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F azi ve Gençlik 1 
ijYiik Ca . A 'k 1 .. beri ~ı, merı aJı arı o~e-

tt . . lakdır eder. Bu takdir in•· 
• 

1 ta her ve.ile ile ifadeden zeYk 
lı Ye bu sevgiyi ilham eden 

jj •r hangi bir politika mülaha· 
değ"! ı olı 1 ; Amerikalıların sağlam 
terli '-ah .. •-ı· 1 e d , • raman yurea ı o ma-

' dır. Türk milletinin en büyük •· . ' •nsanlann karaterlerine, 
~nhk ve fedakarlık hislerine 

eti ~et verir. Onun bariz fa· 
hl erırıden biri de budur. Son 

erde "ki b' 
.._ ' 1 cenç Amerikalının ar 

1 
Y_•ıta tayyare ile htanbula gel· 

· l<ri, Gazi Hazretlerine Amerika 
•ti .. 

~lılc '~n ta,ıdığı takdir ve bay· 
hıılerini ifadeye yeni bir ve

• •erdi. Büyiik Reisin Amerikalı 
_, .. ecilere söylediği ..,mmi söz· 
' lc•Jı b'I taınanlığın mi.nasını ı en, 
". ~uyan ve yüreğinde tatıyan 

lcı bir l.ahramana 11e kadar ya· 
••Yor! 

-"calıa Türkiye, Amerikalı genç· 
•n '<>n tetebbüıleri gibi, kahra· 

ca hareketleri niçin her memle.
ltn zi d .. b'h n Ya e yukıek ır eyeca 
!uur ile · hissediyor? Büyük tef; 

·""" hakiki •ebebini de söylüyor: 
urı. ·ıı · h e: :.n-1 eti; güzel her ıeyı, er 
dtııı feyi her yüksek teYi sever, 
d;,. eder.' Hele yükıek kahraman
a.,. lıer feyin fevkinde tap1ntr ! 

~ Hazretleri, Amerikalı tay· 
,.ecılerin bu emaalslı cesaret ve 
ltvaffalciyetlerinden W.ıederken 
~ Türk cençliğine inlikal ettiri· 
r T" 1 . , urk. çocuklaranına o an emnı-

eı V • • ·" 1 1 '-L • e ıtımadını JU :.uz d' e ıuıar 

Yor: 
-" ... Yüksek haaJetJerioe emni· 
ti, baktığım Türk çocuklarından 

b
. . ,,, az ır ,ey ıetemem. 

Gazinin bütün hareket ve ifade· 
tinden kolaylıkla anlatılır ki, 
"" ea büyük ümidi gençliktedir. 
' lıiitün teıebbüslerinde mülıtaç 
duğu kudret ve müzahereti orada 
. riİyar. Mühim bir harekete karar 
rdiğj zaman, mühim bir tetebbüse 
riştiği uınan, en :.ı.iyade gençlikte 

ateş ve kuvvete güvenir. Türk 

iJJetinin kanında esaıen kahra
anlığın asil bir mayası vardır. 
esela: Sakaryarun o buhranlı ve 
İİrnlü günlerini yaşayanlar; Türk 
illetinde ve onun Reisindeki yük· 
ı. azim ve kudreti çok yakından 
Ö'1nüılerdir. Muhakkak ki, Sakar· 
ada olduğu kadar tarihin hiç bir 

11harebesinde heyecanlı. imanh bir 
••kkül ve fedakarlıkla çarpıtdma· 
tbr. O şan meydarunda çarpışan 

t Ölen ııençleri tamyor mıyız? On· 
'" içinde, şüpheyok ki, refahı, ra· 
tı. zevki kitabı san'atı, edebiya' . 

' elhasıl hayatı seven gençler pek 
okıı. Buna rağmen biç bir mülaha

orıları ölümün kucağına atılmak· 
n hlenetmedi. 

, ~li heyecan, milliyet atkı genÇ
ırırı tükenmez bir bazineıidir. 
Ürk gençliğinin önünde açılan ça· 
,.,,_ ıahası, ancak bu hazineden ah 

feyz ile doldurulabilir. Bu· 
İİll!rü insanlan yalnız maddiyat ile 
lıriJr etmek mütkilclir. Sulhun 

~!lıil mücadelelerine ~tlan_mak ı 
-deniyet ve terakki faalıyet

·nde muvaffak olmak için ayni 
lı ve heyecana ihtiyaç vardir. 
Sakaryada fehit olan gençler bili· 

0rlardı ki mevzuu bahıolan • ıey 
:· tuhat . veya kuru bir ıeref meıele· 
1 değildi. Tarihte efendi yaıam•t 

İr milletin hayatı mevzuu bahisti. 
Uhteıem bir tarih sönebilirdi. Bu 
diıe ile ölümü karıılamaktan çe-

01lmediler. Onlar, öldüler; fakat 
atarun istiklalini de kurtarddar. 
imdi bu müstakil vatanda medeni· 
et ve terakJr:i eserlerini tahakkuk 
ttirmek vazifesi buıı:ünkü 1Jeıle dü-

yor. 

Herhalde Türk gençliği, Türk 
· leti sulh ve medeniyet mücadele

irıde de ayni enerjiyi, ayni kahra· 
ranJığı göstermek mecburiyetinde.:"' 
ir. Türkiyenin siyasi ve iktısadi 
liklali· Türk vatandaşlarının gös-

' . 
~'<eği fedakarlığın derecesıne 

ilıdır, Vatandaşlar, tıpkı Sakar· 
a~., ve bütün milli mücadele ıene· 
'tinde olduğu aibi, yüksek bir ide

lıı . °'ikile kalacağnnız her türlü 
0tlciı · T .. k ..,,
1 

atı Yenebilirler. Asil ur 
• •q let· 

t •nin kanında hu kudret mov· 
"'rı;tur. Büyük Gazinin sözlerindeki .... 

• •taret, işte budur. 
Siirt meb'uıu 

bir tehlike 
~~--~~~~~~~~~~~~~--,.~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dün· Maçkada 74 ev, 7 dükkin yandı; 
iki ölü, bir çok la yaralı var 1 

K.. 1·· den borç yerine Gaz~teler ve 
oı U Adlıye 

ne en bugv day alınıyor tk· ··dd · ,. · . ı mu eıumumı mu-

lkhsat vekili Mustafa Şeref Bey 
Memleketin buğday vaziye- . 

tini gazetemize etrafile izah etti 
. Evvelki ·gün Jehrimize ııe

len lktısat vekili Mustafa Şeref · 
Bey bugün Y alova'ya giderek 
Gaıi Hz. ne arzı tazimat ede

cektir • . 

/lc ,ısnt Vekili • 
Şeref Bey 

Mustafa Şeref Bey aon gün
lerin ve bu mevıimin enmühim 
iktısadi meselesi olan buğday 
iti etrafında, dün bir muharri
ı-lmizin muhtelif suallerine kar 
tı ıu mühim beyanatta bulun· 

muttur: 
Cihan istihıaldtı 

- Cihan buğday vaziyeti ile 
memleketimizin buna göre al
dığı ve alacağı vaziyetler bak
lnndaki mütaleanızı sarabilir. 

miyim? 
- Dünyada buğday bollu
(Devamı 2 inci sahifede) 

Sporcularımız da dün 
misafirlere büyük 

bir tezahür gösterdi~er 
Vali Muhiddin Bey d~ öğleden evvel 

kahramanlara lstanbul 
hatırası olmak üzere hediyeler v~rdi 

Vali Bey tayyare kahramanlarına şehrin 
.sefarethanet'• tevzi ediyoı: 

hediyelerini 

Bebekle hava kahramanları karaya çık11rk~~ C. H. 
fırkası tarafından kendilerin~ buket . flerı_lıyor 

1 d .. 1 Beye intizar etmışlerdır. ı 
Amerikalı hava kahl"a~a~ arı un Saat onda Muhiddin Bey ıefaret· 1 

s;ıat 9,30 a kadar otelde ıstırahat _et· haneye gitmiş, sefaret erkanı v_• t~y 
m' )erdir saat ona doğru Amerıka yareciler tarafından istikbal edilml§

ıfş ıı· • gideı·ek kendilerine latan- t" Bir müddet iıtirahaıteo sonra 
ıe are ne . . . k o.. ır. . d ) 
bul şehrinin hedı.yelerm.' v::ech~dd ' (Devamı {i ıncı sahıie e 

· b ledı e re11 ... u 1 111 

aviAine . katipler 
yardım edecek 

Yeni matbuat kuıunu mü • 

nasebetile adliyede yeniden 1!,a_: 
zı ida_ri .t_eşkilitm tevsi edilece· 

ğ~ yazılmııtı. Bu huıusta yap· 

bjımız -tahkikata göre, tevsi e· 

dilecek tetkilit yoktur. 

Evvelce de yazdığımız gibi 

yalnız iki müddei umumi roua· 
vini ilave edilmiştir. Bundan 
batka müddei umumilik emri· 
ne bir kaç katip alınacaktır. 

Lisan bilenler tercih edile
c~tir. Türkçeden ııayri lisan· 
larda intitar eden gazetelerin 
tetkiki ile kemakan polis meı
gul olacaktır. 

Kadın 
Mürşitler 

Sarıyer köylerine giden 
hey'et neler yapb? 
Kadınlar birliği.nin Sarıyeı

köylerine giden İrşat heyeti 
dün avdet el IDİJ • • Bu heyet 
Seniha Rauf, Mevhibe Rıza, 
Lamia Refik ve Ferhunde ha
nımlardan mürekkepti. Heyet 
azasından Mevhibe Rıza H. 
dün kendiaile görüşen bir mu
harririmize demittir ki: 

- Bu seyahatimizde Zekeri
ya ve Maden köylerine gittik. 
Köylü çocuk ve kadınlaı;ı ile 
tema& ettik. Çocuklara kitap, 
teker ve saire te'llzi ettik.Hasta 
kadınlara atı yaptık. Bütün 
köy kadın ve çocuklarını mua • 
yene ettik. Veremlileri teıbit 
ettik. Bunları lstanbula getire
rek tedavi ettireceğiz. Heyeti
miz cumartesi günü gene hare
ket ederek diğer köyleri ııeze • 
cektir. Birlijin bu teıebbüaü 
köylüler üzerinde çok iyi tesir 
yapmaktadır. Köylerde çok iyi 

karıılandık." 

Matbuat 
Celsesi 

Faz1l Ahmet B. (Eliziz) - Ar
kadatlar; muhterem hatip).,rİınizin 
en büyük bir samimiyete, en büyiik 
vukuf ve alaka ile irat ebni\ oldu
Hlan nutukları dinlerken bu iıtiza ... 
hı yapmakta ne kadar haki. olduğu. 
mu bir kere daha anladım. Matbuat 
bahıinde matbuatın hürriyetini an
lamak bahsinde ve matbuatta zuhur 
eden ceraimi teczye bohıinde görü

len haııaıiyeti bir inkılip hüküme· 
ti için kili derecede zinde, çevik 
bulmadım. ismet Pa•a Hazretleri
nin HükUmet namına verdikleri 
izahatı da dinledikten ıonra taze 
bir kuvvete meseleye vazı yed ede
rek onu etrarile izah için buraya 
gelmiş bulunuyorum. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

De Goys filo.su Italyada 
ROMA, 4 A. A. - Jeneral de 

Goys'un kumandas~ altında bulu-

nan Fransız hava filosu, Atina ve 

Brendizi' den dün aktam Chiantina 

tayyare imanına vasıl olmut tur. 

Fransa sefiri burada bulunmadı

ğından refikası madam d• Beaumar

chaiı, hava itleri nazın M. BaJbo, 

birçok tayyare zabitleri ve bir(ok 

tahıiyetler kendilel"ini istikbal el· 

miJlerdir, 

İtfaiye cansiparane bir gagretle denizden ıetirdiği .sa ile yangını 
ıöndiirm•ye çalışıyor 

Dünkü felaketin en büyük se-
~ bebi gene terkos olmuştur! 

Yangının önüne ancak istihkam müfrezelerinin kullanmak 
mecburiyetinde kaldıkları tahrip bombalarıyla gecildi 

.,~~~~~~~~~~~~ 

Yangın dört buçuk saat sürmüştür. Harikzedeler mehmaemken cami
lere yerJeştirHmiştir. Bir çok evlerden eşya kurtarılamamıştır. 

F1116ketzedelerin bin müıkilat ile çıkarabilip bir 
ars ıya yığdıkları eşya 

- Terko:s borulannda ıu bulama Hitim Beyin evinden çıkmııtır. H&. 
mışlar... tim Bey, m"§hur değirmencidir. S.. 

Hakikat, bu rivayetleri teyit eder tiktatta büyiik Asri fırın sahibidir. 
mahiyette idi. Rivayete göre, Hitim Beyin aile-

Yangın, cidden korkut;ç bir mahi ıi evde bulumuyor]armıı. Hizmet • 
yet almı~tı. çi kız, ütü ile mefgulmüı. Bir aralık 

Şiddetle esen şimal rüzgarının ütüyü elektrik prizinde unutara!r, '° 
me:t'um yardırm İle ateş. bir Rnde le ne çalmak İç.İn komfUYA &etçmiİ. Q• 

YeUÜ etmiıti. zun müddet prizde kalan ütü, kızıl 
Yangın nasıl çıktı derecei hararete gelince, etrafta bu-

lunan eşyayı tutu •turmu9, tell"rln 
kontakt yapması oa buna inzunam 
ederek evin her tarafı bir ande alet· 

Yangın, ilk defa, Be~iktaş, Mura 
diye mahallesinde, ikinci ıokakta 66 

1 numaralı değiı menci ve fabrikatör (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yangının ilk çıkıp defi alefl- \ 
lerile silip süpürdüğü .sokak Politika fle ateş d:>lgasının bir ham

lede .sarıp erittiği büyük 
binal11r .. 

Çeyrek a11rdan beri taraf taraf ya 
nıp kül olan güzel lıtanbulun en ti
rin semtlerinden birini, dün gene 
korkunç bir yangın alevden dilile 
yalayıp eritti. 

Öğleden sonra, ıaat bire doğra 
Beşiktaşla Maçka ara11nda havay: 
bulandıran kesif bir duman tabaka11 
nın birden bire etrafa yayıldığı gÖ· 
rüldü. 

Bir kaç dakik;t sonra bu duman 
km! alev sütunları halinde havayı 
kaplamıttı. 

Bir az ıonı·a ağı:.c.dan ajız• kor
kunç rivayetler dolaşıyordu.: 

- Beıiktat ateıler i~inde yanı· 
yoı·muf •... 

- Yangın Maçka Palasa dayan
mış ... 

- 1 tfaiye yangının on ünü alamı
yormuf .... 

TERBİYE 
Avrupamn bugünkü çocuğu 

nasıl bir terbiye ile yetişiyor? 
Büyük sulh peygamberi 

Briand'ın mcmleketinde-'bir an 
ket yapmışlar ve ~ocuklara şu 
sualleri sormuşlar: 

1 - Ne olmak istersiniz? 
2-Niçin? 
Brinad'ın çocukları şu ce

vapları vermişlerdir: 
- Napoleon gibi olmak iste

rim; çünkü o iyi harp adamı 
idi ve bütün Avrupayı k endine 
boyuR eğdirdi. 

- Napoleon olmak isterim, 

Falih RIFKI 

çünkü o bir fatihtir. 
- Foş olmak isterim, çlinkil 

iyi bir askerdir. 
- Asker, çünkü bu iyi bu 

sanattır. 

Başka bir sual : Ecnebilert 
karşı nasıl hareket etmeli? 

işte yine Briand'ın çocukla· 
ı ının cevabı : 

- Ona ne tema.\ ederim , m 
de bonjur derim. Anam ban<! 
böyle dedi . 

-· - Ona bonjur demem. 
-Ona bakmadan geçerim . 
Bunlar ufak çocuklar. Bil 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz 
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Siyasi tefrika : 13 

ERMENİLER 
• 

Yazan: A. H. 

Bir cemiyet kuruldu 
Felakete uğrayanlara yardım 

cemiyeti .. Bir senede 
1,300,000 frank toplandı 

Yine bu raporlara bakılırsa 
Şamda Ebussuuduo oğulları~
dan Faysal ismindeki zatı Surı
ye tahtına geçiremk siyasetini 
takip eden kuvvetli bir grup 
vardır. Ebussuut Arap impera
torluğunun tahakkuku için ~v
vela S•ıriye tahtını ele geçır
mek fikrindedir. 

Suriye - Filistin cimyeti si
:;asi bir propaganda teşekkülü 
halinde isede siyasi mahafilde 
kuvvet ve nufuzları yüksektir. 
Bilhaasa Akvall". Cemiyetinde 
seslerini dinletebilecek mevki
dedirler. Sabık Yuca Komiser 
Müsyü de jouvenel Beruta ge
li .. keo evvela bu cemiyetle an
laşmak isteJi ise ı!e muvaffak 
olamadı. Bt:nlar Şam Vatanile
lerile gaye birliği ve el birliği 
ile çalışmağ , karaı- ver
mişlerdi. Fakat bunlann itidal 
tar;.ftarı olan bir kısmı bu bir
likten ayrılmış ve Fransızları 
büyük bir endişeden kurtarmış-
lır. 

S:.ıuriye - Filistin komitesi 
nin µara kudreti Kudüs islim 
.5ura&1 reisi Şeyh 1bnihüseyin 
iİc bu cemiyetin azalanodan 
Lutfullah Efendinir. teşkil et
tikleri (Felakete Uğrayanlara 
Yardım) cemiyeti sayesinde 
husul bulmuştur. 1926 da bir 
;ene zarfında cemiyet 1 milyon 
30l:,ooo Frank toplamıştır. 
Fransızlar Suriye meclsini da 

ğıllıktan sonra Ponsonun uzun 
s.:y .. hatleri ve aşair kongrele
rile oyalama siyaseti takip et
tiklerini makale ve kitaplarile 
itiraf ettiler. 

Simdi de kaçırılmış bir fırsa 
tı c"Ie geçirmek veyahut yeni 
bir oyalama siyasti takip et
oıek için sabık klar AliyiSuriye 
tahtına getireceklerini işaa edi 
yorlar . 

Mösyö Ponso (La reformme) 
gazetesinin muharririne diyor 
ki: 
"- Suriye krallığı mselesile 

uğraşıyorum. Geçen sene kral 
Feysal ile görüştüm. Bu sene 
de sabık kral ile gelip benimle 
görüştü. 

- Ya intihabat? . 
- Bu sıcakta intihabat olur 

mu? 
- Fakat Mısırda yapıldı. 
- Siz beni tanırsınız, şüphe 

ye mahal yok. 

Alsas - Loren 
lskenderon- Antalga 

Suriyedeki F ranaız yaprakla 
rı Türkelrin İskenderon - An
takya ıancağmı Alsas - Loren 
yapmakistediklerinden veTürk 
propagandasının o havalide se 
ferber hale geçmiş olduğundan 
bahsediyorlar. Garip bir pro
vocation ! Türk vatanından ko
panlan bu aziz topraklarm ve 
Türk ailesinden ayrılan o aziz 
evlatların hasretini bağrımıza 
basar ve bir esir ailesi gibi ü
mitle yees arsaında sessiz bek 
!erken bizi söyletmekte bu ga
zetelel' ne zevk buluyorlar! 

İskenderon--Antakya bizim 
içirı Al ıa•-Lorende · ı daha kıy 
metlidir. Onları bizden kopa
ran kuvvet 1871 in silahı değil 
di. Onlar bir masa başında 
mahkum edilmiş ve bir kalem 
darbesile yurtlarından çıkarıl
mıştır Al'apları bizden ayıran 
ve onların başına yardım ve 
irşat kanatları geren manda 
kartalları acaba bu halis Türk 
topraklarını ne diye arap hu
dudu içine aldılal'? Suriyenin ti 
mal hududunu battan başa do
laşalım, Türk ve Kürtten, yani 
ır.anda hududuna girmeyecek 
unsurlardan başka bir şey gö 
rebilir miyiz? Hudutta emni-

yüklerin fikirler.: şu: yet yoksa, hudutta kaçakçılık 
- Alman'larla Türklerden varsa, ga:ı:vele~ devam ediyorsa 

ba~kasım severim. bunun mes'ulü kimdir? Mev-
- Almanları sevmem. hum Eski yol (Route Ro-
-- Mümkün olduğu kadar on maine) hattı üzerinde ısrar et 

iardan içtinap ederlm. mek za.nnedildiği kadar Suri-. . . ' Nasıl hediyeler ıstersımz. yelileri aldatmamıştı. Suriyede 
sualinin cevapları: . ı hakim olan ekseriyeti, yani va-

- Bir tüfek. tanileri dinleyiniz. "Biz Suriye 
- lyi bir tüfek. vatanında bir Alsas Loren bu-

'f. ;{."' 

Hulüsası şu: Harpsonrası 
ltansız terbiyesine militarist 
ve milliyetperver bir istikamet 
hakimdir. 

Ve, dikkat ediniz, on beşle 
on sekfa arasındak; gençler. 

- En az ne olmak istersi
niz? Sualine şu cevabı vermi~
lerdir: 

- Aristide Briand. "' ... ·.• 

lunmasını sükWı ve alimiz için 
iyi bulmayız; iktidar mevkiine 
gc.,;tiğimiz gün ilk işimi lsken
deron--Antakya mseelesini hal 
!etmek olacaktır,. diyorlar. Bu 
nu onlar söylüyor; Fransızlar 
ise "B;,; Suriye hududu için uğ 
raşmamış değiliz. işte eski yol 
ve Ördek gagası,. diye kabarı
yorlar. 

Fakat İngilizlerin Erdenin 
en zenglıı mmtakasından Suri-

Fransa, hudutları içinde iş- ye içerısıne soktukları Cep 
te bu siyaseti yaptı. (Poche) den ve şimal hududu 
Hudutları dışında ise sulh na dizdikleri geçimsiz unaurla

siyaseti, fakat Fransız sulhu rın Suriyeye getirdikleri beli -
siyaseti, ve bunun hedefi lran- !arda ı hiç bahsetmiyorlar. Is 
sız hegemonyasm: rahatsız kendron-Antakya ve c~nuba 
edecek hiç bir kıpırdama ol- doğru daha kilometrelerce türk 
mıyacak gibi, fikirlerin ve ha- toprağ• bizden alındı; buna yal 
ceketlerin uyuşturulmasıdır. oız yi..:eğimiz sızladı.Muahede 

BİZDE İSE yi imzaladık. Ve sinsi tahrikle-
Bizde de mekte çocukla- r~, fırsatlar. kollamağa tenez -
d p 'J zul etemedık; cocuklarımıza 

rın an; ; · -. · k" 
_İdealiniz nedir? Alsas -~~reo nın~ılerı:. m şar-
Di c bir sual sorulmuştu.Bir 1 ~Ia;ı soy.letme~ık; _duşm~nlık k. hıkayelen, tahrık pıyeslerı yaz 

çocu Türk güzellik kıralicesi- madık. Eğer lskenderon-An 
nin anmda doya doya ~tur- takya Tür~leri anavatan için 

ky hasret çekıyorlarsa bunu daha 
m

3 
· • d d d · B · ba k . . zıya e man anın yar ım ve ır-
ır ş ası. k . d . 1 . 

_ Hollywood'ta Greta Gar- şat mas esı atın a gız enen ezı 
b' rı n evinde yasamak ci ve usandırıcı tatbikatında ve 0

D~ye cevap ver'mişti.' övey ~na ~~ine düşen Ç_?CU~~a-
/ nsan. ıın daıma oz ana kucagını oz-
- E~ muallimler, Türk lemelerinde aramalıdır. 

muallimleri! 
Diye neler söylemek istiyor. 
Fakac yalnız onlara mı? 
Tiirkiyenin bütün kuvvetle-

ri. bütün kadrosu, en basit si
nemasmdan darülfünununa ka
dar hepsi, arıcak terbiye mües
!>eseleri olacak değil midirler? 

