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1- fol•k 2- l•tanboıun ilk 

lı!ftnlerl 

, R< h Gazi Hazretleri Amerika 
aat. ri a'ta fampiyonlarının kabulle

•6z1n~ıında ılSyledikleri güzel 

Köff üye yardım bugün filen başlıyorl 
erın birin~ "yüksek kah-

lraıııanlık,, tabirini kullandı-
ıtr. 

~ğ Kalıramanlığm yükseği, al
S 1 olur mu? diyeceksiniz. 
ı,:n d~r~ tartılı bit hatip . ~

iktisat ve Maliye vekil
leri şehrimize geldiler 

uıo b T urkiye Cümhur Reııı, 
fııs ) er halde, burada bir "ha9iv" 
' l~Pnıamıılardır. "Kahraman
~ ı k' kelimesinin başına "yük

b~ '' .~•fatmı ilave ederlerken 
g ç §uphesiz ki, akıllarından 
i "ren §ey, medeniyet, ilim ve 
/1~8nlık yolundaki şecaatler, 

iktisat vekilinin yarın tedavi için 
Çekoslovakyaya gitmesi muhtemel 

lb'. e akarlıklar ve kudretler idi. 
ıı p Russel Boardman ve John 

olandoyu yakından görüp ta· 
1111lıak, bize kurunu vustai kah · 
'j~~nlıklardan ne kadar u~k 
~ llguınuzu bildirdi. Bu na
rın bedenli, mahçup tavırlı, 
~kde ve hemen hemen silik de: 
d a_nlı örnekleri yanında, e11ki 
1.: evırlerin çelik tulııalı, "demir 
11taldı,, cengaverleri, bize bi
~r ııalati - hilkat gibi geldi. 
b··~ayyelemizden de11tanl~rm 
k~Y~ıü dağıldı. Efaaneler bırer 
l tıçıık oyun hacmini aldı. Ve 
d•kender'den Bonaparte'ye ka: 
~r, tarihin bütün o heybeth 

c:ıh~ngir hayaletleri, buluttan 
tekıller gibi dağılıp gitti. 

Frederich Nietzaebe: "ln
•ıın.,,, yııluşan şey tehlikeli bir 
•tırette yaşamaktır.,, der· 

maliye ve iktisat vekilleri 
A. Halik Beyler .• 

Gümrük umum müdürü Ih
san Rıfat Beyin istifası tayiaaı 
hakkında da: 

Dün şehrimıze gelen 
Mustafa Şeref 11e 

Bu, muasır fen kahraman
lığının tam bir tarifidir. Al
llıan filozofunun destani ve 
lirik destanının "tehlike,, den 
ile anladığını burada izah et· 
ltıek güçtür. ihtimal ki, Nie~

~ ısche'ye göre "tehlike,, ne bır 
kalenin bürçlerine tırmanmak, 
~ tek başına sekiz düşmana 
karşı koymak, - hatta belki de
tıe Atlas denizini uçarak geç -
nı.ekti. Alman filozofunun 
"tehlikeli bir surette yaşamak,, 
dediği şey kendi nefsimizle 
ltıücadelem i: ı in aman vermez 
bir raddeye çıkışıdır. İçimizde
ki korkular, şüpheler, tered
clütlerle boğuncağız. Bunları, 
eski masal k~hramanları, yedi 
başlı ejderhaları nasıl yendi
lerse öyle yenmeğe çalışaca
ğız. İşte kutupların bilmem 
kaçıncı t~l ve arz dairelerine 
"•rmak; işte, bir alamyümı ku
~.u İçinde hava tabakalarının 
llte yanındaki boşluğa kadar 
llzıınmak işte kırk dokuz saat 
bilmem kaç d~kika kadar At
las Denizini ve Avrupa kıt' ası
llı atlayıp geçmek bu mübare-
2"nin parlak bir neticesidir• 

b. ~ahramanhğı? tarifi -~rt.?<, 
ır ınıamn öbür ınsam oldur-

llıeai değildir. Bir adamın, 
arkasına yüz binlerce silahlı · 
11~aın takip, şehirler ya~arak, 
lllılletler çiğneyerek, bır sel 
l'eya, bir zelzele gibi dolaşma
'' de'""ld" 5ı ır. 

Muasır telakkiye göre, kah 
tıııııan, kendi kendinin kuman
danı ve kendi kendinin neferi 
olarak tabiatın vahşi unsurla
tını, kendine ram etmeğe çıkan 
adaıııın adıdır. 
______ :~!!Kadri 

Fransız hava filosu 
ATlNA, 3 (A.A.) - Cene

ı-..ı Goys'in idaresindeki Fran-
~~ hava filosu Atinaya gelmif, 
'lan.retli bir surette karşılan
lnıtlır. 

ATINA, 3 (A.A.) - De 
~oys'un kumandası altında bu
lıııan Fransız hava filosu saat 

\ekizde Romaya müteveccihen 
areket etmiş tir· 

Şikago'da kargaşalık 
tj(Şll<AGO, 4 (A.A.) - Zen
d er ınahallesinde dün 300 ka: 
~~r zenci bir apartımandaki 
~~a~ıların dışarı çıkarıl~asına 
ıı11~' .. ol~ak istemişlerdır. B~
~a. Uzerıne çıkan arbede netı
~' 'ilde üç zenci ölmüş, üç po-
,. 'llefe · 1 V k' "'~h . rı yara aıı;mıştır. a a 
~ •. . "llıne birikPn ahali da!ııtıl 

1kt19at vekili Mustafa Şeref 
ve Maliye vekili Abdülhalik B. 
)er dünkü konvansiyonelle saat 
13,35 te şehrimize gelmişler
dir. 

Dün Haydarpaşa garı fevka
lade kalabalık biı• manzara ar
zediyordu. Şehrimizdeki iktııa 
di mahafil müdür ve amirleri, 
milli ve ecnebi bankalar müdür 
!eri garda bulunmakta idiler. 

Tren gara girince sondaki 
yataklı vagondan evvela Musta 
fa Şeref Bey, biraz sonra da Ab 
dülhalik Bey indiler. Her iki ve 
kil de beşuş bir çehre ile istik
bale gelenlerin ellerini sıktılar, 

Maliye vekili Abdülhalik B. 
bu esnada kendisine beyanı ho 
t~edi eden gazetecilere;: 

_ Size söylenecek bır şey 
kalmadı. İstirahate geldim, de 

di. 

- Bundan haberim yok, de
di. 

Gardan çıkıldıktan sonra 

Mustafa Şeref Bey bazı zevat
la beraber, bir muşla İıtanbula 
geçti. Abdülhalik Bey de Seyri 
sefain umum müdürü Sadullah 
Beyle birlikte Pendiğe hareket 
etti. 

lktısat vekili Mustafa Şeı·ef 
Bey ağlebi ihtimal yarın tedavi 
maksadile Viyana tarikile Çek 
oslovakyayalfıareket edecektir. 
Abdülhalik Bey bir müddet 
Pendikte bulunan bir akraba•ı 
•nm köşkünde istirahat edecek 
ve bu müddet zarfında Yalova 
ya da gidecektir . 

Tayyarecilere bugün 
hediyeler verilecek 

Şehir namına verilecek olan bu 
hediyeleri bizzat 

Vali Muhiddin B. tevzi edecektir 

Amerm,jı bava kartal!~ dün .ö~
leye kadar Perapalas ot~lınd~ ıstı
rahat ebnitlerdir. Oğleyın mıhman-

'k"" "derek darlan ile birlikte Y enı oye gı . 
yazlık sefaret kötkünün bahçeıınde, 

• yalnız sefarethane erkanı bulundu· 
ğu halde, hususi surette öğle yeme
ği yemitlerdir. Oğleden sonra Ye
şilköye gitmişler ve ·akşama kadar 
orada kalarak tayyareleri ile met· 
gul olmuşlar ve temizlik yapmışlar
dır. 

Tayyareciler akşam geç vakit Pe
apalasa avdet etmişlerdir. Bu sa· 
~ h saat 10 da Amerika sefaret ko-
a - da Vali ve Belediye reisi Mu
nagın 

h"dd' B tarafından kahraman tay
ı ın . • . k 
•••Pcilere bazı şehir hedıyel erı h • 

nu tarafından tayyareciler ~erefiııe 
1 Bebekte muhte§em bir danslı çay, 

ziyafeti verilecektir. 
Bu :ziyafete aefaret ed<inı, Hü

kumet erkanı, Kolordu Kumanda
m Merkez Kumandam, Tayyare 
C;mlyeti erkanı, Tayyareci zabitan 
davetlidirler. 

Tayyareci mioafirler ~t .~7 de 
Karaköy' den motörle ııotünılecek-

Jerdir. . il"k 
Bebek'te Istanbul Denızc ı 

klüplerinin bütün fıtalan mioafirle
rı istikbal edecekler ve bahçeye 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Fuat Beyin 
Yerine! 

Dün reyler dağıldı 
ve Muzaffer B. 

fazla rey kazandı 
Edebiyat fakültesi meclisi mü

derrisini dün saat üç buçukta içtima 
ederek reis intihabı meselesini gö
rü~müşlerdir. lçima u~un ve müna
ka§alı olmuftur. Fuat B. partiıine 
mensup müderrisler gene Fuat Be
yi intihap etmek i stemişlerse de, 
fazla rey toplıyamamışlardır. 

Dün reyler dağılmış ortaya bir 
kaç namzet çıkmıştır. Bunlar nıeya 
nmda Muzaffer, Behçet, Mıcit, Ha
lil Nimetullah Beyler vardır. Fakat 
Macit ve Nimetullah Beylet çok 
az rey alabilmişlerdir. Neticede en 
çok rey alan Muzaffer B. ( 12 r6y) 
ve Bebçcl B. (11 rey) olmuıtur. 
Darülfünun divanı bugün içtima e
derek Muzaffer ve Behçet Beyler
den birini tercih edecektir. Muzaf
fer Beyin 12 rey almış olma•• iti
barile mumaileyhin relı intihap e
dileceği muhakkak ııi:irülmektedir. 
Muzaffer Beyin reiıUği tasdiki ali· 
ye iktiram edinceye kadar, reia ve• 
killiğini Şekip B. lfad. dev&m ede
cektir. Bu reis intihabindan dolayı, 

12 reg alan 
Muzaffer B. 

1 
l 

11 reg aıan 
Behçet B. 

edebiyat fakültesi müderrisleri ara
sında çıkan münakaşa devam edece
ği benziyor. 

Matbuat 
Celsesi 

istifadenin batı bence, bilhaua 
matbuatın çok faal bulunduğu Is· 
tanbulda ııördüiiüm tel.a.nüldür. 
lstanbul çok ncıriyat ve mücadeli
ta muhatap olduğu halde, efkin 
umum.iyeıinde salim bir sükUnet 

hasıl olmuttur. 
Bir de asıl gördüğüm terakki, 

matbuat meselelerinin bütün mem• 
lekette uyandırdıiı heyecan ve in
fialdir ki, Büyük Meclls ona bugün 
tahlt olmakla milletin efkarı umu-
myesine tamamen tercüman ol .. 
muıtur. Böyle bit akıülıunel ve 
hassasiyetin uyanm&ll bence mat
buat hlirriyetlnin ıuiiıtlınallne ııah
ne olan bir meın~ekette büyük bir 
terakkidir. Eğer fikirlerimizde, si
yui hayatımızda mliesair olmak id
diuında bulunan matbuata kartı 
bütün memeleketin alakasını ve 
heyecanını ayni dereceye vardıra

bilirsek mesele yoktur. Matbuat 
mürakabe altına ııirmittir ve fazla 
aöyledilderi afııın ve ta§gın ııittik
leri itler için mmetin mürakabeai 
alhna ııirmitlerdir. Halbuki, bugün 
buııün demiyeyim düne kadar vazi 
yet aksine idi. Tecavüz edenler 
devletin reımi kuvvetlerini dahi 
kendi tesirleri altına almak iddia
sında idiler. Hürriyet suiiatlmali
tına kartı eğer Büyük Meclisin a• 
lakası, matbuatın mücadelesi, hal
kın intihabı, efkan teyekkuz halin. 
de bulundurabilirse ondan sonra 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

An karadaki 
Facia .. 

Melahat Hf. nin ahçısı 
da hastalıktan öldü! 

Cenaze dün defnedildi, Otop
si neticesi henüz alınmadı 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Melahat Ziya Gevher Hanı

mın cenaze merasimi bugün bu 
faziletli Türk kadınına layık 
bir şekilde ifa edilmiştir. Mera 
simde heyeti vekile ve ordu er 
kanile meb'uslar, belediye mec 
/isi azalan, belediye ef'kfim, 
matbuat mümessilleri ve bir 
ı;ok aile dostları bulunmuşlar
dır. Bu gün öğleye doğru Ziya 
Gevher Beyin kadın aşçısı da 
tedavi altında bulunduğu Nü
mune hastahanesinde vefat et
miştfr. Ziya Gevher Beyin Ç<>

cuklarımn sıhhati iyidir. Gev
her Beyin ateşi devam etmek
tedir. Doktorlar kendisini ihti
latt;:ın menetmiştir. Yapılan o
topsinin neticesi henüz anlaşıl 
mamıştır. Anlaşılması için bir 
az daha zaman liizımdrr. Mela
hat Hanımın mezarına Dahill· 
ye vekili, Ankara v-alisi, beledi 
ye meclisi, Sovyet sefareti, 
Tıürk gazeteciler birliği, Ana
dolu ajansı ve H!ikimiyeti Mil
Iiye,birer çelenk koymuşlaıd11, 

Prağ sefiri 
Vefat etti 
VİYANA, 4.A.A. - Bun· 

dan bir hafta evvel Viyıınaya 

gelen Türkiyenin Praii Sefiri 
Süleyman Şevket Bey dün yat 
makta olduı}u Sanatoryomda 
ölmüştür. __ .... __ 
Hariciye ve 
Adliye vekilleri 
ANKARA, 4. A.A.- Hari 

ciye Vekili Tevfik Rüttü ve 
Adliye Vekili Yuıui Kemal 
Beyler lstanbuldan avdet et
mitlerdir • -----Devlet ıurasında 

ANKARA, 4 - Tasarruf 
dolayıaile geçenlerde Devi:! 
Şuruından çıkarılan memurlar 
dan beti tekrar aJmmııtrr. 

Bartın belediye reisine 
işten el çektirildi 

BARTIN 4 (Huaual) - Bu 
gün belediye relaine itlen el 
çektirildi, 

Manisada ilk 
mahsulü 

.. " uzum 

MANiSA, 3. A.A.- Bu ae
nenin ilk üzüm mahaülü bugün 
okkası 60 kuru9tan ıatılmııtır. 
Mahsulün sahibi her aene ilk 
kuru üzümü borsaya, ııetiren 

Manisalı Rüatem çavu9tur. Bu 
vesile ile meraaim yapılmıt ve 
bonıa idaresi tarafından mera
simde bulunanlar izaz edilmit
tir. 

İşlerinden çıkanlanlar 
ANKARA, 4 - Son tasar

ruf dolayıaile memuriyetlerin • 
den çıkarılan bir çok memur
lar buraya gelmitlerdir. Bu ze
vat kendilerine yeni bir iş bul
anık için aağa sola bat vunnak 
tadırlar. 

Fas sultanı Fransaya 
gidiyor 

KAZABLANKA, 3 A.A. -
Fas Sultanı Fransaya gitmek 

I üzere vapura binmiıtir. 

Napoleona ait hatıralar 
ROCHEFORT, 3 (A.A.)

HükUmet Aix adaıında Napo-

Müteveffa Hahambaşı Becerano t!fendinin 
mezaristana naklediliyor 

ct!nazesi 

Becerano efendi dü 
ihtif aile defnedildi .. 

Musevi mağazaları alameti mate 
olarak dün açmadılar .. 

