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BUGÜN 
2 oci sah il ede: 

1 -- Suryede t:rmenller. 
2- Harlcr ve ıoa llaberler. 

3 llncıı aablfede: 
TGrlr: tUccar• Romanya
ya davet edlldl 
lif>kl bir milnaieretlen l 

cinayet (ilkti 

ı- 'aılık aı yarışları 

4 llncll aabifedc: 
1- felek J.. Hlklyo, 3- lstan 

llalun ilk gllnlerl 
~ __ aablfe~e: 
'\1uhahlr ınekupları 

Vahdetli 
Politikası 

'Son hüküm ve son karar verilmelidir! •• 
-t~-Ldet politikaı;ı, kuvvet po Vekiller toplanıyor! 
~kka.sıdır. Memleketler var ki, k il • 

fırka ile idare ediliyor, sı- dl. M M 1• erı ~t ~Ücadelelerine meydan ve- A ıye . . ve 
~ llııyor, vatandatlar arasında- ! ' • f 
ı.,""~det ve tesanüdü bo1zan- geldı· ., Harı·cı·ye, maarı il '. agır cezalara çarpı ıyor · 
'dil ıdare sistemi bazılarının 1 
~~iaıı gibi, dikt

1

atörlik de1~i~, vekı•ııerı• de ge ı•yor •. 
lı. a.yyen ve malôm bir po ıb-

tıııı icabıdır: 

ı.e;- ~~mleketin ~ahdet.'.ni 
liitı mulahaza ve prensıpten us

tutınak. .. iktisat vekili hareketini te?.ir etti, 
Zekai Bey yarın Ankara ya donecek lier memlekette vatandatlar 

:~ındaki vahdetin bir kuvvet 
h ll~e ettiği yeni anla,ılmış_ ~ir 

~'1rik.at deg"ildir. Fakat tarıh_ ı.n K l B · aazetemiıe beyanatı 
h Yusuf ema eyın "' ı ır devrinde vahdet polıtı- k . 

lla, ·ıı t Mill"ı Müdafaa vekili Ze aı ve 1 I' · •ının bir memleket ve mı e l 
icla.r • d k d "s Adlı'ye v-kili Yuıuf Kemal Beyle_r esın e bu günkü a ar mu ~ 
leııı h' d • du.:n Ankara'dan •ehrimize gelmıt-
da ~- .•r ehemmiyet k~~ 1~1 

' 
~ ırorulmemiştir. Yenı Turkı- !erdir. 

Je, bütün bir millet araıında Ankara'dan kalkan konvanıiyo-
"ahd bü' .. k hi ncla 1 h• et ve tesanüdün ne yu nel Ankara ile Eıki,e r arası 
~rikalar doğuracağının ~ b~- yolundan kaybederek rctar yap~- t 

)uk hir misalini vermış bır ğından tren bir saat kadar teehhur
::ı~lekettir. Bizde, milli vah- le Haydarpaşa'ya gelmittir. 
h etı bozmak isteyenlere karşı Her iki vekaletler erkanı garda 1 

t:~ Yeni kanuna bir takımbebce~ vekil Beylere intizar ediyorlardı. . 1 
~ı ah~am .kon~a-sı~ın se ı Saat 2,5 ta tren istasyona geldı. \ l 
fı hakıkatın mıllı ıdare. tara- Vagonlarından inen•her ilci vekil .. • , I 
tıda.n daha iyi bilinmesınden ıı ) h l tiklıal gelenlerin ayrı ayrı e ennı ' 1 

'iJe . izzat tecrübe edilmesinden •ktd ev- hatırlarını sordular. Ad lige vekili Yusuf Kemal 
erı ı· 51 ar ~ d C" h · t ge ıyor . d' k' heg istasyon a um urıge 
Yeni hayatın telakki ve ibti- Yusuf Kemal Beg ıgor ı müddeiumumisi Kenan 

hçlarına go··re bir memlekette Adliye vekili Yusuf Kemal Bey .. 
l hegle gorüşügor .. 
1 
~tanda•lar arasında teeuüsü kendisine mülaki olan gazetecilere: da &. • Her iki vekil de Haydarpaıa n 

. Zıın olan va~det fikri, yalnız 'd A k ' ·•le · d' f '" - htanbul an n ara ya ı, - doğruca Kadıköyüne gitnutler ır. 1 tirak hislerinin inkişafına ma .. 
ili olan siyasi vahdet değildir. rim için gitmittim. Bu defa on gun İktisat vekili hareketini 
8 k d• kadar kalarak istirahat edeceğim, tehı'r ettı' llgünkü siyasi ve i tısa ı şe-
rait; alelade fırka ve san'at mü demittir. ' 
C:adelelerinde bile en büyük iti- Zekai Bey yarın dönüyor 
dal le hareketi emrediyor. Av
•upanın bazı memleketlerinde 
dı.ğan diktateör temayüllerini, 
dernokraaiye karşı bir hareket 
olarak telakki elıllek baklıdır. 
Muhakkak ki, diktatörlüiüa.. 
her şekli fenadır; fakat bazı te
tait altında vahdete ve dolayr
&ile kuvvete götüren en kısa 
b~r yol olduğu için bile bi!e ~u 
ısterne bağlanan medenı ~-ıl
etier de çıkıyor. En• koyu du~
ilrıları bile inkar edemez ki, 

l\tusolininin idaresi İtalya için 
bir nimet bir şeref ve menfaat 
01mutturi 
Şu da vaı· ki, eski Avrupa ve 

Oıınanlı imperatorluklarını~ 
Un müddet yaşayabilmesı; 

•ahdet politikasının kuvvet ~e 
~eınıniyetini düşürecek hır 
llııı11) değildir. Bu imperator-
1\ıldarın hakiki kuvvetleri; onla r terkip edr.n muhtelif unıur
~~ın biribirine zıt olan tema
Yıdlerinden ibaretti. 

Filhakika 0 büyük impera
~'°luklar; kinlerin, ihtirasların 

Hususi iılerj için ,şehrimize ge-

Milli müdafaa vekili Zekai 
Bey gardan çıkıyor 

len Milli Müdafaa vekili Zekai Bey, 
aldıjımız malıinıata nazaran, bu
gün tekrar Anlcaraya'ya avdet ede

cektir. 

Berayi tedavi Viyana'ya gi
decek olan iktisat vekili Mus
tafa Şeref bey seyahatini bir 
gün tehir etmiş ve dün Yalova
ya gitmiştir. Mustafa Şeref 
beyin dün akşam avdetine inti
z.ar olunmakta idi. Bııgün eks
presle hareketleri muhtemel
dir. 
Maliye flekilinin :ziyareti 

Maliye Vekili Abdulhalik 
Bey Vali Beyi dün ziyaret Bt.
miştir. 

Ankara, 6. (Telefonla). -
Maarif vekili Esat B. ve An
kara valisi ekspresle lstanbu
ia ha raket < tnllş/erdir. 

Maarif . 11•kili geliyor 
Hariciye vel<ili de yarın te

krar lstanbula hareket edecek-
tir. 

Gazi köprüsü 
Kambiyo müsaadesi 

tekrar rica edildi 
Belediye daimi encümeni 

dün belediye reisi Muhittin 

beyin riyasetinde içtima ede

rek, bütçeyi ve bordroya tet

kik etmiştir. Bütçede Gazi 

köprüsü için kambiyo müsa

adesi olmadıiından bu hu

susta tekrar ve hususi suret

te vekilete m''racaat edil

mesi kararlaşbnlmıtbr. 

Muzaffer Bey 
Asıllığı lastik edilinceye 
kadar vekilliği de !lapacak 

Edebiyat fa
kültesi reis ve
killiğine intihap 
edilen Şefik 
Beyin yerine 
Maarif veklle
tince tasdik 
edilinceye ka
dar Muzaffer B. 
intihap edil-
mi1 i-. Muzaffer B. 

Ağrı 
Dağda ---
lbrahinı Tali B. A~-
dağda tetkik yapb 
ICDIR. 5 [Hususi] .;... Umum 

müfettit lbrahim Tali Bey refaka

tinde Bayazıt valisi Muhtar. mü'd

tişlilc asayiş müdü 

rıi Şükrü, h......, 

kalem müdürü H" 

fİln Beyler bulur 
duğu halde dün 
Kars tarikile Tuz 

lucadan iğdir• g 

mitler, fevkalidc 
tezahuratla iatik 

bal edilmitlerdir · 
Bu sabah erken 

. ·- - --
i .q 
1 ):fi 
' 1 

1 

den refakatindeki i. Tali Jley 

zevat ve mınl8k9 kumandanı mira
lay Rlfat Beylerle geç• sene cana
nrlarclan ıatlıir edilen Ağyı daima 
çdnmılardır. Hudut lıarakollannı 
gezerek zabitan ve efradın hatırla· 
nnı sonnutlar, ıeç vakit fehrimize 
avdet etmitlerdir. Bu ıece milli ve 
askeri rüesa' ve memurin ve halk 
heyetlerile memleket tüccarl.,na 
bir ziyafet vermiflerdir. Y- Ba
yazlde sfdeeddeırdlr· 

Yeni matbuat 
kanunu 
Ankara, 6 (Telefonla). _ 

Yeni matbuııt kanunu cumar
tesi gUnü resmi gazetede neşr
edilecektfr. 

r tıevj tevazünü üzerinde ya
:•Ya.hiliyorlardı. O müvazeneyi 
lıtan amiller sahneden çekilin
~. hu koca ülkelerde ne düzen, t birlik, ne de imperatorluk 
"1.ldı. Böyle sun'i rabıta ve 

111 Yı.etlere istinat eden her 
ı..eınJeketin mukadder akıbeti 
;'ka türlü olamazdı. Milletle: 
h Yıkan aı:niller- yalnız asken 
•e a· ' d ğ'I eli 1Yaai rnağlôbiyetler e ı -

·········-··-··-·-···------"-

-'ı~ Dahili ihtilaflar memleket 
vy ad ' b' kel' 1 ~rasındaki nizalar, ır 
"et~e. ıle, vahdetsizlik en ku~
t 1 hır memleketi bile az bır 1 
aııı.. . . k•f' dir. n ıçınde devirmeğe a ı-

ııor arih milletleri vahdete ve 
t·· ayıaile kuvvet ve halasa gö
ure11 b' 

lerda ır çok hükümdarla~, 
tir Frları, şefleri kaydetnıış
o hük~~at bu vahdet; ekseriya 
1.... umdarlar serdarlar, tef-
·• ıa' k ' ..., .. g aldıkça devam etti. 

':rUnk· d' di ku U onlar, insanların ma. 
ler. f Yı.etlerini birl~tirebildı
lıi,' akat ruhlarında mütterek 
r,tı:aye, yüksek bir ideal ya
h11 rıı~' 1nı bilmediler. Türkiye; 
bir '~aller arasında müstesna 
1te111llııaa,) arzediyar: Gazi M. 
daı; al; hem Türk milletinin 
L,'"ltıık k f' "'1-ler; . unsurlarını, dağını ı-
1'\ .. nı topladı· hem de onla-

seıı · h' ' . ~ lıij 1 .. ır ruh ve ideal verdı. 
dır, Yuk kudretimiz burada-

Jl ..... 

• h lk fiti tayyareci arkadaşları göz gaşlari 
Cenazegı a ile takip edi:1-orlar .. 

Hava kurbanı ihya 
dün defnedildi .. 

C e merasimi pek hazin oldu 
ena~ lamadık kimse kalmadı!.. 
ve ag ken 1 fedakar Tü.i< pilotıı ihyanın cena· 

ld Bükrefe uçar ' 
lstanbu an .1 d'' tüP ölen (Devamı 6 ıncı sahifede) 

tayyarenin yanması e u 

d. bin bir çeşit ıztırap içiııde 
aa ı Umumi buhran, her 
çırpın) ıykort;e derece derece tesi
nıenı e e b .. 
. . öıteriyor. Türkiye, umu 

rı°! ~- ; et ye zaferle 

çıkmak için, vahdet politikası
na her zamandan ziyade yük
sek bir imanla sarılm19tır. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Matbuat 
Celsesi 

• 

Bizim vaziyetimizde memleketin 
içindeki inkılap cevheri, bir ı..,re 

feyezan ettikten sonra tarııldri iıti

yen, mukaddesab mecleoıiyeye ko
tan kuvvet değildir. Fikir, buırün 
memlekete hiılı:im olmıaftur. Dik
kat ecllnlz ki bizde AY1'Upaıun zıddı 
bir vaziyet vardır. Yenilik fikri hü
kumette, hakim kuvvettedir, hüku
mette olan fırlıadadır. Bunun kar-
111ında maaleaef hali maziden dem 
vuran mezbele mevcuttur. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

İtizar 
Ahmet Şükrü B. mezun 

olduğundan Haftalık Si
yasi icmal dercedileme
miştir. Karile,./,,,iztlen 
özür dileriz. 

1 

irtişa _Sigorta şirketleri ter-
Meselesi kos'u dava ediyorlar! 

Karar bugünlerde 
verilecek 

Ankara, 6 (Telefonla). -
irtişa hakkında karar hakimli
ği bu günlerde kararını vere
cektir. 

Halen Pariste bulunan Dö.

:u maznunlar hakkında kanuni 
muamelede bulunmak üzere 
kefillerinden izahat istenmiş

tir. lnişa İijİnin birinci ı;afha
sına dahil olan kimselerle 
ikinci sa/hasında ismi geçen
lerin muhakemeleri birlikte 
görülecektir. 

---~----

ismet Pş. Hz. 
Evvelki gün geç vakit Er

tugrul yatile şehrimize gelen 
başvekil İsmet Paşa yatın 
Kadıköy ~çıklarında durma
sını emretmişler ve g iceyi 
hemşirelerinin Kadıköy' deki 
hanesinde geçirmişlerdir. Dün 
öğleden sonra şehre inmişler 
ve Dolm&bahçe aarayına gi
derek geç vakte kadar mec
lis reiıi Kazım pqa ile gö
rütmütlerdir. -----
Do - X deniz tayyaresi 

Nevyorka gidiyor 
RIO DE JANEIRO, 6. A.A.
Rior de Janeirada bulunmakta 

olan DO-X deniz tayyares yarın 

saat 5 te Nevyork'a sitmek iizre 
hareket edecektir. 

Tayyare Brez~lyan1n timal lııı. 
mındaki limanJara ve MiamJ'ye 

uğrayacaktır. DO-X Nevyork posla 
ıını ve 9 yolcu alacaktır. 

Gümrük birliği 
LA HA YE, 5. A A. - Alm•n

AYuıturya aümrük birliii projKİ
nin cliimi adalet divanmda tetkiki 
esna.tında Avusturya ile ltalyanın 
1922 aeneıinde mal bir birlik proje-
ıi derpit etmit oldukl~rını if4a et
miıtir. 

Franııa ajanı M. Basdnant Avuı 
turya murahlıasının müdafaalanM 
c""ap vererek Avusturya ve Alma
nyanın müddealannı iıtiıuıt ettir
dikleri delillerin kanuna muv&hk 
ve doiru olmadıiıqı sbata çalı4mıı

tır. 

Bugün boksör Melih 
çarpışıyor. 

- Yauııı spor sütunlarımızda· 

Vali Bey bu faciadaki mes'uli 

ve 
yetleri tayin 

sebeplerini izah d. ' e ıyor ... 

Umumi zarar hakikata en yakıh tahminlere 
göre 350-400 bin liradır. Yangında kast var mı? 

14 eu 7 dükkanı silip süpüren dıv alevlel'in bir kiil yığını 
haline getirdiği sokaklar içinde zaflallı felaketzedttlt'r .. 

Evvelki gün Nitantaşında 1 
Muradiye mahalle&inde çıkan 
yangın hakkm«laki tahkikata 
dün de devam edlliniıtir. 

Yangın nasıl çıktı .. 
Yangının zuhuru hakkında 

halk beyninde muhtelif fayia
lar vardır. Polisin yaptığı tah
kikata nazaran yanım çıktığı 
esnada evde Hatim Beyin geli
ni Hadika Hanımla hizmetçisi 
Vicdan bulunuyorlar ve evin 
ikinci katında elektrik ütüsü 
ile çalı9ıyorlarmıt, bir aralık 
ütüyü bırakıp atağıya yenıejie 
inmitler, fakat ütüyü prizden 
almayı unubnu,lardır. Y anam 
bunlar yemekte iken çıktnıt ve 
ınalfun olan netice olmu9tur. 

Halk beynindeki 9ayiaya ge 
lince Vicdanla Hadika Hanım 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Politika 
HİCRET 

Üstüste bir kalabalık, her 
kompartıman pertçeresinen bir 
küme kadın erkek ve çocuk ba
şı sarkıyor. 

Bu l'esimi koyup sadece: 

Evinden ganıın çıkan Jırıncı 
Haıim Beg Beıiktafl• lca,.• 
kola ifade oermttltt ı•llgor. 

Falih RIFKI 
Eter cuma günü on daklylıa 

öteye giden bir tren delilse, 
boşaltılan bir şehrin hicret we
nine benzetilebilir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Nerdesirı ey meıul adam demek? 
Daha dilencilerin lıtanhul ıokaklarını 

ıine mani e/ur mu d•,.•i11iz? 
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Siyasi tefrika : 15 

ERMENİLER 
Yazan: A. H • 

Türk propağandası .. 
İskenderona hususi idare veren 

bir emirname neşredilmişti .. 
Hakikat her yerde bağırır ve ron sancağıooaki menfur pro· 

her yerden başını uzatırken pagandalanna nihayet verecek 
"Türk propagandası., ndan şi- ler mi?,, Y~ne bu sivri dil ilave 
kii.yet edenler güldürmek içi~ ediyor. "Türk propagandasını 
ağlıyan bir Polişinele benzemı iyi tahlil etmeli; Türk mektep 
yorlar mı? lerine ne kadar talebe gittiğini 

Sancağın idaresine gelelim: öğrenmeli, Türkçenin hakimi
Komiserliğin son 14 nisan yeti kaldırılmalı : yeni harfler-

930 kararnamesi şöyledir: le türk tedrisatı menedilmeli, 
" 1 - lskenderon sancağına resmi dairelerde Tütkçe mua

hususi ve muayyen salahiyet- melata müsaade edilmemeli,, 
Ier verilmiştir. Bunun ahkamı Tehlikeyi gören Sankak Türk
nı mutasarrıf ve sancak idar..: !eri nihayet Yüce komisere 
meclisi temin edecektir. ~öyle bir şikayetname verdiler: 

MİLLiYET CUMA 7 ACUSTOS 1931 

HARİCİ HABERLER •• 
Alman nazırları Romaya gittiler 
Alman ve Italyan nazırları bilhassa tahdidi teslihat 

meselesi ile de alakadar olacaklar .. 

Brüning 
Ve Curtius 
Bu münasebetle 

Papayı da 
7.iyaret edeceklerdir 

.. 

Prusya 
Re,11iamı 

Alman 
Bankaları 

Alman kabinesinde Normal bir şekilde 
tebeddül icap tekrar 

ettireceğe benziyor muamelata başladılar 
BERLlN, 5 (A.A.) - Mer- BERLlN,5 - (A.A.) - 22 

kez Almanyanın bazı s iyasi ma günlük bir moatoriumdan son
hafilinde daha şimdiden 19 a- ra bütün Almanyada bu sabah 
ğustos için yeni kabine listesi- tan itibaren Normal Baııka mu 
nin hazırlanmakta olauğu ha- amelat tekrar başlamı ştı. Hari 

, her veiliyor. ci alaime nazaran, Alman mille 

Devlet demir yollarında y 
tebeddülat ve • 

peşın 

Ankara, 6 ( Telefonla ) - Devlet demir yoHan 
zeme dairesi reis muavini Moreti yeni teşkilatta açıkta 
mış ve yerine Haydarpaıa mağaza müdürü Taip Rey t , 
edilmiştir. 

Münhal bulunan muhasebe miidürlüğü vekaletine mu 
Cevat Haydarpaşa mağaza mildürlüğüne, Ankara mağa 
müdüru Kemal, Haydarpaşa tesellüm ve sevk müdOrlüı. 
mağazası müdür muavini Asım, Ankara mağaza müdürlüğ 
Haydarpaşa sevk müdürü Nuri Beyler tayin edilmişle 
Devlet demir } olları idaresinde peıin maaş usıılü yeni 
ihdas olunmuştur. 

Merhum Melahat H. ın cesedin 
yapılan otopsi neticesi anlaşıl 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ziya Gevher Beyle çocuklar 
ahval umumiyeleri tevekkuf halindedir. Ateşleri tama 
düşmemiştir. 

2 - Kaymakamları ve yük- 1 "Sancağımız Türklerin ve türk 
sek memurları mutasarrıfın in çe konuşanların inkişafını bal • 1 
hası ile Suriye hükumet reı11 talamak için Türk lisanı kaldırı 
tayin eder. Diğer memurların lıyor. Türk memurlarının ikti
tayini mutasarrıfın salahiyeti dar mevkiinden uzaklaştırılma 
dahilindedir. sı ve muamelıitın arapça yap 

Bu mahafilde Prüsyada ara- tinin M. Brüııing'in sükune da 
yi umumiyeye müracaatın mu- velini hüsnü telakki etmiş oldu 
vaffa kıy etle neticeleneceği tah ğu anlaşılmaktadır . 
min olunmaktadır. Siyasi taz. Berlin'in büyük ve küçük 

Romaga gelen Alman hari- yik karşısında M. Brüning' in bankalarına vukubulan teha-
cige nazırı Curlius ve çekileceği ve kabinenin düşece- cüm, tamıımen normaldır. Bir 

başvekil Brüning ği zannedilmektedir. Bu takdir çok müeseselere yapılan tevdi-
BERLIN, 5 (A.A.) _ M. de Başvekalete M. Hugenberg at miktarı o müesseselerden çe 

Brüning ile M. Curtius rafakat in getirileceği ve M. Brüning- kilen paralar miktarından pek 
!erinde sefaret müsteşarlarm- in harici işleri tedvir etmek Ü- fazla olmuftur. Hali hazırda, 
dan M. Thonson ve devlet şu- zere kendisinin Hariciye neza- bu sabah paralarını İstedikleri 
rası azasından M. Plauk bulun retine getirileceği söylenmekte veçhile serbesçe alabilecekleri
duğu halde saat 22,02 de Ro- dir. Bu haber, Berlinin siyasi ni gören mevduat sahiplerinin 

Merhum Melahat H. ın cesedinde yapılan otopsi neti 
anlaşılmışhr. Hastalık gıdai tesemmüm neticesinde parati 
dir. 

