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Hava kahramanları bu sabah gittiler 1 
Büyük dert etrafında 

radikal 

m ~ ı 
Gazi Hz. ---

Tifo salgın değil, 
haldedir 

eA 

mevzıı 
• 

ni 

Istırap umumidir; 
tedbirler ister. 

Dün sabaha kar:i' şehrimi
zi teşrii buyuran Reisi 
Cumhur Hz.dün s'l!ıat 19 da 
Ertuğrul yati ile Ya/ovaya 
avdet buyurmuşlardır. Baş
vekil ismet paşa Hz. ken
dilerine relaket etmişler

dir. 

Vak' aların daha ziyade tesadüf edildiği· 
yerlerde aşı. tatbik edildi '· 

' I· 
• 
ıl 

1 

. 
k "Sulh muahedeleri,, keskin 
dır harp ve intikam havası için 

1
.e Yapıldı. Mağlupların kabi
/Yet ve tahmili derecesi, hat
ba Yaşamak ve inkişaf etmek 
akıu hiç düşünülmedi.• 

Mesela: Almanya, bütün 
~eşkilatile yalnız karın toklu
rna çalışacak, çalıtacak ve 
Utün bu çalışmalarının seme

•elerini galiplere verecek .. Bu 
llıantık uzun müddet yürüye
~e.z. Almanyaya harpcuyane 
k~ıder isnat ediyorlar. Ha~~u-

1 bütün memleket pasıfıst 
olsa bile bu kadar tazyike 
dayana~az. Bir gün infilak e
der. Ruhların, içtimai vicda· 
t:ıın infilakı geç kalsa bile her 
rYden ziyade bayat ve ikt~sat 
'nuntarına tabi olan hadısa-

lın ..,yri durdurulamaz, bir 
ta · taftan mutlaka patlak verır · 
~ıııın için hakrki sulhu temin 
•Çin bir an evvel makulita rücu 
elnıek lazımdır.,, 

Bu sözleri yegane bundan 
lıeı sene evvel Almanyanın 
küç_iik bir şeh;inde ciddi, ~~ -
ledı) bir Alman diplomatı soy-
leıııişti. , 

.ı\lmanyada bu kanaatte 
0 nlar; . yalnız mahdut -~e 
lııuayyen eşhastan ibaret degıl

e di. Telakki pek umumi idi. Al
lııanyada birçok siyasi cere
Yanlar, birçok siyasi fırkalar 
lııevcut olmakla beraber, va
~İYeti mütaleada hepsi de ayni 
lleticey varıyorlardı. Onlarm 
arasındaki ihtilaf, daha ziyade 
hedefe varmak için hangi yolu 

1• seçmek lazım geleceği nokta
sında idi. Milliyetperverlere 
İsnat olunan mübalağalı fikir
ler istisna edilirse, Almanya
nın bütün siyasi teşkilatı, bu 
~areyi sulh ve emniyet Y?lile 
•stıhsal için senelerdenberı fa
ııliyet sarfetti. Lokarno itilafı, 
Oaves planı, Yung plim ... Bun 
latı.n hepsi bahsettiğimiz sulh
~tverane faaliyetin merhale 
lııerhale, mütkil mücale~erde~ 
~0nra elde edilmiş netıcelen 

' 

idi. 

t. Mağlup Almanyanın galip
e~e ödemeğe mecbur olduğu 
ıııdyonlar, son zamanlarda ta
hanımülürt hududunu aştı. Son 
lııali buhran· Almanyanın bu 
külfete uzun' miiddet taham
lll"I · de u edemiyeceği kanaatın 
olanlara hak verdi. Bugün 
borçlu yanlız Almanya değil; 
~?un alacaklıları ve belki bü
~lln dünya, çok ciddi bir vazi-

C\ karşısında bulunduklarını 
:ı•anuşlardır. Bu vaziyete 

~ k uvakkat ve yarım tedbirlerle 
• 11•şı konamaz. F evkalide va

:•Yetlerin çare ve tedbirleri de 
evkalade olmalıdır. 

.ı-. Her halde felaketin bütün 
"un · b'" bij Yayı sarsmaması içın us-
t tün Yeni bir politika, radikal 
edbirlere istinat eden bir te
~atnüh politikasına ihtiyaç var-
y •r .. Kanaatimizce alınacak 
l en, tedbirlerin başında borç
i 'j ~eselesi ve tahdidi \eılih~t i y1ndeki istikameti, umumı
llı~I e tamamen değiştirmek '.'I
lı •dır. Bunun ilk şartı ıse 
ti~ı· milletin hissiyatından,, tec;
) etrn~si, realist bir zıhnı-
et ve k f ·ı . . .. e 'İdi a a ı e vazıyet• gor~ -

v
11 

r. Terakki ve medenıyet 
) •ıtaları ve bilhassa yeni ha-. 
l\ı~~I Ve iktısadi münasebat, 
b 1, etleri o kadar birbirine 
• "ııladı ki bundan böyle her 
ııa.n . , 
ııa.ı·!'. bir muharebeden sonra 
ı,t1

1P ıle mağlubun uğrayacak: 
'rq Zarar ve ıstırabın derecesı 
h ında büyük bir fark ohnı
)a. ~kktır. Bu hakikati anlamı -
la,n almadı. Fakat onun icap
;,1~::. hala ayak uyduı·mak 
ltö, •~enleı· de vardır. Bu da 

lerır ki, bütün milletler, en 

maddi ve hesabi olm~sı liz'.m 
elen politika İ§lerınde bı~e 

ıı · edecek bır 
hissiyattan tecrıt .. .. 
kemal seviyesine henuz yu~ıel
memitlerdir. Bekliyorlar ki, za 
man ve hadisat, onları ~a .~u 
b .. '"k hakikat önünde dız çök-uyu . 
t .. .. ı Umumi vazıyete ve 
urıun. . 1• itinin ufuklarında behren a a-

metlere bakılırsa, ' bu yolda 
taannüt edenleri de hadisatın 
icbar etmesi, çok gecikecek de
ğildir. Amerika ve lngilter~in 
Almanya lehinde açık ve mus
pet bir politika takibine ka
rar vermeleri için bir kaç sene 
geçmesi lazım geldi. Vakıa 
Amerika ve lngilterenin bu 
kararı yalnız Almanya için de
ğil, bizzat kendi ha~at. v~ 
menfaatleri için de zarurı ı.~ı. 
Esa'sen bütün mesele, bu ~uş
terek zarureti tam vaktınde 

d. • 
takdir etmekte ır · 

Anlaşılıyor ki, bugün bu· 
lunduğumuz nokta ile varma~ 
istediğimiz hedef arasında_!ô 
mesafeyi bir sıçrayı§ta alına~.• 
imkan yoktur: Adım ~dıın yu
rüyeceğiz. Ancak dıkkat et-

k la"zım ki ifrata vardırılan 
me , 1· 'k 
bu itidal ve atalet po ıtı ası; 
yakın bir atide geçmiş zaman 
ve fırsatlan hüsranla, neda-, , . 
metle aratacak meş um netıce-
lerle milletleri kar9ılaştırma-

Amerikalı tayyareci
ler bu sabah gittiler 

Buradan doğruca Cenovaya gide
cekler ve oradan vapurla 

Ameri'kaya avdet edeceklerdir 

Tayyareciler Türkiyeden ayrılırken bü
yük bir teessür duyduklarını söylediler 

Amerikalı hava kahramanları bu ederek, Nevyorka avdet edecekler
sabah saat dörtte şehrimizden ayrıl dir. 
malan mukarrerdi. Nevyorktan uçara[< meml•ketle-

Dün öğleye kadar kıymetli mi- ri olan Bostona gideceklerdir. Tay
safirlerimiz.in hareketleri hakkında yarecilerden M. Pollando dün Y c
hiç bir kararları yoktu. Ancak öğle tilköye giderek, tayyarenin hareke
üzeri almış oldukları bir telgraf, ti için son hazırlıkları ikmal ederek, 
derhal hareketleri fikrini kendileri· motör tecrıibeleri yapmış ve tayya-

sın. t I'-' tın' ti' B k ·· · reyi mükemmel bulmu•tur. Türkiye Cümhuriyeti; öte· ne e -.ın e ış r. u arar uzenne , 
·· t · ti' ı · Tayyare 1500 kilo benzin almış-denberi takip ve müdafaa etti- •aat uçte ayyare cemıye merKezı. 
- d Aı, 1 t L·-ld tır ki, benzin hazinelerinin yarı is-

g• i en samimi sulh politikasın- ne muracaat e er--. • an.... an 
1 k bu • • d k· 'd ki tiabı demektir. dan mülhem olarak, gerek ayrı ma mec rıyetın e "' r a-

k t 1 1 b'ld' · ı d" Tayyareciler aym 24 ünde Nev-borçlar meselesinde, • gere rıru eessur er e ı ırmıt er ır. 

1 b hd'd' · 1 · d k T yorkta bulunacaklardır. Hareltet İs· tes i atın ta ı ı ış erın e ço ayyare cemiyeti derhal Kolor-
d b. · k' · - · · ı tikametini Selanik, Roma üurinden ürüst ır sıyaset ta ıp ettıgını du, vi ayet Ye belediyeye malılmat 

• l' t"k d 1 · · T g-..mek suretile tayin eta1iılerdir 
umumı po ı ı asın a ya nız ve ~ermıılir. ayyareciler sabah saat -· 
yalnız memleketin ihtiyaçla- dörtte Yetilköyden hareket ederek ve Cenovaya 12 ııaatte gidecckler-
rından, temayüllerinden ve doğruca Ceveveye gidecekler, ora~ dlr. 
binnetice sulh ve itilaf arzu- dan ayın on birinde vapurla hareket (Devamı 6 ıncı sahifede) 

sundan mülhem olduğunu her '=====-=---=-=----=--------= 
gün yeni bir misal ile gösteri-

yor. 
Siirt ıneb'u•u 
MAHMUT 

"i(öyiÜy;-;~~d;; 
Mes'uliyeti köy ihtiyar 

hey' etleri 
deruhte edecek .. 

ANKARA 8 (Telefonla) -
Ziraat Bankası köylerdeki huğ 
day vearpan~n köylünün ban~a 
matlubuna karşı bankanın gos 
tereceği köy anbarlar'.na y~rleş 
tirilmesi için şubel~n~e lazım 

len talimatı vermıştır. Bu a
!ıediye köy ihtiyar hey' etleri-. 
nin mes'uliyet ve müra~abelerı 
altnıda cereyan edecektır: Ban 

k 
imdilik bu muameleyı ken-

a ş k"' ı··ı 1 
d. . borçlu olan oy u er e 
ısıne d'" k'" 1 .. a acaktır. ileride ıger oy u 

Y 1? h ı·· ·· de satın alma lenn ma •U unu • 
muhtemldir. Banka bu bug-

dıay ve arpayı bugünkü piyasa 
üzerinden hesap edecek ve ~rç 
lu hesabına bu suretle gı;çıre-

cektir · 
Depo edilen buğday ve arpa 

.1 . fazla fiata satılacak olur-
ı erı 1.. • d 1 sa fiat farla köy uye ıa e o u-

nacaktır • , ......................... . 

M;tb~~ Celsesi 
ittihadı Terakki Ali Kemali afa-

. t" hakkı da vardı. Ben 
roz etmış ı, • 
Avrupada mektebi hukukta ıken A
. K 1 de mcl<teb hukuka serbell 

lı ema d' B d 
1 be 

olarak devam edr ı. en en 
ta e "h' h k 
b• '·'tap istedi Fransa tarı ı u u-
ır "' ' . b' k-k Sonra iade etti. lçınde ır a-
u. .. d .. Dedim ki belki Ali 

ğıt gor um. 
.. -ı Bey kitaptan notlar alnıış 

Kw- · d' ba 
be de istifade edeyım ıye -ve n 
dagönderıniş. Bir de okuyorum 

;: Istanbuldaki dostundan biı· ınek
._. d·ye bana sorarsanız, Dcw 

tup, aım ı 
'yon bende yoktur .. 

nonsı 

Devamı 7 inci sahifede 

Yerli mallar sergisi 
hazırlandı ! .. • 

Serginin bütün hazırlıkları ikmal 
edildi. Salı günü açılıyor .. 

Milli sanayi birliğinin üçün- muştur. Yalnız geçen seneki 
cü yerli mallar sergisi salı gü. sergiye iştirak eden ınüessese
nü .aaat 16 da açılacaktır. Ser- lerden tütün inhisan ve Sürey
ginin küşat resminde hazır bu ya Paşa Bozyük kereste fabri
lunmak üzere B. M. M. reisi kası sergiye iştirak etmemişler 
Kazım ve Başvekil ismet Pa- dir. Bu seneki sergide bahriye 
şalar davet edilmişlerdir. orkstrasından maada, bir de 

Matbuat mümessilleri bu- cazbant bulunacaktır. Ayrıca 
.. h • ette sergiyi ziya mektebin yan bahçesi sinema-gun ususı sur b . d'I . . S 

d ki eli ya ta sıs e ı ını,tır. erginin 
ret e ece er ır . 1 on beş gün açık ka ması mukar 

Üçüncü yerli mallar sergisi· . rer ise de, bu müddetin ileri de 
nin bütün nevakısı tamamen 1 temdidi zarureti hasıl olacağı 
ikmal edilmiştir. Bu seneki ser i muhakkak addedilmektedir . 
gide, bina dahilindeki salon ve ! Sergi sabah saat 9 dan gece 
koridorlar -Hatta pencere İç· 1 22 ye kadar açık kalacaktır. 
!erine kadar- her taraf tama· 1' Haftada iki gece Cumhuriyet 
men itgal edildiğiı:den ön ve gençler mahfili temsil hey'eti 
yan ba~çelerde müt~:ıddit pav 1 t~rafındaır temsiller verilecek
yonlar ınşas zaruretı hasıl ol- tir • 

Halkın da aşı~anması lazım ! 
Maarif 
Vekili 

Dün Maarif nıüdürlü
ğünde ve Darül

fü_nunda meşgul oldu 
Maarif vekili Esat B. dün maa-

rif müdiriyetine r'"lerek 
müdür Haydar 
Bey ve vekalet 
umumi müfettişle 

rile maarif itleri 
haklunda görüş

müştür. 

bir ~aat 

Son günlerde şehrin bazı 
semtlerinde tifo vak'asına tesa 
düf edilmektedir. Bilhassa Ni. 
tanta§ından Beşikta,a inen 
mmtakada, Şitli ve Kurtuluı 
taraflarında tifo hastalığı he
men her evde vardır. Hastalık 
daha ziyade küçük çocuklar a. 
rasmda hükmünü sürmektedir. 
Nişanta§ında oturan bir çok a 
ileler çocuklarını batka yerlere 
göndermektedirler. Hastalık 
süt, su gibi içecek teylerle mey 
vi ve sebzelerden geçmekte
dir. Belediye sıhhiye müdürlü
ğü yaptığı tetkikatta hastalı
ğın münteşir bulunduğu saha
larda açık lağımların mevcut 
olduğu ve bunun tifo mikrobu 

Vekil B. müte
akiben darülfünu· 
na giderek emin 
Muammer Raşit 

B. ve müderris
lerle bir müddet 

nu tevlit ettiği neticesine var
mı§tır. Bu civardaki lağımların # 

üstü açıktır ve bir türlü kapa
tılmamaktadır. 

görüşmüştür. Bu esnada Darülfü
nunu alakadar eden muhtelif mese
leler mevzuu bahıedilmittir. Vekil 
B. daha on gün kadar şehrimizde 

kalacak, bu müddet zarfında bazı 

maarif müesseselerini ziyaret ede-

Şehirde büyük kanalizasyon 
faaliyeti bulunduğu için, bina- " 

cektir. _____ .... __ _ 
Matbuat 
Kanunu - ·------Bazı Rum, Ermeni, Ya-

hudi muharrirler de ga
zetecilik yapamıyacak .. 

ANKARA, 8 - (Telefonla) Mat 
bµat kanunu buaünkü resmi gazete 
de neşrolu ndu. Reımi gazete nÜı· 
halan öğle trenile lstanbul Vilaye
tine gönderildi. 

Yeni kanun bueünden itibaren 
mer'i olacakbr. Kanunun formalite 
olarak ııazetelere tahmil ettiği ·şe

rait için on beş gün müddet bırakıl 
mııtır. Bu müddet :zarfında gazete
ler kanun ahkamına tamamen teva
fuk ehniı olacaklardır. 

Bu meyanda gazete ıahipleri ve 
muharrirleri hakkında da kanunun 
tatbikini acilen emrettiği bazı hayıt
lar vardlr ki bunlara nazaran başta 
Arif Oruç Bey olmak üzere bazı 

muharrirler gazetecilik etmekten 
menolunacaklardır. Bu meyanda 
ıehrimizde müntetir bazı Rumca , 
Ermenice ve Fran11zca gazeteler
den hazılanrun nhip 'fe muharrirle
ri de düıman itııalinde amali milli
yeye muhalif hareket ettikleri ve 
düımanla teıriki metai eyledikkri 
için gazetecilikten menedileceklcr
dir . 

Soygunculuk 
Vak' ası 

Vali, Polis müdürü }an· 
darma kumandanı 

dün Yaloveua gittileı 

)ardaki lağımların kapanması 
ihtimal edilmektedir. Şehir 
meclisi içtimaında vuku bulan 
şikayetler üzerine, bu kabil la
ğımların kapanması tekarrür 
etmiş ve bu husuıta bütçeye 
bir mikdar tahsisat konmuştu. 
Fakat bu tahsisattan da bir tür 
lü istifade edilmemittir • 

Lakin resmi belediye istatiı 
tiğine göre, ayın birinden düne 
kadar kaydedilen rifo vak'ala· 
rınm adedi 10 dur. Gene beledi 
ye sıhhiye müdürlügünden al
dığımız malumata göre, tifo
dan vefat eden kimse yoktur. 

Blediye sıhhiye müdürü Ne
şet Osman B. dün bir muharri 
rimize demiştir ki: 

Politika , 

İSPANYA 
l~panyollar terbiye edilecek 

geri bir halk yığım idiler 
lspanya'nın başından tacı at
mak ve bu geri halkı yetiştir
mek, lspanya'yı garplılaştır
mak lazımdı. 

Avukatlar, politikacılar ve 
gazeteciler sokaklarda marsey
yez çaldırarak FranSJz demo
krasinin galebesine çalıştırlar; , 

muvaffak oldular. 
Anar.şi zıpkım, İspanyol bo

ğasımn boynuna saplamp kal
dı. 

Nümayiş, grev, h<Jr türlü in
zıbatsızlık ve her türlü politi
ka oyunu, lspanya'yı herhangi 
bir kuvvet olmaktan çıkardı. 

içinden darmadağın olduk
tan başka, Katalonya ayrıfa~ak 
memleket iki .oarçaya bölün
dü. 

ispanya, geri kalmış olma
sının bir, Ceneral Primo Deri
vera diktatörlüğünün idealist 
unsurları toplıyarak hedefi 
muayyen, sistemi muayyen,· 
bir fırka hakimiyeti kurma
mış olmasının iki, ispanya key 
fi idare, avukat ve gazeteci po
litikasının ceusını çekiyor. 

f ispanya şelsizliğin cezasını 

Muhiddin 'Ve Ali Rıza 6egler çekiyor. 
Yalova - Gemlik yolu üzerinde HEPSi 

vuku bulan ooygunculuk vak'a11 Yalnız ispanya delil, Porte-
hakkmda dünkü mishamızda tafıi· kiz ve bu iki memleketten do-
15t vermiıtik. ğan Cenup Amerikası cihnhu-

Bu hususta tahkikata nezaret riyetleri hepsi, bir tek man
etmek üzere Vali Muhiddin, Poliı za.ra göstermektedirler. 
Müdürü Ali Rıza Beyler ile jandar- Halk yığınları terbiye gör
ma kumandanı dün Yalova'ya ııit· memiştir. Onun için ya, yalmz 
mitlerdir. bir adamın keyline esirdir/er; 

Kıırtuluş'ta açık lalam
lardan biri:ıi 

- Tifo vak'alarmın tesadüf 
edildiği yerlerde aşıyı teşdit e
diyoruz. Lazım gelen tedabiri 
ittihBll ettik. Fakat halk da mü 
teyakkız olmalı, yiyeceğine, içe 
ceğine, dikkat etmelidir. Açık 
liğımlann da tesiri vardır. Hey 
eti fenniyeye bir müzekkere ya 
zarak bu huıusta nazarı dikk -
ti celbedeceğiz. Tifo vak'alarıbe 
lediye doktorunca günü güniı
ne takip edilerek bize bildiril
mektedir . ., 
Diğer taraftan Sıhhiye müdi 

ri Ali Rıza Bey de diyor ki: 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Falih RJFKI 
ya anarşi lram içinde boğul
maktadırlar. 

Keyif hük{Jmeti ve anarşi 
politikasım yapanlar, hepsi
nin, Fransız demokrasisinin 
edebiyatı ile gözleri dönmüş
tür. 

Hepsinin bUyük ticareti, bü
(Devamı 6 ıncı sahi/ede) 

iktisat 
Vekili geldi 

Çekoslovakya, İsviçre 
ve Parise uğrayacak 

Bir kaç gün evvel şehrimize gel
mit olan lktısat v ' •· Muıtafn Şe
ref Bey dün ak
f8Dlki konvanıi

yonelle Çekoslava 
kya'ya hareket et
mittir. Vekil Be
yin ekspresle ha
reketleri mukar
rer iken, sonradan 
konvanıiyonellc 

hareketi tercih et
miılerdir . 
Şehrimizdeki ik

tısadi devair ve M. ŞEREF B. 
müessesat erki.nı vekil Beyin teşyi. 
inde hazır bulunmuılardır. 

lktısat vekili Mustafa Şeref Bey 
hareketinden evvel Sirkeci ııarında 
kendlaile görüşen bir muharririmi
:ıe demiıtlr ki: 

- Buradan dogruca Çekoılavok· 
7a'ya gidiyorum. Oradan lsvirıcye 
ve bir hafta kaldıktan sonra da Pa
rite ıideceiim. Syahalimin ne ka. 
dar devam edeceğini bilmiyoruın. 
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2 PAZAR 9 ACUSTOS 

Siyasi tefrika : 17 

HARİCİ HABERLER •• ··~·- • .:--- .. :·.~- J .-~ .. , 

E MENİLER ~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~-

Yazan: A. H. 

Hoybunlular .. 
Şikayetimizi Şerif (paşa) vasıtasile 

Cemiyeti akvama bildireceğiz 
Ayni tekilde Pariae g~~eco:k ı lılara v.e ~ngili.zlere güve.~ 

bir Alman Jeneralının gormı - Irak hükumeble harbe gtrış-
yeceği muhakkaktı. Yine bu. tik.., . . 
n .. rağmen Maretal Hz. J..erı Sonra bır Fransız sen du
Suriyeye geçiyor ve cümhuri- Y.U~uy~~: ~ürkle~ A~rı hareke
yetimiz aleyhine çalışan un- tını bıtırdıler, tımdı serbest 
surlarla mülakat ve onları teş kalan kuvvetlerini Suriyeyi is-
vik ediyorlar. (l) Bu hususta tirdat için cenup hududuna 
eiimizde gazete haberlerinden topla?1yorlar • . . . 
ba3ka bir delil bulunmamakla .. Bır taraftan Cezıreı İbnı 
be;aber : Mesela, Maretalın Omerde Türk alayları topla
Halep, İskenderun gibi mühim nırken diğer taraftan cenup 
mevkılerde ancak birer gün ve hududu boydan boya tahkim 
ya bir kaç saat kaldıkları hal- olunuyor. 
de bütün askeri kuvveti bir Türkler bu hususta ltal
bölükten ibaret olan Dirzor'da yanlarla uyuştular, İtalyanlar 
iıç gün kalmış olmaları _bize har':'te .. kazanamadı~ları Suri
bu haberleri sahih gösterıyol'. yeyı T urkler vasıtası le el.de et-
B r müşirin bir bölüğü teftiş mek istiyorlar.,, . 
ve tetkike gitmesi fevkalade Sonra 25 - 1 - 931 T. lı El 
addolunmaz mı? Teftişlerden kabs ilave ediyor: 
sonra Maretal Cenapları Be- "Türkiye iktıaat buhranı 
ruta gitmiş ve orada, makale- içindedir. Bundan kurtulmak 
!erimizin başında anlattığımız için Suriyeyi istirdat etmeğe 
üzere, aliye divanı harbinin çalışması gayet tabiidir. Hat -
mahkiımları namına yapılan ta İngiltere bile Amerikada 
heykel önünde merasim yap- bıraktığı araziyi şimdi aramak
tırmış ve para ile tutulan yas- tadır. 
cı kadınları ağlatarak güya İtalya Akvam cemiyetinde 
Suriyede Türk kinini ateşlemiş Mandaların taksimini isteye
tiı cek ve muvaffak olamazsa 

Nihayet meşhur Türk dos- Türkiye vaaıtasile istilaya mü
tu Klod Farer geliyor; namı- racaat edecektir.,, 

na caddeler açtığımız hürmet Bu şayialar bıktırıcı bir na
ve büyüklükte Piyerloti derece karat gibi Şikago Tribün sahi-
sine yükselttiğimiz bu zat falarından hemen bütün cihan 
Parise döne;· dönmez aleyhi matbuatına yayılmış, fakat 
mizd~ beyanat ve neşriyatta satırların altını okuyabilenleri 
bulunyor. İsmail Müştak di- güldürmüştür. Çünkü biz 'hu
y r ki: ( .. ya onun dostluğu dudumuzu hakikaten tahkim 
samimi değildir yahut menfa - ediyorsak bu tecavüz edeceği
at dünyasının cazibesine o da miZ'e değil, Cenuptan tehlike 
dayanamamıştır!) Bizce bir se gördüğümüze ve hududumu
bep daha var: Fransızlar siya- zun gerisinde taciz edilmeksi
ai muvaffakıyetler için bizi pro zin çalışmak azminde olduğu
paganda ile zayıf düşürmeğe muza delalet eder. 
çalıtmaktadır. Fakat onlar Suriye İstihbarat servisi bu 
buna çalııtıkça merhınn Piyer istila şayiasını 0 kadar heyecan 
lotinin (Sevgili Fransamızm lı bir tekle soktu ki Suriyede 
farkta ölümü) ismindeki eseri Fransız organları "Fransa ile 
siyah kefenile yükselmektedir. bir an evvel ittifak edelim. 