Vefabm haber verdifimiz Ha· 1 habhetinden bahoetmiş ve mütev 
hıunbatı Becerano Efendinin sena- Janm, her Muoevlnin Türk vatan 
zesi dün ihtifalle kaldırılmııtır. sevmeıinin dini bir vazife olduğu 

Cenaze dün saat on birde hane- her vııJ<jt telkin ettiğini oöylemiş 
ıinden kaldırılarak Büyük Hendek- hllZlruna meraolme ııeldiklerind 
teki KeneHet hrael Musevi Sinago dolayı t"f"kkür etmİftjr. 
nuna nakledilmlıtlr. Sinagonun ela- Müteakiben Meclisi ruhani r 
hilindeki avizeler ve bazı mefruıat vekili (Haham batı vekili) Saba 
üzerine alameti matem olarak •iyah Efendi evvela İbranice mütev 
ve iılemeli ve lbranıce yazılı örtü- nın ahWd ve dini fuiletlerlnd 
ler örtülmüıtü. baluetmiı Ye Muoevice olarak 

Ruhani meraıime saat on Uç bu- Becer.na efendinin tercilmei hali 
çukta baılanmııtır. Sinagonwn önü den ve ba:ın hatıralardan bahıetm 
ve içi hıncahınç dolu idi • .Sinagonda tir. Ezcümle Balkan harbinde Ed 
müteveffayı seven Tilrk ve Musevi nenin Jüıman tarafmdan itııall sı 
birçok zevat ile Almanya, Bulgaris- 11nda "Edirne Türklyeye dönec 
tan aelaretJerine menıup zevat. tir,, diye vatandaşlarına ümit veri 
Fransız ceneral konıoloıu, Lehiı- teseliyetlerde bulundutunu söyl 
tan< laviçre, Romanya konıoloslan, mittir. 
Papanın müme11ili, muhtelif •ema- Bundan sonra Musevi Eske 
atlerin mümeııileri, müteveffayı cemaab Hahambaııır ve muıevi 
aev-1erden iki hoca elendl vardı. seıi müdürü Doktor Markus B 

Evveli hazin ilahiler okunmuı- Heyecanlı bir hitabede bulunm 
tur. Bundan ıonra Mecliıi ciımani ve Becerano efendinin ilmi muay 
reui Soriano Efendi Tlirkçe bir nu sından bahsetmiıtlr. 
tuk ııöylemittir. Badehu Niyeııo Efendi bir n 

Soriano Efendi, Becerano efendi tuk söylemi§ ve tercümei halini 
nin faziletlerinden, fukaraya yMdı
ınmdan, ve Türk vatanına olan mu (Devamı 4 üncü sahifede) 

/tfaige sokakları işgal ve geliip geçmt!yi 
kalabalığı dağıtıyor 

men eden 
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MlLLlYET ÇARŞAM3A S AGUSTOS 1931 

Siyasi tefrika : 13 . .-
HARiCi HABERLER •• .., 

il ERMENİLER 
Almanyada sosyal demokratlar Zagrap - Belgı·ad tr Yazan: A. H. 

Araplara 1916 da impe Prusya diyetinin fes hine razı değil ninde infilak 
ratorluk vadedilmişti 9 Ağustosta yeni bir hadise mi çıkaracaklar? 

Bu vadin ve ingiliz lirasının son 
hıyanetlerde cazibesi görülmüştü 

Evveli Mekke Emiri Hü
ıeyin ve onunoğullanm elde et 
tiler. Yukarda yazılc1ığı veçhi
le daha 1916 da iiç devlet ta 
rafından Ar~. .a, Türklerden 
ayrıldıkları takdirde büyük A
rap imparatorluğu vaadedil
miıti. Bu vaadin cazibesi ve bin 
!erce İngiliz lirasının atkile 
Türk vatanına hiyanet ve Türk 
ordusunun gerisinde tehlikeler 
ikama çalışan bir ocak kurul
du. Harbin nihayetlerine doğ
ru bunların cürmü meşhut ha
linde yakalanan ele batılan ili 
ye divanı harbi tarafından tu
tularak cezalan verildi. 

Suriyede hali "mücahitler,, 
namile bir şeyler yapmak iste
yen ve hiç bir şey yapamıyan 

grup o zamanki arap İmpara
torluğu hayalinin kesik kuyru
ğudan başka bir şey değildir. 
Halbuki, gene yukarıda söyle
miştik, bir taraftan Araplara 
impantorluk vaadi verilirken 
diğer taraftan Arabistan lngil 
tere ve Fransa arasında taksim 
ediliyordu. 

1920 de Veraay müzakerele
ri esnasında şinı.liki Irak kralı 
F eysal vaadedilen imparator
luğu almak üzere Parise gitti. 
Fakat harpteki pazar sulhtaki
ne uymamıştı. Fransızlar ln
gilizlerden aldıkları derse ve 
Mareşal Liyotey'in Fastaki tec 
rübesine tutunarak Suriyede 
kendi emirlerine tabi bir kral -
lık vücude getirmek istediler; 
F ey sal ile görüıtüler; lngiliz
ler de bu fikri beğeniyorlardı
"Suriye'·nereye gidiyor?,, kita
bmda deniyor ki: "Araplar bat 
larında taç ve tahlile bir Sul
tan gÖ•meği ~everler. Şamda. 
bir taht kurmak ve üzerine bir 
arap 

0

oturtarak onu irademiz al 
tında çalııtırmak bizim için da 
ha hesaptlı olacaktı. Bu sebep
le F eysalı kral ilin ettik. Fakat 
1 n gilizler acaba bize bir oyun 
oynamıyor mıydı.? "bu sualin 
cevabını, yine yukarda izah et
tiğimiz üzere, Fransızların Pi
pe Line denilen Hint - Irak -
Akdeniz yolunu kapayarak ln
gilizleri milyonlarca lira fazla 
mau fa ve nihayetsiz müşkili 
ta sokmalarında , mütarekenin 
ilk kanııklıklıırında Suriyeyi it 
ııal eden İngilizleri, İngiliz an' 
anesi hilafına oradan çıkarılma 
la.rında ve Şark rekabetinin da
ha yüzlerce ,ekilleri.nde arama 
lıdır. 

Rober dö Boblanın kitabm
de.n aldığım şu küçük misal en 
tellicans ıerviıin, müttefik ve 
dost lngiltere altında Fransa
ya kartı nasıl hınçlı ve affet
mez bir lngiltere yaşattığını 
ve bu lngilterenin daha ne be
lalar açabileceğini göetermek
tedir: Müellif diyor ki: 

"Şarkta lngiliz dütmanlığı 
en parlak şeklini kral F eysal i
le göste~miştir. Camberlayn is
tediği kadar Fransızlar,. dost
luk ve kolaylık" gösterilmesini 
emreder. Fakat değişmeyen in 
giliz siyaseti muvakkat nazırla 
rm emrine tabi değildir; bu si
yaseti entellicans servis idame 
ve icra eder. Entellicans servis 
Suriyede bütün kuvvetile sefer 
berdir. Bizi mandadan bıktıra
cak, yoracak müşkilit ika et
mektedir; bir misal: 

Biz Kilikya'da Türklerle 
mefgul iken Feysal ordumu
zun gerisinde şüpheli hareket
ler göstermeğe başladı. 

Ayıntap xxx muvaffakıye
tinden sonra Jeneral Goro 
Feysala bir oltimatom vererek 
ordunun emniyeti hakkında 
teroinat İstedi; ( 1) Cevap gel-

(1) Ollimatomda 
&i!h~plerden biri de 

gösterilen 
Ayıntapda 

Tüı·klerin aıkıttırdığı: Franıız ordu .. 
su için İ::;tenil~n erzakın Balebek'ten 
gonderitmeme~ı idi~ 

medi. 23 Ki: sani 1920 de Go 
ro Şam üzerine yürüdü. llk 
Fransız mermisi Feysahn bat 
kumandamnı öldürdü. Arap 
ordusu dağıldı ve faysal Suri 
yeden çıkarıldı; bütün Suriye
liler F ayaalın çıkarılmasını 
F ranıa için kay bediim.it bir iı
tikbal addederler. Fakat bu ne 
den böyle oldu? Faysal nıçın 
Goronun oltimatomuna cevap 
vermedi? Bunu da o zaman 
Faysalın hariciye nazın olan 
ve şimdi Kahirede Suriye - Fi 
liıtin cemiyetinde bulunan 
doktor Şehbenderden dinliye-
Hm. Mumaileyh demittir ki: 
"Goronun oltimatomuna biz 
telgrafla kabul ve muvafakat 
cevabı verdik. Şu halde bu tel 
graf Berutla Şam arasında kay 
bolmu§tur . ., Rober dö Boplan 
bu hadiseyi entellicens servi
sin xx muvaffakıyetli oyunla -
rından biri olarak gösteriyor. 
Bizim anladığımıza göre tel
graf kaybolmuş, fakat Goro
nun eline çok geç vasıl olmuf, 
Goro da bunu vesile bilerek 
Faysal ordusuna ve Şam'a hü 
cum etmittir. 

Ne olursa olıwı, Goro ne 
kadar iyi asker olursa olsun, 
her noktada kendini gösteren 
idaresizliği entellicens servis 
xxxx hesabına geçirilecek fır
satlar doğmuıtur. 

D"ndar Veygand Suriyeyi 
içerden zaptetmek için bütün 
dahili idare ve hudutları din
lere göre ayırdı. Ve hakimiye 
ti hıristiyanlara verdi. Büyük 
Lübnan hakikatte küçük bir 
hıristiyan akalliyetine verilen 
parçadır. Tıpkı bir cüceye bir 
dev elbiıesi giydirilmi9tir. 
(1,500000) islim (500000) hı 
ristiyanın hükmii altına kon
muştur. Çünkü, yine Fransızla 
nn iddiasına göre, "Büyük 
Lübnan arap ittihadına kartı 
bir ıet ve islim hakimiyetine 
kartı bir siperdir . ., 

feysal vak'asından sonra 
Fransızlar islim arapları müs
temleke tabaaaı vaziyetine so
kamiy acaklarmı ve Suriyedeki 
mevcudiyetlerinin tehlikede ol 
duğunu anlamıılardı. 1920 de 
Yuce komiser Goronun başka
tibi olan Mr. de Coix Suriyede 
dütündü. 

Ve sahillerdeki Hıristiyan
ların muhabbet ve sadakatin
den istifade edilmesini teklif 
etti. 

Bir Fransız müellifi diyor 
ki: Arapların hücummHL ve 
İngilizlerin hile ve oyunlarma 
kartı Suriyede "Hıristiyan yur 
du., (Foyer Chretien) şeklinde 
kuvvetli bir mukavemet üssü 
tetkili lazımdı. lıte Büyük 
Lübnan bu ihtiyacın evladıdır. 
Bu maksatla 1920 de Suriye
nin beş büyük sancağı Lübna 
na ilhak olundu. Lübnan bü
yük ve zengin bir memleket 
halini aldı. 

Kaymakam Cartroux ise 
kurnazlıklan sayesinde cebeli 
dürüz şeyhlerinden Fransızlar 
lehine mazbatalar imzalattı. 
924 de Goronun yerine gelen 
Veygand İskenderun sancağı
nı da Suriyeden ayırarak ora
ya hususi bir idare verdi. Fa
kat Lord Nortglif'in sili.hını 
Fransızlar iyi kullanamadılar. 
Bu silah kendileri için bir teh
like oldu. İki sene evvel Baş
ra körfezinde kral F eysal ile 
lbni Suudun bir İngiliz harp 
gemisinde görÜ§meleri ve bu
na benzer birçok seyahat ve 
mülakatların tekerrürü Arap 
imparatorluğu fikrinin tatbika 
ta geçtiğini ve xxx entellicens 
ıervisin yeni bir oyuna hazır
landığını göstermektedir. 

lrak, Suriye, Hicaz idarele
rini ayırmak suretile İngilizler 
ve Fransızlar Arap imoarator 

Yüz milyon 
Dolar 
Atmanyaya kredinin 

üç ay daha 
tecdidine karar verildi 

Barselon 
Sevinç içinde 
Halk ''yaşasın serbest 

Katalonya,, 
diye nümayiş yapıyor 

BARCELONE, 3.A.A..- Katalonya hü· 

kümet.inin ea;ııai teıldl&brun •• kanunu 
••••İsinin kabulü İçin hakkın i.ri.aıaa mü-

BALE, 3 A. A. - Beynelmilel 
tediyat bankası idare meclisi banka
ıun 31 Temmuz tarihinde matlılba
bam bir milyar 632 milyon isvi~re 

~ raca.at neticesi tudurı 
fr~fl olduğunu kayi.t ve tesbit et.. Barcelon•'da intihap cel•elleriode iıim-
mıftir. leri J'•~ıh olan 208 bin 446 münt.hipten 

idare mecliıl Reichıbank'a açd· 173 bini kaaunu. esaıiainU. kabu.lü lehin
Dllf olan 6 ağu.ıtoıta müddeti blt. de 2159'u aleylaiode rey vermiılerdir. Ka
ceii için tediyaıi lbım eelen 100 taloayarun diier febirlerinde yapılan 
milyon dolarlık kredinin - bu kredi.- müracaat neticeaid.e lehte zuhur etmİt· 
Ye ittirak eden merkez bankalarile . 

tıır. 

itilaf hisd ettikten sonra - iEamİ 3 
ay müddetle tecdidi için banka rei
sine mezuniyet verilmesine karar 
vermİftİr. 

Almanyarun yeni krediye acil 
bir ihtiyacı olup olmadığını tahkik 
etmeğe ve kısa vadeli kredileri u
zun vadeli krediler etahvil iınkiinnu 
tetkik eylemeğe memur olan komi
te Bile ıehrinde toplanacaktır. 

Mütehassıslar komitesinde 
anlaıma 

Barcelone 
heyecan 

şevk ve 
içinde 

BARCELONE, 3. A.A.- A.ırayı umu· 
miyeye müracaat neticesini. anlıyarak 

ıevk ve heyecana kapılan halk, dün ak

t•m bir takım nü.mayi4ler yaparak ıebri 
•e bilhaan. bulvaY-ları dolaımı ı tır. Halk 

ellerinde Kataolnya bayrakları •e "Ya· 
ı••ın aerbeat K.atalonya! yaıa•ın Kata
lonya devleti!" ye:zılı bir takım levhalar 

taııyorlardı. Vaaconie ve Calicie'den r•l
m.iı olan ıruplat", cumhuriyet meydanın
da binlerce kiti hükU.met oıüıa,,iri ıalr 

M . Veutura Ca•sol ile Barcelon• bele· 

Fransızlar ve 
Plebisisl 
Fransız ve Alman mu

kareneti imkansız 
mı kalacak? 

BERLIN, 3 A.A. - Soıyal de
mokrat fırkası, 9 ağustos tarihinde 
yapılacak bir plebiaist ile feshine 
teıebbüı edilecek olan Proaya diye· 
tinin feshini protesto etmek üzere 
dün Berlin'in tark varoılarından 
Neukolln stadyomunda bir içtima 
aktetmiıtir. Bu içtimada 30,000 ili 
45,000 kiti hazır bulunmut ve ha
tipleri sürekli alkı,Iarla selamlamıı 
tır. 

Hasmane telakki edildi 
P ARiS, 3 A.A. - Matin gaze

teai, bu ayın dokuzunda Proıya'da 
yapılacak olan plebiıiıt ile uzun u
zadiye metgul olmaktadır. Mezkur 
gazete diyor ki: 

Şayet bu plebisist, neticelenecek 
olursa bu hal biz Fransızları iki 
milletin mukareneti leybindeki mü
cadelemize muvaffakiyetle devam 
etmek imkansızlığına ilka edecek
tir. Zira, bizim Almanya'dan talep 
ettiğimiz yegi.ne ıey, "uzun vadeli 
manevi bir kredi" dir. O zaman 
Fransız .. Alman mukarenetine ait 

LONDRA, 3 A.A. - Hoover 
pllnmm tatbik mevkiine konmasına 
ait meseleleri tetkik eden mutahas-
11slar komiteei en -1ı noktalar 
hakkında tam bir anl&fma elde et
mit n bu buıuıtaki ilk layibarun 
tanzimini ikmal etmiıtir. Yaln.ız 1-
talyan mutaha11111 bilhassa kümür 
tealihatı hakkında bazı ihtirazi ka

dlJ'• reisinin •• birçok ınebuaalnn. nu-
tulıı:lannı dinlemiılerdir. bütün ümitlerin Sovyet tırpanı ile 

M. Macia, demiıtir ki: keailmit ve ıulhün Hitler haçı üze. 

yitler ileri sürmUttür. 

M. Brüningin bir nutku 
BERLlN, 3 A.A. - Yarın mik

rofon önünde bir nutuk söyliyecek 
olan M. Brüning ihtimal Almanya' -
ıun geçirmekte olduğu itimat buhra 
nından bahsedecektir. 

Mumaileyhln, halkı Alman ban
kalarına itimat göatenneie da•et 
etmesi, çünkü artık bu cihetten bir 
korku kalmadıiını söylemesi m"h
temeldir. 

Nautilus tahtelbahiri 
OSLO, 3 A.A. - Bergen'den 

bildirildiğine göre kumandan Wil
kins, salı sabahı şimale doiru yolu
na devam edecektir. 

Bir öğle yemeii eanaımda kqif, 
teıebbüı etmit olduiu kutup seya
hatini bu sene iyi bir neticeye isal 
edeceğini ümit etmekte bulundufu
nu beyan etmiıtir. 

Edison iyileşti 
NEVYORK, 3 A. A. - Edioo

nun sıhhi vaziyeti iyileımittir. 

Lindenbergh'in seferi 
CHURCHlLL, 3 A. A. - Lin

bergh ile vevceoi Moooı>-Factory'
den buraya gelmitler ve karaya in
miılerdir. 

Tun us civarında büyük 
bir yanı{ln 

TUNUS, 3 (A.A.) - Top
çu kuvvetlerinin Tunus civann 
da bulunan tecemmü merkezle
rindeki depolardan birine bu ge 
cebir yangın çıkmı,tır. 

Zarar mikdarının bir kaç mil 
yonu bulduğu söylenmektedir. 