Bir Amerikalı profesör Ankarada 
Ankara, 6 (Telefonla) - Amerikanın marnf perofesör 

rinden M. Brpda yarın Ankara'ya gelecektir. Profesör 
kuk mektebinde bir konferans verecektir. 3 - Meclisi idarenin 9 aza- tırılmaaı suretile Türklüğün 

sı devlet idare meclisinin inti- Suriyede söndürülebileceğini 
hap usulüne tevfikan seçilir. 3 hükUınet adamlarının lisanın
azayı da mutasarrıfın listesin- dan işitiyoruz. Halbuki Fransa 
den devlet reisi seçer . namına Ankara ahitnamesini 

4 - Sancak tekalifte hisse- İmzalayan Franklen Biyon ce
sine düşeni verir. Hukukunu napları 20 teşrinievvel 921 T. 
ve sancağa ait hususatı müna- li beyannamesinde Antakya 
kaşa edebilir.,, • mmtakasının Tüı·k ırkına men 

Sancağın bu suretle hususi sup memurlar taı·afmdan idare 
bir şekle konması parçalamak edilmesi zaruridir. demişti. 
siyasetine ~ygun olmakla bera Mr. Penso Hz., kaderi siya. 
ber Suriyeden bir Türk topra- sinin insani adaletinize tevdi 
ğl1l1U ayrılması ve oradaki ettiği biz lskenderon ve Antak 
Türklere Türklüklerinin tasdi- ya Türkleri, maruz kaldığımız 
ki Fransızların işine gelmemiş şu haksız akibete, içinde bulun 
tir. Bunun içindir ki, aşağıda duğumuz şu feci vaziyete, tem 
göreceğimiz veçhile, her gün sil ettiğiniz büyük milletin ne. 
verilen haklar<hm ve salahiyet cip vicdanını alıikadar etmek 
!erden biri geri alınmakta ve İsteyoruz ve ondan müzaheret 
sancak barınılması güç bir va- bekliyoruz . ., 
ziyete sokulmaktadır;Suriyede Ayni mealde bir şikiyetna
kalan Türk evlıitları kendileri me de Antakya Türk·liıesi ta
ni arap kisvesi ve Fransız kas !ebesi tarafmdan verilmiştir. 
keti altında boğmak isteyen el :Z.valll manda eairleri, hala ce 
!ere karşı kaçmak veya müda- vap bekliyorlar! Filhakika 
faa tedbirleri almak mecburiye Türklüğü boğmak proğramı 
tind., kalmışlardır; Gençlerin şiddetle tatbike başlanmıf ve 
Antakya ve yeni Antakya gibi bugün Antakya livasnıdaki yüz 
muhtelif isimlerle açtıkları si- !erce memurlar arasında Türk 
yasi klüpler kapatılmıt ve ye- memurlarınm adedi altıya indi 
rine "U nian F rançaise,, ve bu- rilmiştir . 
na benzer bir çok Fransız ocak Kapılardaki Türkçe levha
ları açılarak Türklük cereyanı- !ar kaldırılmış, arapçaları asıl
nın önüne engeller dizilmiştir. mıştır. Mahkemelerde işler bir 

Türkçeyi kaldırmak için o 
kadar hatıra gelmez tatbikler türlü bitmez ve h ~r biten işte 
yapılmaktadır ki bir çok aileler bir sakatlık görülür. Koca An. 
evlatlarını tahsil için Ana.vata takya livasmda bir tek sulh ha
na göndermektedirler. Fransız kimi vardır. Halbuki günde elli 
lar buna da mini olmak için bu davanın görülüp halledilmesi 
ailel eri_ şüp~eli adamTlark_sırdası- icap etmektedir. yalnız Hal'!p· 
na gecırme.cte ve ür ıye en lh hk · 
d .. · 1 h. b. . te 4 su ma emesı varken 8 or:-!n genç ere ıç ır ış verme 1 . . . . 
mektedirler. Hariç ten memle • nahıyelı AntaKyada yalnız bır 
ketimize g.?lcn talebenin Türk mahkeme bulunması neye at -
mektepleri"-e kabulü için Türk folunur?. 
tabiiyetine geçmek mecburiye- Gençen sene nihayetlerinde 
tir.de olması da F ransızlarn lskend ren p:>lisi Şam polis 
rni>.b:ıt ve r,aycl _rine çok yar-
drm e.mektedir . müdüriyetine raptedilrni~ ve 0 

Sancakta hakimler araplar-
dan veya arap taraftarlarından 
seçilir. Resmi lisan Türkçe ol
duğu halde mahkeme celpleri 
arapça yazılır. Hükumet daire 
!erinde muamele arapça cere 
yan ;:der. Hatta geçenlerde bir 
Türk terzi kalfası "benim liaa 
nı!tt türkçedir,, diye arapça ge
len bir tebliği kabul etmemiş, 
mahkemeye gitmemiştir . 

Tiyatroda bir Türk şarkısı 
söylenmesi, çalgının bir türk 
havas ı calması türklüğün teza 
hiır'i ve Türk propagandası ad 
dolunur. 
Surivcd<?ki Franasız yaprakları 
hey~caulı nıakablerle dolar. 
Hatta Türklük iddiasnıda o
laı !arın hudut ha rici edilmesi
ni İsteyenler çoktur . 

Antakya belediye reısının 
resmi bir ziyafette Türkçe aöy 
leclit;i bir nutuk bile "Türk pro 
pagandası,, addedilmiştir. F
ransızların arapça konuşan 
(::'.iv kit) adlı bir dili vardır; 
diyor ki: "Yazık! Fransızlar 
Kürt İsyanlarından İstifade e 
d •mediler. Türklerin gırtlağı -
n .. sarılmadılar. Halbuki bir 
rnmele!:ett~ isyan çıkınca kom 
şu devletin fırsattan istifade 
etme3i adet hükmündedir. F. 
r~.nsı~!ortn bu İnsaniyetine mu 
k ~b:ı a~aba Türkler lskende-

vakte kadar müstakil olarak 
sancağa merbut olan bu idare 
de sancağın elinden alınmıştır. 

lskenderon-Antakya hükıi
met memuriyetlerine adam al
mak için İmtihan şartlarına 
(arapça bilmek) maddesi de 
konmuştur. Bu hususta "Liva
nın resmi lisanı Türkçe ve A
rapçadır,, , iddiası ileri sürüle
bilirse de bu doğru değildir. 
Çünkü arap memurlar ıçın 
Türkçe bilmek tartı aranma
maktadır . 

Meseli.: Kırhan Kadısı her 
gün yüzlerce Türkün davasını 
dinlemek mecburiyetinde oldu 
ğu halde bir tek kelime Türkçe 
bilmez. Mühim mevkilerde bu 
na benzer memurlar çoktur. İt· 
le türklerdeıı memur tayin et
memek için güzel bir sebep! 

Suriyede yalnız T ı.irklük de-
ğil Türkleri yafatacak vasıta
lar da öldürülmektedir. (altın 

tarlaları) denilen Amik ovası 

her yağmur yağışta, her sular 
kabarııında bir deniz halini a 
lır, köyden köye sandallarla 
gidilir. Evvelce Altın ovası o

lan yerler şimdi yosun ve bal
çık sahrası olmuttur. 

(Devamı var) 

B d mahafilinde bir nebze şüphe tavur ve hareketleri ile M. ma'ya müteveccihen erlin en 

reisi hin başı Mü/ it Şube 
Beyin muhakemesi 

hareket etmişlerdir. Nazırlar, ve tereddüt!, ve gizlenilen te- Brüniııg'in ıslahat tetbirlerine ANKAR~, 6 (Telefonla) _ Ge-
1 

Bu vekayi üzerine Müfit 
istasiyonda M. Terviraııus, bir bessümlerle karşılanmı'}tır. itimadı otduklarını gösterdikle çen ramazanda Kangal ceza hakimi ara

11
ra bakimin evi önünde ge 

çok zevat, İtalya sefareti müs- BERLlN 5 (A.A.) - Sos- ri söylenilebilir. Halkın hissiya G•Iİp B. i öldüren Kangal askerlik ri dolaşırken görmüşler. Niba 
teıarı ve Papanın vekili tara- yalist gazet elerinde okunduğu tı, hemen hemen bütün banka- şubesi reisi binbaşı Müfit B. in mu bir gece silah seslerine kop. 
fmdan teşyi edilmişlerdir . na göre M. Hugenberg • Brü- ların doğrudan doğruya veya hakcmesine başlanmıştır. Galip Beyi yerde kanlar içinde 

Nazırlar, yann saat 14 te ning kabinesine karşı muhale- bilvaita Alman hükumetinin 1 Tahkikat evrakına Galip B. Kan muşlar, yakındaki kahveye göt 
İtalyan hududuı,a varacaklar fetten vazgeçmeğe meyletmiş teminatından müstefit olmuş gal'a gittigi zıunan bir dostunun mü,ler ... Orada cenç hikim son 
Ve Oradan İtalyan dem;ryolla ·.·ı gibi göriinmekledir . olduğu ve binaenaleyh k~ndile . . . 

~ .... tavsiyesi Üzer•ne en evvel şube rei- fesıni ver.1rken: ·d · · b. 1 1 ~· r i için korkulacak bir şey kal-ı aresıne aıt ır sa on u vagona ,. - I" v "" 1 d 
1 

si Müfit Beyle tanışmış ve biraz da 
bı.neceklerdı·r. ııu:ı.ız ıge çar... mamış bulunduğu merKezin e-

TT sıkıntısı olduğundan Müfit B. den 
M. Brüning ile Curtius, Hoover lktısadi büyük bir deir. 5 lira ödünç ve aynı zamanda Mü-

G d H 1 · ki k ı t [ k? Gizli talimat ran ote e ıııece er ve ora- On1erans mı op oyaca fit B. İn delaletile Hacı ağa isminde 
da İtalya hükumetinin misafiri NEV-BEAFORD, 5 (.ı\.A.) BERLIN,. (A.A.) - Döviz birinden yatak yaptırmak üzere 17 
olacaklardır. ltalya hükumeti- - Beynelmilel mesai federas- ticaretine ait olan yeni ahkam, ı c!tka yün almıt ve parası olunca bu 
nin hazırlamış olduğu resmi yonu rei•i M. Green, işsi·ılik tacirlerinin protestolarına sebe borcunu vereceğini _ıöylemittir. 
pruğram haricincle Alman na- buhranına çare bulmak üzere biyel vermektedir. Hükumet, Önceleri iki samimi dost cibi olan 
zırları Papa'yı da ziyaret ede- M. Hoover'e büyük bir iktısa- bu ted"bı·rırı·n muv,kkat oldug-u B 

~ Galip eyle Müfit B. İn araoı bili.-
ceklerdir. di konferansı içtimaa davet et- n.u v~ pek yakın bir zamanda hare açılmış ve Müfit B. borcunu 

Rı .:i müzakereler haricin mek teklifinde bolunmuttur. kaldınlabilecei! ini tasrih et-
f - vermesi için Galip B. e tiddetli bir de A. ,an nazı rlarının ırsat- Mumaileyh, Amerika ı-ei&icüm mektedir. Fakat bu husustaki 

f l k d ı mektup yazmış ve 1315 doğumlu tan bilisti ade talya ar a aş a burunun Amerikanın hali hazır şüphe ve tereddütler yine baki-
.1 il k 1 1 J ·k· olduğu halde mektum sayıldığı için rı ı e mua ii. mese e er e .. ı .. ·ı j da.ki iktts.at sitenıinin tamamen dir. 

1 k 1 k ti d b - 1 yaşını mahkemede teshih ettiren bi meme. et a a a ar e en ulun iflas etmış oldug'.lnu an aması Hı.ikumet, bu tedbirlerin ec-
meselele.- hakkında hususi mü lazım geldiğini ili.ve etmiştir. nebiler aleyhine müteveccih 
kiilemeler de icra edecekleri M. Green, önümüzdeki kış olmadığını b!!yan etmiştir. Ma 

rini bu karara rağmen ıevkeden şu

be reisine de hakim çok ağır bir 

- Beni fube reiıi vurdu •.• di 
bilmiı ... 

Tahkikat evrakı okunduktan 
ra Müfit B. isticvap edilmİftir. 
nun demiıtir ki: 

- Galip B. odama geldi ve ba 
üç el silib attı. Ben bekledim. 

mı çektim; ve vurdum.. 

Şahitlerin okunan ifadesinda 
fit B. in kaçtığını cördüklerini 
mü.tebasııs raporları da hikirrı' 

tabancasının bofalmanııı 
merlıı:ezinde idi. 

Mahkeme 26 ağuıtosa bırakıJııı' 
söylenmektedir . mevsiminde 7 milyon amelenin amafih bütün ecnebi ithalatını mektup göndermi~tir. 

Ne konuşacaalar itsz kalması tehlikesi mevcut tahdit etmek tehdidinede bu- 1 !!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ı1 
olduğu fikrinde bulunduğunu lunmaktadır. 

ROMA, 5 - (A.A.) - Gior- M H •· · 

tır. 

Türk - Soyyet ticaret 
•nuahedesi tasdik edildi 

beyan ve . oover ın mesaı 1 Gizli talimat ithalatı üc sını nale di İtalia ve Lıivoro F ascis F d 1 · b ' -
nezaretir.in e era ış ürosu- fa terfi ketmiştir. 

ta gazeteleri Alman nazırları- nu tensik etmek suretile buna B. . . f Al ·ı ı· d. 
nın Romayı ziyaretlerinin , .. · d. d b I ınncı sını , man ı < ısa ı 

d çares;ız o. l.acagı umı. 10• u un yatına lu .. zum olan emtea olup ehemmiyet ve faid~sin en bah- d - 1 1 t 
ugunu ı ave ey emış ır. b 1 · · · t ·ıd·-· k d setmektedirleı-. un ar ıçın ıs em ıgı a ar 

Giornale d' ltalia, bu ziyare- Stimson - Mac Donald döviz alınabilir . 
mülakatı tin icrası haberi üz erine Alman ikinci sınıf, daha az zaruri 

matbuatının kullanmış olduğu LONDRA, 5 (A.A.) - M. olan mahsuller ve bilhassa ma 
dostane fianı kaydetmekte ve Mac Donald, Rogart'ta M. mu! mevat olup bunlar için 
bu haberin ltalyada da ayni Stimsona mülaki olacaktır. A- 10,000 mark döviz alınabilir. 
dostane zihniyetle karşılanmış merikan nazırı orada bir kötk Diğer emtea üçüncü sınıfa da
olduğunu ilave etmektedir. Bu kiralamıstır. Başvekil, perşem- hildir. Bunla da tamamen iş
gazete, bu ziyaret eor..asında be günü. kızı ile birlikte oraya lenmiş mevat ile gıdaya müte
tetkik edilecek olan evvece bu gidecek ve iki gün M. Stimso- allik maddelerdir. Bu mahsu
meseleleri birer birer tadat et- nun misafiri olacaktır. lat için döviz alınmaz. Fransa, 
miş olduğunu ve bunların tah- M. Mac Donald, bu ziyaret Canada, Aı-jantin ve Avustur
didi teslihat ile, gümrük birliği hakkında beyanatta bulunma- yadan yapılan idhalat hemen 
ve tamirat meselelerinden bu ğa imtina etmiştir. Maamafih hemen tatil edilmiştir. 
bu meselelerin Avupanın ikti- hali hazırdaki vaziyete ve bil
sadi meseleleri ile münasebtle- hassa Alman bankalarının vazi 
rinden ibaret olduğunu yazmak yetine dair uzun müzakereler
tadır. Mezkıir gazete,Roma ile de bulunulacağı tahmin edil
Berlin arasındaki münasebet- mektedir, zira, Başvekil müte
lerde muhadenet husule gelmiş madiyen Londra ile temas ha.
olduğunu ilave eylemektedir. linde bulunmakta ve bugün Al-

Bu müzakeratın şumullü bir man bankalarının açılmasmın 
vak'a olacağı ve her iki tarafın ne gibi bir tesir hasJ edeceği 
ihlas ile noktai nazar teatisin- dikkatle takip etmektedir. Esa 
de bulunacaklar ıtemin edil- sen mumailey'h, vaziyetin heye 
mektedir. ti umumiyesi hakkında bir ra-

Daha evvelce son Cenevre por alacağını tahmin etmekte-
dir. M. Mac Donald nikbindir. içtimaında iki memleketin hu-

susi meseleler hakkında fikir 
ve hareketlerinde tevafık bu
lunduğu mütahede edilmiştir. 
Daha umumi meselelerde de 
böyle bi tevafık husule gelmesi 
çareleri araştırılacaktır. 

Lavoro Fascista gazetesi ya 
zıyor: 

Bu noktai nazar teatisinin 
gerek iki memleket arasındaki 
skı münasebetler için ve gerek 
hali hazrda mevzuu bahs olan 
beynelmilel meselelerin ve bil
hassa ve ilk olarak tahdidi tes
lihat meselelerinin daha ziyade 
tenvir ve tavzihi için ne kadar 
faideli olacağını söylemek zait
tir. 

---+0-<1•-UHt--+---

F elemenkte fırtınalar 
AMSTEROAM, S A.A. - Fc-

lemengin her tarafında şiddetli fır
tınalar hüküm sürmektedir. Birçok 
çiftlikler yıldırım düımesi yüzün
den yanmıştır. Üç kiti de yine yıl

dırım ioabetile telef olmuıtur. 

Mollison Atinada 
ATlNA, S A.A. - Tayyareci 

Molliıon bu sabah Atinaya gelerek 
yere İnmiı ve biraz sonra lngiltere

ye gitmek üzere tekrar bavalanmıı· 
tır. Molliwn'un yarın lngiltereye 

varacağı ümit edilmektedir. 

Fransız hava filosu 
ROMA, 6. A.A.- Fransız hava 

filosu bu sabah Zurih'e l!itmi~tir. 

Bazı sınai ve ticari mahafil 
F rontiste denilen zirai cemiyet 
fer teşkilatının hükumetin bu 
şiddetli himaye siyas~ını ta
kip etmeğe karar vermesinde 
büyük bir tesiri olmut olduğu 
nu tahmin etmektedir. 

1 ....... 1 

Malyguine'nun seferi 
MOSKOVA, S (Tan) - A.A. 

- Malyguine buz kıranı ile seyahat 

etmeltlır! olan beynelmil~I türistler 

kutup heyeti, 1 Ağustosta Jackson 
adaırnda kain Norveç burnunda ka 

raya çıkmııtır. 1896 senesinde Nan 

sen, kışı bu mahalde geçirmiş idi. 

Kutup meskunlerinin izlerine tc-
sadiif edilmemiştir. 

Malyguine, bundan sonra Rodol 
phe adası istikametine teveccüh e-

deı·ek kesif sisler mıntakasına da

hil olmuş ve tevakkuf etmiıtir. 

Fransa'nın Beriiı.ı 
elçiliği 

BERLIN, S. A. A.- Burada alı-
nan haberere göre Fransa hüküme

ti, M. François Poncet'in Berlin se-

faretine tayini için Alman hükı'.irnc
tinden Ağreman istemiştir. Alman 
hükUmetinin muvaffakat edeceği 
_üph~!ı>i..:: addolu";lmaktad;.r 

MOSKOV A, 5 A.A. - Merkezi 
İcra !ıoınitcsi divanı 16 Martta P.'101 
kovada İmzalanan Türk - Sovyet ti
caret ve scyriıefain muahedesini 3 

Ağustos ta tasdik etmittir. 

Rus sporcuları şehri
mize geliyorlar 

MOSKOV A, S A.A. - Odeıoa 

fabrikalarına mensup en İyi 23 Spor 
cu S--12 Ağustos arasında Koms-
tomobia Spor yatıla bir ge~inti yap 

mak Üz.?re lstanbula cideceklerdir. 
Sporcular lstanbulda 3-4 gün 

kalacaklardır. 

M. Gualino ağlıyor, 
fakat cevap \ermiyor 

MENTON, 5 (A.A.) - ls-
tasyonun intizar salonu, istin
tak odası haline ifrağ dilmit 
ve burada İtalyan bankeri M. 
Gualino'nun isticvabına baıla
nılmıstır. Mumaileyh iddia edil 
diği gibi Fransada tasarrfattan 
para alarak mühim menafi te
min etmediğini, bilakis büyük 
zararlara uğradığır.ı beyan et-
miştir . 

Hakim, kendisi hakkında ba 
zı ithamları, bilhassa Oustric 
meselesindeki ithamatı bildir-
mişti. Bundan sonra M. Louis 
Marin, sorduğu suallere cevap 
vermesini M. Gualino'dan rica 
etmiş, ihlas ve istikamet hisle
rine müracaat eyle,.-•iştir. Ve 
M. Louis Marin, uzun uzadıya 

lngiliz lirası 
Birdenbire düşmesi Nevgo~ 

ta hayreti mucip oldu .• 
LONDRA, 5 (A.A.) - İ' 

giliz lirasının birden bire diif 
mesi Nevyorkta hayreti mucit 
olmuıtur. 

' . Nevyork bankerlerinin ahi" 
ren aktetmİ§ oldukları içtiııı1 
hakkında mütaleatta bulun•~ 
Nevyork Times gazetesi, ball' 
kerlerin kısa vadeli kredile' 
meselesi hakkında ittihaz edi~ 
miş olan tedbirlerin muvakkl1 

olduğunu beyan eylemi, oJdır 
ğuııu yazmaktadır. Bu bankef' 
fer, yegine çarenin uzun vadeli 
bir İstikraz hazırlamak maksi" 
dile harp tamiratı meseleaiııiı' 
yeniden tetkiki olduğu fikrine!' 
dirler. Fakat Avrupamn AJııt" 
rika ile harp borçlarını da btl' 
na göre tadil etmek icap edef· 
Binaenaleyh yen.iden tetkil' 
keyfiyetinin içtinabı kabil olırı' 
yan bir zaruret olduğu umuıı'' 
yetle zannedilmekte ve cihıP 
bankerler komitesinin bu met1 

leyi mevzuu bahsetmekten k•· 
çınamayacağı ve fakat bunııO 
gayet dakik bir surette yapıl· 
ması lazım geleceği mütaleıı~ 
serdedilmektedir. 

Makalenin muharriri, bef 
nelm!lel tamirat bankasına /4• 
merikan bankerlerinin müme'-" 
sili olarak M. Wiggin'in iııti· 
hap ve izamı manidardır. Zir~· 
bu zat harp borçlarının indiril• 
mesinin dehşetli bir taraftaı1' 
dır. 

Saint - Philibert gemi• 
sinin enkazı 

söylemiş, maznunun gözlerin- MINOIN, 5. A.A.- Bir müdd~ 
den yaş akıtmağa muvaffak ol- evvel Saint-Nazair aç•klanndd b•1 

muştur. Fakat Gualino, hiç bir mış olan Saint-Philbert gcmiıiııİ~ 

cevap vermemiştir. enkazı meydana çıkarılmıftıı-. VC 

M. Gualino ile M. Oustric'in minin içindeki suyun boj~ltıln10•1" 

müvacehesi öileden sonra İcra faaliyetle devam olunmakıadff G• 
eöilecektir. ' mide yeniden 9 cese ıu' 

• 



MiLLİYET CUMA I ACUSTOS 1931 

• 
a ro ar ve a tediye em r 

Ekononıi 

Türk tüccarı Roman
yaya davet edildi .. 

Romanya ticaret" ateşesinin bu 
teklifi ofiste tetkik ediliyor .. 

.R • .. 1 M • m•ntakasından: 805,888 
iL 0nıanya ata~e komersiyah dun crsın k"I amuk, 

e qt • . • ·ı 6ı 724 1 o p b acaı ofı..ıne gelerek bır teklıfte kı o arpa, ' . d"I . f 
ulunı-u t 30 000 kilo faoulye ihraç e ı mış ır. 

.. ş ur. ' • k"I d " p k t ku 1 milyon ı o ur. 
li :"0 tnen ticaret ateşeai ınemlcke- arnu 5 0 

);~ihracat tacirlerinin Romanya' Avrupada bu seneki 
ır tetkik seyahati yapmala.-ını k it ' 

1•klif etmektedir. buğday re o esı 
. Romanya vapur ve fİmcndiferle- Roınanya'dakı bcynelınilel zira-

tı do· ' ı d · f d .. gJ"udan doğruya devlete aıt o at enstıtüıü dünya bu~ ay vnzıye 1 

ltgund.a., esaJlı tenzihlt vadedil- hakkında neşrettiği rapora nazaran, 
nı .!etedir. A,·ı-upanın bu senek~ buğday va:tı
d' Bu hklif ehemmiyetle tetkik e- yeti 3&2 milyon kental tahın;n edil 
ıl::nektedir. n1cktedİi. Bu miktar geçen seneki 

Giride yaş secze rekolteden ıo milyon kcn»ı fazıa-
ihraç ediyoruz dır, Bu miktara bu seneki Rusya'-

'Y · • nın buğday mahsulü dahil değildir. 
ı aş sebze ve mey\fa ihracı ıçın d b 
ht~c~~ r· . . k ld " En:o;titü raporunu t.(.ltıınl a u 

·l o •~•run yapma ta o ugn 
tesebı,·· 1 k ld k" seneki bug" day m3hsuiUııün fa:ı.Jah-. us er ya rn ve bu yo a ra tp 
tl'ıetnı 1- 1 d g"ına nazaran ihtiyaca l·it.fi gelmiye-•Ket erde de hareket uyan ır-

tnıf hr. ceğini beyanla geçen senelerden 

GeJen maliımata nazaran, Girit'- mudevver stokardan biı· kısmının 
~~ bir Yaş meyve ihracı şirketi teş- bu sene sarfedileceğini il3.ve etmek-

ı( •dilmiştir. Bu şirket Girit'in scb tedir 
~~ler· · .. , 
d tnı 11lalı etınek uzcre Avrupa - """""""""""""'"n .. a-•'"•••"'"'"'•----
a~ bi d . . . - -r mutahaasıs a get,rn11,tır. 

Ü ·· Kambiyo Borsası zum fiatları yükseliyor 

1
. Beynelmilel piyasalarda üzüm 

.. •atleri mühim miktarda yükselme

te ha,Iamıstıl'. Buna sebep lzmir'-
de ·· · ll:Züm stokunun çok azalmış ol-
lııasrdır. 

1.., Ellerinde mal bulunanlar da çr
l"lllakta ağır davranmaktadırlar. 

Ceten malümata nazaran Korent1te 

de •tok azalmıftır. 

Bir haftalık ihracat 
Son bir hafta zarfında muhtelif 

i.lı:taaadi mıntakalard .. JU miktarda 

İJıracat yapılmıftır: 
lstanbul mıntakasından: 452 çu 

~•I iç fındık, 442 balya tiftik, 60 
.. ndık afyon. 253 balya yapağı-, 
538 çuval kut yemi, 

Samıun mrntakasından: 1226 çu 

~al Yumurta ihraç edilmiştir. Tü
t .. 
un •toku 7,ı36,000 tonc!ur. 