Falih RIFKI 

Sancağın idaresi 
Jeneral Veygand Suriyeyi 

parçalamak için lskenderon ve 
1 Antakyaya buausi bir idare ver 

1 
mekle bu sancakların Suriye
den hariç olduğunu tasdik et

i miştir • 
(Devamı var) 

MiLLiYET PERŞEMBE 6 AGUSTOS 1931 

HARİCİ HABERLER •• .. ·K· .··, .. 

9 ağustosta Almanyada mühim 
hadiseler çıkması muhtemel! 

Alman başvekilinin mühim nutk 
BERLIN S (A.A.) - Dün akıam 

Başvekil Brüning telsiz telefonla Al 
manyan'n vaziyeti hakkında mühim 
bir nutuk söylemiştir. Başvrkil nut
kunda t·zcümlc demiştir ki: 

Başvekil Londra konler~n•,'ıı: 
ticelerini izah ederek demışttr 

6 "Bu konferans vasi bir 111n ~ 
zaberete müncer olmamı§tır. ~LI 
bir harici istikraz akdi de im~~ 
d>r. Binaenaleyh Almanya Ş~ , 

bizzat kendi vesaitile işio rçı 

çıkmak mecburiyetindedir. Hii 
tin bu vaziyetile müfrit milliye! 
arasında hiç bir münasebet Y ' 
Almanyada Çinlileri tak'. it ecl~ 
çünkü gerek siyasi, gerekse tı~ 
halarda Alman iktısadiyatı h•,,ç 
sıkı sıkıya teşriki mesaide bulu 

Zabıta 

Prusya 
Regiiimı 

o •• gun 

Hindenburg, Hitler 
taraftarlarının 

nazan dikkatini celbetti 

Hitler ve Hugenb:! . 

BERLIN, 4. A. A.- Prosyadaki 
arayı umumiyeye müracaat günü 
olan ağustosta polis fevkalade tetbir
ler alacak ve hatta bu tetbirin ıumul 
ve hududu umumi intihabat eınaım 
da alınan tetbirleriıı hudut ve ıu
mulünü aıacaktır. 

Muhtelif fıTl<alar arasında son za
manlarda teessüs etmiı olan muva
zene bozulmak tehlikesine maruz~ 

dur, zira, ortada yalnız radikal fır
kalar bulunuyor. 

i • Komüniıtlerle nasiyonaliıtler ara· 

lanndaki ittihadın pek yeni olduğu
nu ve husumet hislerinin ıralebe ça
labileceğini İntihap sandıklan önün
de bellıci hatırlıyabileceklerdir. Bi
naenaleyh, hükümet memurları ka

rarnamelerin kendilerine bahıetmek
te olduğu bütün hakları istimal ede
rek her türlü nümayiıleri, alayları, 

kamyonlarla yapılan propaganda tur 
nelerini, diğer mümasil şeyleri bu
susı bir mezuniyet istihsaline tabi 
tutacaklardır. Muhalif harekette bu
lunanlar, en atağı üç ay hapis ceza
sına mahkum olacaklar ve bu ceza 
ile yalnız nümayİf ve alayları tertip 
edenler değil, ayni zamanda bunla
ra iıtirak edenlerle otomobil ı.Ralı

yanlar da tecziye olunacaklardır. 

Üniforma l!'iyerek propaganda ya
panlar tiddelle tenkil edilecektir. 
Diğer taraftan, cumhuriyetçi ce

miyetler ittihadı, azasını muvaffa
kiyelle bükiımet tetkil etmek ildi
darına malik bulunmıyan sağ cenah 
aksaar fD"kasının nümayiıine İftİrak 

etmemeie davet eylemektedir. Bu 
ittihat, referandomun kazanacağı 

muvaffakiyetin haftalardanberi ec
nebi memleketlere Alman milletinin 
sulb ve vifak arzusunda bulunduğu 
nu isbata çalıtan imperatorluk hü
kumeti için bir darbe olacağını be
yan etmektedir. Halk fırkasının 

muavenet ve teıvikiJe Pruıya refe
randomu aleyhinde mukavemetler 
hazırlanmaktadır. 

Reisicümhurun tavsiyesi 
BERLIN, 4. A.A.- Gazetelerin 

verdikleri haberlere göre Raci Cum 
bur Hindenburg M. Huırenberg'gi 
nezdınde kabul ettiği sıradıı Prusya 
Di)et Meclisinin dağıtdması ıçm 

mülteciler trafmdan yapılan propa
gandanın vahim mahzurlarına ve bu 
husuıta halkın arasına vukubulacak 
müracaatın muvaffakiyetle neticelen 
meıinin ecnebi memleketlerde hasıl 

edeceğ müeııif tesirlere mumailey
hin nazarı dikkatini celbetmiıtir. 

9 Ağustosa intizarcn 
BERLIN, 4. A.A.- Komünistler

le nasyonalistler arasındo.. 9 ağustos

ta vukuu muhtemel karga,alıklar do 
layısile, zabıta fevkalade tetbirler 
almııhr. 

Bir gazete tatil edildi 
BERLIN, 4. A.A.- Der Angriff 

ismindeki nuyonalist gazete, halkı 
dahili muharebe ve isyana teıvik 
edici makaleler neırettiğinden dola
yı, üç ırün müddetle tatil edilıniıtir. 

Bir Fas kasabasında 
yangın 

RABA T, 4 A.A. - Kenitra ci
vannda kilin bir yerli kasabasında 

dün bir yangın çıkmıştır. Sebebi 
malum değildir. Otuz kadar ev yan 
mııtır. Nüfusça telefat vukuuna 
dair malıimat yoktur. .. 

için fevkalade tedbirler alacak .• 
"Milyarlarca marka baliğ olan kı

sa vadeli ecnebi kredilerinin çekilme 
ıi iktısadiyatımız için tehlikeli bir 
kan ziyaı teşkil etmekte ise de bu 
buhrandan gayet mühim netice hasıl 
olmuıtur. Bu netice şudur: ''Bir mil 
letin felaketi diğer milletler için ni
met olamaz. Bunun iç.indir ki bun
dan altı hafta evvelki beyanatımda 
dünya refahının ancak harbi umumi
de düşman bulunanlar tarafından 
müşterek felikctin icap cttirdigi mü 
essir tedbir ahnınasına mütevakkıf 
olduğunu söylemiş ve Alman - F ran 

Alman 
Bankaları ---

Normal bir şekilde 
muamelata 

taşlanmak üzeredir 
BERLİN, 4.A.A.- Hüki'ı

mf,t E:rkam ile iktısadi hayatın 
başlıca simalarınnı iştirak etti
ği mühim bir toplantı yapıl
mıştır. 

Bu içtimada Almanyanın bu 

ı günkü buhrana I<arşı koymak 
için büyük bir kuvvet ve azim
le girittiği faaliyetin ve içraa
tın neticelendirilmesine bil
hassa kredi siyasetinin tadi!i ve 
Şehirlerle Nahiyelere ait mali 
işlerin ve vaziyetlerin düzeltil-
mesi için gayet şiddetli tedbir
ler alınması hususlarının ta
mamlanmasına matuf iktrsadi 
proğramın ana hatlarının tea
biti meselesi görüşülmüştür. 

Almanyada normal banka 
muamelatı 

BERLIN, 4.A.A.- Resmi 
surette normal banka muame
latına her ne kadar yarın başla
nılacak sa da Berlin bankaları 
eshamlarını çekmek isteyen 
kimselere karşı bugün biraz ıe 
mihane davranmışlardır • 

Esasen banka müşterilerine 
sükiinet gelmiştir. Dün ve bu
gün mali müessselere vukubu
lan tevdiat, bankalarca yapı
lan tediyattan çok fazladı r .. 

Avrupa 
Birliği 

Bu ayın sonunda bir 
çok nazırlar 

Cenevrede toplanıyor 
CENEVRE, 4 A. A. - Avrupa 

Birliği tetkik komisyonu tarafın

dan teşkil edilen ve iktisadi mese
leleri bir nizam ve tertip üzere sıra· 
lamağa memur olan tali komisyo
nun 31 Ağustosda toplanacaih söy
lenmektedir. 

lngiliz Hariciye Nazırı M. Hen
derson ile Alman Hariciye . Nazırı 

Fon Curtiuı bu komitenin mesaisi· 

ne iştirak edeceklerini bildirmitlel'
dir. 

Diğer memleketler hancıye na
zırlarının da bu mesaiye iıtirak e
decekleri zannedilmektedir. 

Hakikat halde bu içtimam Avru
pa birliği hakkında icrasına memur 
komiıyonun içtimaı olacağı söylene 
bilir. Bu içtimaın 1 eyliılde açılacak 
olan Cemiyeti Akvam meclisi içti
maı ile ayni zamanda aktedileceği 

alakadarlarca ehemmiyetle beyan o
l unmaktadır. 

mecburiyetindedir. 

Brünlng maliyenin ıslahı içiıı 
kumet tarafından ittihaz olun&!' 
birleri hulasa ederek demiştir (ıı 

sız münasebatının müstakbel inkişa- "Yarından itibaren emtia ve 
fının ehemmiyetini tebarüz ettirmiş- Alman ikti.adiyatında normal o 
tim. Kat'i imillerin mütezayit icaba· tekrar tedavüle başlayacaktır, 
tı neticeSinde ve bütün manialara ,imdi lüzum vardır. Bu, itimadı!' 
rağmen zaruri olmaya başlayan bu ıisi için zaruridir. Ecnebi mernl 
mülahazalar Paris, Londra ve Bcrlin ler vahim anlerde Almanyanm .J 
mülakatların< tevlit etmişlerdir. Ya- sini topladığım g~rürle .. se bey el 
rın akşam halyan hükumetinin dave lel müzakerabn bıze beynelınil 
tine icabetle Hariciye Naz1rı ile bir· 1 tııa! alemin~e. muntaz~. ~em 
likte Romaya gideceğim. temın etmesım bekleyebılırız. 

Bursa - Gemlik yolunda 
BURSA, S (Hususi) - Dün akşam Bursa - Gemlik yol . 

Kurtul nam mevkide Yalova' dan gelen dokuz otobüs maskelı 
silahlı r.ıeçhul şahıslar tarafından tevkif edilmiştir. Rivayete .,, 
zaran 90 kiti kadar tahmin edilen yolcuların 2000 lirası gatrı 
dilmiştir. Haydutların takibi için müfrezeler çıkarılmıttır. 

Rusyada beş senelik programın neticeleri 

MOSKOV A, 4 A.A. - Leningratta kiin Ruski Diesel f 
rikası 1 ağustosta muayyen mihletten çok evvel beş senelik P' 
gramını bitirmiştir. Bu fabrika 1 ağustos 1930 dan 1 ağuft 
1931 tarihine kadar istihsal saha11na cem'an 41,840 beygir 
vetinde makina yetiştirmiştir. Sovyet Rusyanın birincisi olaıı 
fabrika 50 bin ve 24 bin ôilovatlik türbinker yapmıştrı. (Ta•1 

Köylüden borç yerine niçin buğday alınıyor? 
(Başı 1 inci sahifede) salahı yapıp yapamıyacağı bil- zettirmemek hususatı teemııı' 

ğundan ileri gelen bir buhran hassa dünyadaki buğday buh- ediliyor. 
hüküm sürüyor. Fiat düşkünlü ram karşısında temamen kesti- Binaenaleyh banka mecli 
ğü dolayrsile ecnebi buğdayla- rilemez. Bunun için bir salah idaresi buna esaa itibarile ka 
rın memlekete akmasına karşı vücude getirebilmek üzere, vermiştir. Bu büyük bir itlf 
beher kiloda altı kuruşu geçen prim oisbetioi yüksek tutmak Banka bunu başarmak için lı< 
bir gümrük himayesi vardır. icap eder. Devlet bütçesi am- hassa bunwıla iştigal edeci'. 

B . · "ht" me hizmetlerinin zaruri maSl'af husuıi teıkilit vücude getirıl" 
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Salahiyettar mehafil, yarın 
normal muamelata evvelce tah 
min edildiğinden çok daha faz
la müsait şerait altında başla
nılacağı kanaat•ni izhar etmek
tedir. 

ızım ı ıgacımız 1 .1 'd .. · · l'd' B kt h-'-kı d ..r 

4 .1 .. fu h b arı e varı atı tevazun ettırmıt, ı ır. u no a ...,. o a m.,. Ü 
.. 

1 mı ! 00 
nf k ;s;; k"İ hat fazla varidat kalmamış olduğu lisi idare reisi Sabit ve umıı' m 

ıçı~. 1va~;tı s;ne 
1 

k t l ıb 0 
- :- için, bütçeden para tefrikine müdür Şükrü Beylerle gö · m 

aa ~he,. mı ydon Ben a ug k~ imkan yoktur. tüm. Ayrı bir teşkilat yapı~ 
ya ı tıyacı var ır · u sene ı • ! sı lüzumunda mutabık kaldJı rı 
buğday mahsulü geçen seneki Yeni bir vergı konursa Diğer taraftan Ziraat bankaıl M. Brüning'in nutku ve 

Fransız gazeteleri 
gibi bu miktarda kalsa idi, İs- Yeni bir vergi ihdasına ge • bu iti köylüye ve memleket 
tanbul'da buğdayın okkası 7- lince: Düşünülmelidir ki bu bir hizmet olmak üzere yapıl' 

PARlS, S. A.A.- M. Brü
oiog'in telsizle her tarafa Def
redilmiş olan utku Fransız 
matbuatında umumiyetle iyi 
bir tesir yapmıştır . Gazeteler 
M. Brüning'in Pariste bulundu 
ğu srrada bırakmış olduğu do
ğruluk ve mertlik intrbaını bo
za bilecek hiç bir şey söyle
memiş olduğunu kaydetmekte
dir. Gazeteler M. Brüniog'in 
çelik miğferliler teıkilitı aley
hinde açıktan açığa vaziyet al
mak ıuretile Alman milliyetçi
leri tarafından giritilen teşeb 
büslerin muvaffakiyetle netice
lenmesini Alrnanyayi doğru
dan doğruya bir uçurma sürü
kliyebileceğini anlatmıt olma
sına hususi bir ehemmiyet ver
mektedir. 

8 kuruş arasında satılabilirdi. vergi bir senelik olarak tesis e- 1 d Al k h .
1 

k _l 1 k ı ır. aca ta sı etme nor 
Bu da gümrük himayesi mik- dilecektir. Çünkü ge ece sene tasından hareket etmemelidir 
tanna tekabül eden bir hat o- için havaların bu seneki derece Ziraat bankası teşkilatında 
!urdu. Fakat toplanan maluma de müsait gi~eceğine ve .. mem- lıtanların yüksek, mefkureci 
ta göre, bu sene memleketin leket ma~sulatı~da feyzu beı:- ciyeleri bu huıusta bir temio' 
buğday mahsulü 30 milyonken ket olacagın~ gore ~e.sap d~g- tır. Bundan batka bankal1~ 
lale yaklaşacak, hatta bazıları- r~ olama~. Bır s.e~e ıçın tesıs e- buğdaylarrköylüden aatın alııııl 
nın mütaleasına göre geçecek dılecek bır vergının tarh, tabak ğı fiat bu senenin bol rekolte' 
tir. ' kuk ve tahsil devrelerinde uğ-

randacak mü&kilit malumdur. nin tayin edeceği fiat olmarıı' 

Bankrrl•r komisyonunun 
tavsiyeleri 

NEVYORK, 6. A.A.- Al
manyadaki ecnebi kredilerinin 
geri çekilmemesi hakkında 
Rayhişbank müdürü M. Lu
ther tarafından tanzim edilen 
planı tetkik eden bankerler ko 
misyonu bu husustaki tavsiye
lerini havi raporu bitirmiı ve 
Avrupa hükumet merkezlerine 
göndermiştir. Bu tavsiyelerin 
Luther planını Almaoyaya faz
la bir yük tahmil etmeksizin 
kredileri Amerika piyasaların
ca daha eyi kabul edilebilecek 
bil' şekle koyacak surette tadil 
ettiği haber alnımıftır. 

Normal :senelerd• olsaydı .. 
Bu hal normal senelerde ol

aa id\, hariçte buğday için za
ten fazla bolluk ve az istihlak 
buhram olmaaaydı, ticaretin ta 
bii iti olarak tüccar onu mem -
leket haricine sevkeder, satar
dı. Nitekim bugün arpa mah
sulümüz baklanda bu hal cari
dir. Fakat cihanda hasseten 
buğday buhranının hüküm sür 
mesi, ayni halin buğday hak
krndada cereyan etmeme.ini in 
taç ediyor. Hatta cüz'i bir kir 
bile göstermiyor. İti kendi hali 
ne bırakmak iıe mahzurludur. 
Çünkii: 10 milyonu hatti biraz 
geçen çiftçi nilfuıumuzun yüz
de 60 rodan fazlası hubuh.tçı
dır. BWtlann yetiştirdiği mah
sullerin batıdan buğday gelir. 

Memleket ihtiyacından faz
la hasılat, mem·leket istihlak 
pazanna arzedilince fiat umul
duğundan çok atağı düşer.Köy 
lü borçlarım ödemek, senelik 
ihtlııyaçlarrnı görmek içtn az 
fiat bulan buğday mahsulün
den çok miktarda satmak isti
yecek, bu suretle arzedilen buğ 
day miktarı arttıkça fiat de 
dütecektir. İtle bu itibarla bu 
işe müdahale zarureti vardrr. İki Iran gambotu 

PALERMO, 4 A.A. - lran hü-
kiımeti hesabına burada yapılmakta 

ilk hatıra gelen tedbir 
- Bu hususta alınacak ted

olan bir gambot denize indirilmiş- birler neden ibaret olacaktır? 
tir. Bu münasebetle yapılan mera- - Bu tedbil'lerlıı ilk hatıra 
simde fran orta elçisi ile bir çok ze· gelen şekli ihracatı prim ile tef 
vat hazır bulunmuştur. 

Napoli'de yapılmakta 
ci bir Iran gambotu da 
denize indirilmiştir. 

vik etmektir. Prim usulü dai
olan ikin- ma serbest ticareti harekete ge 
aynı ırün tirir. Prim ne kadar yüksek o

Bir tayyare düştü 
lursa olsun, bu hareket o kadar 
kuvvetli olur • 

Fakat, verilen primlerin da-
BOURGES, 4 A.A. - Bir as- hili fiatler üzerine ne nisbette 

keri tayyare burada düımüştür. Pi- ı tesir yapacağı, köylü hissesine 
lot ile makinist kömür haline gel- primin ne miktarının düşeceği 
mitlerdir. ve bu düsen miktarın umulan 

' lrdır. Bu noktadan hareket fl. Bwıun vaziyete medllr olmadık 
H mek fiatleri düşürmeğe münt 

tan baıka, memlekette - er hi olur. Meseli, bu fiat İıtaJI 
memleketin en büyük kıymet bul'da okka başma gUrnriik b_ı 
ve istioatgihlanndan olan -

mayesinin nazari olarak tayı ahlikıyatmdan kaybetmek ne- ah 
ticesini vermesi ihtimali de edeceği fiatten, nakliye, t p1 

ve tahliye, sigorta ve diğl 
vardır. Sonra, söylediğim gibi masraflar çıktıktan sonra eldt 
nihayet hükumetin eline geçe- edilecek miktar olmalrdır. 
cek miktarın fiat üzerinde ya-
pacağı tesirin verilen. prime na ihraç fırsatı yaratmalı 
zarao niabetinin de az olmasr Bwıdan baıka bu uıulün .,.; 
çok muhtemeldir . enir olmaamı en iyi surette tt 

mıo. edebilmek kin, bütiin ku{' En müenir çare .. , .11 
. velini büyük istihlik m_. Bu işin en müessir çaresı pa _,.. 

d d b rine hububat sevkedebiletı •-
zardan doğru an oğruya uğ- !arda temerküz ettirmelidir· 
day mübayaa ederek stok yap- , .11 

k · 1 Böyle 'bir stokun banka eluw 
maktır. Bu sto içın izım ge- toplanmaaı her noktadan faydl 
len parayı vergi tarhı ile bul- lıdır. Çünkü banka bunılan Si' 

makta yukarıda saydığım mah lektörlerden geçirerek tenıİ" 
zurlar vardır. Fakat köylü sat- h 

ler, tasnif eder, hariçten ela ' tığı buğdayın parasını ne yapa ah uO 
muvaffakiyetle sat ilir ve r> caktır? 
kumetten de himaye görür, ~ 

Elbette -borçlarına verecek- kabet edebilir. Bir miktar z•· 
tir. Köylüden borcu yerine mu 

rar görse bile Hükılrnet bir ~ 
ayyeo bir fiatte aynen buğday re bulabilir. Çünkü banka bil 
alınınca ayni netice elde edilebi d 

şirket ise de . memleketimiz t 
lir. Elverir ki bu suretle topla- Ziraat kredisi bir hususi teıelr 
nan bu.;1daylar stok yapılsın, fa büs değil, bir amme hiznıelf 
kat tekrar memleket pazarları- ı 

mahiyeti arzeder. Umumi bii ·,. na arzedilmesin. 1 
çeden bunun zararını karşı ş· 

Ziraat bankasının rolü mak bir amme hizmeti görrıı~ 
Köylünün birinci alacaklısr nin aynidir. Gelecek senert1~ 

Ziraat bankasıdır. Banka bu hava tezahürlerie göre elindel'1 

seneki borcunu bankaya buğ- malı muhafaza edebilir. 
day olarak ödemekle gelecek Banka idare meclisi kararı~ 
sene için bankadan istikraz et- da tayin olunan fiatin fevkind~ 
mek imkanını temin etmiş olur bir fiatle satarsa fazlayı iade)'' 
Bakadan mütemadiyen de te- de tasrih etmiştir. Borçlud' 
cil olunursa o zaman banka it- borcuna mukabil buğday alırt • 
leyemez bir hale gelir. Bu se- dığı için iadenin kabiliyeti de 
bepledir ki, bu sene bankaya aşikardır . 
esaslı birvazife yükleniyor.Buğ Eğer çiftçilerimiz arasınd' 
day istihsal eden çiftçilerimiz- birlikler teessüs etmiş ol,ayd• 
den matlubatını para olarak bu mesele kendiliğimden halle
değil, buğday olarak almak, dilmis olurdu. Hükumet bu 11t 
bunları memleket pazarlarına ticey~ ermek için tctlcikatırtı ı· 
-fi . 
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ıcare Odasında 
Ekononıi 

Çekoslovakya bu sene 
bizden tütün alıyor 

.Açılacak münakasaya Trabzon 
Artüvin tütünleri de dahildir .. 

ve 

J Çekoslovakya rejisi muahe- ' gümrük' tarifesinin yükseltilme 

/ •:ıucibince bu sene memleke sidir. 
~~ızden tütün mübayaaoı içın ltalyada buğday için 
ı unakMa açmı~tır. yalnız Çe- alınan tedbirler 
;.oslovak ı·ejisinin alacağı tü-
tınler meyanında Trabzon ve Alınan malumata nazaran, 
~_rlüvin tütünleri dahil değil- ltalya hükumeti buğday fiatle-

1· rinin dütmesine m&ni olm~ 
. Ellerinde Trabzon ve Artü- için ittihazına karar verdıgı 

•ın tütüderi bulunan tüccarm mühim tedbirlerin tatbikatına 
llıüracaatı üzerine Ofis bu hu- geçmittir. 
b~sta vekalet nezdinde teşeb- Bu tedbirler meyanında but 

uste bulunmu§tu. day idhalat resmi artırılmış, un 
l Dün lktısat vekaletinden ge imalinde kullanılan yerli buğ
e.n bir telgrafta, Çekoslovakya day mikdarı yüzde 75 ten yüz

lutün inhisar idaresinin önii- de 95 e çıkarılmıt ve köyl~ye 
~Üzdeki son baharda mühim yardım için 300 milyon lıret 
ır münakasa açacağı ve bu tahsis edilmittir. 

llıi.inakasada Karadeniz, Trab- Maamafih İtalya Ziraat müs 

d
zon. ve civarı tütünlerini.n. de te§arı bir beyanat~nda al.ına~ 
~hıl tutulacağı Prağ elçılığt- tedbirlerin ümit edılerı netıceyı 

dn~n it'anna atfen bildirilmekte vermediğini söylemektedir. 
ır. Müstetar yeni tedbirler ~tü-
Ofis şimdiden Trabzon mınr nüldüğünü il&ve etmektedır. 

takasındaki tütün tacirlerine Mercimek mahsulü 
Vaziyeti bildirmittir. İZMİR 4 - Mercimek mah 

Ecnebi gümrük mahsulü idrak edilerek ilk mah 

tarifeleri sul piyasaya getiri!di. • .. -· İhracat ofisi bütün ecnebi 
ıı_temleketlerin gümrük tarifele 
rıni getirterek kıymetli bir kol 
lelu ' /on vücude getirınlttir. 