Şimdi arbk. aerbeaiz. Şimdi arhk il.iç• rine gerilmİ§ olduğu görülecektir. 
hlr ıey Te hiçbir kimae Kat.lan milleti- Bu gazete, Alman naztrlarının 
nio iradeaine muhalefet edemiyecktir. Pariı'i ziyaretlerinin 60 seneden be. 
Çok ırıütbeyyicim. Çünkü 26 aenedenbe- ri ilk defa göriiJen bu nevi reımi 
ri beklemekt• olduğunu an bull etti. Şim- bir tezahür olduğunu hatırlattıktan 
di arbk tamamen serbeat olduiumu:z ıu sonr~ netice olarak, FranılZ nazır
samanda diter lap;ınyol milletleırine bi· larının yslr:ında icra edecekleri Ber
zlm ku:andıiımı:r. sibi hüriyetlerini ka- lin seyahatinden müsbet neticeler 
zanm•ia muvaffak olmak hususun&.. yar- çıkacağım temin eylemektedir. 
dun etmek ibre kollarımızı açmaiı laer 1 
zam.ındaa ziy11de İ•tiyonaz. 

Halkın alkııları İl• mükerreren inkıa· 
taa uirıyan hu -;.utuk, uluYviiccup ve 

aık aöaleri.le 11.i.hayet bulmuıtur. 

Yeni kanunu esasi 
BARCELO~. 3. A.A..- M. Macia, 

au:etecilere Katalonyanın muvaffak ol-
m•~ için Madrit hükiimetinin muavene

tine ınu.hteç olmamı• olduğunu söyle
miıtir. Mumaileyh, öniün.iizdeki hafta 
zarfuula kendisi ile ark.dAılarıntn eaa.at 

teıkilit kanununu hükümete tevdi etm"'k 
Ü.Zere h.uau•İ trenle Madrite l'İdecelderi· 
ni beyan etmiıtir. 

M. Macia, Katalonya mttliai. •ol cena· 

hının hükümete kartı takip ettiii müı
t•alcifane hatb hareketi bulunduiunu,bu 

nazırların da d.ahiliy~ ve mesai nazırları 
olduiunu ilve etmiıtir. 

işin iç .ııüzü mü var? 
SEViLLE, 3. A .A.- Parlamento ko4 

miayon\lna Barcelonelu birçok yükaek 

ıah•iyetlerin im~aaını haYi bir •esika 
a&nderilmitti.r. Bu ... ealkada Andalou•i• 
de zuhu .. eden valıalerın memleketin n&• 

sarı di.lckatir.t Ket&lonya .hi.diaeleırindea 

11zakla1brmaia matuf •İyaai bir manevra 
mah.iyetind.e olduiu bi.ldirilmektedil. 

Bu hadiselerde birçok memurlar•n da 
methali olduiu ve me~ul me,,kiine düı
tülıleri aöylemektedi1". 

1 •••••• 1 

Çinde ısyan bitti 
ŞANGHA Y, 3 (A.A.) -

Mançurili Jeneral Chang Suh -
Liang'ın kıtaatı Pekin Han
keou denıiryolu cephesi üzerin
de devam eden bir kaç günlük 
çetin bir muharebeden sonra 

Bari Şark Panayiri 
BARİ, 3 (A.A.) - İtalyan 

ha va ekspres şirketi Bari şark 
panayirine Türkiyeden, Yuna
nistanda.n, Bulgaristandıı.n, 12 
adalardan ve Rodost~n gelecek 
ziyaretçiler ve panayire ittirak 
edecek kimseler ile gönderile
cek ticaret eşyası için tarifele
rinde yüzde elli tenzilat yap
mıtt<r. 

Yeni ltalyan muhribi 
FlUME, 3 (A.A.) - ltalyan 

donanmasına ilave edilmek ü
zere yeni yapılmakta olan ful
mine torpito muhribi Karnaro 
tezgahlannda denize indirilmis 
tir. 

Gandi, Londraya 
gidecek 

BOMBAY, 3 (A.A.) -Gan 
di, 15 ağustosta Londraya git
mezden evvel son defa olarak 
meclisi toplayacaktır. 

12 Komünist mahkum 
oldu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I S hi ~ '! ~ S ~~n' ı '.1 kuma_ n dasın-
1 u ğ u fikrinin du1müt olduğunu daki asılen ınhızama ugratmış 
iddia ediyorlar. Fakat bize ka- tır. 
lırsa bu fikir dütmüt değil Shin Yu Shan, ecnebi memle 

PARIS, 3 (A.A.) - Serres 
ceza mahkemesi 30 mayısta çı
kan kargaşaıklara iştirak etmit 
olan komünistlerden ikisini beş 
ve geriye kalan onunQ dörder 
buçuk sene hapse mahkum et
miştir. 

Tayyare ile devrialem 
TOK10, 3 (A.A.) - Pang

born ile Hemdon mahalli saat
le saat 15 te Khabarowsk'a va
sıl olmuştur. Bu mahal Siber
yada kain Chita'ya 1600 kilo
metre mesafededir. 

kuvvetlenmeğe batlamııtır. kellerine gitmek müsaadesini 
istihsal etmek üzere Hanfuchu 
valisinin nezdine gitmiıtir. Pe 
kin ile Hankeou arasında de
miryolu münakalatına pek ya
kında başlanacağı tahmin edil
mektedir. 

Kahiredeki Suriye - Filis
tin cemiyetinin mevcudiyet ve 
kudreti, Mısır - Hicaz cemiye
tinin faaliyeti, Iraktaki son ha 
reket ve hadiseler bu iddiamı-
za hak verdirecek delillerdir. 
Fransız istihbaratının kaydına 

nazaran Suriye ihtilallerini 
beslemek için Kahiredeki Arap 
komitesi 12,000,000 frank 
vermiştir. Bunun 9 milyonu 
Hint müslümanlanndan ve bir 
milyonu Ebussuuttan gelmit
tir. Suriye ve Lübnan muha
cirleri de ayrıca iki milyon 
frank toplamışlardır. Yine 
Fransız istihbaratının raporla
rında Ebuasuudun Şarkta bü
yük roller oynamağa başladı
ğı, büyük Arap imparatorluğu 
nun başına geçmek azmile ça
lı§tığı kavdedilmektedir. 

(Bitmedi) 

Canton ordusunun inhizamı 
üzerine isyan bitmittir. 

Saint- Philibert gemi
sinin enkazı 

SlNT-NAZAlRE 4 A.A. -
Almen remorkörleri Saint Phi
libert gmisinin enkazını sula
rın alçalmasmdan istifade ede
rek sa'hile 150 metre yakına 
kadar getirmişlerdir. Gemi, içi
ne dolan su ve kum başaltıldık
tan sonra Saint N azaire' e geti
rilecektir. 

Çinde feyezanlar 
HANKEOU, 3 (A.A.) 

Son feyezanlar esnasında yüz
lerce Çinli telef olmuttur. 

Tayyareciler bu son mahalle 
dün öğleden sonra inmişlerdir. 

Beynelmilel dişçiler 
kongresi 

PARlS, 3 (A.A.) - Beyne! 
milel dişçiler kongresi sıhhiye 
nazırının riyasetinde açılmıştır 
Nazır, kongreye iştirak eden 
murahhaslara hot geldiniz de
dikten sonra milletler arasında 
ilim, fen ve terakki sayesinde 
kardetçe bir anla,ma ve yaklat 
ma vücude getirilmesi lüzu
mundan ısrarla bahsetmiştir. 

M. Lloyd George'un 
sıhhati 

LONDRA, 3 (A.A.) - M. 
Lloyd George'un sıhhi vaziye
ti salah bulmakta berdevamdır. 
Kııvveti yerindedir. 

Yolculardan iki kişi öldü bir ço 
kimseler yaralanmıştır 

BELGRAD, 3. A.A.- Münih, Zağreb, Belgrad vagonu 
tiren Novigrad İstaayonna girerken dün saat 21,30 da bir 
filak vuku bulmuş iki kişi ölmüş, bir çok kimseler yaralan 
tır. 

Şimdiye kada~ alınan tedbirlerin kifayetsizliğini gören 
nakalit Nazırı bundan böyle ecnebi vagonların hududda k 
mesini ve Yıuı;oslavya arazisi dahilinde münhasran Yugoalıı 
vagonlarının işletilmesini kararlattırmıttır. Derhal tatbi 
batlanan bu karar mucibince bu sabah saat 6,50 de Yese 
hudut İstasyonu,uia Avusturyadan gelen iki ecnebi vagonu 
silmiştir. Vagonlarda derhal yapılan taharriyatta bir vag 
beş paket mevad<iı infilakiye bulunmuştur. Dinaıı:i:ller N 
Viene r Journal gt<zete3ine sanlı idi. 

Saat 12.50 de bu dinamitler infilak etmit ve Brinci, · 
mevki kompartmanlarını hasara uğratmıttır. Bu suretle 
baların Yugoslav araziu dahilinde infilak edecek tekilde t 
edilmit olduğu hakkındaki iddialar sabit olmaktadır. 

Amerika' da işsizlerin vaziyeti 
fenalaşacaR mı? 

VASHIGTON, 4. A.A.- M. Hoover, mesai nezaretinin_. 
bürosnun tensiki me.~elesi hakkında mesai nazırı ile görüımiif 
tür. M. Hoover, bu dairenin yeni esaslar üzerine tensiki lı'i 
susunun işsizlerin vaziyetini iıliha vasi mikyasta medar o1' 
cağı mütaleasında bulunmaktadır . • 

ltsizlerin vaziyeti bu kıt esnasında tehditkar bir ıekil a~ 
cak gibi görünüyor, zira müesair tetbirler ittihaz edilmedi 
takdirde bunların yPkunu yedi milyona baliğ olacaktır. 

Tayyareci Amy Jonson Taki6'yolun 
MANCHULI, 4. A.A.- Kadın tayyareci Amy Jonıon 'f 

kioya gitmek üzre Rus-Çiıı hududunu geçmiıtir • 

Bir Romen tayyaresi düştü 
BüKREŞ, 4. A.A.- Bir askeri tayyare dütmüttür. lçiP' 

deki iki kişi telef olmu9tuı·. 

İngiliz kralının yatında bir kaza 
LONDRA, 4. A.A.- Bugün, yatlar Coves kayık yartlarıl 

gitmek üzere hareket ettikleri esnada kralın içinde bulunm .. 
ta olduğu Britania yatı tayfasından biri deniz.e dü,müş ve ,) 
niz fazla dalgalı oldğundan hemen batmıştır. 

Yarış yapılmamıştır • 

100.000 kömür madeni amelesi işsiz 
LONDRA 3 . A A.-Daily Telegra.ph gazetesi yazıyorı 
Kömür m~denlerinin yeniden tensiki komisyonu büyiil 

Britanyanın altı mıntakaya taksimini teklif etmittir, Bu mtll' 
takalardan her birindeki bütün amdenler, bir tel miie11es 
merbut olacaktır .. 

Bu proje, binlerce müessesenin altı grup halinde ittihad 
intaç edecektir. 

Bu projenin tatbiki, itledilmesi pek o kadar menfaat te'f' 
tmeyen bazı kömür madenlerinin kapatılmasını mucip ola~ 
tır. , 

Bunun neticesinde 100.000 maden kömürü amelesinin it•~ 
kalacağı tahmin olunuyor • 

Gece bir fabrikada yangın çıktı 
Dün gece saat ona doğru Uzun çar91da Necmeddin B 

ait fabrikanın zemin katından yangın çıkmıt ve binanın bir 
mı yandıktan sonra södürülmüştür. Zarar ve ziya.o derecesi hl 
nüz malum değildir . 

Oustric Italya hudu· 
duna gitti • 

PAR1S, 3 (A.A.) - Mali1' 

Tayyrecilere 
Hediyeler 

(Başı 1 inci sahifede) 
götiireccklerdir. ~rad~ ?'iıaf.ir~ere 
bütün lıtanbul ldUplerının reııı ve 
idare heyetleri tarafından idmancı 
ananc$inc tevfikan istikbal raıime· 
ai yapılacaktır. 

ci Ouıtric bu akıam İtalya ~! 
duduna gitml9tir. Orada lw 
yan bankerlerden Gualino ili 
müvacebesi yapılacaktır. t 

Bahı;e bayrak ve elektriklerle do
natılacaktır. Bahçede cazbant ve 
kıymetli muallim lhaan Beyin idare 
sinde busuıi bir orkeıtre terennüm 
edecektir. 

Klüplcrin en kuvvetli kürek çe
ken Hanımlarının idare edeceği fı
talarla misafi. Tayyareciler ve Ame 
rika sefiresi Hazrctlerile kerimeleri 
Hanım efendiler gezdirilecektir. 

Bu esnada bıitün fıtıılar bu ka
fileye refakat edeceklerdir. Civarda 
oturan ve Deniz sporile meıgul o
lan bilcümle Amatör Bey!ır ve Ha
nımlar huıusii sandallarile bu mcro 
aime Denizden iştirak edeceklerdir. 

Dünya matbuatının 
alllkası 

ISTANBUL, 3 A.A. - Ecnebi 
memleketlerden almakta olduğu
muz telsizler bütün beynelmilel 
matbuatın genç Amerikan tayyare
cileri Boardman ile Polando'nun 
hariikuli.de New-York - İstanbul 
seferi hakkında uzun uzadıye mÜ· 

talea beyan etmekte olduğunu bil
dirmektedir. Heriki dünyanın bü
tün gazeteleri, bu cür'etkarane IC• 

fer hakkındaki hayret ve takdirleri
ni izhar etmekte, Boardman ile Po
lando'nun Yalova•da Reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri ile 
vuku bulan mülakatlanru etrafile 
ve bütün teferruatı ile nakleyleınek-

Amerikaya muhacer• ~ 
azalıyor ~ 

VAŞiNGTON, 4 (A.A.) -". d 
Amerikada dahili harp bittit 
tarihten beri ilk defa ol•rak /.' 
merikaya kabul edilen muh•c;iı 
!erin mikdarı 100,000 den af" 
ğı düşmüttür. Geçen mali ıeıı' 
zarfında Amerika topralııı' 
ancak 91,139 ecnebi kabul edi'° 
mittir. 

500 doktorun iştiral< 
ettiği kongre 

BERLIN 4 (A.A.) - 1931 -' 
sinin ilk altı ayında Almanyada (11 
kine imalatı 1930 ıenesi imaliıtıt" 
nazaran yüzde 30 ve 1929 imaJiıtntl 
nazaran da yüzde kırk nisbetin.ıı 
düşmüştür. 

Almanya'da makine 
imalatı 

CENEVRE 3 (A.A.) - Çal~ 
ma eınaaında kazaya uğray1tnl~ 
veya haıtalananlara ait meseld 
tetkik edecek olan beynelmilel lı•' 
gre bugün açılmı~tır. Eu kongr•f' 
ı; doktor i~tirak etmektedir. ~ 

-~· manın bütün tavı,. ve hareket1~':er 
karşı alakadarlık göıtermcktedır i· 
Mecmualarda, Cape-Code•un ve ~ısı 
[otlarının Türkiye'yi ziyaretle<,.İıt 
tesbit eden foto ra iler 1 r 

•i 
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oe1terdarıı1cta ı Ziraat bankası bu.gu··n ı Beı.e.dtgede inhisarlar-Ekononıi 

Yaş sebze ihracı 
için bir teklif 

Yoklamaya • M d 
Geç kalanlar köylüden buğday uzaye e Kadro 

Tebliğ edildi 
Defterdarlık yeni bazı 
kararlar ittihaz etti 
Afuatoıun birindeo itibaren 

latanbul 1DAI mildürleri zat ,_ 
atlaı yoklamaama başlamıılar
ck. 