=-== 
lsterlln 1030, Kuron 15,92, 

Dolar 0,47, 13 Şlllnır 3,35,50 
------Frank 12,01,50 Pezeta 5,32,50 

Liret ~.oı,ool R. mark 2,00,25 

FrllnkB. 3,38,00 Zloti 4,20, 

Drahmi 36,42,0lı PengU 2,70,87 

frank i. 2,41,00 Ley 79,31', 

Leva 

Florin 

Borsa 
harici 

65,00, 

l, 16,87 

Dlıınr 26,60, 

Çervonei.!.O!!, 

{ 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

914,00 
53,00 

2titi, 

Esham ve Talıvilatııı nevi 
istikrazı dahlll 93,25 
Dllyunu muvahhide 67 ,50 
lkramlyeli Demlryolları 3,50 

1 

Eski bir münaf eretten 
bir cinayet çıktı 

Hastahanedeki yaralının vazi-
yeti pek vahimdir.. . 

Galatada çalışan ve Fatihte Gırtlağını sıkıp denıze 
0tıır S l'h 'tti" le an ameleden saka a . • ı 

Galatalı Osman Mübarrem Evvelki gün Haliçte Çar-
:.~sında öteclenberi mevcut dak iskelesinde bir vaka 0~
k lltıaferet yüzünden dün muş, bir gemici, diğer hır 

0
:"ga çıkmış, Salih bıçakla gem:cinin gırtlagmı sıkarak 

tın~arıı sol böğründen, ha- denize atmıştır. Yakanın se
tehliank !aralamıştır. Yaraları b bi lim:ının 398 numaralı 
11 eh olan Osman hasta- ın:vnasınıu Selamet motörü-
la~e kaldırılmış, Salih yaka- arpmış olmasıdır. Motör 
& • llııftır. :eür~ttebatından Halit ba ha· 
lt Yankesici yakalandı fif çarpışmaya kızmış, mav-
Cenı·ı · k tlayarak mürettebattan si . ı ısminde bir yan e- naya a k ak 

Vilayette 

Maaş 
Yazlık at yarışlarının 

ikinci haftası., 
Yarından itibaren 
tediyeye başlanıyor Bugün Veliefendide yapılacak 

koşul~ra 38 at istirak edecek .. Dairelerin yeni sene kad
roları kısmen gelmiştir. Bun
dan başka bazı dairelerin 
tediye emirleri de geldiği 
cibe\le yarından itibaren m1aş 
tevziatına b;,ş~anacakbr. 

Sıhhat meclisi 
Vilayet Sıhhat meclisi dün 

Vali muavini Fazlı Beyin ri
yasetinde toplanın şt:r. Bu 
içtima~a şehrin umumi sıhhi 
vaziyeti hakkında görüşül
mü~ ve v~re:n hastanesi için 
l:u ay sonana kadar, bulunan 
binalardan birinin tercihi ile 
hastanenin açılmasına karar 
veri:miştir. 

• 

Kaymakamların içtimaı 
Dün vilf.yette vali muavini 

Fazlı Beyin r;yasetinde bü
tün kazalar kaymakamları 
toplanmış ve idari mesai! 
hakkında bazı kararlar veril
miştir. 

•Yeni kanunlar 
Gümrük muhafaza memur

larının askeri teşkilata göre 
tensiki, 15 mayıs 1335 tarihli 
barcirab kararnamesi müzey
yelatının tadili hakkındaki 
kanun vilayete bildirilmiştir. 

Siyasi konferans 
verecekmiş 

Malkaralı Osman Nuri im
zası ile bir zat Viliyete isti
da ile müracaatla, Cuma 
günü için Darülfünün konfe
rans salununda umuma ıiyasi 
bir konferans \ermek için 
müsaede istemiş tir. 

Fakat konferans ~.ılonu 
Darülfünuna ait olduğundan, 
oradan tahsisi için müsaade 
alınamadığı cihetle Vilayette 
konferans için müsaade ver
memiştir. 

Polis kadrosu 
Polis kadrosu dün de gel

mı-diği için, polisler henüz 
maaş a'amamışlardır. 

Müskiratla maaş 
verildi 

Müskirat inhisırıuda ağus
tos maaşı kam'len verilm'ştir. 

iddia ve polise müracaat 
mişlerdir. 

Şapkayı tutmak 
isterken 

et-

Yani isminne bir adam 
dün Topkapıdan Aksaraya 
tramvayla giderken şapkası 
düşmüş. atlayıp şapkasını 
almak isterken fena halde 
yuvarlanarak, başı yarılmış, 
ko'u sakatlanmıştır. 

Bir talebe zehirlendi 
Ortaköyde İnönü yab mek

tebinde misafir olarak bulu· 
nan lstanbul muallim mektebi 
birinci sınıf talebesinden 19 
yaşında Gerküklü Sait oğlu 
Mehmet efendi birdenbire 
hastalanmış, hemen doktor 
c!!'~bedilerek, yapılan muaye
nede zehirlendiği anlaşıldı
ğından derhal Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 
Mehmet Sait efendinin nasıl 
zehirlendiği tedkik edilmek-

Bugün Veli efendi çayırın
da yazlık at yarışlarının ikin
ci haftasıdır. Bugünkü ko
şuya 38 at ll-tirak edecektir. 
B atlar içinde Yuııanistan
dan ve Romanyadan getiri
len İngiliz atları da vardır. 
Bahsi müştereklerin geçen 
hafta gördüğü rağbeti l u 
hafta muhafaza edeceği tah
min edilmektedir. Bahs müş
terek biletleri 50, 100 kuruş 
olmak üzre iki nevidir. Ge
çen hafta olduğu gibi bu 
haftada ve~aiti nakliye temin 
edilmiştir. 

Geçen haftaki yarışlarda 
muvaffakiyeti görülen hay
vanlara handikap yarışların
da fazla siklet ve iyi koşa
mıyanlarda az siklei vermek 
soretile tevazün yapıldığın

dan yarış birindiğini tahmin 
etmek müşküldür. Mamafih 
bu suretle bahs müşterek 
üzerinc!e oynayacaklar, ıyı 
gördükleri takdirde fazla ka
zanacaklarına şüphe yoktur. 
kazanmı~ı muhtemel hayvan
lar şunlardır: 

Birinci koşuda on hayvar.
dan küçü:< Ceylan, Seba, 
lbninnuc, ikinci koşuda Fila- · 
yintop, lstirumbolis, üçüncü 
koşuda Reyhan, Tayyar ve 
hilhas~a Rüchan, dördüncü 
koşuda Filayintop, Tuna, 
Derekur arasında kuvvetli 
bir mücadele olacaktır. 

Beşinci koşuda Güleri bi
rincilik, Yeganeyi ikincilik 
için gösterebiliriz. Mamafih 
Ringove herkesin görüp fa
vurıyı tayin etmesi daha 
zevkli ve heycanlı olacaktır. 

Bugünkü koşuların progra
mı şudur: 

Birinci koşu: (Satış koşıuu) 
Dört ve daha yukarı yaş

taki yerli ve arap at ve kıs
raklara mahsusdur. 

Bu koşuya giren hayvanlar 
400, 600, 800 lira olmak üz
re satılığa çıkarılabilir. 

İkramiyesi: 250 liradır. 
Birinciye 150 lira, ikinciye 

76 lira, üçüncüye 25 J;radır. 
Duhuliyesi: 2,5 liradır. 
Siklet: Dört yaşındakiler 

58 kilo, Beş ve daha yukarı 
yaştakiler 60 kilo taşıyacak
tır 

lkramire: 400 liradır. 
Birinciye 300 lira, ikinciye 

75 lira, üçüncüye 25 liranır. 

Duhuliyesi: 4 liradır. 
Siklet: Üç yaşmdakiler 55 

kilo, dört ve daha yukarı 
yaştakiler 58 kilo taşıyacak
lardır. 

1931 senesi zarfında ka
zandığı ikramiyeler yekunu 
600 lirayı dolduran üçer kilo, 
800 lirayı dolduran dörder 
ki:o, b'.n lira ve dahı fazla
sını kazanmıt olan1ara altışar 
ki'.o ilave edilir. 

Mesafesi: 1200 metrodur. 
Bu ko~uya 8 at kayledil

miştir. .. 
Uçüncü koşu 

Dört ve daha yukarı yaş· ı 
taki yerli ve arap at ve kıs
raklara mahsustur. 

İkramiyesi 400 liradır. 
Birinciye: 30'.I liradan maa- 1 

da bu koıuya giren hayvan
lar için verilen duhuliye üc
referinin mecmuu. 

İkinciye : 7 5 lira, üçüncüye 
25 liradır. 

Duhuliyesi : 4 liradır 
Siklet: Dört yaşındakiler 

56 kilo, beş ve daha yukarı 

yaştakiler 60 kila taşıyacak
lardır. 

1931 senesi zarfında ka
zandığı ikramiyeler yekunu 
600 lirayı dolduanlara üçer 
kilo, 800 lirayı dolduranlara 
dörder kilo, 1000 lira ve 
daha fazlasısı kazanmıJ olan
olanlara altışar kilo ilave 
edilir. 

Mesafesi : 2400 metrodur. 
Bu ko~uya 6 at kayt edil

miştir. 

Dördüncü koşu (Hendikap) 
Dört ve daha yukarı ya,

taki halı,kan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustu~. 

İkramiyes:: 500 liradır. 
Birinciye: 400 lir adan ma

ada bu koşuya giren hayvan-
lar için verilen duhuliye üc
retlerinin mecmuu. 

İkinciye: 75 lira, üçüncüye 
25 liradır. 

Duhuliyeıi: 5 liradır. 
Mesafesi: 2000 metrodur. 
Bu koşuya sekiz at kayt 

olunmuştur. 

Beşinci koşu (Mahdut 
Hendikap) 

-Yeni 
Hahambaşı 

Ruhani ve cismani 
meclisler bu 

hafta toplanıyorlar 
Musevi cemaati Becerano 

efendinin vefatı dolayisile 
matemdedirler. Bu matem salı 
gününe kadar bir hafta de· 
vam edecektir.· Hahamhane 

ve sinagoklarda bu müddet 

zarfında mııtem alameti ola
rak siyah tüller asılı dura
caktır. Musevi rt1hııni ve cis

mani meclislerin pazar veya 

pazartesı günU ictima ederek 
hahambaşılık makamı için bir 
kaymakam tayin edecektir. 

Ancak bundan sonra belki 
iki üç aylık bir teahhürle 
Türkiye hahambaşısını inti
hap olunacaktır. Hahamba
şılık makamı iç;n en kuvvetli 
namzet İzmir hahambaşısıdır. 

Mahkemelerde 

Maarif.!!. 

Bareme 
Göre 

Hukuk fakültesi mü
derrislerinin maaşları 

Hu'rnk fakültesi meclisi 
müderrisini dün içt:nıa ede
rek 931 bütçesine ve bareme 

göre maaşatın müderrislere 
sureti taks.mini görüşmüştür. 
Pazartesi günü içtima edile
rek rnn şekil tasdik ed;lecek
tir. o vakte kadar bu hu
susta bazı esasları ihzar et
mek üzre her gu•uptan bir 
müderris almak üzre 5 kiş:
lik b:r eccümep seçilm'.ştir. 

Yeni bir mektep 
Sabık Darülmu•llimin ,.e liıo 

müdürlerinden muallim Şerif Bey 

tnrafından htanbu!da Ostanbııl 

Türk kollcji)namile huıuıi bir m•k 

t<p açılm:1S1 için Maarif Vekôl -

Jetinde ruhsat iıtih5aline teşebüı el 

ıni,tir. Mektep leyli, niha'i ve muh 

. . tdit olacaktır. 

Eşya kiymeti tespit A -:--k 1 • merı a ı tayyareciler 
edılecek.. Amerikalı hava kabraman-

Bir ehli hibrc te~kiline 
karar verildi 

Muhtelif bırsı:ı:lık vakalan-

nın faili bulunduğu için Ağır
cezada 30 sene hapse mah
kum olan İbrahim hakkında 
verilen kararı temyiz bozmUf 
ve İbrahim'n dün yeniden 

muhakemesine başlanmııtır. 

Mahkem~, İbrahimin çaldığı 
eşyanın kıymetlerini ehli hibre 

marifetile tespitine karar ver

miştir. Muhakemeye başka 
bir gün devam edilecektir. 

Başka güne kaldı 
Sporcu Sıiit Beyi öldür

e tikleri iddiasile maznun bah
riyeli Cemal, Reşat, Selahad
di!I, Kazım ve Cemalin mu· 
hakemesine dün de birinci 
cezada devam edilecekti. 
Maznunların vekili gelmeaiği 
için muhakeme müdafaa ya
p:lmak üzere başka bir güne 
kaldı. 

Eyipli Halit öldü! 
Meşhur kadın avcısı Eyuplu 

Halit evvlki gün umumi ha
pisınede ecelile vefat etm'ş
tir. Eyuplu Halit muhtelif 
dolandırıcılık vakalarından 

doyayı 8 sene ağır hapse 
malı kumdur. 

Kara Ali çetesi 
Kara Ali çetesinin muha

kemesine dün devam edile
cekti. Şahitlerden birinin gel
mediği anlaşıldığında muha
keme talik edildi. 

lan dün öğleye kadar otelde 
istirahat etmiş ve öğleden 
sonra Yeniköye giderek A
merika sefiri M. Grew'ü zi
yaret etmişlerdir. Tayyare-

• ...,....., UC.. 

cıler geç vakte k:.J 
köyde kalmış ve st-ıtenberg'e 
rlişmüşlerdir. ~utenberg 

Tayvareciler buğün ·ı parala
cemiyeti tarafından er> zaman 
ne tahsis edilen otomolıvazımı
şehr~ müze ve caınilerllı Gu
zeceklerdır. ıız çık 

Bir ihtifal iuğu 
K ba Jj • B .. 'adı. 

a tat aeaı •t muavını .... 
t - k 11· · h M- . \ıgı ur çe mua ımı mer um unır . 
ye mezarında bir ihtifal yapılm:~ı 
.. ~ı-
u::c.ere pazar aünü ıaat 2 de Beyler 
be ""kl. z Y• ıa e eıınde temaşa gazinosun~ 

da toplarulacatından arkada,larının 
ve Kabat.s, Jiıefti talebeıinin tc,rif~ 
feri rjca o1unma1ctadır. 

imi ............. .. 

Yalova zirai kr~
di kooper~tifi 

1470 numaralı Zirai Kredi 

kooperatifleri kanununa ve res 
"1i gazetenin 25-10-30 tarihli 

• ·e 1630 numaralı nühasında 

münteşir esas mukavelaname 
ahkamına tevfikan teşkil edi

len gayri mahdut mesuliyetl! 

Şehir Kasaba - Yalova - Zirai 
Kredi koopeı-atifi İktisat Ve
kaleti Celilesince tasdik ve İe

tanbul Altıncı Noterliğince 

tescil edildiğinden mevzuu ba
his kooperatifin l'C6mcn teşek
kül ettiği ilan olunur. 

Belediye s.ok~k A köpeklerini geceleyin çifte 
ıle ıtlaf a karar vermiş .. 

n:~ddün Haydarpaşa istasyo- Hüseyni' gırtlağını 81 ~ 
'r a trenden çıkan yolcular den'.ze atıp kaçmıştır, Hu1e
de:sındaki Cümhuriyet müd- yin df. nizaen çıkarılmış, t~
&~ . tınıunıilerinden Haydar vi altına alınmışlır. Halıt 
ke Yın altın kalemini çarpar• aranmaktadır. 
ı·a~ cürnıü metbut halinde Bir ebeden şikayet 

• tedir. 
400 !ıraya satılığı çıkarı

lanlardan ikişer kilo tenzil 
edilir. 

Bu koşuda azami siklet 
58 kilodan yukarı, asgari 
sik !.et 45 kilodan aşağı olmaz. 

Uç yaşındaki yerli ve arap 
erkek ve difi taylara mah
sustur. Ji~alanınıştır. Kara gümrükle karabaf :r kız denize düştü mahallesinde 48 numarad.a 

\·e'k· oför Cemal efendı· 
lis: ' 1 gece Adalar gezin· oturan ş . h 
~:'.ı~. t!d. en dönen Ga!ata sakin- nin zevcesi Sabrıye an~m 

, .k. gün vazıbameletmış, 
~İlplii en Matmazel Reçine evel 1 • d • az 
ilı(j., de vapurdan çıkarken fakat çocuk dogar ogm 
J • a~an · · k b · ı ·· tu"r ~e:ıı· esını ay etmış ve ö:mUŞ · k 

te d.. f S b · e hanım ve ocası 
ı·~!iş ıı~ınü~tür. Etra tan a_ rıy ebe Vahibe banıDlln 
Ilı , enler Reçineyi kurtar- çocugun ıd·· ·.. ·· 

v ardı·. ·üzünden ö ugunu 
' hatası ) 

Bisikletle giderken 
Dün bisikletle ve süratle 

Haydarpaşa geçidinden geç
mek iatiyen 12 yaşında Mus
tafa oğlu Haydar nasılsa ge
çidin kapalı olduğunu görme
miş, demire çarparak kası· 
ğından ağır surette yaralan
mı9br. Tıp fakültesi ha.tane
ıine yatırılmıştır. 

Mesafesi: 2000 metrodur. 
(Bu koşuya ecnebi jokeler 

binemez.) 
Bu koşuya 10 at kaydedil

miştir. 

ikinci koşu 
Üç ve daha yukarı ya9taki 

haliskan lngiliz at ve kısrak
lara mıb~ustur. 

İkramiyesi: 30:l liradır. 
Birinciye: 200 lira, ikinci

ye 75 lira, iiçüncüye 25 
liradır. 

Duhuliyesi: 3 liradır. 

Mesafesi: 1200 metrodur. 
Bu koşuya 6 at koyt olun-

muş'.ur. 

:t.er:c~ .- ~a!~. kaJ~ Bey, hırsızlar mı geldi, aşıklar 
mı bırıbırlttrını olduruyor, nedir .. Bak! 

Zevç - Hay Alfalı iyilik versin ben de unuttum da 
fırladım .. hırsız, aşık /alan değil.. Belediqe sokak kö-
p~klerini çifte ile ortadan kaldırıgorf · 
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Asrın ıımdesi "Milliyet" tir. 

7 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
1 •lanbul, 

3 
6 

tz 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G 

.. 
• 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuruı 

750 .. 1400 " 
1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
"İn müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nların mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

aEgari 20 c!erece idi. Bu
gün ruzgar p:ıyraz hava 
açik. 

ffm:Lf~ 
Görenek olmasın 

diye! 
Yeni matbuat kanunu inti

har vak' al arının gazetelerde 
ballandıra ballandıra yazılma
aını menediyor. Ben de bu fikir 
deyim. Bu yasağa kanun va.zı
larını sevkeden şey (görenek) 
olması korkusudur. Filvaki, ga 
zetede filanın maişet darlığın
dan, filanın ümitsiz hastalık
tan, filanın aşk yüzünden ve fa 
lanın ticaret buhranından dola 

~:r-•..::~r•nı okuyan ayni endi
T ürhlere 'l '",. • "demek ki; 
ki F ransızl.ı$j., }e

4
: ;miş.. di 

t . B 'e ı. .. 
ır. unun oıl'i" vor-
göreceği~ o.. 
verilen 'J, '!J'.J-4,., 
lcrden b . ~,.le;" e 
sancak ///e,.1e'· 
ziyete <i'"e., 
kalan 
nı arı 

keti 
!ere • 
faa ~" 
tin,'". 
Ar 
nı na 

1 

ık 
.ıuş. 

"tmiş 
Nev-

mişler .. 
gitmiş .. 

.. ır eser yaz 

neler var 
y nİmso?nin göre-

<İği viiki değil... 

.' ölmek için mi? 
yolunun görenekleri 

~ çarpmaz mı? 

o yaşındaki hanım 
kız cevap 

.~ektubunuzu aldım. Bizim 
~azetenin aşk hakkındaki an
ketini daha dikkatli okusanız 
satır arasında ne hikmetler bu
lurıduğunu keşfedersiniz. Maa
h<.za sizin bahsettiğiniz şekil 
oı ada yoktur. Bu sizin v:ıziye
tinize avam lisanında tutkun
luk derler .. Daha pek genç ve 
toy olduğunuz için her keskin 
hissi aşk telakki ediyorsunuz. 
Bu gelip geçici bir şeydir ki 
aşkla aliikası yoktur. Bir ay 
pilav yem~zseniz pilava karşı 
hissettiğiniz ~ey ne kadar aşk 
iıe sizin arkadaşınız genç hak
kında hissiniz de bundan iba
rettir . 

Siz daha on altı yaşından a
,ık olmaya başlarsanız sonra 
haliniz neye varır.? .. 

Maahaza, eğer mutlaka biri
ıini sizinle alakadar olsun isti
yorsanız siz onunla meşgul ol
mayınız • 

FELEK 

Hilaliahmer balosu 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

Hilaliahmer Adalar Şubeıi yazlık 

balosu Büyükada Yat klübünün sa

lon ve bahçesinde Büyük Millet 

Meclisi Rei•i Kazım Paııa Hazret
lerinin himayelerinde 13 Ağustos 

1931 perşembe günü ak~amı verı

leccktir, 

Baloya lotanbuldan iştirak eden 
' ... rin a\·detl .. ri için Büyük~dada.ı 

ta..-n saat iki b~çukta Seyrisefain 

v ;JOr!ar•nd.:ın b!ri!İ hareket ettlri-

ct:: A~alc:ı:ra ve Kat:!ıki>yüne o~ra 
yıp !:"";oraye !:C.ecektir. 

ClLETLER: Bi• c· ~"k ve bir 

Oa:ı?rı için S, bir etk ~k için 3, bir 
:-!3..•~:n için 2 lirarl:r. 

MlLLlYET 

Yeni neşrlya 

Deniz aşırı .. 
Falih Rıfhı Beyin yeni • 

eserı .. 
Falih Rıfkı Bey yeni bir eser 

daha verdi: Deniz aıırL 
"F aıist Roma, kemalist tiran, 

kaybolan Makedonya" muharriri
nin bu son eseri bize Falih Rrfkl
run yalnız yazıcdık kudret ve mü

kemmeliyetinin yeni bir misalini 

vermiyor aynı zamanda neşriyat 

hayatımıza mühim bir yenilik geti
riyor. Deniz aırrı; Türk muharriri
nin ilk seyahat edebiyatıdır. Falih 

Rıfkınm getirdiği l;>u yenilik içinde 
hem onun kıvrak, cana yakın, sey· 

yal ve basıas ifade ve san'atını bulu 
yoruz, hem de kendimizi aynı yol 

ve ıehirlerin uğrarı bir seyyah ta· 
hassüsünün heyecan ve zevkleri i

çinde mest olmuş görebiliyoruz. E
serin her satırında muhakkak ki 
tesbit edilmek istenen nokta veya 
manzaranın canlı ifadesi vardır. 

lıte buna bir miıal: 
"Gemi ağır ağır dalgakıranın İ· 

çine girdi. Pernanbouc lzmir gibi 

uzun bir çizgi: Şimdi bahçelerdeki 
Tropika nebatları, asil Palmiyeler 

daha iyi seçiliyor. 
Sıhhiye ve gümrük memurlan 

vapura geldiler: ilk brezilyalı tiple 

rini görüyoruz. Doktor tıpkı porte
kizli, yüzünde Tropika güneıının 

esmerliğinden başka değiıiklik yok; 
hizmetçisi simsiyah bir afrikalr, yer 
li daha fazla çikolata rengindedir. 
Bunların arasında kırmızı ve siyah 
kanı ile karışmıf melezler var. Bre· 

zilya halkının büyük kalabalığı me! 
lezlerdir. Bu tiplerde güne~in karar 

tısı ile kanın karartısını en acemi 
gözler bile farkeder. 

Cenup Amerika'11nda beyazla 

siyahtan çıkan çocuğa habeş, beyaz 
la kınnızıdan çıkan çocuğa melez, 

siyahla kırmızıdan çıkan çocuğa 

kaboklu İsmi verilir. • 

Bir yolcu gülerek: " - Ve her 
üçünden çıkan çocuk brezilyalı o

lur" dedi. 

Sağda, denize doğru, zarif yapı

lar ve bahçelerle bir burun çıkıyor. 

Burası limanın sayfiyesidir. Ekuva· 
tör' e yakın yer\~rde, kışın en soğuk 

aylannda bile, ancak deniz cereyan 

tarının serinleştirdiği çd,ın ve yük. 
sek yerlerde yaşanabilir. 

Dıtardan vapura papağanlar, bir 

sıçan kadar ufak maymunlar ve 
Tropika yemitleri geldi. Bu papa

ğanlarla küçük kuşların rengi bize 
tabiyi gelmiyor, içerilerdeki bu 
renk mahşeri merak damarlarımıa 

yakıyor. 

Denizde yetil ve mavi, biribirin· 
den sert bir çizgile ayrılan iki renk 
var. Gök, lıtanbul'un en açık yaz 
göğü gibidir. Enginden gelen serin 

bir rüzgar, bu renkler içinde, Bre
zilya kıyılarını ilk gören Avrupalı

ya derin bir hayal sarhoşluğu ve· 
rir. 