Erbabı ticaret bukolleksiyon 
daıı ç.ok i~tifade edecektir. 

l\1ısıra üç aylık 
ihr~catımız 

İhıncnt ofisi 1931 senesi ilk 
iiç ayı zarfında Mısıra ihracatı 
mı:ı: hakkında bir istatistik yap 

Kambiyo Borsası 
htcrlln 1030, j Kuron 15,92, 

Dolar 0,47,221 Ştıını 3,35,50 

Frank 12,03, Pezcta :>,26,50 

Liret 9,01 ,75 R. mark 1,99,50 

FrankB. 3,38,25 _z_ıo_ı_ı __ 4_,2_0_, -

Drahmi 36,48,80 _P_cn_c::..11 __ 2_,1_0_,8_7 

Frank 1. 2,41,87 Ley 79,39, ,_..:.__ _ __;, __ 
Leva 85,40, Dinar 26,60, 

nıı ~l rr. 
• u istatistiğe nazaran, Mısı- Florin 

rır.. bu üç. ay zarfnda u~umi 
ithal;itı 7,966,373 Mısır !ırası

11 17, ~ ~ervoneç 108!_ 

{ 
Altın 914,00 Borsa 

harici 
Mecidiye !>2,50 
Banknot 266, 

dır. 
Bu aylar zarfında me~leketi 

mizden Mısır a yapılan ıhracat 
E~lıam ve Tahvilatın nevi 

1. d ' istikrazı dahlil 
İse l,!60,598 Türk ıruı ır. 
H 

. . Düyunu muvahhldc 
albuki geçen senemn aynı ay 1 ı ıı Demlryollan k ram ye 

93,25 
66,00 

3,50 
l a rında 2,031,638 lira idi. 

Mısıra ihı·acatımızın bu ka- ı _ - 4,._,._ ...... ~._.... 
dar · zı:.lmasına ~ebep Mısır 1 

,ı{em!ekette 

Uu dağa tenezzüh 
BURSA 5 - Burada intişar 

eden Hakkın Sesi gazetesi bu 
cuma günü için büyük bir Ulu 

Arif Or:ıç Beyi dö- dağ tenezzühü tertip etmiştir. 

hd
. Bu tenezzüh senenin en bü-

Ö .üm e 
Tehdit! 

·---
venJere te ıt h ı k K fil yük seya ati o aca tır. a ı ~ 

ınektubu gönderildi sabahleyin otobüslerle Uludag 
y t . b •muharriri oteline çıl.acak, öğleden sonra 
arın gaze esı a, 1. 1 · k akşam 

Arif O B y'n Mahmutpaşa- Kirez ıyay aya ınece , . 
dıı Kü':~çü e ~anında maran- , yemeği Dolubab~ na"".ıle m~: 
"o f b 'k h'b' Memduh ruf ve Marmara ıle Bolyont go 
.. z a rı ası sa ·. ı · 1 1 kt 
Ve Ha reddin Beyler tarafın.- lüne nezaretı o an çam ı a ye
d y · d "tevellit necek guruptan sonra avdet e-

an neşrıyatın an mu ' B "h h 
t .. k 'I d .. - ")d"g-u"nü diltcektir. u tenezzu seya a 
ee.sur sev ı e oı;u u ·· ·ı I ·ı b 0 

h-b · ·k tine bir çok zevat, aı e erı e ır-
" er vermışt• · k d ki d' l t n dd' likte iştira e ece er ır. s a 

Dün Mcm<luh ~~.H~yre .. ın bul ve Yalovadan gelecekler 
Reylerden öğrendıgımıze gore, d d 
nıumaileyhin fabr;kalarına ta- e vaBr !r · '- . • İn 
banca resmi taşıyan bir tehdit •r 1< py.-ıız ıç .. 
mektubu gön.lerilmiş ve bu iki B~ ':l!"'DIR 5 - Dun .~ece 
arkadaş Arif Oruç Beye taar- şehrımızın "°ayırlı. mevkıınd~ 
tuzlarından dolayı ölümle teh- Mehmet oğlu Refık Efendı, 
dit olunmuşlardır. Diğer taraf- bahçesinden kar~uz ç_almış 0

• 

tan Yarın başmuharriri de ga- lan Mehı_net .. is~ınd~ ~~r ada~ı 
~e.tesinde yazdığı yazılarda bu tabanca ıle oldurmuştur. Katıl 
ıkı zatın Yunus Nadi Bey tara- yakalanmıştır · 
fından para ile tutularak kendi- Manisada hırsızlık 
sine taslit edildiklerii ima edi- MANiSA 4 - Jandarma ku 
yordu. mandam biııbatı Ziya Beyin e-

Bu hususla Memduh Bey de- vine sabaha karşı bir hırsız gir 
miştir ki: miş, 400 liralık mücevherata-

- Biz ne Yunus Nadi Beyin şırmıştır. 
ne ,unun (;unun adamıyız. K~ f zmirde bir cinayet 
di itikatlarımızm ve prensıplerı lZMlR 5 - Bu sabah saat 
ınizin esiri olan insanlarız. Yu- yedide Çi~li mevkiinde. Asla~ 
nııs Nadi Beyi hiç tanımayız v~ adını taşıyan bir çiftlık Beyı 
fabrikamızda namına da en kü vaktile çiftliğinde çalı~makta 
çük bir mobilye yapılmamıştı~. olan Adem ismiı:?e ~ir .~en~~ 

Hic bir tehdide de ehemmı- ri dört el kurşun ıle oldurmuş-
Yet alfetmiyoruz.,, tür. 

- -··- - Cinayetin sebebi Ademin ev 
Bartın belediye reisi velce çiftlikte çalışırken ~ird~ 

el Rartın belediye ı·eisine işten bire işini bırakarak çekılmesı, 
' bı;ek.tirildiği hakkındo çıkan çiftlik sahibinin de bu defa .ken 
"~ . ;;. ..ı.....ı.a anlas disile karşılaştığı zaman hıdde 

1 Hakkı 
Huzur 

Ticaret Odası ve Borsa 
meclisi idarelerinden 

de kaldırıldı 
Ticaret odaları ve borsa i

dare meclislerinde bulunan me 
murlarm hakkı huzurları yü
zünden ortaya bir mesele çık
uııştır. 

Barem kanununun ahkamın 
dan biri de, gerek umumi gerek 
hususi ve mülhak bütçelerden 
maat alanların gene umumi, 
hususi ve mülhak bütçelerden 
huzur hakkı veya tahsisat al
mamalarına dairdir. 

Ticaret ve sanayi odaları ka
nunu mahsusile erbabı ticaret 
ve sanayi arasında müteşekkil 
müesseseler olup Odaların büt 
çesi muhasebei umumiye kanu 
nunda tarif edilen umumi, hu
susi ve mülhak bütçelerden ad 
declilmemektedi•. ve tem amile 
bir müeuese bütçesi ıibi görül 
mektedir, , 

Maliye vekileti Oda bütçe -
)erinin de hususi bütçe olduğu
nu beyan ile bu kararı lktısat 
vekaleti vasıtasile tamim et
mittir. 

Fakat Maliye veklletinin 
tebliği hakkıooa Odaca ve ali 
kadarlarca Şurayı devlete mü .. 
racaat edilerek itirazda bulu
nulmuttur. 

Şurayı devletçe meselenin 
intacına kadar Devlet bütçesin 
den maaş alanlara huzur hakkı 
verilmiyecektir • 

Üç parmağı keıildi 
Pertembe pazarında matbaa 

makinisti Haçik efendi elini 
makineye kaptırmıt, sol elinin 
üç parmağı kesilmiştir. 

·Tütün inhisarında 
yeni kadro 

• Tütün inhisar idaresi umum 
müdürü Behcet Bey rahatsız ol 
masına rağmen, romatizmalı 

ayağı sarılı olduğu halde dün 
daireye gelmi§ ve müstacel iş
leri İntaç etmiştir. Öğleden 
sonra müdürler encümeni içti
ma ederek yeni kı.dro dolayısı
le idarede yapılan değişiklikler 
etrafında bazı müzakere ve mu 
karraratta bulunmuttur. 

MüJkiye hey' eti teftişiye 
reisi şehrimizde 

Mülkiye heyeti teftişiye rei
si Sabri Bey dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir • 

Recep Bey dün 
Y alovaya gitti 

C. H. F. katibi umumisi Re
cep Bey dün fırkaya gelerek kl 
tibi umumilik bürosunda meı
gul olmuştur. Recep Bey ak
şam üstü Yalovaya gitmittir. 
Bir kaç gün avdet edecektir. 
Pazartesi veya salı günü fırka 
m"rkez idare heyeti Recep Be
yin riyasetinde bir İçtima akte 
decektir. 

İzmir valisi iyileşti 
IZMIR, 4 A.A. - Bir müddetten 

beri rölçükte tedavide bulunan Vail 
Kizım Pata tam bir sıhhat ile av· 
det ederek vazıfelerini ifaya baıla

mışlardır. 

Konya lisesi izcileri 
INEBOLU, 4 A.A. - Konya li

sesi izcileri bugün buraya geldiler. 
Memleket idman yurdu gençleri ta· 
rafından hararetle karlılandılar. 

lzmir gazeteleri için 
IZMİR 4 - Gazeteleri tet

kik için lzn,ir adliyesinde bir 
kalem teşkil edileceği anlaşıl
mıştır. 

Kablo yerine telsiz 
ANKARA 4 (Telefonla) -

Kablo şrketile devam eden "':ü 
zak ~re bitmiş, bu hususta bır 
proje hazırlanmıştır: 

Bu projeye göre tırket kablo 
tesisatı yerine telsiz tesisatı ya 

hakkı huzur kalkı or! 

Meğer katil eskiden 
de mahkummuş ! 

Topçularda bir meyhanede vukua 
gelen cinayet davasına başlandı 
Tahmil tahliye amelesinden 

Bayburtlu Nazmi evvelce 7,5 
seneye mahkum olmu9tu. 4 ma 
yrsta da Gala tada Topçularda 
bir birahanede arkadatı Meh
medi yaralamı§, aralarına gi
ren Y orgiyi de öldürmüttü. 

Dün bu katilin davasına baı
landı. Y orginin karısı ve çocu
ğu mahkemeye gelmişler, ağlı 
yorlardı. Katil inkar etti: 

- Belki Mehmedin bıçağı 
ile tesadüfen öldürülmü9tür. de 
dl. 

Şahit Hilıni Nazminin Yor
giyi öldürürk~ gözü ile gördü 
ğünü söyledi. 

Muhakeme başka bir güne 
kaldı. 

Balıkçı Hikmetin 
muhakemesi 

Balıkçı Hikmetin nakzen 
muhakemesine dün devam edil 
di. Müddei umumi iddianamesi 
ni dermeyan ederek, 12,5 sene 
hapis cezasında ısrar etti. Kati 
lin vekili tahrik olduğunu söy
ledi. 

Maktuliin annesi 1000 lira 

tazminat istediğine dair mah
kemeye bir istida verdi. 

Muhakeme karar için bırakıl 
dı. 

"Yarın,, aleyhinde bir 
dava daha 1 

Yarın geztesinin 'yere batsın 
böyle belediye,, serlavhalı bir 
yazısından dolayı aleyhinde açı 
lan dava hakkında dün ikinci 
ceza kararını vermiştir. 

Evrakın Yarın aleyhindeki 
diğer davalarla tevhit edilerdc 
ağır cezaya havalesine karar 
verilmittir . 

Rüşvet teklif eden 
Yahudi 

Hasköyde bir hahamın ölü
münden İzak isminde birini 
mes'ul tutmuşlar. Bu esnada 
İzak Hasköy polis memurların 
dan Rıza Efendiye 30 lira rüt
vet vermiş. İzak ta gitmiş polis 
müfettitliğine haber vermit-. 

Dün Rıza Efendinin muha
kemesine başlandı. Polis mü
fettişleri dinlendiler. Parayı a
lırken gördüklerini söylediler. 

Muhakeme talik edildi. 

Tütün deposundakanlı 
bir arbede oldu .. 

Üç kişi yaralandı. Biri hastaneye 
götürülürken yolda öldü .. 

Osküdarda, Bulgurluda ki
reç Ocaklarında Nezir Mehmet 
taşçı Hasan, taşçı Kara Ahmet 
Seli.ms,.: Maliye tahsil şubesi 
memurlarından İsmail Ef. ile 
mahdumu Topkapı tütün depo 
sunda müstahd<".'h İhsan arala
rında sıı;ara yapmak meselesin 
den kavga çıkmış ve hepsi de 
sopa ve bıçakla biribirlerine gi 
rerek Nezir Mehmet, taşçı Ha 
san taşçı Kua Ahmet yaralan 
mışlar ve tıp fakültecine kaldı 
rıldıkları esnada, bunlardan Ka 
ra Ahmet yolda ölmüştür. Tah 
kikata devam edilmektedir. 

Bir otob Üs duvara 
çarptı 

Keresteciler - Eyip arasında 
itleyen toför lsmail Efendinin 
idaresindeki otobüs Mürselpa
şa caddesinden geçerken duva 
ra çarpmııtır. Otobüsün camla 
rı kırılmış, içinde bulunan müş 
terilerden Bahar ve Hiski isim 
)erinde iki kiti başlarından ya 
ralanmışlardır . 

Mecruhlar hastahaneye götü 
rülmüşlerdir. 

Denizde iki ceset 
Evvelki akşam saat altıda 

Samatyada Narlıkapı •ahilinde 
bir ceset görüle ,--~--- --~"" 

Etyemezde Yenim ah ailede 
deniz kenarındaki kayalar ara
sında 30 yaşında kadar tahmin 
edilen bir ceset daha bulun
muştur. Hüviyeti anla~ılamı
yan cesetin ayağında !istik İs· 
karpin, ayağında lacivert bir 
pantalon ve ağzında iki altın 
dit vardır. 

Zabita tahkikat yapmaktadır. 
Üzerinde bir bıçak bulundu

ğuna göre, sabıkalılardan biri 
olması muhtemeldir. Ceset 
Morgtadır . 

Dikkatsiz şof Ör ölüme 
sebep oldu 

Evvelki gece Küçükpazarda 
feci bir otomobil kazası olmuş 
tur. 

Şoför Asımın idaresindeki o
tomobil Küçükpazarda Zeyrek 
caddesinden geçerken otomo
bilde bulunan diğer şoför Fa
ikin kucağındaki büyük bir de
mirin dıtanda kalan ucu Meh
met isminde bir ameleye çarpa 
rak ağır surette yaralamııtır. 
Başı parçalanan Mehmet Cer
rahpaşa hastahanesine götürül 
müşse de tedavisi kabil olama 
mı:;, bir müddet sonra ölmüş
tür. Şoför Asım ve Faik yaka
lanmışlardır. 

Otomobil altında 
Şoför Mehmedin idaresinde

ki otomobil dün gece Fatihte 
Sülüklü caddesinden geçerken 
9 yaşında Zeydullah isminde 
bir çocuğa çarparak başından 

rek çıkarılmış, 
yapılan tahki- j 
katta bunun Ye 
dikulede ka
sap Koçonur 
oğlu 17 yatır 

da T anaş oldu
ğu bir kaç gün 
evvel evindeı• 
tagayyüp ettiğ; 

, tehlikeli surette yaralamıştır. 

anlaşılmıştır. J.1a,ruk Sot"i 

T anaşın akrabasından Soti
ri, T anaşın cumaı lesi günü 
dört ki,i ile birlikte sandala bi
nerek gezr.ıeğe gittiğini ve ih
timal denize girerek yüzmek 
bilmediği için boğulduğunu ve 
yanındakilerin de korkarak po
lise haber vermediklerini söyle
mektedir. 

Çocuk baygın bir halde hasta -
haneye götürülmüştür. 

Berber dükkanındcı 
cerh 

Taksimde J.ı;ı.ıal caddesin
de 43 numaralı dükkanda sakin 
berber Bürhaı:eJdin, dükkanı
na gelen ressam lzmirli 31 ya
şında Bürhaneddini başından 
yaralamı~tır. aCrih vakalanmıs 
tir. 

Belediyede 

Otel ve Bar 
Sınıfları 

Talimatname teşrini
saniye kaldı 

Belediye otel, bar, lokanta 
ve emsali gibi yerleri sınıflara 
taksim ederek ona göre fiyat
lar teıbit etm~ti. Daimi encü
men her türlü hazırlığı yapmıt 
Ve bu ay başında tatbikebatlan 
masına karar vermiştir. 

Fakat bu işin salahiyet mese 
lesi olduğu anla9ılmıt ve şehir 
meclisi tasdi ketmeden tatbiki 
ne imkan görülmemiştir. 

Şehir meclisi teşrinisani içti 
maında kabul ettiği takdirde 
tatbik edilecektir. 

Çürüğe çıkarılan 
otobüsler 

Geçen gün Taksimde yapı
lan bir kontrolda çürüğe çıkarı 
lan 14 otobüs tamir edilerek 
muayene edilmiş ve bunlardan 
12 sine tekrar işlemek üzere 
müsaade verilmiştir 

İhyanın 
Cesedi 

Maarifl!. 

Darülfünun 
Divanında 

1 ••• 1 

Dünkü içtimada 
Muzaffer Beyin 

intihabı tasdik edildi 
Darülfünun divanı dün saat 

15,30 da Muammer Raşit Be· 
yin riya~etinde içtima elnıi~tir. 
içtima saat 6 va kadar devam 
etmiştir. Ruz~amede tek bir 
madde vardi. O da evvelki ı;iin 
edebiyat fakültesi meclisi mü
derrisinde reisliğe intihap edi
len Muzaffer ve Behc;et Beyler 
den birinin tercihi meselesi i
di. 

Divan neticede Muzaffer 
~eyin intihabına karar verıniş
tır. Bu karar vekalete arzolnnı>. 
caktır. 

Türkiye 
Hahambaşılığı 

- ---
Müteveffa Beceranc 

Efendinin 
yerine kim ~elecek? 

--•- - Dün şehrimizdeki sinagok-
Bul garistandan dün larda müteveffa Becerano efen 

getirildi. dinin istirahatı ruhu için ayin-
ler yapılmış, vaizlar tarafınd"n 

Bugün defnedilecek müteveffanın ilmi ve ahlaki 

Geçenlerde elim bir kaza ne mezayasından bahsedilmi,tir • 
ticesi olarak Bulgaristanda dü- Şehrimizdeki bütün muscvi ce 
şen tayyarede bulunan pilot miyetleri matem tutmak üzre 
İhya Beyin cenazesi dün tehri- bir kaç gün faaliyetlerini tatil 
mize getirilmiştir. Bugün öğle- etmi9lerdir. Müteveffanın kab
den sonra saat 15 te Fatih tay- ri başında cismani meclis reisi 
yare şehitleri abidesinde mer- Soryano efendi tarafından söy
humun mezayasını takdir eden !enen nutkun türkçe iradedil
zevat ve arkadaşları toplana- miş olmas~ ~e~ç mu."eviler ara 
rak kısa bir merasim yapacak- 1 sında çok ıyı hır tesır bırakmı~ 
1 d M · d tır. ar ır. erasım en sonra cena 
ze Edirnekapı haricindeki şühe Bir musevl ruhani reısm 
da kabristanina defnedilecek- mezarı batında türkçe nutuk İ· 
. radı ilk defa vakidir, ve bu da, 

tır. T 
Diger pilot ta defnedildi ürkiyeyi çok seven, ömrünün 

en büyük kısmını Türkiye hari 
Tayyarenin asıl pilotu fran- cinde geçirmiş olmasına rağ

sız Bonnetete'de diğer yolcular men, daima Türk kalan Bece-
la berabeı· yanmıştı. Bu pilotun rano efA~d· k t 1 ~· ıye ısme o muş-
cesedi rle ayni şirkete mensup 
b k b

. · ı F tur. Esasen Becerano cf endi-
uş a ır tayyare ı e ranıaya · 

1 d 
nın çocukları da yı'rmı', yı' ı·mı' 

nak e ilmiş ve Burge'den Pa-
ris' e gönderilerek defncdilmi§- beş seneden beri Türkiye harİ· 
t
. cinde çalışmalarına ra?men, 
ır. T b u ürk ta İyetini daima muhafa 

Bir cinayet iddias! 
Bundan bir müddet evvel Ok 

meydanında bir havuzun dibin 
de bir ceset bulunmuş, yapılan 
tahkikatta bunun Hasköylü A 
ron Kuidi Efendi isminde bir 
Musevi c.lduğu anlatılmıttı. 

Aradan uzun bir zaman geç 
tikten sonra Aron Karidi Efen 
dinin oğlu müddei umumiliğe 
müracaatla babasının İntihar et 
mediği gibi kazaen de ölmediği 
ni, hadisenin bir cinayet oldu
ğunu iddia etmit ve buna delil 
olarak ta cesedin boynunda bir 
İp bulunduğunu ileri sürmÜf, 
yeniden tahkikat icrasını iste
miştir. 

Merkezin etraflı tahkikatı ne 
ticesinde cesedin boynundaki 
ip meselesi gene tesbit edileme 
mi,, Aron Karidi Efendinin in
tihar ettiği neticesine varılmıt 
tır. 

Tahkikat neticesi müddei u
mumiliğe bildirilmiştir. 

za etmişlerdir. 
Becerano efendiden inhilal 

eden Türkiye hahambaşılığına 
kimin tayin edileceği henüz 
belli değildir. Maamafih en 
kuvvetli ihtimal Edirne ve İz
mir bahambaşılarının isimleri 
etrafında dolatmaktadır. Ya
kında musevi meclisi içtima 
ederek ya derhal yeni hahamba 
şıyı itihap, yahut bu makama 
bir kaymakam tayin edecektir. 

Yangın başla:ken 
Küçükpazar Demirtaı mahal 

lesi bekçisi Osman A~a evvel
ki &ece yangına koıarkea aya 
ğı lllJa çarparak dütmüttür. 

Bu düşme neticesiooc Os
man Ağanın belinde bulwıan 
tabanca patlamıt, kurıun adam 
cağızın bacağına isabet etmit
tir. Ağır yaralı olaıı Osman A
ğa hastahaneye götürülmüt
tür. 

Vukuu irtihalini teessürlerimizle kaydettiğimiz !tfelô./..,t 
ht1nımın unaze~i Ankaradaki medfeni ebedisine 

rıakledilirken ..• 

a 

• 
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atbuat celsesi 
- (Başı 1 inci sahifede) 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) -
Bravo Fazıl Ahmet Bey. 

terseniz faziet karmanyolacılığı de
yiniz istersenjz türkin idrakine kar

t• kuttaı tariklik deyiniz ne derse
niz deyiniz, bizim buglinkü mukad· 
desatımızı kendi sefil maksatları ve 

ihtiraoları uğrunda Uf"k diye kul. 
!anmak istemektir. Bizim takdis et-

A 
.c; 

11 

Asrın ııındcsi "Milliyet" tir. 

