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NUSHASJ5-KURUŞTUR 

Gazi Hz. dün 
tJ 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

hareket ettiler 

Gazi Hazretlerinin Ankaraya hareketlerinden bir kaç intiba .. 

Yugoslavyada 
yeni idare şekli 
Siirt meb'usu: MAHMUT 

Yugoslavya ~rafını~. ha~gi 
ıebep ve aınillerın tesırı al. ın
da diktatörlüğü bırakarak 
meşruti idareye avdet ettiğini 
geçen bir makalemizde izah 
etmiştik. Kral hükUıneti, bu 
karara tekaddüm eden günler
de memleketin dahili ıiyasc
tinde yeni bir tecrübe daha 
Yapmak istemişti: Siyasi fır
kdarın eski vaziyetleri nazarı 
ittbara alınarak mmtakavi ve 
itki fırkaları tek bir Yugos
lavya fırkasına kalbetmek ve 
Yeni intihabatı bu esaı daire
•inde yapmak.. Bun~an ma~
Sat bütün memieketı tek bır 
Yugoslavya mefkuresi etrafın
da toplamaktı. Ancak bu ta
•11vvur bütün siyasi fırkala
rın {ıcİdetli itirazlarına uğra
dı. Nihayet böyle bir fikrin 
Yütüyemiyeceğini anlıyan kral, 
hu kararından da vaz geçmeğe 
llıec:bur oldu . 

Yugoılavyanın yeni kanu
nu esasisi demokratik eıas
lar üzerine' kurulmuştur. Bu 
kanun· devletin bugünkü va
~iyetj~j teyit, milli vahdeti 
ılan ve iki meclisten mürekkep 
bir temsili milli tesis etmek
tedir. Yıugoalavya krallığı,_ Ka 
t11 Jorj hanedanının idaresı al-
1tııda meıruti bir monar~idir. 
~ltp, Hırvat ve Slöven lısan-
11tı da resmi olarak kabul e
dilıniıtir. Yugoslavya camia
•ıııı te,kil eden bütün anasır~, 
kanun müvaceheainde tam bır 
llıüaavat verilmiştir. lmakinin 
llıasuniyeti tekit olunmuş, 
llıahkemelerin tam istiklali ka 
huı olunmuıtur. Millet, iki 
llı!!<:Jiı ile temsil edilecek ve 
~Yaıı meclisi azasının yarısı 
'ltı sene için kral tarafından 
d" • 1ıter altısı da halk tarafından 
'tıtihap edilecektir. Meb'usan 
7!!<:liıi azası; arayı umumiye 

1
1
• e dört sene için intihap edi-
ır. 

1 Yeni kanunu esasi, mem
eketi dokuz vilayete ayırmış 
~e bunlara geniş bir istiklal 
;etmiştir. Her vilayette ahali 
lltafından intihap edilen bir 
~ecliı bulunacaktır. Bundan· 

11§ka bir vilayette kuvvei ic
blliye, orada teşkil edilecek bir 
:V eyet tarafından idare ve vila
yetin bütün memurları bu he
f etin teklifi üzerine vali tara
ı!11dan tayin olunacaktır. Vi
l~Yletlerin bütçeleri vilayet mec 
ı~' eri tarafından tanzim edi
_'"P Maliye nazırının tasvibine 
~olunacaktır. Yeni kanunu 

Gazi Hz. ile birlikte Başvekil, 
Hariciye ve Dahiliye 

vekilleri de Ankaraya gittiler 
Reisicümhur Hz. Ankarada kalacakları için 
maiyetleri erkanı ve muhafız kıt'ası da gittiler 

Memleket beş gıda 
m.ıntakasııia ayrıldı 

Dördüncü Tıp kongresinden mem
leket bir çok istifadeler kazandı 

Atina 
Seyahati 

Bugün ay 
Tutulacak 

Husufun bütün safahab 
şehrimizden görülecek 

Bugün ay tutulacaktır. Hu
suf başlangıcından nihayetine 
kadar şehrimizden görülecek
tir. Kandilli rasathanesinden 
bu ıeferki husuf hadisesi ve sa 
fahati hakkında fU malumat 
verilmiştir: 

"Kamerin tibih zılla girmesi 
18 i 21 geçe, kamerin zılle gir
mesi 19 u 54 geçe, Huıufu kül
linin başlangıcı 21 i 5 geçe, va
sati husuf 21 i 48 geçe, husufu 
küllinin nihayeti 22 yi 30 geçe, 
zılden huruç 23 Ü 22 geçe, şibih 
zılden huruç 24 Ü 55 geçe ola
caktır. Kamer bugün 17,55 te 
tulu edeceğinden, bütün safaha 

Fabrika kiip şeker de çıkarıgor 

Al pullu fabrikası 
nasıl çalışıyor? 

Geçen sene 830 vagon şeker 
çıkaran fabrika, bu sene 

1,500 vagon şeker istihsal edecek 
ALPULLU - 20 kanunu

evvel 1930 tarihinde Alpullu 
teker fabrikasınm ziyaret defte 
rine Gazi Hazretleri fUsatırla
rı yazmı§tı: 

,"Alpullu şeker fabrikaıında 
gördüğüm vaziyetten çok mem 
nun kaldım. Müessesenin daha 
tevessü etmesini ve şimdiye ka 
dar olduğundan fazla muvaffak 
olmasını dilerim,, 

Fabrikayı idare edenleı- Ga
zinin bu temennisini emir telik 
ki ettiler. Bu SPneki ,eker iıtih 
sali geçen seneki istihsalin iki 
misline çıkmıştır. Geçen sene 
Alpullu şeker fabrikasında 830 
vagon teker iıtihaal edilmişti. 
Bu ıeneki istihsal 1500 vag<llla 
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baliğ o:acaktır. 
Alpullu §eker fabrikası, bu- Fabrikanın hatıra defterirıde 

nu yapabilmek için tesisatını i- Gazi Hz. in teşvik ve 
ki milli büyüttü. Aynı zaman- takdir notları 
da ~oz ş~k.,rden maada~ küpte-1 a edenler bulunmuştur. Bu hu. 
kenk, r~nıdparça şek~ ımt al etıt- auıta tereddüde kapılanlar var 
me ıçın e ayrı tesısa yap · ı · h ıı· d k"k 
B 1 'b" kı b" sa, mese eyı ma a ın e cet 1 

u, a tı faende gı 
1
1d edı~I !r zb~- etmek için Alpulluya kadar bir 

man zar ın a e e ı mı§ ır .. ı··k b" h h 
muvaffakıyettir ki, fabrikanın !lu'.1 u ır sey~ ~t z~ metini 
müdürlerini bu muvaffakıyet- ı~tıyar etmelennı tavsıye ede
ten dolayı tebrik etmek lazım- nm1 .. dır tıraf ederim ki ben de Alpu! 

Alpullu şeker fabrikası tesis l1;1ya ~i~ezden evvel bu naza· 
edileli ba•ka memleketi d nyecılerın yaptıkları propa 

' • er eşe d · · 1 d "d" D' 
ker sanayii müşkülat içinde i- gan

1 
a dte~~rı a tın a ı ım. •· 

ken, memleketimizde şeker sa- yor ar ı ı: !atı eker 
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Belediye 40·kuruşluk1 HARRCl HABERLER D.AKi 
taksiler yapacak 

• Böyle bir hal çaresı bulundu .• 
Ucuz ol~mobil meselesi yeni bir diki taksi de ipka edilecek ve toför

ıaflmya girmi~lir. Dahiliye Vekili !er bu iki taksiden birini intihapta 
Şükrü Kaya B. clün Ankaraya ha· serbes bırakılacaktır. 
reketinden evel bu mesele hakkında Ucuz takıinin tesbiti için hllZll'-
bir mc!ıarririmize demiştir ki: lıldara başlanmışbr. Yakında tatbi-

- Mülkiye müfettişliğinin bu oto kata batlanacakbr. Binaenaleyh iti· 
mobil meselesile meşğul olduğunu raza mahal yoktur. Bizim maksadı· 
gazetelerde gördüm. Bu huıuata ve- mız halkın aldanmasına meydan ver
kalete resmi bir müracaat yoktur. ' memektir.'' 
Müracaat olursa bittabi tetkik edi· 
leeektir .,, • 

Vekil B. bu sırada yanlarında 
bulunan Vali ve Belediye Reisi 1 
M:.ıhiddin 6. ye hitaben: 

- Gazeteciler otomobil mesele
sini roı-tıyorler. Bu mesele naad in
taç edilecek?" demiştir. 