Yine batka bir safhaya ge- Çünkü hariçten gelecek tehli-
çelim: keye ancak müştereken muka-

Ağrı harekatı bitiyor. Hoy vemet edebiliriz.,, 
bun merkezinden, yani Suri- yahut "Dörtlü,, ittifak a
yeden Amerikaya kadar dağı- leyhimizdediı·. Meb'us Şveflen 
lan bir sea "hayır, diyor, Ağrı 

Almanyanın. 
hareketi bitmemiş, kış münase (Bitmedi) 
betile mecburi bir mütareke 
devrine girilmiştir. Martta 

Rus ve Lehistan 
orduları 

MOSKOVA, 7 (A.A.) - Saliıhi

yettar mabafilden aldığımız malu
mata nazaran hariciye komisrri M. 
Litvinof Lehistan•ın Moıkova ıeliri. 
M. Pateki, Sovyet Rusya ile Lehit 
~an'ın hali hazrrdaki ordu kuvvet· 
leri hakında iki memleket arasında 

doğrudan doğruya malumat teatiai-

Hoybun kuvv;?tleri ( ?) daha 
büyük taarruzlara geçecekler
dir.,, Mart geliyor, ayni ses 
büyük taarruzu nisana, mayı
sa hazirana atıyor, hatta ağus 
toaa girmiş olmamıza rağmen 
Hoybun rüesasından Haşim 
Bey EI'ahrar gazetesi batmu
harririne uzun ve çok cahilane 
beyanatta bulunurken diyor 
ki: "Bizim istiklalim;ze en bü 
yük engel İngilizlerdir. Son ne davet etmiıtir. 
günlerde hakta çalışan sabık 
Süleymaniye mutasarrıfı Tev
fik Vehbi Bey idaresindeki ko
mite muhtariyet istediği için 
Irak hükümcti onları tevkif et 
ti. 

İngiltere bugün bize ha-
kimdir. Fakat yarın karşısın
da hukukumuzu müdafaa eden 
adamlar görecektir. Hazırl;ı.
nan şikayet ve raporumuzu 
Şerif (Pa~a) va>ıtasile Akvam 
cemiyetine !tadar götüreceğiz. 
(2) Türklerin iddiasına rağ
men Ağrı bizim elimizdedir. 
Ben bir ay evvel orada idim. 
Ağrı silsilesinde ve civarında 
150,000 nüfusa malik aşiretler 
vardır. Bunlar İhsan Nuri (pa 
şanın) idaresi altında yaşamak 
tadır. Türk kuvvetleri bu mm 
takalar& girm~k istiyorlarsa da 
geri püskürtüyoruz. Biz huku
kumuzu eltie etmek için yalnız 

ürklere değil icabında her 
hangi bir devlete de iliinı harp 
e eriz. Nasıl ki Türklere, İran 

(1) Mareşal Franşe Despe 
res Çerkes Etemle görüşmüş
br. (Gazeteler) 

(2) M;ster Kop delaletile 
üraca:ıtlan ve ne cevap al
ıldarı yukarda izah edilmiş-

Madritte arbedelar 
MAORIT, 7. A.A. - Enterna-

syonal martını terennün1 etmekte 

olan bir talmn nümayişçilerle bun

lan daiıtmağa uğraşan polis ara

sında bir arbede zuhur etmiştir. 

Piyade ve süvari muhafızlar, bir

kaç defa hücum etmlk mecbuı iye
tinde kalmışlardır. Nihayet saat 4 

te sukUn ve asayis iade edilmiı-

tir. 

Cemiyeti Akvam 
meclisi ruznamesi 

CENEVRE, 7. A.A- Cemiyeti 
akvam katibi umumiliği Eylul bir-
de lapanyol hariciye nazırı M. Ler-
roux'unun riyaseti altında toplana

cak olan cemiyeti akvam meclisinin 
ruznamesini tebliğ etmiıtir. Ruz

namede 23 mesele vardır. Bi1hasıa 
yukarı Silezyadaki Alman ekalliy,.t-
leri me~elesi ile Alınan .. Avustut·ya 
gümrük birliği hakkında La Haye 
adalet divanının 

tebliği vardrr. 
vereceği 

Zelzele 
SYDNEY, 7. A.A.-

kararın 

Riverviev 

Co!lege rasathanesi, 3 saat müddet-
le şiddotli zelzeleler kaydetmişti~. 

Zelzelenin merke:!:i 2,240 mil mesa

fede olduju tahmin edilmiştir 

• 

Prusya diyeti feshedilecek mi? 
-------------· 

Roma mülakatını 
ilk neticeleri Arayı umumiyeye bugün müracaat ediliyor 

Netice 
Ne olacak? 
Prusya diyetini dağı

tabilecekler mi? 

Alman Filistin de 
Nazırları Vaziyet 

Romaya vardılar 
ve M. Musolini 

ile görüştüler 

-----Hükumet beyanname 
neşretti ve 

yeni tedbirler aldı 

Alman Başvekili, M. Mussoiin 
Berline davet etti 

ROMA, 8. A.A. - Ajanı lstefani atideki tebliği n 
yor: 

ROMA, 7 A.A. - Alman başve
kili M. Brüniog ile hariciye nazırı 

M. Curtlus bu sabah Roma'ya gel
miılerdir. Alman nazırları, istasyon 

da hükumet erkanı, acfirler, birçok 
ltalyan ve Alman ricali tarafından 
kabul edilmitlerdir. 

KUDÜS, 6 A.A. - Vaziyet ger 
gindir. Biı· nebze endiıe hüküm 
5Ürmekte berdevamdır. Mamafih 
vaziyet hakkında malumat almak 
üzre ili komiseri ziyaret etmiş o1an 
bur.t Amerikan konsolosuna komi

~el· teminat verrniıtir. Hükümet bit· 

be;·anname neşrederek vaziyete ha· 
kun olduğu ve karga1alıklara mdni 

olmak için lazım &'elen bütün tedbll' 
!eri İllihaz eylemiı b'11unduğunu 

bilJiwıiştir. 

"M. Brüning ve M. Curtius ile M. Musaolini ve M. (i 
arasında dün ve bugün müteaddit mülakat vuku bul 
Mükilemat mütekabil anlaşma ve p-ek ziyade samimiyet 
resinde cereyan etmiştir. Mükalemat esnasında Avrupa 
mi vaziyeti temamen tetkik edilmit ve hali hazırdaki mü 
tm izalesi için tekmil hükümetlerin faal bir surette tetri 
saileri lüzumu müttefikan tanınmıtlır. 

Keza önümüzdeki terki teslihat konferansının cihan 
ve iktısadiyatmın nef'ine müsait ve hakiki neticeler ve 
si için sarfı gayret edilmesi lüzumunda da ittifak edilmi 

İki hasım: Çelik Miğferlıl, 
reisi M. Seldte ve Prusg« 

başvekili Olto Braun 

Baıvekil M. Brüning gazetecile
rin sordukları suallere cevaben ~u 

beyanatta bulurunuıtur: Arkadaşım 
M. Curtiuı ile ben bu seyahati Al
manya'nın bütün kuvvetlerini iktı

aadi ve siyasi varlığı uğrundaki mü 

cadele için sarfetmekte olduğu bir 
ıırada yapmağa çıkmıı bulunuyo

ruz. Bu ziyaret l tal ya' da idare ba
tında bulunanlar la tahsi temaslara 

girişmeğe ve bilhaasa ltalya'run gü 
zide hükUmet reisi ile fikir" teati5İn
de bulunmağa atfettiğinıiz ehemmi .. 

1 yeti ispat eder. Bu sahsi fikir teati-

Prı1syada bugün Diyet meclisinin 
feshi için .;ırayı umumiyeye müra
caat ediliyor. Bu hiıdioe, müspet ne
tice verdiği takdirde, Almanyanın 

dahili ve harici siyasetinde müessir 
olacağı cihetle. şa.yanı ehemmiyet
tir. Zaten uzun zanıandan beri Al
manyadaki çelik miğferler teşkiliitı 
Prusyada resi k;ira geçmek için 
mücadeleye geçnıiş bulunuyorlar

dı. 

Prıisyada. ise 3raJ'' uınumiyeye 

şu şekilde müracaat edilir. Eğer 
siyası bir frrka bir kanunda tadi
ıa.t yapmak. ister ve mecliste ekseri 
yeti olm:ızsa, referandöme müraca
at eder. Fakat eve/emirde yirmi bin 
imzalr bir talepname toplaması şart 
tır. Bu imzaların kontrolünden son 
ra Prıi.sya Dahiliye Nazırı referan
dclmıi ilan eder. Referand6mu 
S,200,000 kişinin tasvip etmesi la
zmıdır. Halbuki çelik miğferler tJ.1-
tı milyon rey toplamışlardır. 

Referandômiın neticesi Diyet'e 
arzedilir. Diyet referandcmıl redde 
derse, talep eden fırka Jı.rayı umu
miyeye müracaatı isteyebilir. Ara
yı umumiyeye 13,184,000 kişinin iş 
tiraki lazımdır. Priısyada müfritler 
ae şimdiki Otto Braun kabinesini, 
ne de Diyet'i istemiyorlar. Braun 
kabinesi ise 4 nisan 1925 ten beri 
resikiırdardır. Diyet 20 mayıs 1928 
de intihap edilmişti. 450 meb'usun
dan 137 si sosyal demokrat, 82 si 
milliyetperver, 71 i merkez fırkası, 
56 sı komünist, 40 ı popolist, 7 si 
ziraatçi, 6 sı nasyonal sosyalist, S i 
Hanoverli, diğer 4 meb'us da muh
telif gruptandır. Mtclisin teşrii 

müddeti de 20 mayıs 1932 de bite-

cektir. 

Binaenaleyh Braun kabinesinin 
talii bugün tayin edile~ek. demek
tir. Miliyetperverler, 4in1di resi
kftrda bulunan sosyal demokratların 
yerine gtçmek istiyorlar. Ariıyi u
mumiye netlcesinde Diyet feshedi
lirse, Berlin kabinesindt de tadila
ta intizar edilebilir. Almanyanın 

mali müzayikada ve ecnebi bankala 
rile müzakerede bulunduğu şu sıra 
larda, arJyi umumı"yeniu vereceği 

netice müspet çıktığı takdirde, va
ziyeti daha >iyade teşviş edeceğine 
şüphe edilemez. 

BERLIN, 7 A.A. - Pruaya bü
kUmeti bir beyanname neırederek 

9 Ağustosta yapılacak plebiıistin 

müspet netice vermesinin gayrimü

liaİt akisler haııl edeceğini bildir
miıtir. Sosyal demokrat fırkası, 

mensuplarını 9 Ağustos plebisistine 

ittirak etmemeğe davet etmiıotir. 

BERLIN, 7 A.A. - Mareıal Hin 
denbourg, matbuata bir beyanname 
göndererek Prusya diyetinin feıbi 

için yapılacak referandom aleyhin· 

t!eki tebliği bütün &'azetelerde zor
la ne§rettirmek istiyen Prusya hü~ 
kL.metinin bu hareketini tasvip et

memiştir. Resmi mehafil, bu teıeb
büıün bir tabiye hatası olduğu ve 
vahim neticeler tevlit edebileceği 

ınütaleasında bulunmaktadrr. 

si hakkındaki müracaatimizi ınÜ5aİt 
bir ıurette ve gayet naz:ki.ne bir 

misafirperverlikle kartılamı.ş olan 

ltalyan hükumetine teşekkür ve 
minnettarlığımı şimdiden beyan et

mek isterim. Alman milleti içinde 
bulunduğu ıu iktısadi ı.·e siyasi e
hemmiyetli vaziyette l tal ya hükU

ınetinin Hoover pl3.n1nın tatbik 1nev 

kiine konmasını derhal ve hiç bir 
kayit ileri sürmeksizin kabul etmek 
auretile Almanya hakkında derin 
bir alaka ~österdiğini büyük bir 
minnettarlıkla müşahede etmişti•-. 

Chcquers'te giri~ilmiş olan beynel
milel dostane mükilerneler csnaırn

da hariciye nazırı M. Grandi ile 
görüımek fırıatmı daha evvelce id
rak etmit bulunduk. Biz yalnız Al
manya ile ltalya'yı alakadar eden 
iılere dair değil, fakat bu son sene
ler içinde vukubulan bidiıelerin aç
mı§ olduğu yaraları sarmak iç.in de

ğil yalnız Almanya'ya fakat bütün 
Avrupay~ sulh içinde elbirliğile ça
lı§mak imki.nı verilmek istendiği 

halde halledilmeıi lazım gelen bü
tün meseleler hakkında müzaker~de 
bulunmak istiyoruz. Pek yakında 

1 tal yan ve Alınan devlet adamları 

aratında vuku bulacak mülilitla
rın bu bayll'lı neticeyi vereceğiui 

ümit ediyoruz. 

ROMA, 7 A.A. - M. Muaolini, 
aaat ıo da Venedik sarayında M. 
Brünin&' ile M Curtiut'u kabul et
mittir. Mülakat eanaıında hariciye 
nazırı M. Grandi de hazır bulunmuı 
tur. Ooatane aurette cereyan etmit 
olan mükaleme, bir taat devam et
mitlir. 

M. Grandi bir ziyafet verdi 
ROMA, 7 A.A. - M. Grandi, 

M. Briinin&' ile M. Curtiua terefine 
Bordhese köıkünde bir ziyafet çek
mittir. Ziyafette atağıdaki zevat 
hazır bulunuyordu: 

Ayan Ye meb'usan mecliıleri reis· 

leri, nazırlar ye diier bir tak!m ze
vat. 

Mütekabil nutuklar 
ROMA, 7 A.A. - M. Mutolini, 

dün akıaın M. Brüning ile M Cur
tiuı şerefine bir ziyafet vermiıtir. 

M. Musolini bir nutuk irat ederek, 
ltalyan milletinin Alman milletinin 
resmi mümessillerini büyük bir 
memnuniyetle karırlamış olduklan
nı beyan ile de mittir ki: 

Umumiyetle bütün cihan için ve 

haaıaten Almanlar için pek müıkil 
olan §U zamanlaı·da ltalya. bu '\l'&zi .. 

yetin icabı olan zaruretleri ve umu

ınun müıterek menfaatı namına her 

hilletin uhdesine düıen vazifeyi 
miidrik bulunmaktadır. 

Bütün mütkülleri. izale edecek ve 
herkese bir refah devresi lemin 
eyliyecek olan en iyi çare, milletler 
ve hükumetler arasında daha doıta 
ne bir surette ve daba ziyade faali
yetle yapılacak olan tetriki meıai

dir. ltalya, harbin mirası olan mü
sibetleri ortadan kaldırmak için sar 
fcdilen muazzam faaliyette teıriki 
meaaide bulunmak azmindedir. O
nun siyaset sahasındaki hüsnü ni

yeti, hak ve adalete müstenit haki-

KUDUS, 7 A.A. - Bütiin Yııhu
di ı!azeteleri Kudüı'te bulunan ya

hudileı·in emniyet ve seli.meti hak

kında artık korkulacak biç bir şey 

kaltnadığını ve endişe uyandıt"acak 

bir f.ebep bulu.nmadığını beyan hu
ıusunda müttef:ktir. HükUmt-t va .. 
~iyeti büyük bir d:kkaıle gÖz'l!tınd,, 
l>ulu~durmaktaoır. Otomobil şoför
lerinin bu geoee yarısından iti.haren 

24 saat?ik bir ~ev ilin etmclet·; Fi

ı;fltin'de münakalitı intizaın•uzlı~a 

~sratını~•ır. Sükün daire$İndc de

Viı.m t tm~kte olan grev mav~t·ai ~t.:

riaya da sirayet etmi, ve Kudü; .il~ 
Amman arasındaki müna!cali.tı sek

teye uğratmııtır. 

ROMA, 8 A.A. -- M. Muuolini refakatinde Hariciyı 
zırı olduğu halde Alman sefaretine giderek M. Brüning · 
Curtius'a iadei ziyaret etmitlerdir. Mükalemat eanasmd 
ma ve Berlin sefirleri de hazır bulunmuşlardır. Ziyaret bi 
sürmüttür. 

Sıcaklardan bir 
yangın çıktı 

MESINA, 7 A.A. - Son derece 
de fazla olan hararet Polagania na

hiyesinde kilin Santo-Croce•da bir 
yangın çıkmasına sebezi.yet \'~nnit 

ve çıkan yangın zeytunluları ve ba .. 
demlikleri tahrip etmiştir. Yangın. 

birkaç !>aat devam eden çetin bjr 

mücadeleden sonra bastırılmı, ve 
bu mücadeleye ltarabunyerler, mu ... 

hafızlar ve köylüler iıtir?.k etmiıtir 

Bir fırtına 
TOURS, 6. A.A.- Şehir ve ci

varında son derece mülhit bir fıl'tı

na olmuıtur. Telefon telleri kesil-
mittir, Hasar, 20 milyon 
edilmektedir. 

tahmin 

Saint-Phi lbert' deki 
cesetler 

SAINT NAZAIRE, 6. A. A.
Şimdiye kadar Saint Pbilbert vapu
ru enkazından çıkarılan naşların 

miktan 13 e balii olmuıtur 

Bir rekor daha 
LONORA, 7 A.A.- Tayyareci 

Mollison saat 16,30 da Croydon 
tayyare karargahına inerek 9 giin 
ve 60 dakikada ln&'İltere ve Avus
tralya rekorunu teıiı etm.İf, ve 
Scott'un geçen Haziranda teıis et ... 

mit olduğu rekoru 46 aaat farlı: ile 
kırmıttır. 

ki sulh için teminat olan mütekabil 
itimadı büyük bir faaliyet ve azimle 
yoluna devam edeceğine ye liyik 
olduğu istikbale mazhar olacağına 

enıindir. 

M. Brüning, fU suretle cevap ver 

mİ§tİr: 

Biz, ebedi şehre ıahsi teması,.... 
dan daha faideli birşey olamıyacağı 
kanaatile &'eldik. ltalya, bizim bay. 
ret ve takdirimizi calbeden icraatı 

yolunda hiçbir zafa ve fütura du~
meksizin devam etmektedir. 

Huover teklifinin ehemmiyetini 

ilk defa olarak takdir ve teslim e
denlerden biri de zatı devletleri ol
muıtur. Bu itibar ile herkesin 111in
net ve tükranına İstihkak kesbetti
niz. Almanya ile ltalya aratındaki 

teıriki mesainin hak ve adalete müs 
tenit beynelmilel teıriki mesai le
hinde devam edeceğine eminim. 
Pek uzak olmıyan bir atide müıte

rek mesaimizin muvaffakiyetlerini 

cörerek memnun ve mesut olacaiı
mı:ı:ı ve Dante ile beraber "ita tunc 
cives reıpiranteı'in pace confuıio ... 

nis miıeriaı in ,-audio recolomu•0 

diyebileceğimizi ümit ediyorum. 
Yemekten sonra, M. Briining, 

M. Curtiuı, M. Muaolini Ya M. 
Grandi ıöriifRIÜtlerdi~ 

ROMA 8 A.A. - M. Musaolini Venedik sarayında R 
daki Alman matbuatı mümenillerini kabul etmittir. Bira 
ra M. Brüning İtalya matbuatı mümessillerini kabul eyi 
tir. 

ltalyan Başvekil Berline gidecek 

ROMA, 8 A.A. - M. Briining, M. Muuoliniyi Alma 
kümelinin misafiri olarak 8erline davet etmiştir. M. Mua 
kabule derek teşekkür etmiş, fakat ziyaret tarihi hakkında 
bir cevap vereoıemiıtir. 

Ankarada bir otobüs kazası ol 
ve beş kişi yaralandı 

ANKARA, 8 A.A. - Bugün istasyonla hakimiyeti 
!iye meydanı arasında işleyen otobüslerden biri Osmanlı 
kası önünde köşeyi dönerken devrilmit, içindekilerden bet 
yaralanmıştır, Kaza otobüsün dönemeçte sür'at azaltmam 
dan ileri gelmiştir. Zabıta tahk1kat yapmaktadır • 

Hariciye vekili 
ANKARA 8 (Telefonla) 

Hariciye Vekili pazartesi gü
nü lstanbula hareket ediyor. 

Rizede yeni bir matbaa 
RiZE, 8. A.A.- Bugün Rize'de 

husuıi bir matbaaınm açtlm• vo 

Rize atlıbaftalık bir vilayet gazete
ıinin çıkarılması münaıebetile m&

•asim yapılmıştır. Gazete halka mec 
canen tevzi edilmiştir. 

Maarif Vekilinin 
bir tekzibi 

ISTANBUL, 8 A.A. - Bugün
kü lttanbul gazetelerinde Maarif 
.-ekili Beyefendiye atfen bazı beya
nat neşredilmiıtir. Bunların aılü e

sası olmadığını ve müıariinileyh 

vekil Beyefendi tarafından biç kim 
ıeye ve biç bir veçhile beyanatta 
bulunumadığını teblife Anadolu A
jansı mezundur. 

M. Mac Donald 
M. Stimson 

ve 

LONDRA, 7 (A.A.) - M. Mac 
Oonald, hali hazrrda kızile beraber 
Sutherland kontluğunda ki.in Shi
hercoss' da M. Stimıon'un misafiri 

bulunmaktadır. Mumaileyh, bu ıa
bah Amerikan nazın ile uzun Ye 
mahrem bir mülakatta bulunmut
tur. Bir ıazeteciye beyanatta bulu
nan batvekil, Shibercott'da deYlet 
itlerinin müzakeresine mahal olma
dığını oraya istirahat etmek İçin 
gelmiı oldutunu tÖylemi9tlr. 

Büyük bir yangın 
RAGUSE. 7 (A.A.) - Bir yan

gın, şehrin sanayi müeııeıelerinden 

birini kiınilen tahrip etmittir. Ha· 
ıar, mühimdir. 

Fransız ve Alman 
ban kalan 

arasındaki müzakereler 
PARIS, 7 A.A. - Fran5ız ban

kaları ile Alman bankaları mümeo
ıilleri arasında Fransa müeıseseleri 

nin Almanya'ya açmış olduklan kı
ta Y&deli kredilere devam Hmeleri
ni temin makıadile cereyan etmekte 

olan müzakttelere dün ve bugün 

devam edilmiştir. Ahval ve teı-ait, 

bir itilaf ektine müaaittir. Henüz 
kat'i bir karar ittihu edilmemiıtir. 
Ancak iyi malumat alan mali nıaha
fil, itilafın yarın ııabah aktedileceği
ni tahmin eylemektedir, ittihaz olu
nacak karar, az çok lnııiltere ve A
merika tarafından alınmıt olan ka-
-- yakın bir ıelcilde olacaktı ... 

Do - X'in seferi 
NATAL 7 (A.A.) - Do-X. 

5,20 de hareket etmİftir. 

Alman komünistle 
KIEL. 7 (A.A.) - Ceçenl 

Rendsbourg Ye Callııen' de 
gelınif olan bldiaelerden mea'u 
lunan 17 komünlatin mubakem 
hitam bulmuf ve baldanndaki 
kümler verilmiftir. Rendabourg 
lediye mütaviri 9 ay bapae mah 
edilmiıtir. 11 komünist 7 ile 
aratında defişen muhtelif hapiı 
zalanna mahkum edilmiı, beı 

monist te beraet etmitlir. 

Em den kurbanlar 
SINGAPOUR, 7 

den iamindelô Alman 
Cocos lalanda müteveccihen h 
ket etmiştir. Bu kruvazllriln bu 
yaretten asri &'ayesi, ayni iami 
yan eskl hafif Alman kruvmrü 
ölen tayfalarınm ceıetlerlnln 

mülmüt olduğu mahallere nlıan 
koymak ve onlar haldanda liyik 
lan cenaze merasimi ifa etm 
Etki Emden knavazörii, bir A 
tralya kru vazörii tarafından 
talanda açı.klannda tahrip ed' 
tir. 1 nsiliz hükiımetini t-sil 
lroquoia hmindeki lngiliz ı 

Emdene refah' etmektedir. 

Nevyork - Tokyo ha 
seferi 

NEVYORK, 8 A..A. - Mini' 
Lindbergh ile kansı Kanada' 
Mackenzie nehrinin munııabınR Y 
kın bulunan Aklank'tan hanla' 
mıılardrr. Lindbersh ile ze•cw •' 
laaka' da bulunan Harrow'a gidcc:J 
ler oradan 29 Temmuzda Nevrcl 
hiikumeti dahilinde North-Besel 
tayyare kararıı-ahından bavalan~tf 
yapmaja çıktıkları Nevyork - ı·J 
yo aeyahatine devam edeceklerd<t 
North - Beach'tan Aklavik'a k~cfl 
olan mesafe kısa merhalelere at•' 
malt suretile katedilmiştir. 