6 AGUSTOS 1931 
iDARE.HANE - Ankara cadde. 

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
l•tanbul. 

Telefon numaraları: 

Hususi otomobil 
-Frdnsızcadan-

mek iıtediğimiz 

di hizmetlerinde 
mefhumları, ken
uşak diye kullan-

si N 
l •ta 

24311 - 24312 - 24313 

,1BONE ÜCRETLERi 

Dostum Groniyelere altı bey 
girlik kapalı bir otomobil satın 
aldığımı söylediğim zaman 
Ogüst Groniye yüzünü ekşitti. 
Dedim ki: 

Bu söz bana dokwıdu. Hal
buki ben meraretle idare ettiği 
me k.'-lidim. Maamafih ses çı
karmadım. 

Ayrılırken, Ogüst perşembe 
günü için bir gezinti daha tek
lif etti: 

Fazıl Ahmet B. (Devamia) -
Arkadaılar; her türlü muhataraya 
imki.n veren içtmai, siyaıi ve ter• 
biyevi bir mese1enjn karşısındayız 

binaenaleyh müsaade buyurursanız 

bunu heı- taraftan ayrı ayrı mütalea 

edeceğim. 

Eıki zamanları, ~tibdat devirleri
ni bir tarafa atıyorum. Arkadaşlar, 
me§rutiyetin ilin edildiği tarihten· 

beri bütün ifadelerinizden anlaşıl· 

mak demektir. 
Arkadaılar; bu hareketi İnsan na

sıl tasvir edel>ilir. Vaktile bir ıey 
yazmlftım, dedim ki bu doğrudan 
doğruya hastanın sargısını çıkarıp 

da cellat kemendi yapmağa benzer. 

3 
6 

12 

G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kuı·uı 800 kuruf 
6 .. 750 

" 
1400 

" 12 
" 

1400 
" 

2700 " 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti &eçen 'lushalar 10 kuruş 

tur. Gazete ve ınatbaaya ait iıler 

için müdiriyete tnüracaat edilir. 
( Gazctcıniz ilinların mes'uliyeti.ni 
f lcabul etmez. 

- Evet, bu bir çılgınlıktır. 
Fakaf hayatımda o kadar az 
otomobil kullandım ki .. 

- Doğrusu ben bu otomobil 
le ne yapacağını anlayamadım. 
Otomobil tehlikli bir şeydir. 
Ya birisinin kafasmı yayarsı

nız , yakendi kafanızı .. 
- Öyle amma, seyrüsefer

den vesika aldım • 

mışhr ki Türkiy .1 in başına gelen 
- Bu sefer Compiene gide-

lim dedi. 
B •. a • had le · · e e (Bravo ıeslen' ) yapılmıtt ve görül4 

ir ay sonra artık otomobile ıy sı re rın en zayım, n z - ' 
h . 1 - b 1 • d b' mü• olan •ey budur. Burada bu-alışmışlardı. Ogüst işi olmadı ır, en amansız se ep erın en ır· , , 

1 dane •. mu"c 'ma e b gaflctt'ı O ga ~6ün söz söyleyen bu aciz Ömrünü 
ğı gün er bana uzun gezintiler 1 rı n r · · 
teklif ederdi. Diğer günler de flet ~u dur. Matbuat serbestliği ve tenkitle geçirmiştiı· ve Heyeti muh· 

tb t b t ti ._ · d ·ı 'k" teremenizi ve Hüki'imeti bir çok da-karısı veya kızı şehirdeki işle- ma ua e mes ıgı eru en ı ı me-
fh b. b · '- t k A k talar tenkit etmj<ı:İmdir ve daima ri veya gezintileri için araba- umu ır rınc .. on ş ıma . r a- , 
d 1 h · t' h t kk derı'n br surette hürme:kirı bulun-

tur 
İçir 

( 

Bugünkü Hava 
Dün < zami hararet 26, 

afgari 19 ( e rece idi. Bu
& ün ruz gar p~yraz hava 
bulutlu. 

- Vesika sanki sigorta mı? 
Fakat arabamın içine dört 

kişi aldığım zaman Ogüst ke
yiflendi. 

mr isterlerdi. Mağazalara girip aş ar, er cemıye ın er era ı ve 
çıktıkları zaman, beni iki üç ekamül merhalesinin beşeriyete, duğum ismet Paşa Hazretlerinin 

k d. .. b' · k dd tı matbuat hak'0<1ndaki vaki olan bü-saat kapıda bekletirler, hazan en ıne gore ır nevı mu a esa 
da kendilerini bir pastacıya gö vardır. Bizim bugün içinde bulun- tün geniş beyanatından anlıyorum 
türmeğe mecbur olurdum . doğumuz cemiyetin, cumhuriyetin ki Heyeti içtimaiye tenkitten kor-' kal 

[ 
Resim 

Galatasaray mtıktebindeki re 
sim sergisi hakkında gazete

~ lerde çıkan yazılar pek cesaret 
verecek şeyler değil!. Demek 
resimler iyi gitmiyor .. Ben samı 
yii nefise müntesiplerinden de 
ğilim, lakin güzel şeylere her-

- Ara sıra bizi de gezdirir 
misiniz? dedi . 

- O da söz mü? elbette ... 
Matmazel Nina Goniye se

vincinden ellerini çırptı : 
- Oh anne ne güzel, ne gü

zel! 
Annesi de cevap verdi: 
- Mösyö Ulioye çok kibar 

adamdır. 

Groniyelerden başka dostum 
olmadığı için, bütün diğer eski 
kibarlar gibi, pek münzevi bir 
hayat geçiriyordum. Yalnız a
ra sıra Groniyelere uğrayor
dum. 

Bu Groniyeler hakikaten fe
na insanlar değildir. Madam 
Groniye güzel değildi, fakat 
İyi bir kadmdı. Herkesin kafa
sına uyardı. Onun için Nina, 
on sekiz yaşındaydı ve annesi 
nin emirlerinden dışarl çıkmaz 
dı . 

k~ kes gibi meftunum. Bu meyan
;ı da resime de bayılırım. Onun 
ı 1 içindir ki; resme ait hareketle
~ ri alaka ile görürüm. Son za
!~ manlarda akademide yapılan gi bir sergide resim şubesinin pek 
0

1 
fakir olduğunu söyledikleri za 

0 ınZ'n hakikaten müteessir ol
m muştum. Sanayii tezyiniye, mi 
t
1

t ımri şubelerinin çok zengin <>- Çok kimseler Nina için ı "bu
' tuşuna mukabil resim şubesi- dalanın biri!,, derlerdi. Fakat 

ııin bu fakirliği nedendir bilmi- kadın bu, anlaşılır mı ? 
Ç• ,irum amma tevali eden haki- Sekiz gün sonra Groniye sor 
a ' katler artık bizede resmin inhi du: 
11 tala başladğını gösteriyor. Bu- - E, bu otomobil? .. 
e : H çare bulmak bana düşmez.. - Şimdilik mümareaemi pi-
( Sen resmi pek sevmekliğime şiriyorum. Üç dört gün sonra 
rağmen belediye resmi, güm- her şey hazırdır. Bu pazara gi b •ük resmi gibi verdiğimiz para delim mi? 
'arı hatırlatması yüzünden is- - Pek ala, nereye gidece-

~ nine güçlükle tahammül ede- ğiz? 
I :im .. Hatıra şu geliyor: Acaba - Versaya gidelim mi? 
l ·eımi':' düşm.es~, raği>;tsizlik- ı - Yok, yok.. ben Chantilly 
• :en, hımayesızlıkten mı? yi görmek istiyorum. 

ı Becerano efendinin Aksi gibi ben de burasını hiç 
1 f t sevmem. Fakat dostları mem-

1 ı ve a 1 nun etmek lazım değil mi ya? 
ı 1 Hahikaten filozof bir adam Arabaya yerleştiler. İki ka-

' >lan Hahambatı Becerano E- dın arkaya, Ogüst te önde ya
'endi herkes gibi göçtü gitti... nıma oturdu. Gezdik. Ağaçla
~usevi cemaatinin bu adamın rın altında yemek yedik. Pari 
ilümünden büyük bir teessür se döndüğümüz zaman Groni
luyduğuna inanırım. Lakin bü ye beni tebrik etti. 
.Ün bu t ~essürler, sırası gelen- _ Doğrusu güzel gezdik. 
erin meclisimizi terke tmesine Yalnız ormaodan geçerken 
nani olamıyor. . . korktum. Otobüsle kuşılaşaca 
. ~cerano Ef~;ıdını~ c~naze- ğımız zaman, siz biraz şaşırdı
;ının kaldırıldıgı yerın cıvann nız. Bereket versin otobüsün 
lan tr_amvayla geçiyordum: ~Ü 1 ~oförü mei'aretle idare etti . 
rük bır kalabalık vardı , Ayın -

Biraz suiistimal ediyorlardı. de kendine ıröre mukaddesatı mev- kan bir şey değildir. 
Fakat Groniyeler olmasa, ben cuttur. Bu mukaddesat hürriyettir. Siz bu hakiki münekkitleri kar
münzevi hayatımın içinde ne Vicdan hürriyeti, fikir hürriyeti, ir... fınıza almasanız, bügün size hitap 
yapardım? fan hürriyeti, demukrasi ve haki- eden bu arkadatınızın lakırdı söyle-

Paskalyada Ogüst dedi ki: kat perestliktir. ilme, fazilete, ul- meıine imkan olmazdı. Fakat insafı-
- Bu sefer Luvara gidelim. viyete yüksek insanlığa an samim nıza, vicdamnıza müracaat ediyo-

Otomobili de ben kullanırım. perestiş hürriyete perestiş vazifesi- rum. Hadiseyi yalnız siyasi cephe-
- Fakat kullanmasmı bil- dir. Arkadaşlar dikkat buyuruyor- sinden mütalea etmeyiniz. Bunu 

miyorsunuz . musunuz, irfan serbestisine, vicdan diğer bir tarafa bırakalım .. Matbuat 

- Öğrendim. Ben de seyrü- serbestisine, fiki< serbestisine haki- hürriyeti denilen mefhum haddi za
seferden vesika aldım. Fakat katen dost olan insan, her vesile ile tmda niçindir, ve niçin be'jeı'İyetin 
sürpriz olsun diye sana söyle- bu serbestileri bu faziletlere karşı uiun ve tarifi münakaşalarına, bü. 
memiştim. br bomba gibi kullanmak isteyen tnü müterakki, mütekamil milletle-

- Arabanız var mı? İnsanlara duıman olmak mecbur i- rn bir çok feylesofları, alimleri, mü-

- l~te sizinki var ya .. Hat- yetindedir binaenaly~h matbuat hür tefekkircri tarafından büyük müna-
ta işiniz olmadığı günler, be- riyetine fikir hürriyetine samımı kaşalara sebep olmuştur. Bunlar in· 
nimkileri alır, işlerine götüre- dost olan hiç bir şeyden korkmak- sanların birbirlerile boğuşma11, bir
bilirim. sızın kanaatine dost olan bir insan birlerine küfür etmesi, heı· türlü 

Reddedemedim. Kızı ve ka- onun mahiyetini tahrif edecek olan nezahetin hududunu atması için de
rısı da bundan memnun görü- herşeye dufman olmakla mükellef- ğildi. Bilakis biribirine en yabancı, 
nüyorlardı. Gezintilerde Ogüst tir. Şu halde yapılan şey nedir bu- biribirine en uzak gibi görünen 
direksiyona geçerdi. Arabaya nu oükun ile ve samimiyetle tetkik 1 ilim, fikir, felsefe ıtibi mefhumla
bir kaç kaza da geçirtti. edelim. Arkadaşlar; yapılan şeye rm ayni medeniyet putasının içinde 

Az sonra Madam Groniye kı istersenz irfan kasapfığı deyiniz iı- kavrularak bundan br irfan, insan-
. l d · d led. 1 lık ve yüksek bir mefkure halita., zını nışan a ığını müı e ı. · 

Zengin değil, fakat istikbali a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cıkannak içindir~ Öyle değilse Ha-

çık bir gençmiş. Ogüst: ÇapraS kelimeler sanın kıyafeti Ahmedin hoşuna git-
- Bu pazar arabayı bize bı mediği için, filanın mev,kü iktidar-

rak, dedi, yeni nişanlıları gez- 2 a 4 5 ~ 1 s 9 ıo ıı da bulunması filan adamın sinirine 

direyim . 1 • _S __ E M {\ .~ .L\f S 
1 

ı\.IJ'- B \ dokunduğu için biribirimizi boğ9.-
Biraz durakladım. Çünkü 

2 
L • L A\• • ' A F ~ M cak isek bunun için yazı yazmağa 

bir aydır, bir kere olsun otomo ı I S • L A • !- p • ! S I lüzum yoktur. Ellerimize birer ıo-
bilime binememi•tim. Verdi- -· - -ı - - LJ - ·- - pa alırız, hiribirimize girİ!İriz. Hal-
ğim benzin parası da 500 fran- - buki hürriyeti matbuattan maksut • 4 s_ E._R. • .N_ A _L_. s_ıu ç 

b 1 N" ' ded' ! E • E LIA • ·t . K i •O olanfey,bütünbunlaramahalver-
• • meden hakikatin kar,uında hakika-kg1~: u muştu. ına ya ım • ·ı-· .• A- .- .. ;ı.,. 11~-~ • 

- Kızım, nişanlını sevmiyor ı ~ !l'_ 1'- f J.. • J _ _!:. 1~ ~ _A 
musun? ~ S A L • L f F • R A F ---- --1-- -ı--

- Annem buldu. t J N ~,.!'.!~ • A K ı·§_~ 
- Evlenmek ıçın onu mu ıc L 8 y All ••AŞ• K 

tercih edersin, beni mi? 1 • ·N A M -E ii -A N ·ÜT- i 
- Elbette sizi .. 
- Beni az seviyor musun? 
- Elbette .. çünkü siz hem 

zenginsiniz, hem otomobiliniz 
var. 

Nina ile evlendik. Bir hafta 
sonra bana emretti: 

- Bugündeıt itibaren araba 
ya ikimizden başka kimse bin
meyecek, dedi, yalnız ikimiz 
ve ben de direksiyon kullanma 

, smı öğreneceğim . 

Dünkü şeklin halli 

1 2 845678 9 llJ il 

1 1 1 • • 
z-1.-- •• ,- • -· 
' ---- - •· _ , __ 
--- --- -- --- - -

4 • • •• 
- - -- -- --ı- - --ı- - -

1 il • • 
1-- •• --ı.- -ı- ---

- - - - -- -- - --1---· - -

7 a • • ' •• ------·- -1· --
8 • · n 

--------ı-- - - -
ı ___ • • • __ m ___ ,11 

tin bütün samimiyetile bunu teırih 

etmektir. 
Efendiler, biz memleketimizin 

bütün bu inkılaplarından sonra o

nun mütefekkir bir heyeti içtimaiye 
haline gelmesini iıtiyoruz. Fakat bu 

hürriyeti batı boş bir behimiyet ma 
naırnda anlamak cahilce, gafilce bir 

fey olur (Alkı,Iar). 
Bizim istediğimiz tey bu mede

ni cemiyet ve hey'ete hürriyetin 

her türlü nimetten müstefit olması 

için ıuurlu ilimle mücehhez marifet 
le, bilgi ile, dirayetle, samimiyetle 

bezenmiş ve f!Üzellenmiş bir düşün· 

me, çalışma ve anlama hürr iyeti te

min içindir. Yakıta biz h f;" r behimi 
hareket karşısında bir birimize gire 

cek olduktan ,,.onra Cümhuriyete ne 

ne lüzum rapılacak m ab edin karşısma 

.esadüf ed en umumi bir bahçe- D E 
ıin kapısında halkm birikmiş 
>luşu nazarı dikkatimi celbet
i .. Dikka t ettim ., cenazeyi se
rir için bahçeye girmek iste
ıenlerden duhuliye alıyorlardı. 
) bahçe ki her zaman herkese 

iZAŞIRI :: i -liı,-- j .ı.~~ı~ -1 
lüzum vardı, gazeteye 

vardı? 

Arkadaşlar; bu heyecanlı sözle
r imle zannediyorum ki, sizinde vic

danınızdaki heyecanınıza etmas edi 

yorum. B inaenaleyh af istemeyi za· 
it görüyorum, çünkü böyle hareketi 
size karşı hürmetsizlik telakki edi
yorum.. 

.çıktır. 
Evet! ölüm Allahın emri .. 

Jecerano Efendi gitti diye ti
careti ihmal mi ed ~lim !... 

FELEK 

Konya İdman Yurdu 
İdare heyetinden: 
1 - 23 Nisan 93 l tarihinde keşi

e edikn eşya piyangomuza iştirak 
~ıfunda bulunan uzak şeh irler hal
tnın ikramiyele rini tamamen ata
ndıkları idare heyetince anlaşcla

ık tevziat ın Eylül nihayetine ka
tr t~mdıd i takarrür etmiştir. 

2 - Evvelce t evzi ve gazetele re 

eşredile ıı liste mucibince ikramiye 
.ı.zanmı ş o!a11 zevatın bil.etleri ni 
·urt riyase tine gönde rerek ikrami~ 

clcrini 13lep etmeleri. 
ZAYİ - Kasımpaşa şubes inde7 
lmıkıa oltlugum tekaüt maaşıma 

ıt c üzdan ve sencti resmiyi ka

<>en z1yı eylediğimd.."11 bulanlann 
:a.ımpaşada dört kuyuda 30 nume
>lu bakbl dükkfl<'mı getirmeleri 
tcuniyı! t nT.nına r.ca ve ak>i tak-
irde ycnısini çrKcıracağımdan cs

ıl in hEkrıı ü olm y<:ıcağ: ı ilan olu

ur. 
Bakkal Ce i<tl 

Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat
namesi Bu isim altında çıktı. 

" DENiZAŞIRI ,, 
1 
2 

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

ilk eser, 
3 - Türk harfleri ile baıılmıt en güzel kitaptır. 

* * * 
Viyana'da yapbnlmıt olan renkli ve renksiz 

kılişeleri papyekuşe üzerine basdmııtır. 

• * * 
Denizaşırı gazetede tefrika edilmiş 
mektuplarının yarım misli daha 

zenğiiıleştiril miş tir. 

olan seyahat 

llTtırılmıt ve 

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

Bütün kitapçılarda arayımz. 

l-!ayat --
.AN" .A~C>L U-

SİGORT ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil 

1 
Telefon: 
lst. 531 

edilmiştir. 

1 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Varidat değil (6) Kalın çu

ha (3). 
2 - Dumanın bıraktığı (2) Yap 

mak (3). 
3 - Hamur ;,; yemek (7). Lez-

zet (3).) 
4 - iktidarsızlık (4). 
S - Kasaba ( 4) Göz rengi (3). 

6 - Bağıtlama (2). Yuva (2) 
Ev (4). ) 

7 - Uzağa iıaret (2). Karez (3) 
8 - Kendini öldürmek (7). Çok 

değil (2). 
9 - iyi (3). Yama (2). 
10 - Kayseri mamulatından (8) 

11 - Remil (3). 

Yukardan aşağı 
1 - imal edilen şeyler (7). Su 

(2) . 
2 - Aruzda bir vezin (6) 

3 - Çiçek kabı (S). insan 
4 - Beygir (2). Uzağa 

(2). 
S - Rivayet eden (4). 

6 - Kahve kabı (6). 

(3) • 
işaret 

7 - Sayeden (3). Ayakta (4). 
8 - Sem (S ). 
9 - Kötü bir haşere {3 ) . Sonu

na E ilave ederseniz yuva olur 

(3). 

10 - Yaramaz (6). Beyaz (2). 
11 - Beygir (2). Aza (2). 

Şimdi efendiler, ismet Paşa Haz 
retlerinin matbuat hürriyeti hakkın 
daki telakkileri cidden çok necip, 
müstakbel için bütün beıeriyyet i
çin hakikaten 'erefli bir telakkidir. 
Fakat efendiler, yine kendilerinin 
ve diğer refiklerimizin beyanatın

dan anlaşıldı ki,' memleketimize gel 
mit bizim baıımıza binlerce felaket 
çıkarmış olan içtimai ve siyasi meı

uliyetin en büyük mücrimi en bü. 
yük mes'ulü bu matbuat hürriyetini 
yanlış istimal edenler olmuştur. 

Efendiler; Türkiyede matbuat hür
dür. Hür kalacaktır, hür olması la
zımdır fakat soruyorum. Matbuatın 

hitap ettiği cemiyet esirmidir, kuv

vetsiz midir? Bendenizce demokra
sinin içinde hepimiz ayni derecede 

hukuka malikiz. Biz hiç aramızda 

ademi. müsavatı kabul ediyormıyız? 

(Hay<r sesleri ). O halde nasıl olu
yor da içimizden birinin derebeyli: 
ğine müsaade ederiz? nasıl olurda, 
kcndİ3İnİ bir derebeyi vaziyetinde 

halkın ırzına, haysiyetine, koskoca 
bir devletin varlığına hücum etmek. 
te serbest bırakırız? Efendiler, bun-
lar bugünkü idareye, bu Meclise, 
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T eofilos memnundu 
Afroditi Yalı boyunda bir eve 
saklayacak, onunla yaşayacaktı 
Teofilos bu macerayı hayret ı kayb~den bir adama kör d em::> 

le dinledi: !er mı? 
- Prens Andronikos bu de- Gülüştüler • 

rece müstebit bir adamdı de- Afrodit ; 
mek. .. ?! - Gecikmezsin iz , değil mil 

Afrodit, prensin istibdadına Diye rek odadan çıkt. 
bir misal daha ı>:Österdi: Teofilos memnundu. Afro 

"- Üc dört ;ene evvel şehir dit'i prens Andronikos'un yap· 
de kıtlık · olmuştu. Etraftan tığı, gibi, yalı boyunda bir evı 
mahsul gelmiyordu. Ahaliye saklayacak ve onunla yaşaya· 
dirhemle ekmek dağıtılıyordu. caktı. 
Prensin sahilde bir köşkte otu Zaten şairin uzun müddet 5< 
ran güzel bir s~v gilisi vardı. lanikte kalmağa niyeti yoktu. 
Andronikos se ,ıgil isine ve onun Elbette bir gün şehirdeki bı 
dostlarına, akrabasına lüzu- karga~alık nihayet bulrcak vt 
mundan fazla ekmek gönderi- kendisi Bizansa dönecekti. 
yordu. Bu hal o civarda sakin T eofilos Selanikten gider· 
halkın nazarı dikkatini celbet- ı k.~n (Afrodit ) ide ~r~ber gö, 
mişti: "Biz açlıktan ölüyoruz, turmeğe karar vermıştı. 
prensin sevgilisi köpeklerine Rum dilberinin ok gibi uzun 
ekmek veriyor!,, diyerek sara- kirpikleri, mütenasip endamı, 
ya şikayet etmişlerdi. Prens o pamuk gibi beyaz teni, sahhar 
gün Selanikte ne kadar bakışları ve edalı yürüyüşü şa
köpek varsa hepsini ekmekle irin gençlik ihtiraslarım uyan· 
doyurdu ve hakla ekmek tevzi dırmıştı. Teofilos, Afrodit için 
ettirmedi. Akşam üstü atına yanıp tutuşuyordu. Onu, ne pa 
bindi, sokaklarda açlıktan kıv- hasına olursa olsun Bizansa gö 
ranan halkın ıztırapları karşı- türecekti . 
sında mağrurane dolaştı. O va Afrodit, Teofilos'un odasın· 
kit siz olsaydınız, bugünkü gi- dan çıkar çıkmaz karanlık ko-
bi isyan ederdiniz ! ridorlardan koşarak kendi oda 

Teofilos müteessir oldu: sına doğru yürümğe başladı. 
- Ben şimdiye kadar gezdi- . O gece, T eofilos gibi meşhur 

ğim memleketlerde ve okudu- bır kahramanla baş başa kala
ğum tarih kitaplamıda bu de- caktı. 1)1 
rece p:addar ve müstebit bir a- Afrodit, kendisinde, kale- S 
damaa tesadüf etmedim. !er fethetmiş bir fatih gururu e 

Afrodit bu esnada dışarıda duyuyordu • 
dolaşan ayak seslerini işiterek (T eofilos) un kalbine gir-
ayağa kalktı : mek kolay bir iş değildi. 