k b 1 b 1 BedP.stende satılan 
a u Üne aş ıyor eşyaya az mı Tütün inhisannda dün 

memurlar 
maaşlarını aldılar Avrupanın mühim merkezlerine 

nakliyah kaça yapacaklar? 
k ~eynelmilel bir nakliyat fir
t etı daha müsait tekliflerle Ja
•nbuU.. Avrupanın mühim 

lııerkezleı-i arasında yat meyve 
~~~liyatını yapmak için Ofise 

uracaat etmiştir. 
Ilı. 7 günde Parise kadar yaf 
. ekYVe naklini taahhüt eden bu 

f~r et bütün masarif kendisine 
kıt olmak üzere kilo batına 6 
ıc:ruş sekiz para, Viyanaya 6,5 

ruş, Beline 6 kurut teklif et 
~~k_tedir. Şirket hava nakliya
t' •çın de müsait teklifi.erde bu 
ltnmaktadır. 

Yunanistanda dört 
sınıf buğday 

lı Yunanistandaki buiday mü 
d •Yaa komisyonu son içtimaın 

t a buğdayı dört sınıfa ayırmış 
ır . 

Birinci sınıf buğdayın okka
;'.~• 6,30, ikinci sınıfa 6,10 ü
' Uncij sınıfa 6,10 ve dördüncü 

1 •ıııfa 5,09 drahmi fiyat vazo
llıırııuştur. 

Brezilyaya yün 
ihracatı 

Ofise gelen malumata naza
r~n Brezilya hükı'.Jmeti netretti t• bir kararname ile yün itha
at resmini tezyit etmittir. 

Fransız buğdayları 
İhracat ofisine gelen malu

ltıata nazaran Franaa ticaret ne 
•~reti buğday hakkında resmi 
hır tebliğ neşretmittir. 

Bu tebliğde, vaziyette bir ta
lıavvül olma.rnaaına rağmen 
•on günlerde buğday fiyatları
nın düşük olması mevzuu bah
•edildikten sonra, zürraa ve 
llıüstahaile itidal ve basiret tav 
•iye edilmekte ve hükumetin 

buğday fiyatlarıru tutmak için 
tedbirler aldrlr lllve edilmek
tedir. 

fzmir kerestecil~ri 
endişede 

JZMJR, 4 Son gün· 
!erde latanbula Romao-
yadan fazla kereste ıretirildiiil 
burada tayi olmut ve tacirler 
arasında endite uyandırmrttır. 
Allkadar tacirler bu vaziyet 
hakkında lktısat veklletine 
müracaat etmeye karar vermiı
lerdir. 

Portekiz'in tütün 
ithalab 

LIZBON, 3 (A.A.) - hha~ 
edilen tütünlerden alınan reamı 
tezyit eden kararname ilga edil 
miştir. ,.. . ... • - an • 
Kambiyo aorsası 
~ ~· -

Isterlln 1030, l(uron 15,92, 

Dolar 0,47,20 Şlllnıı; 3,35,50 

Frank 12,01, Pezeta 5,23, 

Liret 9,01,50 R. mark 1,99,50 

FrankB. 3,37,87 Zloti 4,20, 

Drahmi 36,42, Peng:U 2,70,87 

Frank 1. 2,41,75 Ley 79,30, 

Leva 85, 10, Dinar 26,60, 

Florin 1, 17, ervoneç 1088 

Borsa { Altın 915,00 

harici 
Mecidiye !13,50 
Banknot 268, --Esham ve Tahviliitııı nevi 

istikrazı dahfll 93,2!1 
DDyunu muvahbide 66,25 
ikramiyeli Demiryofları 3,50 

Fakat alikadarlarca yapılan 
tetkikata nazaran, düne kadar 
yoiclama için her yoklama yeri 
ne müracaat eden maat sahip 
lerinin mlkdarı pek az görül
miiftür. 

Bundan yoklamanın son gün 
!erine doğru halkın büyük bir 
izdiham ile yoklama yerlerine 
gidecekleri anlaıılmııtır. 

Halbuki defterdarlık, bu yok 
lamayı cüzdanlardaki liw. nu
marası aırası ile tanzim etmiş 
ve halka da böylece ilin etmit 
ti. yoklama bu tertip dairesin
de ayın yirmi üçüne kadar de
vam edecektir. 

Fakat yukarıda yazdığımız 
vaziyet üzerine, defterdarlıkça 
yeni kararlar ittihaz edilmiş
tir. 

Karara nazaran .. 
Evvela kendi yoklama günle 

rinde gelmeyenlerin yoklaması 
da diğer yoklama günlerinde 
yapılacaktır. 

Hatta halka büyük bir sühu 
Jet olmak üzeı-e yoklamanın 
son gününe kadar müracaat et 
meyenler için daha üç gün müd 
detle yoklamaları tecdit edile
cektir. 

Müracaat etmeyenler 
Fakat bu sühuletlere muka

bil gene müracaat etmeyenler 
olursa bunların yoklaması ey
lul maaıının tediyesinden son
ra kat'iyyen yapılmayacaktır. 

Maaş mıkdarı 
Yoklama yerlerinde her ke

sin para alacağını yoklama me 
murları tarafından şimdiden 
maaş sahiplerine söylenmesi de 
usul ittihaz edilmittir. 

Bundan maksat, tediyat es
nasında icra ve sair şekillerde 
tevkifata tabi maatlar sebebile 
gişe önünde ve tediyat yapılır
ken her vakit zuhur eden mü
nakaşalara sebebiyet verme 
mek ve tediyeyi işkil eden eaba 
hı ortadan kaldırmaktır. 

1 •• , ••• 1 

Köylü, buğdaylarını bankanın 
gösterdiği yerlere teslim edecek 
Aldığımız malümata naza

ran Ziraat bankaar evvelce veri 
len karar mucibince köylünün 
banka.ya olan borçlarına muka 
bil buiiday kabulüne bu gün
den itibaren baılayacaktır. 

Banka tarafından buğday iti 
ni idareye memur edilen heye
ti teftişiye müdürü Süheyp Ni
yazi Bey dün Ankaraya hare
ket etmiştir. Nizami Bey dün 
ticaret borsasına gelerek bazı 
malumat almıştır. 

Banka köylünün buğdayla 
yapacağı tediyatı muayyen am 
barlarda kabul edecektir. 

Ziraat bankası köylüden buğ 
dayı nerede alırsa alsın İstan
bul ticaret borsaamın günlük fi 
yatları üzerinden alacaktır. Bu 
buğdaylar bir kaç ay sonra mü 
nasip bir zamanda dahil veya 
hariç piyasalara çıkarılacaktır. 
Bu satış eanasında şayet satış 
fiyatr yüksek olursa, aradaki 
fark köylü lehine kaydedilecek 
tir. dütük fiyat olursa arada 
haad olacak fark Ziraat banka 
sı tarafından takabbül edilecek 
tir. Şimdilik bet milyon lira nis 
betinde buğday kabul edilecek 
tir. lleride bu mikdarın tezyidi 
muhtemel görülmektedir. 

Beyannameler buradan ı Akalliyet mekteklerin-
mı gönderilmiş? de Türkçe hocaları 

IZMİR, 4 - Komünistlik ANKARA, 4 - Bu sene ec-
cürmile maznun olarak yakala- nebi ve akalliyet mekteplerine 
nanlaı· hakkındaki tahkikata tayin edilecek Türkçe ve tarih 
burada üçüncü müstantik tara- coğrafya muallimlerine fazla 
fından devam edilmektedir. Ya 
kında bitecektir. ehemmiyet atfedilmektedir. 

Fakat İstanbulda bazı kimse 
ler tarafından buradaki birkaç 
müesseseye ve ameleye beyan
nameler gönderildiği haber a
lınmış ve zabıta şiddetli tedbir 
ler ittihaz etmiştir. 

İzmirden Atinaya 
seyahat 

İZMİR, 4 - Şehrimizden A 
tinaya büyük bir seyahat ter
tip oluadu. Seyahat 13 ağustos 
ta yapılacak ve yüzlerce tacir 
iştirak edecektir. Bu münase
betle Atina panayırı d ziyaret 
olunacaktır. 

Sabık Maarif eminleri 
ANKARA, 4 - Vazifeleri 

lağvedilen Maarif eminleri sek 
sener lira maatla İstanbul lise
lerine muallim tayin edilecek
tir. Bir kısmı lise müdürü ola
caktır. 

Resmi mekteplerde hocalık ya-
panlarda aranan şerait bu mek
teplerin muallimlerine de tet· 
mil edilecektir. 

A 

Rasim Ali Bey 
ANKARA, 4 Tıp fakültesi 

müderı-isler meclisince müder
rislikten çıkarılan, fakat maa
rif vekaletince henüz hakkında 
bir karar verilmeyen müderris 
Rasim Ali Beyin vaziyeti se
nei tedrisiye başı yaklaştığın

dan tekrar mevzuu bahsolmak
tadır. Salahiyettar zevata naza 
ran Rasim Ali Beyin senei der
siye başında Darülfünuna iade
si bir emri vaki olacaktır. 

Otomobille Ankaradan 
lstanbula 

Vllagette 

Kadrolar 
T::en bir adam çiğ'nedf 

ANKARA, 3 - Yüksek ted 
risat müdürü Nadir ve Gazi 
enstitüsü müdürü Faik Sabri 
Beyler otomobille lstanbula ha 
reket ettiler. Emin Vafi Bey 

tahliye edildi ! 
25 hin lira kefaletle tahliye edilen E. V. 
Bey çıkar çıkmaz tevkifaneye kurbanlar 

Ve çuval çuvsl patates gönder~iş !._. . 

Dahiliye, Polis, İktı
sat kadroları 

dün de gelmedi. 

ANKARA, 4 - Kayseri tre
ni dün buraya gelirken yarı yol 
da bir arabayR çarpmı!, araba
cı Hacı Mehmetle öküzlerden 
birisi parçalanmıştır · 

7 çuval iskambil kağıdı 
İZMİR 3 - İzmir borsası 

Aydında bir cinayet 
İZMİR, 3 - Gazeteler Ay

dında maruf bir zatın karısını 
seven fotografçı Zeki Efendi
nin kadının zevci tarafından öl 
dürüldüğünü yazıyorlar. 

Bundan bir müddet evvel Anka- dür. Bir çok istintak daırelerın
rj caddeıin.de bir otomobil faciası den her gün sayılm:ı.yacak ka
~ .. ~uş_ v~ 9 yaşında bir yavrucağız, dar dava evrakı gelmektedir. 
nar,:'k' -~•r -~to.moBbil kaltmda parçala~ Bunların ekserisi mevkuflu ol
ltoıando ~luştTu._ kı~ azayı yadpanvavsı" dug"undan sür'atle neticelenme 
ttl. a ı c ur l}'C arasın a . . . ... 

Dahiliye, polis, iktısat ve di
ğer bazı dair>?lerin kadroları 
dün de gelmem;ştir. Şimdiy·e 
kadar yalnız defterdarlığın kad 
rosu gelmiş ise de, ita emri gel 
mediği cihetle maaş verilme
miştir. 

Sıhhi işler 

• 
idare heyeti azasından ve tÜc· 
cardan Aydınlı fzı:eddin Beyin 
maağazasında yedi çuval ka
çak iskambil kağıdı buluna
rak müaadere edildi. Tahkika
ta devam edilmektedir. Kağıt
ların cezası altmış bin lira tu-
tuyor. 

Kangal cinayeti 
ANKARA, 4 - Kangal ka

zası aza mülazimini teammü
den öldürmekle maznun olan 
şube reisi binbaşı Müfit Beyin 
muhakemesine yarın burada 
ağır cezada batlanacaktır. 

kıymet konuyor? 
Sandal bedesteninde yapılan 

müzayedelerde muhamminle
rin satılığa çıkarılan mallara 
hakiki değerlerinden az veya 
çok kıymet takdir ettiklerin
den, bazı taraflarca şikayet e
dilmektedir. 

Belediye mezat idaresi mü
dürü Osman Bey bu huauıta 
fU izahati vermektedir.: 

- Sandal bedesteni itleri, 
müzayedeler usulüne muvafık 
şekilde yapılmakta, herkese a
çık bulunmaktadır. 

Usulümüz şudur: 
Satılığa çıkarılmak üzere ge

tirilen mala kıymet takdir edi
lir. Meseli yüz lira. Biz bu malı 
yüzde yirmi noksanile 80 lira
dan mezada arzederiz. Müzaye 
de, en çok artıranın üatünde 
kalır • ., 

Garajlar için bir tali
matname yapıldı 

Belediye, garajlar hakkında 
bir talimatname yapmış ve mev 
kii mer'iyete koymuştur. Tali
matnamede garajın evsafı ve 
şeraiti sıhhiyeıi, müdür ve müs 
tabdeminin vazifesi tesbit ohm 
muştur. Garajlar d!limi kontrol 
altında bulundurulacak, muaye 
nelerde kuusuru görülen şoför
ler tecziye edilecektir. Şoförler 
her akşa motomobillerini gara 
ja teslim ederken yıkamağa 
mecburdurlar. 

Darülbedayi artistleri 
dün Parise gittiler 
Darülbedayi artistleri dün 

akşam saat 6 da Brezilya vapu 

ru ile Pariıe hareket etmitler
dir. San' atk&rlar Pariste iki 
Türkçe aeıli film çevirecekJer
dir. 

Cüzdan mukabilinde 
para verilemiyor 

Emniyet sandığının eytam 
ve eramil maatı esbabını faizci 
!erin ve sarrafların elinden kur 
tarmak için cüzdan mukabilin 
de para vereceği yazılmıştı. Bu 
ihtiyaç Maliye vekaleti mufet 
tişlerinin bir içtima.mda arze
dilmişti. 

Fakat Emniyet sandığı ey
tam ve eramil maaş cüzdanları 
mukabilinde para veremeyecek 
tir. 

Emniyet sandığr müdürü 

Tütün inhisar idaresinde dün 
maaş verilmeye baılanmıttır. 
İnhiaar idaresinin yeoi kadroıu 
da bu aydan itibaren tatbik edi 
leceğinden kadronun şekli de 
memurlara maaşlarını aldıkça 
tebliğ edilmiıtir. lnhiaar idare
sinin yeni kadroıuna nazaran 
altı yüzden ziyade memuru~ 
açıkta kalması lizım ise de bu 
nun bir kısmı mevcut münhall 
ta kapatılmıttır . 
Diğerleri hakkında da ıicil ve 

vaziyetleri ilzerinde uzua tetki 
kat yapılarak karar verilecek
tir. 

Aldığımız malümata nua-
"ran idarei merkeziyeden açıkta 
kalan memurların adedi elliye 
baliğ olmaktadır. 

~ecayiş 
isteyenler 

Maarif müdürü Haydar Bo. 
yin riyasetinde dün ilk tedrisat 
müfettitleri içtima ederek ı~ 
tanbul içinde beca:ritlerinl iıte 
yen ilk mektep hocalarının ia
tidalarınr tetkik etmişlerdir. 

Spor 

Antrenörler 
Yetiştirilecek 

Türkiyede oynanan futbolu fen. 
ni bir aİ•tem daireıinde inldpf et
tirmek maksadile bu ıOQe için An
kara, lzmir ve htanbulda antrenör 
kursları açdacakbr. ilk kurı htan
bulda açılacak ve bet ay devam .. 
decektir. Kura tedrisatına ı& Afu .. 
toıta batlanacaktn-. Göıterilecek 
derıfer tunlardır: 

A) Kaptanlık vazifeoi 
B) Umumi futbol kaideleri 
C) Münferit oyuncu ıdı:nitl 
D) Takım tcıknltı 
E) Antnın- uıulleri 
F) Maaaj n iptlcW tedari 
Bu kursa htanbul mmtaka

menaup klüplerden intihap ve izam 
edilecek bJ..,.. kaleci ile antrenör
lükte iıtidat göıterecek kaptan vo
ya diğer bir oyuncu olmak üz.e 
her ldüpten ikiter zat ittirak ..ı.. 
cektir. 

Futbol Federasyonunun hakem 
ehliyetnameaİDİ haiz olan zent ta 
bu kursa ittirak edebllecelderdlr. 
Antrenör yetiıtlrilecek :ııevat klüp
lerinde futbolun lnldtafı nokta,. na 
zarından federaıyona tabi buluııa
caklardrr. Her antren6r yapdacak 
program dairesinde mensup olduğu 
klüp futbolculannı :retiıtinnelde 
mükeUef olacaldanlır. Kuntan im
tihan neticeainde çıkacaklara birer 
ehliyetname verilecektir. Diğer mıa 
takalara manıup olupta lıtanbulda
ki bu kursa iıtirak ebnek iıteyenler 
yukarıdaki ıerait daireıinde kabul 
edileceklerdir. Tevfik Bey bu hususta bir mu 

harririmize demiştir' ki : 

- Eytam ve eramile ınaat 
cüzdanr mukabilinde para ver 
memiz için nizamnamemizde 
müsaade yoktur • ., 

Müracaatlar: Klüplerin resmt 
tavıiyeleri ve ikiter fotograft ile 
Cumarteıi, Pazartesi, Çarwamba 
günleri saat 17,30 dan itibaren ea. 
ialoğlunda Cümhuri:yet Halk Fıra 
11 Merkezinde Futbol Federaıyo
nunda kabul edileceklerdir. 

•kyaıı. bir ~e'<er ri:ore•i ile itti- sı ıcap etmektedır. Agır ceza 
tlll •den Giritli Emin Vafi B. adli- kalemi, bütün bu evrakı geç va 
l'ecİ ~ev':W edilmişti.. kitlere kadar çalışmak suret~e 
h, kıncı muıtantıklıkçe tahk!kat bir an evvel elden çıkarmaga 
d .1Pılmış ve kan· etrafıle tesbıt e- t kted" 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. 
vali muavini fazlı Beyi ziyaret 