Muh;ddin B. vaziyeti Vekil B. ye 
izah ederek, şunları söylemiştir: \ 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

Amerikaya ne zaman 
gideceği 

henüz malum de~ildir - 10 kuruşa adam alarak oto-
. tl 1 Amerikada mali mahafil ile temas mobil işletmek istiyenlerin vazıye e 

ri ne otomobil, ne de otobüs nizam- etmek üzere hükUmetlmiz namına 
namesine tevafuk ediyor! Şüpbeıiz Amerikaya gitmesi mukarrer olan 
böyle gayri nizami bir harekete Be- sabık Maliye Vekili Saraçoğlu Şü
lediye müsaade edemezdi. Ancak, krü B. dün saat on dört buçukta 
§Oförlerin müracaatlarmı nazan iti- Dolmabahçe Sarayına gİtmİ§tİr. 
bara alarak hem şimdiki taksiden Şükrü B. Sarayda kendisini gÖ· 
t~cuz çalı~rnalarını temin etmek ve ren bir muharririmize .gülerek de-

mi•tir ki: ı de işi talimatnameye tevfik et- • 
:ne!. için bir ucucz taksi yapmağa - Evet, Amerikaya gideceğim do 
ı,~rar verdik. ğrudur. Fakat bu ıeyahatin mali 

Bı: ikinci taksi, ucuz otomobil meselelerle alakası olup olmadığı 

işletmek isteyenlerin hesaplan veç- hakkında şimdilik izahat verecek va
hile,yani4!) kuruşa götürdükleri yere ziyette değilim. Anıerikaya gidece
ayni r~tı yazacağından mesele kal- ğimi gün de henüz tesbit edilmiş 

m;y":akı ... Böylece hem şoförlerin değildir." 
monfa<oti, hem de halkın aldatılma· 

1 
Şükrü B. in yarm Ankaraya git

ması temin edilmiş olacaktlr. Şirn- mesi muhtemeldir. 

Türk atletleri Pirede 
AT1NA, 25 (A.A.) Türk atletleri Pireye gelmitler ve Yunan 

Eporcuları tarafından istikbal olunmutlardır. 
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gümrükte teslim yedi kuruşa
dır. Ha-lbuki bizim istihsal mas 
rafımız bunun üç mislidir. Şiın 
dilik ağır bir himaye ile reka
bet edebiliyoruz. Fakat başka
larının bizden 3 misli daha ucu 
za istihsal ettiği bir maddeyi 
yapmağa neden çalışıyoruz. 

Hemen söyleyeyiın ki teke
rin fiati gümrükte teslim yedi 
kuruşa olması bunun yedi kuru 
şa mal olması değildir. Dünya
nın 'her yerinde bir kilo şeker, 
aşağı yukarı yedi kilo pancar
dan istihsal ediliyor. Pancarın 
kilosu vasati altmış para oldu
ğuna göre yalnız ham madde i
çin on kuruştan fazla para veri 
liyor demektir. O halde neden 
şeker müstahsilleri kendilerine 
mal ol~.n fiatten daha ucuza şe 
ker satıyorlar ? 

Bu suale en basit bir şekilde 
cevap vermek için Bulgariata -
nm buğday ticaretini izah ede
ceğim. Geçen ay Bulgaristanda 
iken tetkik etmiştim. Bulgaris 
tan hükumeti memleketinin bü 
tün buğday istihsalini köylü
nün elinden beher kilosu üç bu 
çuk levaya satın alıyor. Sonra 
müstehlike beher kilosu beş le 
vaya satıyor. Harice ihraç etti
ği buğdayı da iki levaya veri
yor. Yani memleket harici sat
tığı buğdayın beher kilosundan 
zarar ettiği bir buçuk levayı 
memleket istihlakindeo kazan
dığı bir buçuk leva ile telafi edi 
yor. Bunun neticesi tudur ki 
bir Bulgar, Bulgar buğdayını 
kilosu beş levaya satın aldığı 
halde bir ecnebi Bulgar buğda 
ymı iki levaya alıyor. Eğer Bul 
gar hükiimeti bunu yapmasa, 
bir kaç sene içinde Bulgaristan 
da buğday yetişmez. 

Bulgaristanda buğday hak
kında doğru olan başka memle 
ketlerde şeker hakkında doğru 
dur. Ve bunun içindir ki b:z şe 
keri, müstahsil memleketıer
den daha ucuza yiyebiliriz. Fa 
kat bu, ancak muvakkat bir za 
man içindir Memleketinde 9eker 
istihsal etmeyen memleketler 
daima müstahsillerin ellerinde 
baziçedir. Memlekette ziraatin 
tenevvüü ve yalnız bir nevi zi
raate bağlı kalmamak iktısadi 
bir zarurettir. Bunun için Tür
kiyede buğday ve arpadan ma
ada şeker sanayiinin ham mad
desi olan pancar da yetiştir
mek lazımdır. 

Filhakika pancar ziraatinin 
ehemmiyeti büyüktür. Ve bu
nu anlayım memleketler şeker 
sanayiini himaye etmitlerdir. 
c _1_ 

kalori temin eden bir nebattrr. 
Şeker pancarının temin ettiği 
gıdanın bir kısmı ıeker olara~ 
insanlar tarafnıdan istihlak edi 
lir. lktuadi bahislerde ekseriya 
yalnız pancann şekeri zikredi
lir. Halbuki pancarın yaprakla
n ve başların yapraklara biti
tik olan kısmı hayvan gıdıuıı
dır. Bu suretle pancarın şeker
den maada insanların mühtaç 
olduğu gıdaların en mühimmi 
olan süt ve eti de temin eder.Bir 
dönüm pancar tarlasından hay 
van için alınan yem, bir dö
nüm yulaf ve iki dönüm çayıra 
muadildir. Sonra şeker pancarı 
ziraati memleketin hububat is
tihsalini çoğaltır. Bir tarlaya 
pancardan sonra ekilen her 
cins hububattan fazla hasılat 
alınrr. Ziraatin ruhu münavebe 
dir. 

Pancarcılıktan Trakya zürra 
ının ne kadar istifade ettiğini 
Alpullu etrafındaki köyleri do
laşarak gördüm. Bir dönümden 
vasati iki ton kadar pancar alı
nıyor. Alpullu fabrikası panca
rın kilosunu iki kuruştan satın 
aldığına göre beher dönüm için 
köylü üç bin kuruş alıyor ki, 
buğday mahsulü bereketli ve 
buğday fiati de yüksek olduğu 
zamanlarda bile köylünün eline 
bu kadar para girmez. Kaldı 
ki tfındi olduğu gibi buğday 
buhranı olan senelerde köylü 
çok feci vaziyetlerde kalır. Bu 
ıene Trakyada pancar eken 
köylü ile buğday eken köylü a 
raaındaki fark, gözle gorune
cek derecede barizdir. Bu sene 
pancar ziraatinden üç bin lira 
alan köylüye tesadüf ettim. 
Bunlara masrafları ne olduğu. 
nu sordum. Ekserisi ailelerile 
beraber çahştıldarmdan masraf 
!arının hiç mesabesinde olduğu 
nu ıöylediler. Mesela üç bin li
ra alan köylü çapa zamanı kö
yünde otuz amele kullandığını, 
amelenin beherine ücret olarak 
yarım lira verdiğini ve çapada 
3 gün çalıştırdığına göre çapa 
parası olarak mecmu maarafı45 
lira olduğunu söyledi ki üç bin 
lira kazanca karşı bu nisbet hiç 
demektir. 

Alpullu fabrikasının en bü
yük faidelerinden biri köylü ve 
o muhit üzerine yaptığı iyi te
sirlerdedir. Hükumetin şeker ü 
zerine vazettiği himayeden şe
ker sanayii kadar da köylü isti 
fade ediyor. Her mahsulü çok 
iyi yetiştirecek kuvvetli toprak 
!arı bulunan memleketimizde 
şeker sanayiini inkişaf ettir
mek ve fabrikalarını arttırmak 

Berfin 
Seyahati 
Fransız nazırlarının 

seyahat 
pro~amı tcsbit adildi 

PARIS, Z4 (A.A.)- M. Laval 
ile M. Briand'ID Berline yapacaklan 
seyahat programırun bir maddesine 
ıöre Franuz nazırlan Alman bafve 
kili M. Broniır ile hariciye nazırı M. 
Cortius tarafından pazar ve pazarte 

si günleri öğle yemefine davet edi
leceklerdir. 

Pazartesi akıarnı Fransız sefaret 
hanesinde bir akşam ziyafeti verile
cektir. Fransız nazırları Sah günü 
saat 8 de Berlinden hareket ederek 
Pari&e döneceklerdir. 

Fransız ve Alman nazırları ara-
11nda vuku bulacak mülakatın bat· 
Lca iktisadi ve mali meseleler etra 
fında cereyan edeceği rivayet bu
lunmaktadır. 

Fransız nazırlannın Alman reiai

cümhuru mareşal Hindenburg ile 
görüşmeleri de ihtimal dahilindedir. 

Matbuabn ve efkarı umumiyenin 
büyük bir kısmı bu mülakattan çok 
İyi neticeler beklemektedir. 

Nesim Efendiyi dağa 
kaldıranlar 

lZMIR, 24 (A.A.)- Tire tüccar 
!arından Büber oğlu Nesim Efendi
yi 3 gün evvel dağa kald.ran iki mÜ· 
sellah laz, jandarmalarımız tarafın 

dan müsademe neticesinde biri ağır 
yaralı olmak üzere yaklanmıtlardır. 

Nesim Lüi' de saliman ailesine teg 
lim edilmiştir. 