- Müsaade ediniz de odama 
gideyim, buraya birinin gelme 
si ihtimali beni tazip ediyor. 

- Senin odana kimse gel-
mez mi? 

- Hayır ... bu saatten sonra 
kızlar odalarnıdan çıkmazlar 
ve odalarına hiç kimse gitmez. 
Siz odama gelirseniz daha müı 
terihane konuşabiliriz!. 

Teofilous bu teklifi muvafık 
buldu: 

- Haydi git, dedi, ben de 
yarım saat sonra gelirim . 

Ve genç kızın yanaklarından 
öptü: 

- Prens seni çok sever miy 
di? 

- Sağ gözü gibi .. 
- Sağ gözü gibi mi?! 
- Evet .. çünkiı, yalı boyun-

da da bir başka sevgilisi vardı. 
Onun için de: "O benim sol 
gözümdür!,, derdi ... 

- O halde prens artık dün
yayı görmüyor, değil mi? 

- Gözleri kör ınü oldu de
mek is tiyorsunuz ? 

- Tabii.. sağ ve sol gözünü 

Reisicümhura ift~ra ediyorlar. On
dan sonra hürriyet yoktur diyorlar. 

Efendiler, istibdadı matbuat vardır. 

Halbuki hiç matbuatın da istibda. 
dım kabul etmediğimiz gibi matbu. 
atın da istibdadım kabul etmeniz 

mümkün değildir. 
Sonra efendiler küçük muhalefet 

yazıları vesairenin dıtında benim 

en çok esefle gördüğüm ve bütün 
heyeti muhteremenin çok dikkatle 
mütaleasını arzu ettiğim nokta da .. 

ha öbür larafıdır. 
Arkadatlar; yeni yetişmekte o

lan nesil ki, bazı hatipler bunlardan 
bahsetti. Bilhassa harf inkılabından 
sonra ne okuyacaktır? Görüyorsu

nuz ki maalesef matbuatın bi.r kıs

mında her 'ey mezbaha mahiyetini 
almıştır. Burada lisanın asaleti, fi. 
kirlerin hakikati her gün zephedil
mektedir ve mütemadiyen insanlar 

manevi bir inkıraz içine doğru yu

varlanıp gitmektedirler. Bunun ne. 

ticesi efendiler, ahlaki inkirazdır. 

Ahlaki inkıraza uğrayan bir cemi
yette hiç bir ideali kuracak zemin 
kalmamış demektir. O zaman Bqve 
kil Paşa Hazretleri de itiraf ettiler, 
artık hiç bir şey yoktur, biz bir İn· 

kıli.p hükUmetiyiz, Avrupa vaziye

tinde değiliz. Avrupadan çok büyük 
çok esaslı farkımız vardır. Arkadaş 

lar, bilirsiniz ki Avrupada bir çok 
siyasi ve İçtimai inkıl ;..plar halktan 

gelmi,tir. Yani halkın içinden kop
muş, ondan sonra mevkii iktidara 
gelmiıtir. 

'Bitmedi) 

Sarayda otuzdan fazla güzel 
cariye vardı. Afrodit bunların 
en tatlısı idi. Elbette kollarını 
kabartacak ve sevinecekti. 

T eofilos'un gözüne ve .kalbi

ne girmeaeydi, akıbeti feci ola 

caktı. Nihayet o da diğer kızlar 
gibi, sefillerin kucaklarma atı
lacak değil miydi? Bütün öm
rü ibtitam ve debdebe içinde 
geçen genç kız, prensin göz
desi olmak saadetini kaybetti
ğine müteessir değildi .. T eofi
los ta methur bir adamdı. Ayni 
sarayda, ayni ihtitun ve salta
nat içinde, timdi de onun göz
desi olarak yaşamıyacak mıy
dı? Bu mazhariyet Afrodit'l ıe 
vinç ve neş'e içmde bırakmıftı. 
Odasına gider gitmez güzel bir 
işki sofrası kuracak, taze yemi.t 
lerle, eski şaraplarla sabaha ka 
dar, şairin kolları araS1nda içip 
eğlenecekti. Fakat, evdeki he
sap çarşıya uyar mı hiç •. ? 

Afrodit, sarayın loş dehlizi~ 
rinden geçerken, birdenbire, 
kulağının dibinde: 

-Dur! 
Diyen sert bir ses işith. 
Arkasına baktı ve durdu • 
Zayıf bir insan gölgesi (Af, 

rodit) İn önünde dikildi • 
- Nereye gidiyorsun? 
- Odama ..• 

- T eofilos ne vakit gele
cek? 

Afrodit bu son cümleyi İfİtİll 
ce: 

- Sen kimsin ? 
Derneğe lüzum görmemiıti. 
Sesi tanıdı: 
- Sofi, sen miıin? 
Diye bağırdı • 

Fakat, bu söz, zavallı ~ca
ğızın son sözü olmuıtu. 

Karanlıkta şimtek gibi ça
kan bir hançer panltısmı müte 
akip acı bir ses işitildi 

- Ahhhh .•.••... 
Afrodit vurulmuıtu. 
Sofi yere eğildi.. genç kızın 

göğsündeki hançeri çıkardı, bü 
yük bir soğuk kanlılıkla kınına 
koyarak koynuna soktu. 

- İşte bir piçin intikamı .. ! 
Diye mırıldanarak karanlık· 

!ara karıştı .. kayboldu. 
Sofi, T eofilos 'la Afrodit'iır 

muhaveresini sonuna kadar din 
!emişti. T eofilos'u sevmeğe baş 
!ayan Sofi, Afrodit gibi, kolla
rı da kalbi kadar zayıf bir ca
riyeyi lrolayca şairin kolları a· 
rasına atamazdı .. atamadı. Vur 
du .. öldürdü! 

(Bitmedil 
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ar görmeyen, her an 
bahar geçiren şehir 
ntalya portakal 

dan niaada muz 
ve mandalina-

• • • da yetıştırıyor 

Antalgada meşhur Agpark 
ANT AL y ADAN imdiye 1 hit oldum. Aa~apazarında o!

I dar ihnıal edilmiş ~la~ güzel dukça maruf bır aşçının Y~~b 
t~alyanın şrmdiden sonra ellerini tas keb~bı tencereaın;~ 
Yık bulunduğu derecei umra kenarına sıyırdgını v.e. yem • _ 

nı h . r k duğu tabakların ıçıne ag 
lb .d. a:ı ar olması yem va ı oy . . d küll dökül 

,', ııı Beyin himmetinden bi- zındakı sıgara an her 1 
~ın İntizar olunabilir .. Fil- düğünü ve ondan da a evbve 
kıka bu·· .. k b. ve 1··tı· de burnunu karıştırarak ap 
k yu ır arzu • ·· ·· 

l la İşe sarılmış olan Abidin yapmakta olduğunu gormuı-
ey v·ı· 1 .. t"" ' ı ayet umurunu ıenuz um. b" 
~llhte eylediği halda yeni Bartında da tanınmış bır 

•tıka lop yumurtayı çor a 
ınetlere yürümeğe azmey aşçının d · · d" • · · 

~İ§ ve programını tatbike tenceresinin iç.in e p~şır ıgını 
Ş~aınıştır. Biz kendisine şe- işittim! O he.rıf. h~kıkateo :r 
flı ınuvaffakıyetler temenni derecelerde pıstır kı ondabun h 
leri:ı. şey memuldür ! Velha~ıl ~ş 

Sehi,. . . cevellin çıların mutfaklarına gıren bır 
dahılınde bir daha yemek yemeğe tevbe e-

l Aııtalyanın sahil kısmı amu- der. Ellerindeki simsiyah pis 
. Yakın uçurumlu kayal~k- ve müteaffin bir bez parçaaile 

il L ı kı ıse tabakları silerler ve tabağın 
I,_ ~."llrettir. Dahi smı. 
qzl k b d b rçok etrafına ta•an yag"ları da bu U ir saha an ve ı • 

1 !i ve bahçelerden te9ekkül bezlerle silip yemeğe çeki dü-
~11lıi§ cenneti asa bir yerdir! zen verirler. Daha neler de 
lltalarda kar yağmadığından neler! •. 
erdem bahardır! Ve külliyetli Şehrin bu sıcak zamanların 
Uz portak...t yetitiri. Ben bu .la nefes alacak İyi bir mevkii 
hçeleri belediye reis vekili- Topane parkıdır. Buraaı de-

"ıı lutuf ve deliiletile gördüm nizden mürtefi olduğundan 
port...kal istikbalinin . pek daima rüzgiir eksik olmamak-

lıVvetli olduğuna ıahıt ol- tadır. Akşama doğru tehir 
llın. halkı buraya tehacüm eder

1
ler 

Antalyanıo çartısr hem u- ve buzlu ayran ve limonata ar 
k gl.bı· la sıcakların •iddetini izale e-ve hem de arap saçı • 

''tına karışıktır. Eski püıkü derler. 
IV.kk&nlarıo maozara11 inıana 
'•vet vermektedir! Binaen
'.eyb yeni vali bu çarşıyı asri 

~ı t ~ale koymağ.a azmeylem.~t 
.dugundan dükkanların mu
ını. bir kısmını yıktırarak 
a.I~ duvarlarının kenarına nak 
ettirecek ve bu suretle cadde-

Agpark 
Antalyaoın en mühim ve 

en asri bir mevkii varsa orası 
da Ay parktır. Sabık Türk 
ocağının mali olan bu park 
Mahmut Bey namında çok mü 
teşebbis ve asri fikirlerle mü_
cehhez bir zat tarafından hır 
mamure haline ifrağ oluomuf-t genişliyecektir. Kale du

~rlarınıo da hedmi için bele-1 tur. 
Yenin mühim bir teşebbüsü Mahmut Bey bu parkın uğ 
ardır! runda mühim paralar sarfeyle-

lokanta ve kahveler miş ve cidden İstanbul~a dahi 
emsali bulunmıyan hır bale 

I lier yerde olduğu gibi ma- koymağa muv~ffak olm~.ştur. 
e3ef burada dahi adamakıllı Antalyaom güzıde ve muoev
alnız bir Dervişin lokantası ver tabakası akşama doğru bu 
ardır. Diğerleri koltuk aşçıla bahçeyi doldurmağa başlarlar. 

111
dan ibaret olup pislikten ve gece yarısına kadar aileleri 

Ç~rl~rine girilemez! Bu ahçb~- le beraber orada vakit geçirir 
1 ınsan zanncderki hep ır ler. Bahçenin servisi o kadar 

1111 doğurmuştur! Çünkü mem mükemmeldir ki bunu in.san 
t-ketiınizin her neresine gider- Tokatlıyan da bile göremez! 
"ni:ı gidiniz ayni tertibatı ve Mahmut Bey son zamanlarda 
Yııi pisliği görürsünüz: Bun- lstaobuldao mükemmel bir de 
'•rn masaları üzerinde birer caz getirtmiş olduğundan bal-

Sinema haberleri 1 
" Büyük tehirlerde tiyatro

lar birer birer sinemaya inkılap 
etmektedir. Breslavda da 
Kosmos tiyatrosu sinemaya 
kalbedilmiştir. 

" Frankfort Ticaret odası
nın himayesinde olmak üzere, 
bazı Alman firmaları Balkan
larda bir propaganda seyahati 
tertip etmitlerdir. 

1 " Maruf profesör Einştein 
nin riyasetinde Dresdde topla
nan beynelmilel fotoğrafçılar 
kongresinde, sinema fotoğraf
çılığın tarih ve inkişafından da 
bahsedilmiştir. 

" Duglas ve Mary Pickford 
müstakilen çalıtarak eski ses
siz filmlerini sesli filme çevire
ceklerdir. 

"" Umumi dünya buhranı 
lngilterede sinema sanayii üze
rinde de tesirini göstermiştir. 
Temettü 1929 a nazaran yüzde 
otuz eksilmiştir. 

" lngilterede takriben 
5000 sinema vardır. Bütün dün 
yada ise sinema salonlarının 
miktarı 26,400 tahmin edilmek 
tedir. 

" Şankbayda sesli film imal 
etmek üzere iki buçuk milyon 
frank sarfile bir stüdyo ınta 
edilecektir. 

" Çinde şimdiye kadar 150 
sinema salonu sesli tertibat ile 
techiz edilmiştir. 

" Meksika hükumeti, Mek
sikada yapılan ilk sesli film 
fçin tahsisat vermiştir. Bu 
film iki buçuk milyon franga 
mal olacaktır. 

" Rişard Diks altı sesli film 
için Radyo şirketinin teklif et
tiği sekiz milyon frangı reddet 
miştir. Başka bir şirketin daha 
müsait şerait teklif ettiği zan
nediliyor. 

'f· (Petrol kralının bayatı) 
üovanile Rokfellerin bayatı A
merikada. sinemaya almmıttır. 

" Janet Mackdonaldın Avru 
paya gelerek Paris, Berlin ve 
Loodra sahnelerinde temsiller 
vereceği söyleniyor. 

" Maruf İtalyan muharriri 
Piraodellonun iki eseri daha fil 
nıe alınacaktır • 

Arsen Lopen sinemada 
Yakmda Maurice Leblanc'ın 

meşhur Arsen Lopenleri filme 
alınacaktır • 

6 AGUSTOS 1931 

Sarışınlar saltanah 

:J 

>;arışınlardan Mancg Caroll, Evelgn Lege,Joan Harlov 
Hollyvod - Masallardaki ı Constance Beoett, Dorothy 

s~ltanlar, prensesler, huriler Ma.ckaill, Dolores Costello, 
hep sarışın mıdırlar bilmem. Mary Pickford, Marlene Diet
F akal bütün dünya' güzelleri- ricb, Greta Garbo, Betty Comp 
nin toplandıkları Hollyvood son, Ano Harding, Loretta 
sarışın kadınlara bayılıyor. Joung, Carole Lombard, Jea-

Sinemacdıkta kariyerleri git nette Macdonald, Marilyn Mil 
tikçe kuvvet bulaıı artistler ler, Telma Todd, Mary Nolan, 
hep sarışındırlar.~ Ştodyolarda Anita Page, Grace Moor, Lei
figürant kızlar h~ sarışınlar- la Hyams, Erther Ralston, An 
dan intihap ediliyor. Lokanta- na Nilsoo Marion Tashman 
!ara gitseniz, lıi2'ue~ eden ka- Virginia Cherrill. ne kadar d; 
din Sarı•ındrr hüJihı müessese ek ı· · :lan ı ed • • vam eta ısteyı ı a eme-
lerinde manikürler sarıtındrr, 
müesseselerde çal;ııan daktilo
lar sarışındır. Güzellik mü saba 
kalarıoda birinci gelenler hep 
sarışın ... tsiın mi istersiniz? 
1şte: 

Ruht Chatterton, Joan ve 

yız. 

Niçin bu tercih? zavallı es
merlerin kusuru ne ki? 

Y ıld~z ne demektir? 

Hollyvood'un meşhur mak
yajcısı Max Factor sarıtınla

rın bu istilası hakkında bakınız 
ne diyor: 
"- Sinema sarııınları se

ver, çünkü sarışınlar fotojenik
tir. Fotoğrafın adeıeai onların 
çehrelerindeki bütün ali.imi da 
ha kolay zaptediyor ve hüsnü
nün hey' eti umumiyesine halel 
gelmiyor. Ben aarıtınların da. 
ha İyi birer artist olduklarını 
zannetmiyorum. Belki de hiç 
birinde esmerlerin ateşin mi
zaçları yoktur. Lakin, tabir ca 
iz ise, sinema, için daha "kul
lanışlı,, dırlar., 

.., 

• 

.. 

Görülüyor ki sinemada sarı
şınların elde ettikleri büyük za 
ferin sebebi varmış: Fotoğraf 
adesesi ... 

\ eııkti kağıt yaygısı vardır. Ça kın parka rağbeti bir derece 
allar birer kırmızı kağıda sa- daha artmı•tır. Her cinsten Fı t• ti · d L lr oldug" u halde önlerinize • ransız ar ıs erın en ga 

aayedar ag" açlar arasında .• enfe.s L ld olabilmek · · 

Demek ki fotoğraf adesesi, 
bir esmer güzelliğine istiğna 

gösteriyor. Hahbuki bizim bil
diğimit cama ve her şeyi oldu 
ğu gibi zapteden bu adeseye 
bile inanmamak lizım geliyor
muş. O kadar ki, adesenin bu 
keyif ve hevesinden dolayı, me 
selii Laura La Plante gibi bir 
çok esmer artistler senelerden 
beri sarışın kalmak için müte
madiyen oksijen• kullanıp dur
maktadırlar. 

0ııur. Halbuki bu çatallar gs gı ız ıçın 
it ki b b ki . bir surette tarh ve tanzım edıl jimnastik yapıyor 

. aşı ar ve u ta a ar pıs, miş olan bir bahçenin hareli 
13 kokar. Yerler kemik ve ka- kıvrıntıları içinde ve çok par- "Yıldız,, ın hakiki manaaı yalana inanmak kabil midir? 
ıt Parçaları, salata kabukları, lak elektrik ampülleri altında nedir? Niçin bazı sinema ar- Geçenlerde Gloria Soansa-
ıtıek kırıntıları, karpuz ka- ·h k - · ·b· "Y 1 na birisi, mukaddemeye lüzum 
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Sun'i ay çiçeği 
Evinizin bir köşesini süsle-

mek için, boş zamanlarınızda ·/ ~ 
ve kendi kendinize pekala bir · -
ay çiçeği yapabilirsiniz. Bu ku
maştan sun'i çiçeği yapmak o 
kadar güç bir şey değildir. Ev
vela sekiz on tane yapt·ak hazır 
lamalı. Bu yapraklar şöyle ha
zırlanır. iBri açık yeşil , diğeri 
koyu yeşil ta&adan takriben on 
bet ~antimetre tu lüde ve on iki 1 
santımetre arzında yaprak bi- ·. 
çiminde iki parça kesersiniz. 1 
Bunlardan biri çiç~ğin alt kıs
mını, diğeri de üst kısmını les
kil decektir. İki parça bıribiri Ü 
zerine konduktan sonra yeşil 
pamuk iplikle evvela kenarlar
ından dikilir. müteakiben orta 

' !arına yine pamuk ipliği ile 
yaprak çizgileri vücuda getiri
lir. Yapraklar bu suretb ha
zırlanınca sıra çiçeklere ge
lir. 

Çiçek için evvela beş santi
metre kutrunda koyu kahve 
rengi atlastan ik; d:ı.ire kesi
lir. Bu iki daire kenarlarrndan 
dikilmekle berabeı· içine pamuk 
konarak kapatılır. Bu, çiçe- 1 

ğin orta kısmını teşkil eder. Bu 
oorta kısma takrib.1.:ı on beş 
kadar çiçek tüveyci raptedilir. 
Bu çiçeğin tüveyiçlerinin tulü 
on santimetredir. Altın sarısı 
tafnadan kesilecek bu tüveyiçle 
rin kenarlarına İnce tel de ge
çirmek lazımdır. Bu suretle 
tüveyiçler uçlarından birer bi
rer çiçeğin orta kısmını tet
kil eden atlasa raptedilir. Tü
veyiçlerde tel bulunduğu için 
çiçeğin heyeti umumiyesioe 
istenilen şekil verilebilir. Bu 
suretle üç büyük, iki daha kü
çük çiçek vücuda getirilir. 
Büyükler alt tarafa, küçükler 

Soğan ve sıhhat 
Sıhhati ve dolayısile güzel

liği muhafaza etmek reJımı 

Havva anamızdan beri devam 
etmektedir. Ve bu dünyanın 

sonuna kadar devam edecektir. 
Fakat güzellik rejimleri arum 
da bilhassa soğana büyük bir 
mevki vermek lazımdır. Eğer 

Hanımefendi, açık bir ten, las
tik gibi adele, ve tam vazifesi
ni yapan damarlara sahip ol
mak isterse kendisine pitmit, 
bilhassa çi soğan yemeıini tav
siye ederiz. Soğan kalbin vazi
fesini tanzim eder. Ciğerleri 

kuvvetleştirir ve damar gergin
liklerile mücadele eder. Sa-
bahleyin aç karnına bir adet 
çiğ soğan yemelidir. Soğanın 

acılığını gidennek için berabe
rinde haşlanmıt patates de a
lınabilir. 

Kokusuna gelince, bugün 
öyle diş macunları var ki, kul
lanıldığı zaman, ağızda hiç 
soğan kokusu bırakmazlar. 

Pateh•sler 

de çiçeğin üst kısmına 
mak lazımdır. 

kon-

Bundan sonra sıra yap
raklarla çiçeklerin saplarına ve 
bütün nebatı tutacak olan 
saklara gelir. Bunlar da teller
den yapılır. Yalnız bu tellere 
çiçek sapı rengini vermek için 
etrafını yetil ipek kurdele ile 
çevirmek İcap eder. 

Bu suretle İmal ettiğiniz 
sun'i ay çiçeğini her hangi bir 
isine raptetmek güç bir şey 
değildır. Meıeli zarif bir 1ak
sıya da koyabilirsiniz . 

Hint lapası 
Pirinci yıkadıktan sonra 

tencereye koymalı. Bir soğan 
soyup ikiyebölerek içine atmalı 
Biraz da tuz .. Pirinci örtecek 
kadar su doldurmalı ve at6'e 
vermeli. Ara sıra bir çatalla 
kanşhrmalı, su kaynarken bir 
miktar sooğuk su illve etmelı 
ve nihayet doğru keza pirinçler 
ıerbea tçe hareket edecek tarz
da son defa sooğuk su ilave 
etmeli. Pirinçlerin tencere dibi 
ni t~tma~asma ve çok pitme
nıesıne dıkkat etmeli ... Piştik
ten sonra, pirinçleri iyice ıüz. 
gece alarak, muslukta yıka
malı! Her tane biribirinden ay
rılmalı. 

Pirinçleri tencereye koyma
lı. Bir yemek kaşığı dolusu 
un ve yumurta cesametinde 
tereyağ ilive etmeli ve hafif 
alette karı§tırarak pitirmeli. 
Yalnız pirinçleri sarartmama
lı. Bundan sonra bir kahve 
kaşığı safran ilave etmeli. Tek
rar ateşte karıştırırken bir bar
dak kaynar süt , tuz, biber ilff.
ve etmeli. Ve bu suretle pirinç 
lapa oluncaya kadar pişirmeli 
Tencereyi ateıten çekerken, 

Patateslerinizi pişirmek için üzerine kızarmış tereyağı ila 
kabuklarını evvelden soymayı- ve etmeli. 

nız. Kabuklarile beraber pİ§İrİ- --.--,,~J .......... ._ .... ~, 
niz, ondan sonra soyunuz. Bu l J,..~ 
suretle burada 12 patates tasar 1 ;d,~-
ruf etmiş olursunuz . il:' 

Patate1ler pİferken tencere- \ 
ye bir küçük kaşık sirke ilave ı 

edersiniz, patate1lerin karar J 

masma mi.ni olursunuz. 