le sıhhi işler hakkında görüş
müşlerdir. --·----

Bir kadın tenbihi hilafına evine geç 
gelen kocasını hem dövdü hem yaraladı 

ı tni•t' ' gayret e me ır. 
3' ır. İzmir valisi iyileşti 

İZMİR 3 - Rahatsız bulu
nan Vali Ki7,1m Paşa, tebdili
hava için gittiği Bozdağı yay

- Gazeteler -
Vefata sebebiyet cürmünün maz 

ı. llnu olan Emin Vefi B. bir aya ya· 
l ın bir zamandan beri mevkuf bu
"0ırıakta idi. 

'
• Eırıin Vefi B. son defa muıtan
ıkt· • ıge müracaat ederek, kefaletle 

tahliyesini istemiştir. Mustantiklik 
.P eden tetkikatı yapmış ve müd

eı umumiliğin de mütaleas1 alın
ıktan ~onra Emin Vafi Beyin 
5,000 fıra nakdi kefaletle tahliye· 
lne karar verilmiş. 

Emin Vefi B. bu parayı derhal 
~lırmış ve badehu akıam a:eç va
ıt tahliye olunmuştur. 
. Emin Vafi Bey tahliyeaini miitea
'P ıevkifhanedeki muhtacı muave. 
•t tnevkuflara pişirilerek dağıtıl-

k İi~eı·e 2 koyun ve iki çuval pa
te, ~ d · ve bunlar mevkuf

~on ermış 

•a dağıtılmıştır. . 
~u tekilde tahliye olunan Emın 
l a_ gayri mevkuf oh ak mah-

'
' · •ye ••k edilc•ektir Euer ken 
- b ,._kllıahkem~ tarafından vuku , ~-

davete ıcabetetmez veya d·ger 
~~•.llılekete fir rı teıl>İt edilirse, 

"•ı ıaınden alınmış olan nakdi ke
~ı.teber tutulmayacaktrr. 

._, ğırceza kalemi 
'lıi ,~~ ceza mahkemesi kale-

Katil müfettiş 
ANKARA, 4 - Geçenlerde 

Yabanabatta birisini öldürmek 
le maznun Orman müfettişi 
Remzi Beyin muhakemesi bit
miş müddei umumi maznunun 
beş 'sene ağır hapse mahküm 
edilmesini istemiştir. 

Finladiyalı talebe dün 
şehrimize geldi 

Dün sabah konvansiyonelle 
·Şehrimize 40 Finlandiyalı da
rülfünun talebesi gelmiştir. 
Bunlardan 15 i kızdır. Talebe 
şehrimizde dört be§ gün kala
cak rr. 

Sanayi ve Maadin 
bankası müdürü 

lasından avdet etti. 

Genç mahkumlara 
okunıak öğretiliyor 
İstanbul umumi hapishane-

sindeki genç mahkumları okut 

Bir şof Ör üç kız ve bir 
kadını yaraladı .. 

mak için küşadı takarrür ede Kasımpaşada gıınıı-ük me- etmiştir • 
-'---shanenin açılı• resmi dün 1 d H'" · H" t 

Yaralılar hastanede carih aranıyor 

UCT • mur arın an useyın usnü tfaiye hemen yetişim• ve ev 
hapishane müdürü Baha ve ser Ef d" · k Z hra v ld - kı • en ının ı e e va esı smen yandığı halde at~ sön 
tabib lbrahim Zati Beyler tara Nimet, manevi kızı Hikmet Ha dürülmüştür . 
fından icra olunmuştur. nımla.r. şoför Mustafa isminde Eve tecavüz 

Şimdilik yirmi yaş,na kadar biri tarafından ağır surette ya. 
ralanr.ıı•lard r. Mu tafa aran- Beşil taşt Kazan sokağında 

olan ve yeni yazıları okumağa • t R · B 
maktadır. Mecrıllılar hastaha. 0 uran amız eyin evine Arif 

ve yazmağa muktedir olam • neye kaldırılmışlardır. · ve Osman isminde iki ki§İ taar 
yan mahkumlara ders gösteril- ruz etmiş ve haklarında kanu-
mektedir. Bunların mikdarı on Tavuk kümesinden nı muameleye başlar mıştır. 
beş kişidir. Kitapları temin e- çıkan yangın Kürt Na o 
dilmiştir. Cu ıdan maada her Eyipte O.akçılarda 45 nu- ' Sabıkalı takımından Kürt Zevce - Bekçi baba, bizim efendiyi gördün mü, 

Uşak şeker. f~brikası he~.eti gün sabahları ikişer saat deıs maralı evde otu.an İffet Ha- Nada Sultanahmet paı-kı kartı erken eve gel diye sıkı sıkıya lenbih ellimdi, ha/d 
uınuıniyesine ıştıra~ etmek kuze verilecektir. Çocuklar der•e nım. bahçesindeki tavuk küme sııııia boyacı Eyibi kavgadan meyd~nda yok... Gelince benden mükemmel bir sopa 

• 

Sanayi ve Maadın ban ası I k k gö sini gaz ve talaşla iıtülerken sonra, bıçakla yaralamı~ ve kaç alacagı ol un! Sen de bulup aetirirsen bahşiş t1ar ... 
re mu'"du"ru·· Sadedd:,:in::_:B~e~.J.ribwaşııma~mkateıila~n~ç~o--m-~_m_ı_•u_n ____ ·l.!~t.!!!2'..~~..:,::~:_:~~~~~!:!.'..'.'.!!:..:..._ ______ • __________ ~~~=-&l.lı!.21!Wlgc,..ııUJ.uı.~·iin.uü.~l.cı.ıu..~:J.J.ı."'-...üüd:..... __ _...!'..J m d

. l ateş büyümüş ve eve e sirayet mıstır • Zevc - E umu ·..t-.J..J~ e ır er 
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Asrın rımdesi "Milliyet" tir. 

5 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

•İ No; 100 Telırraf adre•i: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

J aylığı 400 kuruş 800 kuru~ 
6 " 750 " 1400 ., 

12 
" 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 

İçin müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilinların ıncs'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Diin azami hararet 24, 

asgari 20 derece idi. Bu
gün ruzgar poyraz hava 
açıktır. 

ff1:Li~ 
Yabancı bir karie 

cevap 
İkinci defadır ki; bir ecnebi 

kariim bana bir ecnebide tesa
düf edilmiyecek kadar selis 
ifadeli mektup yazıyor. ilk 
mektubun meali hatırımda de
ğil. Yalnız derhatır edebildi
gım yegane nokta imzasını 
okuyamayışım idi. Bu. sefer de 
okuyamadım. Onun için bade
ma bu zatın gönderdiği mek
tuplara İmzasını daha okunak
lı yazmasını .-ica edeceğim. 

Bu ecnebi kari benim ge
çenlerde bu sütunlarda ortaya 
attığım ve ertesi günü doktor 
müderris Kemal Cenap Bey 

, efendinin de iltihak ettiği 
(Bey, Efendi, Müsyü) mesele
sine dair uzun bir mektup ya-

1 zıyor. Bu mektupta kariimin 

1 
başlıca müta!ea etmek istediği 

, şuduı·: 
J - Türklerde iki tabir var: 
ı 

, 1 Bey, Efendi! Bunun hangisini 
kullanmalıyız? Bir ecnebiye 

l 
'. Türk hürmet lakabı verinek 

(Bey) mi (Efendi) mi deme-
' . ı· . 1 R h l ıyız. ... um, ermeni, ya udi-

l !ere (Bey) ve (Efendi) den 
hangisini ~öylemeliyız ve ne
den? ..• 

Bizde hürmet lakabı bu ec
nebi karilmin dediği gibi yal
nız (Bey) ve (Efendi) den iba
ret değildir. Paşa ve ağa da 
vardır. Bugüne kadar lakap-

r !ar hakkmda cari olmuş an'ane 
J §U İdi: 

Bahası Bey olanlar beydir. 
l Askeriyeden kaymakam, müf. 
! kiyeden mütemayiz rütpeler a 
ı lanlar bey idi. Mirimiran ve 

Rumeli ve Anadolu beylerbeyi 
riilpeleı-ile livıı, ferik, müşir 
ve vezirler paşa idi. 

l Geri kalanlar eğer okur ya
> zarsa Efendi, okur yazar de

ğilse ağa idiler. 

' 

Türkçe okur yazar olmayıp 
ermeniceye vakıf fakat zengin 
ermeni ağaları da vardı.. Ha
rem ağalarına efendi denemez-
dı. Darüsaaade ağası (ağa 

l 

) 

( 

hazretleri!) idi. Şehzadeler 
(Bey) olamazdı hepsi (Efen
di) idi. Okur yazar olsun olma 
sın .... 

Onun kabahati ne? 
- Fransızcadan -

- Amca, söylesene.. - Jüpiter kim? 
- Ne söyliyeyim yavrum? ı - Jüpiter Allahların baba-
- Şu heykel kimin heyke- sı .. Zaten Promete de Jüpite-

li? rin kibritlerini çaldı. O da Pro 
- Hangi heykel? meteyi cezalandırmağa karar 

- Şu çıplak adamın heyke- verdi ve kendisini ebediyete 
li.. kadar bir zincirle kayalığ& bağ 

- O mı? onun ismine Pro !adı. Bir Akbaba da her zaman 
mete derler. gelip Prometenin ciğerlerini 

- Bu Promete büyük bir 4'.ıtip yiyor .. Akbaba nedir bi-
adam mı? lir misin? 

- Niye sordun? - Akbaba, beyaz sakallı 
-Çünkü annem geçen gün bir adam mı? 

ancak büyük adamlar için hey- -Hayir yavrum, bu bir 
kel dikilir demişti. Eğer Pro- ku,tur, büyük bir kuş .. 
mete büyük adam değilse, ne- _ Ne kada" büyük? Güver 
den onun için böyle bir heykel cin kadar mı? 
dikmişler? _ Daha büyük! 

- Bıı heykel, annenin an-
ladığı gibi heykellerden değil.. - Tavuk kadar mı? 
Bu bir san'at eseridir ki, yapan Daha büyük! 
adam Promete efsanesinden il- - il.eve kuşu kadar mı? 
ham elmıştıı-. - Yok, o kadar büyük de-

- O halde bu Promete ğil. Fakat korkunç bir kuş. 
kimdir acaba? Keskin pfillçesi ve eğri gagasi-

- Prornete yavrum, esatiri: le nerede leş bulursa, onunla 
birisidir. geçınır. 

- Esatiri ne demek? Demek ki Akbaba, şimdi 
- Yani yer yüzüne haki- boyuna Prometenin ciğerlerini 

katen, senin benim gibi gel- yiyor ? 
memiş bir adam.. - Evet, ebediyete kadar 

- E, yer yüzüne hiç gel- öyle .. Prometeye verilen ceza 
memiş olan bu adam ne yap- bu .. Görüyorsun ya, emri din
mış? lemeyip de kibritlerle oynuyan 

- Ha!.. Bu adam gök yü- lar" nasıl cezalar veriyorlar? 
zünün ateşini çaldr. - Fakat amcacığım, Ak-

- Gök yüzünün ateşi mi? baba? 
- Evet, ona dokllllmaması - Akbabaya ne olmuş? 

emredilen ateşi çaldı. - Peki, Akbaba ne yapmış 
- Kibritleri mi aşırdı? da, her yemekte ayni şeyi ye-
- Onun gibi bir şey .. Aşı- meğe mecbur eylemiş.. O da 

rınca da jüpiter.. bir kabahat yapmış mı? 

atbuat celsesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

kanunların iyi işlemesi •.;e doğru 

tanzim edilmesi için 

edilmiş demektir. 
zemin ihzar 

Şimdi arkadaşlar, bu matuza. 

tımla hükumetin elinde bulunan 
kapatma salahiyetini niçin kullan

madığını izah etmiş oldum zanne-
eliyorum. Çünkü, cemiyet içinde 
matbuat hürriyetAnin müspet .ı.:11. ::ı 

menfi kui!~nılmasının eşkili teza

hür etmedikce hükiimetin elinde 
' -

bulunan salithiyetin kullanılmasın-

Teşekkür 
Kabalaş lisesi başmuavinı 

Münir Beyin vefatı münasebe
tile, şifahen ve tahriren taziyet 
te bulunan matbuatı!, meslek
taşlarına v taiebesine en derin 
teşekkürlerimizi arzederiz . 

Ailesi 

Akit 
Edebiyat alemimize kıymet

li eserler veren genç şairleri
mizdeıı Manavgat kaymakamı 
Ömer Bed.-eddin Beyle Silifke 
valisi Sait Beyin kerimesi Be
dia H<:.nımın akitleri Anlalya
da AD<Qfarta vapurunda kıyıl
mıştır. Nikahta Antalya valisi, 
rüesayi memurin ve sair zevat 
bulunmuştur. Genç evlileri teb 
rik ve saadetler te:menni ederiz 

Beyoğlunda: "LION,, 
mağazalarrnın mevsim sonu satışı 

yarın hitam buluyor. Bu son iki gü
nün müstesna fırsatlarından istifa
deye şitap edilmesi tavslye olunur. 

dan ne bir mana çıkar, ne de bir 
fayda hasıl oluT Bu yalnız bi- şey 

ifade ecer. Hükum•t keodi takdi ci-
ne göre tenkide maruz olmaktan 
korkiuğu için .•. O salahiyetini fev
kaJad ~ kulh~nmıştı r. Bir h"ikUmet 

böyle bir hükrrıe maruz o!mağı ar

zu etmez. Fakat bu nihayet ıahsi 
bil· meseledir. Hüki'ımet kanunun 

kendi:;ine verdjği salahiyeti, kar.u. 

nun gösterdiği lüzum ve zaru;et
ler karşısında şahsi hislerden te
cerrüt eıleri'k kulianrnağa mccbıa·

dur. Bu noktai nazardan hakkt111z 

var<lır. Fakat milli hayatta matbu
at hürriyetin faydalı ve mahzurlu 

tes;rleri hakkında bir intba ve mu 
hakeme hasıl n~madıkçp. takdiri 
sa1ahiyetlcrin kullanılmasından 

faide Ç' im: az. 

Bence bugün içinde bulundu
ğumuz de\'ir, h ... kukşinaslarıil dev 

ridir. Matbuat ne marifetler yapı

yor". Bu hususta görn1ed.iğimiz tec

rübe, gÖrınEdiğim.iz misal kalma~ 

mıştır. Mahkemeye giderler, daha 
dava yapıhnadan efki.rı umumiye
de hakimler i.izerinde tesir yapnıak 
için' az~mi şantaj yaparlar. 

Şimdi ı·ütpeler ve okur ya
ıarhk kaydı kalkınca ortada 
rütpeye merbut yalnız Paşa 
tabiri kaldı. Zaten bir kere 
birisi Pa§a oldumu, sonra rüt
peler refolunsa da paşalık ya
pışır kalır... Meşrutiyette rüt
peleı-i binbaşılığa indirilmit ve 
hali\ paşa olan neleri var! 

' (Beyefendi) kullanacağız .. 

Matbuatın fU şirkete bu şirkete 
müracaat ederek şantaj yaptıkları

nı dahi işitmişimdir. (Çok, cok 
sesleri). Matbuat her hangi bir 
rnehkemeye verildiği zaman ora

dRn knrtulmak için mutlaka kolayı. 
m bulurlar, Temditler, tevhitler, 
mazeretler ve zaruretler... t...Jiha
yet tecavüzler cezuız ve tecavxz~ 
uğl·lyanlar mahcup... Seneler ve se

neler intibahı mucip olacak hiç 
bir ibret miıali yoktur. Görüyor

sunuz ki mesele hükômet için şah
si biY mevzu değildir. 

Eksik olan şey şudur: Adalet 
yerine gelmiyor. Bu evvel emirde 

münhasıran hukukşnasların vazi
fesidir. Ekıik olan ve hata olan 
ıeyimiz nedir? Hakim buna karış

maz.. HAkim, kendisne verdiğimiz 

usul ve kanunu tatbik eder. Hu
kukşinaolar bu kadar tecrübeye gö
re eksiğin nerede olduğunu bil

mezler mi'I Kezalik ırazeteciler re
jimi müdafaa için meı'u)iyet almı' 
olan gazeteciler fena istikamette 

bulunan arkada§lclrının, ne oyun .. 
lar yaptıklarını hepimizden iyi bi
lirler. Sonra vatandaşlar, mütees

sir, mustaı·ip olan vatandaılaı· ne
den ıstırap çektiklerini . herkesten 
İyi bilirler. O kadar çok tecrübe ya
pdmııtır ki bu tecrübeler bir ara
ya gelince bu meqokette matbu
at hürriyetini rencide etmiyen o

nun faziletlerinden İstifade eden 

Şimdi bu yarı tarihi hüla
sadan sonı-a şimdi ne vaziyet-
teyiz? Onu tahlile gelelim: 
Şimdi paşalık bol değil ama 
beylik çok İptizal peyda etti. 

.Hslbuki evvelce bu bir nevi 
~sal€t ifade ederdi .. Şimdi bi
rihirledne Mehmet Bey, Ah 
met Bey diye hitap eden oda
cı la.r ve kundura boyacıları 
var .. 

Eence halkın istimali ya
vaş yavaş bu tabirlerden bir 
kaç nı ortadaa kaldıracak .. 
Okuyup yazma taammüm ettik 
e a< alı "ın kalkması ibi.Belki 

Ben ermeni, rum ve yahu
dilere Bey denmesine tarafta
rım. Fakat bir Rusa serj Bey, 
bir Almana Veber bey biı· fran 
sıza Briyan Bey, bir İngilize 
Loit Corc Bey demek hayli 
garip belki de gülünç olur. Ni 
hayet bu zatların isimlerini 
yazdığrmız zaman arkasına e-

' fendi manasına bir E. harfi 
ilave ederiz iş biter. İsimlerin 
başına koydukları bu harf 