Bergama bavelisinde de mütead
dit soyğunluklar yapan haydutlar 
jandarmalarımızın şiddetli takibab 
neticeıinde kamilen derdes edilmiş
lerdir. 

Bu haydutlar dokuz kişidir. 

Garip bir zabıta vak'ası 
VARŞOVA, 24 (AA,) - Aslen 

Lehistanlı olup Kolombiya reiıicüm 
burunun hususi tabibi olan ve Pariı 
te doktorlar kongresinde murahhu 

iken cüzam illeti hakkındaki bir ese 
ri dolayıaile mükafat kazanmıı olan 
Dr. Bruezheldler bu aabeh zevceıile 
beraber buraya gelmiıti. Kendiu 

valizlerini götürmek üzere garın 
holünden ayrılmış ve bir oandığ1D 

muhafazasını refikasına bırakmıştır. 

Bu sırada talebe kasketi gİymİf bir 

delikanı. gelerek sandığı almak üze
re Dr. tarafından gönderilmiı oldu
ğunu söylemiştir. Madam, bu deli
kanlıyı takip etmiş fakat bu sırada 
bir takını kimseler etrafım alarak i
lerlemesine mani olmuıtur. Bu esna 

da ilk gelen delikanlı bir araba ça
ğırarak sandığı alıp götürmüıtür. 

Fakat, neticede oradan geçen ve 
vak'aya §ahit olan birisi tarafından 
otomobille takip edildiğini görünce 
arabayı bırakmak mecburiyetinde 
kalmışbr. Arabacı polise delikanlı· 

nın söylemiş olduğu adresi vermiş 

ve orada uzun müddetten beri ara
nılmakta olan 16 cani meydana çı· 

kanlmıştır. 

Lebrix ile Mesmin'in 
naaşları 

Varşova, 24( A.A.) - Mosko
vadan gelen Le Brix ve Mesmin'in 
naaşlarıııı hamil olan tren saat 21,25 

te varmıftır. Naatlar hükumet na
mına ıelimlannuıtır. Sefaret erka
nı ile askeri ve bahri hey'etler azası 
Fran11:ı tebaar bir çok tayyareciler 
istasyonda hazır bulunuyorlardı. 

Bir bölük asker selam resmini ifa 
ediyordu. Birçok çelenkler konul
muıtur. Tren saat 22/40 ta hareket 
ebniştir. 

İngiliz filosunda 
çıkan hadise 

LONDRA,25 (A.A.) - Ami
rallik dairesi, · Atlaı Okyanosu filo
su cüzütamlarının teırinievvel ayı .. 
ıun ikinci haftası nihayetine kadar 
menıup olduklan limanlarda kala. 
caklarmı bildirmittir. Bu mühlet, 
amiralliğe tahkikat komisyonunun 
raporlarını tetkike imkan bahtede
cektir. 

Japonlar Harbin'i de 
işgal ettiler mi? 

Cemiyeti akvamın tahliye ve tah
kikat teklifini de kabul etmediler .. 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Nan -
kin hükumeti Cemiyeti Akvam nez 
dindeki Çin hey' etini, Japonlann 
Harbin'i işgal etmit olduklanndan 
haberdar ebniştir. 

Harbinin işıali tekzip 
ediliyor 

derilmesine 11rar edeceği söylenmek 
tedir. 

M. Stimsonun muhtırası 
TOKIO, 24 (A.A.) - Amerikan 

Hariciye Nazın M. Stimson Çi:n-

Japon ihtilafı hakkmda Japon Ha
riciye Nezaretine gönderdiği bir 
muhtlrada Japonyaya ait iılere ka· 
nımayı hiç bir veçhile arzu etme· 
diğini beyan eylemekle beraber bu

Fransız meb 'usları Bursa' da 
bazı ziyaretlerde bulundular 
BURSA 25 (Milliyet) - Fransız ayan meclisi iHnci reisi rvl· 

Rabie ile bazı Fransız meb'usları bugün buraya geldiler ve vi!8· 
yet, belediye tarafından Mudanyada karşılandılar. Misafirler 
havanın yağmurlu olmasına rağmen Yeşil cami ve türbeyi, ınii· 
zeyi gezmişler ve şereflerine belediye tarafından cümhuriy~I 
köşkünde bit çay ziyafeti verilmiştir. Seyyahlar yarın da şehrıJl 
görülecek yerlerini gezecekler ve Yalova tarikile lstanbula d& 
neceklerdir • 

Bursa' da Turing kulüpte bir 
içtima yapıldı 

BURSA 25 (Milliyet) - Türing kulüp azaları bugün içti 
etmişler ve Kodak müessesesi mümessili M. lnceyanın tek 
file Bursanın, seyyahların alakasını uyandıracak güzel manzar 
larınm ve asarı atikasının filme alınmasına karar vermişlerdi 

film mayıs sonlarında çekilecek ve Amerikada hazırlanacalv 
tır. 

TOKlO, 24 (A.A.) - Coure 
kuvvetlerinden ifraz olunan bir alay 
ile takviye edilmiş olan ve cem,an 

14.000 kitiden ibaret bulunan Man
çurideki Japon ordusunun harekatı, 
münbasıran cenubi Çin şimendifer
leri mmtaka11nda cereyan ve inkişaf 
ebııektedir. Çin menabünden gelen 
ve Japon kuvvetleri tarafmdan Har
bin, Chien-Tao, Tıin-Tao ve Gaou
batsi'nin işgal edilmiş olduğuna ve 
Japon filosunun Çin aahillerlne doğ 
ru ilerlemctke bulunduğuna dair 
olan haberler r asıl ve esastan aridir. 

günkü vaziyetin hem manevi, hem k----..===--~---==--===---------
de ahdi noktai nazardan diğer dev- G •• b • • • ı • ki 8 

Jetleri pek büyük bir endişeye dü- ureş ırıncı 1 erı 
fÜrmetkte olduğunu kaydebııiştir. d 

M. Stimson Çin--Japon ihtilafı. du•• n netı•celen ı• 
n.m sür'atle halini ve bundan böyle 
kuvvete müracaattan çekinilmesini 
tavuye ebniştir. 
Japonyanın vereceği cevabrn ahn 

makta olduğu öğrenilmiştir. 

Amerikanın teşekkürli 
CENEVRE, 24 (A.A.) - Ame

rika hükumeti Çin--Japon ihti!Afı 

hakkındaki dosyanın kendisine de 
gönderilmiş olmasmdan dolayı Ce 
miyeti akvama teşekkür etmek Üze
re bir nota gönderilmiştir. 

Amerika hükumeti bu notasında 

Cemiyeti Akvam meclisinin bu meıe 
lenin halli ;çin sarfettiği gayretlere 
tamam!le iştirak ettiğini ve ihtilafın 
daha başlangı~ında bu maksadın te
mini hustı~una Amerikanın Önayak 
olduğunu ilave etmektedir. 

Rus hududunda 

Kumkapı klübü 1931 -1932 senes 
mıntaka güreş birincisi oldu .. 

TolPo'da maksadı mahsusa mÜs· 
tenit olarak neşredilen bu haberle
rin Çinliler tarafından cihan efkm 
umumiyesini teşviş maksadile işae 

edilmiş olduğu mütalea11 serdedil
metk-edir. Mançuri' deki Japoi1 em
lakine kar~ı hiç bir ••hep olmaku
zın müsellihan tecavüz eden Çinli· 
lerin bu tahı·iki üzerine meşru mü

dafaa halinde bulunan Japon k<tvvet 
!erinin alelade bir mukabelesi karşı
ınıda cihan efk9.n umumiye.sinin bu 
derece heyecana kapılması Tokioda 
hayret tevlit etmektedir. Japonya
nın yerinde hangi bir devlet olsay
dı baıka türlü bir hattı hareket itti
haz edemezdi .. 

RIGA, 24 (A.A.) - Sovyetler ; 

}aponga Cemiyeti akvamın 
tekliflerini reddetti 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Ja
ponya Ceıııiyeti akvam tarafından 

vaki olan tahliye ve tahkikat teklif
lerini reddebııiıtir. 

Cemiyeti akvam meclisinin bô.di
se maballin!le sivil mütalıitler gön-

• 

birliği hükumeti hariciye komiseri 
M. Litvinoffun Mançuri'nin cenup 
kısmının Japonlar tarafından iş.ga .. 
!inden c!olayı hayrette kaldığını Ja
pon mümessiline beyan ettiği riva

yet olunmaktad1r. 
Sovyetler birliği hükumetinin hu 

duttaki kıtaabıu takviye ebnekte ol-
duğu da söylenmektedir. 

lngiliz lirasında ka-
rarsızlık berdevam! 

Kanadadan dönen İngiltere ban
kası müdürünün 

. .., 
agzını bıçak açmıyor ! 

LONDRA. 24 A.A. - M. Mac Do· 
nald'rn pazarteıi günü A•am kl\ttlaraaın 

da umumi intihabat hakkında bazı be~ 

yanalla bulunacaiı söylenmektedir 

tabi tutmak ı;alihi1etini haiz olac•iını 

beyan etmi1tir. Bütün bankalar yarın 
tekrar açılacak ve tALii zrunanlarda oldu 

iu gibi muamelelerine muntazaman bat
layı:ıcaklnrdır. 