De Goys tayyrre filo91 

Fransa'ya döndü 
LE BOURGET, 7 A.A. - Jcııl ~ 

ral De Goya'un tayyaı·e filoıu, I~ 
av tayyareti tarafından takip •/} 
mekte olduğu halde aaat 17,32 ~ 
buraya gelmiıtir. 

PARIS, 7 A.A. - M. Oume•~' 
jeneral De Goyı ile filosundaki t•I 
yarecileri aaat 18,30 da M. La••r 
takdim etıniıtir. Baıvekil, A•rı>P. 
etrafında yapmıı oldukları parl• 
aeferden dolayı kendilerini ba<1''el 
le tebt-ik 
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tacir erine yap lan edi edilmeye 
J 

lll kononıi l Bel~digede 
Ucuz 
Tahlilhane 

., 
Afyonculara kredi 
tah •t edilmeyecek Belediye fıkaraya yeni 

bir laboratuvar açıyor 

Çamur Şevketin katili 
ma kum oldu! nı 

Belediye sıhhıye müdürlüğü 

ı •• • bir liboratuvar te ıs etmiştir. 

ktısat Vekaletinin tebliği ·ıuzerkını e Laburatuvar bir haftaya kadar Ala" eddı"n 15 sene, Sıdıka da 
f d t edı ece er küşat edilecektir. 
Yoiıcular içtimaa ave Burada hususi laboratuvarlar l ki 

G . 'thaliıtr 4483,000,000 drah- de tahlil yaptıramıyan fakir ve 1 sene hapis o aca ar • ra ı. ylarda bazı milli banka! ' 1 fında.·ı 1 

1 913 
000 000 drahnıi- d 

lmuAI r , k' i ihrac.•tı , • • 00 muhtaç halkın balgam, i rar 
1 

·ı H kk B · 
'd . erıne v m kte olau ıarı m' .. h l't fazlalığı 2,570,0 1 d"I L • B Edirnekapıda Uzun Yusuf ma· mua ·inlerinden ımaı a ı eyın et ı , h c!ir Yanı ıt a a ve kanı tahli e ı ece .. tır. u . . . d 

1 ı tahqit etmişlerdi. Bu ta - . h 'd" Yunanistan'ın ge· )a'boratuvarın çok faydası ola- J>allesinde l' <tına Sıdıka adında bir refal<atinde Adliye daıre11nı o aş-
l uoı ~ · ·Y • ·· · tesir 000 dra mı ır. , k' 'tha mış ceza, hukuk ve ticaret mahke-.. k ""i . on pıyaoası uzerıne . "lk altı ayın<•• ı ı . caktır. eBlediye tahlilleri çok kadının evi, geçen nisanın 14 üncü 
lltlf u '' iht' ı· · d"kffi te a çcn senenm 

1 
• "h tı m•leı·ini, kütüphaneyı' gezmiştir. 'k' 1' ıma ım nazarı 1 

a • • • 8 000 000 drahmı, 1 raca cu'"z'"ı bı'r p<·ra mukabilinde ya- gecesı kanlı bir cinayete sahne ol· -n ı o,. 1. . 1 k' I t' latı 5,39 , • - . af' .. 
• <.at 

0 181 ktısat ve a e 
1 

nez 2 337 000 drahmi idi. pacaktır. Şehrin her hangi bir muş, çamur Şevket isminde biri ge· hmail Hakkı Bey, mıs ır mus-
• a t~şebbuste bulunmuştu. • lh~acatı azalan maddeler l{orent semtinde belediye doktorları- ceyi oynı odada geçirmeğe gelen !C§~>"n Adliye teşkilatımız hakkında 

'lııı\ l>ı an teşebbüoler müsbet ne· .. .. ·ı k ru meyvedir. nın tedavi ettiği ve tahlile lü- arkadaşı Alaeddin tnr.tf ndan taban· lazım gelen izahatı vermiştir. 1
• ~••ıni• ve dün lktısat vekaleti ozumlerı e, u "f 

t r b ' 1 ı zum gösterdiği bir hastanın 1 ca ile oldürülm<iştü. Çamur ş~v Estonya Adliye mlİ&tC§'U'I, bil-1' iN ? ~•erine kredi muamelatının Bulgar meyva ar razatı buraya göı.derilecektir. ketle Alaeddin o gün panayıra gidip hassa kanunlarımızdaki cezaı nh-
~y·i •d, bc<taraf edilerek m11ayyen Lehistan hükôm<ti b>r kararna· Müstahdemİnİn akşam geç vakte kadar gülüp söylü kilır. ile alakadar olarak bizdeki i-
~: eR~~i lı.,ıte le~yi.c!in~n de temin •· me ile Bulgaristan'd"'.' yaş mey•c yor, yiyip içiyor, •onra akşam olun- <lam usullerini sormu~ ve bu müna-
ir s~ Ofıse bıld.,.m•ştr. . . ihracına müsaade etmıştır. muayeneleri ca beraberce Sıdıkarun evine gidi- sebetle, E•tonya M. Meclisinde ka-

' ~Yon piyasasının ıslahı ıçın • d döviz Müs tahdeminin muayenei yorla.-. Şevket karyolaya girip )'atı- bul edilen bir karara göre Eatonya-
R 1 

1•dbuıer aımag-ı dü•ünınekte- Macarıstan a ·ı hı 
olll " ' sıbhiyeleri için ven en mü et yor, Alaett:n yanındaki sedire uza- da idam cezalarının tatbik şekli de-

.,;. "U tedbirler etrafında fikir ve isleri d b" k · F 
az rıale 1 "h S bu ay sonun a ıtece tır. a- ruyor. Tamam evde herkesin uyku- ği~tığini ve bu cezanın bizzat mah-
leıııi 

8 
•rını almak Üzere afyon 

1 
• BUDAPEŞTE, 7 A. A. - er- kat verilen bu mühlet esnasın- ya vardığı bir sırada Alaeddiııle kiim tarafından ifasına müsaade e-

'<:i 
1;c~ler~_nin ?fi.ste içtimaa maye ihracı memnuiy~tine ait ol~n da ancak 150 hizmetçi Çamurun yattığı odadan korkunç dildiğini. Estonyadaki idam mnh-

b·. a arrur etmıştır. ilk tedbirler, mer'iyet mevkiine gır- sütnine vesaire m üracaat ede- bir silah sesi duyulıyor ve biraz kümlarmm arzu ettil<leri va .. taya 
•ger taraftan Cemiyeti Akvam J rek muayenei sıhhiyelerini ic- '-- 1 ç ş k m·u·racaa•,Ja kendı'lerini öldürmekte • . m'ııtir. Ecnebi dövizlerini satın a - I sonra "-"Pi açı mca amur . e~ e· 
. ınesail ve afyon şubesı mem ra ettirmitlerdir. Halbuki be e tin karılı cesedi tahtalar üstüne boy storbeıt bn·akıld ı klarını söylemiıtir. 

an ı.. 11llıizin afyon zeriyat ve ihraca· ınak hakkı yalnız milli bankaya ve- dı'yece k- ~ ,·ıen"ne hüv_i>'.et ve.· bo ı · 
"bakk ~«•• lu yuna uzanmıt olarak görü iı· Eston~·n Adliye müsteşarı Adli-

Vi/Agette 

Muamele 
Vergisi -----Yeni vergi kanunu 

dün tebliğ ediidi 
Yeni muamele vergi~i kanunu 

dün Maliye Vekaletinden Defterdar 
lığa tebliğ olun.-nu~tur. Kanun 2 

ağustosta Reın1i gazete ile ne ro
lunmuştur NeJn tarihindon on bcı 
gün sonra muteber olacağına göre, 
17 ağustosta mevkii tatbika gire
cektir. Kanunun tatbiki için bir de 
talimatname gönderilecektir. Bina

enaleyh ye·ji kanun mucibince fab~ 
rika ve n atbaa sahip1eı·inin ilııtisap 

edecekleri muafiyetler de 17 ağus
tostan itibaren başlıyacaktır. 

Maarif vekili dün 
vilayete geldi 

Maarif Vekili E&at Bey dün Vi
layete gelerek Vali muavini Fazlı 

Beyi ziyaret ebnittir. 

Defterdarlıkta bir istifa 
Beyoğlu malmüdürlüğüne tayin 

edilen Defterdarlık şube müdiirle
rinden Hilmi Bey jstifa etmiştir. 

Yerine Manioa Defterdarı Ali Rıza 
Beyin tayin edildiği haber veril
mekte ise de, henüz bu hususta 
resmi malumat yoktur. &aol~ bu ırıda malumat iatemit tir. O- rilmittir. rakaaı verilmek ü zere ısımlerı yor. Alaeddin, elindeki tabancayı yemizin muhtelif dairelerinde gör-

a k• 1 "'•lilmatı hazırlamaktadır. Macaristanın hariçle tesbit edilen mütahdeminin a- Fabna Sıdıkaya teslim ederek: dugu intizamdan ve bilhassa iıl .. rin Deniz nasıl doldurulur? 
..... a M ti·caretı' }ı · dedi bu adedin bet on m isli faz - Al, bunu sakla• .... dedı"kten son · k · · t d s .. , n- acar tediye muame es tevz• ve ta sım ve ın acın an on Deniz doldurmak suretile a-

Ofi, ·· Al la bulunmaktadır. ra yerde yatan ölüyü i§aret ediyor: derece memnun kalmıt ve Müddei d e gelen malumata gore, • BUDAPEŞTE, 7 A.A .. - Ha. riç • d k razi ve arsa vücude getirenle-
}• ile Macaristan araaında tica· eli Ahır )arın yiız e se - - Hadi, beraber sürükleyip kapı umumi Kenan Beye göaterilen tes-
h ile yapılacak muamelelen ve t .• • ya· d tal F d rin evvela hükumetten mezuni "•~ka1releıi aktedllmittir. Yeni b • J h dı•J..ıı· ışarı a rm.. abna bir tarafın an, hilattan dolayı teıekkür etmiştir. 

· eden emimame ugun neş senı IS a e n yet almaları şarttır. Fakat bazı •el Al Ma tı tanzım Aliieddin öbür tarafından tutarak • ı L. e mucibinoe manya - 1 t r Mezkı'.ir emirnameye ş d" k d h · · d ki Hastane kaAtı0plen kim 1 
"""d im d ·· ü ro unmuş u · İm ıye a ar 16 nmtz e Şevketin cesedini aüru""kleyerck kar · ıe er böyle müaaadeye lü-~ aylannın A anya a ıur - ınll" ""--•• bankasının mli k · f ' 

nı• ~ teıınn ebnektedir. nazaran " ,.,.._ ahırların yüzde ae sem ennı ıtlarındaki arsaya atıyorlar. Beyoğlu hastanesinde aahte im- zum görmeden deniz doldura-
bıı' Art saadeai olmaksızın: bir şekilde ıılah edilmiştir. Be Tabii zabıta ve adliye tahkikata za ve mühürlü senetlerle rtı1ıbtelif rak arsa veya bahçe vücude ge-

ıos ki ersinde pamuk ı _ Harice P-o aatmak, yoğlu cihetinde 120 ahır yeni girişerek cinayetin faili olan Alaed- masraflar göstererek mahsubunu tirmektedir. Bu gibiler hakkın 
ı ·asıl ihracahmız 2 - Ecnebi müesseselerden ve- den tadil edilmiıtir. EylUl.e ka- dinle ona yardım eden Sıdıka Ağır- yaptırmak suretile 9000 linı kadar da Maliye vekaletinden vilayet 

't • r ya eıbasatan kredi almak ve kredi dar bütün ahırların tadili biti- cezaya sevkolunuyorlar. Bir müd- bir parayı zimmetlerine geçirdikleri lere bir emir gelmiştir. "Dım.,z ayı zarfında Mereın ı- lınn ı rilmı' ş olacaktır. Verilen müh-
ltı~dan 623,116 lira kıymetinde vermek veya evvelce a lf o an ve detten beri muhakemeleri devam iddiasilc tevkif edilen mezkur has- Arazi kanununun 132 inci 

' O~ Latya pamuk ihraç edilmiıtir. ya verilmemi§ bulunan kredileri .Jet eenasmda yeni edu~lul~e . bir eden Alaeddin ' 'e Sıdıka hakkında tane mubayaa memuru Hamdi ve maddeainin son fıkrası deniz-
li d. ~-1.. _..ı,. f-ni ahır in'a ı mııtır • ba lb h ' Be 1 · 

, s• "ıı •ene ayni ayda 337,464 ra- tem ıt e.--. ~ ~~ T ı inci ceza mahkemesi diin kararını am r memuru ra ım Y erın den izinsiz doldurulan yerlerin 3
,488 balya pamuk ihraç etili- 3 - Altın, gümüt. platin para ih Elektrik ve havagazı vermiştir. Alô.eddin cürmü sabit o- dün 1 İnci ceza mahkemesinde mu- hazineye ait olmasını ve hazine 

eri·~· raç etmek kati yen memnudur. Rene tarif esi !arak 15 sene ağır haSMe ve maktu- hakemelerine batlandı. den bedeli misil ile dolduranla-
_ .... htacat mevsiminin bidayetin- bi e&hamımıı faiz ve taksitleri bu lün veresesine ta.rmiaı.t ita sına, Mevkuflar hakkında ilk tahkika- ra verilmesini ve istinkUı halin 
...... tOIBmuz sonuna kadar seçen memnuniyet" dahil değildir. yolcu- Belediye elektrik, hava gazı Fatrr.a Sıdıka da J ...... ağır hapse tı yapan belediye müfettiti, ,ahit de müzayede ile sııtılmıı.sını a-

dette Menin mıntalcaoından Jar benıberlerinde 300 Penııoya ka- fiatları tarifesini tetkik etmiş mahku' m edı'lmi•lerdir. olarak dinlendi. Bu zat Hamdi ve 
1' ı L- b k 1 'hl ' k ' mir bulunduğundan bu gibi yer I u 1"1J,OOO lira kıymetinde 99,899 dar para ııötürebaJrler. Macariıtana ve aynen na mıttır. stı a lbrahim Beylerin, deftere kaydet-
ıtteleolı.a pamuk ihraç edilmitti. ııelecek yolculann üzerl..-inde 300 vergisi yüzde 10 dan beşe ten• Türk kanunlarını tetkik meden sahte mühür ve senetlerle ler için kanun dairesinde hare 
~ ~. l'~rnuk zeriyalı hakkında gelen Pengodan fazla para bulunuraa bu zil edildi ği için, müşteriler an- Şehrimizde bulunan Estonya hü- mubayaatta· bulunduklarını tahki- ket edilmesi lazımdır. 
!f "."'•ınnıim malUmata nazaran Ada· parayı tekrar ihraç edebilirler. An- ı cak bu noktada? cüz'i bir ist i- kumeti Adliye müsteşarı dün lıtan- kat n~ticesinde nasıl meydana çı· İhya maddesine gelince ka-
kı' """takaoında mahaul çok iyidir. rak bunu milli Macar bankasında fade edeceklerdır • bul Adliyesini ziyaret ederek buı kardığını anlattı. nunu medeninin neşrinden ev-
i ıl J dövize tahvil edebilirler. Macaı·i s- 6 senelik İstatistik tetkikatta bulunınuıtur. Eıtonya Muhakemeye başka bir gün de- vel ihya edildikleri tahakkuk e 

iı ~ Spanyadan ÜzÜm tanda bulunan ecnebi müessesat ş~- Belediye 924 senesinden 930 Adliye müateşarı, Müddei umumi vam edilecekti.-. den mahallerin bede li miali ile 

t ~ ibra cab heleri de ayni Macar müeaseselerı senesine kadar olan faaliyet ve •!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 ihya edenlere teffiz ve mezkur 
l el ·· klerdir Millt · · · k ı · b' k · d "h hr 1 b aibi muam e gorece ·. mesaısını mu ayese ı ır suret Afi kk 1· f Bı"rleştı.kier"ı anunun neşrın en sonr a ı ya . aea ı ofisinin Barse on mu a- ö ti •• Q a 

li~d bankası yukardaki memnunıye. _er te ve yıllık istatistik şeklinde usa mevzuu bahsolmıyacağından 1 ._ en gelen maıumata nazaran. 1 b ı Doğru mu? 
~•n hakkında istisna kar~r arı ver. ~ 1 '~· bir aya kadar netredecektir. l müzayede ile satılarak •ag- ille-., h'dan üzüm ihracatına batlan 1 ı 1 ddel . v . on arı --~- . 

"' ı.,. t Borsalarda ecnebi kıymet erı uzer'.- sttistiği yapı an ma enn ft Om lS:Y rinden füzulen i•gal a ltında bu 
.. · lk vapur g-en hafta mü- kk ı tatıl 50 ' d" B led' Genç hı•ı'stı'yanlar cem 'ge Y 

·· -· ne muamele ifası muva a en mecmuu nevı ır. ': ıye ' ı - lundurdukları zamana ı" at tak-a..:~. "~.~iirn hamulesile hareket et- olunmuftur. badema her sene bu aynı mad- ld' tinin Surgede şubesi 
··"!,., Yenı· kadro ae 1 ve d' d"I k · · ·ıı · b hk• ı.·ı · ı delere dair yıllık bir istatistik l'> k ır e • ece ecn mısı erın ta -E . me mezkur a aın ' a ın 1 yo muş.. T . ed 

tal' tıanistanın altı aylık dakim~::ke;ler için iki aya kadar vücude getirecektir. istatistik- komisyon ar Ermeni Taşnak komiteıile genç Si 1 ıcap er . 
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nilmekte ve "Eğer Sabahat bir Fatih kazası dahilinde çalışan mumi katibi M. Stevens diyor ki : Muallim mektepleri için yapılacak 
haftaya kadar gelm~zse evi~i - üç t ahriri musakkafat komis- - Böyle bir ıeye İmkan yoktur. büyük ve fenni bir idman salonu-

Karakola şikayete 
gelen bir adam 

i yakacağız" denılmektedır. yor.., , üç komisyon daha ilave- Çiinlı:ü Suryede Genç hıriatiyanlar nun infallnt bu hafta ihale edecek
~ektup zabıtaya tevdi edilmiş sile altı komisyona iblağ edil- cemiyetinin teşkilatı yoktur. Sonra tir. 
tir. Polis tahkikat yapmakta- miştir. cemiyetim;z hiç bir zaman siyasi 

d Em· n .. nü l<azasında yeniden teşkilatlarla alak ddar olmaz. Bu bi-ır • ı o 

Kayın valdeye dayak altı tahriri muaakkafat komis- . zim ni:zamnanıemizin esas noktala
yomı tetkil edilmiştir. Halen rından hindir. Bundan başka Enne-

Nihayet 
iki ay 

: &irden bire yere düştü v~ ~ld~ -

lamail Hakkı, namıdiğer Jstanbulda 12 komisyon çaJı,. niatan olmayan bir yerde bir erıne 
Hakkı Türğut isminde bir sa- maktadır. Yeni kadroya naza- ni ıe,kilatının, eaasen cemiyete ka
hıs evelki gece s~rho~ . old~- ran, Fatih kazasında 9 numara bulüne de nizamnam"miz miloait 
ju halde kayin valıd1.~sn~ı~ ~~ı- lı tahriri musakkafat komisy0 • değildir. 

Yangın tahkıkatı 

AN.KARA 8 (Telefonla) 
Muhtelit mübadele komisyonu 
nihayet iki ay zarfında elinde
ki işleri ikmal edecek ve dağı. 
lacaktır . 

Carneg
0

a 
ıllües~esesi 

Türkiyecle de iktisa ı 
ı.etkikler yaptırıyor 
Amerika'daki mc C· 

mües.,. si cıhan "k ıs ve 

ranı hnkkrn a tetkikat ap cl< 
alınacak tedbırleri t bıt 
zere n iki ki~ılik 1: h 
ınur etmiştir. 1uht 
linde muhtelif :-nemi 
kat yapa hu hey'et "" 
zat şchr mize &elmışt 

Memleketimizde de cih n t J• 

di buhraı • n ne dere tnu s r o 

duij-unQ tetkik edecek olan bu ikı 
Amerikalı mutahasaıı dün Kan .iyo 

borsasına gelerek Maliye hey'eli t f 
tişiye reisi Adil Beyı zıy<>retle b. zı 
malumat istewişlerdir. Adil Bey is
tedikleri malô:mat ve erkamı kendi~ 
)erine vermiştir. 

Cümhuriyet 
Merk ez bankası 

istanbul şubesi için bir 
bina aranıyor 

Cümhuriyet Merkez bankası 
umum müdürü Salahaddin B. 
§ehrimizdeki tetkikatına d e
vam etmektedir. 

Diğer taraftan bankanın İ s 
tanbul tubesi için bir bina aran 
maktadır. 

Selahaddin Bey dün evvelce 
iş bankasının bulunduğu Kına 
cıyan hanını gezmit ve m uva
fık bulmuştur • -=-----
M emle ketle 

Bir idam talebi 
Torbalıda arkadqı Hüseyin oğ

lu Süleymanı paraıına lam aa.n ve 

kasten katlettiği iddia olunan Tor
balılı Mehmet oğlu Süleymanın lz. 
mir Ağır cezadaki muhal<emesi:ıe 

devam edilmit ve müddei umumi 
muavini Hikmet maznunun ida1n1n1 

talep etmit ve muhakeme karar ve

rilmek Üzere talik edilmittir. 

Oduncunun ölümü 
Odemit imzasının Elmedenli kö

yünden Osman oğlu 15 ya§l arıııda 

M"hmet Ali evvelki gün köye ya
rım saat mesafedeki ormanda odu n 
keserken kesdiğ; büyük çam ağacı 
üzerine devrilmiş vıe zavallının feci 
bir surette ölümüne sebebiye t ve,. 
mittir. 

Bu ne esrarengiz 
kadın? 

Bundan bir müddet evvel hmiı·e 
ecnebi pasaportu ile türkçe bilmi
yen ve isminin Emine olduğunu say 
leyen genç bir laıı: gelmi,, isticvabın 
da küçükken papazlar tarafında~ 

Venediğine götürüldüğünü ve niha
yet kurtulup ııeldiğini anlatmıştı. 
lzmire gelmeıinden mftksadının ela 
Çeımede bıraktıiı Veli ef. isminde
ki .kardetini arayop bulmak oldu!i'u
nu söylemişti. 

lzmirden verilen malômata göı·e, 
bu kız Çeım"nin Çlflik köyünden 
Arnavut ls13.rn ağanın çobanı olan 
bir delikanlıya kaçmıttır. 

Halbuki bu kız l:unirde iken An· 
karada bir zattan izdivaç teklifi al
dıfıru ve muvafakat cevabı verdiği-. 
ni söylemiıti. 

ZonguJdakta batan 
vapurlar 

Zonguldak defterdarlığı limanda 
batan 27 vapur enkazının çıka ... lma 
srnı münakaıaya koymuıttır. 

' C ı . d b'"t'"n bir aılenın zehır
iıı: atada Karaoğlan mahal- evın. ;nt ~zmıttık . 
lı•k ~ o.turan Madam Sinor- lendıg I y henüz Bulgar has-

1 , ~. tv·n lk" .. Hasta ar d 1 ~ ı~1 h· • e eve ı gun tanıma- . d tedavi altında ır ar. 
ı i ır ~adın giderek tearrüz ta~e~ın ~ mla Sezainin sihhi 
~İ t Sınorva ile dostu müh· Lut.fıyel ~1 

vahametlerini mu

ne gitmiş, kayin va 1 esı:ııı ov nu reisliğine Nafiz Bey, azalı
mü§; eşyaları kırmıştır. K~y~n ğa Ragıp Bey, 18 numaralı tah 
validesi Leyla hanımın şıka- riri muaakkafat komisyonu re
yeti üzerine polis yetişmiş, fs- isliğine Şerif B., azalığa Hasan 
mail Hakkıyı yakalanmışla-r Tahsin B., 26 numaralı tahriri 

dır. musakkafat komisyonu reisli-
Bir sandal batıyordu ğine Tahsin B., azalığa Ahmet 

Nişantaşı yanııını tahkikatı ik
mal edilmiş ve evrnk dün pofüten, 
adliyeye göndeı·ilmiştir. 

Beledive Üc tane asri mezarlık yaptıracakmış 
(Gazeteler) 

;rtitııı· 8'Dan karakola şikayete vazıyet erı ktedir . 
di ti1erdir. Bu esnada müh- hafaza etı;ıe zehirlenmenin ye

ı')ıııİi,t~~an birdenbire düşmüş ~;~o:n aileri geldiğini tespit 
11ııq • ~-'· Osmanın kalp sekte- me . 