Soğuk su 
Buz olmayan yerlerde suyu 

töylece soğutabilirsiniz: Bir 
büyük kaba, içi su dolu titeleri 
vazediniz ve titelerio üstüne 

1 

l 
' 

•· ı · d nezih bir aile ayatının ne a- tistlerine rütpe venr gı ı 1 
-

."n çe nr ekleri. sigara izma- d 1 1 · 1 ? görmeden yaşını sormuş. Şu ce 
ti · b ı dar ne•' eler ve uygu ara dız ünvanını verıyor ar· 
erı, u aşık sularile telvis • d 1 " vahı almış: 1 y geçtig"ini görmek seyre en e.r Bı·r Amerikalı sinema mu-

Italyan sinemacılığı toprak ilave ediniz. Bu suretle 
şişeler toprap gömülmüt bir 

Uomuştur. emeklerine ge- k kil f ed. - Evlendiğim zaman .. Fa-ıh A . b" Y • k k .1 için de ba•kaca bir zev teş harriri yıldızı •öyle tari ı- l d .. ee: gır ır ag o usı e • M • kat üçüncü kocam a eg" il.. Bı· -
a ı b ı eylemektedir! Bu park, aca yor·. rşılanırsınız. u yağ ar, du- rinci kocamla evlendiğim za. 
"-ki b • k 1 ristanda tahsil görmüş narin- "Yıldız,, dı·ye s.öhretinden arda ve ta agın enar arın man, o, otuz iki yaşında idi. 
a L k · lerde d ciye ve park mütehassıslarımız dolayı 1·smı· her gün hatta fi-

"• 
0

1 
u sıca ınevhsım. k. oh- d • Kadınlar ki, tabir veçhile, ""r B · an Mevliit Beyin eseri san atı imden daha evvel afi•l~re 

1 
· unlar •ÜP esız 1 ma - • 1 d 1 D ' dır. Mumaileyh •ehrin büyük k d · koca arının yarısı ır ar. e-

~
Ut Ve fena yag" lardır ! İstanbul • yazılan erkek veya a ın Stn& 
a b 1 bir çokcu bahçesinin tanzimile d 1 mek ki benim yaşım o zaman 

Bey • ı d me•hur ir o ma artistine er er.,, c1· og un a • de meşgul olmaktadır. Bu genç kocamın yarısı i ı. Şimdi o 
aııta cürum meşhut halinde , k kd. d" Fakat şöhretin hududunu .ı 
a.'- 1 h" 1 . san at ar sezavarı ta ır ır. 1 ? '-ocam elli ya•·r.<ıa ol~ug-una 
.'.'a anını•: Bunun sa ıp erı nasıl çizme i. " • ıı t • Ortamektep 1 göre, demek ki yirmi beş yaşın-

~
e~ er~nin önünden artan ye- Yine bir Amerikalı şöy e d 
tı '.'lerı, yağ ve kemik parçala Merkezi vilayetteki muhte- çiziyor: ayım.,, 

ı bul k I b k t !it orta mektep hakkında deve "Sı· nema salonlarına azami Hollyvood'da herke in iti-
tııl aşı çata ve ıça a - h il" t 1 le bar go··sterdig" i bir yıldız olmak 

"' •tını ve ya• 1 tabakları ran eden ve ma a 1 gaze e er mü•teri celbed:n isim şöhretli b 
'"lttf g 1 k 1 bvali tel ' için, mutlaka otomo il sevi, 
l:.ıta.ı aktaki sıcak suya atarak de şi iiyet o unan a . - demektir.,, ve idaresini, yarı•ları, yüzme-
l'ıııı '.'.rlaı·:nış ve sabahleyin su- kik için Maarif müfettişlerı~- yıldızların yaşı yoktur. Va- • 

İtalya hükiimeti, milli hal- vaziyet alırlar. Bundan sonra 
yan sinema sanayİİne iki buçuk toprağın üstüne yarım kilo ka 1 .._1-...:...ı ... ,.-:!,..,.._l;::::..,;:::_..:!,,...,,.,L,:::.::.-; •• ;;:.~ ..... ~~ ... ;:-:.:-;,t;.;;~:::t· 
milyon frank kredi vermittir. dar iri tuz koyunuz ve bu tu-~ • 
İtalyanlar. sarfettikleri. 400 fil- zun üzerine su dökünüz. yarım r 
me mukabıl, ancak 30 fılm İmal saat sonra şişedeki sular buz j 
edebiliyorlardı. l gibi serinler. Yazlık perdeler 
........ .,...,..... ... ......., ••• ~••••••••••••••••••.,.•••...,....,..., • .,...,. • ..,. ........ ..,. •••••••• '•••o 

Noktai nazar ihtilafı 

tı l'a Utti.iııde donan pis yağla- den Ekrem Bey buraya gelmış kia daiı;na yıldızların filan se- ği, ata binmeğı, dans etmeyi, 

.:......Jl.ltı...:.:::ek~l~e~r~ejkMU:aı:·lılJ:1!1!~!~~.l..Etİ~r~ . ...!.N~e~t~ic~e~y~i~t:a:h:k:i:k:a_b_i_la_h_a_r_a...L .... nuı..llli'°-JlY!~~fi~aw·na..ıı~u~· n~ü~·n~d~e:..ı..~sa~r~kı~&~ö~· mlmemiiiiiei"ii mbmılmrrım·m·n·i·z~l;a;z;ım;,.~C;;;:a~b~i ~B~e~v~i.;;:,a~n~n~:._-=:....:::.::...'B~aba~ı na~•' Kend •İ .. Hakik tte 



Dünkü felaketin en büyük sebebi Hava kahran1anları 
k 1 ( Besr b: · ci J ı:cde) 

<Jelle ter 0S 0 mUSİUr Muhiddin Be ta~yarccilerc şehir 
Ö _. halk nın bir t ~d·r hatırası olan he-

(Başı 1 inci sahifede) 1 ~a~am S~dat Bey tar~fından !c~- diye eri vennişfr. HcdiyeJeı·, e\veJ-
Jer içinde knln.ı trr. 1 vık ye, R~ı~ag • .' Mu~ıtdıye camılcrı- ce yaz.mış oldu •umuz gibi, iki gü-

Hiitim Bcy"n vini, sur'atlc silip ne yerleştmlmıı1erdır. müş mad'11ya, ıki kıymettar halı ve 
aupürcn yangın, ~it ıı_ıasındak.i Ha~·- İnsancail. zagiat ver! ikı guzel ,ehir alb~müd r. . 
hiyc mekteb' k tıpl rmden Alı B. ın D k" f . ·d .. f M. dnlyaların hır tarafında Gazı 

k 'k · un u ecı yangın n maatteessu H t) · · · I · J" - f evine sira) et etme te gecı memış- . d • 
1 

At . ıu1·e ermın rt?sım erı, aıger tara sn 
lir. ~nıanca a z~!~~t. 0 r~uştu~. eşsn da Nevyork . btanbul ibarclerile tay 

Bu evin alt sırasındaki ev, E~ref ıdlk'-~uChur ettı~~ ~kındcı sokagınTyanı!' 
1 

yarccilerin h11rcket ve ınusalat tarih 
b. . t' y 8•• ınar soaagın a oturan eşvı- I . d 

A 

l 

1
3 ün ı Koiordu 

Han ar 

J st:ınlmlclaki kıtaat ve rnües 

sesat ihtiyacı icin Ekmek ve 

Erzak n~kliy'ltı pazarlık sure

tile 8-8-931 TA. de saat 16,5 de 

iha esi icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini 

M. M. satın alma 
komisyonu ilana 

Si • 
Bey namında ır zata aıt ır. angın k" · h il . 'k" . ht N'h t eıı var ır. 

'k ıye ma a esı ı ıncı mu arı ı a H ı 1 h · · d · ) d"I · 
burayı da y~l~yıpif g~~~) ıo~ı·a.! Bey, Felaketten ıedit bir teessüre 1 a ı a~ şe rım~~ İ ıma 1 e ~·mı-} o-

görmek üzere her gün öyleden 

evvel komisyonumuza ve mü
nakasaya istirak icin de yevmi 

meLkfırda 3. K. 0. SA. AL. 

Konyadn tayyare meyda

nında }apılncak bir bina ka

palı zarfla miinakas;ya kon
muştur. İhalesi 9 ağustos931 
pazar günü saat 15 te Kon
yada askeri satmalma komis
yonunda yap h:.cakhr. Talip
lerin şartname ve keşifname
sini görmek üzre teminat ve 
teklifnamelerile birlikte Kon
yada mezkur komisyona mü

racaatları. (464) 

isti 
rüzıirın teıırile çl le Bara '-okg kapılmıı ve kalbi durarak vefat et- up s~ln erecc gu~~ elser. edr ırAm. a>: 

1 

3 
6 

12 

bir 

ru yürümeie bat amııtır. u soaa . . yarecı ere ayrıca, uzer erın e en 
ta da ilk olarnk ıazetelerde fenni ya mıGıtır. B wl T h . bu ef kan ve Türk bayraklım bulunan si-

ola Abd .. lf ene eyos u a rıp ta ru - 1 ·ı k · 8 · ı mlarile tanınmış n u eyyaz d da I t Ef d" . 1_ l da gara ar ven ece tar. u sıgara ar su-
• . I .. eff N" ra ın n zze en ının 110 nıar t" b da 'mal d"I k d' Tevfik Beyın Mısırı mutev a ı- 1 k •1 • k I d b' .. d re ı ma suaa ı e ı me te ır. 
H ' hl") I . tutu' arı esı mış ve as er er en ır1111 e B b kt .. 

alr anımın ma u ~v ~1•• • oteıler arasında ,.al •ı ke elektrik e e e musam"' e 
B da yanı Haıım Be- ~ 1~ r n S t 17 d Ka k"" d b'"t" d muıtur. u eana . kontakt yapması neticesinde kömür aa e ra oy e u un a-

:rin evi yanarken ltfaıye de yangın bal' el · t' vetJiler toplanmışta. Tam saat 17,15 

KO. müracaatlan ilan ı0lunur. 

(118). 

• • • 
Hadımköy As. fırını tamiri 

manalline 1etitmi' bulun'!yordu. Öa~ar ha~~'\ıry.aralananlar da oldu te A~rikala tayyareciler geldiler. 
Yangının zuhurundan on dakika son i - 1 s kt d" Tayyare cemiyeti dört motör ihzar için Birinci keşf mucibince pa-
ra, yani tam 1aat hiri ~seçe itfaiy;e u soy enme e ar. ettirmitti. Misafirlerle kendilerini zarlık usnlile 11-8-931 TA. de 
Je haber verilmit, ve ılk_ ~p, bır /tfaige geç mi geldi? bekleyenler motöre bindiler. Diğer saat 17 de ihalesi icra kıhna-
lıuçuga ~i!'u .bütün tefkilatile yan itfaiyenin ıeç geldiiini de iddia davetliler de motörler taksiı~ e.dild~ 
sına yeütmlflır. edenler oluyordu. Fakat vaktinde ler. Saat 17,20 de hareket edıldı. Mı 

Ezel: dert: ,' u yok! geldiğini söyleyenler de vardı Bu safirler araı;ında. H-:Jk fırkası rüesa-

A --L yarar ki, itfaiyenin hususu muharririmi-z yangın yerin- sı, Tayyare cemıyetı azası ve bazı 
n~. neye -. 1 f d • • H d' E 

caktır. 

Taliplerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün öyleden 
IMitun gayretine rağ~n Terkos yan ele itfaiye müdürü Ihsan Beye sor- s~rcu ar, e erasyon retsı. ~m ı 

b ıın muı.luklarında bir damla s\I bul muttur. Ihsan Bey demiıtir ki: ~n, mıntaka futbol ~eyel! rem Bas 
k k bil 1 ıttJr Ahali her ta- -''Yansının biraz g~· haber veril n Beyler vardı. Motorler saat 18 e 

evvel komisyonumuza ve mü

nalrnsaya istirak için de yevmi 

mezki'ırda 3. K. O. SA. AL. 
ma a omam · ' dow Bebew ld'l H'd" · 1 raftnn· diği anlatılıyor. Çünkü kule habeı- ~r~ gc .. ge ı er. ı ıvın ya ı 

_ Su! Su! .. - verdiği andedir ki, hususi t~ilde de sı onu':~c ~lup fıta1an kar~ıladıla~ 
D . h 1__ yorlardL telefo-ı edilmitlİl'• Fakat ltfaıyeye ha ve motorlenn bordalarında bır resnu KO. müracaatJaı ı ilan ıolunur. 
ıye ay.1Urı ' . . . . . . . 1 R . . Ga 

Dö t 1 af -. vuran itfaiye ef. be· venlır verılmez dakıka g~rıl- geçıt yapb ar. esmı geçıde lata- (119). 
radr ~u ~:zi~et kartısında hir ta- mede-:ı yangan yerine gelinmiştir. saray, Beykoz, Beyle~~yi, Anad?J~ ~ :,.. 
nft~n hortumlarla denizden, diğer Lak: her vakit maruz kaldığımız Fenerbahçe ve Ortakoy futaları ıfb Ç l M M K 

af 1 · k e ---~•--n ausubzluk burada da ba gösterdi rak ettıler. ata ca st. v. ıtaat ve tar taı. e\ enn uyu v ---~ • • . .. . 
dan su tedarikine çalıııyordu. Beyoğlu gnıplanndan batka Oskü- Mot~rl~ B~belc hahçeaıne yanaf~r müessesat ihtiyacı icin 4000 ki-

daba t d k k .. la da etı'rildi. ken muthi• bn- kalabahk tayyarecı- ı . · Ateı le bu ar cayı sarmı§ 1• ar ve a ır oy grup rı g .• s lo sıgır etı pazarlık suretıle 
ilk defa olarak uç kola aynlan Susuzluk il• mücadele için ti deniz- lerı candan .alkışl..-orlardı . 

b. kolu Çiftebak- den su a1dılc. Riizıir ,.ok müthiş idi. Tayyarecıler karaya çıkarken R. 8-8-931 TA. d< saat l 7 de ihale-
yangt lın ır ~ C il' l · d H ı· 

-
[ . tutllardan Bayır sokağına varmıf, Eğer bu rüzgRr bir az daha devam ·. m~ ım enn en asan Ha at, B. si ıcra kılınacaktır. 
~I ikinci kolu karakol sokagına sarlnnıı etmit olsaydı, vaziyet daha çok mÜf ~usafırlerc ~bek Halk hr!'-sı oea: Taliplerin şartnamelerini 

üçüncü kol da Maçkaya giden Kih- kül olacaktı. gı !':.mına k yanı afhoş~medı . -~~)eldi . . h . .. 1 d 
ta dd "n tulmuftU. Cruplarımız.ın bütün kuvvetJerile VC J 1 genç iZ tar in an mı..aır e- gorme.K UZere er gun Oy e en 

;:;:az,e;aü;un tiddetiJe Maçka is cansiparane bir surette uğraıtığını re buket takdim edil~i: iç k~pıda evvel komisyonumuza ve mü-
tika etinden eıiyordu. &Ördünüz. Halk ta çalı,ınıı, çok yar lstanbul mmlftkuı rem Fetha Bey . .. . . . 

lul Fak rüz1ıarın bu istikamette es- dunı olmuştur. misafi~leri karıı~dı ve bir. ~ket te nakasaya lŞdrak ıçın de ye\'llll 
dil mesi yangının daha korkunç bir bal Fakat söyledim ya, susuzluk, su- 0 verc!ı. Bunu mutea~ıp • ı~f.ırler .aı mczkurcla 3. K. O. SA. AL. 

if '. abnarına mini olmak itibarile çok suzluk. Yangın bilfiil 17,30 ela sön- kı laCr ~~mda Amedar~hka sefıd~I !-1ıs- K >. mu-racaatlan ilan ıolunur. 
h 1 1 t müttür teı rew ın l' nnın :zar e ı mış o-

l ayır ı o muı ur. .,, 1 rl · d 1 (120} 
m Zira, aksi cinete dogru esdiği hal- Polis tahkikatı an ye erı?e otur u al". • 
i ı de butün Bqiklllfın tehlikeye düte· Polis tahkikatına devam etmekte- Be, dakıka sonra ?nde G:alatasa: 
i ı -J:.· hakk ktı ray futala ı olmak uzere bır rcsmı 

~· mu a · dir. Yan~ınm çıktıg Haşım Beyin · d h ld B · · 
ol l Zaten, yanaının bir kac koldan i- seçıt a a Y:'Pı . ı. u geçıt _resmı fu 

lerilediğini •oren Beıiklatlılar, ıe- ahıap evi sigortalıdır. Evde bulundu tal~rın _tek, ıkı çıfte ve uç çıfte sıra-
0 1 dit b' h na IUlpılmı4lardı. iu söylenilen hizmetçi bulunamamıı sı uzcrınc yapılmııtı. Bu ar111da de-
•ı rr eyeca tır. Dig-er taraftan yangın esnasındft · 'l'k h t" · · Ek R" .. Bir çok evler, bofaltılmıştı. Etya- nı~ı .' . eye ı ~elSJ rem. .uştu 

*** Ankara merkez kıtaat ve 

müessesat ihtiyacı için 80,000 

metre kaputluk kumaş kapalı 

za-f usulile 25-8-931 TA. de b ı lannı u?.ak semtlerdeki h111m akra- bütun ev halkının da bulundugunu B. mısafırlere hıt~be? kı~a bırhıtabe 
h ı L_ evlerine tafıyanJar vardı. it- söyleyenler vardır. Müddei umumi de bulunarak dedr Ju saat 15 de ihalesi icra kılına-

.. sınm muavinleri de tahkıkat )'apmaktadır. '' 1 b k d · Tk 
1 faiye, yangının korkunç bir afet ha- y ._ h dak' 1 • ek - st:''.' u ~ınta ası. enızcı ı caktır. Taliplerin şartnamele-

lini aldıgını görünce gayretini artarı angının çı•tıgı sa a 1 ev erın beyetı reısı sıf ati)e Amerıkalı hava . . .. . . .. 
Ç'

1 
yordu aeri11 abfBP oldugundan ateşin te- kahr~nları Boar~~.an ~e Pola.ndo rmı gonnek uzere her gun oy-

a I Her tarafını alev kaplayan evlerin vesaüünde imil olduğu da fÜphesiz- yu aelamlamak~a bu>:uk bır bahtiyar leden evvel kıomisyonwnuza 
Dl en ıst katlarına kadar çıkarak, mü dir. lık duyuyo um. Turk sporculan, ı .. k . . ak . . d 

· k efr d t" Harikzedelere nardım muhtrrem misafirlerimızi aralarında ve muna asaya ıştır ıçın e e tem diyen su sı an a ın cesare ı 3 ,, 

( hllkıkaten takdirlere layıktı. Haribedelerden isteyenler Mura- gormekle ve büyük zaferinizi alkı,la yevmi mezkurda Aı kara Mer-
i Yangın, saat iki buçuia doğru, diye, Raif Aıa, Tetvikiye camileri- m~Ia .. ~k mesr~rdurl~. Size cüml~ kez K. SA. AL ,,KO. müracaat-

a artık onüne geçilemeyecek bir hlll ne yerlqtirilmiılerdir. Ancak Raif mı buyuk ve guzel talıler ve tereflı . ,. ' 
z almı t. Aia camü mütevellisi Hüseyin Bey, muvaffal&ı~etler dileriz. . laırı ılan olunur. (127) 
1: ltf · enin bulun gayretleri netice- evvela harikzedeleri camie almamak .B~nu muteakıp orkeatra Amerıka Kadıköy iık-i-JL.--su-lh--h-u_k_u_k_ 
! .iz kRlryor, birıbiri ardı sıra kav gibi sibi mü4lı.ül11.t çıkarmış olduğundan ~~lı marıını ça]dı. Onda~ . sonra 

sur' tle tutu an evler, müthi, ?ttr- ve ayni zama"da depoda bulunan T~rk ma~tı çal~ndı ve her ıki maı:ı mahkenıesindeır. 
1 dalarla bir kac dakikanın içinde acık suyu ela esirıediiinden Muradiye kai!'1en dınlen~ı. Bundan son~ mı- Zühtü Paşa ilk mektep 

1 
b birer iskelet ekli alıyordu. mahallesi heyeti ihtiyariyeıi muhar- ~ırl~re çay, hrnoruıta, pasta ıkram ~ 

ed ld muallimi iken v~at etmiş olan Şurada, burada ıecelik kıyafetleri ririmize tikiyet etmittir. 1 1• • • •• 

le dolatan kadınlann, annelerinin M l'urı terkos ~ayyarecıler, ~merıkan _sefırı ve Necmiye hanımın küçük kızı 
eteklerine yapııarak ıatkın ıa,lun r~ıkası futalara bine~~- bir .. tenez- Selmaya R. asim Paşa mahalle-
bakınan yavruların, öteye beriye fır Dünkü yangında halk, susuzluk- zuh yap~~· Tenezzubu. muteakı_p 
latdan kınk dökük ev qyasınm man tan Terkot kumpanyasına linetler avdet edildı ve tayyarecıler ve sefir sinin Talimhane sokağında 23 
zaraaı, çok hazindi. 1aidırm1fbr. Halk, yancın yerinde c~plan hususi ~tomo~illecle avdet numaralı hanede sa:kin büyük 
Yangın sahasını çeviren polis me- bulunan Vali Muhiddin Beye, bu be ettiler. T~yyar~ler ~!ruca Per!1 

murları, Çapulculuğa ı.mni oJmak linın çabuk kaldınlması için fikiyet Palas ot~ 11t~. ~~er davetlı- anası Hatice hanım vasi tayin 
için tertihat almıtlardı. etmiıtar. ler de motorlerle .dön~üler. edilmiş olduğhndan Keyfiyeti 

Fakat bütün tedbirlere rağmen ıe Yanan ev er .,e dükkanlar Sporculanmız ""'dıye kadar bu tayine ittıla tarihinden itiba-
• umumi herciı merçten istifade1e Yanan evlerin adedi 74 ve dükkan kadar umimi bir istikbal Ye tezahür l 
79lleaen kara vicdanlı bazı serseri- ların adedi de 7 olarak teabit edil- de bulunmuı deiillerdi. ren on gün içinde ıer alakada-
ler, ufak tefek bazı çapulculaldar miıhr. Federasyon ia içtima ranın itiraz edebileceği kanu-
~rr.aıa rırsal buluyorlardı. Dün ıeç vakte kadar muharriri- Dün federasyon m~eziacle bir iç nu medeninin maddei mahsu-

Artık yangının önüne ıeçilmıeye- mis evlerin aahiplerini fU suretle tes tİma yapıld1, ve kulüp munbhaalan 
eesi anlatdm ,, ciheti askeriyeden IMt edebilmiıtir: Betiklaf Muradiye cuma rinü yapılacak olan yeni kon- ıasına tevfikan ilin olunur. 
imdat talep cdilmiıti. mahallesinde Muradiye ikinci soka- grede ileri sürülecek namzetleri mü-

En muhatarah demlerde, kendile- j'lnda evleri yanan zevat: Makbule nakata ettiler. 
M. o. riai ortaya atmakta bir an tereddüt Hanım, Hafız Şükrü Ef. ıoför Eyüp 

etmeyen Mehmetçikler derhal yetit- Ef. Haydarpaıa timendifwlerinde 
mitl•di. Gelen bir İsl;büm müfreze INltkilİ'6 Ihsan Bey, mütekait lsmail 

ı si idi Ef., mektep hademesi Ali Ef ., Ra-
Mufreze, ilk ı' olarak yaqının si INa H. Süleyman Ef., Sadık Ef. bak

nyet saha11nı tahdit etmeii dÜiÜn- kal Hıriatonun eri ve dülı:kinı, Na
.... ve bunun icin de bazı evleri, zife H., Maliyeden mütekait Ali Ef., 
mevaddı infilakiye vHıtaaile lterba- Bürban Bey, Feyziye lisesi maallim
•a etmeie mecbur kalmıtlar. lerinden lamaiJ Ef., Birinci ticaret 

Ancak bu sayededir ki, atq ilk bı mahkemesi reisi Şemseddin Bey, a-
- kayltetmeıe ı.a.1amı,b. .ukat Şe•lıet Bey, Mıudı mütevef-

ltfaiye de, bu aralık ayni vautaya fa Nigir Hanunın mahlw ni, Sey
müracaal ederek iki evi bomM ile fullah Pata. Rıza Bey, Supbi Beyin 
ltenava etmitlir. iki evi, Eıref Bey, Hiıim Bey, 
Yangın, saat on buçuia doğru, Muradiye mahallesi Kijıtbane 

a..mtaı cihetinde kısmen Bayır ao- caddesinde evleri yanan zevabn isim 
kaiını silip süpiardukten .Onra oldu- leri: 
lu yerde baıtırılmıı bulunuyordu. Refik ve Suphİ Beylerin evleri, 

Kicathan«' caddesine sarkan kol Makllule Hanım we Şefik ustanın eYİ 
iee, Maçka tr&mvay cadclesinclelô Ye dükkanı, K.abTeci Abdullah Ef. 
GôZftD ve kart111nclaki Azizi1e apar dükki111, Naailte Hanmun iki evi, 
a-nl ı önlerine kadar ilsiledik- muhtar Nuri Be,.in m (kınnen) 

Atletizm finolleri 
Galatasaray atletizm kaptanlığ111-

dan: 
24 temmuz cuma günü İcra olu

nan lti,ük atletik müsabaka1arm fi. 
nalleri 7 aiustosta icra edilecekti .. -. 
Onyon kolüp sabaunm tamiri dola
yısile bu mü1abakalar 14 aiu5tos 
cumaya tehir edilmittir. 

l kinci kataıori nihai müaabakala
n 14 apstoa cuma sabahı onda, bi
rinci katesori ise saat iki lluçukta 
Mtlayacaktır. Müaabaka prosl'Ulb 

IM:rv~hi alidir. 
ikinci kategori: Güll~ yüksek, 

disk, uzun, cirit, üç adun, 200 
Birinci kataıori: 100 sülle, 1500 

yüksek, 200 diılr, mn, 400, 3,000 
iç adım, cirit 800, 4 X 100 M:rrak. 
Kasımpoşa kııliibü kongresi 

lstanbul Birini J/Jas Jlemurlu-
jundan: 

Meto Zade Raif Necdet Beyin 
mukaddema alacaklılariylc akteyl~
diği kongurdatoya mütedair İkinci 
ticaret mahkemuinden sadır olan 
kararm temyizen tasdiki üze.rine 
şeklen veniden Jıoogurdatonun im
zaaı zımnında alacak.lılenn 8 Afus
tos 931 tarihine mü•dif Cumarte
•i günü uat 14 te birinci İ.flu İda
ıesindc toplanmaları ilan olll'1ur. 

turanlann IMr kıum eı::C:: tlqan 
J• çıkarmqlarchr. 

