demektedir ki: 
"- Alınacak buğday gene 

memleket c1ahilinde aatıbrsa 
diğer müstahailların mahsulle-. 
rini kolaylıkla ellerinden çıkar 
malarma mini olacaktır. Baıv 
ka alacağı bu mahıulü harice 
satmağa imkan aramalıdır. lk
tıaat vekaleti gerek bu nokta
l!Jı ve gerekse Ziraat bankası
nm bu günkü tetkilitı ile bu 
İ~~n güç tahakkuk edeceğini dil 
tunerek ona göre tetkilit ve 
tedbir almmaaı lüzumuna kani 
bulunmaktadır. Milli istihsali 
yalnız buhran günlerinde değil 
normal zamanda da koruyan 
cümhuriyet hükümeti bu yeni 
hareketile buğday müstahıilla.. 

llchsat Vekili M. Şeref B. 

rmm büyük bir lasmının ıztıra
bıns tahfif edecek ve onların ye 
ni •eneye daha az bir yükle ve 
daha büyük bir net'e ile girme. 
!erine imkan hazırlayacaktır." 

Resim sergisi açıldı 
Bu sene sergi resim ve imza 

itibarile biraz farklıdır 
Galatasaray mektebi salonla 

nnda dün Güzel san'atler birli 
ğ_i resim sergilerinin on betinci 
sı a.çıldr. Bu on beşinci sergi 
gösteriyor ki ressamlarımız ıer 
gilere karşı eski itina ve alaka 
lannı yavaş yavaş kaybetmek 
tedirler. Gene bu sergi gösteri
yor ki ressamlarımız araların
da üç kuvvetli un&ur kaybetmiş 
!erdir.Yapılan yoklamada Çallı 
İbrahim. Namık İsmail, Nazmi 
Ziya Beyler yokturlar. Sergiye 
Vali muavini Fazlı Bey, polis 
müdürü Ali Rıza Bey gelmiı
lerdi. Sergi Şevket Beyin iktı
sadi buhranı ressamlarımızın 

mesailerine mazeret olarak gös 
teren kısa bir nutkunu mütee.
kıp lstanbul meb'uıu Salih 
Cimcoz Bey tarafından küıat 
edilmiştir. Sergide bu sene on 
sene evvelki imzalara tesadüf 
edilmemiştir. 

Geçenlerde Ali Münip, 
Elif Naci Beylerle Zahide 
Hanımın resimleri serginin en 
güzel, en muvaffak eserleridir. 
Ali Münip Beyin zevcesinin 
"portresi" ve Cihangir tarafla
rında yapılmış bir "peyizaj" 1 

büyük bir dikkat ve itina, çalış 
ma tarzının güzel bir 
misal olarak gösterebilir. 

Elif Naci Bey orijinal ve ıaya
nı dikkat iki eser tEıthir etmif' 
tir. Bunlardan "haıta aym ço
cukları,, hiı, fikir ve ifade nok· 
tai nazanndan sergideki resim 
lere kartı büyük bir faikiyet 
ve muvaffakıyet göstererek di
ğer resimlerden hemen ayrılı· 
yor. Zahide Hanımın natür
mortlan ve kataloğa dahil o). 
ınayanlardan Kadri, Bedri Rah 
mi Beylerin eserleri husuıiyet· 
!eri itibarile ıayanı takdirdir· 
leır. Sergi, bir ay müddetle U• 

muma açıktır. 

Matbuat 
Celsesi 

Binaenaleyh it bu radd.:ye gel- · 
meden evvel bühimetin bu bapta 
esaılı tedbirler arayıp bulrruuı"lıa

kilıaten lazımdır. Ve bu bihak· 
kın kendisinden beklediğimiz bir 
vazifedir. Bu vazifenin ifasında 

teahhur vukua getirilmesi çok ağır 
mes'uliyet ve vebali. mucip olaca4 

ğını kaydeylemeği zaruri ıörUI" 

ve hükümetin bu bapta ne düşü· 

nüyorsa sarahaten söylenmesine 

İntizaren küriÜyÜ terkederim. ( Brı 

vo seıleri, alkışlar). 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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ERMENİLER· :. 
·· .HARİCf · .. · ·Hae~RtER •• r . . 

Yazan: A. H. Nazırlar . Romaya da gidecekler 
Bir sırrı ifşa edeceğim 
Belki bir kaç aktörün yüzündeki 

maske kalkacakhr. 

Alman nazırlarından sonra Romaya gelecek olan 
Fransız nazırları Berlini de ziyaret edecekler 

Fakat herkes hakikati öğrenecek .• 
Her tarafta 
Tasarruf 

Bağdat ve Baara havai üsleri 
mukabilinde Kürt imtiyazları 
değıl, Kürt varlığı bile Irak -
İngiltere muahedesinden kaldı 
rılmıttı .İşte şeyh Mahmut'un 
son zamanlardaki kıyamları,ln 
giliz komiserine yazdığı tehdit 
mektupları ve "batka bir idare 
altında yaşamak veya ölmek 
mecburiyeti basıl olunca Türk 
sür:gülerine iltica etmeği saa
det bileceklerini,, söylemesi bu 
kancık politikanın zulmünden 
ileri eelmişti. 
. Şu bahsi kapamazdaıı evçd 
Mister Kop ailesinin ve Taı
nak - Hoybun teşekküllerinin 
üzerine titredikleri bir sırrı da 
if,a etmek cür'etinde buluna
cağız. Bu sırrın iftası bir çok 
aktörün yüzündeki peçeyi yırta 
cak iıe de milyonlarca alika
d,ulara deği9mesi imkanı olmr 
yan bir hakikatin son cevabını 
bildireceği için boıboğazlık ad 
dolunmıyacağı kanaatinde -
yım: 

Mister Kop'un Kürt murah
hasları namile evvela Bağdat'a 
ve sonra da Haaiçe'ye topladı
ğı bir kaç seraeri Akvam cemi
yetine verilmek üzere imzalat
tıklan bir "istiklal arizesi" ni 
cemiyet umum katipliğine ver 
diler. Arizede "biz istiklal iste 
riz !,, diyorlardı. 

Akvam cemiyeti kitipliği şu 
cevabi verdi: 

"Sulh muahedelermde istik
la 1 verilecek milletler tayin o
it nmuş ve iatiklilleri verilmit· 
tir. Akvam cemiyeti verilecek 
~aska istikliller tanımıyor.,, 

Evet bu ceı1ap Ihsan Nuri, 
Abdülkadil' Kemali ve Şükrü 
Mehmet gibi hain, korkak ve 
vicdan avcılarının kafasına ağ 
rıdağından daha ağır bir bom
ba gibi düttü ve onların tutun
dukları dalları kırdı. Onlar tim 
di batı ezilmiş bir yılan kuyru
ğu gibi kıvranıp çarpınıyor ve 
Antalya ik Hacice arasında ye 
ni plinlar için mekik dokuyor· 
lar .... 

Medet, ey Mister Kop! 

En büyük Fransa 
Bir avuç Ermeni ve Kürdün 

iki büyük siyaıet elinde oyna
yıp lı:ırılacak bir oyuncak hali
ne getirildiğini tekrarda ısrar 
etmiyeceğiz. Fakat bu zeki ve 
cesur adamlara gözlerini ka
maştıran sun'i ziya oyunları 
arasında b;r h;,kikat yıldızı gös 
terme~i insaniyet borcu sayı

yorum. Ortada "en büyük F
ransa., olmak gayesi varken 
"büyük Ermenistan,, veya "bü 
yük Kürdiıta,1,, serapları arka 
aında bir kısım saf adamları 
koşturmak, gramerdeki meş
hur havuç hikayesinin feci bir 
temsilinden başka r.edir? 

Ermeni, Kürt, Arap, zenci 
hep çalı,arak hep mahkiim ya
şayacak, çünkü büyük fransa
nın en büyük fransa olmsaı la
zımdır. Sabık Fransız reisicüm 
huru Gaston Dumerg bu sene
nin nisanmda Tunus'a gittiği 
zaman Tunus bey!nin nutkuna 
cevap verirlıen demi~ti ki: 

"Fransız medeniyeti Afrika 
simalindeki }'ransız müstemli
kesine yüksek bir mevki temin 
etmiştir. Biz bu faaliy~t!mize 
devam edeceğiz ve asli bırak
mıyacağız.,, 

Bu söze maruf Fransız gaze 
lesi ( l) şunları ilave ediyor
du: • 

"Bu nutuk fırka politikala
rına rağmen bütün Fransızlar· 
da yaşaması lazım gelen en bü 
yük Fransa fikrini kuvvetlen
dirmelidir. Dedelerimizin vak
ti!~ vücude getirdiği en büyük 
Fr:ıns . esası sessizce ve mede
r:i bir t?ırzda tahakkuk etmeli. 
dir. Her Fransız yalnız büyük 
bir vatana değil, gayet geniş 
bir de.,let arazisine şahsan bağ 

(JJ T~n1ps, JJ 1risan. 9Jl 

h olmalı ve onu kuvvetlendir
meğe çalıımalıdır. Galiba mek 
teplerimizde bu nokta ehem
miyeti niabetinde çocuklarımı
za telkin edilmiyor. Tunustaki 
Zafer heykeli yalnız o zaman
ki muzafferiyetin hatırası de
ğil, bizim medeni genişleme
mizin ve bundan sonra hiç bir 
desise ve oyunun bozamayaca
ğı geoit -müstemlikecilik fik 
rinin bir timsalidir. M. Du
merg'in seyahatten sonra zih
nimize şunu iyice yerleştirmeli 
yiz ki Fransız müstemlikecili
ği artık el ile tutulacak bir ha
kikat olmuttur.,, 

Suriye bakında da M. Ro
bert Beauplan "Suriye nereye 
gidiyor., adlı kitabında şöyle 
diyor: 

"Suriye ziraat, maden ve sa· 
nayi cihetinden çok zengin ve 
bereketli bir yer... F ransada 
diplomat, gazeteci, müdekkik .. 
herkes Suriyeye istikbal mem 
leketif diyor. Sabık yuca ko
miser Henri de Jouvenel 22 a· 
ğustos 926 tarihinde verdiği 
nutukta demiştir ki: 

" Suriye ve Lübnan Fransa
yı tamamlayan iki memleket
tir .. Fransa fazla zengin olma. 
yorsa bu orada kumaşçılığa ya 
rayacak şeylerin bulunmama
sından ileri geliyor. işte Suri
ye ve Lübnan bu hususta Fran 
•-ın servetini yükseltecekler
dir. Suriye bir vakitler de Ro
manın anbarı olmuştu.,, 

Rober dö Boplan bu sözlere 
açık bir insan vicdanı ile !Un· 
!arı ilave ediyor: 

Oyle amma biz Suriyeyi zen 
ginlettirmek için ne yaptık? 

lktısadi buhran memlekette 
memnuniyetsizlik ve kin uyan 
dırdı. Bunun birinci alameti da 
ima muvazenesiz bulunması
dır.,, 

Şimdi bizden ziyade alaka· 
darların zihninde bu "en bü. 
yük Fransa ve geniı müıtemli
kecilik,, gayesi dururken gü
nün birinde iıgalin, mandanın 
ve boyunduruğun kalkacağım 
beklemek ve bu fikri telkin e
denlerin vicdanlarına inanmak 
ahmahk mı dır? Suali çöreklen 
miyor mu? 

Fena idare, iktisadi 
buhran ve muhaceret 

Fransa mandasının Suriyeye 
getirdiği felaketleri biraz da 
F ransızlarm kendi dillerinden 
dinlemek ister misiniz? 

Rober dö Boplan diyor ki: 
"Suriyedeki siyasi hataları

mız fena te3irini iktıaat üzerin 
de de gösterdi. Şam vak'asına 
~ydan vermeseydik iktısadi
yatı düzeltebilirdik. iktısadi
yat düzelseydi bugünkü muha· 
lefetin kuvveti kalmazdı. 

Suriyeye 70.000 kişilik bir 
ordu 180.000.000 luk bir büt
çe yüklettik. Suriyelileri telaşa 
düşürmemek için ordunun le
vazım ve iaşesini Suriyeden sa 
tın alacağız dedik, fakat .... ,, 

R-100 kabilisevk 
balonunu da 

satmak isteyorlar 
LONDRA, 31 A.A. - Umumi 

lıidematta yapılmaaı mümkün ma
Arif tahdidatını tetkike memur o

lan komıyonun raporu ne1redilmiı~ 

tir. 
Komitenin vesayası meyanında 

bilhasaa muallimler maaılarııun ten 
zili, keza, ordu menıubini maaılan· 
nın indiriJmesi, iısizlere muavenet 

için tahıiı edilen para miktannın 

tenkiıi, yol şebekesinin tevsii ıçın 

vücude getirilmi, olan aandıiın il
saıı vardır. 

Bu vesikaya nazaran bu suretle 

96,578,000 lira ta&arruf edilebile
cekt.ir. Rapor, hava itleri nazırının 

kullanılmakta olan tayyare ve mo
tör tipleri miktarını tenzil imkanını 

derpit etmesini teklif eylemektedir. 
Ayni zamanda deniz İnşaatının 

milli tezgahlara tevdi olunması, R -
100 balonunun ıatdmMı veya sökü 
lüp bosulması, ve 1931 senesi için 
balonlara tahılı edilmit olan 50,000 
lna:iliz lirasının ııelecek senelerde 
20,000 İngiliz liraaına indirilmesi 
de teklif olunmaktadır. 

Amele fırkaaı mensuplarından 

iki meb'uı, ekseriyetin fikrine, bil
haı&a itıizlere yardrm ve deniz in

ıaatı meselelerinde iıtirak edemiye
celderini beyan etmiılerdir. 

Proje kabine buhranı 
tevlit edecek? 

mı 

LONDRA, 31 A. A. - Evening 
Standard yazıyor: 

Tasarruf komitesi raporunUll 
bizzat amele fırkasında veya buau

ıi itıizler yardım meaeleıinde mu• 
balefete uğraması muhtemeldir. 

Kabine, kabul ediluek siyaseti 
tayin edeceği zaman buhran zubur 

edecektir. Mezkur ııazeteye naza
ran, bazı mabafil halkın bazı sınıı. 

!arma yeni yükler tahmil edecek o
lan amele . hükumetinden bazı nazır
ların çekileceğini beyan etmektedir. 

M. Mac Donald 
Lossimouth'da 

LONDRA, 31 A.A. - M. Mac 
Donald tayyare ile Louimoutb'a 
gitmiıtir. Orada yuvarlak maıa 

konferansının toplanacağı güne ka· 
dar kalma., muhtemeldir. 

Avam kamarası 
tatil edildi 

LONORA, 31 A.A. -Avam 
kamarası, 20 teırinievvele kadar 
tatil edilmiştir. Hükumet, beynel
milel mali vaziyet dolayısile, milli 
menfaat icap ettiği taktirde kama
rayı bu tarihten evvel içtimaa da .. 

vet etmek hakkını muhafaza etmek
tedir. 

Bir kamyon kazası 
AUGSBOURG, 31 A.A. - için 

de altı kiti bulunan bir kamyon bir 
hendeğe yuvarlanmııtır. Bir ki~i 

ölmüı, ikisi ağır olmak üzere bet 
kiti de yaralanmııtır. 

Rober dö Boplan'ın uzun ten Bir meb'uı tevkif edildi 
kitleri ile okuyucularımızı yor 
mamak için ben söyliyeyim; 
fakat hayvanların samanlarını 
bile Fransadan getirttiler. Ge
ne müeellif söyliyor: 

"İngilizler Suriyede iken 
Türk lirasını altına tahvil et· 
mislerdi. Biz de 25 altın frank 
!ık-İngiliz lirası kıymetindeki 
Suriye altınını 20 fransız fran
gına indirdik .. o sırada fransız 
frangı 5Ür'atle düşmeğe başla
dığmdan Suriye altınları da yu 
varlandı ... ,, 

HAMBURG, 31 A.A. - Mahke-
me huzuruna çıkmaktan mükerre

ren imtina cbnif olan Nazi meb'us

lardan Kari Paufmann, tevkif edil-
mittir. 

Roma Forumun'da 
ROMA, 31 A.A. - Canturi reis 

!iği vazifeıini ifa etmek için bedeni 
terbiye mektebi kurslarına devam 
eden 2 bin delikanlı Roma F oru-
munde toplanmışlardır. Burada, ta
rih muallimi bir nutuk söyliyerek 

Roma'nın cihan medeniyeti Üzerin· 

de icra etmiş olduğu nüfuzdan bah-
Yuvarlandı ve bir gün evvel 

zengin olan Suı;yeli bir gün 
sonra en fakir fransızdan daha setmiştir. 
fakir o 1 d u . Kitap sahibinin ba h • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
setmedi~i bir şey daha var: Su senesi zarfında ecnebi bankala 
riye altınlarını ve Suriye hu- n Avrupaya 620 .. 00~ altın ~e.vk 
dutlarından kaçırılacak diğer ettiler. Bu senenın ılk ayı ıçın
altınları kolayca Fransaya nak deki altın sevkiyatı 50.000 li
ledebilmek için Suriyeden altın ra idi • 
ihracına müsaade edildi. 930 (Devamı var) 

Bü_qük Hava 
Seferleri 

iki Amerikalı daha 
Terre-Ncuw'den 

Moskovaya gittiler 

.... .,,. ·ı 

-..t 

' Nevgorl<tan doğruca Mos
koflaga gidetı Pangbor 

ve Herndon 

MOSKOVA, 31 (A.A.) 
Herndor ile Pangbor burada 
karaya inmişlerdir. (Doğru 
Nevyorktan) 
MOSKOVA31 A.A. - Amy 

Joohnıon, buraya gelmittir. 
(Doğru Londradan) 

MlLLlYET - Tayyareci 
Herdnon ve Pangbor, Nevyork 
ta.n doğruca ıehrimize gelen A 
merikalı tayyarecilerle beraber 
ayni günün sabahında Ameri
kada T erre-Nouvie' den hareket 
etmişlerdir. 

Tayyareler tek satıhlıdır. Mo 
törü 850 beygir kuvvetindedir. 
Tayyareciler beraberlerine 
3,825 litre benzin. almıılardır. 

Moskovadan devri alem reko 
runu kırmak için şarka hareket 
edeceklerdir. 

Zeppelin kutuptan döndü 
BERLİN, 31 (A.A.) - Ku 

tupta icra etmit olduğu sefer
den avdet eden zeppelin Tem
pelheff'te karaya inmit ve mü
teakıben Friedrichhaffen'e ha
reket etmiştir. 

Komünistlerle kanla 
kavga 

NEUMONSTER, 31 A..A. -
Gece, komünistlerden mürekkep bir 
grup "Nazis" lwin içtima aktetmiı 
oldukları bir binaya baıkm etmiı

lerılir. Bir arbede çıkmıttır. 10 ağır 
yaralı vardır. 

Varna açıklarında bir 
deniz kazası 

SOFY A, 31 A.A.. - 6 seyyahın 
binınit olduiu bir kayık Varna'ya 
doiru ııelmekte iken şiddetli bir fO" 
tınaya yakalanır. O smlda onlarda 
hiç bir ııemi bulunmuyordu. Kayık 
batınak üzere idi. Bu eınada Euıci
nograde sarayının bahçesinde bu
lunmakta olan kral Boriı, seyyahla· 
nn bu halini söriir bemen bir kano 
otomobil çıkartarak kazuedelerin 
imdadına kopr ve onları kurtara· 
rak bir kötke naklettirir. Kral bili
hare otomobille köşke selerek ka
zazedelerin vaziyeti hakkın<ia ma-
lumat almı~ ır. 

Bir tren kazası 
DORTMUND, 31 A. A. - Bu

gün bir tren, önünde 'bir lokomotif• 
ark .. ında diğer bir lokomotif oldu
iu halde Siegen istikamette Alten
munden'den hareket etıni!tir. Ar
kada bulunan lokomotif, katardan 
ayrılmıı, tekrar ka!ara yetişmek ü
zere ilerleyerek 1iddetle çarpmıı

tır. Birçok vagon, hasara uiranu,
tır. 40 yaralı vardır, altısının yara .. 

sı ağırdır. 

Kral geziyor 
LONDRA, 31 A.A. - Sabık is

panya kralı Alfons, bir tenezzüh 
icrası için bir ağustosta Vice Toy 

lndia vapuruna binecektir. 

M. Briand rahatsız 
P ARiS, 31 A.A.. - M. Briand, 

hafif surette rahatsız olduğundan, 

b.ir kaç gün İstirahat 
CocherelJe aitmiıtir. 

etınek Üzı·~ 

Roma 
Mülakatı 
Nazırlar ltalyada 

neler görüşecekler? 
PARlS, 31 (A.A.) - M. 

Brüning ile M. Curtius, bu haf 
ta nihayetinde Romanya, M. 
Lava! ile M. Briand da ağus
tos ayı nihayetinde Berline gİ· 
deceklerdir. 

Roma seyahati 
BERLlN 31 (A.A.) - Ga

zeteler, nim resmi membalar· 
dan almış oldukları haberlere 
atfen, Alman başvekili ile hari· 
ciye nazırının Fransa başveki· 
li ile hariciye nazırının Berlini 
ziyaretlerinden evvel Romayı 
ziyaret etmeleri muhtemeldir. 
Bu ziyarete ait davetname ya
kında gönderilecektir. 

Alman başvekilinin ziyareti 
tarihini şimdiden tesbit etmek 
mümkün değildir. Zira Alman 
yanın mali vaziyetinin ıslahı 
itleri mumaileyhin Berlinde bu 
lunmaıım istilzam ebnektedir. 
Zikri geçen nim resmi memba· 
lardan alınan maliiınata göre, 
Almanya hükUmeti, Hoover 
planına hiç bir kayıt ve Ş&rt 
ileri sürmeksizin hemen muva
fakat etmit olan ltalyaya Al. 
man milleti namına mümkün 
olduğu kadar yakın bir zaman 
da teıekkür etmeği ciddi bir su 
rette arzu etmekledir. Alınan 
nazırlannın Romayı ziyaretle
ri e.nasında Almanya, lngilte
re Amerika ve Fransa arasın-

' da müzakerata zemin teıkil et 
mit olan beyr.elmilel meseleler 
le iltigal olunacaktır. 

İtalyanın hatttr hareketi ma 
nidar olmak itibarile tahdidi 
teslihat meselesi bilhassa bü
yük bir ehemmiyeti haiz ola
caktır. 

Mac Donald izahat flerdi 

LONDRA, 31 (A.A.) - A
vam kamarasında Berlin seya
hati hakkında sorulan bir sua
le cevap veren Başvekil M. 
Mac Donald, bu hususa dair 
bir tebliğ neşredilmit olduğu 
nu söylemittir. Mumaileyh, 
seyahatinin bidayette Alman 
nazırlannın ziyaretini iade i· 
çin tertip edilmiş olduğunu ha
tırlatmıt ve maamafih Chequ
ers' de giritilmit olan müzakere 
ye devam etmek ve Londra kon 
feranaı tarafından tanzim edil
mit plan dahilinde Almanya
run mali vaziyetii tetkik etmek 
fırsatını kaçırmamıt olduğunu 
söylemiştir. Mumaileyh demit 
tir ki: 

Mükalemelerin neticesi biz
de konferansın yapmış olduğu 
vesayanın Alm11nyanın mali 
mütkülatına acilen çaresaz ve 
Almanyanın diğer kredilere ih 
tiyacı olup olmadığım ve bu 
kredilerin ne °'ekilde verilebile 
ce~ini göstermeğe müsaade 
bahşolacağı kanaatini tevlit et 
miştir. 