Bir gün bir romanda şu cümleyi 
görseniz hayret etmez misiniz: 

"Yakıcı teırin sıcaklarında idi .. " 
Brezilya'da mevsimler şöyle ay· 

rdır: Bahar (eylUI, bit-inci ve ikinci 
teşrin), yaz (birinci ve ikinci ki
nun, tubat), sonbahar (mart, nisan, 
mayıs), kış {haziran, tenunuz, a
ğustos). 

Bu nazeriyedir. Gerçekte ancak 
iki mevsim var: Yaz ve kış. Yağmur 

lu mevsim ve kuru mevsim. Per
nanbouc'un bulunduğu Cenup Eku

vatör mıntakalarında yazla kış ara· 
sında pek az derece farkı olur. Bir 

yolcu bu mevsim taksimlerinin en· 
iyisini, yaptı: Altı ay yaz, altı ay 
sıcak. 

Avrupa ıehirlerinden birine ben 
zemek, Cenup Amerika'ıı şehirleri
nin haveslerindendir. Buenosayreı, 
Arjentin'in merkezi Amerika'nın 

Paris'i olduğunu; Montevideo, Uru 
guvay'ın merkezi, Ameri.ka'nın Ni.
ce'i olduğunu iftiharle söyler. Peı·

nanbouclular ıehirlerine Amerika'. 

nın Venedik'i derler. Fakat Avru
pa'ya en yakın liman olduğu için 

burası Havre'a benzetilebilir.,, 

Muhtevası İtibarile bu kadar can· 

lı ve kudretli olan eser bosılııı iti. 
barile de Türk tıbaat aleminin ilk 
muvaffak eseridir. Kitap papiye 

kuıe Üzerine, çok okunaklı yazılar 
la ve enfes bir halde bastırılmıştır. 

Kitabın sonunda 32 tane de kılışele
ri Viyana' da yaptırılmış resim var· 

dır. Bu resimlerin her biri başlı haş 

, ına birer güzel manzara ve resim 
ıahesiridir. 

Matbuat celsesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

Binaenaleyh, bir inkılap hükü
metinin vazifelerini mücerret bir 
lalam mürekkebatı hukukiye içinde 
onu budala haline koyarak hapset
mek gafletlerin en mücrimancsidir. 
Hem siyasi gaflettir, hem ahlaki 
gaflettir. Neticesi de fecidir. Zaten 
bu manevi inkirazın asarını bir ta· 
kım şeyler göstermektedir. işte asıl 
olan ümitsizlik, yeiı kendi azmin· 
den, kendi milletinin kuvvetinden 
şüpheye düşmek, her büyük adama 
hürmet etmek istiyen, şerefe eğil

mek istiyene daıkavukluk, adilik, 
çapaçurluk nasıl arzedeyim sümük· 
lülük, murdarlık. (Handeler) her 
türlü rezalet. 

Bir devlet otoritesi heyeti içti
maiyeni:ı amudu fıkarisidir. Bu a· 
mudu fıkari kırıldığı zaman memle· 
ket felakete sürüklenir. Devlet oto 
rteıi müdafaa da edildiği zaman is
met Pata hükümetine · dalkavukluk 
ediyor diyorlar. Kanaatlerinde sa
mimi olanlar fikirlerini hiç bir za

man gerek hükı'.imetin aleyhine ol
sun ve gerckıe lehinde olsun sami. 
mi olarak söylemekten çekinmez· 
ler. 

Muhalif matbuat hali hazırda 

memlekette yıkıcı ve korkunç bir 
vaziyet almııtır. Buyurun ınuhale
fet denen ıey bu mudur? Yazıların· 
da adilik, dalkavukluk sözlerile 
matbuat vasıtasile bizim hukukumu 
zu mütemadiyen kernirmektedirler. 

lıte matbuatın suiistimallerini 
lımet Paıa hazretleri de itiraf edi
yor. Efendim kendileri buyuruyor 
ki; hu gazeteleri kapatmakla bu me 
sele halledilebilir mi? Zaten mesele 
gazete kapatmak meselesi değil. Fa 
kat bunların neşrettiği muzır telkin 

!er, nihayet bir felaket, bir kara 
kuvvet halinde indifaat yaptığı za

man buyurunu" bir Şeyh Sait fela
k~ti ge1iyor, bu felaketin önünü aJ. 
mak için birçok tedbirlere müraca
at ediyorlar. Arkasından bir az za· 
ma~ geçiyor az nefes alıyoruz. Ar
kasından txı,ka b:r feliık:t zuhu• 
cd'.1or. Ha~k:lt namın~ her tarai
ta h=:t.· türiü celadeti göateririz ta--

·at beri. tarafta mücerret mefhum. 
dan korkarız. Çünkü zannediyoruz 
ki, eğer matbuat hürriyetin~n mef

rı..ı, tabii olan ve kendisine §eref ve
ren hududunu :;arih bir surette 
tayin etmek İstersek bize matbuat 
hürriyetinin aleyhindedir diyecek
lerdir, bize müstebittir diyecekler. 

Şimdi arzettiğim fikirler kana· 
atlerle bu kadar taayyün etmiş o

lan bir mevza ka.r,~sında inkılap 

hüklimetinin tereddüdü ne olabilir? 
Bunu Jsmet Paıa hazretlerinden 
ve hükUmcti~den a?enen soruyo. 
rum. 

Kendileri her hangi bir tedbirle 
bu vaziyet karşısında kafi cierecede 
hassasiyet göıtermedikleri müddet

çe, itiraf ediyorum t kendilerine iti· 
mat etmemekte mazurum. Eğer 

ben itimat edersem siz samimiyeti
me itimat etmeyiniz. (Handeler). 
Gerek matbuatın bir kısmı ile di
ğer kıınltnı n1ürakabe etmek ve ge· 
rek memleketin bütün ilim, hukuk, 
fen ve faziletine mensup her ıere· 
fini seferber hale getirmek suretile 
gerek doğrudan doğruya kanunun 
kifayetsiz noktaları varsa - ki öyle 
gözüküyor - Her gün zarara uğrı· 

yan ıerefJe:ri muhafaza etmek üzere 
tadil ederek lazım gelen iılere sür'a 
ti mümküne ile baılamak zamanı 

gelmemiş midir? Ne vakit kendileri 
böyle bir tadile lüzum görmütler 

de Heyeti Muhteremeniz kabul et· 

memit? 
Efendiler, matbuat hürriyetini 

koruyabilmek için behemehal en cid 

di tedbirleri hiç korkmadan itti-
haz etmek mecburiyeti kat'iyesi 
vardır. lıtediğimiz şey hürriyeti 
matbuata tecavüz değil bilakis dü· 
çan tecavüz olan ferdin hakkını mu 
hafaza için li.zım gelen tedbiri mat 
buatı da istimal ederek temin et
mektir. Başvekil Paşa hazretlerinin 
kendi ağızlarından işittim: Madelet 
temin edilemiyormuş. O halde hü
kUmetin vazifesi nt.:dir? HUkume· 

tin en bırinci vazifesi, tabii. ve esas 
• vazifesi, adaleti temin etmektir. Ma 

dcleti temin edemiyoruz. öyle i:se 
kafi hir adalet yoktur. Öyle ise hü-
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Nerede bu bolluk? 
-Fransızcadan-

Evarist her nafta bir gazete ı du. 1'.'linayet büyük cleh~ını 
ye edebi makale yazardı. takdır eden olmuştu ve ışte 
Her makale için de elli frank servet yolu açılıyordu. O ak
alırdı. Bu muntazam varidat şam derhal işe batladı ve sa
menbaına · diğer gazetelere bahleyin hikayesini daktiloğra 
yazdığı küçük fıkralardan aldı fa yazdırdı. Hafta sonunda da 
ğı ufak tefekleri de ilave eder, yüzer franktan yedi yüz frank 
aylığını dört yüz franga geti- aldı . 
rince, gözlerinin önünde daha Fakat bir hafta sonra ilham 
zengin ufuklar açılırdı. menbaı kurumuştu. Ne yap-

Lalnız ve münz~vi bir pansi- sın? Doğru kütüphaneye git-
yonda oturuyQrdu. ti. Oradan eski gazete kollek-

Bir saban ticari başlıklı bir siyonlarını getirdi. Oradan ma 
mektup aldı: "Büyük Kamer ruf muharrirlerin eski hikaye-
kundura fabikası.,, lerini kopya etmeğe başladı: 

Zarfı açtı ve okudu: - Ne ehemmiyeti var, di-
Efendim size ait mühim bir yordu, bir kişi okuyor ve bu • 

meseleY,i görüşmek üzere yarın bir kişi de cahilin biri .. 
saat tam onda yazıhaneyi teş- İşleri yolunda gidiyordu. A
rifinizi rıca ederim. hürmet- rasıra Evarist daktiloğraftan 
1 soruyordu: er .. ,, 

JlRO - Patron hikayeleri nasıl 
Jiro! bu ismi tanıyor gibiy- buluyor? 

di. Mahallesinde iskarpinlerini - Enfes .. 
tamir ettirdiği Jiro isminde bir Bu servet yolunda altı ay ka 
eskici vardı. Evarist bilıniyor- dar yürümüştü_ Bir gün Jiro 
du ki, bu adam, umumi harpte kendisini çagırttı: 
yolunu bularak askerlikten sıy- - Yavrum, dedi, sen coşkun 
rılmış ve orduya müteahhit ke bir nehre benziyorsun. Fakat 
silmişti . ne yazık ki çorak bir vadide a-

Vagon vagon satın aldığı es- kıp gidiyorsun. Sana bir iyilik 
ki asker postallarını- şöyle ta- etmeğe karar verdim. Hikaye. 
mir ettirir ve yüzüne bakılacak !erinin en güzellerini topladım 
hale koyduktan sonra orduya ve bir kitapçıya İsmin altnıda 
satardı. Harp bittikten sonra 1 bastırdım. Laynız birinci sahi 
kazandığı parayla bir fabrika fesine bir ithafiye koydum. 
açmıştı. Bu yeni zengin şimdi Mösyö Jiro zavallı hikayeci
mükellef lokantalarda yiyor, ye bir kitap verdi. Evarist şaş 
tiyatroda ön locada oturuyor, kın bir halde kitabı aldı ve bi
hakkında yanlış doğru herkes rinci sahifesinde şu satırları 

gördü ·. ·bir çok şeyler söylüyorlar .. 
Evarist ertesi gün arzı en- "Bu kitabı büyük dostum, 

dam etti ve Jiro misafirini ka- büyük Kamer kudura fabrika
bul ederek dedi ki : ları sahibi Mösyö Jiro'ya bü-
~ Efendim, okuduğum gaze yük bir minnet ve şükranla it

teye her hafta bir makale yazı haf ederim . ., 
yorsunuz. Yazılarınız çok ho
şuma gidiyor. Bilhassa yemek 
yerken hazim vaziyetine de ge
çiyor. Size bir teklifim var. Ba 
na her gün böylı'., bir yazı yazı
nız. Sırf benim için yazacaksı
nız ve size hikaye başına bir 
yüz frank '(eı·ecegim .• 

Evarist : ' 
- Fakat .. diyecek oldu. 
- Fakati, mekati yok. Ya-

rın sekizde gelırsiniz. Hikaye
nizi daktiloğrafa söylersiniz. 
O kopya eder. Dokuz buçukta 
bana verir . 

Evarist cevap verecek oldu, 
fakat genç bir kız onu kapıya 
doğru sürdü: 

- Hikayelerinizi bana söyle 
yeceksiniz. Ben yazacağım. 
Mösyö Jiro'nun bahsettiği dak 
tiloğı af benim, dedi . 

Evarist sokağa çıkınc~ sevin 
cinden ne yapacağını bilmiyor 

Evarist kendini 
sandalyaya yığıldı. 
ro dedi ki: 

Evarist 

tutamadı, 
Mösyö Ji-

- Büyük heyecanlar insa
nı böyle sarsar. Kendinizi top~ 
!ayınız. Şimdi büyük biı· şöh
ret sahibi olacaksınız, istikbale 
yolunuz açıldı .• 

On beş gün sonra zavallı E
varist, eserlerinıi kopya ettiği. 
bütün hikayecilerden hışımlı 
mektuplar almıştı. Hepsi de 
aleyhine intihal davaları aç
mışlardı. Bu hadiseyi kim bi
lir kim Jiro'nun kulağına fısla 
mış olmalı ki, Evarist merha
metsizce yerinden kovuldu. Ji
ro hid~~tli hidd!>tli püskürüyor 
du: 

- Herife bak! Başkalarının 
eskisi ile kendisini yenileyecek 
ti. Nerede bu bolluk?. 
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klarnet ne için duruyor? O vakit 
ikisi birbırini tutmuyor. Binaen· 
aleyh maruzatımı tekrar edİ) oruın. 
Türkiyenin daima hıir kalacak olan 
matbuatının bütün hürriyetini ilel· 
ebet faydalı kılmak için lazım gelen 
bütün tedbirleri de ifa etınek üzere 
Heyeti Muhteremenizden b:ıgün it
tihaz ettiği kararı ve bilUmum ha
tiplerin de söyledikleri sözlerin ve 
düşündüklerinin biJümum zagetelc
rin ilk sayıfa!arında büyük harfler
le kimilen neşredilmesine karar itti. 
haz buyrulmasmı rica ediyor~n1. (Al 

kşlar). 

Halil Bey, (İzmir) - Efendiler, 
epice yorulduk. Fakat ismet Paşa 
hazretlerini dinledikten sonra söz 
söylemek mecburiyeti vicdaniyesini 

hissettim. Bet on dakikanızı bana 
haırederseniz sabrınızı suiistimal 
değil bilakis hüsnü istimal etmeğe 

çalışırım. ismet Paşa hazretlerini 
hitabet kürsüsünde ilk defa işitmek 
mefharetine nail oluyorum. Hakika
ten kendileri benim görmediğim za. 
mandanberi çok kuvvetli bir hatip 
olmuılardır. Bir hatıp için kendile

rinden ıonra kürsüye çıkmak çok 
müıkül belki de bedbahtlık olacak

tır. 

Efendiler; Paıa hazretleri bu
yurdular ki matbuat meselesini hal
ledecek vaziyete geldik. Beu bu fi. 
kirde kendilerine i~tirak ediyorum. 
Efendileı·, halk hükumeti <lemek 
ekseriyet kanunlarının hiikjn1 oldu
ğu idare etmektir. Bu ekseriyet 

hazan tazyikkir cereyanlara gide· 
bilir. O vazıyette nıinoritenin yani 
akalliyetin hukuku r.a.srl temin edi
lir diye bizden evve demokrasinin 
esasını vazedenler düğünmüğler ev .. 

lar, kanunları ıeyi. 3.m ile yapmak, 
büyük escleleri reyi amla hallet-
mck ve bu sur.etle meclislerde 
ıun'i surette hasll olur gibi görülen 
ckseriyctlere ~ha tabii bir sa

ha vermek İstemi~ler. Saniyen in ti· 
hapta minoriteye kendi kudretleri
ni temsil hakkını verecek bir takım 
usuller tesis etmişlerdir. Fakat 
bunların içinde (Droit induiduel) 
yani efradın hu.kuku teminatı en 
müessirdiı·. 

fa • .ın hukuku, veya hukuku 
i.mnte teminatı denilen teminat şu 
dur: Efradın hukuku (Condition) 
e koymak bu suretle gerek hüku
metin ve gerek meclisin sali.hyeti
lerine bir had vazetmektir. Bu 
suretle teminata alındıktan sonra 
milletin hayatından daha emin bir 
vaziyete girmesi mümkün olabilir. 
Kendisi için gerek serbest dütün
mek ve gerek memlekette fikirleri
ni serbestçe yaymak ve bu suretle 
ekseriyet temin ederek akelliyetteo 
ekseriyete geçmek çarelerini bulur. 
Bu hukuktan bazı efradın menafü 
maddiye ve maneviyesine ait saha
sı efrat arasında kalır. Fakat bazı
ları da (Puiuance publiue) e beı
tiye yani devlet siyasetine bilvaıı· 
ta iştiraki iatilzam eder. Bu sebep
ledir ki, birinci sınıf hukukta hükU 
metin vazfesini mümkün olduğu ka 
dar karı~maktan içtinap etmek ol
duğu halde gazete çıkarmak, cani 
yetJer kurmak. ve içtimalar yap
mak hususunda imme nizamını 

kurmak İçin kanuni tahdidat vaze
debilir. Binaenaleyh bizde de bizim 
teşkilıitı esasiye kanunumuzda da 
(Droit induiduel) dediğim efradın 
hukuku hakkında teminat mevcut-

vei.i referandum u:;ulünü koymu-t- tur. (Devaıru var) 

No: 83 Yazan: ltl. Yavu 

istediğin cariyeyi al ! 
Bu emir verildiği zaman T eofilos 

istediği gibi kız bulamamıştı .. 
Sofi odasma geldiği zaman 

artık, Teofilos'u, kendisinin o
lacak zannediyordu. Ellerinde
ki kan lekelerini silerken, ay
naya baktı. Tek gözile hiç te 
güzel ve cazip görünmüyordu. 
Bilhassa T eofilos gibi, daima 
güzel ve cazibeli kadınlarla ya 
şamağa alışmış bir erkeği na
sıl avlayacaktı.? 

Sofi yatağa girdiği zaman 
kendi kendine: 

- Adam sen de, dedi, onun 
çok sevdiği bir kadının vü
cudunu ortadan kaldırdım ya .. 
bu cinayetin verdiği dehşet 
r eofilos'u korkutmağa kafidir. 
Elbette bugün değilse, yarın 
onu elde edeceğim. O erkek ve 
ben kadın olarak kaldığım müd 
detçe -günün birinde-- onun 
benimle meşgul olmamasına 

imkan yoktur . 
Sofi bu teselli ile uyudu • 

:(. "" * 
Teofilos, (Afrodit) in odası

na giderken eline ufak bir şam 
dan almıştı. 

Sarayın karanlık dehlizlerin
den uçar gibi yürüyerek geçi
yordu. 

O geceyi (Afrodit) le geçi
recekti. 

Afrodit! 
Bu ne güzel, ne sahhar bir 

kadındı .. 
T efilos Bizans sarayında bi

le bu kadar cazibeli bir kıza te 
sadüf etmemişti. 

Bizans İmparatoru bir gün o 
na: 
"- istediğin cariyeyi al!., 
Diye emrettiği halde-- bu, 

bir daha kral aleyhinde yazı 
yazmaması için bir rüşvetti
o sarayda kendi tabiatine mu
vafık bir kız ·bulamamıştı . 

Bu hadiseyi hatırlayarak yü
rürken, uzakta iki mermer sü
tun arasında yatan bir gölge 
gördü. 

T eofilos birdenbire korkmuş 
tu . 

Bu gece karanlığında ona 
suikast yapmak için yere yat
mış bir düşman olabilirdi. 

Tefilos'un az düşmanı yok
tu. 

Derhal hançerini çekti. 
Geri dönemezdi .. 

Bir kaç adım ileriledi 
Elindeki şamdanı uzattı. 
Yerde, kanlar içinde bir ka

dın yatıyordu ... 
Teofilos, kendi için bir tehli

ke olmadığını görünce cesedin 
yanına koştu. Şamdanı yere bı 
raktı .. eğildi .. kadının yüzünü 
gördü. 

Şair gözlerine inanamıyor
du. 

Kanlar içinde yerde bitap 
yatan kadın (Afrodit) ten baş 
ka kim olabilirdi? 

T eofilos boğuk bir sesle: 
- Afrodit .. Afrodit .. 
Diye bağırdı. 

(Afrodit) in gözleri kapalıydı. 
Göğsünden hala kan akıyordu. 
Yerdeki mermer taşların üs
tünde kandan ufak külçekler 
hasıl olmuştu. 

T eofilos bu kanlı sahneyi gö 
rünce şaşırdı . 

Sevgilisinin kalbini muayene 
etti. 

Afrodit ölmüştü •.• 
Bizans şairi, hayatında bu 

hadiseden aldığı teessürdençok 
daha derin bir teessür duyma
mış, Afrodit'e acıdığı kadar 
hiç bir kadınll bu derece fazla 
acımamıştı • 

Teofilos: 
- Afrodit, seni kim öldür

dü? 
Diyerek yüzüne eğildi.. So

luk çehresinden öptü .. kumral 
saçlarını okşadı .. 

T eofilos çılgın gibi ne yapa
cağını, ne söyleyeceğini bilmi
yordu. 

Bütün ümitleri bir anda sön 
müş, maneviyatı fena halde sar 
sılmıştı. Şimdi ne yapacaktı? 
Kimin yakasına sarılacaktı? 

(Sofi) den hiç şüphesi yok -
tu .. onu hatırına bile getirme
mişti. Saraydaki cariyeleri 

rer birer gözünim önüne getir 
di. 

Genç kızlar arasında (Afro 
dit) i göğsünden vuracak ka· 
dar becerikli bir cariyenin me• 
cudiyetini tahmin edemiyordu 

T eofilos merdiven başına 
koştu. Aşağıdaki nöbetçilerı 
çağırdı. 

Sarayda yatan hey' et azası 
vak'adan derhal haberdar edil· 
mişti. Gece yarısı, sarayda ya· 
tanlar birer birer kalktılar. 

Hey' et tahkikata başladı. 
Kızları, hademeleri isticvap 

etti,_ nöbetçileri sıkıt tırdı .. 
Cinayetten hiç kimsenin h::· 

beri yoktu! 
Afrodit'i kim öldürmüştü? 
Bu suale biç kimse müspet 

cevap venniyordu. 
T eofilos, saatlar geçtikçe, 

menfi neticeler kartısında hid· 
detinden ateş köpürüyor, önü· 
ne gelene saldırıyordu. 

Sarayın içinde (Afrodit) İ 
gece yarısı kim öldürebilirdi? 

Tahkikata devam edenler a· 
rasında Sofi de faaliyet gösteri 
yor, kızları, isticvaptan gerı 
durmuyordu. 

(Sofi) bir aralık T eofilos'a: 
- Bu kadar çok üzülmeyi

niz canım! Siz bu ihtilalin ba
şına bir kız himaye etmek için 
değil, bir milleti esaretten kur 
tannak için geçtiniz! bir Afro
dit ölmüşse, içerideki odalar
da otuz Afrodit daha var .. Mut 
laka bir kadına ihtiyacınız var
sa, bunlardan birini seçe· bilir
siniz! Gece yarıaı, prensin göz 
delrinden biri öldü diye bu ka· 
dar telaş ve heyecana lüzum 
var mı?! 

Demişti. 

Teofilos çok zeki bir adam
dı. 

Sofi bu sözleri söylerken, şa 
ir, muhatabının yüzüne baktı. 

- Sen benim ne inatçı ve 
kindar bir adam olduğumu bi
lirsin, Sofi! Arzularıma bizzat 
ben bile muhalefet edemem. .• 
(Afrodit) i çok sevmiştim. O
nu, hizmetlerim mükafatı ola
rak sarayda alıkoymak istiyor
dum ... Bu kararımı ilk defa sa
na söyliyorum. Evvelce bir bat 
kasına da söylemiş olsaydım, 
belki arzuma mualefet etmiş 
olmak için Afrodit'i öldürebi
lirdi. Fakat, bunu henüz biz
den başka kimse bilmiyordu. 
Hatta Afrodit bile, kendisi hak 
kında verdiğim karardan haber 
dar değildi. Onu öldürmek, ba
na karşı isyan etmek demektir. 
(Afrodit) e uzanan bu eli mut
laka meydana çıkarmalıyun .• 

T eofilos bu sözleri söylerken 
gözünü (Sofi) nin gözlerinden 
ayırmadı. 

- Söyle Sofi, sen kimden 
şüphe ediyorsun? Sarayda, S9-

nin kadınlarla temuın fazla
dır! Afrodit'i kim öldiirebilir? 

Sofi önüne bakarak cevap 
verdi: 

- Kızların hepsinden şüp
heliyim .. onlar biribirlerini çe
kemedikleri için .. 

T eofiloı, Sofi'nin lafını ağ
zında bıraktı: 

- Kelebekler hançer kullan 
masmı bilmezler... onların ö
mürleri ipekler ve çiçekler için 
de geçmiıtir, Sofi! Başka bir 
kimseden ıüphelenmiyor mu
sun? 

Hayır .• , 
- Sesinde neden garip bir 

ihtizaz var, Sofi? 
- Bilmiyorum, T eofilos ! .• 

ben bir şey bilmiyomm ... bana 
bir şey sorma .. ! 

- Yalnız kızlardan şüphele 
niyorsun, değil mi? 