M ünakalôt donla 
Yansın esnasıntla d..İzden au a

lıiından Bebek hatbnda tramvay
lar alstanna suretile seferlerini yap
mıtlardlr. Mtıçlıa tramn1lan da İf
lemetaiftir. 

* * * 
Konya garnizonundaki kıta-

at ihtiyacı için mete odunu 
kapah zarfla münakasaya kon 

muştur, ihalesi 12 ağustos 
931 çarşamba günü saat 15 
te Konya' da Askeri satınal
ma komisyonunda yapılacak
hr. Taliplerin şartname almak 
ve münakasaya gırmek üzre 
teminat ve teklifnameleri ile 
Konya'da mezkür komisyona 
müracaatları. (468 

*** Dört adet Kupa ve dokuz 
adet Fayton arabası maa ko-

tum takımı kapalı zarfla mü
nakuaya konmu tur. ihalesi 

8 ağustos 931 cumartesi gilnü 
saat 15 tc Ankarada merkez 

satın alma komisyonunda ya-

pılacaktıı. Taliplerin şartna

meyi Fmdıkhda heyetimızde 

görmelerj ve şartname almak 

ve tekliflerini vermek üzere 

teminatlariyle biri de Anka
ra'~a mezkür komisyona mü-

racaatları. (455) 

*** Tefenni'de bulunan kıtaat 
bayvanatmın ihtiyacı olan ar .. 
pa kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. İhalesi 8 Ağostos 
931 Cumartesi günü saat 15 
te Isparta' da askeri aatınaJ.· 

ma komisyonunda yapılacak 
tır. Taliplerin şartnameyi gö~ 

mek üzere Fındıklı'da hey'( 
timize ve t•rtname almak v

tekliflerini vermek üzere te

mina tlarile birlikte lsparta'da 

mezktir komisyona müracaat-

lan. (461) .. . . 
İzmir müstahkem mevki 

kıtaatmın ihtiyacı olan odun 

kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. ihalesi 8 ağustos 
931 cumarteıi günü saat 15 
30 da lzmir' de müstahkem 

mevki satınalma komisyo

nunda yapılacakbr. Taliplerin 

şartnameyi srörmek üzere 
F mdakh' da heyetimize ve 

ptname almak ve tekliflerini 

vermek üzere teminatlarile 

lzmir' de mezkür komiıyona 
mlracaatları. (459) 

Askeri fabr ika· 
la r illnları 

2500 Ton Generat6r kömürl 

106,900 kilo civata Demiri 

Yukarıdaki malzeme kapah 
sarf ile 31 - 8 - 931 de aaat 

15 te ilaaleu yapılacakbr. 

Taliplerin prtname için her 

... " minakaaaya girmek 

içia de o f1D t~minat (tek

lifat) ile müracaatı. (34( 2 

t 1 

ten so .•• .., orada tnekkuf etmittir. Muradiye karakol aokaimın sai 
Yansın saat birde lıqladıjma göre luanunda evleri yanan zevatın isim
lllm dört buçuk saat dnam ebnftir. 1.-i: 

Kaıımpaıa İdman kulübün
den: 

Çapulcalor il• mieade/e 
Y 81111• eanaaıntla çapalculalr yap 

mak isteyenler pek çoktu. Nihayet 
Vali B. emir verdi. Bütün vesaiti 
..ıdİJeclen istifade edilerek bilhassa 
aabilti hapnda llalunmayan qyalar 
Topağa mevkiincle toplatbnbrut ve 
'-flanna polis nöltetçiler konmuı
tur. 

Muhasip Aranıyor 
lstihüm müfrezesi efradnun, yan ldarei husuıiyede Bahaeddin Be-

smdan etyaaın1 çıkarmakta miifkü- J"İa eYi, Gümrükte Mustafa Ef., Mi
lit çel&en halka, çok büyük 1archm- raliy Hamdi Bey, Hafız Ali Ef., Şe
lan olnıuftur. Mehmetçiklerin ikan kerci lamail Ef., Halit Resai Bey, 
.. r içinde bu felüetzede ailelerin im kolon1acı Hacı Şevlri B. Sıvas liae-
tladına kotlukları görülüyordu. sinde Suphi Bey. 

Di er taraf tan askeri inzıMt me- Muradi1e karakol aolıak sol kıs-

F ev kal ide kongremiz 14-8-
931 cuma günü ıaat onda C. H. 
F. Kaımıpqa nahiye merkezin 
deki kulüp binaıanda toplana
caktır. 

Bütün azanın tetrifi rica olu 
Gece terfi ;atı . nu~ 

murları, polisler, harilczedeleri teski mınela evleri yanan zevat: ••••11111••••!!!11!!!!••- Yanımın önüne geçilmit olmakla 

Biıyuk bir müessesenin kuvvetli 
bir mtlhasibe ihtiyacı vardır. Mu
hasebeyi ve Fransızcayı iyi bilme
si şarttır. Talip olanlarin btıJundu
ğu ve çahfdıkları işleri gösteren 
tercümei halierini yazarak (A.B.) 
rumuzile Is tan bul 176 numaralı pos 
ta kutusuna göndenneleri. ne ugraşıyorlardı. Nazife Hanım, polis Sadullah Ef., pazar tahsil ,ubesi memuru Hikmet IMraber, itfaiye bittabi sece tertiba 

Y ngmdan nasılaa kurtulabilen Dr. Kemal Bey, Kaymaluun Abdul- BeY.,. Beyazıt belediye ıubesi memu- b alnu, ve enkazın altında kızgın bi 
Mkaklar u histe yığılmıt harilczede lah Naci Bey ru Nuri Beyin evi kısmen tüccar rer fırın halinde için için yanan aon --~ Dr. İHSAN SAMİ ..... 
eı1a1arile dolmuftu. Hilaliahmer mufettiti Falari Bey, müteahhit Saim Bey, ate,leri ele .Cndürmüılerdir. G k k A 

Vali e belediye reisi Muhiddin, Halil Ağa, Sırrı Bey, Şehir meclisi Yanan evler meyanında mqbur fi 000 0 ŞISI 
mudde' umumı Ken'an, ffl'ka reisi birinci reis vekili avukat Sadeddin rari Kürt Mustafanın da evi vardır. Son dakika Belsoıv ukluöu ve ihtilit-
Cevd t Kerim, belediye reisi muavini Ferit Bey. Zarar ve zigan Gece seç vakit polisten yaptıiımız e-
H n l Poli mudürü Ali Rıza ve Bunlardan mada Teıvikiye kısmın Bir çok: evlerden •tYa kurtarmak tahkikata nazaran yanan evlerin mik larına karıı pek tesirli ve 
Beyo lu Kaymakamı Sedat Beyla da ıu zevatın evleri yanmıştır: kabil olamamıtlrr Kurtarılan c }a darı 74 tür. 7 düklı:in ela yanmı,br. taze qıdır. Divanyolu Sul-
1angı mahalline gelmiılerdi. Cabit Beyin iki evi, Vekil lsmail Teıvikiye ve diğer cami avlularına Otü yaparken kontakt neticesinde tan Mahmut türbesi 
Hariı<zedelerın ıeceyi açıkta geçir- Ef., Dr. Salahaddin Bey, aabık cemi kırlara kaçmlmııtır. Zarar ve ziya- yangına seltebİJet verdiii söylenilen 

memelerı için memurlara icap eden yeti belediye azaSJndan merhum la- nın ne kadar olduğu kat'i surette hizmetçi kız da bulumnut ve karako No. 189 
talimah veriyorlardı. Felilcete uğra- QlllİI Bey, Maliye müfettiii Nedim tesbit edilememit olmakla beraber, la celbeclilmittir. Hqim Beyin ailesi- zA\#1 - 2099 ııiciİ7u~erolu ara-
1anlar içinde bircok muhtac kimseler Nazmi Bey, Nimeti Bey, avukat Ce- ya."'a binlere. e liralık olduğu tahmine- nin evde huunmadıtı tlıhaldıuk et- b ı k bl' · · ettı'm. - . _ -....-...... _.. ......... __ ....,......_....., ........... _. ____________________ _._ • --~~-----~----~_.__a_c_ı_ı __ e __ ~1y~e_tn __ ame ___ mı ___ za~y_ı ____ ~ 

J lstanbul Beledi ye si ilin 

Tahtakalede Rüstempaşa mahallesinde Kad 

8_, numaralı dükkan kiraya verilftıek için ~ık m' 

m ıstur. Taliplerin şartnameyi görmek için he 

zım Müclürliığüne müzayedeye girmek icin 38 

akccsile berd er ihale günü olan 27-8-931 perşe 

on beşe kad:'r Encümeni Daimiye müracaatları. 

* I< * 
Bedeli kesfi 665 lira 47 kuruş olan İstanbul 

bin tamiri kanalı zarfla münakasaya konmuştu 

şartname almak ve keşif evrakını görmek için 1 
zını Müdiirlüg üne müracaatları münakasaya gi 

Hrahk teminat makbuzile sartname, teklif me 

ret Odasmcla .kayıtlı olduguna dair vesikayı n 
koyarak ihale günü olan 27-8-931 perşembe gıü 

şe kadar Enciimeni Daimiye vermeleri. 

*** Adalar 'Selediyesi için aı da yirmi beş lira · 

geci almacakttr. Talip olanların bir istida ile 

dürlüğiine müracaatları ilan olunur. 

* * :l: 
Haseki caddesinde Haseki medresesinin 18 

sı kiraya verilmek için açrk müzayedeye konm 

rin şartnameyi görmek icin her gün Levazım 
müzayedeye c.irmek için 2 lira teminat akceleriı 
le günii <>lan 27-8-931 persembe giinü saat on b 

cfrııenı Daimiye müracaatları. 

Mahrutal ve Erzat Monat 
Ankara Merkez Mektepleri Mü 

misyonu Reisliğinden: 
J\nkc:ırn Merkez Mekteplerinin bir senelik 

kulftt, arpa, saman ve sair ihtiyaçları 5 Ağustos 
haren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile m 
saya konulmuştur Münakasaya istiıak etmek i 
de 7,5 nisbctinde teminat akcelerine ait makb 

te~lif mektuplarım hamilen mahrukat icin Eyl 

martesi günü, et. ekmek icin EylUlün 7 inci pa 

erzak için Evllllün 9 uncu çarsamba ve sebze, 

için Eylldim 12 inci cumartesi günleri saat 16 
tebinde toı nacak .mübayaa komisyonuna u 
miiracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Dördüncü milli 
.ıp kongresi um 
kitipliğinde 

Dördüncü Milli Türk Tıp Kon..lcresi 22 Eyl 
cıe Ankarada toplanacaktır. 1stirak arzusunda 

iki lira kayıı ücreti ile iki küçük fotograflarını 

onuna kadar İstanbulda Cagaloğluda .kongre 

Niyazi İsmet Beye g(mdeımelidirler. Ayni 

gelme istasiyon ve iskelelerini de vazihan yazn1 

dilerine hüviyet varakaları ve tenzilat kamele 

tir. 

Serbest tebligat için fazla zaman aynlmıf\tı 
bulunmak isteyenler keza Eylül onuna kadar 

daktilo ile yazılmış -Olduğu halde İstanbul AnlC 

numarada umumi katip Prof. Agr Dr Faht 

namımı göndermelidirler. 

Sergiye iştirak edecek yerli ve ecnebi müst 

tı tıbbiye mümessilleri şimdiden Niyazi İsmet 
ederek yerlerini tesbit etmelidirler. Müracaat 

rileceğinden bilaha~a vukubulacaık itirazla!" 

alınmıyacaktır. 

Ticattt itleri Umum Jtlüdürlü
ğünden: 

30 İkinci Teşrin 330 ta!"ihli ka

nun hükümlerine göre teeciJ edil
miı olan cc~bi !İrkct1erinıden İn
giliz Tabiiyetli Di Aziyatilı Pe
troleom kampini -Türkiye Şübeci 
- limitet - The Aıiatic Petrolum 
Company (Turkey) Limited şirke
tinin Türkiye umum vekili bu ke
re müracaatla kendisinin gaybube
tinde yerine ve lnya.s Kortsıi Efen 
diye ilaveten sirket namına yapa
cakları işlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava edea; 
edilen ve üçüncü tahıc sıfatlarile 

hazır bulunmak ve muşterekerı im
za koymağa ııalihiyetta-r olmak üze
re Gerakl Grevs ve Villiam Sverd
loff efendileri vekil tayin eylediği
ni bildirmiı ve Jizımgelen vesikayı 
venniştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere mu
vafık görülmüş olmakla ilin olu
nur. 

lstanbul Birinci lilas idaresin
den: 

Metozadc Osman beyın mukad
~ema alacaklılarile aktey~diği kon
kordatoya mütedair ıkinci ticaret 
mahkemesinden sadır olan kararın 
ttnıyizen tudiki ü~erine şeklen ye
niden konkordatonun ımzaaı zı

mnında alacaklılann 8 Aptos 931 

tarihine mü•dif cumarte.i günü 
saat 14 te birinci iflk idaresinde 
tqpJanmaları ilin olunur. 

ı lstanbul 11ıinci 
ğundaa: 

Bir borçtan dola 
tılmaıı mukarrer 1 
Küçuk mau, C.;n 
Sandalya Koltuk 
ba 1 Fı 8-931 .... "'hi 
5cmbc günu s t 1 

lata.da Perıcm'•c 
hanında 8 ınumar 
Talip olenların 
931-1229 doaya 
mahallinde hazır 1 

· mu ilin olunur. 

Fotoğrı 
için d 

KAP 
CAPFı 

Film ve pi 
edıniz. Bu 

olup her y 

İst. Defterd 

Satılık ev h 
Aya kapı iskel 

camii mahalle 

ları Kiryaıko e~ 

Katinko arsalar 

vrilmiş kigir e 

10 hissesi satı 

ıhinenin bedeli 

metc prtile tah 
___ ._.: 'I~~ 1:-..J. 
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Adliye - V- ek- aletinden: Gazi mua. ilim me.kt .. eh .. i ,•SAFİYE .HAN. iM-~ 
Fransızca ve Türkçe yazılmış ev T b E t t • 

takı adliyeyi okur ve makine ife Ve er 1ye llS 1 USU -Küçük Çiflik Parkındaki saz heyetine iştirak etmektedir. 

sür'atle yazar bir mütercim alı- Gaz~=!Y~i!=!t~ıüvy~ks~ad~r~!u !e~~Y~~ab~ı muaı- A S R İ L İ S A N L A R 
nacaktır. u·· cret, maktuan (120) li- B . 

Um mektebidir. Orta mekteplerle muallim mekteplerine mu· E R L 1 T z 
tadır. Memurin kanunundaki şart- allim ve ilk tedrisat mlifettişi yetiştirir. Biri mesleki, diğeri J ..... ' ' M E K T L' r 1 E 81' 
1 ihzari olmak üzre iki kısıma ayrılır. _ I} ~ 

arı haiz Ve bu işe talip olan hanim A. meslek kısmı: 
Mesleki kısmın tahsil müddeti üç sömestrdir. Bu kısım beı 

Ve beylerin 15 ağustos 931 tarihine şubeye ayrılır. 
k d M '"d 1) Riyaziye, 2) Tabiiye, 3) Tarih· Coğrafya, 4) Edebiyat, 

Tatillere Mahsus Yeni 
iSTANBUL 

Kurslar, Yaz Tarifeleri 
ANKARA 

a ar Jstanbul Cumhuriyet u .. S) Pedagoji. 
356, İstiklal caddesi Tel. B. O. 251 

Hacı Bayram caddesi 

d • A k d k • Mesleki kısım mezunları Maarif vekaleti celilesinin müsa-
eıu m umiliğine Ve n ara a 1 adesile Darülfünuna üç sömestr daha devam ederek Darül-

ta)ip)erı·n Veka"let ı"statistik ve neş- fünun mezuniyet imtihanına girel5ilirler. Bu şubelere girmek 
m. A M A T Ö R L E R! ~ 
ŞANSINIZI DENEYiNiZ istiyenlerde aranan vasıflar şunlardır: 

tİyat mu·'du""rfu""g" u""ne mu·· racaatfarı. 1) Bir erkek veya kız lisesinden mezun olmak. 
2) Yaşı 2S ten fazla olmamak. 

T • f k •• d t fipler s;) Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
ayın o unaca gun e a fledegoji şubesine girmek istiyen lise mezunları, enstitüde 

arasında mu··sabaka yapılacaktır. tahsilini bitirdikten sıınra hakkı müktesepleri baki kalmak 
llzre bir sene müddetle bir ilk mektepte muallimlik etmeği 

KODAK 
d 

teahhüt edeceklerdir. Bu şubelerden her hangi birine gir-J andarma İmalithanesİ mÜ Ür- mek istiyen lise mezunları 20 Eylül 1931 tarihine kadar ens· 

Mlddısaı~akasu ~"il ~@us1l:@s1l:a ~ötRyoır 
Resimlerinizi Derhal G6nderiniz. 

I •• " • titn müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 
Ugünden: . B. ihzari kuım resim { Türkiye müsabakasında r340 lira 
Jandarma ihtiyacı itin kumqı imalathaneden veritmek fhzari kısım ilk muallim mektebi mezunlarını mesleki kı-

llzre 7500 • 8000 kıtlık elbise (Caket ve pantolon) ile 3300 ıım tedrisatına hazırlar ve lise derecesinde umumi kültür 
Beynelmilel müsabakada 23600 

" 
93rpllf ve 4450 tozluğun biçki imaliyeıi kapalı zarfla 11·~ verir. Burada tahsil müddeti iki senedir. ikinci senede talebe 

1 •alı günü saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların temı· edebiyat ve fen kısımlarından birine ayrılır. 
KAZANABİLİR 

il.at akçelerile bWlikte Gedikpaıa' da Jandarma imal&thane· ihzari kısıma girmek istiyenlerde aranan vasıflar fUnlardır: 
~ nıilracaatla şartnameyi görmeleri ilin olunur· 1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu olmak. 

NAiM VAPURLARI 
İzmir postası 

Lüks ve sürat hath 
2) Yaşı 23 yirmi üçten fazla olmamak. 
3) Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. Darülaceze Müdürlüğünden: ADANA 6 vz~:~os 

Kok Krıple Tilvenan 
lııaden kömürü maden kömürü maden kömürü görgen odunu 

4) Enstitüye kabul için yapılacak duhul müsabaka imtiha· 
nını kazanmak. P b günü ak· 

erşem e şamı Sir-

tonilato tonilato tonilato çeki 
75 300 200 400 

Miiesseaeye bir sene için iktiza eden berveçhi bala nev'i 
~e mıktarları muharrer dlSrt kalem mahrukattan 24 Ağustos 
9:ıı pazartesi günü saat birde kok, ikide krıple, üçte Tüve• 
ilan maden kömürleri saat dlSrtte gürgen odunnuunn kapalı 
lllrf usulile münakasaları icra kılınacağından taliplerin temi· 
llıinat akçelerile münakasaya müracaatları. 

Enstitünün ihzari kısmının müsabaka İmtihanına girmek 
istiyen muallim mektebi mezunlan Ağustosun altısına kadar 
ilk muallim mektepleri müdürlliklerine ve muallim mek· 
tebi bulunmıyan yerlerde orta mektep müdilrlllklerine müra
caatla isimlerini kaydettirmelldlrler. Müsabaka imtihanları 
8Ağustos cumartesi velOAğustos pazartesi günleri yapılacak
tır. imtihanlar muallim mekteplerinde ve muallim mektebi 
bulunmıyan yerlerde orta mekteplerde tahriri olarak yapılır 
ve sabahleyin saat 9 da başlar, ilerde pedagoji kısmına gir
mek istiyecek olanların bir sene ilk mektep muallimliği et
miş olmaları şarttır. Etmemiş olanlar tahsillerini bitirdikten 
5onra hakkı müktesepleri baki kalmak üzre bir sene ilk 

keci rıhtımından hareketle 
Çanakkale , İzmir , Küllük , 
Bodrum, Rodos, Fethiye, An· 
talya, Alii.iye ve Mersine azi
met ve avdet edecektir • 
Tafsilat için Galata Frengian 
hanında üçüncü katta kain 
Dabkoviç ve ıürekası vapur 
acentalığına müracaat. • • • 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Sadeyağ Zeytin yağı Arpa Saman 

7000 2500 2500 2000 
Müesseseye bir sene için iktiza eden berveçbi bala nev'i 

ve mikdarları muharrer dört kalem erzaktan 29 ağustos 931 
cumartesi günü saat birde sadeyağ, ikide zeytin yağı, üçte 
arpa, samanın kapalı zarf ıuullie münakasaları icra kılma· 
cağından taliplerin teminat akçelerile müracaatları. 

• * * 
Darülaceze müdürlüğünden: 

Nohut Mercimek Kuru çalı fasulya Kuru üzilm 
4000 2000 10000 1500 
Müesseseye bir sene için iktiza aden berveçhi bala nev'i 

\'e mıkdarları muharrer dört kalem erzaktan 5 eylül 931 
cuınartesi günü saat birde nohudun, saat ikide mercimeğin, 
•aat üçte fasulyenin, saat dörtte kuru üzüm~ ~palı ~arf 
llıuliJe münakasaları icra kılınaca.iTntdan talıplerın temınat 
•lı:çelerile müesseseye müracaattan 

* * * 
Darülaceze müdürlüğiinden: 
Darülacezeye bir sene için iktiza eden şartnamesine. me~

but listede muharrer üç yüz küsur kalem eczayı tıbbıyenın 
26 ağustos 931 perşembe günü saat on ~örtt~ k~palı za~ 
llsulile münakasası icra kılınacıığından talıplerın yuzde yedi 
buçuk ilk temjoat akçelerile müesseseye müracaatları. 