Beynelmilel tediyat b:ınkaaı 
tarafından ihdas edilmiş olan 
komite, şimdi iş başındadır. 

Mütaleasmı pek yakında bildi
r~ektir. 

M. Mac Donald demİ§tir ki: 
lkaeti esnasında iki memleketi 
ali.kadar eden mühim mesele
leri gözden geçirdik. Bilhassa 
tahdidi teslihat meselesi ile kö 
mür madenlerinde masai saatle 
ri meselesini tetkik ettik. 

Mumaileyh, Alman millelin
den, hükumetinden ve gazeteci 
)erinden görmüş olduğu hüsnü 
kabulden bahsetmiştir. 

Merk~z: bankaları mümes-
silleri komitesi 

BALE, 1 A. A. - Beynelmilel 
tediyat bankası Londra konferan

sında Almanya'nın n"lali va.ziyetini.n 

düzetltilmesi hakkında yapılan tav
ıiyelere göre tetkikatta bulunmak 
üzere merkez bankaları tarafından 

tayin edilen münte'isillerden m:.ir~k 

Akalliyetter için 
Kanun 

ANKARA 1 (Telefonla) -
Dahiliye vekaleti ekalliyetler 
için bir kanun layihası hazırla 
mıştır. Bu layihada patrikha
ne, hahamhane gibi müessese 
Jetin vazifeleri ve faaliyet sa
ha/an tasrih olunmuştur. ----------···----
Defterdarlık 
Kadrosu 

Kadro, yeni mülki 
teşkilata göre 

tanzim edilmişhr-

Defterdar Şefik Beg 

Defterdarlığın yeni sene va· 
ridat kadrosu geldiği cihetle 
dün tebligat yapılmıştır. Yeni 
kadro, lstanbulun yeni mülki 
tetkilatma söre tanzim edilmiı 
tir. 

Birinci, ikinci 9ube müdür
lükleri ilga edilmiş ve Hilmi, 
Amir Beyler latanbul kazaları 
malmüdürlüklerine tayin edil· 
mitlerdir. 

Biz kadronun bu kısmını ve 
açıkta kalan diğer memurlarm 
da münhallere tayin olunduiu 
nu cuma günkü nüshamızda 
yazmıttık. 

Mütemmim olarak aldığımız 
malumata nazaran dördüncü 
şube müdürü Naci Bey timdi 
lik açıkta kalmaktadır. 

Muhasebe kadrosunda olup 
tahsilat işlerine bakan üçüncü 
şube müdürü Nafiz Bey hak
kında henüz kadro gelmemiş
tir. 
Diğer taraftan muhasebe kad 

roıu da gelmemittir. 

Maaş tediye emri 
Tediye emri gelmediğinden 

dün maas verilememiştir .. 
Tediye- emri gelince maat bu 

gün verilecektir. 

Türkiye • Belçika 
ikamet mu

kavelesi imza edildi 
ANKARA 1 (J\. \.) - iiiı 

ile Belçika arasında ınüzakere 

mekte olan ikamet mukavelesi iıf 
lanmıştır .. 

Nevyork'ta haydutl 
la mücadele 

NEVYORK, 31 A.A.-N 
york polis müdürü, tehrin ....,.11>1..ı 
yerlerinde türeyen etkiY• • 
kartı tiddetli ve aman ver 
bir mücadele açılmış olduj 
ve akşamları saat 18 ten 5 

sabahın saat altısına kadar 
kaklarda otomobilli polis 
vetleri dolattınlacağrnı söY 
mittir. Uzun menzilli tüfe 
le müsallab bulunacak olaıı 
polislere maruz kalacakları 
arruzlara silahla mukabele 
meleri için emir verilmiştir. 

Bir bankadan 100 b. 
peçeta gasbedildi 
BARCELONE, 31 A.A. 

Bir takım meçhul tahıslar, 
rinde revolver olduğu bal 
U rquijo bankasının tubesine 
rerelc: 100,000 peçeta alıp 1 
tünnüslerdir. 

F ra~S!Z - İngiliz mar ı..,,, 
licar 

müzakereleri lı.a 
PARtS, 31 A.A. - tngil' )'na• 

bankasının mümessili M. K" le 

dersley Paris'e gelmiftir. M O 
maileyh, uzun uzadiye Fran ı.,d 
ba.nka5l müdürile görüşmiİ le nı 
tür. 

M. Monet ile M. Kindersl 
bu sonuncunun Paris'e yaptı 
ilk seyahat esnasında kale . tikaı 
alını! oldukları itilaf proje1t <ekti 
nin müzakeresine devam etıı~ 8 
!erdir. ~ 

Başlıca mali piyasalarda "' "•k 
kit muamelelerinin tanzimi lerin 
lunda banknot ihracın me:ı:.; 
İngiliz Fransız ve Ameri~ 
bankalarının ne gibi şerait iç•' 
de müşterek bir harekette btt A 
lunabilec:ekleri m<t5elesini tel )'un 
kik etmitlerdir. Bu mükalenıt! leh 
ler yann da devam edecektir· leh 
. d ıırı ltalyan tezgahlann il h.u 

O 1 ıın 

MlLANO, 31 A.A. - " tıın 
müzdeki pazar günü Fium'_dl d;ın 
bir torpido muhribi denize dl" bay 
dirilecektir. -· 

Lloyd George'unsıhha~ 
LONDRA, 31 A.A.- M. Uo1I 

Ceorge, geceyi rabat geçinnittir• 

Dahiliye, iktisat 
kadroları 

Dahiliye ve lktııat vekiletll 
ri kadroları da gelmemiıtir. 

Fransız tayyarecileri 
dün sabah gittiler 

Orduya mensup beş tayyaremiı, 
misafirleri hududa kadar teşyi etti 

Avrupa etrafınd:ı yaptıkları de- ı te de Chambreun de vardı. 
vir uçuıu münaıebetile ıehrimize ! Vali Bey, tayyarec:ilere Gazi H:ı-

. . ti . . B nlu1., gelen franıız tayyarecileri, din aa- nın memnumye ennı, •t . 
bab 9,20 de Y eşilköyden Atinaya Hariciye ..ekilinİB ıellmlannı tebli~ 
hareket etmişlerdir. etınit, bayırlı yolculuklar t-9' 

riy 
bi 

Sabahleyin misafir tayyareciler eylemiıtir. 
· · k. ·ı b be Tayyareciler hareket etmed.,-tayyare cemıyetı er anı ı e era r 

. .. . evvel tayyare cemiyeti lstanbul tll' 
otomobillere binerek Ye,ılkoye gıt- L-.· ' . • d .... F h . B f'I kuma'1' 

ue.ı mu uru e mı • 10 
mi•leı·dir. Tayyarociler otelden ha- buk-' 

'I' danı ceneral de Goyı'a bir P rcket ederken caddeyi dolduran . 

halkın alkışları ara.,nda fehirden 
aynlınışlardır. Y eşilköyde de tay· 
yareci!erin harek~ti münas\!betilc 

toplanmıt bir halk kalabalığı vardı. 
T~yie gelen zevat arl\sında vali 

Muhiddin B. kolaı·du ve tayyare 
cemiyeti erkilnı , fra.nsız sefiri Com-

kep biı· komite letkil etmiştiı·. 

Kısa vadeli krediler 
· NEVYORK, 31 A. A. - Dün 

al<~am N evyork'taki fedeı:al Reser

ve bank'ında bir toplantı yapmış o-

. lan Amcrikı.n bankerleri kısa vad~

li krediler haklrnda Reich•bank u
mum müdürü tarafından bu yakın

larda y:ıpılmış olan tebliğ hakkınd'I 
tetkikatta b"lunmu1lardır. Alman-

verdi ve ceneral filo namına Türk•· 

yede gördükleri hüsnü kabulden d• 
layı te,ekkür ve veda etti. 

Bundan sonra tayyareciler taY" 
yarelerine bindiler ve haı·eket etti· 
fer. Ordumuza mensup be, tayyare 
misafirleri hududa kadar teui eda-
rek, geri döndüler. 

!arın bu tekliflerinin, bilhassa lu•' 
·ı 1 . • ol vadeli kredı ere evve ce ıstenmı~ 

duğu gibi iki sene değil laknt alt' 

ay devam edilmeıi hakkındaki tef<• 
lifin esas itibarile tatlı ve makul gÖ 

rüldüğü haber alınmıştır. 

Bu huiusta kat'ii bir itilıi.f Y~ 

t>ılmadan evvel An1erikan bankerle

rinin bazı mukabil tekliflvde bul•' 

maları muhtemeldir. 
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çiftçiden para • 
yerıne buğday alacaktır 

vııagett" ~ononıi 
Fidanlık 

yerine buğday /Ziraat Müdüriyeti 
Para 
itaat Bankasının kararı buğday j faaliyette 
fiatlerine tesir edebilecek mi? j dık~~;"::k:~~:~~~ .. b~t~:;~n~:.:;~: 

Len gelince Ziraat müdiı·iyeti yap· 

.~ı.,,, "'"liiınata nazaran, Ziraat ramıt olan M. V enizelos Avus mıı olduğu pı·oırrıun veçhile faaliye
" ı..," kliylüyü b.nloaya kartı o- turya rejisi ile de bir anlatma te geçec.,ktir. Bu m"yanda fidanlık
iıı.. rç ~Ükünd.,n kurtarmak için, yapmıştır. Bu 1W1la1maya ka- lara çok ehemmiyet verilmektedir. 

il 1 çiftçiıinin bankaya olan 5 dar Avusturya rejisi Yunania-
Yo,. liralık borcunun buğday o- tandan senevi ancak 6 mily011 İskan dosyaları i. t.ı.ıile karar vermitti- ıiling kıymetinde tütün alır- iskanı adi derecesinde olan borç 

· ı.,,~t bıı.nka11nı11 bu kararı bel- ken badema 29 milyon tiling- tarın affı hakkındaki kanunun tat
""-ldayı kıymetlendirmek nokta- lik tütün al caktır. bikı için lazun gelen dosyalar tan-

~ ınühim deiildir. Y alnı:ı: huğ Yunanhlar Ruslara da 13 zim edilmiıtir. 
1 çıftçiıini himaye ve onun bor- milyon kilo tütün satmışlar- --------
.d~ hafifletmek cephesinden !<'* dır. Bu tütünler en aşağı cim Yoklamalar 

.. °'•caktır. tütünlerdir. 
_l'urtnyenin senevi buğday iıtih- Diğer taraftan haber aldığı- ou·· n başla dl 
lı 30 milyon kental olduğuna mıza göre Yunan milli banka

'"'•n, 10 bin kentala tekabül e- sı Almanyadaki bazı sigara fab 
" 5 milyon lira Türk buğdayına 

1 
rikalarına Yunan tütünlerile 

ll,j Pek az kıymet verecektir fa- itlemek şartile bir kaç milyon 
t • kl"f . "'llhakkak k" T .. k -"t · · · marklık sermaye te ı etmıf· 

l)' h' ı ur ~ c.ısım a~ . 
ır YÜl<ten kurtarmış olacaktır. tır. 

Vrupada bir kereste 
ıt sendikası 

. 
0 1l>anya ile Yugoslavya kere•· 

<ile · . ._ 
rı hı:tısadi buhranın kereste 

••••tind h ı · d... · 1 k e usu e getır ıgı tesır e-
arşı ınücadele etmek üzere, Vi

•Q~• .ı_ ... toplanarak bir mukavele 
letrni,Jerdir. 

tdllOrt aün süren uzun münakaşa
atı sonra imzalanan bu mukave-

ltıu ·b· er ınce merkezi Bal şehrinde 
e şubesi Viyana' da olmak üzere 
•ıkiı edilecek sindikaya münavebe 
. ~ lt<>men ve Y uıroslav kereşte fab 

at<irlet"inden bir zat riyaset ede
ektir. 

8irirn kereste ticaretimiz üzeri~ 
· de müeuir olacak olan bu itilif 
a.ldtnıd" ihracat ofisi kereste tacir
tinin nazarı dikkatini celbetmittlr. 

Yunan tütünlerine 
yeni müşteriler 

Alman malumata nazaran 
unan Batvekili M. Veni:ıe!os 
ehistan seyahati .,.,nasında 
ehistan tütüq rejisi ile bir 
ukavele aktetmittir. Bu mü
iın mukavele mucibince Lehis 
lln rejisi her sene Yunanistan
an 4-5 milyon kilo tütün mü
Yaa edecektir. Viyanaya uğ-

• 

İzmirden bir haftalık 
ihracat 

Gelen malumata nazaran İz 
mil"den son biı- hafta zarfmda 
şu maddelor ihraç edilmiştir. 

276,71 9 kilo pamuk, 723359 
kilo palamut, 12,309 kilo üzüm 
200 kilo incir, 542,665 kilo zey 
tin yağı ihraç edilmiştir. İncir 
stoku ancak 3427 ve üzün sto
ku 32650 kilo kalmıştır. 

Kereste ihracatımız 
ihracat ofisi idare komitesi 

dün toplanarak kereste ihraca
tımız haklonda hazırlanan ra
poru tetkik etmiştir. 

Cihan pamuk rekoltesi 
Bir İstatistiğe nazaran 930 • 

931 cihan pamuk ı·ekoltesi 
27,267,000 balyadır. 

Sovyet Rusyanın 
buğday ihracatı 

LONDRA, 31 A. A. - Avam 
kamarasında, ticaret nazırı M. Gra .. 
ham, 30 hazjranda hitam bulan 12 
aylık devre esnasında Sovyetlerin 
ihraç etmiş oldukları buğday mik
tarımn takriben 1,422,800 tona ba
liğ olmuş olduğunu tasrih etmiş· 

tir. 

Eytam, eramil ve mütekaidi 
nin eylı'.il yoklamalarına, dün
den itibaren malmüdürlükleri
ne merbut yoklama yerlerinde 
başlanmıştır. Yoklamaların 
yanlışlığa ve karışıklığa mey
dan verilmemesi için yoklama 
!ar mülga zat maaşlarının ma
aş tevzi ettikleri ve yoklama 
yaptıkları yerlerde icra edil
mektedir. Y alruz Kadıköy mal 
müdürlüğü yoklamaları Kadı
köy halinde yapmaktadır. Dün 
yoı<;amaların birinci günü oldu 
ğu için maaş sahipleri yoklama 
kağıtlarını almışlardır. 
Maaş sahiplerinin yoklama

da bizzat bulunmaları fart tu
tu [maktadır. Maaş sahiplerin
den yoklama yerine gidemeye
cek derecede ihtiyar, alil ve has 
ta olanlarla yoklama günlerin
de muvakkaten diğer vilayetle 
re gitmiş olanlar müstesna tu
tulmaktadır. Bu gibilerin yok
lamumı her kim yaptıracak i
se hüviyetini, mahalli ikameti
ni, ve kimin yoklamasını yap
tırdığını natık fotograflı ilmü
haberi ikametgahının ihtiyar 
heyetine tasdik ettirerek, maaş 
sahibinin yoklama ilmü haberi 
ile birlikte yoklama esnasında 
memuru mahauswıa verilecek
tir. Hüviyet ilmühaberlerini ge 
tirmeyenlerin maaş ilmühaber 
!eri kabul edilmeyecektir. 

Ziraat bankası Istanbul 
müdürlüğü 

Ziraat bankası htanbul şube 
si müdürlüğüne tayin edilen 
Ahsen Bey dün vazifesine ba§ 
lamışbr. 

Ahsen Bey Devlet demiryol 
!arından naklen Ziraat bankası 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. Altı kişi bir genci 

ağırca yaraladılar 
Maksatları gencin yanındaki bir 

kızı alıp götürmekmiş 

dip Hakkı Efendi evvelki gün 
Ortaköy rüsumat muhafaza ku 
lübesine girmiş, muhafaza me
muru 321 n1V11aralı Avni Efeın 
dinin tabancasını şarjörlerini, 
11 fişengini çalmıştır. 

Otomobil altında 

Belediyede inhisarlar 

Kadını boğup kuyuya 
atanlar yakalandılar 

Bütçe 
----.--

NihayetAnkaradan 
dün tebliğ edildi 
Belediyenin haziranda tatbik 

edilmesi lizım .-elen bütçesi vi
liy ette dün tudik edilerek ve
kaletten gelmiıtir. Muhasebe 
müdürlüğü bütçede vekaletçe 
yapdan tadil ve taaarrufatı tes 
bit için müvazene müdiı;yetine 
havale etmittir. Bütçenin han
gi fasıllarda en ziyade tadili.ta 
uğrıtdığı kat'I rakam olarak bu 
akşam anlaşılacaktır. 

Barut ve Av 
Fişekleri 
İki inhisar idaresi 

tevhit edilecek 
Barut ve mevaddı infilii.kı

ye. i?lıi~arı §irketi ile av fİ§ek
le~ı ınhısarı tirketi heyeti umu 
mıyeleri 19 ağustosta fevkala
de bir içtimaa davet edilmi§ler 
dir. 

Kasımpaşadaki cinayeti kimler 
yaptı? - Çolak 1-Iayri 

Efendiyi polisler dövmüş mü ? Bu içtimada görü§ülecek 
mevzu bu iki tirketin birle•me-

Bundan iki ay ~adar evve~ Ka· ı . Daha birkaç ı~it. dinlendikten 
sımpaıada 9 uncu ılk mektebın ku· sonra muhakeme ıddıtt ve müdafaa 
yu•unda Zehra iırninde bir kadına için diğer bir güne kaldı. Bütçe gelmediği için beledi

ye şimdiye kadar bir çok tami
rat ve inşaatı tehir etmitti. 

si meselesidir. • 
.. Esuen 926 senesinde teşek

~ul _eden bu iki tirketin inhinr 
~n;ıtıy~zla~ı ayrı ayrı alındığı 
ıçın, şımdıye kadar muamelatı 
•yrı kalmıştı. 

ait olduğu tahkikat neticesinde an-
laşılan bir ceset bulunmuştu. Zabı
ta o günden beri cinayeti örten eı
rar perdesjni kaldırmakla meşgul

dü. Yapılan tahkikat, cinayetin Za
ralı Nuri ve Hüseyin isminde iki 

şahıs tarafından yapıldığını meyda
na çıkarmış ve Hüseyinle Nuri Sı

vasa tabi Zarada yakalanal"ak şehri 
mize getirilmiılerdir. Müddei umu
mi muavinlerinden Ki.mil Bey dün 

Kasımpaşa merkezine .&iderek. maz
nunların isticvabile meşgul olmuı
tur. 

Çolak Hayri Ef. 
dövülmüş mü? 

Şükrü Ef. İsminde bir polis me
muruna hakarette bulunmak, ve da
ha sair bazı cüriirnlerle maznun bu .. 

lunan çolak Hayri Ef. nin dün 2 İn 
ci cezada devam edildi. 

Dünkü celsede dinlenen şahit
ler, Hayri efendiynin lehinde bu
lunan çolak Hayri Ef. nin muhake 
mesine dün 2 İnci cezada devam e
dildi. 

- Efendim, ben gözümle gör .. 

düm. Polisler Hayri Ef. yi ort•ları
na almış meçle dövüyorlardı. Hay
ri Ef. nin yüzü gözü kan içindeydi. 

Diğer bir şahit de bu tarzda ifa
de verince reis sordu: 

- Sokak ortasında mı dövüyor
lardı 

- Evet Beyim, sokak ortaıında .. 
- Peki amma niçin &okakta döv-

sünler .•. Karakol yok mu? 

Matbuat cürümleri 
Müddeiumumilik kadrosunun 

tevsii kararlaştığı yazdmııtı. Kadro 
ya dünden itibaren yeniden iki mu 

avin ili.ve edilmiftir. Yeni muavin

ler, 3 üncü Hukuk mahkemesi aza 

mülizrm1erinden Meliha. Hanrm i

le muavinlerden Sabri Beydir. 

Meliha Hanımla Sabri Beyin 
yeni Matbuat kanunu münae.ebetile; 

gazetelerin neşriyatını tetkike ıne

m•ır edilecekleri söylenmektedir. 

Akşam davası 
AH.ram gazetesi aleyhine 0 rahip

lerle rahibeler arasında,,. ve "'Kızıl 

perde,, isimlerini taşıyan tefrikala

rından dolayı açılan müstehcen net 
riyat davastna dün 1 inci cezada 

devam edilmiş ve muhakeme iddia 

ve müdafaa için kalmıştır . 

Ernniyet sandığındaki 
ihtilas davası 

Emniyeti sandığında 2555 lira 
ihtilasla maznun olarak muhakeme 
edilen bazı memurlar arasında me• 

murlardan Kemal B. de karıımııtı. 
Dün emniyet sandığı müdürü 

Tevfik B. bir muharririmize demit
tir ki: 

- Memurlanıruzdan Kemal be
yin ifadeıine müracaat edilerek, 
dahili dava edilmlıtir. Onun alaka
sı yoktur. Maznun irfan Beydir.,, 

Şehrin lizım olan bazı müb
rem ihtiyaçları da derhal temin 
edilecek ve projeleri, keşifleri 
yapılan bazı inşaat ve tamirata 
da derhal batlanacaktır. 

Maaş verildi 
Belediye dün memurin maa

§atmı vermiştir. Yeni kazanç 
vergisi kanununua nazaran bu 
maaştan kazanç ta kesilmiıtir. 
yirmi liraya kadar olan ücret 
ve maaşlardan kazanç vergisi 
kesilmemiştir. 

Otobüsleri kontrol 
daha sıkı olacak 

Otobüs talimatnameııi tatbik 
edilmeğe başladığı halde, bili 
gayri fenni bazı otobüsler sey
rüsefer ederek kazalara sebebi 
yet vermektedirler. Belediye re 
is muavini Hamit Bey dün bu 
hususta bir muharririmize şu i
zahatı vermiştir: 

- Talimatnamenin tatbikın
dao beri bir çok otobüs seyrüse 
ferden tamamen menedilmiş
tiı-. Ancak talimatnamenin bir 
müddet sonra mer'i olma ta ba! 
)ayacak bazı mevaddı vardır. 
Tabii bu müddetin hülulünde 
şimdiki kontröl ve teftişler da
ha ziyade teşdit edilecektir. 
Hali hazırda talimatname har
fiyen tatbik edilmektedir. Hi
llifına hareket edenler deri.al 
tecziye ediliyor.,, 

H_er iki şirketin hisselerine 
~•lıye vekaleti ve bir Fransız 
şırketi sahip bulunmaktadırlar 

Bu iki şirketin biı-leşmesi 
daha faideli görüldüğünden va 
pılacak heyeti umumiye içti.;,a 
rnda şirketleTin tevhidi teklif 
edilecektir. 

Tütün inhiıannda 
yeni kadro 

Tütün inhisarında kadronun 
yeni şekli dün ay batı olduğu f alc,le gene tebliğ edilmemiştir 
nhııa~ memurlanna dün maaş 

ta verılmemittir. 
Aldığımız ma!Uu.ta naza

ran bu gün maaı emrile bera
tı:• kadro da tebliğ edilecek
tır. 