Sofi, odanın penceresini aç· 
tı .. gökteki yıldızlara bakara!< 
kendi kendine mırıldandı: 

- Gök karanlık.. Seliini!< 
derin bir uykuya dalmış ... öldü 
rülen kocamın ve oyulan gSzü· 
mün hesabını soran yok! An· 
dronikos'un koynundan çıkaıı 
bir orospunun mülevves kanını 
akıt;ı.n aziz eller aranıyor! ... 
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Antalyada sıtma 
Muvaffakıy;!İ;· tat~ik edilen. 

mücadele çok iyi netıceler verdı 

ıSAN'A Modern san' at nedir? 
aleminde 

~~:11 .. 
~ . 

uaıatasaray 

Resim sergisi 

Elif Naci Beyin modern san' at 
hakkındaki fikirleri 

' 

Günden güne bir az daha yı
kılan, bir az daha dökülen, par 
çalanan, temellerinden sarsı~ 
lıp devrilen, günden güne dı
rekleri çatırdayan ve çöken bir 
müessese var. Güzel san'atlar 
birliği • 

Hiç bir hareket gösterme-
yen kmuldamayan diğer 
şubelerinden sarfı nazar, 

: yalnız resım şubesinin 
derme çatma toparladığı 

.. d .. .. hapısıerı okülü•ICcu 
Arıtalgada Hapishane mu ur~ d h evi imalathaneler 
ANTALYADAN, Antalya vili· hapısane e etr n Ve bunlar hiç 

l•til 1 5 h tesis olunmut ur. 

resimlerle Galatasarayda aç· 
tığı bu son sergi, bu iddiamı 
zı teyit eden feci bir misaldir. 
Son sergi diyorum ve iddia edi 
yorum. Gelecek senenin ağus· 
tos ayında Galatasaray mekte
bi salonları bom boş kalacak
tır. Elbette ki iddiamızda mah· 
cup olmamız şayanı temenni
dir. Fakat bana öyle geliyor ki 

, . e yakından alakadar o an 1 
• • f avenet olmaksızın 

nıy V k" . . mü- bır tara tan mu . . . • e aletı burada bır sıtma .. .. af d vücuda getırılmıt 
••d I · . . · D k· mudur tar ın an e eaı vücuda getırmıştır. 0 

to S d" •• t"r r eyfettin Bey tarafından ırıJe 1 
• 

Firar teşebbüsü bu müessesenin bu son sergisi '.'<lilı:neı.te olan bu mücadeleden çok 
ıy· 
I '. neticeler istihsal olunmuıtu_~· 
kı ••nedenberi devam eden bu mu

°'ldele sayesinde dalakldar tespit 
\'e devavi olunmuılar ve hasta ya
lantar kalkarak çift ve çubuklarile 
"'•şgul olmağa başlamıılardır. En 
telıtikeli mıntaka Finike ve Manav 
tat c.ihetleridir. Bunların da hefte 
d" v •• Ordii afiyet bulmutlardır. ~a 
llıerkezlerinde mücadele doktorları 
ve sıhhiye memurları bulunmakta 
~e kinin tevziatı mutazaman ya
Pılınaktadır. Geçen sene 300 kilo· 
da.n ziyade kinin tevzi olunmuş
tur. 

Vilayet sıhhiye müdürü miinh~~ 
bulunduğundan vekaleten sıtma mu 
tadele .-eisi Seyfettin Bey tarafın: 
dan idare olunmaktadrr. Merkezı 
vilayette J3 hekim, bir hastane, 
dört kazada muayene ve tedavi ev
leri, merkezde üç eczane, Elmalıda 
bir belediye eczanesi vardır. 

Hastahane 
Ha•tane şehrin denize nazır mür 

tefi bir cephesinde 2 paviyondan 
ibart!t.j r. Yeni vali Abidin Beyin 
himmet!le bir ameliyathane ve .. 10 

Yat~klık kovuşu havi bir harıcıye 
Paviyonu da yapılmaktadır. Ha~~a· 
"•de bir operatör bir dahiliye mute 
hassısı bir eczacı ve muavini 3 

hemşire, 4 hasta bakıcı bir idare 
bir de etüv memuru vardır. Hasta· 
ne elli yataklıdır. Ve eczane• çok 
<engindir. Ameliyat masası da pek 
lniıkemmeldir ve bin liraya mal ol· 
llluştur. Bu. maunın güzelliğini te 

"'•ta ederk~n Adana hastanesinin 
berbat ma5ası aklıma geldi de içim 
"•ladı! 

b. def kapıya hü Mahpuslar ır a artık Türkiyede ölmüş bir re-
cum etmiılerse de firarlarına mey- sim devrinin son hatırasıdır. 
dan verilmemiştir. Bir kere de to· Bu inhidam levhası karşısında 
nel kazarken yakalanmıtlardır. Bun endişe eden vatandaşlarıma ve 

'ki · · · k ma ve yemek la· "leb"I k .. 1 b" ·· "d lar ı çıvıyı az rı ı ece guze u· muJ em 
baklarını da kürek yerine kulan· var. Bu yıkılan müessesenin 
mıılardır. Ramiz Bey hapisaneyi yerine kuvvetli bir gayenin te
sık sık yoklama yapmakta ve ~a~- melleri atılmış, metin ve sarsıl 
puslfrın teb~ili ahlak eylemelerıçı~ maz, betonarme bir binanın İn· 
çalışmaktadır. Bu ka~ar. zahntetlı şaatı başladı. Her gün yeni bir 
ve mes'uliyetli bir vazıfeyı deruhte 1 kuvvetle canlanan, yeni bir 
etmekte olan hapisane müdürlerine 1 hayatiyetle genişleyen, büyü-
49 lira maaş verilmesi doğru cletil- yen bu varlık, "müstakil res
dir. Bunlann maaşları pek az ol- sam ve heykeltu aşlar., birliği
duğundan dolayı azim bir müşkü- dir • 
lat içinde yaıamaktadırlar! Bu fe. 928 senesi temmuzunda Mar 
dakiir vatandaşların vazifelerini bi- silyadan kalkan Tadla vapuru 
hakkın ifa edebilmeleri için onları bu birliğin temellerinde kulla
mayiıet derdinden kurtarmak la- nılan ilk malzemeyi !imanınıza 
zrrndır. Yoksa her zaman işittiği- getirmişti. O zamandan beri 
miz veçhile tonel kazmak ve hapi- fırsat düştükçe kendilerinden 

saneden firar gibi hadiseler hiç bir bahsettiğim bu genç, bu kabi-
zaman eksik olamaz! liyetli atelye arkadaşlarım hak 

Mahkumlarla temas kındaki sitayişler bir tefeül de-

l Ç • ı-th · d 311 g· il, lıy" akatlerine yakından şa-- orap ıma a aneıın e 
hit olmak bahtiyarlığının bah· tevelfütlü Rufat karısını öldürdü

ğünden 15 seneye mahkUmdur. 7 

&enesini ikmal ctmi1tir. Şimdi de 

nadim olmuştur. 
2 - 30 tevellütlü lbrahim Tef-

ni belediye reisi ve fırka ınüteahhi. , 
di Osman Efendiyi Bordur çarşısın 
da tabanca ile öldürdüğünden 7 se-
neye mahkUmdur. 

Bun1'ır üç kişidir. Diğerleri O· 

nar seneye mahkUm olmuşlardır! 

3 _ Viliyet gümrük veznadarı 

Cemal efendi arkadaıı Abdüllatif 
iJe suiistimalden be:ı seneye mah
küm o1mu~larsa da arkadaşının 
kurtulduğunu ve kendisinin ma
sum olduğunu iddia eylemekte· 

dir..-

şettiği İman ve kanaatti. Da
ima bu sözbri teyit eden mu· 
vaffakiyetleri önü11de sevinç ve 
iftihar duyduğum genç ve kuv 
vetli arkadaşlarımın itminan 
bahş varlıktan olmasaydı bu
gün bu "yakılan, yıkılan, yok 
olan., bir müesseaenin bu inhi
dam felaketi k.,.şısında göz ya 
şı dökmekten başka elimizden 
ne gelirdi.? 

İki damla göz yaşından fark 
sız, iki eserle İşt;rak ettiğim bu 
cenaze merasimir.~en ad·ıet et
tiğim zaman kendimi g<'nç ar
kada~larımın kolları arasında 
buldum ve rıüte~elli oldum. 

Elif Naci 

Modern san'at hakkında ben 
ne düşünüyorum? Bundan üç 
sene evvel 'unları söylemiştim 
25 eylul 928 Milliyet: 

"Dimdik, asırlarca konuşma 
yan, dudaklarını ebedi biı sÜ· 

kfılta kapamış olan Mısırın 

".Sphinx,:i y~di bi~ s~n~ett~· 1 
n medenıyetın geçırdığı ıhtıla- J 

catı sabit gözlerle &eyı etmekte • 
Yunanın en eski san'atkarı, sa- ı 
bit bakışlı gözlerinde ebedi bir 
sükutun sırrını saklayan bu ko- ı 
ca kafalı Sphinx'in karşısında 

1 ırkının hürriyetini ifade etmek 
istedi. Yürüyen, konuşan, kı· 
mıldayan mermerleri yonttu. 
Fırtınadan, yıldırrmdan, insan 
dan daha kuvvetli olan tabia
tın bütün afetlerinden üı"ken ve 
her kuvvetin önünde bir ilahın 
haşyetile titreyen eski Yuna
nın puta tapan san' atkarı can 
vermek istediği mermerin ayak 
)arı dibine alnını koydu. 
İşte Yunan san'atkii.rının yon 

ttuğu ilahi mermerler karşı&ın· 
da beşeriyet ve tarih üç bin se-' 
neden beri hayret içindedir. 

Asyanın esrarengiz çöllerin· 
den gelen fırtına yunanı da, 
Romayı da tarumar etti. Ve la· 
yemut ilahların layemut tim
salleri toprak altında kaldı.Me 
nner sütunlaı· d ~vrildi, mabet· 
!erin çatıları çöktü. Sonra bu 
kasırganın önünde devrilen e&· 
ki medeniyetin enkazı üstünde 
lsamn müritleri merhametin 
duasını okudular. Kurunu vus 
tanın derebeyleri arasında şaya 
nı hayret bir CPsaretle yaşayan 
papazın manastırında yetişen 
hiristiyan san'atkar, Yunan ve 
Roma medeniyeti harabesinin 
tozları üstünd ....... 0 tik abıdesini - ~ 

yaptı . 

Korkudan sinm'ş insanlar, 
karanlık ve loş kiliielerde ya
nan sarı mumların ışıl<ıarı al
tında ser.elerce, haşyetb İsa
nın azabını çektiler. 

Göklerden imdat İst.yen hi
ristiyanın sesi ve kilise•i sivri 
bir haykırış gibi gökl •re uzan
dı • 

San'at, çarmıha gerildi. 
Romanın enkazı üstünde ku· 

rulan ltalyada rönesansın ışı
ğı yanıncaya ka~ar .. bu güna.?· 
kar nesil bir haylı goz yaşı dok 
tü Asırlarca tabiata gözlerini 
y~man san'atkii.r, bu ki.busun 
altından başını kaldırıp etr.,fı
na baktığı zam3n titreye titre 
ye fırçasını eline aldı ve yi
r.e geniş, muzlim kliselerin du
varla, mı boyı.dı. Mic, el Ange 
ihtiyar Musayı yaptı~ı zaman 

i<essam Eii1 Naci Beg 
PraxitiH~'in dirildığinizannetti 
ler. Beşeriyet, dört yüz s~ne
den beri de "Rönesa.ns Ana., 
dan doğan çocukların oyuncak 
larile eğleniyor. 

Bugün asrn san'atkii.rı, bü
yük bir taraka ile devrilen Yu
nan san'atınm enkazı üstünde 
hortlayan bir Rönesans devri
nin ardından ilk san'atkarın e
serine bakıyor. O sanatkarın ki 
:.'\Zılı düşmanıııı boğmak için si
lahlar. çirkin dişisini süslemek 
için bıl.-,zikler yaptı. 

Biz, asrın çocukları, o sera· 
zat ve samimi san'atkarı beğe
niyoruz. O san'atkii.rı kı, bize 
masal süsleyt:Ô tarih gibi ak 
saçlı dadının hafızasında ızı 
k:ı.Jm,.mıştır. 

işte bence bugi.ınün sanatı 
nabzında san'at humması ya-
nan, bu ilk insan kal-
b:nin darabanıdır. Tabi-
ate gözlerini yumup talbi 
nin samimiyetinde ne varsa 
o-:ı.u veren busünün san'atı, mo 
c!ern san'at, b<ı ilk insanın yap 
r.ıak istediği FYdir. Yunan san 
atı ve omm fena kopyaları, te
sirbri yirminci asra k"dar beşe 
riyetin üzerinden bir taun gibi 
gelmiş, geçmiş . 

Kırık kollu Venus. Önünde 
kahraman bir milletin diz ç;>k. 
tüğü Yunanın bilinmeyen san
atkarı elinden çıkan bu güzel 
yosma, kolları kırık, münfeil 
Louvre sarayının zindanına 

hapsedilmiş, te~hir ediliyor. 

Bu günün çocukalrı, artık 
onu müteveffa Ywıan san'atı
nın bir timsali gibi parmaklı. 
ğın arkasından tebessümle sey. 
rediyorlar • 

Elif Naci 

Hastanenin yalnız rontkeni yok 
tur. Ve kapılarile pencerelerinin 
lellennıiş olmasına rağmen hastane 

l\İn içi kara sineklerle malemaldır. 
\t e hastalar bundan çok mustarip
tirler! Haıta bnkıc . arın bu derec& 
terdeki Iakaydi ve ihmallerine hay: 
•et etmemek k~bil değildir( idare• 

4 _ Vilayet Emlaki Milliye baş 
katibi Ali rıza efendi on lira çaldı
ğından dolayı beş sene hapse ve üç 
sene de memuriyetten mahrumiye

te mahkümdur. 

Toros Ceramique - Çininin menşei 

h . ,. 
U.ıuıiye bu hastaneye 30 bın ıra 

lalııiı edildi~i halde rontken alın· 
lnarnası büyük bir noksanlıktır. 

bir kaza 
Sıtma mücadele Iaburatuvar şe

fi doktqr Abdürrahim Bey bir gün 
llıotoıikletile gideı ken merkep sÜ· 
"•r hir köylüye çarpıyor, köylü 
•lıernmiyehizce yaralandığı halde 
ke d' · . n ıai tepesi üstüne sukut netıce-
11 olarak kafası deliniyor. Ve ke
ltıikler b · - "'k" or ve lı eynıne dogru ço uy 
a;,grn bir halde hastaneye yatırılı 

Yor. Sağ ve sol kollar mefluç, nab
<ı illeti hayatından ümit münkati 
olduğu halde yüzde iki ihtimal ile 
Opr r· .. 
h. a or Samih Bey tarafından mu· 
t 'm bir ameliyat yapılıyor, ve dok 
or da kurtuluyor! Yalnız burada 
""'' . . k aı cihazı olmadığından do tor 
ltıaııa · · · 1 · · D k· t l •çın ıtanbula gıdıyor. o 
dorun bugünlerde evdeti bekleniyor 
~. 

Hapisanegi ziyaret 
k Antalya hapisanesinde 287 er
'k ı 1
8 

": . 9 kadın vardır. Bunlardan 
Ilı ••nın hükümleri tasdik olun· 
t ;lur. içininde 93 katil mevcut
•ı·. li · · B Y h • apısane müdürü Ramız e (!"• b . 

l . a§tan gezdirdi ve bu zıyare-
ııtı t 

ııa-· arn Ü~ Salt s:irdü ... Ramz bey 
lı,~'1' ve kib~r {abiatlı bir gençtir. 
l~ 1 

••ne bizzat hapisleri okutmuı
ltı r. Geçen scnedenberi de hükii-

ct tn 11· . • b ua ımlcr tayin eylemıflıl" ve ı u • 
t

11 
ay•de dörtte üçü okutturulmuş 

~ D • ... , 

5 _ Giritli lbrahim çavuı na· 

mında birisi kainvaldesini vurdu-
' kğundan dolayı be1 sen~ye ınn..ı um 

olmuıtur. Vak'a gariptir: lbrahim 

vu§ karısını boşamak için huku
: müracaat ediyor, bir türlü boşa-

" a muvaffak olamıyor. O sırada 
mag .. d d .•. 
karısının zanparasına gon er ıgı 
mektubu yakalıyor bunun üzerine 

kainvalidesile karısını vuruyorsa da 

karısı ölmüyor! 

6 _ 309 tevellütlü Antalyalı 

k tan sarhotlukla karısını Servet ap 
"ldürdüğünden 15 seneye mahküm-
od Bu adam 5,5 senedjr yatıyor, 

ur. f . 
d bıkmı"'- ve ıslahı ne setnıı' 

canın an " . 

ld - dan bahisle affını rıca eyle. 
0 ugun 

mektedir. 
1 

_ 311 tevellütlü bakkal Şa-

ifaf gecesi düğünden 
ban çavuı z .. • 

. 1 misafirlerden hırını ka .. 
evıne ge en 

V urdug"undan 15 seneye mah zara • 

k- dur. 7 5 senesini ikmal etmıı
um • "fi-

t
. ''Huclei zifaftan höcreı e a-
ffi B 1 

kete!,, diye buna derler. un ar 

h arho•lug·un belalarıdır! lıre· 
ep s " . . . 

kk 1• u··mmülhabıUs demem•§ 
te teve e ı . 
]er! içenlere ibret olsun dıye yazı· 

yorum. 
8 - Hapisler içinde 14 Ayıntap 

lı haydut vardır. Bunlar yol kes-
dam soymakla maznun-

mek ve a .. ~· 

1 Bunlara acımak lazım degıl 
dur ~r. 

n1üstahaktır-
d . en ağır cezaya 
ır, 

la' Ragıp Kemal 

f"ı;euin ı:end.,ri tarafından 
çıkan bu mecmuanın fevkalade 
nü5hası elimize geldi. 

Platon diyor ki Çinicilik inaan· 
lar tarafından yllpılan ilk san'atlar· 
dan biri olsa gerektir, çünkü top
rakla çalııırnak için İnsanların ali.ta 

ihtiyaçları yoktu; (1) 
Çiniciliğin hidayetini aramak la 

zrm gelirse bunu bulmak icin tari

hin daha zamanını kaydetmediki 
eski medeniyetlere temas ederiz. 

l!k medeniyetlere ait bulunan 
bilUmum çini asar, umumi karak
ter itibarile hepıi yalnız dini mera. 

ıimlerde kullanilmak için yapıldığı 
görülür. Bu bize göateriyor ki ilk 
İnsanlar iptidaı ve b..sit ihtiyaçla
rini lemin ettikten sonra ellerine ge 

"Toros'un etrafında topla
n'ln emekçiler bildikleri şey 
için "akan ve avuçlanan hayat 
tır., diyorlar. Edebiyat, san'at 
fikir iktısat, her sahada müs
pet ~ahşan bu gençleri takdir 
etmemek mümkün değildir. Bu 
son nüshasında şu mahut "ede 
biyat var m ıyok mu., şüphesi
nin onlarda uyandırdığı necip 
tehassüsten bir iki satır okuya· 
lmı. "Yedi cihan dilberinin sı
ralandığı saray dehlizleri ut ve 
rübap ii.henklerinden başka bir 
şey duymaz ve mey alemlerin- (1) • Dict. deı orİginea, au mot 
den başka hayata katılacak bir Poterie_ 
mevzu bulunmayınca kaplulll'- ... ____ ... _ ........... ·--·-···-···--
ba.ga sırtında taşınan mum göl zım Hikmet var ki: hücra Ana 
gelerinde incelmiş bir saray e- dolunun her hangi bir orta mek 
debiyatı doğmuştur. İlk Garp tep talebesine sorun onu -sıl 
ateş ile yanmağa başladığımız ezber tekrarlar size?" 
zamanlar gür sesli edebiyat Ve bir münkirden bahsede
kahramanlanmız vardı. Bira iç rek diyorlar ki: "Allame kari
mek modası gibi dikiş makine- katörine yapılacak tek bi iş var 
sinin ev eşyası ihtiyaçları ara- dır: imtihan. iddialı kalemine 
smda sayılır bir meta olduğunu bir formalık ilmi bir yorgunluk 
hissettiğimiz vakitler Garp e- lutfettirsin." 
debiyat telmikini de beraber ka Bütün bir Türk edebiyatına 
bul ettik. Fikret· Rusyada söy- "Rate" damgasını vurmak isti
leyen bir şair olsaydı Moskova yen bir çocuğun haddini bildir. 
sokaklarında bugün heykelleri mek için Anadolunun bu uzak 
ne rastlardınız. Halit Ziya Pa- beldesinden, Mersinden gelen 
riste doğsaydı kitaplarının ye- bu ses ne samimi bir vecdin, 
di kere yetmiş defa basıldığını ı bir kadirşinaslıgın ifad sidir.İş 
duyardınız. Sonra genç şiirci te "var mı yok mu?., şiıphesine 
neslin önünde yürüyen bir Na- verilmiş en güzel cevap . . 

çen yumuşak, çıılişması kolay olan 

balçıktan k •ndilerine ilah yapmak 
endişesile heyk•I yaparak Çiniciligi 
keşif etmişlerdir. 

Çiniciliğ!n yalntz bir yerde de

ğil hemen hemen her yerde pek u-

anumi bulunuıu bize bu san'atin es· 
kiden beri pek Populair olduğuna 

gösterir. 

Çinicilik bize eski devirlere ait 
İnsanların medeniyetlerini onların 

hayatlarını oirenmeğe vasıta olmuş 

tur. Biz bugüne kadar bulunmuı 

küçük toprak heykeller, vazolar, 
ve tabletler vasıtaıile eski medeni. 

yetlerin tarihini anlamakta tıpkı 

bugiinkü matbaanin yaptığı vazife 
gibi Çini asar ile temin etmit bulu. 
nuyoruz. 

Bidayette dini meraıimler için 
yapılan ve her yerde uzun zamanlar 

bılhassa bugibi ihtiyaçlarda kulla
nılan Çini asar pİfdiği günden beri 

sanayi ıekline gİrmit oluyordu. 

Bu aatırlarla Çiniciliğin bidaye. 
ti hakkında muhtasar görüşlenniz. 
den sonra mazide bu san'atin en 

ziyade i11kiıaf ettiği millet veya 
kavimlerden bahis edelim? 

Aıurilerde Çi. icilik mil.lddan 
yirmi asır evvel 

Louvre Muzeainde olan çini bir arı

lan heykeli üstündeki gii7el sırları· 

le bize Asuri çinicili~inin lerekkiıi

ni Aıurilerin 40 asır evvel çinide 

tatbik edilen kimyaya vakıf oldukla 
rını gÖiterir. Zaman.in tahriblerin-

5 

ÇOCUK 

• Gutenberg denilen Jem 
Gonfleisch 1397 de Mayansta 
doğdu. Tarihte ailesi hakkında 
o kadar malumat yoktur. 

Yalnız daha çocukken, doğ
duğu şehri terketmek mecburi
yetinde kaldı. Çünkü üçüncü 
Fredrik Mayansa girdikten 
sonra, ortalık karışmıştı. Gu
tenbearg lstrazburga çekildi 
ve ömrünün kısmı azamını ora· 
da geçirdi. 

lstrazburgda ayna yapan bir 
fabrikatörle çalışmağa başladı. 
İşler iyi yürümedi. Gutenberg 
te o zamandan itibaren matbaa 
cılığa başladı. Fakat fabrikatör 
le araları açıldı. lş mahkemeye 
düştü. Gutenberg'in bir baskı 
makinesi ile uğraştığını, fakat 
kimsenin bu aletin ne işe yara
dığını bilmediğini söylediler. 

Fakat bu baskı aleti ile mat 
baacılık teessüs etmiş oluyor
du. Daha bir kaç sene evveline 
kadar tahtaların üzerine hakke 
dilmiş klışelerle resimler ve 
gramerler basılıyordu. Fakat 
kimse bu kitapların teksiri usu 
!ünü bulamamıştı. Gutenberg 
işte bunu bulmuştu. Ihtiraın
dan istifade etmek için lstraz. 
burgda F anst isminde bir ban
kere müracaat etti. Banker bu-

den en az müteessir olan çini is.ir 
sırlı bir heykelin aıılarca dayandı

ğin: bu eserle de bize İspat etmİ! 

oluyor. Asurilerden sonra Mııırh

larda başhyan çini senayii Nil sa. 

hillerinde mildttan 19 ' asır evvel 
olduğu Tibet mez:ırlarında bulunan 
9 toprak heykelcikten anlaşılmakta
dır. Mısır çinicili~ınde bu 9 heykel. 

cikten başka balçıktan mamul ese
re tesadüf edilmemittir. Bu bize 
gösteriyor ki MJsırlılar Nilin getir

diği çamurlarla iılemişler, beyaz 
(Limone) denilen bir nevi silisli ça 
mur bulmuşlardır, Siliali eraziden 

geçen Nil Mısır çinic.ilerine kolayca 
babtelliği bu çamur her milletten 
evvel Mısırlılar tarafından porıele

nin icat edilmesine vasıl• olmuı

tur. 