• • * 
Darülaceze Müdürlüğünden: 

&•bun Et Muhtelifülciııs 
SOOO Hastalar için yevmi elli ve aceze on beş kalem 

için haftanın muayyen günlerinde sebze 
yüz kiloya kadar koyun eti. 

Müesseseye bir sene için iktiza eden berveçhi bala nev'i 
•e ınıktarları muharrer üç kalem erzaktan 20 Ağustos 931 
erş~ınbe günü saat on dörtte sabua, on beş~e et, on altıd.a seb
tellıo kapalı zarf usulile münakasalan ıcra kılınacagından 
taliplerin teminat akçelerile müessese)•e müracaatları. 
~ --____ .:___ _________ -----: 

BU.Ü MUM 
l.CZAKEI.ERQ 

SATlLI& 

mektepte muallimlik yapmağı teahhüt edeceklerdir. 

Tel. B. O. 2274 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 

9 A'f::Os PAZAR Zonguldak Baytar Müdürlüğünden 
Damızlık Aygır deposu bayvanatı için muktazi ( 11,520) 

kiloyulaf ( 11,520 )° kilo ot ( 5000 ) kilo saınan (400) kilo 
kepek (300) kilo kuru üzüm ve (22) kilo tuzun 19 ağustos 
931 tarihine mlisadif çarşamba günn Encümeni Villyetçe · 
ihalesi icra kılınmak üzere münakasaya çıkarılmıştır. Numu· 
nelerini görmek ve tafs'.llt almak isteyen taliplerin Encü
meni Viliyete ve Baytar Dairesine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Devlet Demiryolları idares i i'anları 

Eski§ehir a0ile mektebi taleıbeleri için 200 taknn elbise, 200 
adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 26 Ağustos 931 Çarşamba günü saat 15 te Anka
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar müna
kasa komisyonu katipliğine veı:ınıeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelorini :iki lira mukabilinde An
karada ve İstanbulda Idare veznelerinden tedariık edebilirler. 

• • * 
300 kilo yerli komprime ıkinin kapalı zarfla münakasaya 

korunuştur. 

Münakasa 26 Ağustos 931 Çarşamba günü saat 15,30 de 
Ankarada Devlet Demiryollan Müdürlüğünde yapılaeakttr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

günn alqamı l'l de Sir
keci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize Mapavri ve 
Hope) ye azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sürmene, 
Görele ve Ünyeye uğrayarab 
avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 

müracaat. Tel. 22134 

NAİM VAPURLARI 

İzmir postası 
Haftalık lüks ve Sür'at Postası 

ADNAN vapuru 
6 ağustos 

Perşembe günü saat 
18 de Ga-

rıhtımından hareket!e doğru 
lzmi're ve pazar günü lzmir'· 
den lstanbula hareket eder. 
Tafsilat için Galata F rangian 
Hanında kii.in Dabkoviç ve 
şürekası vapur acantasına 

m iracaat. T. B. O. 2274 

muvakkat teminatlarını ~i günde saat l s e kadar komisyon . P-~S!l!El!IY~Rl!II!". s'-'· E~Fl!'Ail!llml•N-11111!!!! 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler miinakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde 
Ankarada ve Istanbulda Idare veznelerinden tedartk edebi-

Merlceı. acenta: c ;aıata k. iipriı b~ı 

8. 2J62. Şube A. Sirkeı·i (\l u h ti rd.ır 
zade hJn 2- 2740 

lirler. TRABZON POSTASI _E ______ p ______ t_J:---f:--b-- KARADENİZ 6 Ağus-

rzurum osta ve e gra aş tos perşembe 17 de. 
-----

iT 
~· .. 
iT .. .. 
o. .. 
:>;" 

'5: 
:ı 
o. 
" iT ::;· 

~~~~~·-·~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

Ekmek, et ve saire 
nıünakasası 

Istanbul ziraat mektebi müdü~ 
lüğünden: 

Mektebimizin 932 senesi Mayıs gayesine kadar, ihtiyaca
tından bulunan Et, Ekmek, Gaz, Benzin ve saire erza:k ve me
~ıllat 2 .11'.ylül 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te 
ıhalelerı ıcra edilmek üzere kapah zarf usulile münakasaya 
k~nulın~şt~r. T~l.iplerin şeraiti münakasayı anlamak için her 
gun ::e ı ş~ırak ıçın de yevmi mez'kfirda Galatasaray Liseain
d~ kaın Lıseler muhasebeciliği nezdinde müteşekkil İstanbul 
Zıraat Me'.{tebi. ınübayaat komisyonuna müracaatları ve teklif 
zarflarının mezkur saata kadar tevdii. 

·~~~~~~----~~~-----~--~~~~ 

Tütün in~isarı umumi ınl~OrlüğOo~eo: 
20000 varak eflatun kağıt. 
3 adet telefon makinası. 
Balada muharrer iki kalem eşya satın almacaktn" 
Ta.~iplerin kağıdın. ~artname ve numunelerini aknali iqln' 

her gun ve pazarlık ıçuı de yevmi münakasa olan 24-8-931 

paza~.esi günü saat onda teminat akçelerile beraber Galata
da Mubayaat Komisyonuna müracaatları. 

iktisat vekaleti -
Manisa Asına Fidanlığı Müdür

lüğünden: 
"' Fruıt S.11 • 
ve· EnoN 
l&lmltti lır 
ctit&tleri 

Jürikanta 
alim ~U 

ı arı lı:as ıd ı t . 

•• d. • f" d MERSIN POSTASI 
mu ırıye ın en: ÇANAKKALE 7 Ağus-

Yazın otomobil kışın at veya at arabasile haftada rnüteka- tos cuma 10 da Galata 
bilen iki sefer yapmaık Hasaıı Kaleden Karaköseye kadar Rıhtrmmdan ka1karlar. 

Manis aAsma Fidanlığınn su tesisatı hakkn:ıdaki müna
kasa iianrnm görülen lüzum üzerine 10-8-931 tarihine kadaı 
bir hafta müddetle temdit edildiği ilan olunur. EMO"S 

FRUIT SALT 480 ve Karaköseden Beyazıta kadar 320 kilo getiriR götür.._ İdarece aşağıda ismi D --
mek elli atla iki otomobil bulundurmak şartile 1 Ağ'Ustos 931 I yazılı Malzeme Kapalı eniz levazım Satınalma komİS• 
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya mevzu 1250 lira zarfla satınahnacaktrr. d 
bedeli sabıklı Hasankale Beyazıt arası Posta sürücülüğü be- Teminat % 10 dur. fOnUn an: 

_Sicalda'rda. damar agrisin
daıı. balaııtıdan, yarim baş 
agrisindan ve snihazimden 
mlitevellit rahatsizliklardan 
ınasnn kalmak isterseniz ; • 
taili miileyyin, tabii tuzsuz 
mllshil olan şekersiz E:ıo's 
" Fruit Salt " gazözhl müs· 
tabzarindan sabah ve akf'UD 
bir bardak su dernnl!"da 

İhale 15/ 8 11931 saat 
· deli mukarrer haddi IayLk görüldüğü takdirde 20-8-931 tari- 16130. 16 kalem muhtelif 12000 Ton Ekstra Rekompoze kömür: 8 Ağustos 931 Cu-

hinde ihale edileceği ve tal.ipler~en % 7,~ temina:ı muvakkate jııııitliaiimiiiiiraİİt•miiiiialilzlleilmllelilsİİii ... __ martesi günü saat 15 te açık münakasa ile ihale edilecektir. 

bir Jrabve kasigi nıikdarmda /L,,,1,, 
alıniı. 

1 
1 ve ihaleden sonra % 15 nısbetınde temınatı katıye alınacağı Deniz kuv,·etleri ihtiyacı için lüzumu olan ve 29 Temmu'Z 

ve Banka mektbu mukabilinde üç aylık avansın da verileceği 1 Tayyare Piyangosu - 931 saat 11 de kapalı zarf usulile ihale edileceği ilan edilen 
ilan olunur. Kader Gişesinin yu.P.:arıda yazılı 12000 ton Ekstra Rekompoze kömü,-e teklif 

'! h hal'· edıl.en fiat gali görüldüğünden 8 Ag"ustos 931 tarı. hı.ne mu··-" u ıerem ~• ıa "iyesi: 

Istanbul Maarif Müdürlüg"' ünden: 1 Ke,idelcr orasında biltCinizi ı • b - ~ad~f cumartesi günü saat 15 te pazarlıkla ve acık münakasa 
dil zımnındl müşk il tl ta duçar ıle ıhale edilece<Tinden t · · ·· • · - · 

b 1 k ·· ·· 1 r · · · " b 1 .. ,, şar namesını gorme•ıc ısteyenlerın her 
Kıbrıs mekteplerinde tedrisatta . u unma uzere uç mua - o mamanız ıçın • aca6ınır. i etin 

Yerini iyi inıı·hap t • d.kk gun ve vennek isteyenlerin münakasa gu .. n ve saatı.nde Ka-
_

--~~----~ı-..~~---~,._,_.--"-.u;·~· ~·u· .....;·hh.Cııae..1irırniır.....:.ı.:lllliP..Jollla~n~l~a~n~n~e~vs~a!{ll_.j~~· ._'.._-"'.::.:.:::_:0 :ın:e,~·e__:::1 :•:1.JJ~:mı2iliiı!1!.J~ıiz...lı:1~~.ui.ı:L.l!.aı.ı.w:ı..J.~~_j~~~iJl,;, sım da Deni nu 
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MİLLiYET PERŞEMBE AGUSIOS 1931 

.... İNHİSAR 
Rakı Şarap 

LERi ... 

500 

Likör 

250 100 
gramhk gramhk 

',ICilosu 

Hususi fevkalade rakı 300 
Yalova rakısı 
lstanbul rakısı 
Nazilli rakısı 
Aydın rakısı 
Boğaziçi rakısı 
Konyak 

300 
200 
200 
150 
150 
200 

150 
150 
100 
100 
75 
75 

100 

75 
75 
50 
50 
37,5 
37,Ş 

50 

pşeai 

30 
30 
00 
00 
·00 
00 
25 

Votka 180 90 50 00 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 70, 
90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah, 700 gramlık şişesi 50 kuruş 

BUNLARDAN BAŞKA 
F ransanın en meşhur muhtelif marka ıampanyalan, italyan köpürllr ıarapları 

orijinal viskiler, muhtelif marka cinler, vermutlar, muhtelif marka 
Rus şaraplan 

DDKKAT! 
idare mamulatı m•trnbattan 6 kilodan fazla müba
bayaatta bulunanlara yüzde 10 askonte yapıhr. 

S t h il• Galata rıhtım üzerinde ispirto ve lapira JŞ ffia a ) : tol~ içkiler. inhisarı ldare~nin b~uıun
dugu Kefeh Ham albndaki magaza •• 

T ı f Beyoğlu 4160 e e on: dahili : 21 

~ ........................... . 
RKETİ ~E~MI ILINLlH T~HK LiMTED 'i 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütiin 
2'azeteler için bilumum resmi daireler 

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

Telgraf adresi: Reamilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 
w • 

sek Orman ektebi 
1.tanbul'da Boğaziçinde Böyükderede Babçe köyündedir. Tahsil müddeti üç sene 

" f ltı ıöm~ster ., dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunnr. 
M.ktebi ikmal edenler Orman mühendisi diploması alırlar. 

ORMAN MÜHENDiSi OLMAK iÇIN 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve ahnma şartları 

1 - Taliplerin Türkiye Cüınhuriyeti tabaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den atağı ve 25 ten yukan olmaması, 
3 - Tam devreli liıe mezunu, yahut o derece tahsilde bulunduklan Maarif veka

letince tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4 - İyi ahlilı:lı olduğu ve hiç bir güna cezaya çarpılacak iş ve hareketlerde bu

iu m ,dığını be1an eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbata
s na malik olmaları, 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvları 
fam ve diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, binicilığe dayanıklı olduğunu eçıkça 
tasdik eden doktor raporu almalın lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep tahadetnamesini hüviyet 
·cüzdanı, aşı kağıdını İstanbul' da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine ve 
yahut en büyük mnlkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 1931 tarihine kadar 
verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usulü dairesinde ve nümu
neai gibi Noterliktt.n musaddak taahhüt senedi vermeleri liızımdır. 

8 - Tatradan ırelecek talebenin yol masrafı mektepçe yazılıp alındıktan ıonra 
mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin 
edilecektir. 

Taşradan gelecek talebe y_ol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman Me"-~bine gırmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı 
hrrnh,,rl•rinde ıretirmelidirler. 

Istanbul Liseler Mübayaat Ko
misyonundan: 

İstanbul Erkek Muallim mektebinde yapılacak tamirat 
ve inşaat 23-8-931 tarihine müsadif pazar günü saat 16 da ihale 
edilmek üzere apalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta
liplerin bu bapta malfunat almak üzere komisyona müracaat
ları 

Piyango Müdürlüğünden: 
Numunesi ve şartnamesi vechile 

bir buçuk Milyon fıtıra zarflar: mu 

bayaa edileceğinden itaya talip ola
cakların pey akaçları ile birlikte 
S-8-931 tarih cumaertesi saat 15 
piyango müdürlüğünde müteşekkil 
tayyare mubayaat komisyonuna mü
racaatlar 

,... Fenni Boya ve Döşeme Müessesesi 
1 en mü~!m~~a~~!!'at ~~e~i:i~'!,~İo~!~ües!:!~~i~!efa~~y~~?ı~!k'!~faatin:z icabı 
' LÜKSE EHEMMİYET VEREN ŞÖFÖRLER 

.Şunu biç unutmayınız ki; bir otomob'J;n fevkaladeliği ve zarafeti onun iyi bir s~rette boyanın ş olmasına bağ:ıd 
İşte bu zarafet ve fevkalade lüksü temin edecek yegane müess~se Avrup3'n:n en maruf otomobil fabrikaları J(. 

madut olan SAMSON, LORE, BALO ve SİTROEN Fabrikalarının boya işleri ustabaşılığını deruhte etm'ş ola ı 

1924 senesi P ARİS BEYNELMİLEL LÜKS OTOMOBiLLER Sergisin 
altun madalya ve ayr.ca takdirname' · taltif edilen, Resul Bey oğlu Ahmet ve şeriki İhsan Beylerin 

r EN İ BOYA Müessesesidir. 

:c>öşeI-.-.ecilik. 
Bundan batka müessesemiz her nevi karoseri ve döşeme işlerini de fenni bir surette ve fevkalade 

metin olarak imali deruhte eder. 

.,._ Taksim Kışla Geçidi No. 9 

Zincir 
Un yedi kilit zincir satılıyor 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünder .. ; 
Karaneniz Boğazı~u~ 14 mil h_aricinde elli beş deıı:irl~nmiş \ 

olan Fener işaret gemısı 15ulundugu mahalden alınacagı cıhetle 
13 kilidi denizde ve 4 kilidi gemide bulunan cem'an 17 kilit zin- , 
cir ile ayni mahalde denizde bulunan ü~ tonluk şemsiye demiri 
aleni müzayede suretile satılacaktır. Işbu zincirin bak lalan yedi 
kilo sıkletinde ve 45 milimetre kalınhğında ve 27 santim bo- 1 
yunda ve 15,5 santim genişliğinde olup lokmasızdır. 

ADAPAZARI 
TlUıırlk TD«::aııre'it ~alfft~asu 

Merkezi - ADAPAZARI 
Sermayesi: 1,000,000 l'ürk lirası 

Tc'ıs tanhı 191.l Anonimc t•h' 'ı 1'119 

İstanbul şubesi: Yeni postane karşısmda. Tel. 22042 

Mu··saı't Ş a·t)e Sencd•ı iskonıow • Sen edat ıahsili er 1 : 1 lcsabı cari muamelatı - Ha.alt kabulü. 

Mevduat· Hesabı cari '""°' i •ı. s L ç avlık <ened • .• 6 
• Ahı avlık sene~t ~ 7 llir S<nelik ıencvi ~ 8 

Faizle kt1bul olunur. Bir seneden fazla müddetle v 
büyük mikyasta m '"duat ayrıca kararlafbrılır. 

Tasarruf •an;lığı ve kumbaralar için 
senevi faiz 0-0 5 

Fener işaret gemisi 3 Eylül 931 Perşembe günü bulunduğu 
mahalden alınarak Istanbula g::tirilecek ve zincir ve demir 
aynı günde ve aynı mevkide vaziyeti hazırasile müşteriye tes
lim edilecek; zincir ve demirin denizden çıkarmak ameliyesi ve ı '~BEL~Hı' 1 Adapazarı. Hi~a. Hendek. Cerede, Yenişehir, Mur 

k &ndıı ma, l>tanbul. Kütahtı. Tekirdağ. flolu, Bar 
masrafı müşteriye ait -0laca tır. Jzn,ir, Karamürsel. B()zü)lık. Düzce. Cicyvt, Mud 

3 Eyllu 931 günü hava müsaıt olmadığı takdirde ilk mü-
1 mı. llilccik, l<:skişcbir, Gemlik. M Kemalpaşa, 

sait havada teslim muamelesi icra edilecektir. • T.,Jgraf adre~i - ADBANK 
Talip olanlar, müzayedeye işitrak etmek üzere muhammen -----------------------1 

kıymetinin yüzde on beş nisbetinde teminat akçesini Idarei 
Merkeziye veznesine tevdi ederek 20 Ağustos 931 Perşembe 
günü saat on dörtte Galata rıhtımında Maritim hanında Tahli
siye Umum Müdürlüğü Mübayaa komisyonunda hazır bulun
maları lüzumu ilan olunur. 

Pazarlıkla erzak, ye
şll sebze, kok kömürü 
ve saire münakasası 

Y eşilköy Hava makinist 
satın alma komisyonundan: 

mektebi 

27 Temu11- 931 tarihinde kapalı zaTf usulile ihalelerinin icra 
edileceği ilan olunan 34 kalem erzak, ve saireden 12 kalemin 
ihaleleri icr tdilmiş ve teklif olunan fiatlarm gali görülmüş 
olmasından ôolayı ihaleleri icra edilmiyen 27kalem erzakı müte 
nevvia, yeşil zebze, kok kömürü ve sairenin 9 Ağustos 931 ta
rihine müsadif pazar günü saat 14 te pazarlıkla ihalesi mukar
rer bulunduğundan taliplerin şartnamelerini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere de yüzde ~di bu
çuk nisbetindeki teminatı muvakkatelerini Bakırköy mal san
dığına teslim ederek alacakları makbuz ilmühaberini hamilen 
yevmi mezkfırda mektepte müteşekkil komisyonumuza müra
caatları ilin olunur. 

Isparta ·vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - Bedeli keşfi altı bin iki yüz altmış biır lira altmış beş 
kuruştan 1baret Ispartakule Önü-Iğridir arasında müceddeten 
yapılacak bes menfezle tabelyalan beton anneye taıhvil oluna
cak diğer beş menfez ve köprülerin inzası kapalı zarf usulile 
münakasaya konuldu. 

2 - Kapalı zarf usulile münasaya iştirak edecekler erbabı 
vukuftan olduklarına dair Nafia dairelerinden muta şehadetna
me ve Ticaret Odası vesikalarını ve sahibi sermaye olup. bu 
gibi inşaatta bulunmamış ve bu kabil inşaattan anlamadıkları 

· takdirde inşaatın hitamına kadar müteahhit talip refakatinde 
bir fen memuru bulunduracaklanna dair Noterden musaddak 
bir taaahhütname itasına mecburdur. 

3 - Teklifnameler kaç liraya talip olduğuna dair birinci 
maddedeki sarahat dahilinde yazılarak talip tarafında imzala 
nacak ve mühürlü bir zarf içerisine konup zarfın üzernie talip 
ismini yazacaktır, zarfı kapıyacaktır. Zarf başkaca teminatı 
muvakkateye ait banka teminat mektubu ile ikinci maddede is
tenilen resmi evrakla beraber diğer mühürlü bir zarf içerisi
ne konacaik ve işbu zarf üzürine teklifnamenin yalnız işe ait 
olduğu işaret olunarak mühürlenecektir. 

4 - ihalenin müteahhide tebliği gününün inkızasından >ti 
haren müteahhit on beş gün zarfında işe başlamağa mecbur
dur. 

5 - Müddeti inşaat kanunuevvel 931 iptidasına ve teşri
nisani 931 gayesine kadardır. 

6 - Şartname ve keşifnameleri görmek veya sureti mu
saddakalarını almak istiyenlerin İ&parta Nafıa Dairesine mü
racaatleri lazımdır. 

7 - İhale muamelesi 23 Ağustos 931 pazar günü saa. 15 
te İsparta Daimi: Encümeninde icra edilecektir. 

Erzurum P. T. B. Müdiriyetinden: 
1250 lira bedeli sabıklı Hasankale-Beyazit postası bu sene 

Karaköse'ye kadar gitmek yazın otomol:Jil kışın atla haftada 
mütekabilen bir sefer yapmak ve her seferde 480 kilo götürüp 
getirmek ve 15-8-931 saat 17 de ihalesi icra ıkılınmak üzere 
27-7-931 den itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıl
mıştır. 

Taliplerden ı'cı 7,5 teminatı muvakkate ihaleden sonra % 15 
nisbctinde teminatı katiye alınacağının mukavelesine müsteni
den Banka teminat mektubu mukabilinde senelik ücretinin sü
lüsü nisbctinde avans dahi veril c "i · • 

.t'endık ~erom Darülistihzarı Müdürlüğünd 

Arpa, saııian, 
nıünakasası: 

ot 

Kilo 
200,000 
150,000 
100,000 

arpa Pendik serom darilliatibzan içiıı 

Kilo 

saman 
ot 

n .. .. .. 
" .. 

75,000 arpa ı Pendik bakteriyoloji enstituıü içiil 
60,000 saman " " ., 

Pendik bakteriyolojihanei baytarili ve serom darülistib 
ri için mübayaasına lüzum ırörnlen yukarda cin• ve mıkt 
n gösterilen Arpa, Saman ve ot kapah zarf usulile m~ 
kasaya konulmuştur. 22 ağustas 931 tarihine miindif curııf 
tesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacaktır. Şartname 

ni ğllnnek i<Jteyenlerin her ıüu hndıklıda güzel 1an'a 
akademisinde yüksek mektepler muhaaebeciliğine ve J't 
dikte müessese mlldliriyetine ve vermeğe talip olanl• ... 
yevm ve saati mezkürda Fındıklıda yüksek mektepler 
hasebeciliğinde mllteşekkil mübayaat komisyonuna müra 
eylemeleri. 

•• • • 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip 1. el k•fid' 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Deniz Levazım Satınalma kU 
misyonundan: 
Kilo 

50 Sünger 
300 İki cins gırcala l 
150 İspavlo J 

;13 ağuatos 931 JlCrtembe saat tA 
13 ağustos 931 saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri için yukarda yazılı bir kalem süget 
iki kalem ip açık münakasa ile alınacakbr. Münakasa 1 
olmak üzre tayin edilen 931 ıenesi ağustos ayının 13 il 
perşembe günü saat 14 ve 15 de ayrı ayrı yapılacak ıııiil' 
kasalarda teklif edilecek fiyatlar muvafık görüldüğü ta1'd~ 
ihale edileceklerinden şartnamesini almak istiyenlerİJJ ~ 
gün ve vermek istiyenlerin münakasa glin ve saatinde 
ıımpaıada deniz müzesinin umum kapusu üstündeki de' 
levazım aabn alma komisyonuna müracaatları. _A 