1 
d" Hastalar zehirlen-

eıı oid ·· - .. 1 l etmı§ er ır. l'k' . ugu an aşı mıştır. d I fasulye p a ısı 
( t> me en eve B" •\.a k yemişlerdir. ıraz 

h . "gayı ayırır en ile karpuz b !ayınca polise 
~ <ı ıJ· ı sonra sancı aş ' r 
-ı~i ~"" "e Mehmet isminde iki üracaat etmişler v~. pdo ıs 
t · "a b m . h t eye gon er-~)~il. k.tay tırnunda deniz kena kendilerim as an 

" ttı(j tımar- oynarlarken arala ıniştir. hl "I ön· 
la il k. . k emekler ta ı e g 

lı:tiııd avga çıkmış, Hüseyın Artı. Y
1 

.. tahlil neticesi 
ta.la e bir adam ayırmak için derilınış, ~enuz 
tı~b~ııa girmiş, Bilal bundan alınmıştır. • 

1 
~. il: olarak Hüseyni sustalı Bir tehdıt mektubu 

t • başından yaralanmış· . d' de Çifte bakkallar so-
~ Jca ıye d 
<.~L · . k - ıncla 2 numaralı ev e otu-

fllı·J l • hl f ag . h a dün Hasan J:. · enen erın Si ıa J ran SenıY. a~ım hd"l ktubu 
Veli . Al' imzalı bır te ı ıne 

e~11~ <ı gün Pangaltıda Erge- .. 1 c! ·ımi•tir. Mktupta Se-
rtu.,. •ı Ca.rl...l ~ - • " n '-L-. &" ... _ Q'Oll erı- !ı:' _J;_ 

Mehmet isminde bir adama Nuri B., 5 numaralı tahriri mu 
at sanı.lal dün kavun hamulesi sakkafat komisyonu reisliğine 
iİe köprünün Adalar iskelesin- Ahmet Sait B ., azalığa Sara. 
den geçerken su almaya başla- ceddin B., 24 numaralı tahriri 
mış, imdadına baş_ka sandallar musakkafat komisyonu reisliği 

1 k ne Ahmet Sait B., azalığa Yu-yetişerek hamulesı a ınma su 
retile sandal batmaktan kurta- suf Nuri B., 30 numaralı tahri 

ri musakkafat komisyonu reis-

Ziraat bankası 
umum müdürü 

Bir müddetten beri şehrimizde 
bufunan Ziraat Bankası umum mü.

dürü Şükrü Bey Ankara'ya avdet 
etmiştir. 

rılmıştır. lig-·ine Ahmt Şevket B., i\zalıg- a 
B. "' bayılt•ncaya - misyonu reisliğ·ine İzzet B., a-ır çocugu · Süleyman Sırrı B., ı t 

za ığa •mail Lebip Bey tayin 
kadar dövdüler Eminönü kazasında: 1 nuına edilmişlerdir. Yeni bina vergiei 

Çuvalcılık yapa? İran!ılar- ralı tahriri musakkafat komis- kanununa nazaran Şehir mecli 
dan Cafeı· ile Avnı evvelkı ge- yonu reisliğine Hasan Nedim sinden müntehip bir i\za ile ma 
ce köprü üzerinden geçerler- B., azalığa İsmail Hakkı Bey, halle hey'eti ihtiyariyeleri tara 
ken 18 yaşında Ali H aydar is- 6 numaralı tahriri musakkafat fından iki azanın intihabı için 
minde bir çocuğu dövmüşler- komisyonu reisliğine lbrahim komisyon reisleri makamı aidi 
dir. Ali Haydar o kadar çok Etem B., azalığa Ahmet Nuri ne müracaatta bulunmuşlardır. 
dayak yemiştir ki, baygın bir Bey, 35 numaralı tahriri musak Bu komisyonların bir kıemı
halde Cerrahpaşa hastanesine kafat komisyonu reisliğine Sait na evvelce mevcut üç komia
nakli zaruri görülmüştür. İki B., balığa f smail Bey, 38 nu- yandan açıkta kalan azalarla 
i__ L._,.....J..-.aJ.ouuMU;.hr.Jl'ltlJ'..___ __ _.L.n>;U"a•ı..t.a.h " fa..._.,...._ ........... - tin 

Yaşasın Belediye vallalıi... Şögle asri bir yerde 
oW.ramadık amma, ölünce hiç olmazsa asri bir mezıır
lıkta rahat ralıat gatarı:ı: ! .. 
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Asrın umdesi "Mi/lıyet" tir. 

9 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Anlıara cadde

,; No: 100 Telırraf adreıi: Milliyet, 
Is tan bul. 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylrğı 400 kurut 800 kuru§ 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 
" 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuahalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

rs·-u_g_ü_n_k_ü_H_a_v_a_"" 

Dün azami hararet 28, 
asgari 20 derece idi. Bu-. 
gün ruzgiir poyraz hava 
açık. 

- -- - - . .., . ._ - ~---~-- ---
MİLLiYET PAZAR 9 AGUSTOS 1931 

Askeribahlsler 

ilk Türk kahramanı 
Mete'nin Kumandanlığı Tefrika nasıl yazılır 

§ Malumdur ki: Tarihin tanıdı-! Sonra her süvari fırkasının hay· 
ğı en eski Türk devletini, (Hiong - vanlarının bir ı·enkten olmasını t&- F retillard gazetelere sergü 
nou) Koyunlular birleımiş devleti- min edecek kadar teşkilatta intizam zeşt romanları yazardı. Bir 
ni kuran Kahraman Mete'dir.. perverliği sonuna vardınnııtı .. Bu- gün arkadaşlarından Sidereti 

1 ·ı · k k çağırdı, dedi ki: § Mete'nin Teşkilatçı ıkta, Sev- nu bugün bı e temın etme ço h b" 
- Dostum, seni mü im ır lrulceyşte, tabyada gösterdiği zeka- güçtür.. K h 

i• için çag" ırdım. arrm asta, ve deha eseri, Alma.o askeri üstat- Bu Mete'nin tetkilat huıusun- ~ 
1 daki kudret ve zekasının tahidi- güneş ba.nyosuna ihtiyacı var. !arından Kont Ş iyfen (Schlicfen) Onun için Nise gideceğiz. Hal-

in Cane (Kan) namındaki eserinde dir.. buki dün "Bahçe,, gazetesine 
bir imha muharebesi için örnek * 11 * yeni romanımın senaryosunu 
aldlı> (Kan) d m h rebesı·n § - Mete teıkil etti;;.; bu orduyu .. .ı mey an u a - •· götürdüm. Bilirsin ya, sergu-
de Anibalin eıerinden hiç ·aıağı de- nasıl yetiıtirdi?: zeşt romanlarına mevzu bul-
ğil, belki kullanılan ordular mu- Mete, orduıunu böylece vücude makta harikuladeyimdir. 
kayeee edilirse Mete'nin çok bariz getirirken, ona ruban yüksek hassa - Bilmez miyim? Bilmez 
üstünlüğü meydana çıkar.. lar vermekle, talimler yaptrrmakla miyim? 

Anibal milattan 212 sene evvel uğraııyor, yetiştiriyor idi. - Yazılacak romanın ismi 
Kan (Cane) de 50.000 kiti ile Ordusunda bulunmasını • • dile- de "Ölen prenses!,, dir. 
60.000 kişiyi yendi; Mete ise milat- diği ıeyler, buııün dııhi her milli _ Güzel isim .. Sen zaten 
tan 199 yd evvel (Tay) meydan ve modern orduda bulunması lazım mevzu bulduğun kadar, enfes 
muharebesinde, bundan sonraki ya gelen hassalardan başka bir şey de- isimler bulmakta da harikuli
zımızda görüleceği veçhile, 240,000 ğil idi: Olümden korkmamak, sa- desindir. Demek şimdi mevzu 
kiıilik büyük bir ordu ile 320,000 da kattan ayrılmamak, attığını vur- hazır.. Sade bu mevzu etrafın-

-Fransızcadan-

zılımş, öyle harikulade bir 
başlangıçla başlanmış roman 
ki, gazetenin derhal tirajını 

fırlatmıştı. Artık güya roman ı 
muharriri F retillardın ismi du 
daklarda dolaşıyordu. 

Bir gün F retillard Niste 
gazeteden bir telgraf aldı: 

"Müsveddelerin arkası ke
sildi, karilere mahçup oluyo· 
ruz. Derhal sebebinin iş'an.,, 

F retillard şaşırdı. İlk eks
presle Parise geldi. Sidreti 
buldu. Bu defa Sidret şaşırdı, 
otomobile atladığı gibi Manu
yu buldu. Bu defa da Manu 
şaşırdı. N-:?fes nefese F ransu
vanın evine gitt. 

No: 85 Yazs11: .U. l'a 

Selanik sarayında 
Sofiden başka bir kadın kaim 

mıştı. İhtilal yatışmıştı 
Beni s~viyor musun? 
Sofi aşkını itiraf e derken, 

tek gözünden birkaç damla 
yaş döküldü. 

T eofilos mütee1sir oldu . 
- (Afrodit) i s,on öldüıme

din demek?!.. 
- Hayır ... Onu aşkım öl -

dürdü ..• 
- Beni sahiden seviyor 

musun? 
- ZindanıJ:ı, sefillerin ara

sında dost olduğumuz gün
denberi ... 

* 

sunuz? 
- isyanın sebebini iru 

tor hala D.nlam!ldı mı?! 
- İmparator her şeyi 

yor... Fakat, biraderinin 
zansta kalmasını arzu etm 
için, onun buraya avdetine 
ni olmamanızı rica ediyoru 

- Ben burada bir iki ay 
ha kalmağa macburum ... 

- lsrar etmeyiniz, T 
los ! 

- T ehdıt mi .• ? 
- Hayır .. Sadece bir 

kabele ... 
- Ne gibi .. ? 

' 
DjJ kitilik Çin ordusunu yenmitti. mak, vatan aıkı.. da romanı işliyerek yazmak 

.. 
§ - Mete, ( Teou • man) Tü. Iıte bu hassaları ordusunda ya· kalıyor ... 

IJC LE ı man zamanında, Çinlilerle vukubu- ratmağa çalıftı .. Muayyen müddet - Evet .. Elli bin satır ola-

Baktı ki bir kalabalık var. 
İçine bir şüphe girdi, kalaba -
lığın sebebinı sorunca F ransu· 
vanın öldüğünü anladı. Birine 
sordu: 

Selanik sarayında (Sofi) 
den ba~ka b~r k .. dm kalmamış
tı. ihtilal yatışmıştı. 

Sefiller iş!erile memul... 
Ticaret serbest .. Ekmek bol.. 
Halka zulum ve işkence yapan 
yoktu. 

- Eğer prens Androni 
sun Selaniğe avdetine mani 
lursanız, İmparator hazreti 
oğlunuzu Makidonyaya ha 
gönderecek! ... 

lan muharebelerde kolordu ve ordu zarfında attığını vuramıyanların cak.. Sonra gayet aceledir. 
Cam koyayım mı? 1 kumandanı •ıfatiıe gösterdiği kah- idam edileceğini askeri kanunun e- Çünkü romanın yar• parasını 

T eofilos gözlerini açtı: 
- Bana haliçte muhteş 

bir hayat ve kaşane hazırla 
ğı gibi, beni tehdit etmeyi 
ihmal etmedi, öyle mi? 

Geçen gün Galatasardaki 
re im sergisini ziyarete gittim. 
Evvelen merdiven sahanlığın
da adamın başından şapkasını 
almalarında bir garabet keşfe
derek on kuruş duhuliye verip 
sergiye girdim. 

İki oda ve bir koridora ser
pilmiş olan resimlerin içinde 
hayretten insanın şapkasını ba 
tnıdan uçuracakları vardı. Gi
rerken şapkanın alınmasının 
hikmetini o zaman anladım. ... 
Gezdim, gördüm ve indim çık 
tım, gittim ... Yolda aklıma 
fU fıkra geldi. 

Birisi bir tablo yapmıt ve 
bir meıhur ressam çağırıp gös 
termit·• Tetkik bittikten sonra 
tablo sahibi sormuş: 

- Üstat! tobloya 
çerçeve mi koysam 
cam mı? 

acaba 
yoksa 

- Bana kalırsa cam koysa 
nız fena olmaz .. Buzlu cam! 
Sergıde bazı eserler vardır ki; 
cidden bir buzlu cam ile kıy
metleri artabilir .. 

Bu latife kısmından sonra 
bir satır ciddi yazı yazacağım: 

Sanayii tezyiniye nev'inden 
yapılmış olan ilan resimlerine 
bayıldım.Zevk ve incelik nümu 
neleri olan bu koridora atılmıt 
eserlerin sahiplerini tebrik ede 
ram • 

Satılık zincir 
E~r meraklısı varsa on 

y di kilit satılık zencir var
mıl, hemen talip olsunlar .. 
Bilmem emrazı akliye hastane 
si e lüzumu yok mu?. 

Boy ve bıyık 
Fazıl Ahmd Bey geçen 

gün m'ltbaaya gelmi~ti. Öte 
den beriden görüşürken 3ÖZ 
Vedat Nedim(! intikal etti. 

- Monşer, zeki çocuktur. 
Yalnız pek ufak tefek!. Son
ra da bıyık bırakmış ... Gerçek 
dikkat ettim. Vedat Nedim, 
Fahrettin Kerim, İzmirde ban 
kacı ' Hakkı Beyler gibi aklı 1 

uzun fakat boyu kısa zevat hı- 1 

yık bırakıyorlar.. Ne hikmet 1 
bilmem!. .... Muhatabı cevap 
verdi: 

- Boyları uzamıyor. bari ı 
bıyıkları uzasın da hızlarını 1 

ondan alsınlar diyedir. 

FELEK 
• 

İLAN 
lstanbul 2 iııci Ticaret mabkeme

sınden: 

Meto Zade Osman ve Raif Nec- ı 

det Beylerin eshabı matlupa akt· 
teyledikleri kongurdatoların tasdi
ki zımnt'1<1a mahkemeye müracaat 
olıunduğundan icra ve iflas kanu· 
nunun 287 inci maddesinin son fı
krası mucibince salifüzzikir kon
gurdatorların tasdiki zımnındaki 

cebenin 11 Ağustos 931 tarihine 
müsadüf Sah gimü saat 14 te tayin 
olunduğu ilanen bildirilir. 

ramanlık, sevkulceyş ve tabyadaki oası addetti .. Ordu bu prensip altın daha evvelden aldım. Gelecak 
hünerlerile, (Koyunlu) Beylerinin da nııancılıkta atıcılıkta eıi bulun hafta neşretmeğe başlıyacak-

b. h ı ' ld. . lar. Tefrikaların günü gününe 
gilerini kazanmııtr. 
ve halkının çok derin aaygı ve sev~ ma.ı: ır a e ge ı 1 

·· I verilmesini de kabul ettiler. 
Denebilir ki, Orta Asyada mİ· 

!attan 210 sene evvel babası Teu
man ile üvey anasının siyaıeti a
leyhine vatanperverane isyan ettiği 

zaman Mete'nin millet nazarındaki 
yükıek mevkii , Gazi Hazretlerinin 

1919 da On Asya'nın (Anadolu
nun) ortaaında sarayın ve Babıi.Ji-

nin ıiyaseti aleyhine İsyan ettiği 

azman Türk mjlleti nazanndalti 
mevkiinin ayni idi .. 

§ - Mete, isyan eder etmez ce 
saretinin, mebaretinin, idaredeki 

kiyaaetinin, itıkı olanlar hemen o

nun tarafına geçtiler .. (M. E. 210) 
Tıpkı Gazi Hazretlerin~n sara

yın miskin siyaıetine ve bütün bir 

husumet alemine kartı ya "istik-
li.1,, ya ''ölüm,, bayrağını açtığı za

man hemen bütün milletin onun 

bayrağı altında toplandığı gibi .. 

* 1(: • 

§ Mete, büyük bir milliyetçi, 
mahir bir ıiyaıi idi: 

- Cenupta Çinliler;n, garpta 
Yueti (Youe ·Tehi) !erin, Şarkta 
Tunghu'ların ıimalde Sibirya Tatar 

Mete atıcılıkta bu derece olgun- _ Teferruata lüzum yok. 
luğa eren ordusunu cesaret, sa.da. Kaç para .. 
kat, ve vatanperverlik hususuuda - Sana satır basına otuz 

' ve her aldığı emri kayıt•Jz, ıartsız ı santım vereceğim. 

yapacak derecede zapturapt ve ita- - Az .. 
at haasasının da kemale erdig .. ine S f" t bu - on ıa ı .• 
İnanmak için ordusunu çok ağır bir __ Peki ilk fiat zaten ney-
imtilıandan daha geçirdi: 1 di ki? ' 

Evvela en sevdikleri atlarının _ Azizim, sen de tuhaf 
baıları üstüne dikilen hedeflere adamsın .. Elli bin satır teklif 
niflln atmağa mecbur etti.. Ordu- i ettiğıın fiattan on bet bin frank 
su derhal bu imtihanı da parlak ; eder. Sana hazırde.n bet bin 
bir surette batardı.. ' frank temin ediyorum. Sonra 

Mete, bunu da kilfi görmedi; da beğnmiyorsun. Zaten Ma
hir kere de en sevdikleri kadınları- nu isminde birin~ mektup 
nın ba~ları Üzerine konan hedefle~ 

re de ok abnaya mecbur tuttu .. 

Ordusu hiç tereddüt etmeden 
bu emre de itaat etti ve parlak mu
vaffakıyet ıröaterdi .. 

Mete, artık orduıuna güvenebi

lirdi: Ceaaret, sadakat, vatan aıkı, · 
atıcıl1k, hususlannda olgunlaşmış~ 

tı .. 

aldım. Satırıl)ı yirmi 
yazacak. 

Sideret titredi ı 

santimıı 

- Pek ili, otuz santim •. 
kabul ediyorum. Yarın yazma
ğa başlanın. 

Ve Senarboyu alarak evine 
gitti . 

Ertesi gün evine perişan 
kıyafetli bir adam geldi. Ro-

larının mütemadi hücumlarına ma- Mete, bir taraftan ordusunu mıan yazarmış; 

- Neden öldü bu Fransu-
va? 

- Efendim, başkasının is
mi altında da -olsa, yazdığı ro 
manın bi.- gazete tarafından 

neşroluııması za\·allıyı o kadar 
sevindirmiş ki .. Zaten sinirleri 
de zaif olduğu için bu büyük 
sevince ıl&yanamamıf, 
kalpten ÖİmÜf .. 

sektei 

Çapras kelimeler 
' ı s 4 & o 7 s 9 10 il 
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Dünkü :eklin halli 
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ruz olan Koyunlu'lar, dağınık aıiret böyle yetiştirirken, diğer taraftan O zaman Sidretin aklından : ·-1- • 
11

_1 ___ ,_ ~----
! hali d h 1 d k - t"kl"ll da te•kil;tı büyu"te•. ek 24 t bir iş geçti: • 
er n e u un u ;a ıs ı a e- ' ~ omana - Sen roman yazarsın öy- B .- · - - - ES - • - - ·- • 
rinden emin olamazlardı.. Bunun i- çıkarrmştı.. 1 O h ld 

le mi? Pek a a.. a e :ıana ( - .. - - iiı - -· il 
çin Mete, Orta Asya'da büyük ve (Bitmedi) bir teklifim var. Mevzu hazır _ ~ ı- - - - - - -- - -
müttehit bir Türk devleti kurma1

< Ye~ı"lko··y.· A. R. be · b ·· 1 d k · & 1 !! !I . - ~ - -
ı nım u gur. er e ço ışını , _

1 

,-

11
-- ;;,,. 

11
- .,. , u İstiyordu.. .. H 1 ~ L' ' • fıiill 

var. Yazı yazamıyac~gım. a 
7 

_ -

111 
- ·- 1!11 im - -

Bunun için de "her şeyden evvel buki gazete romanın derhal .. I 
hiç hir devlette e~i bulunmıyan ye- ' .. mı• Karaköy'de --· neşrini istiyor. Elli bin satır ~ mı---- !fi - - - (g -
titkin, düzgün ve bdretli bir ord-, M. Gazi Gişesi 1 

olacak Müsveddeler günü ı;ü- en =ı=- --,~ ~ I ~ -ı--=l~ 
lazımdır., diyordu. nüne gazeteye gönderilecek. ıc il ı il 1 

Bununla Mete'nin, bir milletin Birinci keşidedc ikişer bılct alan Sana ~atır başına on santim ve ı 
11 

-ıjiii · · -
1 

-ı / ıii - -
ist;kJi.Jini her tü:Iü tecavüzden l<o4 ınuhterenı ınL~te rilerine alrı ke- l ı ririm. 1:ak3.t evveli ismini söy 
ruyabil'?lok içi:ı bugün her milletin ~ıdcdo hiç bir ~ey Ç•kma:lı_!;ı le ve nerede olunıyorsun? 
kabul ettiği esası daha o zamanlar takdi rde gelecek tcrtibın birine• - ismim M&l'U, Tulipe SO· 

1' ·~idc.i nı:ı bir biletini l i"\ bcJd - d ortaya l<~yduğ••:ıu gôrüyo•·uz.. kag" ında 15 numara a oturuyo 
verecekti ı . mm•• .. • 

§ Mete'n.iu teşkilatçılıJı: 

Mete ilk olorak 10.00:l lrişil•k 
bir (Toman) teıkil etti .. Uuna b!l
günkü te~kiliıta göre kuvvetli bir 

'süvari kolordusu diyebiliriz .. 

Bu orduyu ısl:I, çalan oklarla 
silahladı .. 

rum .. - ------------1 Sid-::ret düşündü. Demek ki 
rrıı-• Kadıköy-- 1 

dostu Fr:?til!crdun bahsettiği 
adıım. Fakat r.e zararı var? 

Hilaliahmer sünnet dt:ğlinü _Kabul ediyor musun? 
13 Ağustoı 931 Perşembe - Ediyorum. 
günü ve gecesi Mıs:rlı oğlu Bu defa Manu Senaryoyu 

bahçPsinde / koltuğunun altınıı aldı ve evine 
•••:ım•-•••m:ı•• ... / gitti. Evine gidin~e orada ken 

iZAŞIRI 
'

. disinden daha perıtan kıyafet
li çocukluk arkadaılarından 
Fransuvayı gördü. Fransuva 

1 it bulamamıt, aç kalmıı .. Dos 

Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat
namesi Bu isim altında çıktı. 

" DENiZAŞIRI ,, 
1 - Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikası'na dair 

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

tundan yardım istiyor. 
Derhal Manunun aklma 

geldi: 
- Ben dostlarıma yardım 

etmek isterim, dedi, fakat pa
ra vermekle de izzeti nefisleri
ni kırmak istemem. Çünkü 
para vermek bir nevi sadaka 

1 
olur. Halbuki sen pek ali ça -
lışarak kazan'lbilirsin. Bir iş 

Soldan 

l c11i {ekil 

sağa ve yukardan 
aşağı 

1 - Kamer (2). Tencerenin a· 
ğa babası (5). Süal (2). 

2 - Sıcak mevsim (3). Aşık us
andıran (3). Damar suyu (3). 

3 - Altın (3). Şafak (3). 

4 - iade (3). Baı (3). 

S - Zaman (2). Uzağa iıaret 

(2). Yiğit (2). Nota (2). 

G - Şüphe, tah.nin (3). Boşluk 

(3). 

7 - Çok değil (2). Edat (2). 
Nota (2). Nota (2). 

8 - Deriden çıkan ıu (3). Yük. 
sok (3). 

9 - Kazanç (3). Adet (3). 
10 - Ekmek (3). Kaldrnnak (3) 

Büyük (3). 
11 - Geniılik (2). Suale kerıı 

(5). Ayı yuvası (2) . 

Teofilos memlekette sükü
net ve asayişi tesise muvaffak 
olmuştu. Aradan bir ay gaçmiş 
ti. 

Bir gü11 Bizanstan gelen 
bir gemiden genç biı· zabit çık
tı. Bu zabit imparator tarafın
dan geliyordu. 

Doğruca Teofilosun huzu
runa çıktı.. Şu mektubu ver
di: 

"Büyük şair! Selanikte zu
hur eden ihtilalin batına geç
tiğini söyliyorlar. Sefilleri tab 
rik ederek, hanedanımıza ait 
sarayı iıgal etmiısin ! Bu işi 
ne maksatla yaptığım anlıya
madım. Eğer muhteşem bir 
sare.yda yaıamak arzusunu ye
nememişsen, derhal Bizansa 
hakeret et ve biraderim Andro 
nikosun Seliniğe girmesine 
mani olma! Seni muhtelif za
manlarda rencide ettiğimi ha
trrlıyorum. F enar sahilinde 
pranses (Mari) nin metrük 
sarayını sana tahsis ettim. Bu 
muazzam kaşanenin bütün ma
sarifi tarafıma ait olmak üzere 
burada müdepdep bir hayat 
yaşamak fırsatını kaçırmıyaca
ğını zannediyorum. Mektubu
mu alır almaz, memleketin ida 
resini muvakkaten arzu etti
ğin bi. r naibe tevdi ederek 
hemen Bizansa har~ket etmeni 
rica ede,im.,. 

fuanis Paleologos 

T eofilos bu maktubu alıo
ca, haştan soauna kadar iki 
defa hayretle okudu ve genç 
zabite· 

- Sen Andronikosu gözün 
le gördün mü? 

Diye so..-<İu. 
imparatorun yaveri. 
- Bu mektup yazılırken, 

prens, 'rnparator hazretlerinin 
yanında o.~ruyordu. 

D::di. 
Teofilo~. prens Androniko

sun Selar.ikte bir yere gizlen
miş olduğunu zannediyordu. 

z.,,bit, T eofilosun merakını 
izale,.e~m.ek için izah etti: 

- Sefiller şehri işgal ettiP,i 
gün, bir Venedik gemisi Bi
zansa h:ı.r~ket ediyormuş. An
dronikos bu gemiye iltica ede
rek Bizansa gelmiş .. 

- Tekrar Seliniğe gelmek 
cesaretini gösteren bu adama 
çok acıyorum. 

- Niçin? 
- Çünkü, Selanikte sekiz 

bin kişiyi zind'lna atmış ve bir 
çok kimselerin ölümüne sebebi 
yet vermiştir .. 

- Halk kendisinden mem
nun değil mi, demek istiyor-

- Siz olsanız böyle ha 
ket etmez miydiniz?! 