M. Montaga Norman bir M. Shus.ter bnnka.ların dahili va:ıı:.iyeti· 
şey söglemigor nin tamamlle •ailam olduğunu beyan et 

1 mittir. 
LONDRA, 24 ( A.A. - ngiltere 1 . . ... 

M M .. N 
, M. Shu&ter sorulan hır auale verchgı 

bankası mü.dürü • OQ a11 orman tn .. .. . , 

1 
. , b' A . <:eYapta hukuruetin altın ıhracatı hakkrn 

ngıltereye aYdetı cenu ı merJkaya. •· ı . .. . _. . u • 

d 
.. 

1 
I da anbarro ılan etmıyecegını soylemıı-

2inıeti ııribi bir earar per ••• ı e mıu ıat _ 
1 hr. 

bu.lunmaktadır, Bu zatın, a hn mikyası· 

nın ka.ldırılmaıı keyfiyetinin. Loadra. es
ham piyasasında asarını göıtDrmcie 

baıladığı günde İnailiz toprağına ayak 

baımıı olmuı dütünülürıe mumaileyhin 

ıöz sö71emek hususunda muhterizAne 

da..-ranmuı manidar bir mahiyet alrr. 

M. Montaıu Norınan, hiç bir ea.zeteciyi 

görmek iıtemiyor ve ber J•Y hakkında 

•e herkese kartı büyük bir ketumiyet 
izhar ediyor. Muhterix dayranıyor, 

Cite, lnıırili:ı: liraıının mÜ•takbel is· 
tikrar fiati hakkında endite eöıtermek· 

tedir. Büyük kararsızlık hüküm sürü.
yor. intihabat m.-eleıi ile tarifeelr me. 
ıelesi hakkında da ıiyaıi mebafildeki 

ihtili.f pek büyüktür. 

Nevv- York borsasında 
NEVYORK, 24 A.A. - Eabam piy .. 

ıa•ı ida:re komitesi, geçen paz.arteıi sü
nü fiatler diiıkün, olduğu zaman ispe
külisyon ya)M.n bor•• 07unc.ulU'ln mu

amele yapmalarına ait olan tnemnuiyeti 

kald.armıtbr. Komite, bu ıribi nıuamel ... 
lerin teferrü.atnu muameleleri kontrole 

memur komiteye tevdi ebnek emrini ipka 

etnliıtir. 

Hindistandaki bankaların 
vaziyeti 

SlNA, 24 A.A. - Maliye komİ•yonu 

! izasından M. Shuater' teırü mecliste vi-

Ticaret odaları birliği 
reisinin be3rmalı 

LONDRA, 24 A.A. - tnıili.z ticaret 
od.aları birliği reisi sör William Leı•, 

ınali idareyi düzeltecek ve İngiltercnin 

h•rici ticaretine .ait ••had.ı ıslahat yapa 

cak htsr hanıi bir bıiikilmete biliiin yar· 

dun edeceğini ıöylemiı ve demiıtir ki: 
"Gümrük tarife•İ meıeleıiniu politi

kadan ayrılmaıına imk&n bulunaa halkın 
büyük bil." ckMriyetinin tarife yapdntast 
tebinde olduğu görülürdü.,, 

lngiliz ve Mısır lirası 
KAHiRE, 24 A.A. - İngiliz ye Mı

••r liraları ara•tndaki sıla rabıtalar do-' 
layısile hükU.met lngilterenin altın mik
yasınd•n feraııati kararını Mısır lira11 il 

zerindeki muhtemel akia.lerini tetkik et· 
miıtir. Hükümet lnııiliz ve Mıaar liı·a la· 

rının sukutu keyfiyetinin ahalinin ve 
çiftçilerin menafiini uerar edecek derece 

de bir te•ir icra etnıiyeceii mütaleaıırun 

ba1lkerler ve tacirler &'?'asında hikim birfi 

kir olduiunu aıüıah:?de eylemittir. Şim .. 
diye kadar bu tebeddül pamuk piya•a•ı ı 
Üzerinde memnuniyetbabı bir teıir YilP· 

m11br. 

; 
J 

Geçen hafta Beyoğlu C. H. 
fırkası subesindeki mıntaka sa
lonund~ resmi mmtaka 
güreş birincilikleri başlamış
tı. Biz bunu o günkü nüsha
mızda yazmış ve vaktin gecik· 
mesi dolayısile bazı maçların 
bu haftaya tehir edildiğini yaz 
mıştık. Bu hafta ilan edilen sa· 
atte müsabakalar yapıldı. Çok 
kalabalık bir seyirci kütlesi ta
rafından seyredilen maçlar ol
dukça eDJtresan olmuştur. 

Karilerime daha iyi birer fi
kir verebilme kiçin teknik neti 
celeri yazıyorum: 

Filiz siklet: 
Omeı· • Ali: Ali tu,la 15,5 da 

kikada galip . 
Servet . Cafer: Cafer tuşla 

15,5 dakikada galip. 
Ömer • Cafer: Ömer 5,45 da

kikada tuşla galip. 
En hafif siklet 
Yaşar • Bedri: Bedri hük

men galip. 
Hafif siklet: 
Şefik . Münir: Şefik gelme

diği için Münir hükmen galip. 
Yarı orta: 
Yuauf Anlan - Alaeddin: 

Cok sıkı bir maç oldu. Hemen 
hemen günün en güzel müsaba 
kası. Maalesef Yusuf Arslan 
yanlış bir salko yaparak kendi 
oyunu ile 15,34 dakikada yenil 
di. 

Alaeddin • Saim: 39 saniye
de Saim tuşla galip. 

Orta siklet: 
Hayri • Şevki: Şevki 3,6 da

kikada tuşla galip geldi. 
Osman. Ahmet: Osman 48 

saniyede tuşla galip. 
Osman • Şevki: Şevki hiik

men galip. 
Ahmet • Hayri: Bir dakika 

yedi saniyede Hayri mağlup. 
Bu neticelere göre İstanbul bi
lumum sikletler şu gençler ta
rafından kazanılmıtbr. 

Filiz siklet: Ali (K.K..) Ö
mer (K.K.) Cafer (K.K.) 

En hafif siklet: Bürhan 
(Hal) Yatar (K.K.) Bedri (K 
K.) 

Hafif siklet: Münir (Hal) la 
mail Hakkı (K.K.) 

Yarı orta siklet: Saim (K.K. 

Ilı 
Kulüplerin neticede aldıldaJ'I 

dereceler şunlardır: 
Haliç: 3 birincilik, 2 ikinciliJı c 

1 üçüncülük. f 
Kumkapı: 3 birincilik 6 ikil1 

cilik 3 üçüncülük. 
Harbiye : 1 birincilik. 
İşte bunlara nazaran Kunılı' 

pı kulübü mıntaka güreş şamp1 f 
yonu oldu. ı; 

Birlik maçlan 
l!k maç olaı·ak tecrübe içi~ 

teşkil edilen birlik muhteli11 

ile Rami İdman arasında oldO 
Birlik muhteliti şöyle teşkil & 

dilmiş ti: 
Sami 

Mehmet Feridun 
Remzi Hikmet SaliihaddiO 
Rasim Latif Mesalim İsmail 

Hayrullalı 
Rami İdman ise mutat kadro 

au ile çıkmıştır. Oyun umuDli' 
yetle muhtelitin hakimiyeti şl 
tnida geçmi§ ve birinci haf· 
taym 4-1 muhtelitin lehine bil 
miştir. İkinci haftaym da ii9 
gol daha atarak 7-1 ile galiP 
gelmi§tir. • 

Bundan ıonra Şark tiıneııdı 
fer ve Fener Yılmaz oynadı. O 
yun ekseriyetle Fener Y Jııııı· 
zm hakimiyeti altında cereyııll 
etti ve 2-0 lehine bitti. 

Bundan sonra Altın Hilal • 
İstanbul Terbiyei bedeniye ~ 
lübü maçı yapıldı. Bunu: 4-1 
Altın Hilal kazandı. 

Beylebeyi gençıet 

Dün 
kulüp 

kulübU 
kongrelerini geni 
binalarında gaptılttf 

Geçenlerde yazdığmıız gilıİ 
Beylerbeyi T erbiyei bedeııiY~ 
kulübü ile Boğaz Gençler birli 
ği kulübü birleştiler. 

Bu münasebetle bu iki kuiiil' 
dün saat 10 da bir kongre alı' 
tettiler. . 

laiınlerinin: "Beylerbe~ 
Gençler spor kulübü,, olııı"' 
kararlaştı. 

1 Reis Haıip, katip Kıııe" ' 
muhasip Nuri, aza Ali, Rebi 
Seyfi, Ferit Beyler intihap ed1 

diler. 

1 

-------------- ki beyanabncla pazartesi •Ünü neıredi· 

Bu tebeddii.lün pamuğun laymeli üa:: ... 
rinde muhtelif tesirler 7apacaiı nnno
lunmamokta ve aa~yji hakkında bir re

vaç ha•ıl olacağı ehemmiyetle kaydedil· 
mektedir. 