Çinicilik Mmrda her türlü teka· 
mülünü yapmış Mııır çinicileri 0-
xidlerin tatbik üıüllerini bularak 
boyalar ve sırların terkiplerini yap
mrılardır. Sait devrinde Mısır çini
ciliği tam bir tekimül devresine 
girmiş bu devirde Torna Kalıp ve 
mütelı:A.mil fırınlRr yapılmı,trr. 

2 Alex Brongar Atlase des O· 

rigines de L' Art Ceramique hakiki 
bir scnayi halini 1t.lmıt olan kadın 

l\1ısır çiniciligi Fenikeliler tarafı~ 

dan Akdcnizin her tar fına gotıirül 
müş ve bu vasıta ile M;s.r çinileri 
her tar.ıfta !anılarak umumi bir ra•• 
bet görmüıtür, kadim Mısır çinici~ 
liği bu inkiıafile bütün komşuları
nın san'atları Üzcrjndc mueasir ol

t'. Girl 

na sermaye verdi. Ve Guten
berg te meşhur incilini bastı. 
Bu ilk kitap 1456 senesinde ba 
sılmıştı. 

Yalnız Fanst Gutenberg'e 

çok para vermişti. Gutenberg 
çok çalıştı, fakat aldığı parala
rı geriye veremedi. O zaman 
banker bütün batbaa levazımı
na haciz koydurdu. Zavallı Gu
tenberg bu işte de bahıtsız çık 
mıştı. 

Fakat cok sebatkar olduğu 
için' üçün~ü defa işe başladı. 
Başka bi rfabrikatörle yaptığı 
yeni şirkette iş yürüdü. Yeni 
açtıkları atelyede pek çok ki
taplar bastılar .. Gü ... de üç yüz 
yaprak basabiliyorlardı. 

Nihayet 1456 da sebatını 
takdir eden Adolphe de Nas. 
sair Gutenberg'i himayesine al 
dı ve sarayında kendisine asa
let rütbesi verdi. Gutenberg bu 
vaziyetinden çok istifade ede
medi. Çünkü üç sene sonra 
1468 de öldü 

Bugün matbaacılık, Gut n
berg'in tahayyül edemeyeceği 

derecede tekamül etmiştir_ Ro 
tatif makineler, saatte 15 . 25 
bine kadar yirmi, otuz ahifelik 
gazeteler basabiliyorlu. 

nike ve Anadolu sahillerinde bulu. 
nan bir çok mezarlarda tlbkı MısJT 

lılann mezarlarında olduğu gibi 0-
lii venusleri çıkmııtir. Ahrete iti. 
kad eden Mısırlıların mezarlannı 

ne büyük bir san'atla İnfa ettikleri 
malüm biz Mısırlıların bu gibi adi· 
tını ve tesirlerini Romalılarda dahi 
görürüz; 

Çiniciliğin ilk zamanlara ait de

virlerde insanları çini san'ati ister 

dini sebeplerle veyahut baıka ihti· 
yaçlardan dolayı i§gal etmit 

biz §unu muhakkak görüyoruz ki 
çinicilik bugünkü hayatımızda çok 
daha fazla yer tutan mühim bir ıe
nayi ve ayru zamanda pek büyiık 

bir ticarettir? ..... 

• Dekoratör Seramiat 

lsmail HAKKI 

Gençlerin serğisi 
Teşriaevvelde " müstekil 

resam ve heykeltıraşlar bir
liği,. nin fstanbulda bir resim 
sergisi açacağı haoer ::l•n
mıştır. 

Ş'mdiden hazır:ıklarile rncş· 
ğul oldukları söylenen l.u 
serğinin çok kıymetli eser
leri ih1iva edeceği zaıı edıl
mekte ve geıç ressam'arın -
zın l u serğisi merakla bek. 
\Pnmekte clir. Galatasaray s•r· 
ğislnin bu scııe'<i b:ş'.uğuna 
genç ressamlarımızın mesai
lerinin dolduracığını ümit ve 
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!Birinci sahifeden geçen yazılar 
-.- ~ . .. . ..... ~ . : ~; ·. - l'"~,t:: ,. . -. . .' .-.. .-;, ..... 

Bugün de bir ~o~ spor Sigorta şirketleri ter-
hareketlerı var.. kosu dava ediyorlar 

Politika 
( Bafiı 1 inci sahifede) 

Taksimde bugün Bunyanın karşısına 
M~lih çıkıyor. Kani ile 

5aranga da bir intikam maçı yapacaklar 

(Başı birinci sahifede) 

Bu fiimdi Ankaradan lstan
bula gelen 7,55 postasıdır. 

Ortageçim halk yanğm to
zu içindeki sarı kerpiçten bir 

nularak ifadeleri alınmıştır. hayale doğru kaçıyor. 
Tahkikatın şimdiye kadar Bu hayal, Istanbuldur. Ha-

verdiği neticeye nazaran yan- yal diyoruz; çünkü bu aileler 
gında kast yoktur. Sadece bü- eski merkezin Ankaradan da
yük bir tedbirsizlik mevzuu ha sıcak mahallelerine göç
bahistir. Cezai mes'uliyeti o- mektedirler. !stanbul mahalle
lup olmadığı hakkında da ayrı ferinden serin dağ ve kıyılara 
ca tetkikat yapılmaktadır. gitmek bu aileler için hayli sı-

Vali B. ne diyor? kıntıdır. 

İzmirde yeni borsa Teşekkür 
hey' eti Pek kıymetli zevcim. ve sn 

IZMIR 6 D.. 1 B pederimiz. Barut İnhisarı Me 
, - un yapı an orsa . . . . . . 

· t'h b d f k 1 • F"l'bel" 1 İdare Reısı Vahıt Bqın zıyaı 
ın ı a ın a ır a namzet erı ı ı ı .. 

d Rab · G" • 1 M f j cıınden dolayı kedorimize işti 
za e mı, omez og u u:.>ta a, . 
z· Al"· li H r ş···k .. M ıle lutfen beyanı taziyet buyu 
ıya, aıye a ım u ru ve u- ve m~ra-:;imi tedfiniycdc bulun 

zaffer Nurullah Beyle< idare heye- 1 f'·: 1 - .. 
tine seçildiler. 

Ankarada yeni bir 
mektep 

ANKARA, 6 - Türk ma;,rif ce
miyetinin Yeni ıehirde tesis ettiği 

Ana mektebinin resmi küşadı yapı) .. 
dı. Merasimde bazı sefirler ve meb" 

uslar hazır buunmuştur. 

Mısır'da tayyare 
LONDRA, 5. A.A.-

kaz as? 
Helio Po-

utu ACtf ıgrnı gostcren zevatı 

rama ayrı ayrı arzı ~ükranc im 
müsait olmadığından minnet ve 
şekkür hissiyatımızın arz ve i 
ğına ceridei aliyclerinin vasatet 
rica ederiz efendim. 

Merhumun zevcesi Leyla 
Çocukları Nimet ve Ha 

Yeni ne'şriyat 
Gol ve Refik spor Bugün Büyü~dere havuzunda da 

fÜzme seçmelerine devam edilecek 

alt katta oturuyolarmış, birden 
bire ateşi hissetmişler, Hadika 
Hanım yerinden fırlamış, yuka 
n çıkmış, bakmış ki yangın va 
!idesinin kapısı kilitli olan oda-
11ndan dumanlar çıkıyor, he
men aşağıya inmiş, kapı karşı 
komıuları Sadeddin Efendinin 
evine koşup kaynanamın odası 
yanıyor, kapısı kiltli, ne yapa
yım diye tehlikeyi haber ver-• 
miştir. 

Vali ve belediye reisi Muhid Yalnız Ankara - lstanbul manevralar esnasında bir tayyare 
din Bey yangın hakkında dün bileti için ortageçim ailenin bir düşmüş, iki kişi telef olmuştur. 

Jis tayyare karargilhında yapdan Yedi ve üç seneden beri in ti 
etmekte olan gol ve Refik spor bı 
)eşerek "Gol" namı aitında neşri 
ta başlamışlardır. 

Bugün Takoimde yapılacak bok• 
ınaçlnrı için birkaç söz &Öylemek ia-

llrİm. 

Küçük Kemal Angelidi• m~çın-
3an sonri\ uzun bir inhitat devresi 
ı~iren bok• maçları nihayet iki 
ıafta evvel yapılan Selami Bunya 
naçı ile tekrar hararetli bir safhaya 
lahil oldu. Selami kuvvetli hasmı 

~unya karşıtında ancak döröt ravnt 
layandıktan sonra be~inci ravnta 
naça devam edemiyecck bir hale 
:eldiğinden abandone etmişti. Bu 
naçın galibini kıymetli boksör]eı·i

nizden Melih maçtan evvel vaki ha
ini aJ.;..,,tır, Melihin Bunyaya ala· 

"ğı netice çok şayanİ dikkattir. Bu 
:ene son senelerin yetİftİrdiği tek
.ik ve kuvveti meze etmiş bir bok. 
örümüz olmakla beraber bu maç i
in tecrübesinin daha kafi miktar· 

.!\ inki~f etmediği kanaatındayız. 

&uımafih çok genç olması ve pek 
ert dögüşmesi itibarile Melihin 

hasmını ilk devrelerde 
1ü küt vaziyetlere de ıokmaıı pek 
ıuhtemeldir. 

Maçın ıeki7 devre o1uşu Melihin 
leyhinedir. Buna mukabil devre
!rİn ikişer dr.L• .i:tdan ve e]divenle
İn '3ekizer on~ olması da romanya

yı yadırgatacaktır. Romanyalı 

•mdiye kadar üç dakikalık devrele
e ve altı onsluk eldivenlere alışı,. 

r. Cuma .günkü maçta bu iki esaııl 
•yın değişmiş olması Bunyayı e
ey şaşırtacaktır. Bütün bu müteva 
n görülen ihtimallere ra~men ak· • 

bir t~li eseri olarak Melih macı 

aybettiği takrlirde Bunyanın kar~ı 

na Küçük Kemali çıkarmak mec· 

uriyeti hasıl ol~cak ki Kemal de 
unyaya kar:ıı kilo 

fif olacaktır. 

itibarile epey 

Bu mühim mactan ev\'el kani ile 

aranga arasında ikişer dakikadan 

rı r~vntluk bir intikam maçı var

"· Bundan evvel iki boluör yap· 
kları bir maçta çok hafif farkla 
açı Saranga kazanmıştı bilha1Sa 

ı maç için çok ehemmiyetli bir 

r erfi eden zabıta 
"em ur lan 

fstanbul zabıtasmda terfi 
denlere dün tebligat yapıl
Q.şhr. Terfi edenler şunlardır: 

Komser Osman Naci B. 
:onğuldak serkomserliğine, 
.om-..:r muavı'li fsmail Vedat 
1. komserliğe, muavin İbra
,im hali! B. Bilecik komser
ğine, muavin Lutfi B. El' aziz 
:oms~rliğine, muavin Mustafa 
t Diyaribekir komserliğine, 
'olis memu•larından Sabri 
\lacttin, Hikmet, Ekrem, 
ialahattin, Rafet, Sadrcttin 
fenıliler komser muavinliğine 
erfian İstanhulda ipka, keza 

olis me~urlarından :seyfet
in Sait, Ilyas ve Halit efen
liler mua vin!iğe terfian An
ara ya, Asım ef. Çankırıya. 
lamdi ef. Kayseriye, lbrahim 
f. Eskişehre, Besim ef. Ada
aya, Akif ef. Kütahyaya, 
eki cf. Adana'ya terfian 

fYİn edilmişlerdir. 

Jayvan hastalıklarına 
karşı 

ANKARA, 6 A.A. - Kars, Er
ırum, Bayazıt Vilayetlerine fazla 
ktardn baytar ve küçük sıhhi 

IYtari memurları teksif edilmiı ve 
stalıkların zuhuru halinde derbıtl 

1'151 ve sırayetlerinin men'i jçin 

ip eden tedbirler ittihazı temin 
tlml~tir, 

tarzda çalıştığını beyan eden kimi 
kat'iyete yakın bir lisanla da kaza-
nacağını beyan etm<.·ktedir. 

Bu maçlardan evvel rumların en 

İyi boksörlerinden Y orgos i]e F ami 
arasında altı ravnJuk oldukça mü
him olacağı zanedilen bir maç yapı-
lacaktır. 

Yüzme yarışları 
Bundan ba~ka Büyükderedeki 

yüzme havuzunda yine yüzme ya .. 

nşlarına devam edilecek ve seçme
ler yapılacaktır. Yanşlar gene mu

tat mesafeler üzerinde olacak ve bu 
hafta yarışlar resmi için yüzücüler 
•~ilecektir. Bakalım yeni Türkiye 
rekorlarını kimler k.iracak? Beyler
beyli Salim her hafta ki gibi güzel 
yüzmeler yapabilirse, her halde bir
kaç rekor kıracaktır. 

Şimdiki halde bu ikinci şekil 
deki haber tahakkuk etmemek 
tedir. 

Nekadar ev yandı? 
Yangın Muradiye ve T eşvi

kiye mahallelerinde 74 ev 7 
dükkan yakmıttır. Yanan ev
lerden 45 ev, bet dükkan Mura 
diye mahallesinde, 29 ev 4 dük 
kan da Teşvikiye mahalleai.nde 
dir. 

Bu evlerin sakini olan 700 
nüfusluk kesif bir kitle açıkta 
kalmı' bulunmaktadır. Bunlar
dan 54 nüfusluk 7 ailenin müh 
tacı muavenet oldukları anlaşıl 
mış ve Raifağa, Muradiye ca
milerine yerleştirilen bu zaval
lılara dün Hililiahmer cemiye 

Fakat acaba diğer rakipleri 
ne vaziyette? .• 

de ti tarafından ikişer lira tevzi e-
dilmiştir. Diğer harikzedeler 
akrabalarına, tanıdıklarına mı
safir olmuşlarddır. Mıntaka kongresi 

Veli Ef. deki at yarışlannın taf
sılatı kısmı mahıusamızda yazdığı
mız için burada fazla bir.şey yaz. 
mak istemiyorum. 

Bundan batka da eski Türkoca
ğında İstanbul m1ntakası kongresi 
olacaktır. 

Son senelerde bu kongre çok gü
rültülü oluyor. Bu sene de gürültü 
lü olacağa benziyor. Çünkü yeni ye. 
ni namzetlerin teklif edileceği şayi-

dir. M.ö. 

Davet 
Askeri Spor teşkilatından: Tev

fik, Enver (donanma) Şekip, Fazıl 
(ordu). 

Galatasaraydan: Semih, 
met Ali, lrfıın, Sedat, Be•im, 
dar, Selim. 

Meh
Hay-

Fener bahçeden: Fikret, Hilmi. 
Be,iktaştan: Mehmet, Ferhat, 

Suphi, Hayai, Nuri. 
lstanbul Spordan: Vey•i. 
Baliıda isin1leri muharrer atletle

rin Ağustosun ~ekizinci Cumartesi 
günü saat on altıda Çağaloğlunda 
Federasyon Merkezine müracaatle. 
ri ehemmiyetle tebliğ olu.ıur. 

MemlekettP. 

İzmir adliyesinde 
matbuat kalemi 

IZMIR, 5 - Matbuatı tetkik i
çin müddei umumi muavini Cevdet 

ve Ziya beyl~rle iza mülilzimi Zü
beyt beylerden mürekkep bir kalem 
teşkil edildi. 

, Sigort•ların zararı 

Yanan evlerden 35 evin bi
na itibarile 25 evin de eşya iti
barile sigortalı olduğu anlaşıl
mıştır. Sigorta yekunu tahmi
nen 250 bin lira tutmak"1, u
mum zayiat ise 350 bin lira tah 
min dilmektedir. Maamafih bir 
kısım eşya kurtarılmış olduğu 
için sigortaların tediyatta bir 
mikdar kir edecekleri zannedil 
mektedir • 

Ölen yok 
Yangın esnasında bir cenaze 

yandığı, bir muhtarın öldüğü, 
bir askerle üç itfaiyenin yara
landığı söylenmiş ise de böyle 
bir şey olmamıttır. Yalnız bir 
çocuğun başına güğüm düşmüş 
başı yarılmıştır. Olen muhtar 
yangından değil, sektei kalp
ten ölmüştür. 

Polis raporları 
Yangın hakkında Be,iktaş 

polis merkezi şu raporu vermit 
tir: 

"Yangın Muradiye mahalle
sinde ikinci yeni sokakta Hl
tim Beyin 8 bin liralık Nasyo
nal ve 3 bin liraya Lakoritir 
kumpanyalarına sigortalı evin
den ve ikinci kattan çıkmış, su 
bulunmamasından etrafasira
fa sirayet etmiştir. 

Ateş ancak 75 ev 7 dükkan 
yandılrtan sonra söndürülmüş
tür. yangının sureti zuhuru he
nüz layikı ile anlaşılmamıf, ev
de bulunanların ifadesi ise elek 
trilc tellerinin kontakt yapması 
yüzünden ikinci kattan yangın 
çıktığı iddia kılınmaktadır. 
Tahkikata devam edilmektedir 

Anasının , babasının 
gözü önünde boğuldu 

Dünkü vaziyet Evvelki gün Urlada çok feci bir 
boğulma hadisesi olmu,tur. Boğu- Dün yangın yeri Beşiktaş 
lan 12 yaşında bir kızcağızdır. kaymakamı Şevket Beyle saiı-

alakadarlar tarafından tetkik e 
Urlanın Naplı mahallesinde mu- d 

ilmiş, tehlikeli bacaların ve dı 
kim topal Mehmet ağanın 12 yatın 
da varların yıkılma.ar için emir ve-

ve Şefika isminde kızı iskeleye ·ı . hl l n mış, te ike i mıntakalarda 
pek yakın olan bağdan aynlarak hafriyat yapılmasına müsaade 
deniz kenarına gitmiıtir. edilmemiştir. Kaymakam yan-

Şefika hanımın, yanında bulu- gında niçin su bulunmadığını 
nan babası ve annesi uzaktan kızla tetkik ebnektedir. Maamafih 
rının hareketini takip ediyorlarmıt herkes yangını Terkos borula-

Şefika hanım soyunmuı, çamaf- rında su bulunmadığı için çık
tırlannı kenara bırakınıf ve denize tığına kanidir ve bunun için si
girmiştir. Kızcağız biraz ilerileyin- aorta ,rketleri T erkos aleyhine 
ce cereyana kapılmıı: mü9tereken bir dava açmağa 

- Boğuluyorum! lmdatl.. karar vermişlerdir. 
Diye feryada batlamııtır. Et- Yanan mahalle ihtyar heyet 

veyn telaı içinde kızlaı~nın imdadı leri de Terkos aleyhinde bir 
~a ko!mutlar ve çok sevdikleri Şe- mazbata ihzarına başlamışlar
fıkayı kurtarmak istemiterse de dır. 
kayık ve saire gibi veıait olmadıiı Zabıta meşgul 
için muvaffak olamanuılardU". Maçka yangın tahkikatile za 

Şefika H. feryatlar arasında ve bıta ehemiyetle eşgul olmakta 
annesi İle babasının gözü önünde dır. Adliye henüz tahkikata va 
boğulmuştur. z'ıyet etmiş değildir. Tedbirsiz 

Şaki ilanı liğin yüzünden yangına sebebi 
yet veren hizmetçi kız da yan-

Mus, Enurum, Bayazıt, Van gın zuhur ettiği sırada evde bu 
n:etleri mıntakalarında icrayı lundukları söylenen Haşim Be 
ıe vet eden 58 tahıa Dahiliye ve- ' yin ailesi de evvelki gece geç 
lııiletinc:e f8ki İlan edilmi,lerdir. vakte kadar karakolda alıkonu-

bir muharririmize şunları söy- senelik bütün ekonomisi tüke- I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
lemiştir: niyor. Mavi deııiz, serin ağaç-

- Evler sık, aralarında yan !ık onlar için Istanbulda da eri 
gın dıvarr yok, rüzgar çok, bu- ijilmez Jıayaller dolarak kala
na sus1:zluk ta inzimam etti. caktır. 
Yangın bildiğiniz gib; büyük 1 Ve Ankara kışı, onulmaz bir. 
bir şekil aldı. Yangm esnasın- ! ev daı;ı:J_mm üs'.üne kara ha
da rüzgar üç defa seyı-ini değiş naı gıbı ınecektır. 
tirdi. Her seyrini değiştirdikçe N1ÇİN? 
itfaiye başka türlü tertibat al- Sarı kerpiç ve yanğın tozu: 
mak mecburiyetinde kalıyordu. Ortageçim ailenin Ankaradaki 
Bu it olurken rüzgar tekraı· sey çerçevesı budur. 
rini değiştiriyordu. henüz kat'i Ankara'yı ancak evi ve bah-
rapor almadım. Çünkü faaliyet ı;esi olan sevebiliyor. 
ve tetkikat mahallen devam et Ankara'da yakın kır. 
mekte berdevamdır. Binaen- lçiııe atlanacak su yoktur. 
aleyh zarar ve ziyanın yanan Ankara ailesi kerpiç ve to-
evlerin adedini sahihen ifade et zun önüne katılmış, hesap et
mek imkiinsrzdır. İtfaiye yan- meksizin, ı dÜ!iÜnmeksizin, gi
gının itfası hususunda uhdesi- diyor. Nereye? :ı4da'nın çamlık 
ne düşen vazifeyi yapmıştır. /arına mı, Çamlıca korularına 
Susuzluk meselesine gelince: mı, Boğaziçi dalğalarına mı? 
Bunun için artık ne benim söy Hayır. Çürümüş eski tahta 
leyecek sözüm, ne de sizin ya- evin tahta kurusuna, iı; mahal
pacağmız bir şeyiniz vardır. lenin ıslak sıcağına, yanan 
Terkos ve yangın ... Bu mevzu kaldırıma! 
etrafında her şey söylendi ve 
yapıldı.Belediye de bu noktada 
vazifesini yapmıştır. ,, 

HeJ·eti fenniye müdürü 
ne diyor? 

Belediye heyeti fenniye mü
dürü Ziya Bey de diyor ki: 

- ''İtfaiye üç dakika sonra 
yangın yerine geldi. Yalnız 
söndüremeyeceğ;ni anlayınca 
lstanbul gruptfıu da çağırdı. 

İstanbul grupu yangın yeri
ne 22 dakika sonra geldi . İt
faiyenin geç geldiğinin söylen 
mesi bundan galattır. Vaziye
ti dün her kes yakinen gördü. 
İtfaiye mi kabahatliT erkos mu 
Her kea biliyor. Biz canla baş
la çalrttık. Su alamayınca ne 
yapalım? Yangının tevessüe 
müsait ve susuzluk mevcut ol
duğuıw görünce denizden su 
almağa karar verdik ve deniz
den su alarak yangını söndür
dük.,, 

Yanan evlerin çoğu 
sigortalı 

Yangın yerinde dolaşırken 
Vali Muhiddin B. in şapkasına 
bir ateş düşerek şapkanın bir 
kısmı yanmıştır. Y .anan yerle
rin mühim bir kısmı sigortalı
dır. Dün elektrik ve muhtelif 
sigorta şirketi mühendisleri 
yangın mahalline gelerek tet
kikat yapmışlardır. 

Harikzedelere yardım 
Dün de belediye fırka ve Hi 

laliahmer teşkilatları Raifağa 
ve T eşvikiye camileri avluların 
da bulunan kimsesiz harikzede 
!ere ekmek yemek ve saire ver
mişlerdir. Beyoğlu kaymakamı 
Sedat Bey ziyaretlerine gide
rek ihtiyaçlarını tesbit etmiştir 
Civar karakollar dün kaybolan 
etyaları aramağa ve buldukları 
nı sahiplerine teslime başlaımş 
!ardır. 

İtfaiye dün akşama kadar 
yangın yerinde çalışarak yanan 
bina ve bacaları yıkmakla uğ
raşmr§tır. 

Mebzul su varmış?!! 
Diinkü yangında Terkos mus 

luklarında gene su bulunmadı
ğını bütün gazeteler yazdılar. 
Herkesin "Su! Su! .• ,, diye ba
ğrrdrğr ve İtfaiyenin ta deniz
den su almağa mecbur kaldığı 
bu yangın hakkında Terkos şir 
ketinde ne düşünüldüğünü öğ 
renmek istedik. Bakınız, ne ce 
vap verdiler: 

- Verilen haber yanlıştır. 
Yangın musluklarında, yangın. 

* * ııot 
Marmara Çiftliğinin ağaçlı-

ğını en kı~a zamanda şehre 
kadar yürütmek. 

Otobüslerin ucuz götüreceği 
yakın kırlar bulmak. 

Büyük bfr yüzme havuzu, 
Devlet apartımanları, 
Ankarada hayat istikrarrnın 

ba:ılıca şartları bunlardır. . 
lğreti halk, hayat ve muhıt 

yaratam~z. 