- Hakkınız var ... Babaı 
dan hiç ders almıyan za 
ruhlu, korkak bir evlit elin 
de bulundukça beni her z 
man tehdit edebilirsiniz! 

Teofilos oğlunu çok ıe 
yordu. 

T eofilosun oğlu da zabi 
ve hiç harbe gitmemitti. 

T eofilosun henüz yirmi i 
yaşında bulunan oğlu harbe g 
derse öleceğini zannediyor 
harpten çok korkuyordu. 

imparator Yuaniı, Teofil 
su Bizansa getirmek ıçın 
suretle hareket etmeyi düş" 
müştü. 

Teofilos önce İmparatoru 
yaverini sarayda alıkoydu. Dü 
tündü.. Saatlerce dütündü. 

Bizanaa dönmiyecek olur 
sa, oğlunu kaybedecekti. 

T eofilos hayatta bir kadın 
sevmit·· Onunla evlenmif •. B 
çocuk dünyaya gelmitti. Karı 
sı on sene evvel ölmüttil. 

T eofilos o zamandanbert 
bekar yatıyor, sevgilisinin m• 
temini tutuyor, batka bir ka• 
dınla evlenemiyordu. 

Biricik atk mahsulü olaıı 
evladını kendi arzusilenasıl har 
be gönderebilirdi? 

Zaten Selanikte daha fu:l• 
kalması da manasız değil miy 
di? 

T aofilos imparatorun rica · 
sını reddederse, bir daha Bi· 
zansa gidemiyecekti. Bu suret 
le hem oğlunu kaybedecel,, 
hem de çok hoşlanmadığı b~ 
memlekette ölünceye kadar 
k.almağa m:!Cbur olacaktı. 

O gece gözüne uyku gir· 
medi. 

(Sofi) nin reyini almak iı· 
tedi. 

Sofi müthiş bir kadındı .. 
T eofilosu birçok tehlikelerdeP 
kurtarmış, isabetli fikirler ile 
memleketin asayiş ve nizıbatııı 
da mühim roller oynamıştı. 

Teofilos: 
- Beni imparator Bizans• 

çağırıyor .. Gideyim mi? 
Diye sordu. 
Sofi dudağını bükerek gül 

dü: 
- imparator çıldırmıf mı? 

dedi, seni .8izan~a getirip de 
başma beli mı alacak..? 

- Yaverini göndermi, ... 
Andronikosun Selaniğe avdeti· 
ne mani olmamaklığımı ric• 
ediyor . . 

- Yuanis kırılmaz izzelI 
* * * 

Viyana'da yapbnlmıt olan renkli ve renksiz 
kıliıelerl papyekuıe üzerine basılmıştır. 

1 versem kabul eder misin? 

1 
Fransuva can attı ve Manu 

ı teklif etti: 1 

- Mevzu hazır .. Bu mevzu 
ı etrafında bir roman yazacak
' sın. Elli bin satır .• Sana satır 
1 başına üç santim veririm •• 

Hayat ve 

Sigortaları:ıızı Ga!atada Ünyon hanında kaı ı 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

1 
nefsinin ayaklarına dökecek k• 
dar ktlçü!üı- mü zannediyor: 
sun? 

* * * 
Denizaıırı gazetede tefrika edilmiş 
mektuplarının yarım misli daha 

zenginleştirilmiştir. 

olan seyahat 
ıtrtınlmıf ve 

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

Bütün kitapçılarda arayımz. 

,F ransuva kabul etti ve bu 
defa da Senaryoyu koltuğuna 
alarak evine gitti ve derhal 

1 masasına oturdu • 

/ Bir hafta sonra "Bahçe., 

ı 
gazetesinde rcman intişara bat 
ladı. Öyle enfes bir usl.. le _ 

Türkiyede bilafastla icrayı muımele etmekte ohn 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

mayı:ıu:. Telefo:ı: Beyoğlu 2002 

Sofi, impuator tarafındaıı 
böyle bir elçinin gelmesine ih· 
timal vermiyordu. 

- Hayır, hayır.. S,m Bi· 
zansı özledin de, böyle bir baı· 
hane ile benim ağzımı yoklı.ı · 
yorsun, değil mi? 

. Diyerek odadan çıkmak İ' 
tedi. 

T eofilos ö iin 



l ____ ç_o_c_u_K __ __. 

Yağmur 
. Mesela bir kır gezintisine 

111 ·~ıttiğiniz zaman yağmur ya
~~tsa hepinizin keyfi kaçar de 
gıl nıi? Fakat bu yağmur nasıl 
Yağar diye acaba düşündünüz 
~ü? Biz söyliyelim. Havada 
!:oze görünmiyen su buharları 

MILLlYET PAZAR 9 ACUSTOS 1931 

KADIN 

İdeal koca 
Aınet·İkada bir k.:\dın mecmu1\Sl• 

n~n okuyucularına aç:hğı bir anket 

1 

neticesinde ideal kocanın şöyle ol
ması liıızım gehyor: 

1 - Ha:iı olmıyacak, 

2 - Kendı tuvaleti ile ve batka 
farına ho! göı ·ünmekle pek meıgul 
olmıyacak, 

3 - Erkek yapılı olacak. 
4 - Kadınlarla senli benli konu 

ıamıyacak, 

.. ~ardır. Bu buharlar damla h~: 
•rıde tekasüf ederlerse yere du 
~erler ve işte yağmur da buna 
erler. Fakat yağmur nasıl olu 

Yor? Havada gözle görünmi
rl Yerı bu buharlar gayet ince, ı 

?'ilinıetrenin ellide biri kadar 1 
· ı~ ;rıce zerreler halinde toplandık- j 

ı ~~ zaman, bizim gök yüzünde 
ig1 Kordüğümüz bulutlan hasıl e

ı der. Bu bulutların hepsi elek 
lriklidir. Elektirikte bir kaide 

5 - Açık s<izlü ve özlü ola-
cak. 

6 - Süt"'at.le karar verecek. 

7 - Bir gayeıi olacak. 

a· "•rdır. Ayni cinsten elektrikli 
01an maddeler, biribirlerini 

fi· ;terler, yani birleşmezler. Bu-
11tlardaki su zerrecikleri de 

'Yni cin~ten elektrikli oldukla
\1' ~ .İçi~ biribirlerini . iterler ve 

1
11 leşıp damla teşkıl edemez

l~r. Edemeyinece de b~lut ha
b·rıde rüzgarların keyfıne ta-

1 olarak, gök yüzünde doI:oşır 
d~rurlar. Fakat yine elektrıkte 
bır kaide vardır ki, başka cins
ten bir elektrik, diğer cinsten 
elektrikle derhal birleşir. Bu 
~lektriklerden birine müsbet, 
0 tekine menfi elektrik derler 
Onun için müsbet elektikli 
t~t bulutla çaıı>ışırsa , derhal 
•tleşir ve zerreciklerde damla 

h~line geçer. Damla havad~n 
•ı:ır olduğu için yağmul' h_alın 
~e Yere düşer. İki bulut bırle
Şırı.ce elektrik şeraresi çıkar. 
8· F ız buna şimşek deriz. ıttına vi/ . 

/JJ ~~' 
'(\~ ' 
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Tavşan kardeş ve 
otomobili .. 

lı zanıanlarda belki dikkat et
llıiş~inizdir. Bir şimşek çaktı
lııı, arkamdan hemen bardak

lardan boşanırcasına yağmur 
lıelir. Sebebi bulutlar birleşmiş 
zerrecikler damla haline gel
lııiştir ve işte 0 damlalardır ki 
'lliinak halinde düşerler · 

Mecdinin cevabı 
l(üçük Mecdi, güzelim elbi

'eaj üstünde arkada~Iarile oy-
t\ " y 

llrken çamura yuvarlandı. 
.4.nnesi fena halde kızdı: 

.. - Pi~ çocuk diye bağırdı, 
0 Yle şimdi sana ne yapayım? 

Mecdi sadec~ dediki: 
- Anneciğim, ne yapacak-

1'11? Elbisemi yıka .• 

-
Akıllı süJJari 

1 
- Begbabu, ben bu at

Qll ineyim. Zavallı gorul· 
:ısın :--...__ . -------

İnat kimde 
--. İhtiyar hizmetçi 
Ye kovdunuz '! 

i--. İnatçılığından .. on sene -
r ~aklarını bir türlü yıkata
~dını . 

Sır 
k Bu kadınlar nedense sır 

111Yanııyorlar. 
l Belki .. fakat bir 
ti.nıilen saklıyorlar 

/ 
/ 8 - Mutfağa girmiyecek. 

9 - Karısının tuvaletini tenkit 

etmiyecek. 
10 - Kad1nlata nelerden hoı-

Avrupada 
artistleri 

k
" "k pka modası aldı, yürüdü. Bu çok zevk bahsinde bilhassa sinema çu şa !andığını anlatmıyacak. 
u d.l · yal ı•acak küçük şapkalar bulabilmektedirler, Yııkarda iki ken ı erıne r 11 - içki içmiyecek. 

nümunesi: Claro Tambour ve Helene Robert 12 _Tatsız olmıyacak. 

GRETA GARBO mıy::,; Hele hele hiç kıskanç ol-

d l •·n en i- ı fena çıktı. Greta da bundan çok ı - Ben Miss Gloria Sva~•on. 
19 yaşınd~yd '· Msveç ~ Stı'I meyustu. Hatta memleketine Kendisile görüşmok isterdım. . .. .. ı en avrıce . 

yı rerso~ enn d' . St kholem- dönmek istedi. Fakat üçürcü - Haber verelim efendım :... 
ler bır gun ken ısı 0 

• · d ' t h f O d · ' . I , ördü. fılmın en sonra, san a ının a ı a a Glona Svanıon un ar 
deki akademı roaya de g d 400 d 1 d f 1 tt·-· · . . . d' · · ldatma· ta a o ar an az a e ıgı- zularına mukavemet edılemez. 
Dıkkatının ken ısını a 1 d z · d' B leb' GI · . I k nu anga ni an a ı. am ıste ı. u ta t O ne isterse yapabilir. orıa 
yacağ~a emın ° 1~ra 

0dı Greta muhakkirane reddettiler. Bir d~daklarında teb~ssüm telefon 
. tt Cesaret azım . G • 
Je ~ t. . .

1 
. 3 .. çocuğu münakaşadan sonra reta man da bekledi. Az sonra cevap : 

fakır bır at 1erun I :~ benizli tosunu, şapka!ını giydi ve stod _ Efendim Miss Garbo af-
' di Uzun boyu 50 g d k · · S M · ' 1 

• • • . • b'. kız . Fakat yo an çı ıp gıltt. anta om- feditmesini istiyor telefona ge 
fena gıyınmış ır · k d ld' "· .. d b~ · tur ' 

h 'k )"de güzelliği a a ge ıgı gun en -rı 0 - lemiyeceğini söylüyor. 
bu kadının arı u a d - k .. "k t r d .. d.. T 

· ncak anlayan bir göz farke ugu u~ul 0 e '"
1
.e on du.I e Gloria'nın kaşları çatıldı: 

nı a . S ·ıı d bu lefon ettı er ge ıp ara ı ar. O . " .. 
debilirdi. Mannce tı er. e H'dd .. t' d'I t bes .. - na kım oldugumu soy-

1 damlardandı. Bır ba- ~ et .gos er t er, e su~ !ediniz mi? 
an ayan a hzun ve muteriz gosterdıler. Greta Garbo sekız .. . . 
kışta, bu ma 1 gün odasından bir yere çıkma- - Soyledık efendım .• 

.. d G ta Garbonun ne o a O h ld k d' . . 
yuz e~. !e dı. Yanda kalan filme rağmen - a e yarın en. ~~ın~ 

Balık salçaları 
Tatar salçası (soğuk) - Pit 

miş üç yumurta sansını tül
bentten geçirerek bir kaba koy 
malı. Üzerine iki çiğ yumurta 
sarısı, bir k21hve kaşığı hardal, 
tuz, biber ilave etmeli. Bunları 
karı!tırrken üzerine yavaş ya
vaş 150 gram zeytin yağı dök
meli. Salça donduktan sonra 
nihayete doğru iki kahve kaşı
ğı sirke ve iki çoba kaşığı ince 
doğranmış küçük hiyar turşu
su ilave etmeli. 

Bu salça her nevi balığın üze 
rine dökülebilir. bilecegını anladı. 'k d ak•am yemeg-ine davet ettıgımı 

· .. .. Amerı a an Y 
İsveçlı reJısor~". 1 söyleyiniz. Metrdotel salçası(soğuk)-

mukavelesi geldıgı zaman, y~ Biraz sonra tekrar cevap: Hep beraber karıştırmak sure-
nız gitmeğe cesa~etb' edh~~edıt. tile, tereyağı, doğranmış may-
çu .. nkü üstadı derın ır urme - Miss Garbo tetekkür ediyor d b . 1 bbe )ebe ve akşamları dı•arıya çıkamadı anoz, eyaz peynır, tuz, i-
hudutsuz bir muha t ta · ' mon suyu .. Bu salçayı tabag· ın 

b 1 Yordu ğını söylüyor . 
sine bağlamış u unu · dibine dökmeli ve kızarmış ba-
Stiller genç değildi. Fakat ~en Çat! Gloria telefonu asabi- I ki 1 1 
dl

. memleketı'nin erkeklerıne yetle kapattı ve anındakilere •· arı üstüne sıra ama 1
•• 

~ d d' k'. Y Kaymaklı salça (sıcak) -
haı bir güzelliği vardı. lri ve r e ı t. 50 . . " 30 

k b ki . s· f • b 1 gram erımış tereyagına 
sağlam yapılı, küçü ıyı '• . - ınemaya l'.e"'.1 aş amış ; gram un iliive etmeli ve buna 
kır saçlı bir adamdı. bır kadının davetımı reddetme- · b I • · t • ğ• d b' 'k d . . "k' B k • a ıgın pış ı t su an ır mı • 

Amerikaya haber gönder i: sı ılk deya v_a ı oluyor. u a dar ilave ede .. ek hafif ateşte ka 
- Beni' dinlerseniz, Gretayı dın çok ılerlıy~J:r,. . ". rıştırmah. Sonra yarım lüle 

anıra.ie ediniz. Etmezseniz, be- Ve hakikaten iıler~edı degıl, kaymak ilave ederek kaynaym 
nim için yapacak ba,ka bir fey aldı yürüdü. Grta yıne her za- caya kadar karıştırmağa de-
yoktur · man sade, her zaman esraren- vam etmeli ve bu salçayı balı-

Metro Goldvin Mayer bu tek giz .. Muvaffakiyet onu çıldrrt- ğın üzerine dökmeli . 
lifi kabul etti. Bir stodyoda bir Greta Garbo mış değildir. y nı" bı"r dans 
kadm için her zaman it çıkabi Şimdi Greta haftada 8000 do e 
1• Greta yalnız bir şey düşünüyor 1 b' 
ır • 1 kazanıyor ve ya nız ır şey 

Sti'ller ve Greta 1925 yazın• du; Muvaffakiyetsizliklerı üze d~~ .. •·yor' lsveçe dönmek, o-
B k rine avdete hazırlanan Stiller utunu · 

da Nevyorka çıktılar ... as·'· ev rada bir ev yaptırın,. ak ve za-
le beraber memleketine dön-

keçeli, erkek gibi kostumu! ye- man Stiller ın mezarına 
ed 

mek . man za .. .. b' 
ek derec e perışan •·· 'd k toprağının ustune ır 

es verec . · Fakat zam talebini kabul et- gı ere • k 
ehresl. ı'le Greta ga.zetecılerın 1 ş· d demet çiçek koyma .. ç k ti er. ım i haftada 2000 dolar d · · de 

.. nıı· de hiç bir tesır bıra m. a.- . I d S K' onun ka ar ışın uze , b"t" ıtı verıyor ar ı. anki bir şey ol- ımse d "'ld' S 
dı. Fakat Greta ~~ u un • mamıt gibi müsterihane tek:-ar noktası noktasına. egı ;r· d 
madı hamisinde ıdı. stodyoya geldi. Çevirdiği film li film de taçinİ elınden a ma '· 

Memleketini, anasını, arka- de, çeviren kumpanyaya mil- Ağır, dıırin sesi hoşa gidi-

d 
I hulasa sevdiklerini yonlar kazandıı·dı. yor. Zaten perdede Gret~yı gö 

af arını, k . - . B . hl" k . renler kulaklarından zıyade, bir kalple ter ettıgı za- u acayıp ma u un mezıye f I' h 1. meyus b 't' d gü ti ve yahut kusuru içinin dışı- gözleri dikat ve aa ıyet a m-
man, kalbindeki u kı ınıa al"k dedir. Greta gene basık ökçele 

. d Hayata ar<ı a a a nın bir, yani samimı olmasr, 1 . ben 
venıyor ~· Stiller'e bakıyor· çekingenliği ve tanımadığı a ri ve erkek ko~üim.enne • 
sızdı. Sa ece damlardan kaçmasıdır. Böyle zeyen elbiseler• sevıyor. Yalnız 
du · 1 · s ·ıı bir mahluka sinema beldesinde buna iki şey ilave etti: Tenis 

Hk filmi olan "Sah,, ıf'I tı be.~ herkes hayretle bakıyorlardı. ve at ! 
d. Fakat u 1 m u " 1 

idare etme 1• • • I • b' Bir gün Gloria Svanson'a Spor yaptıgı zaman ar yuvar\ 

Yük bir muvaffakıyet, u hv~ 1 ır. Greta'dan bahsettiler. lak iri siyah gözlükler takar. 
S d nun sa ıp erı ' . ı_.:_ 

keşif oldu. to yo . . Glorya derhal kendisini Hemen hemen çırKm denecek 
memnuniyetlerind~? el~eGnı o- tanıtmak merakına düştü ve te bir kadındır. Bir kaç samimi 
ğuşturuyorlardı. Çunku ~e;a telefonu aldı : dostu vardır. Kimse bir imam 
bir buluştu. Hem de on~ a ta _ Allo, Metro Goldvin Ma- olduğunu bilmeror. Kafa11, 
da 400 dolara b~lm':11lar. '· t I' yer değil mi? Miu Greta Gar- dinç, genç, zengın anavatana 

Greta yüksldı. Stıl er ı;e ld 
1 

bo'yu nerede bulabilirim? döndüğü zaman, hayatını sonu 
. acı bir cilvesi olara~, a lça d ı. _ Burada saat ona kadar na kadar mülterihane geçir-
>:rtık Stiller'i ist~m.ıyor .a~ 1~ alı ıyor. mek fikrile meşbudur. 
ık. f'I ı'dare etnııttı. lkısı d• ç •'• •' '• • • , ...... • • '•' • • •' '•'' •• '' '• • tı • • •' • • •• '' •••• • •• l 1 ın ................ . 

1 •••••••• b h • • ' ' ' ' ' ' ' ' Roıita Moreno u ıenç ve rır· 
kiilide rakkaıe Amerikan fıimıaları 
için yakında iki filim çevirecektir. 
Sinemaya intisabı yeni olduğundan 
ıimdiye kadar ancak sekiz filim çe
vinnittir. Hafif komedileri tercih 
etmektedir. 

Jeanne Helbling Amerikada on 
ayda dokuz filim çevirdikten aonra 
Pariıte dörunüıtür. 

' 

Avrupada timdi yeni bir danı, 

bütün salonları İıtili. etmek üzere-

dir. Paris danı profesörleri cem~ye

ti tarafından kabul edilen bu yeni 
danıın adı ''Podla" dır. Yeni danı 

tango ile fokstrotun bir nevi hali-
tuı gibidir. Çok mevzun ve aheı>k-
dar bir danı olduğu ııöyleniyor. Ba
kalun bu kıp. kadar htanbula ge-
lece(; mi? 

Balıklar 
Balıkları bir iki gün muhafa

za etmek isterseniz, Üzerlerine 
iri tuz dökünüz ve balıkları sir 
ke ile ıslatılmış btr tülbencle 
sarıp bırakınız. Pişirmek icap 
ettiği zaman balıklan yıkar11-
nız. 

Yabani kekik 
Birçok kimseler vardır ki 

çayı ve kahveyi sevmezler. Ça
yın ve kahvenin sinirlerini 
bozduğunu söylerler. Halbuki 
araaıra çay tertibinden sıcakbir 
,ey içmek lazımdır. Bunun 
için yabani kekik otunu tavsi
ye ederiz. Kırlarda toplanan 
bu ot gölgede kurutularak ku
tulara konulur ve çay yerine 
pişirilerek içilir. Hem sinirleri 
bozmaz, hem çaydan ucuzdur. 
Hem de bronıite iyidir. Göi-

mm 5 

1 ıa 1 ühablr me~ iup arı 1 m f 

Antalyada ipekçilik 
Vilayette senede 105,000 kilo 

koza hasıl olmaktadır 

Antalgada gerli kıgafet 
Vilayet huıusi muhasebe çin her ıki vilayetten mütekabile .. 

müdürü Sadık Bey mezun jandarma kuvvetleri ıevkolundu-
bulunduğundan batkitip Hüınu ğundan yakın 2ıuna11da yalnlon
Bey tarafından vekalet edilmekte- malarına intizar ounmaktadır. 
dir. Hu,uıi muhasebenin senevi 
varidatı 744000 lira olduğundan 

Antalya için nafi itler gÖrebilmeS. 

İmkinı daima mevcuttur. Bu müe• 

seıe ilk mektepleri idare edildigl 
gibi hastaneyi de, aygır deposunu, 

ali.tı ziraiye tamirhanesini ve nÜ· 

mune fidanlığile milli kütüpaneyi 
de yap.tmaktadır. Bunlardan batka 
irat olarak iskelede cesim bir un 

fabrikasına da maliktir. 

Serbest Fırka 
Serbest Fırka zamanında her na 

sdsa muhalif harekette bulunanlar 
tekrar Halk Fırkasına avdet ettikle 

ri cihetle geçen hadisat maziye ka

rıımıı ve unutulmuıtur. Aradaki 

münaferet de zail olmuı ve muhade 
net tesis edilmiıtir. 

Hapirhan •de gördüklerim 
Hapisaneleri dolduran insnn'a 

arasında tahıil gônnüt kimse-1e~·t': 

pek ender tesaduf olunur. Bunla 
rın ek4eriıi cahil ve dütiinc~ tı: 

kimselerdir Antalya hapiıaneıi d 

bu makule cahil ve fuursuz İnlan 

farla doludur. Bunların içinde pa· 
labıyıklı Manavgatlı Hüıeyin Ala 
İye hapiıaneıinden kaçmıt ve m&\v 
zerle dağlarda gezerken yakalana
rak hapse bkılmışbr! 

319 tevellütlü Ali iıe katildeı 

dolayı 22,5 seneye mahkum olmuı 
tur. Ektili Hamit isminde biriıi 
uvallı bir adamın kafasını balta il· 
keatiğinden bir refiki ile 15 ter ı 
neye mahküm olmuılardır. 

Kadın hapisler 
Hapiııanenin kadınlar tarafın 

ipekçilik da eezdim. Burada Ağva nahiyesi• 
Antalyada bir ipekçilik mektebi den 25 yaıında Hüseyin kızı Haı; 

teıis olunmu\ tur. Bu vilayette sene 

vi : 150,000 küsür kilo koza ha11l 

olmaktadır. Bu miktarı arttırmak 

ve İpek kumaılar imal eylemek için 
bir Türk tirketi tetekkül eylemit
tir. Bu fİrli:etin muamelei resmiyeıi 

hitam bulur bulmaz dtthal faaliye
te ıeçeceiini memnuniyetle iıtih .. 
bar eyledim. 

ce yengeıini bir tarla meselesinde• 
dolayı öldürdüğünden 12,6 ıeneyı 

mahkümdur. Ve 8 ıenedenber• 

de yatmaktadrr. Alitiyeli Emine ka· 

dın komıuıu Fatma Hanımın çocu 

ğunu pencereden atarak öldürdü
ğünden 16 ıoneye mahküm olmuf
ve ıekiz ıenedenberi yatmakta bu· 
lurunuıturl Yine Aliiyeli 25 yatla-

Çiftlik sahiplerinin reddi rında Muıtafa kızı Şerife anneaini 
Vilayette birçok çftlik sahipleri öldürdüğünden 7 seneye mahküm 

vardır. Bunlar Ziraat Banka11ndan olmuıtur. 
binlerce lira istikraz ederek traktör Koca yataklı Dürdane iıminde 
ve sair aitı zraiye almıtlardır. Bu Üıtü başı periıan çingene kıyafetin. 

yüzden oldukça kar temin eden çift de honhar bir kadın dostu Çiling.., 
çiler daha vaıi ziraate batlamqlar- Omerle bilittifak zevcini öldürdü 
sa da bir iki sene devam eden ku .. 

rakhktan başka mahıulatın da pi
yasalarda para etmemesi yüzünd n 

çok mutazarrır olmutlardır. 

Bir takım mürabahacılar çiftçile 
rin muhtaç bir devrede oduklarını 

anlayınca yüzde yüz ile faiz tekil

i fine kalkmıılardır! Çiftçi de bilmec 
huriye kendisine elzem olan mese .. 

la 400 lirayı 800 lira mukabilinde 
borçlanmıılardır. Bu ıerait altında 

idamei mevcudiyet için çiftçilerin 

akarların• satmak suretile iatelerini 
temine mecbur kaldıklarını kemali 

esefle haber aldım. Bu muhterem 
vatandaşların ricalan ıudur ki ah

val ve ıeraitin inkiıafına kadar Zi
raat Bankası tarafından zürraın 

borçları bila faiz tecil edilsin! Bu 
çiftçilet' diyorlar ki: "Bu ricamıza 
bankacı zihniyetile itiraz edilmeıin! 