Alaeddin (K.K.) Yusuf Ara
lan (Hal) 

Cevat, Ziya, Zeki Beyler de
nizcilik kısmile, Ali, Seyfi, ~r 
fer Beyler de futbol kıslll 1 e 
met gul olacaklardır. 

İtizar 
çokluğu 

len emirnamed• müsarrah bulunan ve- in 
giliz lirası veya altını veya mukabilinde 

satmak mecburiyeti ni:ı.a:-niyesine niha

yet verildiğini aatık bulunan mu•mele-

ltalyada kar yağıyor 
FLORANSA, 24 (A.A.)- Ha

raret derecesi ok inmi 

Orta siklet: Şevki (Hal) Ah 
met (K.K.) Hayri (K.K.) 
Yan ağır siklet: Faik (Hal) lb b ııi .. 

Yeni müttehit kulü ÜJl . . 
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=------------- Maarifte Belediyede T b l ı 

D• b d d •• 1.stan u cuma günıeri nasıl eğleniyor? 
iŞ ta İpleri e . un Dişlerin Yurtsuz 

namzetlerini seçtiler Sıhhati Kimseler Maltepe nümune bağlarında 
Mekteplerde diş hıf- Belediye bir " Gece geçen bir kaç Saat 

· Bir diş tababetı· kongresi a. kt.edil- zıssıhhasına çok barınma d ld ehemmiyet verilecek yurdu,, daha açacak 
mesi de müzakere e 1 1 Darülfünun Eczacı ve dişçi Ayasofya medresesi kimıe- Asma çardakları arasında, sıra sıra hasırlar .. Şiş 

ıubeleri namına murahhas ola- siz ve yersiz olanlar için "Ge- k b 
rak tıp kongreaine ittirak eden ce barınma yurdu., ittihaz edil e abJ çeviren kim, azar azar demlenen kim? .. 
ve Ankara' da sıhhiye ve maarif mişti. Buradaki 65 karyola ki 
veiletlerile temas eden mual- fayet etmediği için, Belediye 

1 
lim Dr Ziya Cemal 8. dün a~- 15 karyola daha ilave etmit· 
det etmittir. tir. Müracaat çok olduğu için, 

1 Diılerin mahvolmasında en bir yurt daha açılacaktır. 
1 büyük amil olan piyore hasta- Tahsil edilemiyen 

D' ttJhfplerlniR clllnkil içtimaı 
l'" ll . . alb 1 Bundan sonra etibba odaaı kon• 

urk diı tabipleri ceınıyeb • ih mevzuu Ylık . . akdetmittir. greıinde yapılacak ınt ap 
. ırıutat •çbrnaını . . L-L im Ebbba muhadenet .,.... 

Stinıad K · kitıplerı """'° uı, • o. ongre 1'811 ve . t" · d' tabipleri namına nam· 
•çild'k R~' · "'mhilr Hu mıye ının •t ı ten sonra, maıcu .. • eceğ' fikri ileri ıürül-
•Ueri ·ı B kil e Sıhhiye V o- zet ıroıterenuy ı .. __ , , . ı e atve e v • .. I h aleyhte munaka...,ar 
ılıne ti . t tel. afları çekilrneıi mut, e te ve 

zun• gr dd k Cemiyet namına eklif l'lmi t kl"f alkıtlarla kabul yap ı taıı ıonra . .. 
1 ae ı '' e ı . • . da namzet göıterilmeıı tekarrur et-
unarak müzakerata geçılınıttir. . . ·ı k Kizun 
t , · · ku • mit ve ıntihaba geçı ere 

vela ıdare heyetı raponı 0 .n. Mehmet Rifat Beyler etıb-
11§, cemiyetin ilk altı aylık mesaıaı Esat ve , . • 
.. 
1
, . . be el .1 I ba odall heyetı ıdareııne namzet 

u aıa edderek, Parııte yn mı e . . . 
it tabipleri kongresinde ve P~ıte seçilmıtlerdır. 
Ynelmilel kongreıinde ceınıyet Emiyeti heyeti idaresi yeddi aza. 
İimesıilleri vasıtıuiyla Türk dit nın nihayete enneai dolayıolyle ye

labiplerinin temsil edildiği azaya niden intihap yapılması için iıti
•hirn edilmittir· faya lüzum görmüı, bu İstifa Üzeri. 

Bu ıırada hazır bulunanlar arasın ne de bu içtimada heyeti idare in
a hararetli münakaşalar olmut, 

dan bir k11mı cemiyetin daha fili 
"'••ai ıröstennesi lazım geldiği fi-

ribi ileri ıürmütlerdir. Bu fikir 
!rafındaki münakaşaları müteakip 
ceıniyetin aylık müsamereler ve kon 
feranılar tertip etmesi, mecmuada 
lın; miinakatalar yapdma&1 tekar

liir etnüıtır. 
l<.onferanılarmdan, ameliyatla-

11dan İstifade için Avrupadan pro-
1••örler celbi teklifinde hararetle 
kaı...ı edilmiı ve heyeti idare tara
~ndan eıaıen bu fikir etrafında ça
~~ıldriı, bu huıusla Bulgar dit la· 
'Pleri cemiyeti ile müzakere cere

}'an ettifj masrafları Bulgar cemi· 
}'eıi ile Türk cemiyeti tarafından 
~arı Yarıya verilmek üzere Avrupa· 
aıı ameliyat yapmak ve konferans 

~•rıııeı. Üzere profeaör celbedilece-
ti aza efh" d"I . . ı.., Ya t ım e ı mııtir. 

ff'lahkemelerde 

I<azaya sebep olan 
rnotör kaptanı 

S 1~undan bir müddet evvel 
~ ~k~ Şeref kaptanm idaresin
~ e 1 ınotör içinde 8 kiti bulu-
~!\ b" D it' ır sandala çarpmıştı. e 
·~e •··k 1 af t" ıenı tıo ü enler etr tan ye ı-

~~l er tarafından kurtarılmıf, 
~ llız Mehmet oğlu Osman 
k Yho!ınuştu. Kaza hakkuıda· 

1 tahk"k ··dd · ııq·. ı at evrakı mu eıumu 
t, 1 ıge verilmiş ve Salih kap· 
tiri\ da Adliyeye teslim edil~i~ 
i,

1
: 1' ahkikat evrak& yedıncı 

ıqi'll!ak dairesine havale edil
~~tır. Müstantiklik Salih kap 
li, 111 tevkifine karar vermit· 

Bir rüşvet iti 
~.~~İnönü polis merkezi, Sa-
1\ıiI ısıninde birini rütvet cür· 
lii e lrıaznunen müddeiumumi-
~ sevketmiıtir. 

•~et ahkikata müstantiklik vaz' 
f elıni,lir. 

ki hırsız tevkif edildi 
•~!eYoğlu polis merkezi Ek
~i h Ve Kirilos isminde iki kiti 
)~ t ır~ızlıkla maznunen Adliye 

~~ıın etmi9tir . 
~rak uddeiumumilik tahkikat 
"'rıtı·ını altıncı müıtantikliğe 
~, t ış, müstantiklik, hakların 
l~k~fvhkif müzekeresi keserek 

1 a k · · neye sev etmıttır. 

~a . nısa mektup usu 

tihabı yapılmıyacakken yeni bir İn-
tibap yapılması zaruri görülmüştür. 

Yapılan intihap neticesinde Ka
zım Esat, Rıdvan Hakkı, Rifaı, Oı
man Bürbanettin, Şevket lımail, 
Mehmet Riza, Şarim, Calip Apti, 
Suat lsmall Beyler asli azalıka, Or
han, Cemil, Nihat Beyler de yedek 
azalıklara seçilmiılerdir. 

Diş tababet kongresi 
Türk diı tabibleri cemiyetinin 

dünkü içtimaında mühim bir mesele 
de görüıülmüı, Milli Tıp Kongreıi 
olduğu gibi bir de Milli Diı tababet 
kongresi teıiıi temenni olunmuttur. 

lçtimada bu bahis hararetli mü· 
nakaıalara vesiyle teşkil etmiı, ne
tice de bu huıuııa şimdiden faaliye 
te ve teıebbüıler geçilmesi için he
yeti idareye salahiyet verilmiıtir. 

E.c:onomi 

Manisada üzüm 
satışları 

MANiSA, 24 Hususi ~uh~
b' ·'mizden) - Bu sene şımdı
y~~adar I0,000 çuval üzüm sa 
tıf muamelesi yapılmıştır. ~ 
çen sene bu vakitlerde. 18, 

1 ·· .. muamelesı yapıl· çuva uzum 
mıştı. 

Malumdur ki geçen sene !Vfa· 
nisa bağcıları çok büyük ~::;l~~ 
lakete uğramışlardı .. Üzu 
rin sergide olduğu bır zaman· 
d ağmurlar mahsulü harap 
e;Jş ve rekolte keyfiyeten çok 

düşmüştü. . 