Memur kadını, memur çocu
ğu Aııkara'yı sevmiyor. 
Ankara'yı değil, susuzluktan 

çatlamıfi kerpiç odayı, yanğm 
tozunu, kuruluk kasırğasım 
sevmiyor. 

* * * 
Ankara' da istikrar lazımdır. 

Falih RIFKI 

Hava kurbanı İhya 
dün defnedildi 
(Başı 1 inci sahifede) 

zeıi dün çok hazin bir suretle ve 

parlak merasimle k:c1;ldırılarak met

feni ebedisinc tevdi edilmiştir. 
ihyanın cEnaze5İ saat 15 de oto

mobille Ye~llköydeki evinden Fa
tih tayyare abidesine getirilmiştir. 

Daha cenaze getirilmeden ibi.de
nin bulunduğu park dolmağa başla
mııtı. Bir az sonra mezara kona
cak c;elenkler otomobillerle getiril
meğe başlandı. Şehrimizde bulunan 
Amerikalı hava ı,artalları da İhiya
ya zarif bir çelenk yaptırmıtlardı. 

Çelengin üstünde siyah §eritte 
şu ibare yazılı idi: 

°Cüvanmert Türk 

ve kıymetli tayyareci 

arkadaıımız 

ihya Beyin 
yadı hitın için." 

Bu cüm]e İngilizce idi 

ıudur: 

aynen 

"in memory of ihya Bey 
gallant Turkish Comrode and 
low Aviator". 

our 
fel-

(Singned) Russell Boardman 
John Polando 

Tayyare cemiyeti, Cidna şirketi, 

ihyanın şirketteki pilot arkadaşları 
ve ordu namına zabit aı·kadaşları 

da birer çelenk yaptırmışlardı. 
Cenaze getirilmeden orada toplanan 
bir çok kadınlar ağlamağa başlamış 
]ardı. Müdür Avni Beyin kumanda 

sında Yeşiiköy tayyare makinist 
mektebi talebesi de bir tabur halin-
de gelerek abide ile parkın kapısı 

arasında iki sıra mevki aldılar. 
Merasime tayyare cemiyeti reisi 

Hasan Fehmi, azalar, Cidna §irketi 

müdürü M. Pontier, pilot arkadaş
Jarr, tayyareci zabitler ve bir çok 

devam ettiği müddetçe mebzul onu sevenler iştirak etmişlerdi. 
mikdarda su vardı. Yangın baş Saat tam 15 de cenaze otomo
langıcından nihayetine kadar bille geldi. Parkın kapısında durdu. 
memurlarımız kafi su bulunup 
bulunm;ıdrğını kontrol etmiş
ler VI' bir an su eksilmediğini 
ııöı nı üşlcrdir. 

Herkeste matemi bir sükiıt vardı. 

ihyanın tabutu Türk bayrağı ile sa 
rılmııtı. Tabut büyük bir ihtiramla 
indiı·ip ve abidenin önüne getirile-

Beyoğlu Üçüncü lcra 
aen: 

Dairesin-

Bir borçtan satılma:;ı-na karar ve~ 
ıilen tuhafiye eşyası l{}-8-931 tari
hine müsadif Pazartesi günü saat 
10 dan itibaren İstanbulda Çarşıyı 
kebirde Sandal Bedesteninde ikin-

i ci açık arttırma ile satı)acağı ilan 
1 

olunur. 

Refik Osman beyde bu suret 
tesis etmiş olduğu gazetesine avd 
etrnistir. Muvaffakiyct tcmcni ed 
~17., 

lstanbul bırinci iflas memur! 
gundarı: 

A\!res: Evvelce Beyoglunda Pa 
mak Kapıda Paopadopulo apart 

!sıanbul lı:inci icra Memurlu- nında 1 No. da mukim ve elyevı: 

ğundan: Ankarada Kasap ve yı:ğ tüccarı 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve fu- Ahmet Faik Ef. 
·ruhtu mukarrer, taban halısı ve ka· Balada ismi ve hüviyeti ya.ı:.ı 

ı:ife sandalya ve kanape ve saire olan zatın iflası açılıp tasfiyenı 

10-8-931 tarihine müsadif pazartesi adi şekilde yapılmasına karar vt 

saat 9-12 ye kadar bilmüzayede, Kü- rilmiş olduğundan, 

çükpazarda Haci Kadın mahallesin ı - 1Müflisckn alacağı blan vcy 
de İmam sokağında 7 No. lu hane- haklarında istihkak iddiasında bu
de açık artırma surctile &atılaca- lunanların alacak ve iddialarını iş 

ğından, talip olanların gün ve saa: bu ilandan bir ay içinde eyyam 
tı mezkiırdc mahalindc hazır bu· J res.rn ye müstesna olmak Uzre he 
lunacak memuruna 930-4688 dosya günü saat 13 ten 18 ya kadar Sul
numarasıyle müracaat eylemeleri tanahmct"te Vakı adliye binasında 

ilan olunur. icrayi vazife eden birinci if!Ss me 

- B~hri muamelat 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Tasfiye meınurluğundan: 
Hali tasfiyede bulunan Bahri 

Muamelat Türk Anonim Şirketinin 
tasfiyesi hitama ermiş olduğundan 

hissedaranın 13 Eylül Pazar günü 
saat 14 te Liman Hanında 4 üncil 
katta 45 No Ju yazihanede vukubu
lacak içtimai umumiyeyc teşrifleri 

rica olunur. 

RÜZNAME: 
İkmal edilen tasfiye muamelatı

nın son neticeleri hakkında tasfiye 
memurlarının nihai rap<>ru ve tas· 
fiyenin hitam bulduğu hakkında 
kaırar ittihazı ile tasfiye memurla· 

rının ibrası. 

murluğu.:ıuna gelerek kayt ettirme· 
]erini ve senet ve defter gibi delil
leri her ne ise bw1ları asıl veya mu· 
saddak suretlerini vermeleri. 

2 - Müflise borçlu olanların yu
karıda gösterilen müddet içinde 
borçları miktarını yazdırmaları. hi
lafına hareketin ceza kanı..;.nu mu· 
cibince takibat ve mesuliyeti mucip 
olacağını bilmeleri, 

3 - Müflisin mallarını nakıt ..., 
tal1vilatı ve blUla mÜmabil kıymetli 

evrakuu her ne suretle oluna olsun 
ellerinde bulundu.ranler iatcr §Bh&ı, 
ister banka ve aair milessise olsun 
bunların üzerindeki hakları mah
fuz kalmak şartiJe o mallerı ayni 
müddet içinde daireye ve.rmeleri, 

vennez1erae cezai takibat ve meıu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Jiyete uğrayac.aklarını, mazeret bu
Juıunakça rilcban hakların mahrum 
kalacaklarının bili1'""""'i, 

rek yetil çimenler üzerine kondu. 
Çelenk tutanlar tabutun baş ucuna 
dizilmitlerdi. Kalabalığın içinde ağ 
layıınlar çoğalıyordu. 

Bu esnada abidenin yanında bir 

çığlık koptu. Mütemadiyen hıçkı
ran bir zat ihyanın tabutu Üzerine 

doğru atdıyor ve: 
- ihya, ihya .... diye haykırıyor, 

ağlıyor, çırpınıyordu. Bu zat ihya· 
run baba11 idi. Betbaht baba bir 
türlü zaptedilemiyor, ne söylense 
teselli edilemiyordu. Yüzlerce halk 
bu hazin li.vhayı göı-mek için o ta

rafa doğru koşuyordu. 

Güç hzl ile zavalli baha teselli e
dilmişti. Bu hazin manzara umu· 
mun gözyaşını davet etmitti. 

Tayyare makinist mektebi mü

dürü Avni B. sert bir emir verdi. 
Talebe hazır ol vaziyetinde durdu. 
Ve halka hitaben: 

- ihyanın ruhu için bir dakika 

resmi tazimdC" duralım, dedi. 
Bundan sonra Avni B. bir nu· 

tuk irat ederek ihyanın tarihçesin
den ve kıymetinden bahsederek de· 

diki: 
- ihya ile istiklal harbinin en 

mütkül zamanlannda beraber çalış· 
tık. O çok fedakar v ceuur bir kah 
raınandı. Şeyh Sait isyanında ve o

nu tak.ip eden şark İsyanında ne 

cansiparane ve yılmayarak çalıştığı 
mallımumuzdur. ihyanın ölümü 

memleket için büyük bir ziyad1r." 

Avni B. bundan ıonra merasiıne 

gelenlere ve Cidna şirketine te~ek

kür etınİ} kahraman ihyanın ailesi. 

ne beyanı taziyet etmiştir. 

Bundan sonra ihyanın tabutu 
büyijk bir ihtiramla kaldırılarak o
tomobile kondu. Ve oradan namazı 
J,ıhnmak Üzere Fatih camii ne götü 
rüldü. 

Namazı kılındıktan sonra Edirne 
kapıdaki şuheda kabristanına ma
halli mahsusuna defnedildi. 

ihyanın babaıı ve aile~i bir tür· 

lü n1ezar başından ayrılmalı: İ.sl<?n1i· 

yor)ar, mütemadiyen ağlıyorla.-dı 

Zorla kollarına sririlca-t:k ~ehitlil:ten 

ayrıllndt. 

4 - 16 Ağustos 931 tarihine mü
sadüf Perşembe günü saat 13 te yu
karda yazılı olan iflıh da!re.oinde 
alacaklılaruı ilk içtimaı~ hazır 

bulunmaları ve milfliai.n müşterek 

borçlularıyle kefillerinin ve borcu 
tekeffül e<ien aair kimselerin içtı
mada bulunmağa hakları olduju 
il3n olunur. 

Fatih Sulh 3 cü Hukuk Ha
kimliği: 

Uzun çeşme caddesinde 19 
No. lu hanede sakin iken Cer
rahpaşa hastahanesinde vefat 
eden Mehmet Ali efendiye ait 
mezkur hanedeki eşya ile Ah· 

mediye caddesinde 19 No. lu 
dük.kanda bulunan dokumacılı
ğa ait tezga.h havlu ve yatak 
çarşafları şehri halin 13-8-931 
saat 9 da mahallerinde bil mü
zayide satılacağı ilan olunur. 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Beşiktaşta Yeni Mahallede posta 
caddesinde atik 3, cedit 3 - 2 No. lu 
hanede iken elyevm ikametgahı 

meçhul Zare Zakaryan Efendıye: 
Madam Pupu' bintı Usepte:ı İs· 

tikraz eylediginiz 2250 liraya ml1· 

kabil birinci derece<le ipotek irae 
ettiğiniz Beşiktaş, Yeni mahallede 
Posta ca<idesinde atik 3, cedit 3-2 
No. lu bir bap hanedeki hisg.:nizde
ki isbu borcunuzu alacaklınız ma· 
dam Pupul 2 Ağustos 928 tarihinde 
mezkür ipotek senedi zahrına ver. 
diği o meşrubatla madam Konstans 
Behlamyana temlik etml1 olması 

hasebiyle alacaklınız mu..'llai"eeyha 
madam Konstans Bohlamyan olup 
işbu borcunuzu tarihi ilindan iti
baren 7 gün içinde ödemediğiniı 

taktirde mczklır gayrımenkulunu

zun satılacağı icra ve ifld.s kanunu· 
nun 99 ncu maddesi htikmi.ıne tev· 
fikan 3 günlük satış ihbar::amesi 
makamına kaim olmak üzre ~30-6ZC 
cio~yt: No. sıyla 
t<blil; olunur. 

tarafınıza il.5.ntn 
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lst. Posta ve Telgraf başmüdür- i 

lüğünden: 
sıg 931 ç b a·· .. kapalı zarf usulile münakasası , . arşam a .,unu . . .1, Yapılacağı ilan olunan 26000 ilii 34000 kilo benzın ıle ı.?oo .ı a 

120 · · ·· üI ı .. um uzerıne O kılo makine yağının münakasası gor en u~ . ı 
25-~-931 Salı günü saat 15 e talik edilmiştir: Talı~lerın evvel- 1 

ce ıl' .1 . . d t ·n e<lılen "'Ufl ve saatte an edı en şerait daıresın e ve ayı " · ı 
~aşınüdiriyette müteşekkil Komisyona müracaat ey!emelerı. , 

-Istanbul Limanı Sahil Silihiye 
Merkezi Baştabipliğinden: . 1 

6 
_ . . .. d.f embe günü Merkem1z 

. Agustos 931 tarıhıne musa ı perş : 
ıçin 390 ton kıriple maden kömürü mübayaası kapalı zarf .~~u· \ 
li!e müna'kasa neticesinde fiat haddi itidalde göriilm~ıgı~- 1 

<len 13 A~ustos 931 perşembe günü saat on dörtte alenı mu

llakasa suretile mübayaa edileceği ila~ olunu~-----

r lsta.1buJ t:ieled~Y,OSi elan la rı 

p . . kö .. d b·r oda ve bir salondan iba- 1 
~şabahçede Incirlı yu11• e ı d .. ye kadar ki-

ret Sınanağa mektebi binası bır sene en uç sene . . 
raya verilmek üzere açık müzayedeye .konmuştur. Talıplerın 

- • .. M'"d .. lü·Ülne ve Şartnameyi görmek üzere her gun Levaznn u ur g 
· h · ·· ·· at onb""e kadar ı .ale giinü olan 31-8-931 pazartesı gunu sa -.,, 

Encümeni Daimiye müracaatlan. 

* "' * 'k 12 Ağnstos 931 çarşamba günü Fatih at paza~!nda Beşı _ _-
taş Temizlik isleri hayvanatmdan 1 ester, 2 beygır, 1 at mu
zayede ile satıİacağmdan almaık istiyenlerin orada hulunacak 

llletnurlara müracaatları. 

*** 
münakasası Yol 

Bedeli keşfi 88778 lira 91 kuruş olan Tet<,ke a~va ~olunun in
Şası kapa 1ı zarfla münaıkasaya konmuştur. Talıplerm şartn~~ 
'ne almak, keşif evraıkmı .görmek için her gün_ . Levazım_ Mu
tlu" ı .. - ı ·· k ya girmek ıçın 6659 lıralı:k r ugiıne müıracaat arı muna asa . 
terninat mektubu veya maklbtızile şartname, teklıf mek~~,~n~ 
Ve Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı ınüh~.rl~ 
zarfa koyarak ihale günü olan 27 Ağustos 931 perşeınlbe gunu 
"<tat on bese kadar Encümeni Daimiye müracaatları. 

*** Ekmek münakasası 

DENiZAŞIRI 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat-

namesi Bu isim altında çıktı. 
" DENiZAŞIRI ,, 
1 - Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikası'na dair yazılmış 

ilk eser, 
3 - Türk harfleri ile basılmış ea güzel kitaptır. 

* * * 
Viyana'da yaphrılmış olan renkli ve renksiz 

kılişeleri papyekuşe üzerine basılmıştır. 

" * * 
Denizaşırı gazetede tefrika edilmiş 
mektuplarının yarım misli daha 

zenginleştirilmiştir. 

olan seyahat 
arhrılmış ve 

Denizaşırı her evin okunacak en iyi kitabı 
kütüphanenin hakiyki süsüdür, 

Bütün kitapçılarda arayınız. 

ve her 

1931 İlkbahar 
LEIPZİG SERGiSİ 

30 Ağustos ila 3 Eylul 
Şehir dahilindeki 40 sarayında 

Nüm un elikler Sergı· si· kü,~t ve icra 
• edilır. 

Ebniye SerR"isi, Eşyayı Beytiye ve Alat 
Sınaiye de serginin zemin katındaki 1,2,3,4,6,11,12,19 
ve 20 numerolu hallerde teşhir edilmektedir. 

Teklif kafi mikdarda ve usul dairesinde 
tasnif edjlmiştir. Her nevi teklif at ile seya
hat ve Leipzig'te ikamet hakkındaki malu
mat Iıtanbul'da Galata'da Ağopyan hanında 

Mühendis H. ZECKSER 
idarehanesinden alınız. Telefon: Beyoğlu 
163, posta kutusu: Galata 76, T elgr. adresi: 

Zeckser lstanbul 

LEIPZIGER MESSAMT LEIPZİG 

·SAFiYE HA M 
1-Küçük Çiflik Parkındaki saz heyetine iştirak etmektedir. 

• 
8 E ~ .. M 1. 1 L l N L l B . T ~ 8 K L 1 M T E O p R K E T I 

T urkıyede her lısanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder -

:1 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ı 

- ••&%%&ZAR%?&• 2%W%%V 

3 üncü Kolordu 
ilanlar1 

K. O. kıtaatı için 50,000 
kilo oduna verilen fiat gali 
görüldüğünden yeniden aleni 
münakasa sure tile sa tın alı
nacaktır. ihalesi 9-8-931 saat 
16 da icra kılınacağından ta
liplerin şartnamesini görmek 
için hergün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis-
yonumuza müracaatları. 

* * * 
Hadrmköy As. fırını tamiri 

için Birinci ke§f mucibince pa
zarlık usulile 11-8-931 TA. de 
saat 17 de ihalesi icra kılına-

caktrr. 
Taliplerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün öyleden 

Adliye Vekaletinden: 
Fransızca ve Türkçe yazılmış ev 

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

Tayin olunacak günde talipler 
evvel komisyonumuza ve mü- a d .. b k 1 k 
nakasaya iştirak için de yevmi rasın a musa a a yapı aca tır. 
mezkilrda 3. K. O. SA. AL. 1 - H -- · 
KO. müracaatlarr iliiı1 olunur. / AN 1 M EFENDİ 
(119). v. Y~ * 1 ,. ... ,\liçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, nahoş tesirile 

Çatalca Mst. Mv. Kıtaat ve 

1 

sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
müessesat ihtiyacı içiıı 4000 ki- (ter) ipek!ilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

Io sığır eti pazarlık suretile Q o" .. n o R o N n p E 8 T E U' ı'n 
8-8-931 TA. de saat 17 de ihale- O U U ' 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve Emrazı ruhreviye hasta
neierille bir sene zarfında lüzumu olan ekmek kapalı zarfla 
tnünakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak için her 
gün Levazım Müdürlüğüne münaıkasaya girmek için 1396 
liralık teminat ma.kbuzile, şartname teklif mektubunu ve Ti
caret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa 
koyarak ihale günü olan 31-8-931 paızartesi günü saat on beşe 
kadar Eacümeni Daimiye vermeleri. 

lütset Deniz Ticaret Mette~i Mü~ürlü~ün~en: 
si icra krlınacaktrr. 

Taliplerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün öyleden 
evvel komisyonumuza ve mü
nakasaya iştirak için de yevmi 
mezkiirda 3. K. O. SA. AL. 
K0. mlkacaatlan ilan 'olunur. 
(120). 

Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz lütfen arkadaşlarınıza bir sorunuz. Al
dığımız teşekkürnameler bize, bu müstahzarı, size 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. Meıktep Jiktisat Vekaletine merbut leyli ve meccani bir 

••••111!'---~~~-ıl ı••••---------ı müessesedir. Derecesi yli'ksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
,'.)('.. y Kf ~t.l'AiN ALEMDAR ZADE MEH- kaptan ve makinıist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası 

. \lı.:rı.:~ca: C.alata Köpni b;ı.~ı 
·ı .!.L11_ı ~.ube A. Sirkeci Mlihürdar 

""'le han ·~. 1740 

IZMİR SÜR' AT 
POSTASI 

GÜL CEMAL 9 Ağus
:os pazar 14,30 da Galata 
Rıhtımdan. 

BOZCAADA POST ASI 
EREGLI 9 Ağustos pa

zar ı 7 de İdare Rrhtrmın
d<:ırı ,u[kacakt:r. 

MET VAPURLARI hüki'.lımete aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet olunur. Taş-
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlaırma kaptan ve maıkinistlik diploması Lüks ve seri Karadeniz 

postası 

B 
.. 
1 

t VAPURU verilir. Bir hizmeti mecburiyesi yoktur. Kayıt ve kaıbul mua-
U en 

10 
ağustos melesi mektepçe yapılacak muayeınei sıhhiyeden ve usul ve 

nümunesine muvafık ve Noterlikten musaddık bir taahhütna-

Pazartesi ı me verdi·kten sonra kespi katiyet eder. 

18 d Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört sene-
günü akşam saat e ı 
Sirkeci rıhtımından hareket- İ d'.r: i\._li birinci. sınıfa mürıhasııran lise mezunları alınır. Ta~i 

ı-ta11ç vapurları j 

TÜRK ANONİM ştRKETI , 

le (Zonguldak, 1ne~olu, A- ı bırıncı sınıfa hse dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsıl 
yancık, Samsun, Ünye, Or- , gördüğünü Maarif memurluklarına tasdik ettirenler kabul olu 
du GiresoD, Trabzon, Ri- nur. Taliplerin atide muharrer vesai>ki istidalarına rapt~n 
ze' ve Mapavriye ) azimet , Mektep Miidiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyede 
ve avdetle aynı iskeleler-

1 
hazır bultınmak üzere bi·r teşrinievvelde bizzat mektepte hazır 

le Vakfıkebir ve Göreleye bulunmaları lazmı.dır. Taşradan glecek talebenin, Yüksek De
uğrayarak avdet edecektir. · niz Ticaret Mektebine gimıek üzere memleketlerinden ha-Hissedaranınm 27 Ağustos 1931 , 

l>~rşembe günü saat 15 te Galatada 
l<ara Mustafa Paşa caddesinde Ova 
ginıyan Hanında 4 üncü katta So
•Yeta Komerçiyale Doryente idare
~anesi-.ıde vukubulacak fevkalade 
içtiınada hazlr bulunma tarı rica olu
.nur. 

RÜZNAME: 
1 - Kanunu Ticaretin 386 inci 

lrtaddesinin birinci fıkrası ahk3mz ... 
nın muhtevi v-e şamil olacak ve şir
ket nizamnameyi .<Jahil>sinin doku
•u·.lcu faslı mevad ve ahkamına 
taalluk edec-ek ve binaenaleyh bis
S:daranın üç rüb•unun huzurunu is
tıı, ··t dair anı eyleyecek hususata mu e 
?l\ectisi idarenin teklifat ve tebli
R<ıtı. 

2 - Bu bapta müzakerat iccasile 
lllukarreratı 13.zıma ve muktaziye
nin itti.haz ve itası. 
i .Gerek asaleten gerek vekaleten 
?••rak edebilmek için hisseda.ran•n 
laakaı yüz hisseye malik olmaları 
~ı· o· ıısse se•.1edatııu nihayet 26 gus-
t.os 19,lJ Çar~amba günü saat 12 

~e İ<ad~r şirketin Ayvansarayda,1$i 
~er;cezi idaresine yahut Sosyeta 
s· OitJcrçiyale Doryente idarehane .. 
ltıe tevdi etmeleri loizımdır. 
1'evdi edilen hisse senedatına 

tııuı:abi! ashabına dühuliye varakası 

Yük ve lolcu için Sir- reket ettiklerini natık bir mazbatayı ve vesaiti nakliye sahip-
kec:de Vezir iskelesi sokok 

1 
!erinden almmrş ve rayice muvafık olduğu mahalli belediye

;rnrşısında No. 61 acenla- ; !erince tasdik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmelri Ia
s·ne mür~c,.at. Tel. 2ıo37 f zımdır. - . ı Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen

SOÇET A IT AL YANA !ere her tüdü tafsilat ita edilir. İlk ve orta mektep mezunları
Dİ SERVETSI MARITiMİ 1 mn beyhude müracaat etmemeleri rica olunur. 

AFRODİT vapuru 12 Ağus
toS Çaırşamba (Burgaz, Vaır-

Köstence Sulina, Kalas na, , . . 
ve İbraile) ye gıdecektır. 

ALBANIA vapuru l~ Ağus
tos Perşembe Nopolı_, Mar
silya ve Cenova'ya gıdecek-

tir. 
KONSTANTİONOPOLİ va

puru 16 AğustoKs . Pazar 
(Burgaz, Varna, ostence, 
Novorosisk, Batum, Tr°:bzon . 

samsun) a gidecekttr. 
F~~E vapuru 17 Ağus~os Pa

_,.. . (Napoli Marsılya ve z,.,,. .esı ' . 
Cenova)ya gidecektır. 

Tafsilat için Galatada Mer: 
kez Rıhtrın hanınma umum'. 

İstidalara raptı lazım gelen ve
sikalar şunlardır. 