Fransızların M. harfine teka
bül eder. 

Bursada Eşref Beye 
İkinci mektubunzu aldım. 

Beni sinek avcılığına teşvik 
hususundaki ııayretiniz hele 
fU esnada çok yerindedir. Ta
rif buyurduğlllluz tarzda çalı 

muvaffak olaca "ımı omu -

Çapras kelimeler MİZAH 
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Yerıi şekil 

Soldan sağa 
1 - Gök (4) Sinirler (4).) 
2 - Nota (2). Bağışlama (2). 
3 - Dumamn bıraktığı (2). No· 

ta (2). Su (2). Nota (2). 
4 - Bnş (3). Atın ayağındaki 

(J). Kabahat (3). 
S - Göz rengi (3). Adet (3). 
6- ...... . 
7 - Çahm (J). Edat (3). 
B - iptidai kayık (3). Otlan kıl 

(J) Tabak konan yer (J). 
9 - Ayı yuvası (2). Süal (2). 

Beyaz (2). Yaşa (2). 
10 - Nid" (:?.). Yemek (2). 
11 - Mektup (4). lnatcı (4). 

Yukardan aşağı 
l - E•ki "sultani" (4). Kibar 

(4). 
2 - Uç (2). Zaman (2). 
3 - Aza (2). Nota (2). Kırmızı 

(2) Nida (2). 
4 - Canın yongası (3). Söz (3). 

Isirn (J). • 
S - Bizi doğuran (3). Edat (J). 
6- ...... . 
7 - Yüksek (3) Yapmak (3). 
8 - Tutulan yer (3). Tüy (3). 

Damar suyu (J). 
9 - Bağışlama (2). Nota (2). 

Yiğit (2). işaret (2). 
10 - içilen şey (2). Yemek (2). 
11 - Rum İsmi (4). Ufukkr (4) 

itant:ıdk nıüh-.kcindür. Biz bOyle bir 

kanun layihas' hazırladık. Fakat 
iddia edemeyiz ki bJ layiha ile bü
tün ihtimaliltı derpiı: ecıerek ıııiJle .. 
tin ha)·alını teşevvüşten kurtara

cak bütün tedbirleri temin edebil
dik. Bu husust::ı Büyül• Millet Mcc 
lisinin müzaheretini İsteriz. Bura

da çok tecrübeli olan her biri bit· 
şte ihtisas kazanmış birçok :\rka .. 

daşlarım•z vardır. 

Çalışan encümenlerde faal buiu
nt.ır1arsa mernlekette matbuat ha

yatının vatanın ınenaf?i ile, \'atan

daşların menafii ile telif edilebile
cek bir surette tanzim etrneğe inı

kan vard:.r. Sizden bu muavıeneti 

rca ederim. Eğer bu da kafi ~el

mezse endişe etıniyorum. Çünkü 
fena biı- matb:.ıat hayatının mcın

Jekete verebileceği .zararları her
kesten ziyade idrak ediyorsunuz. 

Ve herliesten ziyade kudret sali\hi
yetiniz vardır. Evet o da ki.fi gei
mezae yeni bir tecibir dü~üniirıı;ii

nüz. Bugiin için alınacak batka bir 

tedbir yoktur. Bütün bu infialle.
alikadarları intibRha sevketmek i
çin kafi bir derstir. 

Şimdi alacağımız ilk tedbiı· mat
buat hayatında hürriyeti temin e .. 

den ~uiistiınalin zararlarını müm
kün olduğu kadar meneden iyi bir 
kanun vücuda getirebilmektir. Bu

nun için bilhassa hukukşiııasları 

va:rifeye davet ederiın. Memlekette 
bulunan mütehassıslardan da istifa 

de edersiniz. Hukuk nihayet muay
yen bir menüeketin idaresini tan

zim etmek içindir. Ameli bir ~ey. 

dir. Hukuk mücerret biı· şey değil
dir; idaresinden mes'ul olduğumuz 
memleket halkının ihtiyacı ne ise 
esaı prensibi muhafa~a edeı·e.k o
nun istediği bir kanunu vücuda ge 
tirmeliyiz. Biz bir kanun liıyihası 

teklif ettik. Hal için gördüğüm ba~ 
ka bir tedbir yoktur. Eğer ümidi
miz igbi matbuat hayatını memle

kete zarar vermyecek , bilakis nıeın
lekete serbest münakaşanın feyzini 
temin edebilecek bir istimaket ver

mek müyesser oluı·sa halk idaresi
nin meçmeğe mecbur olduğu ilk 
ve müşkül merhaleyi muvaffakıyet 

le atlatın•§ olacağız. Bu muvaffa. 
kıyet sizin olacaktır. (Şiddetli ve 

Zamane vecizeleri 
* Bazı insanlar sabahları u

yandırmak için kullanılan zilli 
saatlere benzerler. Kendilerin
den istifade etmek istiyenler, 
bu nevi insanları ya methede
rek, ya başkalarını zemmede
rek ara sıra kurmak mecburi
yetindedirler. 

''' Bir erkek nişanlısını veya 
zevcesini on gün baş başa kala. 
rak anlamağa çalı!sa muvaffak 
olamaz. Fakat bir cemiyet için 
de bir saatlik tarassut kafidir. 

~ Çok kimselerin güzel fık
raları, hoş sözleri ciltler doldu 
rabilir. Fakat İyilikleri kartvizi 
tini bile doldurmaz. 

Uykusuzluk 
Kadın - Bu gece biç uyuya 

madım, hep seni düşündüm. 
Erkek - Teşekkür ederim. 

Fakat bu uzunı saatler içinde 
benim için neler düşündünüz? 

Kadın - Tramvay yolunu 
tamir ediyorlardı, Motörün tes 
terenin gürültüsü, bana horul
tularınızı hatırlactı da! 

Beş hafta daha 
Melek Hanım Bıırsadan ko

casına telgraf çekti: 
"Beş haftada si'kletimin yarı 

smı kaybettim. Çok memnu
num. Şimdi ne yapalım? Gele
yim mi?., 

Kocası şu cevabı gönderdi: 
"Sıhhatine memnun oldum. 

Beş hafta daha kal., 

Kır sofrası 
Bir Yahudi, bir Türk, bir 

Rum, bir Ermeni bir kır eğlen
cesi tertip ettiler. Herkes eğ
lentiye bir şey getinıcekti. 
Türk rakı get:rdi, Ermeni mid 
ye dolması ile Kayseri pastn
ması getirdi. Rum da tavuk 
sövüşü vesaire getirdi. Yahudi 
de .. karde~ini .. 

Eski Yunan terbiyecileri 
Bir iki hafta evvel bu isüµde 

ciddi bir kitap çıktı. Hakiki 
ilim ve san' at kokusu taşıyan 

eserler, bilhassa son zamanlar
da neşriyat hayatımızda, birer 
mucize ve nev.:1dirattan bir şey 
gibi görünüyo;·!ar. 

Bunun iç.indir ki ciddi bir e
ser rıeşı·eden muharrir ve mü
ellifleri, sıı f bu aşk ve hizmet 
için bu işi yup ıklanndan .!ola
yı, kendiierinı tebrik etmek la
zımdır. 

Eski Yunan terbiyecileri 
102 sahifelik, tetkik ve teteb
bl'a müstenit güzel bir terbiye 
eseri dil". 

Yahut la terbiye tarihini bi
ze hakiki bir vukufla gös terem 
muvaffak. tarihi terbiyenin bir 
paı-çasıdır. 

Biııde esaslı suı-ette terbiye 
tarihi tetkii' edilerek toplu ve 
tamamen noksansı:;: bir kitap 
çıkmamıştır. Biz terbiye tarihi 
.ni, her biri bir devirden veya 
bir kaç büyük terbiye::icien bah 
seden., terbiye ile uğraşmaları
mızın muhtelif kitaplarnıdan 
öğreniyoruz .. 

Bu kitap ta eski Yunanda 
terbiye telakki, nazariye ve tat• 
biklerden bahsediyoı·. 

Bu lcitap, kendi sahasında 
büyük bir ihtiyaca tekabül etti 
ği cihetle kütüphanemize kıy
metli bir kazançtır. 

Müellifi Mustafa Namrk B. 
şayanı tebriktiı·. 

Becer:ano Efendi 
dün defnedidi 
(Başı 1 İnci sahifede) 

latn1ış.tır. 

Müteakiben !ahiler okunmuş ve 
tal·ihi tevratlaı·ın bulunduğu ınih
rap açdmı-ştır. Bu esnada tevrat o
kunmuş.tur. 

Becerano efendinin vefatinden 
çok mütees~ir olan Istanbul nıuse
vileri dün ayin esnasında, Şiş.ane 
caddesini ve civarını doldurmuşlar-

NO: 81 Yaz.ıın: M. l°Bl'UZ 

V enüsten de güzelsin! 
Kızların arasında Afrodit isminde 

son derece sehhar bir kız vardı 

Sofi, bu esnada T eofilosu 
sevmeğe başladı. 

Saraydaki cariyelerin uzak
lattırılmaaını istemesinin yega 
ne sebebi bu idi. T eofilosa: 

- Bu kadınları memleket
ten bile sürmeliyiz ... Bunlaı-ın 
mevcudiyeti halkın ahlakını 
ifsada kafidir. 

Diyordu. 
T eofilos 'heyete söz vermiş 

ti: 
Bir iki gün zarfında prenain 

gözdelerini saraydan defede
cekti. (Teofilos) un sözünde 
durması lazımdt 

Fakat nasıl? 

Birbirinden güzel olan hu 
kadınları saı·aydan nasıl uzak
laştırabilecekti? 

Teofilos genç kızlarla gö-
rüştü: 

- Sizi istemiyoı·lar .. Sa-
raydan çıkacaksınız! 

Dedi. 

Kızlar ağlıyodardı. 

(Teofilos) un ayağına ka-
pandılar: 

- Biz kimsesiz zavallı la-
rız .. bizi sokağa atmayınız .. 

Size hizmet edelim.. Prens 
gelmiyecekse, bizim efentlimiz 
siz olunuz! 

Bizans şairi, cariyelerden 
birini seçti. 

Kızların arasında (Venüs) 
kadar güzel, ve sehhar bir ka
dın olan (Afrodit), prensin ye
gane gözdesi idi. 

Teofilos, (Afrodit) m ku
lağına eğildi: 

- Bu gece benim 
gel! 

odama 

Hükumeti idare hususunda 
fevkalade liyakat gösteren T e 
ofilos o gece odasında (Afı-o -
dit) i beklerken, heyet azasın
dan (Sofi) de Teofilosu adım 
adım takip ediyordu. Kızlarla 
ne görüştüğünü bile öğrenmiş 
ti. 

Sofinin himaye ettiği bir 
cariye, ona en mahrem işleri 
bile haber veriyordu. 

O gece T eofilos odasında 
(Afrodit) le baş başa eğlenir
ken, Sofi odanın kapısından 
dinlemek fırsatını kaçırmadı. 

Teofilos (Afrodit) e ilanı 
aşk ediyordu: 

- Sen hakiki Venüsten 
çok daha güzelsin, sevgilim! 
sen? gördüğüm dakikadan beri 
hissiyatıma hakim değilim ... 
Ben her güzel kadını severim, 
fakat seni çok daha fazla sev
dim ..•. Senin suaydan uzaklaş 
mana tahammül edemem! 

Afrodit sordu: 
- Bizi nereye göndermek 

İstiyorsunuz? 

- Heyet azası, sarayda 
prensin me:trukatını imhaya 
karar veı·miştir. Prensin sefa
'hatini temin eden siz melekler 
de bittabi bu meyandasınız! 
fakat, ben seni sarayda alıko
yacağım! 

- Arkadaşlarım nereye gi
decekler? 

- Onları da bekar sefille-
re tevzi edeceğiz ... 

G.enç kızların tüyleri ürper 
di: 

- Bu güzel ve sevimli mah 
lukları, kurt ağzına yem atar 
gibi, kaldrrıp atacak mısınız? 

Ne yapalım? İhtilalci- 1 

ler böyle istiyorlar .. 
- Onları da kurtarsanız 

ne olur? 
- Elimde bir şey yok .. So

fiyi kandırınız ! 
- O sefil kadın da bu işle

re nereden burnunu soktu? 
- Sefil kadın mı?! 
- Öyle ya .. Aylardanberi 

zindanda, sefiller arasında ... 
T eofilos, Afroditin sözünü 

kesti: 
- Ben de sefiller arasına 

atılmıştım ... Zindana düşen in
sanlara bu derece istihkara se 
bep ne? 

Afrodit şairin 
kuldu: ' 

yanına •o-

- Siz Sofiyi tarur mısı-
nız? 

- Zind;µıda tanıdım .. Ko
cası çok iyi dostumdu ... 

- Sofi, (Agripas) ın ölü
müne sebep oldu .. Agripas çok 
hovarda, şen, ve eğlenceyi se
ver bir ressamdı. Sofiyi sokak
ta dolatırken görmüş, sevmiş 
ve alıp evine götürmüttü. 

Teofilos hayretini gizliye
medi: 

- Sokakta dolaşırken mi 
dedin?! 

- Evet .. Sofi, babası meç
hul bir kızdı .. Yalın ayak so
kaklarda dol~ırke.n, bir gün 
(Agripas) ın nazarı dikkatini 
celbetmişti. Sofinin mütenasip 
vücudu, uzun boyu, bir ressa
mı kendisile meşgul etmeğe 
kafi geliyordu. Agripas onu 
evvela model diye aldı, birkaç 
sene kullandıktan sonra nikah 
lanııştı. Fakat, o, bu fazilet
kar kocaya daima hiyanetle 
mukabele eden nankör bir Zt'\'

ce oldu. Agripa& onu daima af
fediyordu. 

- Demek ki Sofi, babı;sı 
meçhul bir kadın, öyle mi? 

Afrodit başını salladı: 
- Onun mazisini bütün 

sefiller benden iyi bilirler ... 
- Fakat, sefiller ona çok 

hürmet ediyorlardı ... 

- Sofi çok cür'elkiir bir 
kadındır. Prense bile karşı gel
miş ve hu9uneti yüzünde11 
gözünün birini kaybetmiştir. 

- Sefiller, cür'etkar insan• 
lardanhoşlanırlar, değil mi? 

- Evet... Hürriyeti elin· 
den alınan İnHnların bilihara 
çok cür' etkar olduklarını söy· 
liyorlar. Siz de öyle değil mi• 
siniz? Zindana atıldıktan sonra 
sefilleri tahrik, ve teıvik etmek 
cür' etini siz göstermedini,; 
mi? 

- Fakat ben zindana git· 
meden de yani hürriyeti alin • 
den alınmadan evvel de böylıı 
idim: Ziyafet gecesi, ıofrad• 
prensin suratına ıarap kadehi
ni atan bir adam her zamaıl• 
her yerde ve her itte cür'etkit 
değil midir? 

- Biz o gece sizin idaıtl 
edileceğinizi tahmin etmiıtik ! 

- Prens, kendisine hakıı• 
ret edenleri idam mı ederdi? 

- Birkaç hadiseye ,ahit ol• 
dum: Geçen sene genç bir zıı· 
bit prense hitaben: "Siz çolı 
müstebitsiniz, asaletmaap !,, d• 
mitti. Prens Andronikos bıl 
hakareti hazim edemedi "' 
genç zabit, erteai sabah sara• 
yın bahçesinde idam edildi .. 

(Bitmedi) 

dı .. P~lis memurları ınzı'ı.atı _nı.ı_h~fa •• 
za ıçın çalışıye<lardı. Fakat ızdıham ı 
bir arahk, ayinin ve ihtifali, intiza Hayat 
mını bozacak bir hale g~ldiği için, 
itfaiye ha'k· dağılmak Ü !re, su sık· 
mağa ınecbur kalrrııştı.·. 

Dini meraı;:m bitti ... t~n sonra 
naaş, cenaze oto ;·.cbiHne alı11ınış ve 
hareket edilmiştir. 

Buradan otomohilLı le Ar.ıavut. 1 

köyünün üstündeki Musevi mezar- ı 
hğme gidilmişti~·. Be ::erano Ef.:ndi 
orada dini merasimle d~fnolunmuş- ! 
tur. f 

Dün birçok Musevi mü~ssesat ve 

ve 
Sigortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkıyede bilafasıla icrayı mmımele etmekte oian 

DD 

UNV<ON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sıgorta 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yaptır-



MILLlYET ÇAR~AM-BA S ACUSTOS 1931 

iincü Kolordu 
il Anları 

rut f .. brikası ınuhafıı 
b ihtiyacı için 2.200 kilo 

ek aleni münakasa sure
satın alınacaktır. ihalesi 
931 saat 16 da icra kılı 

. i.ından taliplerin ıartna
ını görmek üıı:re her glln 
den evvel ve ınüoakasa

. tirak etmek içio vakti 
YYeninde temina tlarile 
kte komisyooa müracaat• 

(87) 

* * * O. kıtaatı ihtiyacı içia 
on benzin aleni ınünaka
llretile satın alınacaktır. 
esi 16-8-931 saat 17 cie 
kılınacağından taliplerin 

af ve şartnamesini gör-
iizere her gün öğleden 

el ve münakasaya ittirak 
ek için de vakti muay
. de teminatlarile birlikte 
lııiayonumuza müracaatları. 

(89) 
••• 

~akır köy Barut fabrika-
~n muhafız blllüğü için 
t S kilo yaı sebze aleni 
•linakasa suretile satın alı
•caktır. ihalesi 16 • 8 - 931 

;a.t 15 te icra kılınacağın
aıı taliplerin şartnamesini 
örnıek üzere her gün iSğ

. eden evvel ve münakasaya 
'ttirak etmek için de vakti 

b~ııayyeninde teminatlarile 
ırl'k 1 te komisyonumuza mli-

racaatlan (88) 
••• 

k' 1. Fırka kıtaatı için 440,000 
ılo kuru ot kapalı zarf 

1161tlile münakasaya konmut