Meyhanelerin kapanma 
müddeti 

. Bar, meyhane ve birahanele 
r~n g~eleri kapanma saatlerini 
fımdıye kadar vll&yet polis va
sıtasile tesbit ettiriyordu. Bu 
vazife !İmdi belediyeye devre
dilmiıtir. Belediye bu hususta 
tetkikata başlaınııtır. Birahane 
ve barların kapanma ••etlerin
de bazı tadilat yapılacak mevki 
ile berabeT müessesenin sınıfı
na da bakılacaktır. 

- ~--

Köprüiüzade 
Fuat Bey 

/Bina 
Vergileri 

Müstahdeminin kayıt 
müddeti 

Müatahdeminin belediyeye 
teıçili ve hi.ivviyet cüzdanları 
alma müddeti 27 ağustosta hi
tam bulmaktadır. lktısat mü
dürlüğii bu mühlet zarfında bü 
tün müstahdeminin muamelesi 
nin ikmal edilemiyeceğini tes
bit etmittir. Bu müddetin tem 
didi için daimi encümene müra 
caat edilecektir. 

Afgan sefiri 
Efgan ıefiri Ahmet Han dün An

karadan fehrimi:ae ırelmitlfr. Efgan 
talebesi ve lroJoniaj tat'aftndan kar

tılanan ıefir burada bilha•sa talebe 
vaziyetleri j)e m91gul olacaktır. 

_ ........ 
Edebiyat fakültesinde 

dünkü içtima 
münakaşalı oldu 

Tahriri müsakkafat 
komisyonlarına 

dün tebliğ edildi. 

Caddelerde geçit 
yerleri 

Karaköyde bir kaldırımdan 
diğer kaldırıma geçmek üzere 
iki muhtelif mahalde san par
ke ile iki şerit yapılmııtır. Bu 
hususta ve&aiti nakliyeye bir 
kaç &Üne kadar bir tamim yapı 
lacaktır. 

Zat maaşları muhase
beciliğinin hesapları 
Mülga zat ınaatları muhase 

beciliğine ait hesaplann iki ay 
dan beri devam eden tetkikatı 
nihayet bulmu§, evrak ve he
sap cetvelleri sabık muhasebe
ci Süleyman Sırrı Bey tarafın
dan Maliye vekiletlne gönde
rilmiıtir. Diğer buı evrak ve 
dosyalar defterdarlığa devredil 
mek üzere b .. ırlıınmıttır. 

Tal ebe mübadelesi . Galatada Mumhane cadde- , vine geç gelmiş, zevcesi Fahri-
111de oturan 18 yatında Ha- ye de buna kızarak adamcağızı 

~arı Abdullah evvelki gün Mari demek bıçağı ile kasığından 
1•ıninde bir kadınla Takıim ta tehlikeli surette yaralamıttır. 
liınhane meydanına giderek o- Mecruh koca Zükiir hastahane 
lurınuı, Mari ile hamamcı Meh sine kaldırılmıf, eli bıçaklı ka

t ve hüviyetleri anlatılma- rısr da polisler tarafından yaka 
htı 4 ukadaşları Mari ile Ha- !anarak hakkında tahkikata 
s~nın yanına gelmişler ve Ma- başlanmıştıı-. 
llyj almak istemi,lerdir. Bitta 

İbrahim isminde bir genç ev
velki gün Fatihte Fevzipata 
caddesinden geçerken toför 
F erhadın idaresindeki otomo
bil biaıklete çarpmış, İbrahim 
düşmüş, otomobil altında kala
rak, başından ve ayağından ya 
ralanmıştrr. Mecruh Guraba 
hastahanesine kaldırılmış, şo
för yakalanmıştır. 

Edebiyat faku~t ........ •tlecGsi mü
derriıinj dün saat 3 de içtima ede
rde fakülte reisi intihabı meselesini 
görüşmüttlir. 

Yeni bina vergileri kanunu 
dün tahriri müsakkafat komis
yonlarına tebfiğ edilmiştir. Ka 
ııun tahriri müsakkafat komis
yonlarının itlerini halk lehine 
daha ziyade kolaylaştırmıttır. 
Eski kamında komisyon Mali
ye vek&letince tayin edilf!ll bir 
reis ile iki azadan ve belediye
den müntehip üç kişiden mü
rekkepti. Yeni kanuna nazaran 
komisyon Maliye vekaletince 
tayin edilen bir reis ile bir aza 
ve felıir meclisinden müntehip 
bir aza ile tahrir olunan mınta
ka heyeti ihtiyariyelerince inti 
hap edilmi! iki azadan mürek
kep olacaktır. Binalar yeni ka
nuna nazaran, yüzde 13, yüzde 
17 .-lbi cinslerine göre aynlao 
müte.favüt niıbetle değil yüzde 
12 blarak umumi esas üzerm
den tayin edilecektir. Bu vazi
yete göre vergilerde vasati yüz 
de 4{) ve yüzde 45 niıbetinde te 

Bu geçitte evveli yolcuların 
geçmesi a11l olduğu için bu ıe
ritte otomobiller sür'ati on ki
lometreye ve tramvaylar da bir 
kilometreye indireceklerdir. 
Halka geçmek İçin müaaade et 
meğe daima mecbur tutulacak
lardır. 

Liyip:ı.ig dariilfiinıntu ile talelM 
mübadeleıj eaaaı kanrlattırılnut ve 
hukuk falriiheainden Muaınmer ve 
Sacli Beylerin Uyip•ite ;...,,, I• 
karrür etm.iıtlr. 

Uyipaiiden de iki talebe yaı.

da memleketimiz" ıelerek hukulı 
tahsil "decelderdir. Dün Liyip:aii
den bir murabbaı ırelenolr: bu hu-İ Hasanın erkeklik gururu bu 

ııa müsaade etmemiş, 6 kişi ile 
boğuşarak yanındaki kadını 
Vernıemeğe çalışmıştır. 

Altı kişinin imansız savleti 
kar§ısında 18 yaşındaki Hasa
mn bütün mücadelesi tesirsiz 
kalmış, Halitle Mehmet Hasa
nı bıçakla ikisi sırtından biri
si göğsünden, ikisi kolundan ol 
inak üzere beş yerinden derin 
ve tehlikeli surette yaralaya
rak kaçmışlardır. Vak'adan 
derhal müddei umumilik h~
herdar edilmiş, muavinlerden 
l\.i.rııil Bey mahalli vak'aya gi
derek tahkikata vaz'ıyet etmİ§· 
ltıecruh ümitsiz bir halde has
~alı.aneye kaldırılmıştır. Kaçan 
~'İhlerden ikisi derdest edil
d ışllir. Diğerleri aranmakta-

•t ar. 

Eli pıçakh zevce 
l<:asıın d k h .. ah ·a et u-

Bomba ile balık 
avlayanlar 

Akbıyıkta oturan balıkçı es
nafından Remzi Mustafa ile 
Niyazi Hüseyin dün bomba ile 
balık avlarken görülmü,Ier, 
bomba ile balık avlamak mem
nu olduğ·u için yakalanmışlu
dır. 

Gijvercin avlarken 
Muhiddin isminde birisi de

niz kenarında lastik sapan ile 
güvercin avla yormuş, Yarala
nan güvercinlerden birisi Aziz 
isminde birisinin kayığıa düş
müş, Aziz de güvercini tutup 
uçurmuştur. Muhiddin bundan 
muğber olarak Azizi öyle döv
müştür ki, biçarenin dişleri kı
rılmış, yiizü gözii kan içinde 
kalmıştır. Muhiddin yakalan-

mıştır. 

Tabanca hırsızı 

Dört kişi biribirlerini 
yaraladılar 

Evvelki akşam Cihangirde 
aile bahcesi önünde 4 genç kav 
ga etmitler, bıçakla biribirini 
yaralamışlardır. 

Kavga eden şahular 18 ya
şında T odori, 17 ya!ında Koço 
17 yaşında Nihat ve 20 yaşında 
Zekeriya dır. 

Polis hepsini birden yakala
mış, tedavi ettirmiş ve hakla
rında kanuni muameleye teves 
sül etmiştir. 

Kumar 
Üsküdarda Selman Ağa ma 

hallesinde Bülbüldere caddesin 
de oturan Adil ve Enver ku
mar oynarlarke11J cürmü meş
hut halinde yakalanmışlardır. 

Polis kadrosu 
Şehrimiz polis kadrosu he

nüz gelmediği için dün polis 

a • maaşları tesviye edilememiş-

içtima oaat 6 ya kadar devam 
ctmif, fakat bir netice hasıl olma
mı,tı:r. içtima hayli münakaşalı oJ. 
muftur. Müzakerat ınekturn tutul
maktadır. 

Gene Fuat Beye rey verilmesi 
için müdafaa yapan müderriılcr bu 
sefer ekıeriyet toplayamamıılardır. 
Dünkü içtimada daha birkaç na1112e 
din iımi geçtiği anla,ılmaktadır. 
Fakat buhların kimler oldukla,. SÖy 
lenmemektedir. Müderrisler hiç bir 
netice hasıl olmadan dağılmışlar
dır. 

içtimadan sonra rei• Vekili Şekip 
B. gazetecilere kın:ca detniıtir ki: 

- Bu ihzari bir içtima oldu. in
tihap salı günü yapılacaktır. 

Mübadele komisyonu 
ikinci murahhaslığı 
ANKARA 1 (Telefonla) _ 

Hariciye vekaleti birinci §Ube, 
birinci daire umum müdürü 
Esat Bey mübadele komisyonu 
ikinci murahhaslığına tayin e

"f 

nezzül olacaktır. 

Ticaret borsası yeni 
idare meclisinde 

Ticaret borsası yeni idare 
meclisi dün ilk içtimaını yapa
rak ihzari bazı meseleler üzerin 
de gllrüşmüştür. 

Fransız hava kahramanlan 
filosu 

. Geçen çarşamba günü şehrimizi 
zıyaret eıden Fransız tayya~"leri 
Filosuna umum Avrupada bonzin 
ve yağ1arrnın itasına Fransız Hava 
Nezaı:-eti cihan şümul olan Şel ~ir
kctını memur etmiştir. 
Fransız Iiava kahramanları filo.su 

İstanbul ve Eskişehitc uğradıkların 
da kerıdileriıı.e levazımatın itasını 
Şel kwnpanyasını Türkiyede tem
sil eden Di Asiatik Petro.leum kom. 
pan.i . CT~rkiye Şubesi) Limited Şir
ketı ıle ıfa eylemiştir. 

Bu terit tatbiki iyi netice ve 
rince şehrin muhtelif yerlerin
de İn§a edilecektir. 

ıuıta darülfünun em.anetile 

etınittir. 

Bu son hırıltındır inşallah!... 

temaı 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

2 AGUSTOS 1931 
IDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, 
htımbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye iç.in Hariç için 

3 ayl&ğı 400 kuruı 800 kuruı 

• 
12 

" 750 ,, 1400 " .. 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 t.uruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 

~ Vakıa otomobil kazası, va
s puı· kazası, timendifer kazası 
f tayyare kazasından dıı.ha çok
b tur amma ona binenlerle buna 
f binenlerin adedı arasında azim 
ö i'ark vardır. Diyemeyiz ki; tay
s yare tamamen emin bir vautai 
f rnıkliyedir. Size bunun aksini 
t uzun uzadı rakamlarla iabata 

kaıkanlar vardır. Lakin bütün 
d bu hikayeler bize vapura biner 
d ken hissettiğimiz kendi kendi
z n.! gelen emniyeti tayyareye bi 
r nerken vermiyor. Vermedikçe 

benim için tayyare kazalı ve 
r. h 1- ~e likeli bir vasıtadır. Çünkü 
"\ e küçük bir ihmal en büyük 
, ve tamiri muhal felaketi intaç 

edebiliyor. 
!!! Daha bir hafta evvel İ&tan
c buldan uçup Bulgaristana dü
n şen ta}·yarenin acıklı hikayesi-

ni duymuşsunuzdur. Altı kişi 
1- dıı; diri yandı. Yerde küllerini 
'i buldular. Kaza neden, nasıl ol
rr d u bilen yok! hep tahmin! 
ş, Şimdi hatıra bir şey geliyor. 
B Nasıl Marmaradaki (Sevinç) 
le faciası bizim limandaki vapur
s !arın sağlıamlığını ve içindeki 

can kurtarma vasıtalarını tetki 
·' ke bizi sevkettise bu feci kaza
t da artık bizim memleketten 

kalkan yolcu tayyarelerinin 
ti muntazam ve seyahate mükem 

mel surette elverişli oldukları
ru tetkik etmemize amil olmalı 
ılır. 

ti Bozulduğu zaman nihayet 
nı yer yüzünde kalan otomobilleri 
Y1 ıuda yüzen tekneleri sıkı sıkı 
la muayene edip te en ufak arıza
la • mutlaka bir felaket intac e-

len tayyareleri yoklamamak 
le ni.nasız olur. Bana söyledikle

"İne göre ciddi bir tetkik bir 
m ;ok tayyarelerin i,ten çekilme 

ıini mucip olacakmış! .. 
ta Bulunmuş bacak 

Büyükadada bir bacak bul
m nutlar .. bacak ender bulunan 
et ;eylerden olmakla beraber ba
kı :aksız adamlara da ender tesa-

lüf diyoruz. Bu gibileri elbette 
.. caklarından bıktıkları ıçm. 

l! tU mütehammil uzuvlardanken 
k !ilerini mahrum bırakmış de-

:ildirler ... 

t Halbuki her gün yüzlerce ka 
1 asız adama rast geliyoruz da 

~ :azetelerde "bulunmut bat., di 
a •e bir haber okumuyoruz ... Bu 

•tlar nereye gidiyor.? 

a Sulu süt 
r Sütün, adamın, havanın, yo
~ urtun sulusu makbul değil-
1 ir. Limonun, armutun, ağzın, 

ehrin sulusu makbuldür ... La
İ.n bizde iş berakistir. Şehir 

c uru, ağızlar kuru, limonlar ku 
J; sütler, yoğurtlar, insanlar 

a ıkır şakır... Gel de içinden 
ık.! 

FELEK 
= 

~Kadıköy-. 
Hilaliahmer Sünnet düğünü 
13 Ağusto; 931 Perşem~e 
günü ve gecesi M·s·rlı o\?lu 

bahç•<i,d • 

Yeni Neşriyaf _ 

Büyük Adamlar Serisi: 4 

Victor Hugo 
Yazan: lbralıim Aldattin B. 

Maarif Vekaleti "Büyük a- ı olan Victor Hugo'yu kendi di
damlar serisi,, adı altında bir !iade tetkike muktedir olamı-
netriyat silsilesi yapmııtır. Bu 
serinin dördüncü numarasını 
İbrahim Aliiattin Beyin Victor 
Hugo hakkındaki bir eseri te,. 
kil ediyor. Serinin ilk numarası 
Büyük Gazi'ye aittir. Fakat he 
nüz neıredilmemittir. Namık 
Kemal ile Pasteur' e ait olan İ· 
kinci ve üçüncü numaraları ise, 
yalnız orta mektep ihtiyacına 
yetebilecek kadar kısa olmut
tur. İbrahim Alaattin B., Vic
tor Hugo'sunda çerçeceyi biraz 
geniıletmiş, eseri 200 sahifelik 
bir tetkik haline koymuştur. 

Fransa'nın on dokuzuncu a
sır tarihinde Victor Hugo en 
mühim simalardan biridir."Ben 
doğduğum zaman bu asır iki 
yaşında idi,, diyen büyük fran
sız tairi yalnız edebiyat çerçe
vesi içinde de kalmamıttır. 
Memleketin siyasiyatına karıı
mış, içtimai hayatına nüfuz et
miş, fikriyle, vücudiyle, kalemi 
le Fransa'da büyük bir tekamiir 
lün rehber ve amillerinden biri 
olmuıtur. Hayata girdiği sıra
da Fransa onuncu Charles dev
rini yaşıyordu. Şair 1830 ihti
lalinin mütevviklerinden biri ol 
du, bu ihtilal neticesinde itba
ıına gelen Orlean hanedanı dev 
rinde Pair de France, yani ıim 
diki tabir ile ayan tayin edildi. 
Buna rağmen temmuz kırallığı 
na karşı çok ısınmış değildi. A
sıl içini dolduran cümhuriyet 
aşkını 1848 ihtilali meydana çı 
kardı. O zamanlar cümhur rei
si sıfatile iş başıa gelen Prens 
Louis Napoleon'u seviyordu. 
Lakin -kendi tabirince- bu 
küçük Nepoteon günün birinde 
amcasımn impaı·atorluk tacım 
kafasına giymeğe kalkınca Hu
go nun sevgisi müthiş bir nef
rete çevrildi. İkinci imparator
luk devrini menfalarda sürükli 
yen şair, 1870 felaketinden son 
ra tekrar memleketine geldi ve 
istikbali görmüş bir aziz gibi 
karşılandı. 

Siyasi hayatında hemen dai
ma cümhuriyetçi, içtimai fikir
lerinde daima derin ve müsama 
hakir, edebi hayatında uzun 
müddet ateşin ve teceddütçü 

yan vatandaşlara tanıtmak .•• 
Bu kitabın hedefi ve gayesi iş
te budur. 

Victor Hugo edebiyatımız ü 
zerinde de mühim tesirler yap
mıftır. Hugo Fransız edebiya.. 
tında klasikliği ortadan kaldıra 
rak uzun mücadelelerle "Ro
mantisme,, adını verdiği yeni 
mesleği tesis eylediği .zamanlar 
da, Türki:ye'de gözlerini garba 
doğru açmıttı. Yeni, ateşli, can 
lı, kuvvetli romantik edebiyat, 
garptan ilham bekliyen şairle
rimizi ediplerimizi harekete ge
tirdi. Namık Kemal' aŞağı yu
karı gerek siyasi ve gerek ede
bi ruhiyle Hugo'ya benzetilebi 
lir. "İntibah., romanını Kemal' 
e, "bir sefilenin hasbuhali., ni 
Hamid'e ilham eden Hugo nun 
Le roi s'amuse'ü "Les miserab
les" idir. 

llk defa olarak Türkçe Vic
tor Hugo'ya dair eser yazan 
merhum Dr. Beşir Fuat B. ol
muştu. Gene şairin ismini tatı· 
yan bu kitap, aynı zamanda Zo 
la'nm Hugo'ya tevcih ettiği 
tenkitlerden de bahsediyordu. 
Bu eserin intişarı o zaman Me
nemenli Zade Tahir Beyin neş 
rettiği "Gayret,. sütunlarında 
bir de münakaşayı mucip ol
muştu. 

Hugo'nun en büyük ve en 
ıeçme romanı sayılan " Les mi
serables., ŞemsettinSamiB .tara 
fından dilimize çevrilmiştir. 
Başta Hernani olmak üzere bir 
çok tiyatroları da tercüme edil 
miş ve oynanmıttır. 

Ibrahim Alaattin B. Türk e. 
debiyatında bu kadar tesiri ol
muş bir Fransız şairini tanıt
makla yeni neslin okuyucuları
na yei bir hizmet etmittir. Ese
rin tasnifi güzel, ifadesi açık ve 
düzgündür. Bir tek noksanı var 
sa, daha mufassal olmaması, 
Hugo'nun eserleri ve bunların 
mevzuları hakkında daha ziya
de malumat verilmemit ohna-
aıdır. • 
Kitabın hacmine sığıfamıyan 

bu malumatın da ileriki tabıla
rında verileceğini ümit ederiz. 

1. NECMİ 
......................................................................................................... _ 

Hırsız kadın • 

Nektör, "yeni mağaza., nın 
biı·icik sahibi, müdiri, kasadarı, 
muhasebeci ve herşeyidir. Bu 
"yeni mağaza., da her çeşit tu
hafiye etyau satdır. 

Vakıa mağazanın bulundu
ğu sokak o kadar i,lek değil
dir. Fakat sabah ve akşam de
vair ve müessesat memur ve 
müstahdimleri kestirme oldu
ğu için, bu yolu tercih ederler. 
Bir mağaza için bulunduğu 

caddenin bu kadarcık faydası 
olması da bir kir sayılır. Nek
tör'ün mağazası da o civa
rın en güzel mağazasıdır ha! 
Raflarında tuhafiyenin her çe
şidi vardır. Kadın için de, er
kek için de .. Bir müşteri ma
ğazaya girdikten sonra mutla
ka kuıtümüne göre bir fey bu
labilir . 

Mağaza, böyle olutunu, sa
hibine medyundur. Çünkü sa
hibi sağa sola üstadane bir na
zarla baktı mı, ne eksik, ne faz 
la derhal kestirir. Eksiği ta
mamlar, fazlayı kaldrrır. 

Sabahleyin en evvel gelen o
dur, en son çıkan da odur. Göz 
leri çalıştırdığı adamların üze
rindedir. Hiç bir saniyesi me
seli güzel bir kadın ve yahut 
metresi gelse, malı fiatından 
aşağı satamaz. 

Gözünün bu kadar keskin ol 
masıledir ki bir gün M. Nektör 
cidden güzel ve hatta şık giyin 
miş bir kadının 19 frank kıyme 
tinde bir dantelayı kimse gör
meden korsajının içine yerleş
tirdiğini farketti. 

Skandaldan hoşlanmadığı 
için, yavaşça lu.-sız kadının ya 

- Fransızcadın -

nına yaklaştı. Yavaş bir sesle: 
- Madam, sizi gördüm, de

di, benimle beraber geliniz. 
Kadının da skandaldan hoş

lanmadığı ayan beyan şundan 
anlaşılıyordu ki, Nektör'ü ma
ğaza dahilindeki yazıhanesine 
kadar takibe mecbur kalmıştı. 
Ancak yazıhaneye girip te ka
pı kapanıncadır ki, bülbül gibi 
ötmeğe başladı: 

- Efendi, dedi, sizin bu ha
reketiniz bir alcaklıktır. Beni 
eli.lemin yanında rezil ettiniz. 
Sizi polise şikayet edeceğim. 

Bu ötüşe aldırıt etmeyen 
Mösyö Nektör, elini kadının 
koraajına attığı gibi, dantelayı 
meydana çıkardı. 
Kadın, bu bariz hakikatin kar
şısında da inkara sapabilirdi. 
Bereket versin kadınlar haki
katten yılmaz mahluklardır. 
Ancak erkekler hakikatten ür
kerler. Kadın için öyle mi ya? 
Fakat gene böyle olmakla be
raber kadın tabyayı değiştirdi. 

Bu defa: 
- Efendim, dedi, ben bed

baht bir kadınım. Bu dantela
yı aldım, evet, inkar etmiyo
rum. Fakat istemiyerek.. İçim
de tahammül edemediğim bir 
kuvvet beni hırsızlığa sevketti. 
Çünkü bende bu hastalık var. 
Çalmak hastalığı .. Bir gün ha 
yatımda müthiş bir korku ge
çirdim. O zamandan beri calı
yorum. İhtiyacımdan mı, h~yır 
hastalığımdan ... 

Fakat Nektör, öyle sirkat 
hastalığından anlayanlardan 
değildi. 