B eki mahsul fiat itibarı 
u sen -

le bahtiyardır. Geçen senle ya~ 
.. emiş iyi mahsu ma 

md ur g~~!Dtahsillerin elinde idi. 
ut mus k" 
O 

. 'n geçen sene ı sa ış 
nun ıçı h il · 

hd 
t kjnıseler ma su erı 

ta ma u ·ı . 1 di 
ni iyi fiatle satabı mı§ er . 

d ha uınuBu sene ise satı§ a 

midir . bağcılar istihsalleri 
Bu sene · · tını§ 

• betinde nıahsullennı sa 

~~:dır. Bor~a~a da~a 2!:;.~ 
. val kadar üzuın sa ıt . 
sine intizar edilmektedı~~rsada 

Bu rakamlar yalDJZ k I· ı 
l'tten çı arı 

yapılanHınu~ı:;;; satışlar tabii 
mııtır. anç . B sene Ü· 
hesap~an h~riçtır Ss ı:.ruş ara· 
züm fıatlen 40 u"r Halbuki ge
sında oynamı1t • bıı dereceye 
çen sene fia! e~ 
yükselemeınıttır. 

uzlu yor 

lı4ı ile mücadele için vaki olan 
t~üıat hükumetce çok e- paralar 
hemmiyetle nazarı itibara alın Belediyenin müeueseler-
mıttır. den ve halktan henüz tahsil e-

. Tahıil çağında olan çocuk- dilmemiş bir milyon liradan 

ı !arın dıt hıfzıssihhalarını temin fazla alacağr vardır. Mütare
etmelı: Ve bilhassa baknnsızlık- keden kalan ve çoğu firarilere 
tan husule gelen piyore'nin ö- ait bulunan bu paranın bugün 
nüne geçmek için Maarif vekil- tahsiline de imkan görülme-
letince resmt lise ve orta mek- mektedir • 
teplere birer dit tabibi tayin D· 
lunacaktır. ,. Hayır cemiyetleri 

Bu sene butcede tahsisat ol- Vergilerde bazı tadilat üze 
madığı için timdilik bu vazife- rine vilayet • Belediye varida-
ler fahri olarak ifa edilecek ve d k tın a i tenakus dolayııile bir 
gelecek seneden itibaren maaı müddetten beri mevkuf tutu· 
verilecektir. lan yardım tahsisatının tesvi-

Biri halka, diğeri dit tabiple yesine batlanmıttır. Belediye
rinıe mahıuı olmak üzere piyo- nin bu faslındaki konservatu
re 'hastalığı hakknda hükUmet- var, Darülbedayi ve Operet 
çe iki eser tabedilerek tevzi o- masraflarına muavenet olarak 
lunacaktır. 84 bin, Darülacezenin bütçe 

Bundan başka mekteplerde açığını kapatmak için 45 bin 
talebeye, diş fırçalama usulle - kreıin nevakısının ikmaline 
rine dair dersler gösterilecek- muavenet için 10 bin lira tah
tir. siaat vardır. Bundan baıka 

Bu dersler mekteplerin he- müessesatı hayriye ve içtima
kim veya dit hekimleri tarafın iyeye tevzi edilmeğe başlanan 
dan verilecektir. Ziya Cemal yardım tahsisatı da 10,500 li
Bey bu mücadelenin ilk mektep ı:adır. Vilayet kısmından da 
lere de teşmil edileceğini söyle Darünafakaya 25 bin, fakir 
miştir. talebenin iaşesi için Hilaliah

Dişçi mektebi tıp fakültesi- mere beş bin, hayat mekteple 
ne m erbut bir enstitü haline if rine 25 bin, Şile merkez sıhhi 
rağ edilecek ve muallimleri fa- yesine 1,500, Yalova belediye
külte müderrisler meclisine iş- sine bin, muhtaç veremliler i-
tirak edecekt~r · çin sanatoryomlarda tediye olu 

Taltif nacak yataklar için 10 bin, ka-
Tütün inhisar idaresi ge- dmları çalıştırma teşkilatına 

çen sene zarfında varidatı tez- 7,500, Himayeietfale 9 bin, 
yit husunda gayretleri görü- Beyoğlu halk fırkası dispanse
len başmüdür, müdür ve me- rine 2 bin, halk bilgisi derneği 

1 
ne 3 bin, idman cemiyeti itti-

mur arı taltife karar vermiş- ı fakına 2 bin, verem e mücade 
tir • le cemiyetine 500 lira verilecek 
Fabrikaların elektrik tir . 

İstihlak resmi Gayrimüslim akalli~etlere 
Yeni istihlak kanunu muci- mensup müessesatı hayrıye ve 

hince, elektrik sarfiyatından mekteplere de on .. bin liralı~ 
alınacak yüzde beş istihlak res yardım yapılmak u~ere tetkı
minden sanayi erbabı istisna kat icra edilmektedır. 
edilmi,tir. Alakadar erbabı Haliç ve Hayriye 
sanayi, bu muafiyetten İstifa- • 
de için Defterdarlığa istida ile şirketleri 
müracaat ederek vaziyetlerini d A · Daimi encümen en vnı, 
tasdik ettirdikten sonra elek- ed' ed · Tevfik ve bel ıy en reıs mu-
trik 'irketine götürmekte ve avini Hamit, şehir meclisinden 
muafiyetten istisna edilmekte- Galip Bahtiyar Beyle Hlaiç ve 
dirler. Şirketi Hayriyenin birleştiril

Hapisanelerde ıslahat 
Adliye müfettişlerinden Fu 

at ve Ferit Beyler Türkiyede 
mevcut hapishanelerin teftişi
ne memur edilmişlerdir. Mü
fettişler tetkikatı neticelerini 
bir raporla vekalete bildirecek 
!erdir. Bu rapora nazaran ha
pisanelerde ıslıı.hata başlana-

caktır . ------
Alman seyyahlar 

gelecek 
Berlinde Algemayner Doyç 

otomobil kulübünün turizm 
tubesi müdürü, Türkiyeye bü
yük bir seyyah kafilesi getir
mek üzere tetkikatta bulun
mak için, yakında ,ehrimize 
gelecektir. -----

irtihal 
Ankaralı Çel'keş §eyhi oğulların

dan Memhet Muhiddin Bey duçar 
olduğu hastalıktan rehayap olamıya 
rak dün irtihal eylemiıtir. Merhum 

eçenlerde vefat eden darülfünun 
!rofeıörlerinden Halil Halit Beyle, 
nıühendiı Osman Vehbi Beyin kü· 
çük biraderidir. 

Cenazesi bugün öğle vakti Kızıl
toprakta Ihlamur caddeıindeki köt
künJen kaldırılarak cenaze namazı 

Zühtüpata camiinde eda edildikten 
ıonra Sahrayı ceditteki aile kab
riıtanına defnedilecektir. Merhu· 

r fikaıına ve biraderi Osman 

mesi imkanı olup olmadığını 
tetkik etmektedirler. 

Halk 
Bilgisi 
Dernek, Etnografya 

cemiyeti 
haline getiriliyor 
Halk bilgisi derneğinin bu 

sene lstanbulda yapılmasına 
karar verilen umumi kongresi 
tahsisatsızlıktan dolayı tehir 
edilmiştir . 

Derneğin şubeleri Köprülü 
Zade Fuat Beyin riyasetinde 
teşkil edileceke Etnografya ce 
miyetinin ,ubeleri haline geti
rilecektir . 

Cemiyetin nizamnamesi ha 
zırlanmaktadır. Etnoğrafya 
cemiyeti ile Halk bilgisi der
neğinin mesai sahaları ayrı ay. 
rı olacaktır . 

Davetler 

Matbuat kongresi 
• lıtanbul matbuat ceıniyetinden! 
lıtanbul matbuat cemiyeti senelik 
mutat hey'eti umumiye içtimaını 
I T. evvel 1931 perşembe günü aaat 
13,30 da Ankara caddesinde Orhan 

Maltepe niimune bağları mü mişitna, Amasya, ucu batık, til 
essisi Ahmet Remzi Efendinin ki kuyruğu, pembe tilki kuyru
geçenlerde bir mektubunu al- ğu, Zeynel •..• 
dım: "lstanbulun nasıl eğlendi Sözünü kestimı 
ğini gelin de bizim bağlarda gö - Demek daha kırk üç çe-
rün .. ,, diyordu. §İt üzümünü tatacağız •. 