~ıır3 · Teklif mektuplan 11 - 8 

1 saat 15 te açılarak fi. 
atlar haddi !Ayık görüldllğti 
takdirde ihalesi yapılacektır. 
l aliplerin ıartnameaini gllr
Dıe!c için herglln öyleden ev
•el müraceat ve münakasaya 
İftirak i'1o de tarifatı kanu· 
niye dairuinde mektuplarım 
vakti muayyenindeo evvel 
komiıyona ita eyleıneleri ilin 

olunur. 
.. * .. 

Çatalca Mst. Mv. Kıtaat ve 1 

üessesat ihtiyacı için 4000 ki- · 
o sığır eti pazarlık suretile 1 

8-931 TA. de saat 17 de ihale-
1 

i icra kılınacaktır. 
T:iliplerin şartnamelerini 

Ötmek üzere her gün öyleden 
Vvel komisyonumuza ve mü
akasaya i-ştirak için de yevmi 
ezkurda 3. K. O. SA. AL. 
IJ. müracaatları ilan olunur. 

120). 

*** lie.dımköy As. fırını tamiri 
in Birinci keşf mucibince pa

arlr.k usulile 11-8-931 TA. de 
at 17 de ihalesi icra kılaıa

aktır. 

Taliplerin şartnamelerini 
i:irınek üzere her gün öyleden 
vv~ı komisyonumuza ve mü
a:tasaya iştirak i.çin de yevmi 
ezkurda 3. K. O. SA. AL. 
O. müracaatları ilan olunur. · 

119). 

- - -- - -
--j~ndarma-im-alith~nesi müdür-

lüğünden: . 
J . rına kıtaatı ihtiyacı için pazarlıkla (1893) a~et yer~ 

anoa . mübayaa edilecektir. Taliplerın temı-
malı Almınyon matara G d"k d 

·1 b" liıkt 5-8-931 salı aoi;nü saat 15 te e ı paşa a 
nat akcesı e ır e .. -
Jantla~ İm:ı.lathanesine müracaatlan ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

.. ! .. zum görülen 15 bin kilo gaz kapalı zarlla 
Mübayaaııma u . almak için her 

münakasaya konmuştur. Taliplenn şartn~e . 

Müd. .. lüıYüne müracaatları münakasaya gınnek 
gün Levazım ur ., kr f kt 
i in 225 liralık teminat makbuzile şartname v~ te ı, me ~-

b
ç ticaret odasında kayıtlı olduğuna daır vesıkayı mu
unu v·e . .. 93 ı e""embe 

h
.. r· arla kovarak ihale giinu olan 6 ağwıtos p ... 
lll'UZ . • • • Jri 
.. .. saat oırl>eşe kaôar Encümenı Daunıye venne e . 

gunu • • • 

İnönü Şehir Yatı mektebi için liizwnu olan 1500 kilo be~a~ 
. ·1 750 kilo kaser peyniri pazarlıkla alınacaktır. Talip 

peynır ı e • k · · l'" l" a te-. . .. nnek için her gün pazarlı ıçın .,,. ır 
lerın şartnameyı go ··nü saat onbeşe 
minat akçesile beraber 12-8-931 çarşamba gu 
kadar Levazım Müdürlilğüne müracaatları. 

*** . Bostancı Vapur iskelesinde Belediye mali bara(<a kıraya ve-
rilecektir. Taliplerin 27 Ağustos 931 perşembe günü saat 11 de 
daire Encümeninde hazır buluııınalan ilan olunur. 

*** Çırçır yangın yerinde Dülgar zade mahallesinde Kıztaşı so-
kağında 12,20 ve 6,15 metr-0 yüzünde 72,68 metr~ murabbamda
ki aıl'Sanın metr-0 murabbama 10 lira kıymet takdır olunarak ka
pah zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartn~e almak 
. . h .. L znn M;ıdürlü;;;ı..e müracaatlarr muzayedeye 
ıçın er gun eva ·u ı; ".. • if 

. k . . 55 liralık teminat makbuzıle şartname ve teıld 
gımıe • ıçın · . .. .. 1 27 8-931 

ktub ··h·· l"" arfa koyarak ıhale gunu o an -me unu mu ur u z . . 
perş.tmbe günü saat on beşe kadar Encümenı Da~mıye verme-

leri. 

• • • 
Seyitahmet deresi, Merdivenk<Sy, Bostancı, Cad~.ebost~n, 

Göztepe Kuyuba~ı. Fenerbahçe, ve Uzunçaymia . muteraltim 
· . "h 1 ed.l - ·nden talıp olanların çöpler pazarlrk suretıle ı a e ı ecegı .. . .. 

. .. .. t ıs te Daire Encumenme mura-
29-8-931 cumartesı gunu saa 
caatları ilfuı olunur. 

Satıhk buğday 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
Mevcut makineden geçmif 25000 kilo sert buğdayın Ağus

tosun 15 inci cumartesi g.ünü saat 15 te müzayedesi icra kılına
cağından talipJ.erin 100 lira teminat akçeeile yevmi mezkUrda 
Halkalı Mektebindeki Çiftltk İdare heyetine ~racaatla.n. 

VERESİYE 
ve 

TAKSiTLE 
Müjde 

Muhterem müş
terilerimize ko
laylık olmak 
üzre badema 

6AYVADE 
ile ve taksitle SAHİBiNİN SESi gra
mofonları vereceğimizi ilan ederiz. 

Mekikci 
Ticarethanesi, İshnbul Yeni Postahane kartısında No. 22 

• .v; * . I 1 b ı Jcra Dairesi itiraz Mer-
Istanbuldaki kıtaat ve mües ' Tashih - Gazetemizin 2 Agustos .. stan ıt 

931 tarihli nü~hamızda 1 cıındcn: . 
~esat ihtiyacı için Ekmek ve Beyoğlwtda Nışan T"'ında Teş· 
l!;rzak nakliyatı pazarlık sure- BARO RIY ASETİNDEN vikiyede Niııaıt T94• ve Keitbane 
tle 8-8-931 TA. de saat 16,5 de serlevhasile intişar <den ilanda 448 caddeııinde eski 96 yeni 140 ~ ha
il J · • k 1 k ı 51·cı'l numerosunda mukayyet ve 8 len 142 numara.it kc>nak hiııseclarla-a esı ıcra ı ınaca trr. 

: "Y müddetle avukat!ıkclan menedil- rından olup ikimetph.ları meçhul 
Talıplerin şartnamelerini ~ <li ğ i bildirilen Cerrahpaşada Kiıçük bulunan Kemal bey i~ IUlide ve 

tönnt:k uzere her gün öyleden Mühe<ıuis sokağında 10 numerolu Kerime hanımlarm yövmi murafaa 
ıvvel komisyonumuza ve mü- hanede mukim Avukat Hafız Hu· olan 22 Agustos 931 tarihine müsa
,a~asaya iştirak için de yevmi !il . Bey olduğu yazılacak iken sch· dif Cumaertesi günü saat 10,30 ta 
lıezkurda 3. K. O. SA. AL. vi •:ertip olarak (Nafiz Hulu~i) se- İstanbul İcra İtiraz Merdin.de bu

ICO. müracaatları ilan olunur. klinde dizilmittir. Tashih ve tav- Iunmadıt.ları veya bir vekil gön
' tlS). zihi keyfiyet olunur. dermedikleri taktirde diğer hisse--------------! dar Aliye hanıınrn Yorği efendiye 

* "' • ' olan borcundan dolayı, satıt tarzr-
3. K. O. Kıtaat ve müessesat Doktor nın tayini cihetine gidileceğini mU-

·htiyacı için ls1000 kilo ot pa- Hafız Cemal beyyin itbu davetiye varakaa• mu-
~atıık sureti le 11-8-931 TA. de maylehim haklarında ilin<en tebliğ 
saat 17 so ihalesi icra kılına- Dahiliye baatahldarı 
t , tah illttır. mu ...... 

. 1'aliplerin sartnamelerını Cuınadan ınaad!l hergün 
l:ornı k -· . 1 den öğleden sonra saat (2,30 dan 
t""el ek uz.ere her gi.ın oy e .. 5 e ) kadar istanbulda Divan 
lla.k omısyonumuza ve mu: (ll8) al hu 
... ·asaya istirak için de yevmı yolunda nuın~r. 1 

-
·•ıclk, • sus·1 dairesinde dabılı hadsta·. ı it". Urda 3. K. O. SA. AL. " ı ınuay:ene ye te a •11 

olunur. 

.... Kadıköy--. 
HiliJiahmer Silnnet düğünü 
13 AğUltoı 931 Perıembe 
gfinü ve ııeceti Mııırh otlu 

bahçeıinde 

kazasından maaş alan Bakırköy 
Mütekaidin Eytam ve Eramilin 
Eyliil 1931 maaş yoklamaları 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Askeri Mütekaitler 
ıs Ağustos 931 Cumartesi 
16 Ağustos 931 Pazar 
Mülkiye Mütekaitleri 

Askeri dul ve yetimleri 
5 Ağustos 931 Çarşamba 

6 " " Perşembe 
8 » » Cumartesi 

17 Ağustos 931 Pazartesi 
İlmiye mütekaitleoriyle avans 

10 » » Pazartesi 

11 " » Salı 
Mülkiye dul ve yetimleri 

12 Ağustos 931 Çarşamba 
13 » » Per~embe 

suretile maaş alanla.r 
18 Ağustos 93 L Salı günü 

!.- Bil'·Jmum Dul, yetim ve mütekaitlerin zat maaşlarına 
ait Eylül 931 yoklamaları Ağustosun beşinci gününden bal?la
yarak ansekizinci gününe kadar yapılacaktır. 

2.- Eshabı maaş yoklama ilmihaberlerine yeni çıkaırdrklan 
resimlerini yapıştırmağa mecburdurlar. Resmi senet, maaş 
cüzdanı, nufus tezkeresi, ve ayrıca sahibi maaşın eyi ve vazih 
çıkartırılmış iki fotoğrafı ilmihaberle birlikte getirilecektir. 
İlmihaberlere yapışmış olan fotoğıraflar muhtar mii'hürile oku 
naklı bir surette tasdik edilmiş olacaktır. 

3 - De•ıairi resmiye ile Devlet inhisarı idarelerinde Bele
diye ve Devlet Demir Yallan gibi müessesatta çalışan müte
kait, dul, ve yetimler icin yoklama ilmihaberlerin de; nereler
de müstahdem olıdukları sarahaten gösterilecek ve oradan al
dıkları paranın maaş, ücret veya yevmiyeden hangisi oldu
ğuda yoklama ilmihaberinin siitunu mahsusunda yazılı olacak 
ve bu sütunun hizasına istihdam eden daire tarafından (tasdik 
olunur) şerhi yazılarak altı resmi mühürle tahtim ve dairesi 

amiri tarafından imza edilecektir. 
4.- llmihaberlerde ihtiyar heyeti teş.kil eden bütün azan~n 

mühür veya ıınzası bulunmak şarttır. Ilmihaberin zirini ih
tiyar heyeti azasından biri imzadan istiıkiif edece:k olursa im
tinaını imza mahallinin altına yazacaktır. Diğer esbap dolayı
sile azadan birinin imzası temin olunamazsa keyfiyet o azaya 
mahsus imza mahallinin altına muhtar tarafından yazılarak 
tasdik olunacaktır. 

5.- Ilmühaberlerde hak ve silinti kabul edilemez. Bu yol
da tanzim edilmis olan ilmühaberler eshabına iade olunacak-

tir. 
6.- Maaş sahiplerinin yoklamada bizzat bulunmaları ka

tiyen şarttır. Bundan yoklama yerine gelemiyecek derecede 
ihtiyar alil ve hasta olanlarla yoklama günlerinde muvakkaten 
diğer vilayetlere gitmiş olanlar müstesnadır. Bu g~biler hak
kında ber_veçhiati şerait dahilinde yoklama yapılır. 

A.- Diğer vil~yetlerde muvakkaten bulunanlar: Bunların 
yoklamasını her kim yaptıracak ise hüviyetini mahalli ikame
tini ve kimin yoklamasını yaptıracağını natlk fot-0ğraflı bir 
ilmühaberi ikametgahının ihtiyar ehyetine taadik ettirerek sa
hibi maaşın yoklama ilmühaberile birlikte yoklama esnasında 
memuru mahsusıma vermesi mecburidir. Hüviyet ilmühaberini 
venniyenlerin getirecekleri yoklama ilmühaberleri kabul edi
lemez. Sahibi maaş için diğer vilayetlerde, bulundukları kasa
ba ve klSy ihtiyar heyeti tarafından tanzim olunan yoklama il-

"h berlerinin de idare heyetinden musaıdda:k olması ve bunm .. a · _ _,. ı 
lara 3 üncü maddede yazılı fotoğ.raflaırla vesancın napt"""ılme• 

elzemdir. . 
B _Burada bulunup ta ihtiyar alU ve hasta olmaık sebebıle 

bizzat oklama yerine gelemiyecek olanlar da yoklama ilmü
haberl:Oni keııdi adamlari ile gönderebilirler. Bu suretle baır 
kaaınm yoklama ilmühaberlerini getirecek olanlar yoklama 
llmühaberterinin aI'kasına ayrıca kendi fotoğrafısmı yapıştıra
rak hüviyet ve maahlli ikametini ve yoklaması yapılacak maaş 
sahibi ile olan decei ıtlaka ve münasebeti ve sahibi maaşın yok 
lama yerine geleıniyecek derecede hasta ve malül olduğunu da 
sahibi maaşın ikametgahı ihtiyar heyeti ~ ve bu heyetin men
sup oldv;.,u nahiye Müdürlüğüne tasdik ettirecektir. Bizzat yo

klamada hazır bulunamryanlll'I' namına gclenkrin ibraz edecek
leri ilrnühaıberlcrin arkasında bu tasdikli meşru.hat görülmct-

' dikçe yoklama yapılamıyacaktır. 
C.- Ecnebi memleketlere yoklama esnasında gitmiş olan 

maaş sahiplerinin gönderecekleri yıokLıırna ilmühaberleri bu
lundukları şehirde olan veya o şehre en yakın diğer bir şehirde 
bulunan Türle Konsolosları tarafından tasdik olunacak ve 
bunları iıbraz edecek şahsın hüviyet ve ikametgah ilmühaberle
ri behemehal aranacM<tır. 
~· 7.- Ydtdarna müddeti zarfında müracaat edemiyenlerin 
yoklaması 19 Ağustos 931 tarihinde yapılacaktır. 

8.- Yqkhmıa Bakırköy Malmüdürlüğü daireainde yapıla
caktır. 

EMO"S 
_FAUIT SALT 

İııtlbU. .üılıat avıuü:iııi.a 
pıcplıeidir. Baııu, altmit -
nedeıı fazla muvaffalıiyeti 
ile b6tilA dllnyada tanjnmj\ 
Eııo'ı "Fruit Salt" mill
tahzar i udaıı ıabah Ye 

• ÜflllD blr bardak l1l denı
nııııda bir kahve bfigi mil:
dariııda alarak dcf'edlııiz. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoiiu Tünel meyclaauula S2l 

s 

Adliye Vekaletinden: 
Fransızca ve Türkçe yazılmış ev 

rakı adliyeyi okur ve makine ile 
sür'atle y~zar bir mütercim alı
nacaktır. Ucret, maktuan (120) li~ 
radır. Memurin kanunundaki şart
ları haiz ve bu işe talip olan hanım 
ve beylerin 15 ağustos 931 tarihine 
kadar lstanbul Cumhuriyet Müd
deiumumiliğine ve Ankaradaki 
taliplerin Vekil et istatistik ve neş
riyat müdürlüğüne müracaatları. 

Tayin olunacak günde talipler 
arasında müsabaka yapılacaktır. 

1 Defterdarhk ilanları 1 
1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükumet biıtçele

rine miıteallik borçlarla Milli HükUınetin zamanına ait bütçe 
ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların aılacakları 1513 
No. lu kanun mücibince Şubat 930 nihayetine kadar müracaat
la müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu müracaat 
müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tehakkuk eden bu 
gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kerP kabul edilen 1783 numerolu kanun mucibince altı ay daha 
miiracaat müddeti tayin olunmuştur. Eylül 930 nihayetine ka
dar hitama erecek olan bu altı ay müddet zarfında alakadaranın 
mahali ikameti itibarile tabi olduldan en büyük miıl memuru
na ba istida müracaat ederek mürcaat vesikası almaları lazım 
geldiği ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kuınaşı imaJathaneden verllınek llzre 
(8415) adet kaput yaptırılacaktır. Münakasa 10-8-931 pazar
tesi günü saat lS tedir. Biçki ve imaliyeılne talip olanlann 
teminatile Gedlkpap' da Jandarma imalathaaemiae mllracaat
la şartnaıneyi glSrmeleri ilin olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Font boru ve teferruatı kapalı zarfla miinakasaya kocımuş
tur. 

Münakasa 14 eylül 931 pazarteai günü saat 15 te Ankaraıda 
Devlet Demiryollar idaresinde yapılacaktır. Münakasaya lştıl
rak edeceklerin teklif moktuplanru ve muvııık!kat teminatlamu 
ayni günde saat 14,30 a kadar komiııyon k:Atlpllğlne vermeleri 