- Madam, dedi, siz bir hır-

Matbuat celsesi 
( Ba~ı birinci sahifede) 

Celal Nuri B. (Tekirdağ) 

Efendim; fl'hsıma taalluk ettiği 

için affınım iıtirham ediyorum. 
Pek küçüle bir ifadem vardır. Ali 
Saip Beyin bu)'llrduğu &"ibi (Y d· 
maz) ııazet.,.i mahiyetini değiıtir

mezden evvel oraya yazı yazmak~ 

tan vaz geçtiğimiz herkeıçe ma

lumdur. Bu ııazeteye yuı yazmak· 
tan feragatten sonradır ki müna

sebetsiz neıriyata girişti. Bidayet· 
te bu aazetenin muvafık netriyat~ 

ta bulunduğu için bir limtit sure
tinde teıkili dÜfÜnulınüftÜ ve bu
nun için de bir veıika İmza edilmi,~ 
ti. Şu kadar ki, böyle bir limti
din teşkili cihetine biliilıara gidil· 
memiı ve hazırlığa dair olan bu 
kağıt da hükümıüz addolunarak 
geri ahnnuıtır. Mesele bundan iba 
rettir. Keyfiyeti bir iki gün evvel 
lstanbul matbuatı vasıtasile am

menin enzarına arzettim. 
Başvekil ismet Pt. ( Malat-

ya) - Muhterem efendiler; hatip
ler mevzuu bahıolan meseleden he
yecan ve infialle bahsettiler. 

Memlekete zarar olmak üzere gös
terdikleri misaller, tetrih ettikle
ri esaslar intibahı muciptir. Bü

tün bu tafsilituı içinde, hüküme
te teveccüh eden itabı takdir et
miyor değilim. Bu kadar tikiyete 
mahal vermek için hüktinıetin bir 
çok tedbirlerde ek•iklik etmi§ ol
maıı li.zımdır. 

Matbuat hürriyetinin suiisti-

maline kartı hükümetin elinde 
medarı tatbik olacak hem salilıi

yet vardır, hem de memlekette 
mer'i olan kanunlar vardır. Ka
nunlarrn cereyanı tabiisini bilir

ıiniz. Şahsiyata taalluk eden mat 
buat ceraimi ıah11lar tarafından 

mabkemelerde tabrik olunur. Hü
kümete taallük eden ceraim mah
kemelerde takip olunur. Hakim· 
terin vereceği hükümler ile şika

yetler adli neticeye raptolunurlar. 
Hükumetin bundan baıka da sali.
hiyeti vardır. O da kendi takdir
lerine ııöre her hangi bir gazeteyi 
intitardan menederek kapatmak
tn-. Eğer matbuat hürriyeti feyiz 
verecek bir tarzda devam etmi

yorsa ve birçok mahzurları da
vet ediyorsa bwldiın tneHüt eden 
şikayetleri derece derece lcııımlara 

ayırmak lazımdır. Ya kanuni yol
da takip ederken zabıta müddei
umumilik, adliye ve saire teıirini 

aöstermeğe kifayet etmiyor veya 
onların sahaları haricinde kalan 
meıelelerde hükümet kanunun 
kendiıine verdiği salahiyeti tatbik
te ihmal ediyor ve yabut mevcut 
olan dert elde bulunan salahiyet 
ve mer'i olan kanunlann hüküm
leri haricine çıkacak kadar cid
diyet ve ehemmiyet yepda etmiı-

sızsıntz. Şimdi polise haber ve 
receğim ve sizi tevkif ettirece
ğim. 

Kadın yalvarmağa başladı: 
- Bana acıyınız, dedi, be

nim gibi kadına ancak merha
met edilebilir. Polise haber ver 
meyiniz. Kocam işitirse ne de
mez?. Ailem, dostlarım, kom
şularım .. Allahım deli olurum. 

Fakat Nektör gene heykel 
gibi hiaaiz duruyordu: 

- Çaldınız, sizi mahkemeye 
vereceğim. Hapsettireceğim. 

Hırsız kadın, karşısındaki
nin kat'iyyetini görünce, tab
yayı tekrar değiştirdi: 

- Çok yalvarırım size, bıra
kınız beni gideyim. Ne İsterse
niz yapınız, yıalnız beni bıra
kınız .. 

Kadın güzeldi ve bu güzel 
kadın "ne isterseniz yapınız., 
diyordu. Sonra Nektör, evvela 
polisi, sonra mahkemeyi bu ite 
karıtlırmaktan hiç bir §ey ka
zanacak değildi. Sonra çalınan 
danıtelasını geri, almış değil mi 
idi.? 

- Pek ala, dedi, ağlamayın, 
sizi affedeceğim. 

Ve beş dakika sonra da, ha
kikaten affetti. Kadın, artık i
şi kalmadığım anlayınca, yüzü 
ne biraz podra, dudaklarına 
ruj koyduktan sonra, çıktı. 

Nektör, müstahdimlerinden 
birini çağırdı ve dantelayı u
zatarak : 

- Al, bunu yerine koy! de
di. 

Ondan sonra da fevkalade 
haz ve memnuniyetinden elle
rini oğuşturdu. 

Lakin, çok geçmeden giden 
kadının cebinden cüzdanını, 
yeleğiden saatını aşırmış oldu
ğunu da anlamakta geçikmedi. 

tir. Bunun için hükümet hiçbir şey 
teklif etmiyor. Size bu üç istika
mette cevap vereceğim. 

Bu defa vaziyet nedir? Hatip
ler muhtelif cepheden bu meseleyi 
izah ettiler. Ben burada ııeçen 

sözleri dikkatle dinledim. Zaten 
hatiplerin ııöıterdiği endiıeyi yal
nız burada, Büyük Millet Mecli
~inde vuku bulan müzakerattan 
değil, halktan ve birçok vatandaş 

tan da iıitmiıimdir. Meıele ehem 
miyetle na.zarı dikkate ahnacak, 

müıtacelen düıünülecek bir mahi
yet almııtır. Müıaade buyurursa
nız bu günkü vaziyetin ınanası

nı izah etmek için size bir az eılci 
zamandan bahıetmeliyim Matbu
at hürriyeti ameli sahada vazih 
ve kısa bir ifade ile nasıl anlatda 
bilir? Bu memleketin ötedenberı 

istediği matbuat hürriyeti nedir? 
Bu memlekette - tabii her mem 

leketin iıtidadı da öyledir - bi" 
matbuat hürriyeti diye ilk önce 
mevkii iktidarda bulunan hükiime 
tE. karıı ulu orta ve ölcüıüz ıöy• 
lenebilmeıi kastedilir. MilletlerJe 
matbuat hürriyetinin ilk miyaı·ı bu 
dur. Bu imkan, katolunacak ilk 
merhaledir. Memlekette her han
gi bir gazete çıkabilsin doğruca 

hükUmete kal"Jı mevkii iktidarda 
bulunan kimse aleyhine - meseli 
Isrnet Pa4a - söz söylenebilsin bu
nun böyle olması matbuat hürriye
tinin ilk miyandtr. Söylenen söz
lerin doğru veya ya.nlıt olmaır mü

nakaşası ondan sonra baılar. Mil 
letler evvela bu neticeyi elde et
mek için uğraıırlar ki biz de bu
nun İçin uğrqmııodır. Hatta Ç()4 

culdulumuzda böyle bir manzara 
görmek için müştak ve mütehaısir 

güler geçinnitizdir. Hük\ımetler 

ise, bilhassa uzun müddet söz söy 
letmeden kapalı kalmıı devirler
den sonra kendileri aleyhine söz 
aöylenmeıine tahammül edemez
ler. Her milletin husuıi istidatlan 
vardır. Kendi halkımızın da kuv· 
vetli yerleri olduğu gibi zayıf yer 
terini de bilmeliyiz. Mesela yazı 
ile ııösterilen her şeyi doğru zan 
netmeğe halkımız daha ziyade 
mütemayildir. Gazete veya kitap 

basmış bunu mutlaka doğru ola
rak alır. Saniyen halkımız aleybi
e söz söy1iyen mevkii iktidar sa

hibi bir adanun muhakkak itiba
rından kaybettiğini zanneder. 

Üçüncü nokta, kapalı devirler 
den sonra matbuat hürriyeti ilk 
devrede daima bir inkılap va11-
ta11 olarak kullanılmıftır. Bu
dan da hük\ımetler çok korkarlar. 
iktidar ve nüfuzunu sarsıldığı bir 

zamanda, on bq ııünlük bir fırsat 
tan iıtifade edebilen gazeteler mev 
kii iktidardaki hükumeti devirebi
lirler. Bu da bu memlekette öteden 
beri heves edilmiı bir mevzu ol
muttur. Bu ıebeplerledir ki hüku
metler matbuatta kendi mevcudi~ 
yetlerinin ve siyasetlerinin tenkit 
edilmesine daima az tahammül 
etmitlerdir. Bu tahaşinin akıüla

meli olarak matbuat hürriyetinde 
ilk istihsal ohınmıyacak şey hüku
met aleyhinde istenildiği gibi yazl 

yazmak heve•İ olmuşttft'. Bu sat 
ha matbuat hürriyetinin ilk ve si
yasi kademesidir. 

Bir millet siyasi sahada inkişaf 
ve tekamül ettikçe ve onu idare 
edenlet· tecrübeli ve muktedir ol. 
dukça bu siyasi •aflıayı atlatmak 
kolayd r. Büyük Millet Mecliıi 
milletin mukarlderatına hi.kim ol 
duğundan beri geçen safhalar ve 
geçirdiğimiz tecrübeler o kadar 
mühimdir ki matbuat hürriyetinin 
hallonulmaz zannolunon bu ilk 
sarsıntı safha'' muvaffakıyetle 

hallonulmuıtur. Mevkii iktidarda 
bulunan hük\ımete hatta haksız o
larak ulu orta her ,ey ıöylenili

yor. Bu suretle çok zaman geçi
yor. Ne rejimin kuvveti ne de mev 
kii iktidarda olanların nüfuzu der 
hal zail oluyor. Esas olarak bildi
ğimiz ıınrfları mütemadiyen terbi
ye ve ıılah etmeğe vekit ve ça
re bulabiliyoruz. Büyük Meclise 
itimadı nefisle ve cesaretle söyli 

yebilirim ki bir muhalif cereyanın 

derakap vücuda getiı·eceğ.i bir 

tehlike derpiş etmiyoruz. Böyle 
bir tehlikeyi tasavvur etmiyo-

ruz. 

Arkadaşlarım; tmdi bundan ıon 
da geçirmeğe mecbur olduğumu'Z 

safhalar matbuat hürriyetinin da· 
ba güç olan, daha muğlak olan 
safhalandır. Aaıl hallonulması la
znn gelen güç şeyl~r de bunlar-
dır. Biliroıiniı: ki 

asnn haJlıca 

propa'Ianda bu 
ıiliilılarındandır. 

(Bitmedi) 
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Nereye gidiyorsun? 8' 
b 

~tııi 
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Bana prensin nerede olduğunu 
söylersen, seni ölümden kurtarırııt :~ 

Sarayı saati arca aradılar. 
Cariyeleri sıkı,tırdılar. 
Prens Andronikos meydan-

da yoktu! 
Sofi balkondan haykırdı: 
- Prensi bulamadık.. Sara

ya hakimiz ! 
Sefiller mukabele ettilerı 
- Prensi isteriz ! 
- Yaşasın sefiller 
Sofi, prensin yatak odası ö-

nünde, cariyelerden birine 
rastladı: 

- Kız, seni öldürürüm, söy 
le bana, prens nerede? 

- Görmedim... bir şeyden 
haberim yok.. siz kimsiniz? 

- Ben ressam (Agrİpaa) ın 
karısıyım .. efendiniz gözümü 
oydurmuştu .. hatırladın mı? 

Genç kız telaş içinde başını 
salladı: 

- O müthiş vak'ayı hatırla 
maz olur muyım? Sarayın ö
nündeki serserileri siz mi batı 
nıza topladınız ? 

Sofi, cariyenin yüzüne bir to 
kat vurdu: 

- Sus! i§itmesinler.. seni 
şimdi gebertirler! Onlar günah 
aız olarak hapishanelere atı
lan bu memleketin sahipleri
dir .• 

Genç kız karanlık bir kori-
dora saparak koımağa baıladı. 

Sofi arkasından takip etti. 
- Nereye gidiyorsun? 
- Canımı kurtarmaea .. 
- Bana, prensin nerede giz-

lendiğini söylersen seni ölüm
den kurtarırım! 

Genç kız, koridorun ortasın
da durdu: 

- Bu adamlar hepimizi öl
dürecekler mi? 

- Evet .. 
- Biz size ne yaptık? 
- Bu adamlar size ne yap-

mışlardı? 
- Benim hiç bir teYden ha

berim yok ki ..• 
Sofi güldü: 
- Ben senin gibi aciz mah

luklardan intikam alacak deği
lim ... Prensi arıyorum. Haydi 
biliyorsan söyle! 

- Odasına baktınız mı? 
- Hangi odasına .. ? 
- Biraz evvel mesai odasın-

da mabeyinci ile konuşuyordu. 
- Haydi,· beni o odaya gö

tür •.. ! 
Sarayın alt katında sefillerin 

hakim sesleri işitiliyordu. 
Genç kız bir odanın önünde 

durdu: 
- İşte burası ... 
- Kapıyı aç bakalım! 
- Korkarım .• 
- Kim'.:!en .. ? 
- Prensten ... 
- Orada olduğundan emin 

misin? 
- Muhakk~k oradadır .• bir 

az evvel sesini işitmiştim. (So
fi) kapıyı kurcaladı: 

- İçeriden hiç bir ses akset 
mi yor ... 

- Belki pencereden bakıyor 
lar ... 

- Olabilir. 
- Kapı açık değil mi? 

(Sofi) kapıyı itti, yavafça 
başını uzatt, etrafa bakındı: 

- Kimseler yok .... 
- Kabil değil.. kulağımla 

işittim .. biraz evvel, prensesle 
mabeyincinin sesini işittim ... 
yavaş yavaş konuşuyorlardı. 

- Meydanda kimseler yok 
dedim ya! Yalan söyleme! ca
nını yakarım ... intikam damar
larımın nasıl şahlandığını görü 
yorsun! Beni aldatmakla elim
den kurtulamazsın! 

Sofi bu esnada yerde yatan 
muhafız zabitinin cesedini gör
dü: 

- Bizi zindanda tehdit eden 
kahraman burada can vermiş. 

Genç kız, Sofi'nin arkasın
dan başını uzatarak içeriye bak 
tı ve yerdeki cesedi tamdı: 

- Ahhh.... zavallı nışan-
lım ... 
Odanın içinde acı biı· feryat 

koptu .. pı·ensin cariyesi, yerd J 

uzanan cesedin üzerine kapana 
rak ağlama~a baılamıştı. 

1 Sofi şaıırdı: lok 
- Bu zabit senin nişaııld 

• 111'· g" mıydı? 
Genç kız hıçkırıktan boğıı!ıı~ · 

lacaktı : ıtrı 

- Seni kim öldürdü 
nis •. sana kim kıydı.? 

Diye bağırdı. 
Bu hazin manzara (Sofil 

nin rikkatini celbetmişti. Ge 
kıza acıdı .• omuzundan tut 
kaldırdı. 

- Yürü, dedi, bana yol göl 
teri Sana çok acıdnn.. euı 
ol ki, seni asilere parçalatıııı· 
yacağım ! 

Genç kız yalvardı: 
- Nitanlımın cesedini '/. 

kenara çekip üstünü örteyi.ııı ; 
ölülere kartı olsun hürmetki' • ~; 
olunuz! '. ·• 

Sofi yardım etti; Yuanis·ı• ı._ 
cesedini büyük bir kanapenİll 
altına çektiler .. etrafını sandel 
yalarla örttüler •. odayı kapadı 
!ar • 

Mahkumlar birer birer yıı· 
kariki kata çıkmıtlardı. Sof 
sefilleri kartıladı : 

- Bu kattaki odalara ayrı a.~; 

ayn baktım .. prens meydanda Ilı 
yok.. Bu kızın ifadesine görll liı 
arka kapıdan çıkmlf olacak.· •a.n 
haydi koıunuz arka kapıya .• ! lar 

Prensin cariyesi, Andronİ· la rı 
kos'un arka kapıdan kaçmıf Za.d 
olmaaı ihtimalini ileri sürüyot' le, 
clu. Mademki beş dakika evvel % 
p ensin sesini işitmitti .. şimdt ~za 
ot:aamda olmadığına nazaran, ıne 
tılbette arka kapıdan kaçmıt dır 
olacaktı. •af 

Başka bir ihtimal kimsenirı !fiız 
hatırına gelmiyordu. Prent ki 
meydandaki kalabalığı ırörün· al" 
ce büyük saray kapısının der· bir 
hal kapanmasını emretmitti. Bu 

Bu vaziyet karıısında, ani el 
olarak nereye gidebilirdi? ter 

Halbuki bu esnada A.ndronİ· ğıt 
kos sahile çıkmıştı. tec 

Şair T eofilos, saraydaki tın 
bütün muhteşem tahtları ve bik 
koltukları parçalatıyor, ihti· he 
tam ve debdebeye nihayet ves ha 
mek istiyordu. hu 

Tek gözlü (Sofi) nin hançe· ıra 
ri elinde kalmıttı. Prense bir n1i 
darbe i.ndirmiı olsa, hiddetini biç 
yenecek, bütün intikıamını al 
mıt olacaktı ... 

Prensi nasıl bulsundu ? 
Cariyeyi aıkııtırdı: 
- Kız, ıu hançeri görüyOI' 

musun? Efendin, zevcimin kal 
bini ve benim gözümü nasıl oy 
du ise, ben de bununla senin 
yüreğini detefiml çabuk söy
le... prensin gözdesi ve Yua· 
nis'ln nişanlıaı olan bir kız, 
efendisinin kaçacağı deliği bi
lir .•. haydi, düşünme! Düş önü· 
me! 

Genç kız hıçkırarak ağlar
ken, Teofilos'un yüksek sesi 
işitildi: 

- V enedik donanması sahi· 
li sarmış .. bir gemi zabiti tim 
di şu haberi getirdi: "memle 
ket dahilindeki V enediklilerin 
canlarını ve mallarım korumal< 
için, V enedik donanması, vazi 
yete müdahale etmeğe karat 
vermiştir. Donanma kumanda· 
nı emrediyor: Eğer asiler ikt 
saat zarfında dağılıp evlerine 
gitmiyecek olurlarsa, gemiler 
tarafından asiler üzerine ateş 
edilecektir. İki saate kadar sa· 
ray meydanından evlerine gi· 
denler serbest bırakılacak ve 
bir daha hapishaneye sevkedil· 
miyeceklerdir . ., 

Teofilos, Venediklilerin b• 
teklifini okuduktan sonra, eı. 
yüksek sesile bağırdı: 

- Venedikliler bizi avlamal< 
istiyorlar, arkadaşlar! Bu m'-'m 
leket sizinse, memleketiniz, 
Venedik korsanlarına karşı miı 
dafaa ediniz ve dağılmayınız ! 
Kuvvet ittihattan doğar. Dağı 
lırsanız, fert olarak hiç biriniı 
bir pat'a etmezsiniz! Ya sekiı 
bin kişiyi senelerce zindanlar· 
da çürüten prensi isteriz, ya· 
but Venedik korsanlarının atet 
y;ı;:muru altında öleceğiz ... 

(Bitmedi) 
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Modern san' at nedir? 1 

SA1\7'A 
Antalya! 

R 

• 
. lı r ransız gazetesının fen· yor. ug 1 b • d 

.'hisler tefrikasında çiftçile yese edilince 44 kenta d:~ı ~~ 
lttııj ve ç"ftl'k h" 1 · • lii.- veren tarladan daha fay 

aleminde --------
lt·)!:~~·..t\':!l'''~'lc}'>;;.;,•t 

d ı ı sa ıp erını a E "'t mahsulü her 
lr edecek değerli bir maka lunur. t ve su k' 1 Darülbedayi sen'atkarlarından 

Esquisse ve Tableau Bir çokdeğirmenler kuvvei muhar
rikelerini sudan alıyorlar .. 

okudum. Ekilecek toprağı az halde buğdaydan. daha ar ı
•rıl ·ı d Hatta Amenkalılar arpa ar çok hayvan besleyebı • ır. . . . Fakat 
ek \'e en çok mahsul alabil· yerine ot yetıştırıyorlar. ·ı 

M. Kemal Beyin Eskiı, yani tablo müsvedde
si. Tablo, yani hüınüha. ile 
tebyiz edilmiş bir his ve fil.rin 
ifadesi. Eskiale tablo arasında 
yaptığımız mukayeıede eskisin 
aldığı not tabloya verdiğim kıy 
metin daima üstünde ka(Jnış
tır. Eskis ifade samimiyetinde 
bir az laubaliliğine rağmen 
smokini ile karşımıza çıkan tab 
lonun san'at kıymetine faiktır. 
Arkasından pijamasını çıkar
mamış bir eskis, k~mpoze et
mek istenilen bir his ve fikrin 
ilk ifade şekli olduğuna göre 
san'atin duygusunu burada da
ha samimi olarak fırçalanmış· 
tır. 

ek h ı · · kuvvetı e sa· 
. usunda bu makaleden arpa tane e~~~ he& ba katıl· modern san' at hakkındaki fikirleri 
lltifade edebilirler. man ~ahıudlunun Mer:leketimi-

11.tulı . • .. .. ma11 lazım ır • ., 
1 

ne keliıneye, gene cümleye ve 
ahenkle ifadeye mühtacız. Bütün 

.. . .. .~tnr bır otun nasıl buyu zin dağlık mıntakalarında tat 
g~~u ve bu bapta Alman ve ralarındaki küçük toprak par-

bu nazarjyeJeri ınüteıelsilen heyke· 
' le, ardekoratife de teJmİI edebili~·~ız ilimlerinin uzun tetkik a (arından istifadeye çalııan 

tını a 1 k ded" k" ça · k ,,8. ~ attı tan sonra ı -~: ve Hatta taşlık arazıye to~ra. 
rız. 

ere ır ınek. g~nde ı.~ _okka sut taııyarak alacağı mahsulu ~ı-
100lıılmek ıçın yedıgı otlarda raz fazlalattırmağa çalışan koy 

) gram kireç ve (70 gram ("'!erimiz için bu yeni uıulün 

Özü var dedim çünkü bezginJjğin 

aynı zamanda fizyelejik bir hidise· 
nin mevlududur. 

Mev. iml'. !t çocuk ropları 

·İd fosfarik bulmahdır. Bu 
t' ' ddeier en bol olarak yeni ye 
'Şen yani boyları henüz 8-10 

1<1ntirnet reyi bulmuş olan ot
il tda vardır. Çiçege kalkmış ot 
a r ı toplamak hatadır. Otlar u
adıkçıı. besleyic i maddelerin 
e rkı i azalır . Körpe olarda 
'~· 23 olan bu terkip gittikçe 
aza larak çiçek halinde o/o 9 a 
rıer. Şuhalde ne yapmak lazım 
ır? İki şey hatıra !!'e!ir: ~ ~ 
af çobanlar sürülerını gelışı 
Uzel dağlarda dolatlırırken 
irnyevi azotu besleyici azot 
aline getirmek ve çiftlikleri 
irer fabrika haline koymak. 
u ihtimal tetkik edilirken me 

ela eteklerin, kömür tozu tes
ere talaşı veya eski gazete ki
ıtları ile beslenebilecekleri 

tecrübe edilmi§tir, fakat bunla
ın hazmı güç olduğundan tat-

bik edilemiyor; veyahut otlar 
her.üz körpe iken biçmek veya 
ayvanlara yedirmek, iyi fakat 

bu taze otlar bütün sene hay
\'anları beslemeye kifayet eder 
nıi? Diyeceksiniz. Hayır otları 
btçer biçmez kalan kökleri te~ 
tar sulamalı ve gübrelemelı. 
Daha iyisi sülfah damoiak de
nilen sun'i gübre veı·meli. Ot· 
lar mütemadiyen büyür ve ta· 
~elenir. Azotlu gübreler de_ v~r 
dır, fakat tecrübe göstermı.ştır 
ki azot nitrik yağmur suralıy!e 
topraga süzülerek ist~fadesız 
bir hale geliyor. lngılterede 
her sene toprak son baharda 
fasfo potasik ile top~ak gübre 
bir sene gider. Buna hektar ~a 
tına 100-150 kilo da sülfat 
damoniak ilave olunur. 