Hava, dünkü gibi yağmurlu Yüzüme baktı. 
değildi. Tramvaya atlayıp E- - Öyle değil mi ya? Gönder 
dirnekapıya revan olduk. Nü- diğin üzümler içinde biri siyah, 
muna bağları buradan araba İ· öteki beyaz iki salkım üzüm 
le yarım saat bile sürmüyor: vardı .... 
J opçular köyünün hemen kar- - Biraz aonra bağı dolatır
,ısında yeşil, yemyeşil bir kö- ken o meşhur tilki kuyrukları
şe... nı, al tırnovaları, boz tımuvala 

Remzi Efendinin meşhur a- rı, Dimyatları görünün .. 
lem bağları manzara itibarile Fakat adamcağız, bana bağ
lstanbulun sayılı mesirelerin- ları gezdirıneğe vakit bulama. 
den bir çoklarına faiknnı me- dı ki ... lstanbulun dört bir tara 
ğerse..... Bütün Marmara, ta fından, araba ile otomobille, at 
adalara kadar ayağımızın altın la, durmadan ziyaretçi geliyor 
da.... d

1 
u. Ellerindeki sepetleri, tava-

Hani bir söz vardır: arı, sahanları, tencereleri, ku-
Bağa girmeğe izin olsun, caklarındaki çocukları gören,. 
Üzüm yemeğe yüzün olsun! !er, bunlann adeta evden eve, 

derler. Gelgelelim bu eskimese göç ettiklerini zannedecek. 
le burada kulak asan yok! Mil- Asma çardakları arasında sı
let uma kütükleri araıına çil ra sıra hasırlar serilmiş. Üatü
ya~rusu gibi dağılmış, teklife, ne çoluk çocuk yan gelmitler .• 
tekellüfe bakmadan, ha bire Ü· Şiş kebabı çeviren kim, ala rez 
züm atıştırıyor. Doğrusu ben zakı üzümünü meze yapıp azar 
bu yüzsüzlüğü yapamadım. E- azar demlenen kim .. Gramofon 
limde davet mektubu, bağ sa- bir taraftan çalar, dolmalar, tur 
hibini buldum. Adamcağızın fular, havyarlar, bir tarafian a
belli ki batını kafıyacak vakti tııtırılır .. Seyyar fotografçılar, 
yoktu. - Haniya, poz alıyoruz ..... 

Kendimi tanıtınca: Var mı hatıra isteyen! Nakara-
- Ha .. siz misiniz? Hot gel tile ortada fırıl fırıl döner .. Bir 

diniz! dedikten sonra, sordu: alem ki dokunmayın keyfine ... 
- Nerede oturacaksınız? Merhum Ömer Hayyam gör 
- Bilmem ki.... se, mezarında ağzının suyu aka 
Elile, dört ince çubuk üzeri- cak ... 

ne oturtulan içi asma yaprakla Kanun, ut, keman tef, gra
rile döşenmiş bir çardağı göa- mofon bibirine karı9ıyor. Dan-
terdi: seden, göbek kıvıran, gazel çe-

- Burası nasıl? ken ve bu arada durmadan ü-
- Fena değil! züm yiyenler ... 
Fena değil amma, çardağa Hemen herkesin elinde birer 

çıkmak dile kolay ... Merdivene salkım var. Bağın adamları bin 
dört elle sarıldım. Ya gayret! parça olacak değiller ya ... Kimi 
Ya gayret! Eyvah, daha üçün- hasır İlter, kimi "üzüm!,, diye 
cü basamaktayım. Yanlış bir çırpınıp durur. Kimi su arar. 
hamle ile tepesi üstü yuvarlan İhtiyatlı hareket edenler, ha
mak ta hartada var! Ne ise, ka sırlarını, üzümlerini kalabalık 
zasız, belasız çardağa çıkabil- basmadan tedarik etmiıler. 
dik. Doğruıu, pek keyifli yer Remzi Efendi, kan ter içinde 
burası ... Yalnız, altından oto- bağdan tezgaha, tezgahtan ba 
mobil araba geçmese .. Çünkü, ğa, koşuyor: 
işin hiç şakası yok. direksiyo- - Üç yüz hasır vardı. Bir ta 
nun küçük bir hatası ile çarda- ne kalmadı. 
ğın yerinde yeller esebilir. - Oldu mu ya? .. 

titmiyor ki .. Gelecek hafta ytlı 
hasır daha getirteceğim! 

Burada, ay çiçeği tohumlan· 
na rağbet pek fazla .. Bağ fınd 
ğı diyor lar da bir daha demi
yorlar. Herkesin elinde bir kc 
caman çiçek ... Mini mini tohwr 
larmı ayıklayarak çıtır çıtır ö3 
le bir yiyitleri var ki!.. 

Remzi Efendinin bağında 
bir nevi sarı kavun yetişiyor 
Rivayete göre lezzetine doyuır 
olmuyormuş. Tatmadığım için 
bir 9ey diyemeyeceğim. Y alnn 
taze üzümden yaptığı şırasın 

dan bir küçük kadeh içtim. De 
hal kaydedeyim ki: Hiç bir şir ' 
cı dükkanında bu şırayı bula 
mazıınız. 

Bu şıra değil, adeta" tatlılığ 
ile baş döndüren bir nevi taze 
şarap .. 

Remzi Efendi, bağın tarih<, 
sini bana kısaca anlattı: 334 s 
nesinde Bulgaristandan gelmit 
Bir müddete Topçularda bak 
~allıkla meşgul olmuş. Bulıra 
rıstanda uzun eneler bağcılıl 
yaptığı için, burada da Ameri 
kan usulü bir bağ vücude getiı 
meği dütünmüş ve ba,Iamıt it
te. .. 

Bir çokları: "Topçulardı 
bağ olmaz. Boşuna masrafa gi 
receksin !., demişler amma 
Remzi Efendi aldırmamış. V c 
aradan beş ay geçmeden, ilk Ü· 

züm mahsulünü almı§. Azmin 
elinden hiç bir şey kurtulama
yacağına, Bulgariıtandan ge
len bu iş adamının bağından de 
ha canlı misal nadir bulunur. 
Aferin Remzi Efendiye ... 
Yalnız sözümü bitirmeden e\ 

vel bağın eksiklerine i~aret ede 
ceğim. Evvela, ağaç yok. .. As
ma kütükleri arasında, yanya. 
na sıralanmış hasırlar üstünd• 
akşama kadar vakit geçmez 
Sonra, su yok! llara ile satılan 
Keçe suyu, bu kadar kalabalı· 
ğa kafi gelmiyor. Daha sonrs 
geç vakte kadar bağda kalmak 
iıteyenlerin de istirahatleri dii 
§Ünülmeli, ne yapıp yapıp bure 
ya elektrik almalı .... 

Pırıl pırıl yanan ışıklar al
tında, hele mehtaplı sonbahar 
geceleri burada ne güzel bir za 

Uzaktan bir oto görünce ben 
1 
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bağırıyorum: r 

man geçirilir! 

- Aman .... Yavaş! .. Dikkat! 
Açıktan gel! 

Bazısı hiç dokunmadan geçi 
yor. Bir kısmı da hafifçe çarpı 
yor. içlerinde küt diye çarda
ii'ın üstüne bindirenler de var, 
Haydi bir sarsıntı, bir sarsıntı 
daha ..... 

Çardak safasının bu kadarı 
fazla bile... Merdivene tekrar 
dört elle sarılarak aşağıya in
dim. Remzi Beyin, bir tabağa 
koyup gönderdiği üzümlere di
yecek yok. Kütür kütür, duma 
nı üstünde şeyler ... 
Bağ sahibi anlatıyor: 
- Tamam kırk beş çeşit üzü 

mümüz var! Ve bil' sürü iaim 
sayıyor: Hafız Ali, Hamburg 
misketi, Aleksanderye misketi, 
pembe misket, pembe çavuş, ça 
vuş, faça, pembe rezzakı, beyaz 

f( 
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lısrm umdesi "Milliyet" tir. 

26 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ai No: 100 .TdııraE adreai: Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c 

S aylıit 

Türkiye lpn Haris içln 
400 kurut 800 kurut 
760 " 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 
6 

12 " 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuobalar 10 kurut 

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

Gazetemi:ı ilanların mes'uliyeıinl 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün aıaml hararet 19, 

asgari 12 cerece idi. Bu
gün ruzgAr mlltabavvil 
hava bulutlu. 

Haftanın Yazısı 

Neler var? 
İnsan dalgın olduğu zam.an 

bütün hislerini kaybediyor. Bur 
nunun dibinden geçeni görme
diği gibi kulağına bağırılan ıö
zü de işitmiyor. Ben bazan ken 
di kendime söyleniyorum da ... 
Bunu bir itiyat telakki etmeli. 
Bencileyin bazı gazeteciler ken 
di kendilerine söylenirler, kim 
se aldırmaz ... Vak!a anlayama
yacak adama lif etmektense 
kendi kendine söylenmek elbet 
te daha hayırlıdır, hayırlıdır 
amma insanın adı deliye çıkı
yor. Sizi yolde giderken söyle
nir gördüler mi ertesi gün otur 
duğunuz kahvede, çalıttığınız 
dairede lafınız olur. 

- Allah cümleyi muhafaza 
etsin! Galibe oynatmış... Der
ler ve siz içeri girdiğiniz zaman 
herkeste bi,· sükut peyda olur. 
Hatır ıorarlarken şöyle derler: 

- İyisiniz ya inşallah! 
- Hamdolsun. 
- Oh, eh! Adam aldırma! 

Ne olmak ihtimali var. Binin 
yarısı be§ yüz! 