1 
Çünkü bankanın semıayeai eııaıen 

' çiftçiden ahnmıttır. Kuvvetli bir 

ğünden 10 seneye mahkum olmut· 
tur. Bunun dört de çocuğu var· 

dır! 

Henüz lohsa halinde bulunan 

Ayte namındaki bir kadın ile Meh· 

met efendinin hizmetçisi Necmi· 
ye ııöz birliği yaparak Mehmet ,,_ 

fendinin hanesinden dört bin lir 

kıymetinde zikıymet eıya ve elmas 
çaldıklarından dolayı mevkvftur
larl Bunlar eıyayı Aksekili 27 yaı· 

larmda Terkiı hanımın hanesinde 

saldandıklarmdan Terkiı ile koc:.ı11 

Mustafa da mabpusturlar. Necmiy• 
16 yaşındadır. Bir kızdır. Durali· 
ler ~öyünden 26 yaııncla Mehmel 
kızı Hatice kucağındaki dört yatın
da bir kız çocuğile hapiııanededir. 
Bir kadını öldürdüğünden dolayı 

üç ıene dört ay mahkamdur. Koca· 
11 ve yedi yaıında bir de çoculv 
vardır! 

Münferit hapis 
HapiıaneJerimiz henüz yeni ce .. 

za kanunu mucibince tanzim edile· 
nın mevcudiyeti hiç bir kıymet ifa- memit oldupndan kanlısı kati
de demez!,, li diğer hapiılerle bir arada oturup 

Bu çiftçiler yine diyorlar ki: sobbet eylemektedirler. Eğer herke 
"Hükümete olan borçlarımızı mah- ıia suçuna göre münferit hapisleı·ı» 
ıulitımızla ödeyelim. Biz her vakit konınut olsalar hapsin bütün cefa 

nakit para buamıyoruz.. Gerek ve ıztıraplarından diğerleri d.a 
banka ve gerek hükümet bizden j mütenebbih olarak kabahat itley ·n 

buğday ve arpa alıın,, ki, bu ric:a· ı lerin miklan azalnuş olu.-Ju zanne
nın kabulli talıakkuk ..hallna gır- diyorum. 

çiftçi varlığı her zaman bu sermaye 

yi fezlasile yine meydana eetircbi
lir. Fakat menba kuruna banka-

mittir. 

Asagiş 

Geçen aylarda Bordul'lu Ali B. 
çeteai (Korkutili) ne eeçerek ora· 
daki Mamatlar köyünü basmıt ve 
köylülerden 2000 lira l<adar fidyei 
necat almqtD'. Bir köylünün 
de göbeğine kızeın yağ dökmek 
M1retile ifl<ence y-rak para11nı 

Ragıp Kemal 

Mağazada 
- Metrosu beş liraya, bu 

mal çok ucuzdur hanımefendi. 
- İyi ama, sonra kocam ne 

der? 
Hanım efendi, ba,ka bir 

oca kladr a 



Aşka dair ne düşünüyorsunuz? 

e 
e 

i afa e 
s··yı··yo ? 

MlLLlYET 

olitika 
(Bası 1 inci sahifede) 

yük .:nayii, büyük teşebbüs
leri şımal milletlerinin ve bi
raz d<> Fransız ve ltalyaıı ban
ka ve büyük evlerinin elinde
dir. .. 

n ak.ki anasınd 
' işt·yalrı 

aşlc, 
ır 

bu kaları asıl kaynakları 
ele almış, ~e bu milletlerin 
agı laıına kuru bir kemik at
mı,lardır: politika! 

Ve , ız kiıtüphav~leri 

al 
• 

Dl 
bin' 

17 biı 

I 

vun ı .. 

ına g 
miz l 

ton~ 

acir, 

nada 
ha 

ra Y' 
nına 

Peyami Safa Bey 

nalı Peyamı Safa Beyi Harbiye 
u ilk İstasyonunun az ilenı-ndeki a
tak< partımanında -niçin ııizleyim 
yapıl - müsterih bir uyku çekerken 
yYıe< buldum . 
; tac Kıymetli ve çok fedakar bir 
a isi Türk kadını niimunesi olan an 

nesi kapıyı vurdu: 
ert _ Peyami! Bak Salahaddin 
mı Bey seni görmeğe gelmif ..• 

Sesimden tanıdı: 
- Bizim Salahaddin mi? 

Gelsin, gelsin ..• 

H
.
1 

Beni görünce, aşağı yukarı 
on ~ senelik samimi bir dost 

vı !uğun intıbalan, yüzünde can-
Hic landı : 

- Ne iyi ettin de geldin .. 
Hay yqaya&ın .. 

Sonra, havadan sudııa, bir 
bayii konu,tuk. Salona çıktığı· 
mız zaman oraya niçin geldiği 
mi adeta unutmuttum. 

Biri birimizi okadar özlemi
:tiz ki .• 

Nihayet, söyleyeceklerimiz 
.}~ bitince birden hatırladın: 
""'.11 - Yahu.. ben lııuraya fey 

• 

için gelmi9tim .. 
"Şiın,ek,, muharriri gülüm

sedi: 
- Anladım, a~k anketi .. de. 

ğil mi? 
- Oyle!.. 
- Amma, ben hazırlıkıızım. 
- Daha iyi ya .. 
- Dur öyle İse .. kafamı bir 

toplayayım .. 
11 Karşılıklı birer cıgara yak. 

tık. 
D 

- llk sual ne idi? 
- Aşka dair ne düşünüyor-

! sunuz? 

Tifo salgın değil, 
mevziidir 

(Başı bir;nci sahifede) 

- Geçen sene temmuz ayı
na nİ>ipetle bu sf.nenin temmu
%Unda 15 kadar fazla tifo vak' -
~ı görühnü,tür. Bu vak'alar 
Kurtulu, ile Beyoğlunun bazı 
semtlerinde ve Aksaray civarın 
~la.dır. Buralarda derhal tifo a
ıuı tatbik edildi. Yedi sekiz 
gündenberi hastalığın önün~ 
ı;eçilebildi. Hastaların adedi 

'IM?k azalmı~tır. Maamafih hal
kın da kendi aıhhati namına a
şılanması her hald~ faydalı ola 
caktır. 

Tifo hakkında vali muavını 
Fazlı Bey diyor ki: 

- Söylendiği gibi tifo sal
gın bir şekilde değildir. Mevzi 
idir. Ve yalnız son günlerde 
bi!" kaç vak'a fazla görülmüt 
tur. Şchı-;n sıhhi vaziyeti iyi· 
dir . 

IHTiRA tLANI 
.. A·,z!'!maga kar§I büyük bir me

tanet ıbraz etmelcrı Jazımgelcn sar 
gılar (tck,.lck çenberkri) vesair 
parç .arn1 ımalı için usuP' hakkın
da isti >al olıı:-ıan 17 Eylul 1927 ta
rın \C 003 n~tmaralı ihtira bt!ratı bu 
t: a mt. vkii fıile konmak üzre ahc
rt: d vriıferGg veya icar c<lileceğin
d n !;.uip oJanların G2.!ata'da Çini
li .Rihtım Har.ında Ro ert Ferciye 
mt.1r~":a&t.t1atı ilan olu:ıı.:r 

P yamı Safa, s ' tkir el !• J,r'r iır. c, "d, Barcelona, 
m olanl ı hep~ gen - Lı on, F 1 oe Jandro, L..ıc-
1 c in · l·kayıtlık iç" c rıo Aires kaklar. a üç renk 
cevap erdi: koka.,tlı ' , ıvkn ı inc.i ını 

Ask v kini yan ya a d Jn- g nr, "dirlcr. 
meden ıkiı "ni de anlamak rr um 11 bil< ,atnaktadırlar, 
kün degild r. Çünkü bu iki zıt • * 
ihtiras, hakikatte ayni kumaş n 
nesçı.ıi örerler ve bin, o kuma· 
tın yüzu ise, öteki de tenidır. 
lnaandn kendini ve h mcinsini 
koruma insiydn olduğu gibi, 
kendini ve hemcinsini tahrip et 
mek insiyakı da vardır. Bu iti
barla yaşam k, hem bati bir 
intihar, hem de bati bir cina
yettir. En hakiki manasında 
aşk, öldürmek İştiyakıdır. Fa
kat bu müthiı kinimizi tatmin 
edemediğimiz vakit ve tatmin 
edemediğimiz için severiz. İn
san, öpemediği eli ısırdıgı gibi, 
ısıramadığı eli de öper. Ve Öp· 
mek, bir alimin dediği gibi, ye 
menin muhaffefidiı-. Bütün 
"sadisame.,temayüllerini böyle 
izah etmek mümkündür. İçti
mai maskemiz sıyrıldığı vakit 
altından bir yamyam yüzü çı
kar. 

- Sevmek mi İyi sevilmek 
mi? 

- Sevmek, sevilmek ümidin 
den ba,ka bir şey değildir. Bu
nun için ikisi arasında fark bu
lamıyorum. 

- Devamlı aşka inanır mı
sınız? 

-Seviıenlerin şahsiyetlerine 
göre değişir. Şeraite tabidir. 
Hiç değilse "a,k, kırk bir iğne 
dir, kırkı gider, biri kalır.,, 

- En büyük atkınız hangi
sidir ? 

- Yirmi dört kadıuı gücen
dirmek istemediğim için bu su
ale cevap vermekte beni ma
zur görünüz. 

- Niçin ve nasıl seversiniz? 
- Bu sualiniz mahrem a9k 

saatlerinde, kapı aralıAından 
gizlice bakan bir fotoğraf ob
jektifine benziyor. Nasıl mı? 
Her insan kendine göre sever. 
Benim tarzım üzerinde fazla 
ısrar etmeyiniz. Ruha ait bü
yük ıırlardan biri de budur. 
Bu o kadar büyük bir sırdır ki 
ben bunu kendimden de saklıyo 
rum ve nasıl sevdiğimi ben de 
bilmiyorum. ' 

Recep 

M. Salahaddin 

B. Y alovadan 
geldi 

Halk Fırkası umumi katibi 
Recep B. dün Yalovadan şelı. 
rimize gelmit ve fırka merke
zinde meşgul olmuştur . 

Fırka teşkilat reisleri dün iç 
tima ederek fırkaya dair bazı 
mesaili görütmü,lerdir. 

Eytam ve eramil 
yoklamaları 

Eytam, eramil v mütekaidi
nin eylUl yoklamalarına devam 
edilmektedir. Her maaş sah;bi 
yoklamasını müteakip, maaş 
tevziinde bir yanlışlığa mahal 
kalmamak üzere, memurlar 
tarafından alacağı paranın mik 
d·,.ını öğrenmektedir. Mal mü
dürleri yoldama muamelelerini 
ipka eden memeurlara, maat 
sahiplerine hüsnü muamele e
dilmesini tamim etmişlerdir. 
Yoklamalar bu ayın yirmi üçü 
ne kadar devam edecektir. Yok 
lama günlerinde müracaat e
demeyenler 24 ve 26 ağustos 
tarihlernde yoklama memurla
rına müracaat ederek yoklama 
!arını yaptırabileceklerdir. Ey
liil, teşrinievvel, teşrinisani üç 
aylıkların tevzii için lazım ge
len bordrolar tanzim edilmekte 
dir. 

YÜREK ÇARPINTISINA 
NEVROL CEMAL 

DAN 20 DAMLA ALMAK KAFiDiR 

TJ .. J"ltrini diı<iinmeksizin 
ra .gtle ıid, kııl ıı_.nları.ı so
rııı ha ·ka ne ole.bilir~ 

Milli iktişat cıı.azı tamam
lanmıyan. ki; türıi tesis ediİmi
yen, hıç clnıazsa y;ırısı geliri· 
ni g;derini, kiırını zararını Jıe
sap etmesini bilmiy<'n kalaba
lıkları sokak nümayişleri,gaze
te anarşisi, parlamento kori
dorlarının oyunlariyle ilerliye
cekleriııi uınııedenler, soıı hü
nerlerini ispanya aren'inde 
gösterdiler. 
İspanya marseyyez çalıyor. 
Ve Fransız matbuatı yem bo 

rusu! 

Paris'ten ihraç edilen ve la
vantab De chanel biçimi giyin
miş demokratlar Madrid'e ge
lir gelmez aç ve voksııl İspa

nyol milletine. 

Grev 
I htilii. 
Nümayi~ 
Ve nihayet eve/ki gün de 
lnkısam 
Hediye ettiler. 
Fakat marseyyez, nefis bit 

Fransız şarabı gibi, kafaları 

tütsülemiş, İspanya'nın hakiy
kati ve menfaati sokaklardan 
süprülüp belediye çukurlarına 
atılmıştır. 

Gelsin laf, 
Gitsin ispanya! 

Falih RIFKI 

Hava kahra ... 
manları gittiler 

(Başı birinci sahiiede) 
Tayyareleri teıyi için istasyona 

, ali muavini Fazlı, kolordu, !>elcdi
ye ,.e tayyare cemiyetinden birer 
hey'et ve tayyareci zabit)erimiz bu 

lunacaklardır. 

Şehir bandosu Türk ve Ameri
kan mar,larını çalarak tayyarecileri 
teşyi t:deceklerdir. 

1\ıtün inhisar idaresi ta\·afından 

hususi surette ihzar edilen sigara
lar dün Belediye reiıi muavini Hi\ .. 

mit B. tarafından tayyarecilerc tc.k
diın tdilmiştir. 

1 ayyare< Jlerin hareketi dün &f.· 

cc tRdyo ile ~~tün Türk.iyeye ilin 

ed.i hniıtir. 

T agyarecilerin gazetemize 
beyanatı 

Hava kahramanları dün kendileri
Je göriiten bir muharririmize itide
ki beyanatta bulunmuşlardır: 

- Tiirkiyede görmüş olduğumuz 
hüsnü kabulden fevkali.dc meınnun 

\'C nıionettari~. Şunu söylemek İsle
ri.: ki, bizi mahcup ed«:cek kadar 

hakkımızda nUıafirpcrverlik göster 

diniz. Mümkün olan her fey, her 
lütüfkiırlık halılmnızda gösten1di. 

Biz buraya relirken hiç bir za

man bu kadar kadirşinaslık bekle
miyorduk. lstanbuldan acele ayrıl

mak mecburiyetinde kaldığuruz İ· 

çin çok müteessiriz. Gelmemjz gibi 
ritır.emiz de çok ani oldu. Bunu 
tal:imize vermek lizım. Tabii insa
nın tabii her şeyde ona yar olmaz 

ya? New Yorkta fazla kalmak İste

miyoruz fakat arada da Tayyat'e 
Cemiyeti reiıi Hasan Fehmi Bey 
a,ibi misafirperver bir zata rasgelir

oek korkanın ki, kolay lıolay Boı

tona gitmek kabil olamıyacak ls
tanbuldan çok iyi hatıralarla ayrıl
m;lktayız ve emin olun ki, yine ilk 

fır,..atta bizi tekrar burada görecek
siniz. Tayyare Cemiyeti reisi Ha~ 

sa.1 Fehmi beye söz verdik. Eücr 
tcsitı ettiğimiz rekor kırılırsa o za. 
man New Y o;k'un daha garbından 
u-;arak yine lstanbula geleceğiz ve 
böylelikle lstanbuldan ne kadar iyi 
hatırarlarla ayrılmış olduğumu7.u 

bir Oaha ispat edece~iz. 

-- - . . - ... •ı •.J 
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-Benim kanın tksarrufa çok dikkat eder. Mesela eski elbi

~elerinden bana kravat yapar. 
- Öyleyse benim karım, seninkinden ~n!ıa çok_ tasarrufçu ... 

Çünkü 0 benim eski krav, tlarmıdan kendısıne elbıse yapıyor. 

Loi<antada Bahçede 
Lokantada Ali Baba, Meh- Cemil Beyle kansı evlerinin 

met Beye dedi ki: bahçeye bakan balbonunda o-
- Ne diyorsun? paran yok turınuşlardı. Bahçede ve tam 

mu? 0 halde yediğim yemeğin balkonun altında k<Jranlığa sı
parasını ben nasıl vereceğim? ğınmış bir delikalı ile bir genç 

kız koyun koyuna konuşuyor-
Seıgide lardı. 

lki kiti tanıdıkları genç bir Cemil Beyin karısı yavaşça 
kadının portresini seyrediyor· dedi ki: 
lar. Ressam kadının dudakla- - Zannederim ki delikanlı 
rmı daha kırmızı, gözlerini da- timdi izdivaç teklif edecek. Bi
ha siyah, yüzünü daha pembe zim burada olduğumuzu ve ne 
hülb.sa aslrndau daha çok güzel konu9urlarsa iş ittiğimizi bilmi

yor. Bari öksfü- de burada ya
banci olduğunu anlasın. 

yapmış. 

Gençlerden biri dedi ki: 
- Bari her zaman böyle 

boyansaydı .. 

Zevk 

Cemil cevap verdi: 
- Ne diye öksüreyim. Zama 

nmda benim çin kimse öksürdü .. , mu. 

ni evlisi diyoı ki: 

- .. ··•••-t•••••ıı .................... ._ ••• ,_ 
İki kadıP fronuşuyorlar. Ye tenimin rengini çok seviyor. 

- Kocam benim sesimi, 
boyumu, gözlerimi, saçlarımı, 

Umum kunduracılar 
cP.miyetinde 

Umum kunduracılar cemiye 
ti idare hey' eti intihabı 10 ağus 
tos pazarteıi g\İDÜ saat 10--16 
ya kadar cemiyetin Çarşıkapı· 
smdaki merke-zinde İcra edile--
cektir • 

Evkafta yoklama 
Hademei hayrat maaş yokla 

maları ile Evkaf müdüriyetinin 

Eytam, eramil ve mütekaitleri 
nin eylôl maaş yoklamalarına 
başlanmı9tır. Yoklama müdde
ti 25 ağustosa kadar devam ede 
cektir. 

Tapuda tebeddüJler 
İstanbul tapu müdüriyetinde 

bazı tebeddüller olmuıtur. Üs
küdar tapu b14kitibi Remzi B. 
tapu müdiriyeti umumiyesi vi
layet kayit kalemi ib.;nci mü
meyizliğine, Remzi Beyden 
münhal kalan başkatipliğc Be
yoğlu tapu memurlarından Eş
ref B. tayin edilmiştir. Eşref B. 
den münhal kalan Beyoğlu ta
pu memeurluğuna vilayet kayit 
kalemi tetkik memurlarından 
Celal B. tayin edilmiştir • 

T ahı müdiriyeti umumiyesi 
vilayat kayit kalemi birinci mü 
meyyizi Mazhar B. talebi üze 
rine tekaüde sevkedilcrek yeri
ne ikinci mümeyyiz Hüseyin 
Bey tayin edilmiştir . 

Henüz tapu müdiriyetinin yeni 
kadrosu gelmemittir. Geldiği 

takdirde yeni tebeddüller ola
cağı tahmin edilmektedir • 

Da11etler 

Rusyaya gidecek 
futbolcular 

Darülfünun takımı reisliğin
den: 1-10 ağustos pazartesi gü 
nü hareket sureti katiyede ta
karrür etmiştir. 2 - Vapurun 
hareket saati ve nerede birleıi· 
lip ne suretle hareket edileceği 
ni öğrenmek ve ferdi antrene
man da yapılmak üzere Zeki Rı 
za, Hüsnü, Rıza, Saim, Suphi, 
Mehmet Reşat, Sadi, Mehmet 
Salim, Alaettin Fikret, Rebii, 
Muzaffer, Ulvi, Niyazi, Nuri, 
Hakkı, Ziya Beylerin hazır bu
lunmaları rica olunur • 

- Peki, siz onun nesini se
viyorsunuz? 

- Zevkini .. 

İş kadınları bugün 
geliyor 

Bugün Köstenc.eden 20 Ame 
rikalı iş kadını tehrimize gele
cektir. Misafir madamlar nh
tımda Türk hanımları tarafın· 
dan merasimle karşılanacaklar 
dır • 

20 Fransız talebesi 
geliyor 

Pazartesi günü konvansiyo • 
nel ile 20 F ranaız talebesi §eh
rimize gelecektir. 

-+••·~··~···~•>-+-•---
Ledi May Camcridge 

nişanlandı 
LONDRA, 7 A.A. - Sabık ce

nubi Afrika valii umumiıi ve kl'Rli
çemn bıraderi kont Athlone'nun kı· 
zı ledi May Cambridge'in kontun 
eski yaveri ve muhahz kıtaatı zabi· 
tanından yüzbatı Henry Abel A
mitlı ile mtanlarunıı olduğu resmen 
bildirilmekted:r. izdivaç me.-asımı 

te~rinievvel nihayetinde vaDıJ.:::.,...ak-

tır. 

Fas. sultanı sergide 
PARlS, 7 A.A. - Faı sultanı, 

bugün müıtemlekit aergiıini ziya

ret etmittir. Kendisini mare!al 
Lyautey istikbal etmit ve ıultan 
bilhassa Fas çarşılarını ırezmiıtir. 

Alman ve Amerikan 
bankaları 

arasındaki müzakereler 
BERLIN 7 A.A. - Kısa vadeli 

kredilerin idamesi makaadile Al
manya bankaları ile Amerika ban
kalan arasında yapılmakta olan mü 
zak"1lt devam etmektedir. Döviz 
ticareti hakkındaki emirnamenin 
Alman mehafilinde ha11l etmif ol
duğumemnuıiyetıizlik umumi nok
lıı.İ nazardan mühim neticeler tevlit 
edebili..-. Binaenaleyh Alman hüku
metinin bu emirnamede bir takım 
tadilat yapmağı kabul etmesi muhte 
meldir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastahklan 

mutahassıaı 
Cumadan maada hergiln 

öğleden sonra saat (2,30 dan 
5 e ) kadar fstanbulda Divan 
yolunda (118) numaralı hu

susi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi 
eder. Telefon: İstanbul 8923 

Gıda bahisleri : 

ita 
ilk vitamin daha 18 sene evvel keşfedıl 
diğine göre, bu keşıflerin ömrü be,. r 

üzerinde büyük neticeleri ekleneb · i 

T etlok t göstermiştir kı, ın 
sanlar gıda ıtibari. protom, 
mc' c.;dı a miyc, m ıyeti kar 
bonlar ve uzun zam nlardanbe 
ri malum m~vadd, mnd nıye 
den maada, dıger bazı madde
lere de muhtaçtırlar. Pek ya
kın zama !arda k~fedılcn bu 
yeni maddelerin heyeti um mi 
yeaine vitaminler ismi vcnl
miştir. B::.tün bu maddelerin 
bir tek isım altın e.lınmıu;ı da 
tesadüf o muştur. Zira bu 
maddelerin mevcudiy~ıl rini 
ve ehEmmiyetlerini göw•e;ren 
müt vali keş"fierindeki &ür'ııt, 
he!'&;nin de kimy:ı ve fizik nok 
tai nazarmd~" teıs~;f!erine va· 
kit brakmamıştır. 

Hali hazırda insan gıdası 
noktai nazarından fevkalade 
ehemmiyeti haiz altı vitamin 
ke~fed:lmiş bulunuyor. Bun
lardan dörclü kafi derecede 
tetkik edi!miştir. Tetkikat ne
ticesinde dördünün de terkip 
!erinin ayrı olduğu anlaşılmıt 
tır. Mamaafih hepsinin de 
müşterek bir vasıfları vardır: 
Bunlar birçok gıdalarımızda 
bulunan uzvi halitalardır ve 
gıdalarımıza da cüz'i miktar
da dahil olurlar. 

Vitamin A 
Bugün Vitamin A. ismi 

verilen madde, 1913 de hemen 
ayni zamanda, bir taraftan 
Wisconsin darülfünunundan 
Mr. Collen ve Davis, diğer ta
raftan Jale darülfünunundan 
Osbosne ve Mende! tarafların
dan keşfedilmiştiı·. Bu alim
lerin hayvanlar (fareler) üze
rinde yaptıkları tecrübeler, bu 
Vitaminlerin büyüyüp inkİ§af 
ettiklerini ve yahut zayıflayıp 

dü§tüklerini göstermittir. Bun 
larm büyümeleri veya düşme
leri aldıkları gıdalardaki me
vaddı 9ahmiyenin nisbetine 
bağlıdır. 

Gayet aziim bir gıdai fazile
ti haiz olan bu Vitamin son 
on sekiz senedir gayet ciddi 
bir tetkike tabi tutulmuştur. 

Bu tetkikat neticesinde gıda 
diye yediğimiz şeylerden bir 
çoklarının Vitamin A. nok
tai nazarından fakir oldukları 
ve bu maddece fakir yiyecek
lerle yapılan bir rejimin uzvi
yeti sür'atle zafa uğrattığı 
ve birçok sari hastalıklara kar 
§• mukavemetsiz bıraktığı an
la,ılmıştır. 

Süt ve süt mamulatı, yu· 
murta sarısı, yeşil sebzeler 
normal rejimde Vitamin A. 
nın tabii menbalarıdır. Bu mad 
denin ette mevcudiyeti yenilen 
hayvanın aksamı vücuduna 
veya pilirme tarzına göre de • 
ğişmektedir. Yenilen hayva
nın adele aksamı Vitamin A. 
noktai nazarından fakirdir. Ci
ğerde daha fazla mevcut oldu. 
ğu görülmüştür. Şeker ve te· 
kerlemelerde bu Vitaminden 
hiç yoktur. Tabii sütle yapılan 
dondurma, sütlaç, mahallebi 
ve saire müstesna .• 

Vitamin B 
Bir zamanlar Nevropati Ü· 

zerinde tetkikatta bulunan 
doktorlar, gıdalarımızdaki bir 
maddenin bu haatalığm önüne 
geçecek kudreti haiz olduğunu 
ketfetmitler ve bu maddeyi a
ramağa koyulmutlardı. Bil
hassa doktor Hopkins bu mad
denin azim bir kıymeti gıdaiye 
yi haiz olduğunu da görmüş
tü. İtte bu madde Vitamin B. 
dir. 