Otlar biçildikten 6 iyfta son 
ta tekrar biçil.bilecek boyda o
lurlar. Toprak sulak olursa bes 
leyici maddenin nisan ve Ma-

ç~k faidesi olacaktır. Sun'i güb 
re şart değildir. Bol s~ v~ bol 
hayvan gübresi bu vazıfeyı te
min eder zannediyorum. 

Ziraat müteha11111mız bu 
bahsi daha esaslı tetkik ve 
ıun'i gübre yerine köylülerim~
ze başka tedbir tavsiye edebı
lirler. 

ltittiğime göre köylülerimi
zin çoğunda bilhassa şark vili· 
yetlerimizdeki köylerde otlar 
çiçeğe kalkmadan biçmek ya
saktır. Köylüler beklerler an- 1 
cak temmuz ayında yani otlar i 
tamamen kartlaşıp gıdalarını 
kaybettikten sonra biçmeğe gi
derlermiş. 

Sen M ichel Mektebinden 
Necat AZIZ 

Koyunlar 
Cemil küçük kardeşine hiki 

ye anlatıyordu: 
"Çobanın biri koyunlarını ot 

!atıyordu. Akşam olunca kava
lını torbasına soktu, koyunları 

M. Kemal JJeg 

Her halde bazı san'atpereıtlerin 
ve ihtiyarların dediği gibi çılgınlık 
değil •.. Çünkü kökü var, özü var, 
dalbudak salıyor, ıründen güne fer· 
diyetten cemiyete ve binnetice içti

maiyata intikal etmektedir. 
Kökü var dedim, zira kuvvetini 

k • . 
klasik ten alıyor. Es i san atın ıs · 

tihaleıini meydana koyuyor, bu İn
kar edilemez. Biz istediğimiz kadar 
tabiatı tuvale başka şekilde nakle
delim, deseni değiıt.irelim, gene bil
diiimiz renk ve ışığa mübtacız. is
tediğimiz kadar mimariyi alt üat e
delim, muhakkak ki sene barınacak 
tıemel, çatı, oda ve pencere eaaıla4 

rını muhafazaya mecburuz. 

lotediğimiz kadar tiyatro kaidele 
rini yıkalım ıene kuvveti Yunan ve 
Roma tiyatrosundan almak ısbra

rındayız.. Çünkü ortada gene eser 
var, aktör v•r, halk vardır. Demek 
ki bu üç unıur her zaman için baki 
kalacaktır. 

istediğimi• kadar muıikicle gam
lann albru üıtüne ııetirelim, sene 
enıtrüman veya hançere vaııtaıile 
muhtelif sederin kompoaisyonunu 
meydana &etiririz. 

lıtediğimiz kadar türde, roman
da ölçüleri ve ıistemleri yıkalım ııe 

insanlar yarad1h11 itibarile deği· 

şildipe düşkündür. Büyük harp on
ları usandırmış, sabır kabiliyetleri· 

ni kısaltmıştır. Rokokoya, uzun ez

gi ve dolanbaçlı detaya tahammül
leri kalmanuştır. Resimde ani bir he 

yecan, bir ifade arıyor, mimarjde 

sadelik, ışık ve huzur iıtiyor. Mu!t-İ 
kide melankoli değil evveli dima

ğın süzgeçinden geçip ruha akse· 

den tannan ses arıyor. Tiyatroda 
ve edebiyatta romantizm değil kat'i 
sarahat ve hakikat arıyor. 

Hulasa muhatap san'atkıirın ese· 
rinden ifadeyi en kısa. yoldan bulup 
çıkarmak istiyor. Yeni san'at fiz. 
yolojik bir hadisenin mevhidudur, 
çünkü harpten sonra in&anlar ev

veli düşünüyor sonra hiııediyor. 

Şu halde dimağlar bir örs haline 
gelmittir. San'at ona hızla ve kat'iy 
yetle inen bir çekiçtir. 

Dalbudak salıyor zira daha anla
tıcıdır, daha sempatiktir. Yeni san· 
at bilhassa mimaride ve ardekoratif 
te iyiden iyiye Y<>rleJmi,tir. Çünkü 

aliyi.faiz, sapsade ve maırafsızdır. 
Günden ııüne ferdiyetten cemiye

te binnetice içtimaiyata intikal et
mektedir, evet bu ~hakkaktır. 

Her halde yeni lllD'at bir çok gel 
mit geçmİf san'at ekelleri gibi fer
diyet tnanzaraaı arzetmiyor o daha 
ziyade ceıniyetindir. Zaten yeni sa.n 
atın bir maksadı da -.ıiyet arasın
da yerletnıittir. JCi&lder ve sınıflar 
aruında defi!! lçtiıuiyatta ela mü 
him rol oynuyor zira bir cliiıtura 

ııöre san'at, yafayıt, ahlilk ve mu
•teret kaidelerin• müessirdir. 

Netice olarak fU muhakkak ki bir 
.. ,.. sonra bu yeni san'at dediğimi~ 
ve ııırprndıinmz ciclalden eski san· 
at diye baboedilecek, Yeni ve eski 
mücadeleoi bitmiyecelı:tir. 

Darülbedayi 
M. Kemal 

Eskiks, san'atin ilk hikaye
sidir. Tablo halinde bu hikaye· 
nin tekrar biraz klışeleşmek 
kusurundan kendini kurtara
maz. 

Natürmortu etüt safında bı
raktıktan sonra peyizaj ve por
trelerde poşat ve krokilerin der 
heder ve gösterişsiz hali daha 
iyi ankadre edilmeğe, daha dik 
kat ve salabetle teknik kusur
larının tashihine himmet olun
masına rağmen ilk heyecan ve 
samimiyetin özünü bir az kay
betmekten kendilerini siyanet 
edememektedirler. 

Üz:?rlerinde çok işlenmiş ve 
teferrüata girişilen lıer eserde , 
bu tehlike mevcuttur. 

Ben daima yarım k•lmış tas 
!aklardaki his ve ifade kudreti
ni üstünde günlerce çalışılmış 
tuvaletli etütlerde bulmadım. 
Bunun içindir ki, bir san'a tk 5.n 
tanımak için sergid~ki eserle
rinden ziyade atelyesinin köşe 
!erine fırlatılıvermiş taslakları
nı tetkik etmek isterim. 

Sergiler, süslü san' at eserle
rinin balosudur. 

Elif NACl 

Antalganın bütün şirinliği ile denizden görünen bir köş ~·i 
ANTALYA - Antalya şohri di· dükkanları ıslah deceğine 50.000 

ğer şehirlerimizin hiç birisine ben· 

zemez! Bu şehrin en bariz hususi

yeti sathi bahiı·den 40 metre yük
sekliğinde yalçın ve coaruntırak ka
yalar üzerine kurulmuş olması ve 
bu kayalık1arın her tarafından deni 

ze doğru bir çok teli.lelerle g~müş 

şeritler gibi şarıl şarıl denize akma 

sıdır! 

lira sarfle kocanıan bir otel yaptı.-. 

mışbr ki kimıe tarafnıdan henl~ Z 

icar bile edilmediği için bom t· 
tur ! Sarfolunan pranın senevi fa.ı_z , 

beş bin lira tuttuğu halde bu otdin 
iki yüz lirada n fazla icara mühte

mel olmadıifı soylenmektedir. Şu 

halde bu elli bin liraya yazık olma
lı mı? Bu hesapaız hareketin heaa-

Genç/ifc bı sorulmıyacak mıdır?! 
Şehrin suyu deniz kenarınd" ftfAntalyada şayanı İftihar bir genç 

kn·an bir menbadan alınmakta ise lik harekti almış yürümüştür! ilk 
de kireci fazla olduğundan ağzının 

ışık spor klübile Antalya idman yur 
tadını bilenler içecek sularını lstan ... yu, kayalardan daha sert, çelikler-
bunldan damcanalarla getirtmekte. 

den daha kuvvetli bir iman ile m em 
dirler. F alıat ben, bu suların halis 

lekette buyük hir varllık yaratmış· 
olduğuna da şüpheliyim ! Bir çok. 

!ardır. ! ilk •t ık klübü 13 sene ev-
ları bügi.: "ağzı mühürlü olarak 

vel milli tctkilatla beraber doğmuş · 
g eliyor hileye imkan var mıdır?,. 

tur. Bu klübün kışlık ve yazlık bi· dediler. Ben de: "herifler banknot
naları ve güzel bahçeler vardır. Kap 

ları, madeni paraları taklt ediyorlar 
tan un1umileri mualliın Şetif Bey da ti tenin ağLındaki etiketi mi be
namında kıym~tli bir gençtir. Bu 

cererniyecekler,, dedim. Bu aıırda 
ktübün sırtı hiç yere ıelmemit ve papel sevdasile her teye hile yap . 
mütemadi.yen şampiyonluğunu mu- mak bir illet halini almı' olduğun-
hafaza eylemittir. Ahalisi çok mÜ· I dan bu suların da stanbul sarnıç· 
nevver ve haııaı olan Antalyada 

!arından veya Terkos muslukların-
gençlik uyanmış ve cümlesinin kal- dan nakledildiğine beni kim ikna 

* * * bi vatan muhabbetile çarpmakta bu edebilir? Bir kere hararetten insa-
Bu sütunlarda kendisinden ı KI '" b" k t unmuıtur. u un ma sa ve gaye. nın dili damağına yapıttı mı soğuk 

bahsettirmek isteyen Ak•am · H ı im ·1ı b' 
T sı: aya perest 0 ayan nezı ır ıu olıun da ne olursa o1ıun iyi mi 

muharririnin gayreti boıuıo çık- ·· · · k T"' k h ti 
T- zumre yetıttırr.\e • ur ser a e. kötü mü biç akla bile ıelmiyor! it· 

mıttır. Sütunumuzun nezahati- rini müdafaa decek vatan evlatları· 
ki J k kı · · b"I te bu ihmill hileyi doğurmaktadır . ni r etmeme , ymetını 1 • nı çelik bir vücut ve muıip kararlar 

mek iıtediğimiz vaktimizi öl- El~ktrik verecek bir kala sahibi yapmaktır.! 
dürmemek, dedikodu mahiye- Antalya ıehri bir kuvvei muharri 

Klüp reisi Muhlis Bey ateıin ve 
tinden fazla ileri geçemeyen ke merkzidir. Duden nehri bu cnem-

k d kudretli bir gençtir. Beni yazlık 
bir müna aşanın evamına mi lekele büyük br kuvvei tabiiye ver-

babçelerine davet ederek pek çok ik 
ni olmak İçin sustuk. miştır. Bu sayede bir çok değinnen 

ramlarda bulundular. Bu klübe en 
Gayemizin güzel yolunda ve fabrikalar teeuüs eylemi,tir. Mü çok dahil olanlar esnaf ve muallim-T ezyini san' atlarda güb. izm yürürken, bundan böyle gel- !erdir. ltret ve kumar memnudur. dir Tevfik Bey tarafından idare olu 

mit, geçmiı, eelecek ve geçe- nan elektrik tirketi biuedarlan a-Hatti eğlenmek çin ne iıkambil ve 

bır. Milliyetin san' at sütunların- koratörler yeoi bir ıan'at getir- celc bütün bu nevi seslere kartı rasında belediye, hususi muhasebe, 
t • · • ne de tavla yoktur! Bütün klüple-

Çocuğun ya agı ıçın da devam eden yeni san' at an- diler. Son bahar ıergiıinde tef- da kulaklarımız tıkalıdır. ticaret odası ve borsa vardır. Şir-
d I• rimizin de böyle nezih olduklarını 

yastık ve kuvertür mo e 1 ketinde genç neslin fikirleri u- hir edilen Almıao dekoratörle- E. N. gônnekteyim. Gençlerimizdeki bu ketin sennaysi 100.000 lira olduiun 
nı topladı ve ağılın yolunu tut- mumiyetle bugün yeni bir san- rin itleri o günün ııım'atkirları ---······--·-·-····--·-······---···· ahlak tek.ıimülü ıayanı iftihardır! dan 130,000 liraya mal edilebilırut-

at olduğunu ve bunun yeni bir üstünde müthit bir tesir yaptı hiç bir şey ifade etmiyordu. O tir. iki buçuk senedenberi faaliyet-
tular ... Yolda dar bir köprü var estetik aramak ihtiyacından ve diyebiliriz ki bu tarihten iti- da bizim pavyonumuz. Belediyesi tedir. Bu müddet zarfında borcunu 
dı. Koyunlar bu köprüden geç- doğduğunu iddia ediyorlardı. haren (Tezyini san'atlere) ha- 1925 senesinden beri bizde Belediye reisi Hüsnü Bey mezu· ödemiıtir. Elvem elektrikin kilova-
meğe başladılar. Bazı aan'atkirlar da san'atte kiki yenilik batlamıttır. Bav- de bazı kimıeler yeni tezyini nen Ankarada bulunduğundan bele tı 17,5 kuru~ olduğu halde bir kı. 

Cemil durdu. Kardeşi hikaye yenilik yoktu~" san'atkir var- yearlılar eeerlerinde güzellik san'atlerde bir şey yapmak iste diye itleri vekaleten muktedir dok- 11m halk pahalılıktan şikayet etmek 
nin arkasını merak ediyordu. dır. iddiasında bulundular. E- kaideleri ıekillerin ve hatların diler. Bu meyanda Mösyö ve torlanmızclan Münir Bey tarafın- tedrler. Halbuki evvelki sene kilo-

d • , vet san'atkir her zaman var- ahenginden ibaretti, yani her Madam (Pegof) bize Avrupa- dan idare olunmakıadır. Münir Bey vatı 12,5 kuruta verildiğinden do-
sor uS. 7 dır. Bunu hepimiz biliirz, fakat şeyden evvel bir mobilye veya nın kamlöt yani seri halinde Halk Fıfkası meclsi reiıi sıfatile de layı tirket zarara uğramı,tır. Şiı·kct 

- ~nra • d". 1 bir de her devrin ve her zama- herhangi bir eşya makul, sağ- bozuk ve zevkıiz işlerini getir- Anlalyanın inkitaf ve terakkisine mühendisi muktedir gençlerimizde 
Cemıl cevap ver 1• 1 kull · 1 d" E b" .. h nın anlayıf, zevk, yaşama tarz am, anması ve temizleme- mış er ır. ene ı mute assıs- azami derecelerde sarfı mesai eyle. Hamdi Bey ile görü,tüm. Gelecek 
- Dur bakalım, koyunlar Iarı bir değildir. insanlar bir ıi kolay olacak ayni zamanda lar da bizde cidd,,n bir yenilik mekte olduğundan herkes kendisini sene fiatlarda tenZilat yapılacağ'ını 

geçsinler.. zaman dinsizmiş, dinsiz san'ati eşyanın form ve hatlan bu eş- yapamadılar. sevmektedir. Belediyenin ıenevi va ve bir kaç zaman sonra ela his e 
isim yapmış, diğeri katolik san'ati, yaya bir güzellik verecekti. O Türk san'ati eğer tetkik edi- ridatı 70.000 lira olduğundan bü- darlara % 6 temettü tevzi dileccgi

ihtiyarın biri yolda gördüğü 
I 

bir çocuğa sordu: . . . ., 
- Yavrum, senın ısmın ne. 
- Babamın ismi gibi •• 
- Babanın ismi ne? 
- Benim ismim gibi •• 
- Akşam sofra hazırlandığı 

zaman annen seni hangi isimle 

çağmr. 

- Çağırmaz efendim. Çün· 
kü sofraya herkesten evvel ben 

otururum. 

başka milletler islim aan'ati devirde ilk defa Bavyeralılar lirse görülür ki Türklerde yük itler yapmağa kudreti yoktur. ni söyledi. Mühendis Hamdi Bey 
yapmış. Afirkalılar da hiç biri- bu asır insanının Yaşayacağı müthiş zengin bir ardekoratif Bununla beraber bir motör pomp fHI, müteşebbis ve sa.n'atında ma
nin san'atini veyahut peygam- yeni bir (dahili mimari, ve de- vardır. ve bu ardekoratif mazi- ve bir arözöz almağa muvaffak ol- hir bir zat olduğundan tesiııat ,.e 
berini taklit etmeden kendi san koraayonu) yapmıtlardı. 1908 de; sanayile beraber yürür. muş ve icap eden yerleri istimlak tenvirat §ayanı takdir bir haldedir. 
atini yapmış. Bütün bunlardan de ilk defa hakiki bir yenilik Memlekette mühim bir ticareti ederek bir takım bulvarlar ve park Kilovat fiatı pahalı değilse de fab. 
demek isteriz ki bugünün san- gösteren Artı decoartif 1914 te•kı'I ederdi. Bu gun" bı'z yenı· I kla ı b ı 

T ar yapma meşsu u unmuttur. rikanın su ile iılemesinden dolayı 

ati yenidir ve san'atte inkar e- de kadar devam etti. Harp se- ihtiyaçlara, zevklere uymak Belediye şehrin mükemmel bir bari- daha ucuza verilmesini herkes arza 
dl.lmeyecek bi ryenilik vardır: n~lerinde san'at cereyanları ta- mecburı"yetı"ndeyı"z. Aksı" takdı"r d ld ta11nı a yaptll'mıı o uiundan vü- eylemektedir. Binaenaleyh mev'ut 
Modern San'atte en büyük ye- bii dureun geçti. d ı· · d k 1 h 1 l k t d · e e ımız e a an il ıcı ı a cu e getıreceği umııuu bu harita- tenzilattan halkın daha ziyade mem 
oilik ve inkılabı yapan (kübik) Cihan hürriyetini müteakıp Ku'"tahya çı"ftçı"lı"g" ı" gı"bı" yalnız 

b 1 • deki ya tevfikan yapmaktadır. nun olacağı fÜphesizdir. 
san'atidir. (Cesen) , (savoie), arp sene erın · ihtiralarla amatör bazı ecnebileri tatmin 
piz eserleini köbik görmeğe zenginleşen s..nayi dekoratörle edecektir. Memlekette Ant de- Lü:z:umsu:z; bir otel Madenler 
başladıktan sonra beri san'atte re yeni bi rçok maddeler yarat coratif modem yapılmak iste- Antalyanın çarı• ve pazarı tehrin Vilayet dahilinde bir çok maden· 
kuvvetli. bı"r yenilik olmu•tur. mı•h. Ayni zamanda harp s- "ld azametile hiç mütenasip değildir. ler vardır. Bunlar meyanında Feni· 

T T ~- nı iği şu zamanda bu işi üzeri 
Pablo Picasso kübizmin en son neleri insanları tamamen değit ne alanlar unutmamalıdırlar ki Dükki.nlann kısmı İlzamı Kurunu ke civarında Kumlıca mevkiinde 

Pertevniyal vakfından mertebesine ermittir. Resmin tirmiş, maziden ayırmış ve baı bu bir ihtisas meseleıidir ve an vusta manzara11nı arzeylemekledir. Dr. Münir Bey tarafından ruhsatı 
Yaptlg- 1 bu ı"nkıliptan mimari, kabir dünya yaratmıştı. Bu"'tu"n k I k . h Sokakları karma karışık ve asrı ha. alınmı~ olan mühim ve zene-in bir 

b d V J'd ham ca meme etın sanayi ayati-
Köprü • aşın a a 1 e dahı"lı" dekorasyon, Arta aplig- bu yeniliklerden istifade eden zırla kat'iyyen yakı,ık almaz bir krom madeni ,ıcıilmeie başlanmıt-

2 N f :k ·nı· oda le beraber inkitaf eder. Maarif 
derununda 1 O. ev. a f rer aza~ derece istifade etmit asrın ihtiyaçlarını anlayan d- haldedir. Bu dükkanların bir çoğu tır. Bu madene rağbet pek ziyade. 

f d ra "- ~ vekaleti bu hususta büyük bir 
ve Balıkpazarı tara m asar lerdı"r. Tarı"hı"n en zevksiz de- koratörler büyük bir kuvvetle da Evkafa aittir. Evkaf idarsi bu dir. Ecnebi mühendislerile maden 

• "k' .. ddet rol oynayabilir. Memleketin 
camekanı ı ışer sene mu vı"rleı"mden bı"n" olan l900 de yaptıklan eserleri 1925 Pan·s mutahan11laı·ı oraya gidip ameliy -

d Ort şmede san'at mekteplerinin müsbet 
ve Sarıyar a a çe köbı"zmı"n tesı"rı"le Pairs Arcleko beynelmilel ardekoratif ve sa- ressam ve heykeltraşlar birlig- i la nzaret eylemektedirler. Doktor 

22 N uhterik bir netice verecek programla 
1 ve 3 ve 20 ve o. m . artif mektebi muallimleri biraz nayi sergisinde görmüttiik. çalışmaları ve yetişecek talebe azaıından ressam Hale Asaf miralay mütekaidi Müııır Beyin ikı 
dükkan arsaları bi'.e~ sen:~ müd kımıldanarak ortaya Arts nou- Bu sergide her milletin bir ve- leri memleketin ihtiyaçlarını Hanım ,ehrimizden Parise mü senedenberi yaptığı tetkikat ve yo· 

Mevsimlik bir rop modeli det ve yirmi gün ıçın muzaye- vaux çıkardılar. Fakat yaflan ya müteaddit pavyonlan vardı. dolduracak bir surette hazırla- teveccihen hareket edecektir. rulmak bilmeyen mesaiaile vilayetin 
deye kon•1lmuştur. Taliplerin raazinin zevkile ileril!!mit olan Her pavyonu dolduran eıya maları lazımdır. Hale Asaf H. san'at sütunu- merkezi kazasında Fenike kazası-

)ıs aylarında o/o 27 ye çıktığı müzayede günü olan agu~.t~: bu zavallı dekoratörler ihtiyar kübizmin esiri yeni asrın san'- Dekoratör. Seramist muza Fransadaki san'at haı-e- nın Alakır vadisinde müteaddit yer 
!:Örülmüştür. İngiliz ziraat mü sun 18 ne müsadüf salı gunu ag" acın verdiği küçük . bir filiz ati idi. 1925 sergisinde her mil İımail Hakkı ketlerinden bahis yazılar gön- terde zenırin krom ocak lan bulun· 
~hassısı M. J. H. Porge diyor saat on altıya kadar lstanbu~ gibi cansız ve kuvvetsız olarak !etin pavyonları yeni bir san'at Hale hanım derecektir. Bu yazıl•rı karileri muş ve bu yüzden memlekete bir iı 

•: "Evvelce İngilterede bir Ev1caf müdüriyetinde P~'.tevnı 1908 e kadar devam etti. 1908 için açılmış lakin yalnız bir pav mu'"stakil mizin alaka ile takip edeCPkJP. ve faaliyet •ahası açılmqtır. 
~...,...._~~~~~~-=-~~~~...ıı-.1__...._..c.!..l..~ .Un v.eı~~~e~n~cwuın~_e_n.e-'---.L--''l-..;.,,,.,.,..ıeıı_.ıı~a~VJ'..!ie~r~a~lı~d~e-:....!~y~o:n:....m.•_•_l_es~e-f~s-an~-··-t~-n·a•fll~•-n_·~~-B_i_r_k_~~ç~ı~i.ıR-· ~s-o_n_r_•~~~~~_:_"_·_n_d_en~-e-m~in_ız_· ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-Ra~gı-p~Ke~m~al~~~ 
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Hava kahramanlarının intiba lan. 
Memlelutte 

lduei hususiyelerin 3 
senelik vaziyetleri 

, 
1 

( Ba§ı birinci sahifede) 
tanhul! 