(1) N ufus hüviyet cÜ·zdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
Mektep şehadetname veya tasdi'knamesi. (4) Bolisçe musad
dak hüsnühal ilmühaberi. (5) Dört aıdet vesikalrk fotoğraf. 

lzmir Erkek Muallim mektebi mü: 
dürlüğünden: 

İzmir Erkek Muallim Mektebi esas cephe merdiveninin 
inşaısı ve tıarafeynin tarh ve tanzimi (Ağustosun yedinci cu
ma gününden itibaren) kapalı za,ııf usulile ve yirmi gün mud
detle münakasaya vazolunmuştur. 

v ... ri ı -.ecektir. 

entesine müracaat. Tel. 
~ceyoğlu 771-722 veya Beyo
o-Junda Pera Palas altında '!:f ~t
;a Nasyonal Türkış Tuı:_ıst 
acentaiye Telefon Beyo~Iu 
3599yahut lstanb~lda Emın-

-- Meclisi Jdare .... de İzmir sokagında 8 nu-----... -..,,,..,,...-_:::.:,,:_____ onun . . . . ....... K d k •• .aı•I rada acente vekılıne mura-

Mevcut keşif ve plan mucibince ve şartnameler ahkamına 
muvafık olarak yapılacak inşaatın bedeli keşfi yinni üç bin 
dört yüz altını~ yedi liradan ibaret olup taliplerin bedeli k>eş
fin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvak!kate mek
tubunu veya makbuzunu ve ehliyeti fenniyf:lerini müsbit ve
saiki llamilen Ağustosun yirmi yedinci perşembe günü saat 
on yedide İzmir Erkek Muallim Mektebinde toplanacak lw
misyona müracaatları ve inşaat haklkında izah.at almak için 
de her gLin mektep Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu 

ilan ol' 

- a l oy ::t. Tel. İstanbul 776. 
H liiliıh:ner Siinııet düğünü 11::,,:_ _________ _ 
ı:ı AğustoJ 931 Perşeınl:e Üsküdar Hale ~inema~ın~a 
~liııii v~ ecesi Mısırlı oğlu tK mümessilı, Harcı Pıl. 

*** 
Istanbuldaki kıtaat ve mües 

sesat ihtiyacı için Ekmek ve 

Erzak nakliyatı pazarlık sure
tile 8-8-931 TA. de saat 16,5 de 
ihalesi icra kılınacaktrr. 

Taliplerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün öyleden 
evvel komisyonumuza ve mü
nakasaya iştirak için de yevmi 
mezkiirda 3. K. O. SA. AL. 
KO. müracaatları ilan olunur. 
(118). 

• * • 
K. O. Kıtaatı ve miiessi-

satı için 70,000 kilo y.ıtaklık 
ot aleni münakasa suretile 
satID alınacaktır. İhalesi 18-
8-931 saat 16 da icra oluna· 
cağında:ı taliplerin şartname
sini görmek üzre her gün 
öğleden evvel ve münakasa-

ya iŞtirak- etmek içinde vaktı 
muayyeninde teminatlarile bir
likde komisyonumuza müra-
caatları. (9 3) 

Fatih Sulh 3 cü Hukuk Ha
kimliği: 

Maslup miralay Osman hey
den olma ve maktule Fatma 
hanından doğma sağir Ömer 
Faruk ve Mustafa Edip efendi
lerin umuru vesayetini ifaya 
amuca olarak Balıkhane evrak 
ve dosya memuru olup cuhur 
Karabaş mahalle ser Halife so 
kak 22 Na. lu hanede mukim 
Ali Cemil ıbey vasi tayin edil
miş olmakla 10 gün zarfında 
bu ba.ptıa ibir güna serdi miid
deiyat edeceklerin mahkeme
de mevcut 931-660 ve 931-292 
o. Iu Ndosyalarma müracaat
lan ilan olunur. 

ZAYİ - Seyrisefor merkcsin· 
den aldığım 4-047 numaralı §Oför 
....,.ikıam• zayi ettim. Y~iıeini ata
cai-dan •kisinin blllımli yoktur. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Ritlis Jandarma Efrat Mektebi için 1-9-931 tarihinden 
1-9-932 tarihine kadar ,bir senelik olmak üzere (300,000) kilo 
a:pa. (700,000) kilo ekmek, (6000) kilo sade yağ, (30.000) 
kıl o et; 7-8-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar teminat a'kçe-
lerile birlikte Bitlis Jandarma mektebine müracaatları. . 
-------=--------------

lstan bul Evkaf mü-
dirliğinden: 
Güraba hastanesine 1931 senesi için lüzumu olan 

( 45.000-55000) kiio sütün kapalı zarfla vUkubulan münakasa
srndan sonra iki kuruş ndksanile ve beher kilosu on altı kuruş 
?tuz ~es para ile itaya talip zu'hur eylediğin.den pazıırhkla 
ıhalesı takarriir etmiştir. Taliplerin Ağustosı.m onbirinci 
g~nü. saat ~n altıda teminatı muvakkate aıkçesi olan se4dzyüz 
yı<I"nu beş !ırayı usulen Vezneye tesellüm ederek İdare En
cümenine müracaatları. 

Istanbul Posta ve Telgraf Baş 
müdürlüğünden: 

Fevzipaşa caddesinde 850 ila 1000 metre tulinde KabJ,0 , 

k.an~lının açrl~ası aleni münakasaya vazolunmuştur. Taliple-' 
nn 1'0 7,~ ~~mınatı muva{<ıkata akçesini hamilen 27-8-931 per
sembe gu':u saat on beşte Başmüdüriyette müteşekkil komi
syona, keşıf ve şartnamesini görmek veya almak isteyenlerin 
?': her gün Başmüdüriyet kalemine müracaat evleıneleri 
ılan olunur. 

Sahlık otomobiller \ Umumi mümessil 
. 45 beygir kuvvetinde Delane bel , sıfatile ve acenta!ık t•şkilatı t"sia 

vıl ve 30 beygir kuvvetinde Miner- etmek için iyi mıihasebatı olan bir 
va markalı iki otomabil kullanıl

mak iizre veya hurda olarak satılık-

tır. Kadıköy'ünde Mühüııdar'da 

Mahmut Muhtar Paşa konağmd1 

GaJip beye rnüraca:ıt. 

No 1650 otomobilin arka pılaka

eı dUtilrülmiiftUr, bulanlar Kara

gös gazetesi idarehanesinde Şükrii 

ef. ye getirdikleri .takdirde rneın· 

nun edilecekleııdir, aksi takdirde 

yenisini çılıaracai;1111ı ilan ederim. 

Emine ·• 

tüccar aranıyor. KBri pek yüksek 

ve maifet müemmendir. 

Teklifat m{imkün ir,e Almat1ca 

olarak zirde ki adrese yazılması: 

Deutsche Rad.um Aktiengesclls

chaft, Berlin Repr•stnı.ant für Bal

kanlander Heinrich PAulmann, z,_ 
mun bei Beograd Jugoslavie. 

ZAYİ - K;;-1\'!.ıstafa Pa~ As--: 
kerhlc şubesinden alJıgım askeri 
terhis vesikam ile ntifus tezkerı.! rı~ 
gaip ettim. Yenisi ahnacagından 

hükmü yoktla. 
Osm:ın Ziya 
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8 MtLL!YET CUMA 1 ACUSTOS 1931 

(Gasson) un 

Kütahya 6 numaralı Jandarma 
efrat mektebi müdürlüğünden; 

iL 
Piyango Müdürlüğünden: 
Numunesi ve şartnamesi veçhile 

bir buçuk Milyon frtıra zarrtarr mu 
bayaa edileceğind<:n itaya talip ola

Kütahyada 6 No Jandarma Ef. Mektebinin Eyliil 1931 ta- cakların pey akaçları ile birlikte 
rihinden itibaren bir senelik ihtiyacı olan cins ve miktarı aşa- S-8-931 tarih cumaertesi saat 15 
ğıda gösterilen (40) kalem erzak ve saireden et ve ekmek ka- piyango müdürlüğünde müteşekkil 
palı zarfla diğerleri aleni münakasa suretile yirmi bir gün tayyare mubayaat komisyonuna mü
müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa 19 Ağustos 931 1 racaatları. 
atrihine miisadif perşembe günü saat 15 te Kütahya Belediye 1 llll•••A••••••••• 
Dairesinde müteşekkil •komisyon huzurunda icra edileceğinden Ecnebı memleketlere 
taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek üzere mektep Mildi- 1 giden tüccar ve 
riyetine ve muayyen olan zamanda yüzde yedi buçuk teminatı · 
muvakkate makbuzlarile komi syona milracaatları. seyyahlara 
Azami Asgari cinsi Erzak Azamı Asgari cinsi Erzak 1 lanKa kOIDDlBf~l·yale 162000 135000 Ekmek 2000 1500 Şehriye 
37000 14000 Sığır eti 1600 1000 Gaz 
5000 3000 Koyun eti 2000 1000 Taze kabak ltalyana 
6000 1000 Pirinç 2000 1000 Semiz otu 
8000 5000 Bulgur 500 200 Taze bamya 
2000 1000 Sade yağı SOOO 1500 Patlican 

800 500 Zeytin yağı 5000 3000 Kabak 
8000 5000 Kuru fasulya 5000 3000 Taze fasulya 
7000 5000 Nohut 2000 1000 Domates 
5000 3000 Mercimek 5000 3000 Lahna 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçeai: 

580,000,000 Uret) 
Travellers (Seyyahin 

çekleri) 1atar 

10000 8000 Soğan 3000 2000 Ispanak 1 
8000 5000 Patates 40 30 Kırmızı biber 

Liret, frank, lnıiliz lirası 
veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesinde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 

her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda trenlerde 
bu çekleri en küçük tedi· 
yat çin nakit makamında 

kolaylıkla istimal edebilir
siniz. Travellers çekleri ha
kiki sahibinden başka kim
senin kul l anamayacağı bir 
şekilde tertip ve ihtas edil-

JOO 125 Kuru bamya 5000 3000 Pırasa İ 
1000 500 Zeytin tanesi 200 100 Salça ı 
1500 1000 Kuru üzüm 200 100 Sarımsak 
2000 1500 Tuz 2000 1000 Makarna ' 

100 40 Çay 200 100 Sirke 
600 400 Kesme şeker 1600 1200 Sabun 

200000 160000 Odun 4500 3500 Saman 
ııooo 9000 Aııpa 1200 1000 Toz şeker 

Diyarıbekir P. T. T. T. Baş Md. 
lüğünden: ! 

Bin lira bedeli sabıklı Diyarıbekir-Mardin ve Mardinle ista- \ 
syon arası Postası nakliyatı 30-7-931 den itibaren yirmi gün 
müddetle münasaya çıkarılmıştır. Tekarrür edecek bedel haddi 
layık görülürse on sekiz Agustos salı günü saat on yedide iha
le edilecektir. 

Talip olanların şeraiti anlamak üzere Baş Müdüriyetimiz
de mılt~ekkil komisyona müracaat etmeleri lüzumu illin olu
nur. 

isi. Adliye levazım 
müdürlüğü·nden: 

Adliye sarayı kaloriferi • için mübayaa edilecek olan 130 
ton kıriple maden kömürü ıartnamesinde muharrer evsaf ve 
şerait dairesinde Ankarada istasyon da muayene ve teslim 
a!ınmak ve adliye sarayına kadar nakliyesi ve anbara ko
nulması müteahhidine ait olmak üzre aleni münakasaya ko· 
nulduğundan taliplerin yevmi ihale olan 15 ağustos 931 cu
martesi günü ııaal: 15 de adliye vekaletinde müteşekkil leva
zım mübayaat komisyonunda huır bulunmaları ve yahut ve
kil göndermeleri ve bu husuA ait şartnameleri de şimdiden 
lstanbulda adliye levazımından ve Ankarada adliye mübayaat 
komisyonundan talep etmeleri lüıumu ilan olunur. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Karadeniz Ereğliııinde majTuk va haritaaında kısmen mev

kileri itaretli 25 kıt'a sefine ile Amasra limanındaki Şahin 
vapurunun Ye Kozludaktaki Seliııik vapuru enkazının çıka
rılması kapalı zarf usulile münakasaya konulmUJtur. 931 
ağustoınm 11 inci Alı giinil uat 16 de Zonguldak Defter
daılık dairesinde ihaleııi icra luhnacakbr. 

Taliplerin Ankara, latanbul: İzmir, Zonguldak Defterdar
lıklarına müracaatla prtnameaini görüp matlup vesaik ve 
(Yedi İ>in beşyüz) liralık temiuab muvakkate ile teklif za!f
lannı ihale gün ve saatinden evvel Zonguldakta münakasa 
komisyonu riyasetine uıulen tevdi etmeleri ilan olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 
il. ci tertip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lstanbul'do <;akmıkçılar sandalyacılar sokağında kuştüyli fıbrikısıada 

yiızile şilte 12 lir&)•, yüıile yorgan 15 liraya, yağlıboyo yasıık 5 liraya. 
Kuştiiytinün kiloôU

1 
125 kuru~t•n başlar. Kuttüyilne mahsus kumaşlar çok 

ucuz >aıılır. Tel. lsı. 3027 
\ 

mi~tir. 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

3-10-931 tarihinde kapalı 

zarf ile münakasası icra, edi
lecek olan 13 kalem tethin 
yağları ilanında Vakit ve 
Milliyet gazetelerinin ihale 
gününü yanlış ilan etmesin
den dolayı yevmi ihale 10-10-
931 tarihine tehir edilmittir. 
Taliplerin şartPamesini almak 
ıçın her gün münakuaya 
girm~k için de o gün teminat 
ve teklif ile müracatları. (3349) 

Pertevniyal Vakfından 
Köprü başıru:la Valde hanı 

derununda 12 No. fevkani oda 
ve Balrk pazarı tarafında sam-
raf camekanı ikişer sene müd
det ve Sarıyerde Orta çeşmede 
1ve3 ve 20 ve 22 No.mühterik 
dükkin arsaları birer sene 
müddet ve yirmi gün için mü
zayedeye konulmuştur. Talip
lerin müzayede günii alan A
ğustosun 18 ne müsadif salı 
günü saat 'Oll altıya kad• Is
tanbul Evkaf Müdüriyetinde 
Pertevniyal idaresine veya En 
cümene müracaat eylemeleri. 

* * .. 
Pectevniyal Vakfından : 
Şişlide İzzetpll§a sokağında , 

Valde apartmanının 3, lQ,nu
maralı daireleri yirmi gün müd 
det ve birer sene için aleni mü
zayedeye konulmuştur. Müza
yede günü şehri halin 29 cu cu
martesi günüdür. Kiralamak is 
tiyenlerin yevmi me2Jkilrda 
saat on altıya kadar Istanbul 
Evkaf Müdiriyetine Pertevni
yal idaresine veya İdare Encü
menine müracaat eylemeleri. 

* • • 
Pectevniya/ Vakfından: 
Şişlide İzzetpaşa sokağın

da V~lde aparumanmm 8,12 
numaralı daireleri birer sene 
müddet ve pazarlıık suretile 
müzayedededi.r. Kira ile tut- ,' 
mak isteyenlerin yevmi müza
yede olan şehrihalin 11 ci salı 
günü saat on altıya kadar İ6-
tanbul Evkaf Müdüriyetinde · 
Pertevniyal İdare11ine veya 
İdare Encümenine müracaat 
etmeleri. 

Gazi Hasanpaşa Vakfından 
Kasımpaşada Türab~baba 

cadde11inde 22 numaralı dük
klin 20 gün müddetle müza
dcye vazolunmuştur. Talip 
olanların 27 Ağustos 31 per
şembe gününe kadar Kasımpa
şada Vakıf İdaresine ve 29 
Ağustos 931 Cumartesi günü 
saat 14 te İstanbul Evkaf Mü
düriyeti Encümeni İdareye mü 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

fE>) 
(g) D sunu milliyet matbaa 

ve kitapçılarda arayı 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

300 ton Rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 31 ağustos 931 pazartesi günü saat 15 de An

karada devlet demiryolları idaresinde yapılacakbr. 
Münakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar münakasa 
komiayonu katibine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebi
lirler. 

.,, * * 
Idaremiz için pazarlıkla satın alınacak 38 kalem hırdavat, 

kursunboru, dikiş ipliği, ııoberoit, kolza yağı ve saire gibi 
muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 10-8-31 tarihine müsadif 
pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda 
saat dokuzdan onbir buçuğa kadar is.bati vücut ederek tahrir
ren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi 
mağaza dahiline asılmış olup pazarlığa arzolunan malzeme-

! den numune gelmesi icap edenler için numunelerinin beraber 
getirilmesi ve numunesiz vuku bulacak teklifatın kabul edil
miyeceği ilan olunur. 

MÜHiM BiR KEŞiF ... 
\) ·mleketinıizin .a.r.101111~ mü

derris dok:o: \e JJmyakerleıin

dcn l ladi Faik, Nazmi /Haf. 
( 'e!alyan. (lmer Sevket YC lk 
ınan Şerafettin Beylerin tahlili 
kimyevi ''c tecrübe neticesinde 
Hrih n raporlarlle tezahür eden 

bir hakikat 

TiMSAH 66 
( CROCODİLE) markalı Tıraş Bıçaklan 
llalis Js,eç çeliğinden mamul olup cildi ıahriı etmez, taravet ve 
güzelli~ı tezyit eden iktisadi bir alettir Hekimlerimizin raporlanna 

itimat edaek her ı erde \ A 1. :\ 1 Z bu bıçakları arayınız. 

Bı ·ak1ann ıı1.erine fi() numara"1 bulunn1asına dıkkat ediniz . 

1 rc"hul ("i~ekpna' l<tırativodi l lan :\o .. ~ 

Ist. Evkaf ·müdürlü
ğünden: 

Bir sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunan Emlak 

1 Bıthçekapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında 
8 - 1 No. dükkan 

2 nın asma katında 4, 8, 28 No. o<>alar 
3 Hanın birinci katında 8, 11 No. odalar 
4 ,, ikinci ,. 27, 28, 37, 39 No. odalar 
5 " dördüncü ,, 19, 20 No odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar hir 

senedir. 
• • • 

iki ıene müddetle icar için müzayedeye . vazolunan emllk 
6 - Hanın asma katında 18 No. oda 
7 - Hanın dördüncü katında 23, 24, 25 No. odalar 
Müddeti icarlaı: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki 

ıenedir. 

••• 
Üç sene mOddetle icar için müzayedeye vazolunan emlik 
8 - Hanın uma katında 17, 19 No. odalar 
9 - " birine; " 34 No. oda 

10 - • dördüncü ,. 11, 13, 15 No. odalar 
Möddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

senedir. 

••• • 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler ıçın akdi sabıkın hitamı 

yeni müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 21 temmuz 931 den 11 ağustos 931 

salı gllqü 
Ballda muharrer emlak kiraya verilecğinden müzayedeya 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 
on dört buçüğuna kadar şartnameyi okumalı ve teminatı 
muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üne İstan
bul Evkaf müdürlüğünde varidat müdürlüğünün akarlar ka
lemine ıııüracaatları illln olunur. 

Evsaf ve mü~temilatı hakkında malumat almak isteyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek 
ecri misil raporlarını görebilirler. 

Mühim Bir Tenezzühü Bahri 
iz• • p• tenezzüh seferine BURSA 
mır - ıre tahsiı edilen vapuru 

10 Ağust06 1931 PAZARTESİ günü saat 16 da Galata rıhtımın
dan hareket edecektir. 

lstanbul - lzmir • lstanbul - Pire 

,
I Bilet navlunları 

Llıra Lira 
Birinci ~vki: 15 1 ci mevki yemekli azimet avdet 75 
İkinai " 10 2 ci mevki yemekııiz azimet avdet 40 

Güverte " 4 Guverte azimet avdet 20 
Vapurda her tlirlU esbabı istirahat temin e<lildiği gibi bir çok 

eğlenceler dabi tertip <>dilmittk. Pire tenezzüh ~ne iştirak ode
cek olanlar pasaport muamelelerini ya kendileri yahut i.darelıanemlzce • 
ya.pı!mak üzre mutlaka Cumartesi günü müracaetlarr ehemmiyet ilin 
olunur. İgbu t~nezzüh bir hafta müddetle devam ede<:ek ve 18 Afuatos 
931 Salı günü İetanbul'a avdet edilmig olacaktır. Fazla tafeilit için Ga.
lata'rla Küçük Rıhtım Han 4 No da. Telefon: &yo&lu gıa. 

HAŞARAT pİS yerlerde ®tar, çöpHlkletdt 
nefvünema bulur en mühlik mikroplara

•rasında yatar ve nihayet yemeklerinizin üze-1 
rme konarak onları bulattırırıOnlar aizl öldü".'· 
meden, siz onları öldürUnüz, Fllt pUakürtünüz. 

Flit, sin&k, slvrısınek, pli-e, ·karınca, gUve, 
tahtakurusu gibi hapratı ve bunların tohum
larını imha eder.oHaşaratı öldürür fakat insan
lara asta zararı yoktur. Kullanalmaaı kolaydır. 
Leke yapmaz. Flit'I diğer hafarat imha edlc 
eczalarla teplf etmeyiniz. Siyah kuşaklı sar 
tenekeler üzerinde asker,.markasını lateyinl1 

f°LIT 0 osKDRTONoz 

.. :::;; ~ ·~~ ..... . 
' ... ... -·· .... ~i~ 8 

6 ·-·-

flıin iıtıfaalniıi ttmin •imik maksodilı Flit. ıaı.ıı mQhQr/Q taneiılırdt ıatılmakladır 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul· Galata Voyvoda Han 

l'ür~iyc \e \\ ı . .;tlır\:ı C'urnht1n\'1.:• t>•i :\l.:ıarıf idarl·lerincc ınusaod:ıt.. 

Leyli • Nehari "SEN jQRj }" •ve ticare 
ve nim leyli " ısesı mektebi 
lsranbul Galota <;ınar -.ıkak 2 (lngill~ Jcncral kon50Joslup;u }lnınd•.• 
imtihanlar: 9 \e 10 F.\lül. Tedrimı 12 ~:ylülde başlanır. 

Kayıt muamelAıı her salı, perşembe ve cumartesi ı:unlerl Q-15 ara· 
sında. Bernberltrintle nüfu, tezkeresi, doktor raporu~ a~ı şehadetname~i 
ılc e\ v•ke bulundukları mektep tasdiknamesi 'e tiÇ<r ııta fotop;raf 

getirmeleri JAzımdır 

Şirketi Hayriyeden: 
Şirketi Hayriye tarafından genç deniz sporcularımızla yii 

me meraklılarının mümareseleri için ahioren Büyükder 
Avnıpadaki emsali derecesinde mükemmel bir tarzda in 
olunan (LİDO) yüzme havuzu ile atlama kulesine yüz 
bilmek şartile müsabaka günleri haricinde dtihuliye venniy 
rek girmeğe ve yüzmeğe hakkı vardır. Spor klı8plerine dal 
ve anlardan vesikayı haiz olanlar müstesna olmak üzre diğ 
zevatın yalnız büfeden alacakları şeyin üoret:iııi vennek ka 
dir. 

7, 14 ve 21 Ağustos cuma günleri 

Havuzda ve Atlama Kulesinde 
klüpler tarafından secmc ve su topu müsabakaları 
ibayramı yapılacakt:ıır. 

1 Defterdarhk ilanları 1 ------
Sabık Hükumet zamanına ait Borçlara mukabil mahs 

bu Umumi kanunu mucibince Deybı İlmühaberi alan EshııP 
matluptan aldıkları deyin İlmühaberi muhteviyatını hen 
mahsup ettirme~ veya deyin ilmühaberinde baki.yyci fstitı'. 
kakı kalanlarla 926 senesi Mayıs nihayetine kadaır mtiracal 
ederek yeddine müracaat vesikası almış ve faıkat lisebebiııJ 
minelesbap alacağı henüz deyin ilmühaberine ra.ptedileııı' 

mi§ olan eshabı matluptan deyin ilmühaberi alanlar dey' 
ilmühaberile alamıyanlar da ellerindeki müracaat vesikasil 
932 senesi Mayıs nihayetine kadar Mal Memurluğuna ba it 
tida miiracaat ederek atiyen çıkacak talimatname mucibine' 
hazine tahvili almak icin ellerine birer numara pusufası al 
malan Mayıs 932 ga; '7.sipe kadar müracaat etmeyenleri' 
alacakları da hazine leyhine sakıt olac.:ı.~ı ilan olunur. 

*** 
lst. Defterdarlığından: 
Satılık dükkanlı kağir ev hissesi, No. 204-204/1, Tahta ı111' 

nare caddesi Hacı İsa mahallesi, Balat, sağ tarafı Mişon '" 
Yani efendilerin arsası ve evi, sol tarafı Ahmet şah evi, arl<B 
sı Kosti veresesi sabunıhanesi., önü tahta minare caddesile çe· 
vrilmis; 87 aıışın 12 parmak yerde mevcut dükkanlı kaği·r evi~ 
nısrf hissesi satılıktır. Mezkur hissenin bedeli 4 sene ve 4 

taksitte verilmek şartile tahmin edilen kıymeti 1170 liradıf 
Satış açık arttırma, 22-8-931 Cumartesi günü saat onbeşt1 

defterdarlrkta (M.338) 

Ceyo~::kat~n~~~e~~35~1~ e~r~ 
ziibreviye tedavihaneıi. Hrıün sabahtan aktaına kadar. ';,,} 

• 