Ahiren Jansen ve Donath 
isminde iki ilim Hindiçinide 
Vitamin B. olduğunu söyledik 
!eri milhler de elde etmi§ler
dir. Hali hazırda birçok kimya 
gerler bu maddenin tamamen 
teıhiaine çalışmaktadırlar. 

Vitamin B. nin tabii tagdi
yede, fakat cüz'i miktarda lü
zumu vardır. Bilhassa mevva 

usarelerind bu Vitami 
zıy d r. eb ul b mr 

l it m C 
Bu V ıin C: da 

dnıl n Scorbuth'a a şı 
buyük d d r. Vit.:"J •. in 
N vropatiy r. kar, r ası mu_ 
sırse, Vitamın C de Scorb h 
karşı Ö> !f"C mı.ı ssirdi . B 
Vitarninın tab ı >ıclalanm da 
d büyü.~ rolü var ıı. D k o 
Hess hayati kuvv tler:n a lığ 
na ve çocuklardaki n ·- ma v 
kişnfın g c"kme~·r karşı lu 
Vıtaminı tavsiy cc._r. 

ki: 
İngiliz .11 mi Findlay 

"Bu Vıtıım"nin e·d ' ıli 
rolii vardır. Jnsa~: ye.Jn,z S~or 
buth'a kar~ı muhafaza etmekle 
kalmaz, ayni z, manda e-ısi:-~· 
nin hastelık tevli! eden n ikı·op 
ların hücumuna kar§ı mukave 
metini arttırır.,, 

Vitc:min D 
Bu Vitamin raşitisme denilen 

kemik hastnlıgma karşı en iyi 
sigortadır. Güneş ışığı birçok 
nebatatta ve insan derisinde 
bu Vitamini tevlit <>diyor. Gi.ı· 
neş banyosu bu Vitaminlerin 
deride çoğalmasına ve kana 
ka.rışmasır.a büyük bir saiktir. 
Fakat bu '<adan kafi d~ğildir. 
Mesela çocuklarda Raşitizme 
kartı verilen balık yağı ayni 
zamanda Vitamin A. yı haiz ol 
duğu için, en iyi ilaçtır. 
Vitamın D. balık yağında, 

yumurta sarısında, süt ve kay· 
makta mebzulen mevcuttur. 
Bu maddelerin hep5inde de 
ayni zamanda A. Vitamini bu
lunmaktadır. 

Vitamin E 
Bu Vitamin yağda mah

luttur. Bilhassa ademi iktida· 
ra karşı hassası vardır. Nebati 
ve hayvani gıdaların hepı;inde 
bulunmaktadır. 

Fakat uzviyetin buna ihti
yacı cüz'i miktardadır. Her gı 
dada bu Vitamin mevcut oldu
ğu için, sistematik surette 
taharriaine lüzum görülmemek 
tedir. 

Vitamin G 
Bu Vitamin ve vüct!diin 

her yaşta inkitafı noktai naza· 
rından çok mühimdir. Gıdada 
Vitamin G. fakir olursa, enbu
Lei hazmiyede teşevvüş hasıl o 
lur. Bazan deri hastalıklaı-ına 
yol açar. Uzviyet hastalıklara 
karşı mukavemetini kaybeder. 
Çocukların büyümesi az çok 
teahhüre uğrar. İhtiyarlık vak 
tinden evvel gelir, umumiyetle 
hayat kısalır. 

'Süt Vitamin G itibarile en 
zengin gıdadır. Diğer gıdalar 
da ne dereceye kadar zengin ol 
duğu heniiz malüm değildir. 
Fakat yumurta ile yavanette 
demevcut bulunduğu zannedili 
yor. Sebzelerden ziyade meyva 
)arda bulunmasına muhakkak 
nazarile bakılıyor. Hattı. süt 
kaynasa bile Vitamin G itiba• 
rile kıymetinden bjr şey kay· 
betmiyor. 

Alimler bu altı Vitaminden 
başka diğer vitaminler mevcut 
olduğunu da söylüyorlar. Kuv· 
vetli tahminlere nazaran, bu al 
tı vitaminden batka üç vita· 
min daha vardır ve henüz bun· 
)arın havassı anlatılmıt değil
dir. 

-~-..~~------~-
Malmüdürlüklerinde 

yeni teşkilat 
Malmüdürlüklerinde varidat, tah• 

ıiliıt, muhasebe teşkilatında değişik 
likler yapılmaktadır. 

Britania yatı birinci 
geldi 

COWES 7 (A.A.) - 72 kadem 
boyundaki yatlara mahsus yarışta 

kralın Britannia ismindeki yatı bi· 
rinci gelmi~tir. 

Bir otobüs kazası 
BORDEAUX, 6. A.A- Bir oto

büı, hendeğe yuvarlanmıt birçok. 
kimseler ölmüttür 
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MiLLİYET PAZAK AGUSTUS 7 .... 
• 

atcelsesı at 
Muallim Mubahat Bey tarafından~ 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

un 
(Bası 1 inci sahifede) 

ille ya"zıyoı· diyor ki; arkada• 
sen bu adamlai·ın icinde orada hu· 
lundukca seııin hakkında atifeti şa
hane iı~ihsalinin imkilnı yoktur• 
Binaenaleyh sen onlardan ayrıl 
8 Üksele gel ben burada iıi beceri
rim, f~fendim o zaman gençtim.. Ah 
illet Rızanın katibiydim. Bunu söy
ı~ınekle ta 0 zamandan siyasi haya
ta kar11tığnnı ve hayatı siyasiyede 
hi:ırnet etti~imi söylemek iıtf'miyo 
rt.trn. Fakat .... onlara hizmet ediyor .. 

.. karşı kendisini mu 
tıkasın dunyaya . . istiklalini ve-
zaffer eden, kendmne . Bu·· 

· • t etsın. .. 

(Herbert N. Gasson) 
( iDEAL BÜRO) 

b.. ..k og"luna ıııma ren uyu ) 
tün mesele biter (Alkıtla~ ' k 

Eseri gayet 

Bütün 

güzel bir şekile intişar etmiştir. 

İı adamlanna tavsiye ederiz 
REiS - Ba§ka söz iıbyen :o . 

t Takrirler vardır. Okunaca . 1 

ur. YOKSEK RiYASETE . 
··taı ve noktaı 

Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaası 
AgAh Bey kitaphanesi 
Muallim Halit kitaphanesi 

dunı ve içtimalarında bulunuyor~ 
dum. Tam o sırada mesele ehemmi· 
Yet kcıbctmitti. Orada cereyan e
den vnkayiden her taraf haberdar 
oluyordu. lçtimalarnnız esnaomda 
Ali Kemal Bey de hazır bulunuyor 
İdi. Bu mektup benim elime -ıeç"'.iı
ti. Mektubu arkadaşlara göıterdım: 
" Ali Kemah ve bu mektuptan sonra 
•foroz ettik. Prens Sabahattin Bey 
d · · ·L- · ı ittihadı Terak-e prensıp ıtıUJrt e 
k·d ·d· O da ayrı ' en ayrı yaııyor ı ı. 

bir cephe aldı. Sonra bildiğiniz me· 
· t he••le baladı. O vakit n.eırutıye 

. . il . . M tbuat kanunu tıuz d3n ed rw1tı. a . • 
H ··k • t ccbiı· ısti· Ortada y•..ktu. n ume 

Z. memlekete 'llal edemiyordu. ıra .
1 ,. h.. ·yet verı . ,eni hakkı hayat ve urrı .. 

tni,ti. Birdenbire idarei örfiyeyı , .. 

liı.n edersek memleket inkisarı. baya· 
1 • b kddı Nıhayet e uğııyacak dıye ıra · 
ihtilal oldu. Efendiler; onda~:;:~ 
bu ne,ryatı yapanlardan 1 

ba larında saç an· Ya~ı n1aıalarının t d 
d 1 bunları a 

hı yolrnağa batla ı ar, . T 
iÖrdük, Gördüler ki: ittihadı . e-

un yenne ••kiti ortadan kalkmı~ on Sul 
- · ·ı L,... olmutlardır. ( • •uurtecı er OAJ\un • d 
tan Hamit tekrar istibdadı~ ıa e 
•dı· .d") Onun için inkılap za-
Y~ ı ı. b ~ 

tııanl d ~ençler bilhaısa u ı . arln a • 1 •e 
kılaba daha yakın olan lf<IJIÇ "' 

inkılaba baflı bulunan· 

8 hra zamanları çok Efendiler; u n t 
tehrk r d" Birbirlerile kavı• e • 

ı e ı ır. .. deleye 
lttelı: o kaYgayı kızgın muca b" 
döndüremk, aılrı doğru olımyan ır 
ittir. 

B. nal h bugün· demin de 
ınae ey f r . . lbi _ dünya bu e ,.. 

llrzettığ-im 1 . d hl 
kete dütmüıtür. Ondan hız e ı-
•emize düıen iıtirabı çekyonız .. v• 
bu istıt"abr milletin önünde açık ooy
lemek li.zımdır ki, ne selecek •ene, 
ne de öbür sene belki daha muıe
d · ı d ha hafif bir hale ıolecek d~-

1 • a ktır Bı-
tilclir ve biraz daha arta":" d. " 

b .. 1.. vaziyeti ol u,.u 
ııaenaleyh u un .. 
gibi milletin önüne açıp 0~~ "°'.'9 
tedbirleri yalnız devletçe degıl, mıl
letçe ve devletçe ele almalıyız .. 

Efendiler; ben biraz evvelkı va· 
· · Fakat ~yeti, hali kara taıvır ettim. 

"~iyeli böyle tasvir etmekle l>er~
ber katiyen 11evınit deiilim. Nevrnı
di bu memlekete, bu mllette yakıt· 
l>ı•z. Elimzdeki güzel Anadol.u~u 
bit kere gözümüzün önüne setınn. 
Uç tarafı denize yaklaımıt ortası 

H .. kumetin mu ea ... 
u . d.k Matbuat hum· 

nazarlarını dınle ı . " . olmak 
• . • • ııma· line manı 

etının ıw ıs d" 
Y M 1· e yakında tev ı B .... k eclf 
üzere uyu kanun liyİ• 
edecekleri ifade olunan . kili 

. d.lik maksadı temıne 
batı ıun ınla 1 akta olduğundan 
1 ... a t• m 

o acaı . t" t olunarak 
H .. kilmete beyanı ı una . 

u ·ı esini teklif ede· 
ruznameye ceçı ro 

riz. 
Günıüşane Afyon . 

Rize 
Fuat 

Ar Hasan Fehmi 1 Ali Erzurum: 
Gaz• A ntep: Kılıç • 1 

1
1 

. M Celal Antalya: Ra-
A · zmır· · zız, • R. r· Sıvııs: 
ib Denizli: Haydar uı u,. 

1 
' Hüınü Erzıncan: 

Rasim, Tokat: ' · Ali 
. .h Denizli: Necıp • 

Azız Sami , . m Giresun: A-
Manisa: Doktor Sai • . 
. M.. . Edirne: Hasan Hayrı, 

lı urup, • S •t Az 
Kan: Baha Tali, Kaysen: aı • 

. K ı ·. Kemal Trabzonı Da· 
mı, ocae ı. ' 

nif. YOKSEK RIY ASETE . 
Bugün burada matbuat hürri~eti 

d .. !enen sözler ve verıl~ 
hakkın a ıoy .. . 

1 Türk.iyede munte,ır cek karar arın k 
• el · ilk çıkaca bütiln yevmı gazel erın 

nüshalarının ilk sayfalarındab.l~tl'.~ 
rfi ve ı a mu-yarak aynen ve ha yen 

dilmesinin karar altına a-talea neıre . 
bnmaııru arz ve teklif ederım. 

Mersin 
, S.FIKRl 

VOKSEK REISLICE 

Iımet Paıa Hazretlerinin beya .. 

leketin her tarafında natının mem 
. e iJ•n•n• teklif ederiz. 

neıır v .............. . • 
B·ı ·k· Salıb Gazı Ayntep. Kı· ıecı . , 

lıç Ali, Rize: Fuat, Gümüıane: Ha-
f hm• Eliziz· Aziz, Sıvas: Ra-san e ı, • .. .. • 

shn Denizli: Haydar Ruıtu, J~mır: 
M. 'celal, Denizli:: Necip Ali, Er
zincan: A. Samih, Kocaeli: Kemal 
Manisa: Dr. Saim, Giresun: Ali 
Münip, Samıun: Emin, Kayseri: 
Sait Azmi, Kara: Baha Tali, Edirne 
ff. Hayri, Trabzon: Danif. 

YUKSEK RIY ASTE 
Tenkit hürriyeti ve matbuat hür 

riyeti ıribi haddi zatında çok yüksek 
ve mübec:cel olan mebfumları aui 
tatbikten dofan muzır ve mühlik 
neticelerin meni için Hükümetten 
almma11nı talep ettifimiz kanuni 
tedbirler meyanında aşağıdaki fık

ranın nazarı dikkate alınması arz ve 

teklif ederimı 
Halkı müesses idare tarzından, 

. k I' ·ı' netı"celerinden, banilerinın ı ap ı e 

d kil-b en.siye kanununun te-en, teş a . 
. etti•· haklardan ve hürrıyetler =n ~ d .... 

d • ta __ ı. ve ıüpheye . uşure-en sogu caa ~ 

cek, ümitsizlik, bozeunculuk, ablak 
tızlık saçacak yazdarı neıreden ga
zeteler Hükünıetçe muvakkaten ka 

haddi vasat itibarile bet yüz, uzıın· patTılırek. errürü halinde gazete kat'iy-
1 • k·ı tr üç kıta· 
ugu ıekiz yüz ı oıne e, .. yen kapatılır ve meıusl.l.eri sair ~~ .. 
nııı denı·z Ye kara yoluyla onun uze· d 
. • h d geçivoruz zetelerde ve neşriyatta uç sene mu 
tınde ve güzerga ın an 1 •. ~etİş· detle çalışamazlar. Bunları çalıştı-
~e dünyanın her mahıu unu. • ranlar haklarında kapatma kararı 
tiren bir define. Efendiler; bizde ış· 

I tatbik olunur. li:reıı yolları, limanları, kanal arı ya- 'Gazeteleri !:apatılan ve çalııma· 
!>~bilirsek mahsulü dünyanın her d menolunan muharrirler gerek 
tarafına en ucuz ve kolay surette an d la e gerek mah 

bu kararlardan ° yı v 
•evkedebiliriz ve bu yolları, liman kemelerdeki davaları h~kında ga-
"e kanailan ve bütün bu söyledikle- zetelerde nümayifli netrıyat yapa-
,.;_. b d vapabiir '-'·-t ta . ...,. u buhran esnasın a • 1 Yaparlarıa muvaalUI en -

betile maz ar. ltliyi~? onu da bütçe münase til karan verilir. 
llÖyliyeceğim. Fakat yapabiliri..~ de· Aksaray 
dikten ıonra huıuıile ismet Paf& Ahmet Süreyya 
dedikten sonra, husuıile Gazi de· VOKSEK REISLICE 
dikten oonra, bu güne kadnr boyle .. nk .. müzakerata ait zabitla-
b·· bun Bugu u 
"Yük feyler yapıld:ktan sonra k .. lere varmcıya kadar her ma-

l. b .. nn oy .. 
..,... da bet sene, on sene sonra u- kan iktarlarda halka tevz.ı-
tiiıı . • Ben o halde m 
. g-rı:ı:e racmen yararu:. n.İn teminini teklif ederim. 
ı....n ve kanaateyim. Sıvas 

Akyazı Kereste Fabrikaları Müdürlüğünden: 
Akyazı Kereste fabrikasının anbarlarında mevcut muhte

lif.ülcins 2500 M. Mikap mamul kerestenin Fabri'ka anbarların
dan Adapazarı istasyonuna nakliyesi kapalı zarf usulile müna

kasaya vaz edilmiştir. Talip olanların % 7,5 pey akçesi olan 
656 liranın veya bu kıymette Banka mektubunu hamilen yev
mi ihale olan 20/ 8 1931 tarih perşembe gıünü saat 14 te Adapan 

Maliye dairesindeki komisyonu ~ahsusuna müracaatları ve 
şeraitini anlamak ve daha fazla tafsilata vakıf olmak arzu 

edenlerin Akyazıda Fabri'ka Müdüriyetlle Adapaazrında Bele
diye Dairesine müracaatları ilan olunur. 

~mlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
1 - Eml1ik ve Eytam Bankası, Ankarada Cümhuriyet cad

desinde yapılması mukarrer olan Banka Umum Müdürlük ve 
Merkez binasının inşaatını münakasaya kıoymuştur. 

2 - İhale, 7 EylUl 1931 tarihinde saat onbeşte Banka İdare 
Meclisi huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - iştirak edenler tekliflerinin yüzde yedi buçuğu nisbe· 
tinde Banka teminat mektubile fenni ve mali iktidarlarını mü
beyyin diğer bir Banka teminat mektubunu tevdi edeceklecdir. 

4 - Münakasaya ancak asgari üç yüz bin lira kıymetinde 
mümasil inşaat yapmış olan Firmalar kabul edilecektir. 

5 - İşbu ins.aata mütaallik plan, fenni şartname ve sair 
vesaik Ankaracla Banka Umum Müdürlüğü Fen Heyeti tara
fından taliplere yirmi beş lira mukabilinde verilecektir. 

6- Münakasaya i§tirak eden taliplerden birinin en dun fiati 
teklif eylemiş bulunması inşaatın behemehal kendisine ihalesi 
için : ' bir sebep t~kil edemez. Banka İdare Meclisi ihale hu
susunda her tiirlii kayit ve şarttan azade olarak sevbestisini 
muhafaza eder. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

6 Ağustos 931 tarihine müsadif perşembe günü Merkemiz 
için 390 ton kıriple maden kömürü mübayaası kapalı zarf usu
lile münakasa neticesinde fiat haddi itidalde görülmediğin

den 13 Ağustos 931 perşembe günü saat on dörtte aleni mü
nakasa suretile mübayaa edileceği ilan olunur. 

Jüksek Deniz Ticaret Metf e~i Müdürlüğün~en: 
Mektep lktisat Vekaletine merbut leyli ve meccani bir 

müessesedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası 
hükümete aittir. Bikes talebeye aynca muavenet olunur. Taş
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlarına kaptan ve makinistlik diploması 
verilir. Bir hizmeti mecburiyesi yoktur. Kayıt ve kabul mua
melesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve us~l ve 
nümunesine muvafık ve Noterlikten musaddık hır taahhutna
me verdikten sonra kespi katiyet eder. 

Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tfili olmak üzere dört sene
dir. Ali birinci sınıfa münhasıran lise mezunları alınır. Tali 
birinci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil 
gördüğünü Maarif memurluklarma tasdik ettirenler kabul olu 
nur. Taliplerin atide muharrer vesaiki istida!arına rapten 
Mektep Miidiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyede 
hazır bulunmak üzere biT teşrinievvelde bizzat mektepte hazır 
bulunmaları Iazımdır. Taşradan glecek talebenin, Yüksek De
niz Ticaret Mektebine girmek üzere memleketlerinden ha
reket ettiklerini natrk bir mazbatayı ve vesaiti nakliye sahip
lerinden alınmış ve rayice muvafrk olduğu mahalli belediye
lerince tasdik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmelri ta
:znndır . 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen
lere her türlü tafsilat ita edilir. İlk ve orta mektep tnezunları
nın beyhude müracaat etmemeleri rk:> -· 

İstidaiara raptı lazım gelen ve
sikalar şunlardır. 

Efendiler; memleket dedim. O REMZi ( 1) N ufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
hlernleketin üstünde yaşıyan, istedi REiS: _ Efendim, takrirlerde.n Mektep sehadetname veya tasdiknamesi. (4) l'olisçe musad-
ti «aman daima mucizeler yaratan ... Alı· Beyin takriridir ki: Hu- ı daı· hüsnühal ilmühaberi. (5) Dört adet vesikalık fotog" raf. ·11 t bırısı . k '" Ceıur, ~-ı·-kan ve necip bir rnı e .. b yam itimat edılere ruz- -ı!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,....~ kumete e d E ı !!!! "••dır. ilmesi hakkında ır. V· nameye geç d 

Efendiler· daha yakın tarihimiz- b takriri reyinize arze ece-
. ' , d k velen u .. k.. ··zak • > ııe olduk, mağlubiyete ugra ı · • . 

0 
d sonra bugun u mu e 

I> rtJ sun n an kkı d k. ••itan oldıık. Düımanlar yu a· · · e tamimi ha n 8 1 
ratın nqır v .. . . d l'ttn~, istila ettiler. Fakat efendiler; . · · · arzedecegım. Bır e 

cümene havale ederiz. Ali Bey·in 
takririni kabul edenler. Etmiyenler. 
Müttefikan kabul edilnıi,tir. 

Sahibinin Seıi baş muganniyesi ~· 

FiKRiYE HANIMIN 
Senenin ikinci konseri 

12 ağustos Çarşamba akpmı 

ÇIFTLiK PARKINDA 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

• 

ALd'VIUAI< ZAı.>E MEl-1-
MET VAPURLARI 

Lü'cs ve seri Karac!eniz 
postası 

B ··ı t VAPURU u en 10 ağustos 

Pazartesi 

-

Merkezimiz için lüzumu olan 2000 ila 2500 teneke 730 ila 
740 derece benzinin mübayaası kapalı zarf usulile 29 .Ağustos ı 
931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörtte ıcra kılı
nacı.ğından taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Gala-

1 
tada merkezimiz Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 
etmek üzere dahi muayyen gün ve saatte merkezimizde mü
teşekkil mübayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareket· 
le (Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Or
du, Gircson, Trabzon, Ri
ze ve Mapavriye ) azimet 
ve avdette aynı iskeleler
·e Vakfıkebir ve Göreleye 
uirayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sir
kecide Vezir iskelesi ıokok 
karşısında No. 61 acenta
sine müracaııt. Tel. 21037 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz için lüzumu olan 50 ton kükürtün mübayaası 
içirı tehir edilen kapalı zarf usuli münakasa ayni şerait ve yine 
kapalı zarf usulile 15 Ağustos 931 cumartesi günü saat 15 te. 
icra kılınacağından taliplerin Galatada merkezimiz mübayaa 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Bursa Ziraat mektebi 
Kayit ve kabul şeraiti 

1 - Mektebe orta mektep mezunları alınır. Talipler mekte
be alrnacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi 
tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birine· maddedeki evsaf
tan başka mektebe girmek istiyen clendilerin a~-ıgıdaki şart
ları haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye tabasından olmak. 
B) Vücudü ziraat işlerine mütahamınil olmak 
C) Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
D) Sari hı.stalrklardan salim olduğunu tabip raporile tevsik 

etmek 
E) Aşı şahadetnamesini ve hüsnühal mazbatasını haiz ol

mak 
3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftçi ve arazi sahibi evtadı 

olduğf.ınu tevsik edenler tercih edilirler. 
4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel bidayetine kadardır 

Taliplerin ya doğruca veya mahalli ziraat müdür ve memur
lukları veya Mülkiye memurlukları vasıtasile mektep müdi
riyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesaikle de isdida ile müracaat et
meleri liizımdır. 

5 - Talipler tahsil esnasında me<ktebi teı<ketmiyecekleırine 
dair Noterlikçe musadda ktıir kefaletname vereceklerdir. 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden 

Ağustosun beşinci çarşamba günü için ilan edilmiş olan 
(8000) kilo makine kolası görülen llizum üzerine Ağustosun 19 
uncu çarşamba günü saat 10 :ı tehir edilmiştir. 

Şirketi Hayriyeden 
500 Adet 
500 ,, 

1500 » 

2.50 » 

250 " 

300 " 
300 
500 

1000 

500 
500 

1000 
50 

200 
200 

300 
250 

100 

50 
50 
10 
10 
10 

» 

" 
ll 

" 
)) 

)) 

ll 

)) 

)) 

» 

)) 

» 
JI 

ll 

ll 

)) 

" 

Çıralı Kalas (Fabrika Malı) 
Çıralı Kalas (Fabrika Malı) 
Çıralı Kalas (Fabrrka Malı) 
Çirasız .. (Fabrika Malı) 
Çirasız Kalas (Fabrika Malı) 
Çidene 

.. 
Fabrika tahtaf . 