li.zımdır. Talipler münakaea §lll1rulmelerini beşer lira mı*a
bilinde Ankara ve Iatanbulda idare vOJ111elerindeıı tedarik ede
bilirler. 

*** 
Eskişehir aile mektebi taleıbeleri için ZOO takım elbise, 200 

adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf uaulile 
münakasaya lronmuştur. 

Münakasa 26 Ağustos 1131 Çal'famba günU ııaat 15 te AnQ.. 
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarnu ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14.30 a kadar müna
kasa komisyonu katipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini rki lira mukabilinde An
karada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebillrlw. 

* * * 300 ton Rezidll yatı kapalı zarfla mlhıakauya komnQftar. 
Mllnakua 31 ağustos 931 pazarteai gllnü uat lS da An

karada devlet demiryolları idareainde yapılacaktır. 
Mllnakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektuplaruaı ft mu

vakkat teminatlarını ayni gllnde 1aat 14,30 kadar mllaakaaa 
komiayona kltibine Yermeleri lhımdır. 

Talipler münakaae f&l'bıamelerini be9er lira mukabWnc!e 
Ankarada ve fstanbıılda idare veznelerinden tedarik edebi
lirler. 

Erzurum P. T. 8. müdüriyetinden: 
1250 lira bedeli sabıklı Hasan:kale Beyazıt Posta ailriicülü

ğiı bu sene ikiye ayrılarak Erzurumla Kıtraköseye kııdıtt" bal
tada iki defa mütekabil ve k~ın hayvan ve araba ile nakledil
mek şartile 29-7-931 tarihinden itibaren 20 gün miiddetle mü
nakasaya konulmuştur. Talipler münakasaya i,tirak etmezden 
evvel yüzde 7,.5 teminat muvak.kata akçasini Posta Telgraf 
vezn-eaine yatınnağa mecburdur. Bedel mukarrer haddi liyrk 
görüldiiğü takdirde 17-8-931 tarihinde ibalei katiyeai icra kı
lınacağından talip olanların şartname münderecatmı okumak 
ve daha fazla tafıriliit almak üzere eyyamı tatiliyeden matla 
.günlerde Erzurum Telgraf Posta B. M. ne müracaat eyleme
leri. 

Ali Ticaret mektebi mubayaat 
komisyon undan: 

Mektep Kaloriferi i in lüzumu olan 85 ton Kriple maden kö 
mürünün 23 Ağustos 931 tarihine müsadif pazar günü saat 14 
te ihalesi icra olunmak üzere münakasai aleni yeye 'azolun
muştoc. Talip olanların ıartnameyi görmek üzere mektebe 
müracaatlau. 
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Ist. Ziraat Mektebi 
Yeşil köy civarında Halkalı da ikilin leyli ve mec1:ani htan

bul Ziraat mektebine kaydı kabul şartları. 
1.- Tü~kiye tabasından olmalı 
2. - Oıta mektep mezunu bulurunalı 

3.- Yaşı 19 dan yukarı olmamalı (329) doğumlu 
4. - Çiftçi evladı olduğunu vesika ile ispat edenler terci

han kabul olunur. 
Müracaat edenler beraberlerinde şu vesikaları getirecek

lerdir. 
1.- Sari hastalıklardan salim olduklarına dair belediyeden 

tasdik olunmuş hekim raporu 
2. - Orta mektep vesikası (tasdikname veya şehadetna-

me) 
3.- Aşı ~ehadetnamesi 
4. - Hüsnühal mazbatası 
Bu şeraitten maada mektebe kaydı !kabul olunanlar idare 

tarafından verilecek bir taahhütname smetini velileri11e kabul 
ve Notere tasdik ettireceklerdir. 
Aksi halde mektebe devam edemezler. 

Mektebe kaydı ıkabul müddeti 
Istanbul için eylül 931 on beşine taşralar için eylülün 

iıeşine !radardır. 

Müracaat mahalli 
Mektep idaresine veya bulunduğu mahallin Ziraat müdür

lerine 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip ı. el keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Ist. Posta ve T. T. Başmüdürlü
ğünden: 

Erzurum P.T.B.M. den: 992 lira bedeli aabıkh 1300 kilo 
sıkletli haftada mlltekabilen ü9 seferli yazın otomobil kışın 
icabına göre kızak ve araba ile nakliyat yapmak prtile 23-
7-931 tıuihinden itibaren yirmi gUn müddetle milnakaıaya 
mevzu Erzurum- Bayburt posta11 bedeli mukarrer haddı layık 
görüldüğü takdirde 11-8-931 salı günü ihalei katiyelİ icra 
kılınacakbr. Talipler münakasaya lttirak etmezden evvel 892 
lira 80 kuruş teminab muvakkateyi posta ve telgraf vezne· 
ıine teslime mecburdurlar. Bedel ihale % 7,S teminab muvak
kate bedeli ihalenin bir aeneliğinln % lS niııbetinde teminab 
kat'iye iblağ olunacaktır. Talip olanların ıartname mlindere
cabnı okumak ve daha fazla tafsilAt almak üzere eyyamı 
tatiliyeden maada gllnlerde Erzurum Merkez Telgraf Poıta 
Müdtirlüğüne müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

Zonguldak Maden 
Meslek mektebi •• mu-
düriyetinden: 

1 - Maden Meslek mektebi madenlere Jeometr ile baş 
çavıq yetittirmek üzere bu iki ihtisas aynı zamanda tahsil 
•dilir. 

2 - Bu şube leyli ve meccani olup tahsil müddeti iki 
ıenedir. 

3 - Birinci aenesine kabul edilmek için: 
A - Türkiye tab'asından ve hüsnühal eshabından olmak. 
B - 18 yaşından küçük ve 2S ten büyük olmamak. 
E - Vücudu madenlerde bilfül çal~mağa müsait yani 

ıftrbüz olmak lazımdır. 
4 - Orta mektep ve ya bu derece mektep mezunları 

imtihansız kabul olunurlar. 
ilk tahsilden sonra üç ıene tahıil edip ıehadetname veya 

taadikname almamış olanlar: Hesap, müstevi hendeae, fizik 
( Cazibe, hararet ) ve kimya ( Şibin maadin ) den imtihanla 
kabul olunurlar. . 

5 - Bu imtihan Ankara' du Maadin müdüriyeti umumi
yesinde, İstanbul'da mıntaka maadin mühendisliğinde, Zon
&uldak'ta mektepte 1S ve 16 ağustosta 9 - 12 arasında icra 
edilecektir. 

6 - Talebe her sene bet ay der1 takip eder, beş ay da 
madenlerde bilfiil çalışırlar. 

7 - Talip olanlar bir istidaya rapten alb foto, nüfus tez
keresi, taiıs' l, aşı ve hüsnü hal şehadetnameleri ile sıhhat 
raporunu imtihanlarını icra edecek olan makama takdim 
etmelidirler. 

Dr. H RHORUNi 
Beıo:Ju Tokatlıyan yan'"da mektep sokak 35. Cilt ve emrazı 

zührc\•İye tcda\·iJıanesi. Hrgün ıabahtaa alqama kadar. 

MlLLIYET ÇARŞAMBA 5 1ı..:;usTOS 1931. 

----

İstanbul'da Tophane Fabrikasında.ı 
F ord Otomobil ve Kamyonları nasıl imal 

ediliyorlar 
CEMAHtRt Müttehidei Amerikanın en büyiik şehirlerinden madutolan Detroit şehinndekl F'ord fabrlJtaJannd~ 

tatbik edilen fevkalade usuller tahtında imal edilen mamüHlt ile temamileaynı derecede olarak lstanbul"da 
Topane fabrikasında Ford otomobil ve kamyonları imfil edilmekdedir. Tophane fabrikasında tatbik edilen bir~ 
çok usuller ve mükemmel ameliyat memleketin h~r tarafında malı.ine mütehassısları ve HükUmet Erkllll) 
tarafından şayanı hayret bir derecede bulunmuşdur. 

Fabrika dahilinde ~ayet cesim dolaplar ile depolar mevcut olup bunların dahiline her bir.otomobil ve kamyonfa, a · 

alt imal edilen parçalar istif edilmişdir, otomobiller kurulmuş bulundu~u halde iken, alektrik motörU ile mUte~ 
harrik seyyar alet üzerinde dakikada bir kaç kadem ağır ağır hareket ettirilerek her bir parça istif edilmiş 
bulundukları mahallerden çıkarılarak otomobillerin üzerlerindeki mevki mahsuslarına techiz edilmekdedir. 
Bu seyyar techizat hattı üzerindeki otomobil ve kamyon şasileri yavaş yavaş hareket etmekte iken yardımcı 
makineler ianesile nakledilen motörler şasiler iizerindeki mevkilerine rapt edilmekdedir. 

1
Techizat hattı isti. 

kametince mevki alız.eden her bir işci, kendisine terettüp eden işle iştigal etmek.dedir. Tekerlekler, çamurluklar', 
basamaklar, direksiyon makanizmaları. akümülatör ve sair aksam ve karoseri dahi bu suretle şasi üzerine techiz 
edilmekdedir. 

~ , 
Otomobil. bu suretle takriben itmam. edilmiş bir hale kalp edlldl~i vakit, seyyar techizat hanının nihayetine tekar
ı1lp etmiş olur, ve bu IAhzada, otomobilin dahiline bir işci Qirerek mekanizmaları, klaksonu, ön fenerlerini, 
pencere kontrollarını vesaireyi tecrübe eder. Badehu, makine çalışdırıhırak ocomobil harekete ~etirilerek daha 
bir çok mühim tecrübeler icrasından sonra otomobil. Ford kumpanyasının Tilrkiyedeki resll_!i acentalıklarına 
satılabilecek bir hale münkalip olur. -

Şayet, Topane fabrikasında otomobillerin ne suretle imal ve techiz edildiklerini temaşa etmiş bulunuyor isenlz,1 
'makinelerin bir birini takip eden müthiş hareketleri imallhtaki faaliyet hakkında siz de bir intiba tevlit eder. 

itte Türkiye de iştira edilen hususi taksi ,ve kamyon sınıfı, ~ibi her bir Ford otomobili bizzat tilrk işcilerinin sailerl 
:mahsulü b~lundugu cihetle doArudan do~ruya bu memleketin refah ve~aadetile son derecede a!Akaddr bulun· 
l~akdadır. 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alilmı mafsaliye 

DlKKAT: Bu malOmat Topane Pord Jabrtkası teşkı7dtı hakkında 
lertıD edilen makalatın iiçünci4 faslım ihtiva etmekdetır, 

{LİNCOLN to.rdSOI\, 

o\IRCRAFT 

ı<'ORD MOTOR COMPANY E,XPORTS INC. 

H.\Ml.ZbBEVUN ( AStr URh<) KURBANLARI 
' Tıp akademisi reisi sabıkı profesöı 

(H.ansero )tarafından tavsiye edilmiştir 
Parls huıahaneieri mütaahhitleri 

Şatelen müessesat11 

I~ büyük mükafat 

baııım lıewl (asit urik) ile zehirlenmiş, ~ıım ve ızbrabatm 
tabb tehdidinde bulunm~ olanlar ancak 

URODONAL .._. 

•yainde nalla olabilirler. Zira urodonal; bamıa bevll 
.alleden yegine maddedU. bilumum eczahanelerde •tılll\ 

Karaciğer, mide, barsak, tq, kum hastalıklarına 

TUZLA İÇMIELERİ 
Sabahları saat 7 - 8 - 10 11,40 da Haydarpapya hare

ket eden vapurların trenleri menbalara giderler 
Fiatl t nr.il 

ZAYİ - 929-930 ders senesi Ça

nakkale Orıta ıMektebl yedinci sı

nıfdan aldığım tadiknameyi zayi 

ettim. Hükmü yoktur. 

299 Ômer Edip 

• 

Muhasip Aranıyor 
Büyük bir müessesenin kuvvetli 

bir mılhasibe ihtiyacı vardır. Mil· 
hasebeyi ve Fransızcayı iyi bilme
si şarttır. Talip oJanlarm bulun<lu
ğu ve çalışdıkları işleri gösteren. 
tercümei hallerini yazarak (A.B.) 
rumuzile İstanbul 176 numaralı poı 
ta kutusuna göndenneleri. 

lstanbul ikinci Ticaret mahke
mesinden: 

Serkis Zaronyan ef. rıin Türkiye 

İmar bankasına merhun bulunan 

yün ipliği ile esansların te<>viyei 

deyin edilmediğinden dolayr mev

kii füruhta çıkarılarak 3 Ağustos 

931 tarihinde yapılan ilk arttırma
da hattı layikini bulamadığından 

ikinci arttırmaya arzı karargir ol
muş-tur. Mezk(lr iplik ve esanslar 
10 Ağustos 931 tarihinde pazartesi 
günü saat 10 da İstanbulda Aşir ef. 
caddesinde kain mezkur bankanın 

ar.diyesinde açık arttırma suretile 
satılacağından talip olanların yevm 
ve vakti mezkfırde mezkür mahalle 
müracaatları ilan olunur. 

Üsküdar Hale Sinemasında 

SEYRISEF 

Idart:1:e a§ağıda i 
zıh malzeme ka 
ile satın alınacaktı 

Teminat % 10 dı 
İhale 5/ 8, ·1931 sa 

60 ton benzin, 25 t 

İzmir posta 
Lüks ve sürat 

ADANA 6v 

Perşembe:;~ 
keci rıhtımından h 
Çanakkale , lzmir , 
Bodrum, Rodos, Fethi 
talya, Aliiiye ve Mersi 
met ve avdet eıle 
Tafsilat için Galata F 
hamnda üçüncü katt 
Dabkoviç ve şürekas 
acentalığına müracaat. 

Tel. B. O. 

M.M. satın al 
komisyonu il 

Eskiıehir' de yapıla 
aıkeri kpo lnpab 
nrfla münakasaya ko 
tur. İhalesi 13- Ağost 
derşembe gllnü ıaat 

Eııkifehir' de Aakeri sa 
ma komisyonunda yapı 
br. T aliplarin prtna 
kqlfnamesini görmek 
teminat ve teklifnam 
mezkdr komiıyona mür 
ları. 

••• 
Ciheti aıkeriye ib 

için SS ton mazot 
zarfla mll.nakasaya ko 
tur. lhaleai 13 ağustos 
ı>_er9embe günü saat 
Fındıklıda hey' etimizde 
lacaktır. Taliplerin şar 
ıini hey'etimizde gör 
re ihale aaatinden evv 
ıninat ve teklifnam 
bey' etimizde hazır bulk 
lan. (463) 

Askeri fabrik 
lar ilanları 

3-10-931 tarihinde 
zarf ile münakausı icra 
lecek olan 13 kalem t 
yağları llinında Vakit 
Milliyet i'azetelerinin 
gününü yanlıı ilin etıD 
den dolayı yevmi ihale 1 
931 tarihine tehir edi · 
Taliplerin prbıameıini 
için her gUn mll.nak 
girmek için de o gUn te 
ve teklif ile m6racatlan. ( 

lstanbul 4 ll.ı>Cll lcra ~1' 
ğundan: 

Tamamına 45600 lira kı 
<lir edilen Beşiktat Te9viki 
halıl ... i Atik hamamcı Cedit 
ve Gül\ista.n sokağın.da Atik J 
kerrer cedit 48,2 No. lu maa 
kısmen aateman bir apartımas! 
arttmnaya konulup 15-8-1!131 
hinde şart218meei divanhamyc 
tak 27-8-931 tarihine mUea.dl! 
ııembe günü sa.at 14 ten 16 ya 
açık arttnma ile satılacaktır. 
tırma "ikincidir. Birinci 
.da 12000 lirada talibi llzeriD 
Bu defa en ziyade arttıran"' 
rinde hırakılacalrt.-. Arttım>ll 
tirak için yüzde 7 uminat • 
müştıcriye aittir. Hakları ta 
cilliıle sabit almayan ipotekli 
klılarla diğer alikadarlarm .,, 
fak hakkı sahiplerinin bu 
ve hususi1e faiz ve mesarife 
olan iddialarmı ilin GıTibwdtP 
haren 20 gün içinde evrakı ııı 
telerile bildiımeleri ııizımdır. 
halde hakları tapu &icilli ile 
olmayanlar satış bedelinin P' 
tırılmasından hariç kalırJar. 

kadarları:n icra iflas kanununtl~ 
uncu maddesine tevfiki harelc' 
meleri ve daha fazla malijınllt 
mak isteyenlerin 1930/164 
No. su ile memuriyetimize 
caatları ilan olunur. 

Piyango Müdürlüğünde11 

Numunesi ve şartnamesi 
bir buçuk Milyon fıtıra zarf1' 

bayaa cdi~ceğinden iaıya talİP 
cakların pey akaçları il..- b \ 
8-8-931 tarih cumaertesi sıı' ı 
piyango müdürlüğünde ınut~ 

I llı1 tayyare mubayaa! komısyon 
racaatları. 