Bazı manzaralarıt bilhassa Anado 

lu sahilinin yeıil ağaçları arasına sı 

kı~mıt beya2 evlerini göstererek: 
- .Şu manzara Amerikanın San 

Fl'ansisko sahil1erini andmyor. Fa.
kat lstanbul heyeti umumiyeti itiba 
rile çok daha cüze!. 

Tayyare ile şehrin üstüne eeldiği 

miz qman altımızda serilen panora 

mik manzara bizi en büyük hayret
itte dü,ürdü. 

Yeni llir lıagat 
Senelerdir ııöklerde uçmaktayız. 

Fakat hen\U bu kadar cüul bir ıe
hir ııörmeım,tik. O ande bütün yor 
gunluklanmızı unutmu,tuk. Şehrin 
maınarıuı bize yeni bir hayat yeni 
bir :ıindegi vermi,ıi. Yalnız bu pa
noramayı sörmek için Amerikadan 

buraya kadar gelmek zahmeti fazla 
addedilmemelidir. Eğer kollanmız
..... sözlerimizde 49 saatlik yorııun
luk olmaaaydı, belki fdıir üstünde 
bir kaç devir yaparak lstanbulu do
ya doya seyrederdik.,. 

Muhterem misafirlerimiz bunları 

anlatırken fotografçılar güzel fon 
l"!kil edebilecek bir manzara gör
•ükçe derhal reıimler alıyor, film· 
ler çeviriyorlar. 

• Yal ofla •ahi ileri 
liri gündür seyahatleri hak

kında fazla taf-silit vermek is
e temiyen kahraman tayyareci

ler belki üstünde alb bin kilo
metre uçduklan denize gene 

t kavutmuf olmanın verdiği bir 

1 
! 
f 

s 
1 

hiıle korkwıç menkibeler nak
lediyorlar. Bunlan anlabrken 

0 çok sade çok mütevazi halleri 
0 var. Sanki bir golf partisi bir 
2 · kotra gezintisi nakleder gibi 
r ; hiç bir heyecan duymadan söy 
" , lüyorlar. 
1- ' Sisin içinde 

: M. Poluıdo küçük ela göz
lerini sür'atla ve mütemadiyen 

'!! 
1 açıp kapayarak şunları anlatti: 

n 

!--

ti 
n• Boıwıkil taygareciltırele 
yı Y gürBıBrken 
la 

11 
- Amerika sahillerini göz-

ta 
11 
den ııaybettikten sonra kesif 

:bir sis tabakasile kartılaştık. 
le Uzun möddet ıiım içinden uç

~duk. Nihayet gece, arkasından 
m • zülmet geldi. Nerede olduğu-

,• . . k- k ·muzu tayın etmeye ım an yo 
a 

11
tu. Yalnız mütemadiyen tarka 

ta doğru uçuyorduk. 
Ne deniz n• kara 

m Etrafımızda derin, sonşuz 
cı· 11

bir ıssızlık var. Ne deniz, ne 
ke :"kara! Hiç bir ıey görmüyoruz. 

hAııabı buzan bu vaziyetten kur 
tulmak için yükselmek istedik. 

N 

19 oı Sırsıklam 

ik li Yav&! yavaş İrtifa alırken 
d<1 •ibirdenbire ani ve tiddetli bir 
at ' yağmura tutulduk. Bir kaç da
bu kika içinde sır sıklam olmuş
biı atuk. Sür'atle giden tayyarenin 
ikı :~garları yaf elbiselerimize 
laı ·edeydikce tirtir titiryorduk. Ka
Bt 41bil olduğu kadar sür'atla bu tu 
laı fandan kurtulmak için irtifa 

dümenlerini tekrar tahrik et
rİ'r tik. 
ciı 5000 metrede 
tir :. Şimdi bulutların fevkinde 

epooo metrede idik. T abiabn ye 
1 · ni bir muzipliği bizi burada 

19 ubekliyordu. Vakıa artik yağ
ka ımurdan kurtulmuştuk, fakat 

lpimdide bulunduğumuz tabaka 
ve rlı'lD rutubetli suğuğutayyarenin 
ko madeni aksamı üzerinde kalın 

~uz kitleleri örmeğe başladı. 
yır Tayyare ağırlaşıyor sür'attan 
Ha lil!taybc:diyorduk. 
öÜI l Naçar tekrar alçaldık. Bir 
nır 

1
nuc!det gene kesif sisler için-
Je nerede olduğumuzu tayin 0\1 

&dFmeden uçtuk. 

rır • 
İrlanda sahillerinde 

Ani bir rüzgar du·b:si, bir
len önümüzdeki bulutları par
;.ladı, ,.e, İrlanda sahillerini 

gördük. Avrupa üzerinde de e
pey mü,kili.ta maruz kaldık. 
Vasati Avrupanın yüksek dağ 
!arını, Voj ve Kara ormanları 
geçerken çok soğuk ve yağmur 
la mücadele ettik. Ara sıra bir 
kaç yudum sıcak kahve içdığı
mız termoz şitelerimiz artık so 
ğuduğu için bunlardan da isti· 
fade edmiyorduk. Tayyareyi i
dare ederken el ve ayaklarım 
bila fuıla titriyordu. Fakat 
,imdi bütün bu meıakkatları 
artık unuttuk bile! 

Dün size söylemeyi unut
mu,tum. Tayyaremiz bot iken 
2450 punttur. 718 galon ben
zin almıttık ki bu da 4308 kilo 
eder. Yani ceman 7460 punt a-

ğırlıkla Nevyorktan uçtuk. 
Benzin sahrınçlarımızı ııövde 

ve kanatlara taksrın etmittik." 
Artik Yalova sahilleri tema 

men seçiliyordu. Muhatabımız 

. .. ven yorum. 
Sonra sefir M. Grew hitaben 

fransızç. olarak dediler ki: 
- Sefir Hazretleri. Sizi on 

senedir tanıyorum. Bütün me
ziyetlerinizi bilir ve takdir ede 
rim. Tayyarecilerinizin bu mu
vaffakiyetlerini her iki memle
ket için bir saadet telakki ede
rim. Bugün bizler için mes'ut 
bir gündür . ., 

Amerika sefiri M. Grew §U 

cevabi verdi: 
- Musaede buyurur iseniz 

vatandaşlarım namına size fU· 
nu arzedeyim ki onlar bugünü 
ve bu hatırayı hiç unubnıya
caklardır. Bugün onlann bura
da hararetle kabul edilmeleri
nin seadet v meseretlerini za
ti devletlerine ibliğı vazife ad 
dederim." 

Yemek salonunda 
Sonra yemek salonunda ih

zar edilen büfede misııfirler i-

Gazi Hz. nırmına gönderilen gazeteler tayyareci/erin 
ellerinde ... 

zümrut dağlara bakarak dedi 
1.:i: 

ilk Amerika ta11uğu 
- Böyle uzun seyahatlarda. 

bilmem neden insanın i9tahı 
kalmıyor. Amerikadan hareket 
ettiğimiz zaman yolda yemek 
üzre iki kızarmıt tavuk, iki ter 
muz kahve, birazda ekmek ve 
çikolata almıttık. Bunlann hep 
sini yemek kısmet olmadı. Ta
vuğun birini İslanbula getir
dik. Zanedersem bu Nevyork'
ta pişeı·ek lstanbula getirilen 
ilk Amerika tavuğu olsa gerek! 

Nevyork Times gazetesinin 
bir nushasını zaıf içinde Ga
zi Hz. taktim etmek üzre getir 
dik. Zarfı bir paraşutla tayya
~eden atacaktık, fakat bizzat 
taktimi tercih ettik." 

Yalo11ada 
Artık Yalova iskelesindeyiz. 

Sahil başdan bata genç kahra
manian ııörmeğe gelen halkla 
dolu idi. Saat tam dört buçuk
ta iskeleye yanatıldı. Riyaseti 
Cümhur ıeryaveri Rusuhi, tay
yare cemiyeti reisi Fuat, hari
ciye kalemi mabıus müdürü 
Kemal Aziz Beylerle Yal ova 
kaymakam ve belediye reisleri 
iskelede tayyarecilere beyanı 

hotamedi ettiler. Halk yürek
ten gelen heyecanını y14a ruda 
larile, alkıtlarla izhar ediyor
du. Hazırlanmıt olan otomo
billere binilerek hareket edildi. 
Yarım saat sonra büyük otele 
muvaseli.t edildiği zaman mer 
divende mütebessim çehreıile 
Batvekil pata batda olmak üz
re, hariciye vekili Tevfik Rüt
tü, Riyaaeticümhur ki.tibi umu 
miıi Tevfik Fırka umumi kiti
hi Recep sabık ki.tip Saffet me
buslardan Kilinç J.li, Recep 
Zühtü, Hasan Cavit, Rasım F e 
rit, Necmeddin Sadık, Beyler 
misafirlere intizar etmekte idi
ler. 

Takdim 11e nişan 

Amerika sefiri M. G.rew tay 
yarecileri İsmet Paşaya tak
dim etti. İsmet paşa da misa
firleri evveli Tevfik Rüştü 
Beyle sonra diğer zevatla tanıt 
tirdi. Hep birden otel salonuna 
girildi. Bu esnada Tayyare Ce
miyeti rei~i Fuat Bey Cemiyet 
nişanlarından üstü temamen 
pirlanta ile işlenmiş iki nişan 
getirdi ve İsmet Paşa işanları 
alaı-ak l'>izzat tayyarecilerin 
göğüslerine taktı ve şu kısa 
nutku söyledi: 

Arkadaşlar! 
Günün en büyük hadisesini 

yapan kahramanlara tayyare 
cemiyetinin en bü ük ni• 

zaz edildiler. İsmet Pata misa
firler şerefine bir kadeh şam
panya içtiler misafirler muka
belede bulundular. Otel orkes
trası bir dans havası çalmaya 
başlamıştı. 

Tayyareciler f/e Türk H. leri 
İsmet Paşa United Pres mu 

habiresi madmazel Ring ile 
dans ettiler. Tayyareciler sa
londa bulunan Türk hanımlari
le bilhassa giizel İnglizce konu 
şan Emin paşanın refikası Hf. 
ile hem konuşuyor hem danı 
ediyorlaı-dı. Büyük bir samimt 
hava içind altıya kadar konu· 
tuldu, dansedildi. 
Gazi Hz. nin nezdlerinde 

Altı da Reisicümhur Hz. run 
tayyarecileri kabul edeoekleri 
haberi geldi.Sefir M. Grew, ha
riciye vekili Tevfik Rüttü Bey. 
le beraber oldukları halde hava 
kahramanlan otomobille otel
den Gazi kötküne azimet etti
ler. Reisicumhur Hz. kendileri-
11e taktim edilen tayyarecilere 
iltifat buyurduktan sonra kıs
mı mahsusumuzdaki nutku irat 
ettiler. 
Amerika sefirinin ceııabı 

Amerika sefiri Mr. Grew ce
nıı.plan, tayyareci Mr. Board
man ve Polando namına cevap 
vererek, Türkiyeye geldikleri 
zamandan beri haklannda ııöaı 
terilen tezahurattan dolayı en 
samimi te,ekkürlerini arzetti. 
Muvaffakiyetlerinin neticesi -
nin çok büyük olduğunu fakat 
en mühim neticenin Türk ve 
Amerika milletleri arasındaki 
rabıta ve dostluğun teyidi oldu 
ğunu söyledi. 

Sefir cenapları, iki tı.yareci
nin Yalova ziyaretini ve a1ri 
Türkiyenin bütün meziyetleri
ni nefsinde cemeden Gazi Haz
retleri tarafından haklarında 
gösterilen hüınü kabulü hiçbir 
zaman unutamiyacaklannı ili.
ve etti. 

Gazi Hz. uzun müddet tay
yarecileri nezdlerinde alikoya
rak seyahatlan hakkında malı'.i 
mat aldılar. Beraber resim alın 
masına ve film çekilmesine mu 
saede buyurdular. 

Avdet 

Misafirler ayni merasimle 
teşyi edildiler ve hallan ayni 
çoşgun tezahurleri arasında sa 
at 19,30 da Yalovadan müfara 
kat ettiler. 

Avdetle Gazi Hz. ni ziyaret 
hakkında ihtisaslarını sorduğu 
muz Mr. Polando dedi ki: 
-GaziHz. tarafından kabule 

d' • 

yarım. Gazi Hz. fikirlerini ve 
ku/Janmak istedikleri kelime
leri harikulade bir kudretle 
kullanmaktadırlar. Böyle bir 
kudreti ancak harikulade biı 
zeka gösterebilir. Reisicüm
hur H. nin sözleri bize Türk 
milletinden gördüğümüz te
veccühü her şeyin fevkinde o
larak ifa etmiştir. 

Gazi Hz. bizi kabil olduğu 
kadar Türkiyede fazla kalma
ya davet buyurdular ve dedi
ler ki: 

- Ancak bu sayede Türk 
milleti sizi böylelikle daha ya
kmdan ve daha iyi tammış o
lur. 

Mr. Boardman diyor ki: 
- Gazi Hazretleri tarafm

dan kabul edilmek saadetint> 
mazhar olduğum zaman çok 
müteheyyiçtim. Büyük Tiirk 
lideri kudret, zeka ve kuvvet 
mefhumlarrm şahsrnda ceme
den ve muhatabı iizerine fev
kalbeşer denilecek bir tesir bı
rakan emsalsiz bir şahsiyettir. 

Motör denizin siyah suları 
üstünde fosforlu bir iz bıraka
rak tehre yaldaşiyordu. Birden 
ta uzaklarda, dağların zirvesin 
den ay d<>idu. Kıp kırmızı bir 
ay u:suıı bir altm izle bizi tek
rar ayrıldığımız sahillere bağ
ladı .. 

Dolmabahçe rıhtımına ya
na,tığımız zaman ıaat tun on-
du. A. F AHRl 

ismet Paşanın i>flyanatı 

YALOVA, 1 A.A. - Başve
kil İsmet Pata Hazretleri bu-
gün Amerikalı tayyarecileri 
kabul ve murassa madalyeleri 
talik ettikten sonra bir aralık 
Amerika büyük elçisine hita
ben demiştir ki: "Sizinle 10 se 
neden beri tanıtıyoruz. Yüksek 
evsafmızı yakından takdir et
tik, memleketimizde bulunma
nızı bir iyi talih saydık. Büyük 
bir memleketi mümtaz bir su
rette temsil ederken memleket 
!erimiz araaında iyi münasebet· 
ler için hevesle çalıttık. Bu 
ba·btiyar ıründei &İzi bilhassa 
tebrik ederim." 

Valiyi ziyaret 
Amerikalı tayyareciler dün öfle

den evvel viliıyete ııelerek Vali Mu· 
lıiddin Beyi ziyaret etmi,lerdir. 

Tayyareciler abideye çelenle 
koyacaklar 

Amerikalı tayyareciler bu sabah 
saat on buçukta Takıim cümhuriyet 

i.bideıine çelenk koyacaklardır. 
Bu münasebetle büyük tezahürat 

yapıl&caktır. 

Taksimde ziyafet 
Belediye bu ak'8m saat 21 de 

Takıim bahçesinde Amerikalı tayya 
reciler terefine bir ziyafet verecek .. 
tir. 

Ziyafette tehir müıne11illeri, Mfa 
rethaneler erki.nı, tayyare ve ordu 

erkanı davetlidir. 

Ame,ika sefirinin resmi 
kabulü 

Amerika ıefiri M. Grew ve Ma
dam Grew tarafından Amerikalı ta:r 
yareciler terefine bu ııün oaat 17,30 
da Y eniköydeki yazlık ıofaret kona 
fındtı bir resmi kabul vardır. 

Fransız lıaııa nazırının 

tebriki 
Fransız bava nazırı M. Du.mes

nil tarafından dün Amerikalı tayya
recilere fU telgraf ııelıni,tir: 

''Bütün franıız hava letkilatı 

güzel dünya rekorlarından birini ka 
zanmak suretile elde ettiiiniz mü
vaffakiyeti alkışlar ve ıizı.i hara• 
retle tebrik ederim.'' 

Tayyarecileri tebrik 
ANKARA 1 (A.A. - Amerikalı 

tayyarecileri M. Boardman ve M. 
Polandonun Nevyork - lıtanbul ..,_ 
ferini muvaffakıyetle bqarmaları 

dolayıııile Türk tayyare cemiyeti ta 
rafından M. Boardman ve M. Polan 
doya Amerikan tayyare cemyeti re
iıliğine ve Amerika ıefiri M. Gı-uw 
Cenaplarına atideki tebrik telıırafla 
rı gönderilmiştir: 

M. Boardman 1111 M. Polan 
do-Pera Palaı oteli- lstanbııl 

Türk Tayyare cemiyeti pek par
lak olan Nevyork - lstanbul seferi 
muvaffaloyetinizden dolayı samimi 
kalple sizi takdir ve tebrik eder. 

Rei~ 11ekili: Şükrü 
ANKARA, 1 (A.A.) - Tan'are 

<"emi~ctinin tebrik tele-raflar1na ,/\.-

ANKARA, 31 - lotatiıtik umu 
mi müdürlüiü 1925 - 1928 senel..i
ne ait viliyetler idarei huausiyeleri
nin mali vaziyetlerini aösteren bir 
eıer neıretmittir. 

Bu iıtitistildere cöre, husu•i 
idarelerin varidat tahakkuka! y&
kUnunu 11125 de 24,341,936 1926 
41,720,167; 1927 de 46,546,241; 
1928 de 54,077, 248 liradn-. 1925 
de tahakkukatı 100 addedilirae 
1928 tabakkukatının buna nispeti 
222 olir. Umumi tabıili.ha tahak
kukala nazaran nispeti vasati ala
rak %71 dir. 

Huıuıi idareler 928 varidatın

dan nüfuı baıma iıalıet eden pa
ra miktan yüksek olan vilayetle
rin batında lotanbul ııelmdıtedir. 

Burada lıeher nüfuııa 607 kuruı dii 
§Üyor. Bu niopet Aydında 479, 
Eskifelıirde 467, l:ımirde 460, Ba· 
lıkeoirde 427, Çanakkalede -400 
dür. 

Ayni ıene zarfında nüfus batı
na Hakiride 48, Rize ve Erzincan
da 125, Artvinde 128, Malatyada 
138, Kayıeride 141, Trabzonda 
146, Elazizde 147, Gümüşhanede 

150 kuruı isabet etmektedir. 
Bütün memlekette 928 huıuıi 

idareler varidatının %36, 55 i 
maaş ve Ücretlere, %20, 86 sı Nafia 
itlerine, %19, 33 ü Maarife, 23, 26 
11 muhtelif mahallere ıarfedilmiı 

bulunyor. 
Umumi surette huıuıi idareler 

bütçeleri, tahminlerin fazlalığın

dan, her sene açık vermektedir. 
Bütçelerinde ıon üç sene içinde 
açık vermiye viliıyetler Bilecik, Bo 
lu, Diyarıbekir, Antep, Zongul
dak, lıtanbul, Mersin, Muğla, Si 
irt, T okatbr. 

928 de hususi idarelerden maaı 
alanlar l 7553 ü memur, 7881 i 
müıtahdem olmak üzere 25434 tür. 
Mu.tat yekônunun memur adedine 
taksiminde vuati olarak ayda 40 

lira düpnektedir. Faltat mahalli 
nispetlerde bu rakam lzmirde 194, 
lıtanbulda 67 liradır. Memurlar 
arasında muaJlimler, mühendisler 

de dahildir. 

Ankarada yeni inşaat 
ANKARA, 1- Bu ıene Ankarada 

yeniden (260) ev yapılmaktadır. 
Bu evlerin (210) tanesi Yenifdıir· 
dedir. Evlerin hepıi beton olaralı: 

yapılmakta ve 4 bin lira, 15-20 
bin liraya mal olmaktadır. Bu 
evlerde hava l'.azı, elektrik, su, ban 
yo ve saire vardıı·. Reiıicümhur 

evi, Harbiye mektebi, büyük Şimen 
difer depoları, mektepleı: iııiına 

edilecek olursa, bu yeni inşaatın 

hepıi ,ah11lara aittir. 
Devlet Demiryollan memurla

nndan atmıı kiti iki senelik ma~
larına mahsuben idareden yarım 

milyon lira alnu,lard<r. Memurlar 
bu yarım milyonla atmıı ev yap
tırmaktadrrlar. 

Bursada hoUuk 
BURSA, 31 - Bu aene bunada 

görülmemiş bir ııebze ve karpuz 
bolluğu vardır. Her tarla ve her 
taraf sebze ile boıtanla dolmuı

tur. Bu ııidifle karpuzun okkan 
bir kuruta inecek biber ve ılomate
zin okka11 da •f&iı yukan bu ka
dar bereketlidir ki bu mahsulle 
dar bereketlidir ki bu •ahıulle 

deiil Bursa n mülhakatı elıaliıi 

lotanbul ve Ankara lıavaliıindelıi 
halk bile doyacaktır. 

AllCBk bu ııebze ve karpuzıa• 
diğer vilayetlere gönderilmesi için 
hiç bir tedbir alınmamı,ıır. 

Milyonlarca kilo sebze mütte
riıiz bir halde bulunmaktadmr. 
Koıuerve fabrikaıında da bu ıel>

zeler pek fazla gelmektedir. 

yük elçiıi M. Grudan atideki cevap

lar edmiıtir:-

Ankara Türk Toygan ee
migeti ,..iai Şiilcrü 

Begfendige 
Telırafnamenizden ve TürlUyede 

hakknnızda göıterilen kalbi hüınü 
kabulden dolayı ııamimi t•eldriirle
rimizi arzederiz. 

Boardrrttın oe Polande 
Amerika büyük elçiıinin telgrafı: 

Ankara Türk Tagyare 
cemiyeti reisi Şükrıi 

Beyefendiye • 
Lütufkar telıırafnamenizden ve 

M. Boarclman ile M. Polandoya kar 
§• Türkiyede ııöıterilen parlak la.
bulden dolayı ilPrin taha11üslerimi 
arzeylerim. 

• 

ve 

Sigortalarınu:ı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SIGORT ASINA yaptırınız. 

Türlciyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
DD 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbr· 

Telefon: Beyoğlu 2002 

Zonguldak Baytar Müdürlüğün 
Damızlık Aygır deposu hayvanatı için muktaıi ( 11, 

kilo yulaf ( 11,520 ) kilo ot ( 5000) kilo saman (400) 
kepek (300) kilo kuru ilıüm ve (22) kilo tuzun 19 a· 
931 tarihine miisııdif çarşamba günl Encümeni Vili 
ihalesi icra kılınmak üzere münakasaya çıkarılmışbr. N 
nelerini gönnek ve tafsilat almak isteyen taliplerin E 
ıneni ViJiyete 'fe Baytar Dairesine mfiracaat etmeleri 
olunur. 

Memlekette 16 
müze var JÇ~~r3a~ ~~1!'!1~ 

Manleket dahilinde muhtelif 

ıehirlerde 16 müze bulunc!uğu an

laşılmaktadır. Bunlardan kıymetli 

eserler itibarile lıtanbul birinciliği, 

Konya ikinciliği, Bursada üçüncü

lüğii almaktadır. Diğerleri de sıra 

ile tunlardır. 

Edirne, iz.mir, Bergama, Antal

ya, Adana, Afyonkarahisar, Amas

ya, Tokat lıtanbuldaki müzelerimiz 

ıunlardır: Topkapısarayı, Asarıati

ka, Çinilikötk, Şarkı Kadim, islfun e 

serleri müzesi ve Askeri müze. 

Urfada sıcaklar 
URFA, 31 - Urfada şiddetli 

11caklar devam ediyor. Halk biraz 

serinlemek için Halilürrahman ve 

Aymzeliha gölleri arasında açılan 

Cümlıuriyet parkına kotmaktadır. 
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Parka bir ince saz: 

ııeıirilmiıtir. iki kuruş 

takımı da 

duhuliye 

teneffüs ed~bileceklerdir. 

Halk Fırkasına kalbedilen Ur-

fa Türk ocağı tarafından vücuda 

getirilen ıehir bando•u günden 

ııüne tekimül etmektedir. Yakın

da bu bando da kon•erler verme 

ğe başlıyacaktır. 

ZAYİ- Adapazarı Bankasına ya
tırılan mebaliğe ait 8·2-931 tarih ve 
1176 numerolu makbuzu zayi olmuş 
tur. Yenisi alınacağından lıilkmü 
yoktur. 
Kuzguncukta Menteş sokak No. 7 
Fuat. 
-Be_y_o_ğ""l-u-o:dci;dü;;ciiS-;;lhH;;ı;;:;k 

Mahkemesinden: Fındıklıda Fındık 
)ı haınamlan ıabibi iken vefat eden 
Tüfekci oğlu Ahmet Beyin Osman 
)1 bankasında mevcut tahvilatı satı

larak paraya çevrilmi~ olduğundan 
tarihi ilandan itibaren esbabı mat

h'.ip ve alakadaranın Bir ay ve mi
rascılann Üç ay zarfında Beyoğlu 

dördüncü Sulh Hukuk Mahkemeııi
ne müracaatları lüzumu ilin olu-

nur. 

Iıtanlıul ikinci Ticaret Mahkeme 
ainden: 1 stanbul Birinci Ticaret 
mahkemeoince 29/ S 931 tarihinde 
ilini iflaıına karar verilmiş olan 
Mehmet Cemil Beye ait Çapada 
Molla Giiranide Kurudede mahalle
ıinde Kalanıler Çe,me sokağında 

17 No lu hanenin açık arttırma su
retile satılmasına karar verilmiş ol
duğundan mezkur hane 10 Eylul 
931 tarihinde müsadif Pertembe 
ııünii ıaat 15 de Birinci Ticaret 
Mahkemeıinde satılacağından talip 
olanların yevmi mezkiirda pey ak
çelerini müoteshaben mahkemei 
mezkiirede iflaı masaıi hey'etine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

lotanbul ikinci icra Memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevirilmeıi mukarrer, ev eJ

yası S-8-931 tan'hine müsadif çar
tamba günü saat 12 ili 13 te Tak
ıimde Sıraselvilerde, Firüzağa cad
desinde 80 numaralı apartımanın 

derununda açık arttırma ile satıla

cağından talip olanların mezkur 
ııün ve oaatta, mahallinde hazır bu· 
lunacak memuruna müracaatları i

lan olunur. 

ZA Yl - Müessesemizin 3296 nu 
merolu kamyonunun seyrüsefer pli 
kasından biri düşmüş u.yi olmuş

tur. Yenisi alınacagından hükmü 
oktur. 

Yeni şekii 

Soltlan sağa 

1 - Ceride (6) okuyan (4 

2 - Elemli (4) Dilenci (4 

3 - Kır çiçeği (4) Uzüm 

cı (4) 

4 - Eser, leke ( 2) Demir) 

(3) Mesken (2) 

5 - Afet (4) r ota C2) 

6 - Haydutlar (4) 

7 - T ~ncerenin aja ba 

(5) Odanm Ü•tii (5) 

8 - Mcyva (5) Sual (2) 

9 - Sun'i göl (5) Söz (5) 

10 - Ras (3) Muıiki aleti 

11 - Sakıt hanedan (6) 

Yukardan aştığı 

1 - Duvaklı (S) 

2 - Bir nevi alev ! 4) Bir 

let (5) 

3 - Küçük çan 13) Fena 

mak (S) • 

5 - Çehre (5) 

6 - Düşman eline dü,mek ( 

7 - Kibarlık (6) Saçsız (3) 

8 - Ecza ilmi (5) Kansız 

(S) 

9 - iyi (3) Şikar (3) Söz ( 

10 - Yiğit (2) Eski adet (5) 

11 - Zam (5) Rutubet (3) 

Hali tasfiyede inşaat Tür 
anonim şirketi 

Hali tasfiyede 1 nıaat Türk A 
nim Şirketi hisaedaranının 3 ey 

1931 tarihine müıadif perıem 

ıünü saat on b.,.te Galatada Ka 
Mustafa pafa caddesinde 149 nu 
ralı Ongimyan Hanında 4 ün 
katta Şirketin 1 dare Merkezind< 
reti fevkalôdede vuku bulacak içi 
aıaola hazır bulunmalan ri~a olun 

RUZNAME 
Ticaret kanununun 457 inci m 

desine tevfikan Şirketin ıureti 
!İyede taıfiyeoi \'e Tasfiye ment 
runuo ibrası. 

Gerek asaleten ve gerekse ,-ek 

leten hey'eti umumiyeye- iştirak 

debilmek için hissedaranın liiak 
25 hisseye malik olmaları ve hi• 
senedabnı nilıa:ret 24 acustoo t!13 
tarihine kadar \irketin idare M•' 
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1\iıo. No. Lu J. Mp. K:omisyonu~_dan: _ 
620ııo , l~vsa!_ - . - . 

lo:kmek: lstanbul Ayvansaray 600 randoman unundan 

361.ıı:ıo 
9 } ı;) 

3000 
.Jooo 
3(ıoo 

i50o 
oo 

Ö\IOO 
IOJı)O 
1 O!)() 

ıoııou 

"Ooo 
1 O<)()() 

·\Oo() 
ıoooo 

(kgp:ılı zarf) 
Sığır eti: b!rinci sınıf olecakıır. (kapalı zarf) 

Bulgur: taşsız beıaz olacaktır. Aleni 
'fere yağı: Trnb~on h alis yaf!; olacaktır. (kapalı zarf) f) 
Ze yti~ yağı: Ayvalık fiiiırel<n ınİ Ş acmz olacaktır. (kapılı zar 

Tuz: kaim olacaktır. 
Sabun: Ayvohk biriaci mal olacakar. 
Odun: k!milen meşe ve kuru olacaktır
Kurıı bczehe: iri taıı eli ve taşsız olacaktır - - · - d n olacakt~ 
Kuru fa~ulva: Trabzoııun ince beyaı cın sın e 

l'u : ()()() r~ndöman 
Nohut: Bayramiç malı al acaktı r. 
irmik~ ~t fır numara olıcıku r. 
Mcrcimok: taşı ve kır•ııısı olmayacakur. 
B,ycz peynir· Çanakkale mahsulünden olacaktır. 
Pautes: ,\dat)azan mahsulünden olacaktır. 

''~ıo ' ı ·"u Kuru soğan: Çanakkale mahsulünden o ac .... r. 
5000 z - b' . · bsulünden olaca 20o ... eyun tanesi : Ayvahğın ırın cı ma 

O Salça: Canakkale mahsuUlnden olacaktır-
~()I)') Kırmızı. domates : Çanakkale mabsu\Unden olacaktı! 
~Ooo Taze lısu lya: • • 
soııo - • Pathcan: • • • 
~ Taze bamye: • • • 

~ Sakız kaba~ı: • • • 
V\1\J Semiz otu.· • • • 

s·,oo [spanak: • • 
Sooo Pırasa: ,, • • 
500o Lahana: • • • 
500D Taze bakla • • • 
SOOQ Taze bezelye: • • • 
30o Demec der~ oı. rJ • • 

.!()() Kırmızı bilber: toz tılıcak tı.-
3ooo Pirinç; T osya pirinci ve birincisi o\ıcalctır. 
1500 Şeker: Yerli ve mz olacaJctır. 
l:l{)3 Kuru üzüm: çekirdekli kuru ilziim. 

SO() Vişne reçeli 
500 Kayısı reçeli 

200o Adet yumurta 
2000 Yoğurıı koyun sütünden olacaktı r. 
>oo Sirke: safi üzüm sirkesi olacaktır. 
100 Sarımsak: ı- erli mahsulünden olacak tı r. 

12000 Arpa: ta şsız ve yeni sene mahsulünclen olacak tır. 
~ ~00 Kuru ot: ince ve yeni sene mahsulünden olacakur. 

' Sarnan: arpa samanı oJaca.krır. J-60 
500 Gaz yağı: lstanbul şirketi gazından olacaktır. . 

_Çanakkale ı. -:\o. lu Jandarma yeni efrat mektebi için yukarıda cın s ve 
llı ıkdtrı yazılı bir senelik erzakı mütenevvi• i htiyacı 10 • 7 - 931 t•rı hın~en 
" illi gün müddetle kapalı ve oloni suretile münakasaya konulmuştu'.- lü 

Palı zarf surotile milnakasaya i~tirak edeceklerin mezkOr tarıbten ı ııbaren 
qtııisyondan alacakla rı müsaddak şutn•melere nazaren bedeli muhamıne

ll inin yüzde 7 5 nisbetindtki teminat ı muvakkat• akçesi ve ya l ı vmeti mu
•rroresi ilzeri~den istikrazı dab!U tahvilatı veya borsa f!atından yüzde 10 
0 ksanile diğer milli esham ve tabvil4tm mal sandıklarına teslimini hAv'. 
•kbuz senedini veya banka kelaletnamesini hl!rnilen 1 - 8 93 1 cumartes ı 

ünü öğlede• evvel saat 9 dan 12 ye kadar kapa!J zarf ve 13 den ı ~ _ _° 
•dar ve ertesi gUnü saat 9 dan 12 ye ve 13 den 15 e kadar alen! mu
•kasası icra edileceğinden Çanakkalede J. No. lu. Jandarma Mp. Md. tin

•ki komisyona müracaat eylemeleri lilztmdır. 
Bu hususta izahat almak istiyonlerin ibalei kat'iye günü olan 1- 8-!;131 ve 

·8-981 tarihlerine kadar öğleden sonra müracutlan illln olunur. (68 1) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden: 

Merkezimiır: için lllzumu olan dört kalem afı malzemesi 
aleni münakasa suretile mübayaa edilecektir. Münakasa günü 
8 ağustos 931 cumartesi günü saat 15 olarak tesbit edilmiş
tir. Taliplerin mezklir levazıma ait şartnameyi görmek üze~e 
lıer gün Galata'da Kara Muıtafapafa sokağında Merkezı: 
llıi:ı: levazım dalreııine ve münakapya iştirak için de vakti 
llıuayyende Merkezimizde müteşekkil mübayaa komisyonuna 

lııiiracaatları ilin olunur. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz vesaiti nakliye ihtiyacı için 52 kalem malze
ıne aleni münakasa suretile mübayaa edileceğinden müna· 
kasa günü 8 ağustos 931 cumartesi saat 14 olarak tesbit 
edilmiştir. Taliplerin mezkôr levazıma ait şartnameyi görmek 
ib:ere her gün Galata' da Kara Mustafapap sokağında Mer
kezimiz levazım dllİresine ve münaka1a için de vakti muay
Yende Merkezimizde müteşekkil mlibayaa komisyonuna mü• 

tacaatları ilin olunur. 

Deniz levazım satınalma komis-
Yonundanı 

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

Yiin fanile ile 8000 çıft yiin çorap kapalı zarf uıu~ile milna• 
kasaya konulmuştur. Münakasa günü olarak .tay~ edilen. 24 
ağustos 931 pazartesi günü saat 11 de teklıf edılecek fiat
lar muafık görüldüğü takdirde ihalesi icra edilec~ğinden 
şar_tnamesini almak isteyenlerin her gün ve ~ermek. ıste~en
l':r'.n münakasa günü ve saatinde Kasımpafa da denız muz_e
sının umum kapısı üzerindeki deniz !avazım ııatınalma komıs
yonuna müracaatları. 

Üzüm müzayedesi 
lst. Ziraat Mektebi· müdürlüğünden: 

Y eşilköy civarında Halkalı' da kain latanbul Ziraat mek
tebine •t nefis üzüm bağlarının senei haliy• mahsulü 12 
~ğustos a~31 tarihine m!lsadif çarıamba glinil aaat 15 te 
•lıale dil k ·· re müzayedeye konulmuştur. e me uze k . • Gal t Taı· l · •t• u .. zayedeyı' anlama ıçın a aııaray ve 

ıp erın şeraı ı m . . _1_ 

hağlar .. k · · her aiin meıkfır mektebe ve lfliraa 
. . ı gorme ıçın .- • b d bil' d li ıçın de yevmi ihalede Galatasaray lııeıi !nası a • ın e se-
ler ınuh b .

1
•• • d' de miiteşekkil İstanbul Zıraat mek· 

t·h· ase ecı ıgı nez m (T l f y ·ı ~ı ·· . - eeon: eı-lı:· rnııbayaat komısyonuna muracaatlan. 1 
ov 401 

BOMONTI R 
Tecrübe edini7. Emsali arasında bu nefasette biç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kuruştur. 
t50, 250, 300, 500, tOOO gramlık ,ı,eıerd• 
3o To eo 100 200 kuru•• satılıyor 

I••••~ Her yerde arayınız 

Kazanmak istermisiniz 
Piyango 
biletinizi isabet gİfetinden 

alınız 

fler keşidede bir çok büyük ikramiyeler is •tıetile muht -rem müş 
tt:rilerinl zengin ve mes'ut etmektedir. 

ilana isabet etmiyor diyenler biletleriııi her halde glıemdcn 

alsınlar 
T ecrübe için bir tek bilet al ınız. 
Glşe ın 1"ın talihi yüksektir, mutlakı kaza nırsın •?- Munterem mü>te 

rilerlmizin ragbetinden memnun kolarak kıymettar şık, ıtrif b ır<r 
Sirkeci Tramvay caddesi No 27 
İ SABET GiŞES İ 

t istan ıoul Belediyesi ilinlar1 1 
Fatih larıgın yerinde 40 ncı adada Çırağı Hamza mahal

lesinde 1191, 1189, 1194 harita numaralı arsalar arasında 
40, 40 metro murabbaı yiizstız arsanin metro murabbaına 
150 kuruş kıymet takdir olunarak alakadarları arasında açık 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak için her 
gün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için ihale günü 
olan 24-8-931 paz trteai gllnü 5 lira teminat akçesile saat 
onbefe kadar encümeni daimiye müracaatları. 

• * • 
icra edilmekte olan Kanalizasyon ameliyatı dolayısile As

malb ile Hasırcılar caddesini birleıtiren Papazoğlu soka
ğının bilcümle vasaiti nakliyeye 3 Ağustos 931 tarihinden 
itibaren kapalı bulunacağı ilin olunur. 

* * ·• 
Bedeli keşfi 585 lira 20 kuruş olan 1\.adıköy dairesi elek-

trik tesisatı kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. Taliplerin 
fa.~tn.a~~ almak .. ke,if evrakını gClrmek için her gün levazım 
mudürlugüne muracaatları, münakasaya girnıek için 44 lira-
lık teminat makbuzile şartname, teklif mektubunu ve ticaret 
odasına kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koya
rak ihale günü olan 24-8-931 pazartesi ğünl\ saat onbqe 
kadar encümeni daimiye müracaatlan. 

Mudanya belediye riyasetinden: 
Mudanya kasabasının elektrik tenvirat ve tesisab proje

sinin ya.p~lma11 iti (500) lira bedeli muhammenle 1 ağustos 
931 taribınden 20 ağustos 931 perşembe gllnli akşamıaa 
kadar 20 gün miiddetle ve kapalı zarf usulile . münakaııaya 
lrorunuştur. Bu işi yapmıya talip olanların elektrık mübenclısi 
diJ?lomasını haiz olması şarttır. Talipler arasında itbu evsafı 
haız olmakla beraber bir kaç telıir veya kasabanın elektrik 
tesisat ve projesini yapmıt olduğuna dair vesaiki ham olan
ların teklifi sebebi tercih olacaktır. Taliplerin münakasa 
müddeti zarfında şartname ve plinın sureti musaddakalarıru 
!'tf~danya belediy~ mühendi ıliğinden alabilirler. Münaka~aya 
ıştirak edeceklerın münakasa; ihale kanıınile plıin ve tafsılab 
dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını tarlhi - ih'ile 
olan 20 ağustos 931 pertembe günü saat 15 ten evvel be
lediye encümeni riyasetine vermeleri ve teklif mektuplarına 
bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetindl! depozit 
a çelerini belediye veznesine tevdi ile makbuzlarını ve ya
hut muteber bir liankanın teminat mektubunu leffetmek 
suretile Mudanya belediye encümenine müracaatları ilan 

olunur. 

KARON 
Alman kitaphanesi 

Boyoğlu Ttinel meydanında 523 

Ticaret işleri umum müdürlüğündün: 
30 ikinci ıe~ rln 330 tarihli kanun hükümlerine göre Tiirlriyoda lf yıpma· 

~· izinli bulunon Alman cıbüyetli (Doyçe Bank Unt Olskonto · Gezclşaft . 
Deutsche Bank und D!skonto Desellchıft) şirketi bu kecro müracaat!• şlr· 
ket vekilletinden Mösyö pol Rurgbardin tekaüde sevk edllmiı oldu~ndan 
yerine şirket namına yap•cağı işlerden dol!;acak davalarda bütün mahkeme
lerde dava eden, edilen ve üçiinc1i şahıs sıfatlarile hazıı- bulunmak ve şir
ketin yukarda yazılı unvan ı ticarisi altında lsıanbul şubesini n müdürireti 

azasından bir dip;eri ile veya mecli!i ldorenin müsaadesile salifüzzikir mü
düriyet aza lığı veUletin e intihap edilen blr zoı ilo veya bir vekilı mürahhas 
veyahut şirket mukavelenameslne tevfikan müştereken vaz'ı imzayı sal~bi
yettar hır zatla müştereken imza eylemek üzero Môsyü H•n• Weidtman ı 
tayin eylediğin i bil dirmiş ve l dzı mgelen ve> ikayı verrni<tir. Kev[ı yot kınun! 
hükü81lere muvafık görülmüş olmakla ildn olunur. 

1 Defterdarhh: ilanları 1 
lst. Defterdarlığından: 
Sablık ev, dükkln, arsa lıissesi No. 196-198-202, Tahta

minare caddesi, Hacıisa mahallesi, Balat, sağ tarafı Sinaon 
akaretleri, sol tarafı Hafıza hanım menzili ve Kosti ve aaire 
dükkanı, arkaııı Kllprübap caddeıile Faika hanım Ye Aron 
menzili, lln tarafı T ahtaminare caddesile çevrilmiı va bir 
Hile dahilinde 232 arım on parmak yerde mevcut kigir 
dilkkln ve üstünde ftç oda 1 sofayı müştemil ev ve arsanın 
nıuf hisseleri sablıkbr. Mezkür hisselerin bedeli 4 ıene 
ve 4 taksitte verilmek ıartile tahmin edilen kıymeti 1170 
liradır. Satış, açık ,arttırma, 1,'!-8-931 cumartesi a-ünü saat 

15 te Defterdarlıkta. (M. 337) 

M~ M. satın ·alma 
komisyonu ilanı 
25-7-931 trihinde ihale edile 

ceği ilan edilen ondört illi onse 
kizbin kilo beyaz ve haki bez 
kırpıntılarına verilen fiatler 
haddi itidalde göriilmediğin
den müzayedesi 2 ağustos 931 
pazar •gıünü saat 14 de talik edil 
miştir. TalLplerin ~artnamesini 
Fı~ddd~da heyetimizde göl'me 
len ve ıhale saatinden evvel 
teminatlarile birlikte hazır bu
lunmaları. ( 4 72) 

I~-~ 
KARADENİZ POSTASI 

. ... 

' 

1 
1 

,. ,. ,. 1 

1 

1 

1 

1 
1 

VATAN vap~ru 5 
Agustos 

ÇARŞAMBA 
glinü tam saat 17de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (lon-
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sir· 
' . 
ıcecı Yelkenci hanındaki 

r.centeliğine müracaat. 
Tel. 21515 

' 1 

1 

I • 

1 
1 

1 

1 

1 

3 günde daha 
beyaz dişler 

İsJihiyedeki kıtaabn ihti
yacı olan ot kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 4 ağustos 931 salı günll 
saat 8 de İslahiye' de ask ~ri 
sabnalma komisyonunda ya· ı 
pılacakhr. Taliplerin şartna- r-s·E·Y-R.IS·E-F·A·ı-·N-1111111! 
me almak ve tekliflerini ver 
mek üzere teminatlarile bir
likte mezkür komisyona mü-

K OL YNOS'uo mükemmel 
muzadı taaffün köpüğü 

fena ve sararmış di~\erl 3 

gün de birbi r i nden beya_, 3 

lev i n kesbetmesl ne "'edar 

olur Sa rı tabakay ı lzaı e ve 

diflerin mines ini bozmak· 

arzın parlakt 1 gı nı zah i re 

lhrac eder. 

racaatları . (456) 

• • • 
Ezine ve Bayramcıktaki 

kıtaatın ihtiyacı olan arpa 
kapalı zarfla münakasaya 
konmu,tur. İhalesi 4 ağustos 
931 salı günü saat 15 de 
Ezinede Askeri satın alma 
komİllyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile birlikte komis
yona mtıracaatları. (451) 

İzmir müstehkem mevki 
kıtaatmın ihtiyacı olan Un \ 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10 ağus- 1 

tos 931 pazartesi günü saat 
15,30 da İzmirde müstahkem 
mevki satın alma kom;syo
nunda yapılacaktır. Taliplerın 

şartnameyi görınek üzere 
Fındıklı'da heyetimize ve 
şartname almak ve teklifle
rini vermek üzere teminatla
rile mezkür komisyona mü
racaatları. (458) 

• >(. Jf 

Konyada tayyare meyda
nında yapılacak bir bina ka
palı zarfla mllnakaaaya kon
muftur. ihalesi 9 ağustos931 
pazar günü saat 15 te Kon
yada -'<eri satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Talip-
lerin şartname ve ke,ifname
aini görmek üzre teminat ve 
teklifnamelerile birlikte Kon
yada mezkiir komisyona mü
racaatları. (464) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

9-9-931 tarihinde kapalı 
- ııarf usulile alınacağı ill.n 

olunan 100 ton elektrirolit 
tutya prtnamesinln evaaf 
kısmında tadllit yapılacağın
dan münakasa a-ünli S-10-931 
aaat lS fe tehir edilmiştir. 
Taliplerin tadilih öğrenmek 
ıçm her gün mtinakaaaya 
girmek için de o ııtın temi
nat ve teklifatlarile mliracaat
ları. (3298) 

• • • 
2500 Tou GeneratClr k6müril 
106,900 kilo civata Demiri 

Yukarıdaki malzeme kapab 
zarf ile 31 - 8 - 931 de saat 
15 te ihaleai yapılacakbr. 