.. .. .. .. .. .. 
Lambalı Tahta 
Kökner 
Çam kütük 

.. .. .. .. .. .. 
Meşe Kütük 

8 >- 28 )-.,_ 400 

6 x 26 ' 400 
4 '>( 28 x 400 
4 x 28 x 400 
5 , 

28 x 400 
2 .... 30 x 400 

.c.,5 x 32 x 400 
3 v 26 ,, 400 

2,5 v 26 >( 400 
2 , 26 x: 4001 

1,5 v 26 400 
2,1 v 10 400 ' 

22-28 '>, 
' 4-8 

22-28 10-12 
22-28 x 9-10 
22-28. x 7-8 } 
30-40 x 4-8 
20-30 6-8 

lhlamur hatıJ 
Kara Ağaç 

1 8-12 x 30-40 x 
8-12 x 30-40 

3,50 

3.SO 
Dış Budak 
Kestane 
Kalrn ltııamur Küt!lii 

8-12 x 30-40 x 3,50 
8-12 x 30-40 > 3,50 

Balada miktan, cins ve ebadı muharer kerestenin itasına ta-

1 

Si1~~ 
KARADENiZ POST ASI 

SAMSUNvapuru g 
Ağustos 

ÇARŞAMBA 
gtlnü tam saat 17de Sirkeci 
nhtımından hareketle (Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Faz'a tafsilit için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Te!. 21515 

SEYRİSEF AIN 
Merkc~ accnta: Galata l.rıpriı ba,ı 

B. 2J62. Şube A. Sirkeci MuhiırdJr 
uıde hao \1. 2740 

TRABZON POSTASI 
MAHMUT ŞEVKET PA-
ŞA 11 Ağustos Salı 17 
de Si-rk.eci Rıhtımdan ha 
reketle Zonguldak İne-
bolu Ayancdc Samsun 
Ünye Ordu Gireson 
Trabııon Rize Mapavri-
ye gidecek dönüşte Of 
Sürmene Görele'ye de 
uğrayacaktır. 

AYVALIK SÜR' AT 
POSTASI 

MERSiN 11 Ağustos Sa-
lı Sirkeciden kalkacak-
trr. 

Q!l~İ\:Mc~ 
Limanımıza muvasalatı beklenen 
VİENNA vapuru 9 Ağusto• pa· 

zar İtalya ve Yunanistan) dan. 
GAŞTAYN vapuru 10 Af:ustM 

Pazartesi (İtalya ve Yunanietan) 
dan. 

Yakında Limanımıroan hareket 
edecek vapurlar 

GAŞTAYN vapuru 10 Ağuotes 
pazartesi (Samsun, Trabzon, Ba
tum, Novorosisk. Odeaa, Köstence 
V arna, ve Burgu:a. 

MARENO vapuru il Ağus
Salı (Dcdcağaç, Kavala, Sel.inik, 
Volos, Piı<:, Patnıa, Korfu, Ayasa
rand•. Brendizi, Vencdilı: ve Te
rieste) ye. 

DALMATİA ftpıınu 12 Ağıısto• 
Çarşamba (Burgaz, Köstıence, Odcı· 
aa, Novorosik, Batum, Trabzon vo 
Samsun) a. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 
sının lüka vapurlarına aktarma e<lı
lecek şimali ve ocnubı Amerika Ji. 
ma.nlarına gitmek için knzilatlı 

doğru bilet verilir. 

taknrı reyınıze b ·ı )1.1\"asırıa. hücum ediJen aslan gibi 1 t Paşanın nutkunun ta ı ı e 
d"k k. ome ·· h k ~ ilen millet rröğ;, bakarken i ı ":'.~- memleketin her tarafına tevzn a 
\rı !Öz gördü. O mavi gözden ~u· kındakj takrir vardır ki nutuk res· 
t~ıı ilhamını aldı. Onun gosterdıgi . .d de tabolunduktan sonra 

d mı cerı e 
l>ola gitti. Hücum et dediği yer e reye konulabilir ondan evvel reye 

ruya tadilini talep eden bir teklif 
vardır ki bu reye arzedilemiyecek· 
tir. Çünkü bir kanunun tadili ancak 
bir kanun teklifile olabilir. Binaena
leyh teklif sahipleri Hükumetin ka
nuni teklifi müzakere edilirken fi .. 
kirlerini orada teklif eder ve müza .. 
kerede kabul ettirmeğe çalııır. Şİln 
eli evvela Ali Beyin hükumete it>
mat ve ruznameye ıeçilmeıi hak
kındaki takririni reye arzedeceğim. 

(Süleyman Fikri Beyin (Menin) 
takriri tekrar okundu) 

REiS: - Süleyman Fikri Beyin 
takririni kabul edenler. Ebniyenleı·. 
Kabul edilnıiıtir. 

Sıvas meb'uıu Remzi Beyin 11 .. 

met Paşanın nutkunun tamimi bak 
kındaki takriri, nutuk Zabıt ceride. 
sinde çiktıktan sonra reyinize •rzo
lunan kadar ruz:namede müzakere 
olunacak başka bir ıey yoktur. Ya
rın saat 14 de içtima etmek iizre 
celseyi tatil ediyorum. 

lip olanlar !kapalı zarfla ve yüzde 10 nisıbetinde teminat akçe
. sile berabec 27 Ağustos 931 Perşembe günü akşamına kadar 

fiat mektuplarını Şiııketi Hayriye mubay-t mıüdiriyetine tevdi 
eylemeleri ilin olunur. 

Her nevi tafsilat için Galatoda 
Mumhane (Lloyd Tricatino) ser 
ace.ııt<:Gine T<ılefoa Beyoğlu 2127 
veya Galatasaraymda sabık Se.lilnik 
bonmartui binaamdaki yazıhanele
rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ıre ya

hut Sirkecide Kırutde hanın<la kı ya 

2ıha.nosine müracaat edilm~si. Ta .. 
lefon htanbııl 235. 

, Tayyare Piyangoau • 
lılicum ettik. Nihayet muzaffer ol- konulamaz. . . 
dok. Vatanı temizledi. O mavi göz· Zabıtaların neıir ve tamımı ha~
le, l!inc memleketin ufkundad_ır. O~ kında bir teamül yoktur. (ka
la,, baıaran milletin büyük oglu yı· f. esleri ). !Jütün zabıtları ayrı 
.. • 1 s k . k. 

t bu devletin ba~ındadır. Bınaena- rı her köye verebihne ım an~ 
leı-h L h.t e· ay • H .. k. et t vdı uen miUetime buradan 1 ap .. "'lü-ıe mes~leyı u um e e c:.· . . . z.ifa goru • 

-}'orurn. OnJı olan emnıyetını 1 J . 
d .. ·- . . k e crız. ~ d d • 
Lt:ı.n·~cek yaızılar:ı cô.zJerını . apa· Bir de kanunun dogru an og-

''tı, 1 kola;<mı o Yolda gelen se:s ere "" 

Ahmet Süreyya B. (Akoaray) -
Takrir encümene havale edilemez 

mi Efendim? 
REiS: - Efendim; kanunun ta

dili hakkında bir teklifi kanuni ya. 
zarak riyasete verirsiniz derhal en· Kapanma saati: 21,40 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müesseseye iktiza eden sekiır bin metro Amerikan kan yer

li bezin kapalı zarf usulile mün&kasası 1 Eylül 93lsalı günü saat 
on dörtte icra kılmaca1'ı.-. TaliR_lcriu. temüıat ak~alarile mü
ı:acaatları. 

~h~~:r.,k~!.~i~~inin 1 
Kefideler arasında bile

tinizi tebdil zımnında müş
kilita düçar olmamamz için 
alac~ğınız biletin yerini 
iyi intihap etmeğe dikkat 
ediniz. VfNTURA , ............... .. 
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8 MlLLlYET PAZAR 9 ACUSTOS 1931 

Süt 
Veren 
Ann~lere Fosfatlı Sark Maıı · Hulisası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ço· 

cukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

, 

' Şaşııacak 

şey mi~ 

'ASPiRiN., in soifuk algınlıifınıri çar
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir !feY defildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN,, gibi 'Bopt. salibini 
taşıyan bir müstahzar mutlaka mües
·sir olmalıdır 
•Siz de aynı fikirde değil misiniz ? 

Zincir 

.. 

On yedi kilit zincir satıhyor 
fahlisiye Umum Müdürlüğünden 

Kararleniz Bogazının 14 mil haricinde elli beş demirlenmiş 
olan Feneı işaret gemisi bulunduğu mahalden alınacağı cihetle 
13 kilidi deni~de ve 4 kilidi gemide bulunan cem'an 17 kilit zin
cır ile ayni mahalde denizde bulunan üç tonluk şemsiye demiri 
aleni müzayede suretile satılacaktır. Işbu zincirin baklaları yedi 
kilo sıkletinde ve 45 milimetre kalınlığında ve 27 santim bo
ytında ve 15,5 santim genişliğinde olup lokmasızdrr. 

Fener işaret gemisi 3 Ey!Ul 931 Perşembe günü bulunduğu 
mahalden alınarak Istanbula getirilecek ve zincir ve demir 
aynı günde ve aynı mevkide vaziyeti hazırasile müşteriye tes
lim erlilecek; zincir ve demirin denizden çıkarmak ameliyesi ve 
masrafı müşteriye ait olacaktır. 

3 Ey!Uı 931 günü hava müsait olmadığı takdirde ilk mü
sait havada teslim muamelesi icra edilecektir. 

Talip olanlar, müzayedeye işitral: etmek üzere muhammen 
kıymetinin yüzde on beş nisbetinde teminat akçesini Idarei 
Merkeziye veznesine tevdi ederek 20 Ağustos 931 Perşembe 
günü saat on dörtte Galata rıhtımında Maritim hanında Tahli
•iye Umum Müdürlüğü Mübayaa komisyonunda hazır bulun
maları lüzumu ilan olunur. 

Deniz levazım satınalma komis-
yonundan: 

3300 adet yün fanile ) kapalı zarfla 24 ağustos 931 pa· 
8000 çift yün ço;·ap ) zartesi günü-saat 11 de. 
o~niz kuvvetleri iht:yacı için yukarda yazılı 3300 adet 

yün fanile ile 8000 çıft yün çorap kapalı zarf usulile müna• 
kasaya konulmuştur. Münakasa günü o!arak tayin edil-en 24 
ağustos 931 pazutesi günü saat 11 de teklif edilecek fiat
lar muafık görüldüğü takdirde ihalesi icra edileceğinden 
şırlnamesini a:mak isteyenlerin her gün ve vermek isteyen
lerin münakasa günü ve saatinde Kasımpaşa'da deniz müze
sinin umum kapısı üzerindeki deniz levaz m salına1ma komis
yonuna müracaatları. 

Mühim Bi.:-T enez~ühü Bahri 
• 
lzmır• _ Pı·re tenezz?h se!erine BURSA 

tahsıs edılen vapuru 
JO Ağustos 1931 PAZARTESİ günü saat 16 da Galata rıhtımın-

dan hareket edecektir. 
l stanbul - l zmiı 
Bilet nav1'ı.nl? .. 

.Birinci mevk 
İkinci 

Lira 
15 
10 

lsıanbul • Pire 
~ilet navlunları 

Lira 
1 et mt:vki yemekli azimet avdet 75 
2 ci mevki yemeksiz azimet avdet 40 

Güverte ,. 4 Guvcrte azimet avdet 20 
Vapurda her türlü esbabı istirahat temin edildiği gibi bir çok 

tj:\leııceler dahi tertip edilmiştir. Pire tenezzüh seferine iştirak ede
cek olanlar pasaport muaıneleltrini ya kendileri yahut idarehanemizce 
yapılmak üzre mutlaka Cumartesi günü müracaatJarı ehemmiyet iJan 

ı>lunur. fstu t<nezzüh bir hafta müddetle devam"edecek ve 18 Ağustos 
931 Salı gi:nü İstanbııl'a avdet edilmiş olacaktır. Fazl.ı tafsiliit için C.a
lata'rla Küçük Rıhtım Han 4 Nı> da. Telefon: Beyoğlu 913. 

............................. . . 
RE~MI IL·lNLlR T~HK LİMTED ~l~KETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilfımull?- resmi daireler 

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

felgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

K. O. Kıtaatı ve müessesat 
ihtiyacı için 200,000 kuru ot 
kapalı zarf usulile 23-8-931 'fa. 
de saat 16 da ihalesı icra kıh· 
r :ıcaktJr. 

l ........ .a _____ __ 
·-Arnavutköy'ünde - Tramvay caddesinde -

L:~~a;t F E J Z İ j T İ L İ ~ E L li B İ ~~tekt 
Ana sınıh - İlk kıaım - J..ise sınıfları 

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

T tl~p edenlere me'dep tarifenamesi gönderi"ir. 
.. -~__, . ·~ -- . ....-·... ' ,.., Telefon: Bebek 210 

Taliplerin şartnamelerini 
1 

görmek üzere her gün öyle- ! ---------------------------

. . M·ıı t M tb den evvel komısyonumuza ve 1 1 ı·ye a aası 
münakaşaya iştirak etmek üze ! 
re de yevmi mez>klkda ' K. 1 

o. SA. AL. KO. müracaatları 1 Nefis ve Seri Surette 
iian olunur. (113). 1 

ı * * * 
Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 

müessesat ihtiyacı için 11250 
kilo benzin aleni münakaşa su-
retile 23-8-931 Ta. de saat 15 
te ihalesi icra kılınacaktır. ' 

Taliplerin şartnamelerini 1 

görmek üzere her gün öyle- ' 
den evvel komisyonumuza ve 1 
münakasaya iştirak etmek üze 

ı re de yevmi mezkuı:da ~ K. ~ 
O. SA. AL. KO. müracaatları 
iliin olunur. (110). 

3. K. O. kıtaat ve müessesat 
ihtiyacı için 163,000 kilo kuru 
ot kapalı zarf usulile 23-8-931 
Ta. de saat 15 de ihalesi icra 
kılınacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
münakaşaya iştirak etmek üze 
re de yevmi me:ckfırda K. 
O. SA. AL. müracaatları ilan 
olunur. (114). ,,. ,,. ,,. 

Harp Akademisi kıtaat ve 
müessesat ihtiyacı için 157,000 
kilo Kuru ot aleni müzayede 
usulile 11-8-931 TA. de saat 
l 7,50 de ihalesi icra kılınacak
tır. 

Taliplerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
miinakasaya iştirak etmek üze 
re de yevmi me:ııku~da 3. K. 
O. SA. AL. müracaatları iian 
olunur. (116) 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapıl:r. Fiatlar mutedildir. 

Adres•. Ankara caddesi dairei mab~usa 
Telefon 24311/2/3 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

iyangosu 
il. ci teriip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000 .. tO,OOO 
LİR'.ALIK İKRAMiYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Erzurum P. T. B. Müdiriyetinden: 
3. K. O. Kıtaat ve müessesat 1250 lira b:deli sabık!t Hasankale-Beyazit postası bu sene 

ihtiyacı için 157i)()() kilo ot pa- Karaköse'ye kadar gitmek yazın otomobil kışın atla haftada 
zarlık suretile 11_8_931 TA. de mütekabilen bir sefer yapmak ve her seferde 480 kilo ·götürüp 

· getirnı.ek ve 15-8-931 saat 17 de ihalesi icra Jnlııunak üzere 
saat 17,50 ihalesi icra kılma- 27-7-931 den itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıl-
c~ktır. mıştır. 

Taliplerin şartnamelerini j Taliplerden ·;~. 7,5 teminatı muvakkate ihaleden sonra ')'o 15 
görmek üzere her gün öyleden nisbetinde teminatı katiye alınacağının mukavelesine müsteni
evvel komisyonumuza ve mü- den Banka teminat mektubu mukabilinde senelik ücretinin sü
nakasaya iştirak için de yevmi lüsü nisbetinde avan~ dahi verileceği ilfin olunur. 

mezkurda 3. K. O. SA. AL. 
KO. müracaatları iian 
(121). 

olunur. Baytar Tabibi 
1 

Çatalca Mst. Mv kıtaat ve Olmak isteyen Lise mezunlarına 
müessesat ihtiyacı için 9000 
kilo Gaz aleni münakasa Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 lise mezunu 
usuliyle 23-8-931 Ta. de: saat ı alınacaktır. Mektebin tahsil müddeti sekiz sömestire 
15,30 da ihalesi icra kılınacak- j olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır ve 
tır. muhtaçlara cep harçlığı verilir. Hükumetin hayvan 

Taliplerin şartnamelerini 1 ıslah ve çoğaltılmasına fevkalade ehemmiyet vermesin
g-örmek üzere her gün öyle- 1 ı!en dolayı baytari tababet mesleğinde gençlerin istik
den evvel komisyonumuza ve 1 

!:ali temin edilmiştir. Vilayetlerden talip olanların yol 
münakaşaya iştirak etmek üze 

masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar bere de yevmi mezkurda • K. 
O. SA. AL. KO. müracaatları 

1 

men ıimdiden mekteple kalabilirler. 

Ist. Posta ve T. T. Başmüdürlü- iıan olunur. <109
). Kabul şartları 

g" u··nden·. n Dr. İhsan Sami ~- 1 A - Lise veya Maarifçe lise dereces"nden musaddak 
ksürük şurubu mektep mezunu olmak. 

Erzurum P.T.B.M. den: 992 lira bedeli sabıklı 1300 kilo Ksürük ve nefes darlığı B - Türkiye cumhuriyeti tab'asından bulunmak, 
11 kletli haftada mlltekabilen Uç seferli yazın otomobil kışın 1 için pek tesirli ilaçtır. Di- C - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak, 
icabına göre kızak ve araba ile nakliyat yapmık şartlle 23- vanyolu Sultan Mahmut D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeğe müsait olmak, 
7-931 tıırihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya türbesi No. 189 · Bu ıartları haiz olanlar istidalarına: 
mevzu Erzurum· Bayburt postası bedtli mukarrer haddı liiyık - Her eczanede bulunur. A - Lise şabadetnamelerini veya bir suretin~ 
görüldüğü takdirde 11-8-931 salı günü iha!ei katiyesi icra B _ Nüfus tezkerelerini, ' 
kılınacaktır. Talipler münakasaya iştirak etmezden evvel 892 Sabhk otomobiller C - Polisten musaddak hllsnlihll vesikaları, 
Ura 80 kuruş teminatı muvakkateyi posta ve telgraf vezne• 45 beygir kuvvetin<le Delane bel D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını 
ıinc teslime mecburdurlar. Bedel ihale 0 o 7,5 teminatı muvak· vil ve ZO beygir kuvvetinde Miner- Bağlıyarak fstanbul'da Selimiye'de Yllkaek Baytar mek· 
k t b d ,. "h 1 · b" ı· -· · o 15 · b · d · va markalı iki otomobil kullanıl- d 1 ki · a e e e ı ı a enın ır sene ıgınırı /o nıs elın e temıııatı tebi Rektörlüğüne, vilayetlerde baytar mü Ur ü erıne mil-

, kat'iye iblağ olunacaktır. Talip olanların şartname mündere· mak iiıre veya hurda olarak satılık- racıat etmelidirler. Mektebe kabul olunanlar, hizmeti 
t k 1 d b f J ı f 'J"t 1 k ·· tır. Kadıköy'ünde Mühürdar'da f d ki • d • N t d dd k ca mı o uma.< ve a a aza a sı a a ma · uzeıe eyyamı mecburiyelerini i a e ece erme aır o er en musa a 

tatiliyeı!en ma td'I günlerd~ Erzurum Merri.ez Telgraf Posta ı Mahmut J\fohıar Paşa konağındı nümune veçhile bi~ hahhüin·me vereceklerdir. 

~~:Mü~dür~·~·~:u~·g:·~Jn~e-m~ü~·:ac:a:a~t~e~y~lem:::e~l~~r~i-i~la~-n~o:·~u:n:u~r~. ~~~~~~_J~G~':•l~;p~b:e\~·c:·:m~ii:ra:<~>~,~~~· ~~~~~~!!!!!!! 

1 KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

! zühreviye tedavihancsi. Hreün sabahtan akşama kadar. 

lı ı MOTöRLp D1'G},~~~~~:,~; 
1 bet bulan DEUTZ • 

DiZEL motörleri ile 

kClmp!e DEGİRMEN 
' LER 

Müsait ıeraitle 

· &atılır. 
Dikkat: (;J ·et ax mustamcl ı:lO •antimlik çılt ıa~ haııkn.-ile 1-omplc 
değirmen '~ 2:2 bcvgirlık )atık bir motor oh\Cn fiaıla derhal tc,Jıın 

edilir. Fırsattıın i•tifadc ediniz. 

H A N S F R A N K ve Ş E R İ K I . 
DEUTZ - HUMBOLDT MAKİNE ŞİRKETl 

1 

İzgater~' dt;, 

(jıUette 
Makinelerine tatbik edlen yeni 

MEMDELUXE 
Tıraş bıçakları gelmiştir. 

10 adt.~lik paketi l 00 kuruş, 5 
adetlik paf,eti 50 kuruştur. İl 

Acenta ve. depozilerleri: SİD· kı 
NEY NOWILL ve Şüreka~•. ol 

• Posta Kütusu Galata 154 ııı 

AYAKLAR! TERLEYENLERE 

HiDROL 
T ERi" kOkUW DERHAL KESER VUCUOA 
ZARAR VERMEZ HER ECZANE~[ BULUNUR 

• . --
lstanbul Dördüncü lcrasın-

İhsan beyin borcu olan iki bin li
raya mukabil birinci derecede temi· 
nat gösterilen Babıalide Nallımes

cid mahallesının Cığaoğlu yoku· 
şunda cedit JO, 12, 14 numaralı ka
dimen tevsii intıkallı üç bab hane
nin yirmi dört hisse itibarile yedi 
hissesi birinci ihalesi yapılmak üze
re kırk beş gün müddetle müzaye
deye vaz oh•narak bin lirada talibi 
uhdesinde olup bedeli müzayede 
haddi layıkında görülemediğin<len 

bir ay müddetle temdid<:n müzaye· 
deye konulmu§tur. Her üç hanenin 
hududu Özbek!er derğahı Nazmı 

boy hanesi ve Ciğaloğlu yokuşu ile 
mah<lutdır. Mcsahası üç yüz elli al
tı arşın terbi-inde araziden yüz yet
miş arşın üç bina mütebakısı üç ha
nenin aydınlık . mahallidir Müşte
milatı her üç hane haricen kağir 

dahilen ahşap olup 10 numaralı ha
ne zemini mermer bir medhal iki 
sofa beş oda bir mutfak bir yemek 
odası bir hela bir dola.b bir sarnıç 
bir aydınlık bir terasayı mu~tevi-· 
<lir. 12,ı4 numaralı haneler ·de aynı 
müştemilatadır bu iki hanede bi
rer kuyu mevcuttır. Her üç hanede 
kiracı vardır. Hanelerin ikinci ka· 
tında birer şahniş ve elektrik ve 
terkos vardır. Fazla mallımat 927-
2699 numaralı dosyadadır. Taliple
rin kıymeti muhammeneleri olan 
iki bin yedişer yüz liradan hissele
re isabet eden miktarın yüzde onu 
nisbetindc pey akçesini teslimi vez
ne etıncle•i ve 14-9-931 tarihinde 
saat on dörtten on yediye kadar 
ihalei katiyesi yapılacağı il3n olu
nur. 

bir 
DEVREDİLECEK İHTiF ~e 

BERATI 'lt 
•• Ali sür'atli rotatif tab"ı ma ~:ı: 

nelerine ait isl3hat" hakkında o 
bir ihtira beratı talebi için 1't• ~ 
bul Vilayet celilesinc 11 EY ;" 
1929 tarih ve 16653 numara ile d~ 
kayyet müracaat üzerindeki hu llş 
bu kere ferağ veyahut icara veri . 
ceğinden mezkur ihtiyrayı ~il 
tın almak veyahut isticar et ~ 

arzusunda bulunan zevatın İs S ~ 
bul Bahçe Kapı Taş Han No 43 9 
de mukim vekili H. W. tsTO 
Efendiye müracaatları. ~~ 
--------" "'Y 

1.-tanbul ikinci iflas memur llıa 
İtıt ğundan: 

İf!Alıı ilan olunan ve evvelce 
oğlunda Asmalı Mescitte Güm 
cülükle iştigal eden Ayan oğlu 1'I 
met Ağanm borçlarına ait tetki 
hitam bulmuş ve yapı.lan sıra def 
ri <lairede esbabı matlftbun tet~• lıiı 
!erine amade bulundurulmuştur. llnl 
nunen ifau lazım gelen ikinci b-ııı 
planmanın 29 Ağustl>6 931 taril ltdiı 
ne müsadüf Cumarteıi günü aaat 1 
te yap;lması takarrür etmiş oll1>'1 IQın 
la mukayyet alacaklıların ye llıet 
mezkurde ikinci lflis dairesinde tin 
zir buluıımaları ilin olunur. ~ı 

~~~~~~~~~.,.....ılıor 
Gümüş 

den: 
Suyu Hastanesi lar 

ltı11 

Hastaneye ikinci sınıf he 
şirel~rin diplomalarile ve ' 
çüncü sınıf hasta bakıcılar~ 
vesikalarile müracaatları il8 
olunur. 

Koçhisar Kavmakamlığı' 
dan: 

Koçhisar kazası için müı1' 
kasaya konulan telefon teliO 
talip olanların 12 Ağustosa ~· 

' dar Istanbul ticaret Odası 
-ı•••••••••••I! ınüracaaltan. 

Istanbul Defterdarlığznd8f 
Satılık arsa, N o. 6 mükerr' 

6, Birinci bağlar sokağı, 'fe0 

mahalle Sarıyer, Tarafları J<o! 
. A . L . şıı 

tı, gışe ve usaparıne 

bahçeli evler, bir tarafı oıı~ 
neş ve Hatime uhtelerind'~. 
mahaller, önü yol ile çevrilı11'. 

. '-ıl' 235 arşın mıktarında bır " ı1' 
arsa satılıktır. Mezkur arsarı. 
bedeli peşinen verilmek şıırt 

. 14• 
le tahmin edilen kıymet• 

ı~· 
liradır. Satış açık aı1' ;!1 e 
25-8-931 salı günü saat ıs 1 

Defterdarlıkta. (M . 342). 