Taliplerin şartname için her 

gün ve münakasaya girmek 
için de o gtın teminat (tek
lifat) ile müracaatı. (3402) 

3 üncü Kolordu 
il Anları 

K. O. Kıtaatı ve müessi
sab için 70,000 kilo yataklık 
ot aleni münakasa suretile 
satın alınacaktır. İhalesi 18-
8-931 saat 16 da icra oluna
cağından taliplerin ısrtname
sini görmek izre her gün 
öjleden evvel ve münakasa• 
ya iştirak etmek içinde vakh 
muayyeninde teminatlarile bir
likde komisyonumuza m!lra· 
caatları. (93) 

Merke7, J.ı.:.t: nw: {.al;1ta K• >pru b.t ~ı 

r. 2Jo2. Şube A. Sirke:i Muhurd;ı r 

zıt.le hJn :t. 2740 

T rahı.on postası 
(ANTALYA) 4 Ağustos 

.. alı 17 de Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Zongul
dak , İnebolu , Ayancık , 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi
reson , Trabzon, Rize ve 
Mapavri'ye gidecek dönüş
te Of, Sürmene ve Tire· 
t>olu'ya ela uğrayacaktır. 

1 

Oi,leri çürüten bütun m ü h· 

lik ağız mik ropları n 1 o ld urur. 

Kuru b i r fırçada bir santim 

mlkdarında koymak k3.fidir. 

3 giln sabah ve ak;1am tec

rübe edi niz . Derhal farkını 

goreceksin lz • . , 

Umumi depMu : R FARAcl 

Yeni Volt'ı hın. lstanbul 

iLAN 

•• 

htanbulda Bahçekapıda Haselci-

SADIK ZADE hamam sokağında 14 numaralı ma· 

Biraderler vapurlan iazada kavafiye ticaretile i ştigal e-

K 1 
den Armenak Paragamiyan efendi 

aradeniz postası l ~-afın~an v~kubulan konkordato 
Dumlu Pınar · mühleti talebı lstanbul icra Reisli-

vap PAZAR ii tarafından kabul edilmiş olmağ-
2 Ağ=~OS la icra ve iflas kanununun 283 iın 
zünü akşamı 17 de Sirkeci cü maddesi mucibince alacaklıların 
rıhtımından hareketle (Zon- S ağuıtos 1931 tarihinden 25 ağus-

1 ı 
tos 1931 tarihine kadar veıikalarile 

guldak, nebolu, Ayancık , Galatada Nordstern hanında 3-4 
Samsun, Ordu, Giresun, numaralı daireye hergün saat 17-

Trabzon, Rize Mapavri ve 18 araımda müracaat ederek alacak 
Hope) ye azimet ve avdette larını bildirmeleri ve bu müddet i-
ayni iskelelerle Sürmene, çinde alacaklarını bildinniyenlerin 
Görele ve Ünyeye uğrayara~ konkordato müzakeresinden hariç 
avdet edecektir. Fazla taf- ı bırakılacakları 26 ağuıtoı 1931 ta-

rihinden 5 eylül 1931 tarihine ka· 
silit için Sirkeci Meymenet ı dar ayni saatlerde veıikalaı·ı tetk;tt 
hanı albnda acenteliğine ebneık üzere yukarıda yazılı daire-

•

m-fi•ra•c•a•a•t•. •T•e•!•. •2•2•1•3•4--..ll I ye müracaat edebilecekleri, alacak· 
lanru kaydettirmit olanlann 7 ey-

NORSKE ORIENT LINIE 
AT HEN vapuru lirnannm«la 

olup emti.a.i tielat'iyesini ihrac ve 10 
ağuatosa kadar muhterem müst.eri-
1.eritt erprine ha~Lr bulunara k . An .. 
ven J-ta.nburg ve İskandinavya li
man~rı iç.in eşyayı ticadye tahmil 
edecektir. 

R 1 O vapımı keza Jimanmu:ıda 

olup Anvers. Amst>eı:ıdam, Hamburg 
ve İskan.diruıvya limanları içi.n cm
tiai ticariye tahmil etmektedk. 

Tafsil.it için Galata'.U Frenkyafl 
H"'1ında 3 üncü lııatta Theo Reppcn 
ve Şür.,kası vapU4' acentalığma mü
racaat. Tel. B.O. 2274 

Piyango 
ğünden: 

Müdürlü-

Bir adedi azami yiiıı: liraya 
olmak iki adet ka1a muba
yaa edilece;inden vermek 
isteyenlerin 5 ağustos 931 
tarihine kadar piyango mü
dürlllğündeki mllbayaat ko
misyonuna mtıracaatlan. 

= 

iLAN 
Türk anonim elektrik ıir

ketinden: 
1 - Arnavut köy ile Va

nikCly iskelesi arasındaki 1 
numara tahtelbahir kablo 
kaldırdıp yeni kablo ile de
ğiştirilecektir. 

2 - Rumeli hiaarı mezar
lığı ile Kandilli burnu ara
sındaki kablo tamir için kal
dınlacaktır. 

3 - İki ili üç hafta de
vam edecek olan ber veçhi 
bali ameliyatta kullanılacak 
mavna ve romorkörleria bey
nelmilel mutat olan gündftı 
ve gece kablo döşeyip kal
dırmağa mahıus İfaretleri 
lıiıııil olacakları cihetle bn 
civardan geçecek gemilerin 
kablo dö~eyip kaldırmakla 

meşgul merakipten asgari 
bir gomine açık geçmeleri 
ilan olunur. 

Müdüriyet 

lül 1931 tarihinde saat on beşte ke
za yukarıda yaz1lt mahalde konkor
dato teklifini müzakere için vaki o~ 
lacak alacaklılar toplanmasma gel 
meleri ilin olunur. 

Bakır köy Sulh Mahkeme•İn

den: Müddei madam Sofya ile mud 
deialeyh Ahmet Şecki Beyin şayian 
mutasarruf oldukları Bakırköyünde 
Kartal tepe mahallesinin zuhurat 
babada 37 numaralı hanenin izalei 
ıuyu zunnında bilmüzayede sat1lma 
•ına karar verilmiştir. 

1 : MezkUr hane maa bahçenin 
prkan karakolhane arsaıı garben 

Mehmet Nasri Bey arsa11 şimalen 

Sami efendi bağı cenuben bağlar 

caddesine açılan tarik ile mahduttır. 

2 ; Mezkur hanenin alt katında 

iki oda bir taşlık bir mutbak ve bir 
kömürlik ve bir odunluk ve bir ab· 
destbane ve ikinci katta beş oda bir 
sofa ve bir abdesthane ve bir tavan 
ara11 olup ve miktari kafi bahçe ile 
bir ku,-u ve bir ahır ile iki kattan 
ibaret ahfllp bir bap hanedir; 

3 ; Mezkur hane 2/ 9/ 931 çar· 
pmba günü saat on beşte Balm·lrö
yünde sulh mab,emeoinde üç defa 
münadi marifetile bağırıldıktan son 
ra en çok bedel verenin üz.erine 
kat'i aatrtı yapılacakt1r; 

4 ; Hanenin kıymeti mubammi .. 
neıi bin altı yüz liradır müşterilerin 
yüzde on niıhetinde pey verme.teri 
liznndır; 

5 ; lıtiraya talip ulanların ve ha
neyi &'Örmek ve gezmek iıtiyenlerin 
931 / 334 icra dosya numaraslle Ba
kırköy Sulh İcrasına müracaatları i .... 
lin olunur. 

T. Tayyare C. 
Umumi merkezin · .n 

lhııleıinin 1-8-931 de yapı
lacağı ilin edilen Ankarada 
Yenişehirde havuz başında 
Türk Tayyare Cemiyetinin 
Şehitler abidesinin inşaab bir 
yer ibtilifından ;lalayı az bir 
müddet için teahhura ugra· 
mışbr. İhtilafın hallinden son· 
ra keyfiyet tekrar ilin edi
elcektir. 
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(Gasson) un üDIE 
MÜHiM BiR KEŞiF 

l\I e mJeketimi ıin ~anınmı~ mii· 
derris doktor ve kimyakerl erin
den J ladi Fail.", Nazmi A saf, 
Cel l lvan, iimer Şevket ve Os
man .)era[ett in Beylerın tahlili 
kim\"evi ve tecrübe ncticcsin dı: 

\ eril<n raporlarile tezahür eden 
bir hakikat 

TiMSAH 66 
( CROCODİLE) markalı Tıraş Bıçakları 
ll•li• ls\eç çeliğinden mamul olup cildi tahriş ctmeı, tatl\ et ,.c 
l(\izelliği leZIİt eden iktisadi bir alettir. Hekimlerimizin raporlarına 

itimat ederek her yerde YA L N I Z bu bıçakları arayını z. 

llıç aklo rın üzerine bh nu mara" hulun ma>ına dıkha t ediniz. 

\ r:gn · ıt.· deposu ; fstanhul ( l\'ckp :t ;1,:1,. fstirat ı ~3d i 1 lan '\o. S 

• 
Kırklareli Vilayeti Da-
imi Encümeninden: 

1 - Kqif bedeli 9902 lira 87 kuruttan ibaret Kırklareli 
Babaeski yolunun S ;- 287 ve 34 + 346 ıncı kilometrelerin
de 3187 metro tül üzerinde yapılacak ıose tamiri ile keşif 
bedeli 1420 liradan ibaret aynı yolun 13 + 269 ve 13 + 426 
ve '.H + 426 kilcmetrelerinde harap menfeılerin O, 80 açık
lığında beton armeye tahvilen inpları tevhiden kapalı ıarf 
u ıulile münakasaya konmuftur. 

2 - Münakaskya iştirak edecekler erbabı vukuftan olduk
lanna dair Nafia deiresinden muta şahadetname ve ticaret 

od ;ısı vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi inpattaıı an 
lamadıkları takdirde inpatın hitamına kadar refakatlerinde 
'ıir fen memuru bulunduracaklarına dair noterden musaddak 
>ir taaliütname itasına mecburdurlar. 

3 - Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu 
maddesi mucibince ihzar edilecektir. 

4 - İhalenin müteahhide tebliği gününün inkıuasından iti
baren müteahhit 15 gün zarfında işe başlamağa mecburdur. 

5 - Keşifnameler berayı tetkik ve tasdik Nafıa Veka
leti celılesine gönderilmiş olup 5· Ağostos-931 b rihine kadar 
gerek aynen ve gerekse tadilen iade edildiği takdirde ihale 
muamelesi icra edilecektir. 

6 - Şartname ve keıifnamelerini görmek ve pey sürmek 
ve sureti musaddakalarını almap isteyenlerin Kırkıareli Na
fia dairesine müracaatları lazımdır. 

7 - Müddeti inşaat 15-12-931 gayesine kadardır: 
3 - İhale muamelesi 5-Ağostos-931 tarihine müsadif çar· 

ıambıı günü saat 15,5 ta Kırklareli daimi encümeninde icra 
edilecektir. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip ı. el ketide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000-10,00 
LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Balık.esir Vilayetinden 
Keşif bedeli (449160) lira olan Balıkesir vilayeti dahiline 

müsadif 65 + 127 kilometre tulündeki Balya - Çanakkale yo
lunun makadam şose inşaatı ve 5 ilA 25 inci kilometreler 
arasında parça parça noksan kalmış tesvlyei türabiye ame
liyatının ikmali kapalı zarf uaulile münakaaaya konmuştur. 

Münakasa 8 agustoı 931 cumartesi günü saat on 
beş te Balıkesir valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak 
edecekler teklif mektuplarını ve muvak~t teminatlarını aynı 
günde saat on bq~ kadar Balıkeıir valiliğine vermeleri la
zımdır. 

Talipler milnakasa prtnamelerini Çanakkale, İstanbul, İz
mir Başmühendis\iklerinde ve Ankarada yollar umum müdür
lüğünde mütalea edebilirler ve (10) lira mukabilinde istihsal 
edebilirler. 

Mahalli tetkikat icrası ıçm Bahkeair Baımöhendisliğine 
müracaat edilmesi lazımdır. 

Karaciğer, mide, barsak, taş, kum hastalıklarına 

TUZLA İÇMELERİ 
Sabahları saat 7 den itibaren Haydarpaşaya hareket 

eden vapurların trenleri membalara fi'le.-ler. 
Fi:ıt l a r tenzil edilmiflir. ----... ---

JVULLl l 1:. 1 

• ra naan fô 
1.9 \\::::/) ~ D sunu milliyet matbaa 

ve kitapçılarda arayını 

• 

• 

.............................................. 
HE~MI ıtlNtlR T~HK tiMT~D ;ilKETi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilaıılarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

--~ld!d--..... ~~l!!l!rıt·~lafl----~--..... 
sek r.man ektebi 

fstanbııl'da Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sene 
" Altı sömester ,, dir. Leyli ve meccanı<lir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. 
Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi diploması alırlar. 

ORMAN MÜHEND_ISi OLMAK iÇiN 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve ahnma şartları 

1 Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tabaasından olmaları, 
2 - Yaşlannın 18 den atağı ve 25 ten yukarı olmaması, 
J - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahıilde bulundukları Maarif veki· 

letince tasdikli lise ve muadili şahadobıameli olmaları, 
4 - iyi ahllklı olduğu ve hiç bir gina ceıaya çarpılacak iş ve hareketlerde bu

lunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan İhtiyar heyeti mazbata
sına malik olmaları, 

5 - Her ttlrlO hastalıktan aalim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvları 
tam ve diğer nokaanlardan bed, gezip yürümeğe, binicilığe dayaDıklı olduğunu eçıkça 
taadik ed.en doktor raporu almalan lizımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, on son mektep phadetnamesini hüviyet 
cüzdanı, aşı kağıdını İstanbııl'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
iatidaya iliştirerek melltebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdlirlülderine ve 
yahut en büyllk mWkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teırinievvel 1931 tarihine kadar 
verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usulü dairesinde ve nümu
neai gibi Noterlikttın musaddak taahhüt senedi vermeleri lizımdır. 

8 - Taşradan ııelecek talebenin yol masrafı mektepçe yazılıp alındıktan 
mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmala ı mel<tepçe 
edilecektir. 

Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman Mektebine , girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı 
beraberlerinde 7etirmelidirler. 

Tatil aylarından istifade ediniz 
Beyoğlu BERLITZ MEKTEBi 

Tatil aylarında 

Türkçe istenografi 
Kursları tertip ediliyor 

Dersler Büı- ük Mlllet Mecli•i ve Adliye vekaleti iıtenoğrafi müte• 
hassısı ıardından verilecektir. Dersler bitamındı, i mtihandıı, muvaffak 

ulacak lıanım •• beylere diplomalar tevzi edilec•ktir. 

BERLl'lZ MEKTEBiNDE ayrıca Türkçe, Fransızca, lngilizce, 
1 alyanca, Almanca ve lspanyolca dersler verilir. 

Kayıt Muamele•lne Batlaamıtbr• 
lstınbul Ankara 

Beyoğlu, 8S!I isti ki il caddesi T•I B O. 2:i 1 Hacı Boy ram caddesi 

NA KIL 
Stronguılos Biraderler ticarethanesi 

Beyoğlu'oda Tokatiıyan karşısında 233 nomeroya nakıl edilmiştir. 

Bu nakil münasebetile; yeni gı!tirditi tuhafiye, beyaz çam3şır 
ve s~ire•in müntahap çeşitlerini kaı'iyyi!n rakabet kabul etmez 
lia t l ;ırlo ınuhtercm balkın enzarı istifadesine arz etmektedi r. 

Kavalada.ki emvali gayri menkule. 
mi icar ve bey've idareye ve ahz ve 

kabza mezun olmak u.zere Kamil bir 
selfilıiyetle tevkil ettiğim Şehremini 
Tatlı kuyu cad<lc&inde 25 nomerolu 
hanede mukim Kavalalı mahtumum 
Ö~r Ef. yi hasbellüzum tarihten 
itibaren azil ve vuifei veldJetine 
nihayet vemriı ve uyfiy- Ko
caeli Noterliği vaaıtaeilo 25/7 /931 
tarih ve 1508 ıı.uma.ra lı!ıe habozdar 
edilmiş olduğtınıdan badema beni 
temsil w&biyeti olıımdığı ve .namı
ma yapacağı bilWnıım muamelatın 
bir gilıı.a kıymeti hulnıkiyıe11I bu.kın. 
medığI malllm olmak il.ııre keyfiyet , 
i:ı&ı olunur. 

Kocaeli, Kar§ıyakHında Karate
pc'dc mukim KavaJalı Ali Osman. 

MUREBBİYE ARA YANLARA 

Almenca, Bulgarca ve Türkçe li
aanlarma vakıfım. İyi ve temiz bir 
ailen.in nezdinde mürebbiyelik yap· 
mak istiyorum. (M.) rumuziJe İs· 

tanbul 176 poıte kutuau adresine ya 

Ist. Posta 
ğünden: 

ve T.T. · Başmüdür! 

Er~urum P. T.B.M. den: 992 lira bedeli sabıklı 1300 
sıkletli haftada mütekabilen üç seferli yazın otomobil 
icabına göre kızak ve araba ile nakliyat yapmak şattlle 
7-931 tıuihinden itibaren yirmi gün müddetle münak• 
mevzu Erzurum· Bayburt postası bed"li mukarrer haddı 
görüldüğü takdirde 11-8-931 salı günü ihalei katiyeti 
kılınacakbr. Talipler münakuaya iştirak etmezden evvel 
lira 80 kuruş teminatı muvakkateyi posta ve telgraf v 
sine te9lime mecburdurlar. Bedel ihale °b 7,5 teminatı ı:ıı 

kate bedeli ihalenin bir aeneliğinin °ô 15 nisbetinde te 
kat'iye iblağ olunacaktır. Talip olanların ~artname müP 
catını okumak ve daha fazla tafsilat almak üzere e ' 
tatiliyeden maada günlerde Erzurum Merkez Telgraf f 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Istanbul küçük sıhhat memur 
rı mektebi müdürlüğünden: 

Pazar ve Salı ııünleri saat 9,30 tan 13 e kadar kız ve 
kek talebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti ağuıtoı 931 
hayetine kadardır. Tahsil müddeti iki senedir.Nihari ve 
canidir. Mekteptten mezun ııbhat mumurlarına ilk ıenel 
ayd:ı 49 lira verilmekte ve sonraları kıdemine göre d 
devlet memurlan gibi maqları artırılmaktadır. 
Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müracaat sıbhat vekale 

ve yahut sıhhat müdürlüklerine kendi el yazılarile yaıı 

bir istidaya aşağıdaki yazılı evrak ve vesaikin asılı veya 
saddak suretlerini bağlıyarak göndermek ile olur. Fazla 
hat almak isteyenler Sirkeci'de Demirkapı'dıo mektep id 
resine müracaat edebilirler. Arzu edilirse taıraya Jlll 

mufassal duhul ıartları kağıtlanndan gönderilir . 
1 - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olduğuna dair 

viyet cüzdanı. 
2 - Mahalli hükümeti tarafından taadik edilmiş 

ilmühaberi. 
3 4,5 X 6 eb'adında sekiz adet fotoğraf. 
4 - A,ı kağıdı. 

5 - Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarıbekir nümune ha 
nelerile İstanbul çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Si 
sun hastanelerinin birinden alınacak rapor ( bu rapor 
zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı bir milhür ~ 
mile ve hastane başhekimliklerinin mühilrile mühürJeıı 
olduğu halde istldalarına leffedilecektir. 

6 - Yaş itibarile 323, 324, 325, 326, 327, 328 doğ~ 
lulardan askerlikle alakası olmıyanlar (yani hizmeti aııkerC 
ıini ifa etmiş veya henüz muayenei intihaiyesi icra edilı!i 
mit buiunanlar) alınabileceklerdir. 

7 - Tahsi l itibarile orta mektep birinci sımfı ikmal 
ikinci sınıfa geçenler imtihansız ve daha aı tahsil göre 
imtihan ile alınır. 
Şahadetname veya taadikname ibraz edeceklerdir. 

Ist. Evkaf müdürl·' 
ğünden: 

Bir sene müddetle icar içia 
Müzayedeye vazolunan Emlak 

1 - Bahçekapıda d!Srdüncfi vakıf hanın zemiD katı' 
8 • 1 No. dükkin 

2 - Hanın asma katında 4, 8, 28 No. odalar 
3 Hanın birinci katında 8, 11 No. odalar 
4 - ,, ikinci n 'n, 28, 37, 59 No. odalsr 
5 - ,, dörd6ncD ,, 19, 20 No odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-9.32 tarihbae kadsr 1 

senedır. 

• • • 
iki ıene müddetle icar için min;redeye •aııolunu emıtl 
6 - Hanın aııma katında 18 No. oda 
7 - Hanın dördüncO katında 23, 24, 2S No. odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar ı 

aenedir. 
••• 

Üç sen milddetle icar için mtlzayedeye vazolıman 
8 - Hanın aama katında 17, 19 No. odalar 
9 - n birinci ,. 34 No. oda 

10 - ,, dördüncü ,, 11, 13, lS No. odalar 
Möddeti İcarları 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar 1 

senedir. 

• •• 
Mebdei icarları Eski müıteclrler için akdi aabıkm bit•' 

yeni mllatecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayedoı 21 temmuz 931 den llağwıtoı 931 

ıalı gtlnü 
BalAda muharrer emlAk kiraya •erilectinden mllzayedet 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan aon gllnlln "'' 
on dört buçilğuna kadar şartnameyi okumak ve temiıı•1 

muvakkate ita ederek müzayedeye iftirak etmek Gııre l.t•11 

bul Evkaf müdllrlOğllııde varidat mOdOrlüiftnün akarlar I< 
lemine mllracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve müıtemllab hakkında malftmat almak iıteyeıılt 
bu mOddet zarfında mllzayede oduına mllracaat ede,,ı 
ecri misil raporlarmı görebilirler. 

-~~~~~~~~------' 

Baro Riyasetinden: -Cerrahpaşa'da Küçükmübendis so"agında 10 numaralı b'1 
nede mukim ve baronun 448 sicil numarasında muka~1~ 
aYUkat Nafia Hulusi efendinin avukatlık kanununun 5 1~i1 
ye nizamname! dahilinin 57 inci maddeleri mucibince s~ , 
ay müddetle avukatlıkdan men' edildiği nizamnamei dahilııı'iP 
60 mcı maddesine tevfikan ilan olunur. 