Tabii siz bu laflardan bir şey 
anlarnazsınız amma, etrafınız
dakiler anlar .. Benim böyle şey 
!ere aldırd! ğım yoktur amma, 
söylene söyl ne deli diye şöh
ret buldunuz mu tamamdır ... 
Şu gün !erde İngilizce öğren

mek hevesine düştüm. Bunu 
kırkından soma saz çalmaya 
benzetenler oluyor. Ben ona e
hemmiyet vermİ)'orum. Yalnız 
küçük yaşmuzda Fransızcaya 
verdiğimiz emeklere acıyorum. 
Vaktile bize İngilizce pek güç 
lisandır derlerdi. Guya telaffo
zu o kadar müşkül imiş ki; ln
giliz kralı bile bazan bazı keli
meleri aöyleyen:ezmiş ... Benim 
İngiliz kre.lı olmaya niyetim 
yok! Buna rağmen söyleneme
yen İngilizce kelimelere tesa
düf etmedim v anl:ıdım ki; her 
lisanda hatta Türkçede söylene 
meyen şeyler var, İngilizcede 
yok!. Maamafih itiraf etmeli
yim ki; çefrefil kelimeler de 
yok değil! Onun için bu çetre
iil kelimeleı·i yolde giderken 
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tekrar ediyorum. O ıırada tabii 
etrafta ne olup bittiğinden ha
berim yok. Beni öyle söylenir 
ıörenler kaçırdığıma zahip olu 
yorlar. İki gün evvel bir arka
daş göğüsledi ve: 

1 Askeri Bahisler 1 -·----
llk Türk 'kahramanı Mete'nin 

- Ne oluyorsun yahu! Ken
dine ıel! Yolda kendi kendine 
söyleniyorsun! Çıldırdın mı? 

- Sus be! İngilizce kelimele 
ri tekrar ediyorum ... 

1' umandan ~ığı 

- Yolda mı tekrar edilir? .. 
- Ne yapalım! Unutmamak 

için ••. 
- Sana bir şey soracaktım 

da ... 
-Buyurun! 
- Herif kelimesinin manası 

nedir? 

- Nedeo soruyorsun ? 
- Biriıi beniqa aleyhime bir 

dava açmıt ta .. Şahıı, herif gibi 
kelimeler kullandım diye! 

- Senin fikrin ne?. 
- Hiç fikrim yok, sana soru 

yorum .. 

- Bence herif hakaret ifade 
etmez, amma hakaret edilmesi 
lazım gelen adama söylenirse 
pekala hakaret olur. Mesela 
meçhul birisinden bahseder
ken: 

"Herifin biri karısile kavga 
ederken .... ., diyebiliriz. Burada 
ki ne herif kelimesi, ne de karı 
kelimesi hakaret ' ifade etmez .. 
Lakin "Ne ağzını bozuyorsun 
be herif!,, denilirse hakaret o
labilir. (Şahıs) kelimesine ge
lince onda maalesef hakaret ma 
nası yoktur •. a Ylnız bizim kul
lanışımızda meçhul ve silik a

Mete ordusu tarafından, or
dusunun bakiyesi ile dört taraf 
tan çepeçevre kutatılan Çin im 
parntoru, hiç bir taraftan ne 
bir imdat, ne bir mühimmat 
alamıyordu.. Çok sürm.eden yi 
yecekıizlik, mühimmatsızlık 
büt ün hız ıile baş gösterdi .. 

Çin imparatoru, muhasara 
çemberini kırıp çıkmak istedi, 
amma ona da muvaffak olama 
dı .• 

Çin ordusu bakiyyesi, git
tikçe, Koyunluların ıslık çalan 
oklarile (Lleche resonnaut) 
yere seriliyor, knmen de açlık 
tan, techizat yoksulluğundan 
kırılıyordu.. Çin İmparatoru, 
gittikçe bu çemberin içinde bo 
ğulmağa batladı .. 

Harp, Çin imparatorluğu
nun çökmeaile neticelenmek Ü· 

zere idi.. Bu neticenin tahak
kuku, bu kıyametin kopması 
artık bir gün veya saat mesele 
ıi idi .. 

M ağlfıbiyeti itiraf: 
Çin İmparatoru, gittikçe 

kendisini sıkan bu kıskacın için 
den art ık batka kurtuluş ça
resi kalmadığına inandı .. Ve 
kendisince şerefli bir teslimi
yet çaresi aradı ... Bunu da Me-

·········-···································-·--· damların vasfıdır. .. "Madam pır eder uçamaz. 
Marikanın çantası bir şahıs ta
rafından aşırılmıştır,, denir. Bu 
na mukabil "bu şahsı alinize ta 
alluk eder bir şey değildir.,, de 
diğimiz zaman değil hakaret, 
hürmetsizlik bile yoktur. 

- Teıekkür ederim, tafsila-

- Şu caketin kupuna bak! .. 
Torba!.. Bunu Buharada mı 
yaptırdın, Semerkantte mi?. 
Ben olsam dört peşli entari ile· 
gezerim de bunu giymem .. . 

tına.. - Kahve değil, lizol! Guya 
- Peki dava ne oldu?. biz kahve pişirmesini bilirmi-
- Hiç, ne olacak?. 2000 lira tiz! Ne münasebet! Leblebiyi 

tazminat istiyor. kavururuz, bir az fazla kavurur 
_ Aman birader... Enfes yakarız.. Onu to:ı: eder haşlarız. 

Al sana kahve! şey! Şöyle birini kızdırsam da , 
bana da herif dedirtsem .• 2000 
lira da ben istesem .. 

"' "' ~-
Her şeye muarız adamlar 

vardır. Bunlar kimsenin ayağı
na uyınayan numarası aykırı 

kunduralara benzeder .. Hiç bir 
fikre iltihak edemediği için köh 
neleşir kalır •. O kunduralar da 
kimseye uymadığı için nihayet 
kampiyon mallar arasında iş
portacılara düşer.. Böyle birini 
tanırım .. Bu tanımak benim i
çin bir kar değildir. Çünkü o
nu gördüğüm, onunla görüttü
ğüm zaman sinirlenirim .. Eğer 
sinirlerinizden emin olursanız 
ıize bir iki muhaveresini nakle 
deyim .. 

- Böyle köprü mü olur .. Şu 
na bak! Su üstüpde dubalar •• 
Honolularda bile böyle köprü
ler kalmadı, Ne ayıp fey! 

- Canım, pekala, köprü it
te! G~ip gidiyoruz! 

- Sus yahu! Ayıptır ... Böy
le sal biçimi köprü olur mu?. 

- Şu tramvaylara bak! Alla 
hım ne İptidai ıey ! Babilonya
lılar da bunu bu kadar yapar
dı ... 

- Ne elektrik yarabbi? Çam 
dalları yaksak daha iyi!.. Pır 

- Şiir kim, o kim! O kırk pa 
rı:.ya destan yazsın!. Ba,ka şe
ye yaramaz ... Hem evvela Türk 
çe öğrensin de sonra yazı yaz
maya başlasın! 

- Giiya bizde de gazete 
var! Vakıa yaprak yaprak bir 
şeyler var amma, uçurtma mı, 
gazete mi, orasını Al!a.h bilir. 
Eskimu gazeteleri bizden iyi
dir. 

- Ben bu bizim yollarda yü 
rüyemiyorum. Buna ayrı bir 
san'at lazım. insan yere bakar 
sa karşıdan gelene çarpıyor, 
karşısındakine bakarsa, ayağı 
bir yere takılıp dütüyor. Yol 
değil, tuzak! .. 

- Monşer ne İptidai 9ey! A
dım başında bir gramofoncu 
dükkanı: 
"Amanım aman fındık,, 
Şarkısını çalıyor.- Bu nasıl 

tehir, nasıl belediye, na11l 
halk! 

Ve işte böyle her gördüğünü 
her itittiğini ve her hissettiği
ni beğenmez... Lakin onu kim 
beğenir .. Onu bilmem .. Desene 
ze! Neler var dünyada! 

FELEK 

Yeşilköy : A. Rıza 

te'ye, gizlice kansı Y enşi ha
tun vasıtasile müracaat etmek 
te buldu .. Bu suretle Mete'nin 
karısına düşkünlüğünden isti
fade yolunu bulmuş oldu .. 

§ Çok akıllı ve çok zeki bir 
Türk kadını olan Yenşi hatun, 
kocası Mete'ye "Çin İmparator 
luğu ülkesinin ve insan kayna
ğının çok geniş ve bol olduğu
nu; Koyunlular Çini zaptetse
lre bile ellerinde tutaınıyacak
larını; binaenaleyh kazanılan 
bu muharebe ile iktifa edilmesi 
ve' Çin imparatorunun muhasa 
radan kurtulup gitmesine mey 
dan verilmesi daha münasip 
olacağını söyledi .. 

* * *' 
Mete, karısının bu mütalea 

sını pek te yersiz bulmadı .. 
Mete yalnız mahir bir ku

mandan değil.. Aynı zamanda 
zamanının dahi bir siyasisi i
di .. 

Mete'nin maksadı, esasen 
muhtelif zamanlarda, muhtelif 
sebeplerle dağılmış ve kısmen 
de yabancı hakimiyetler altına 
gimıiş olan büt ün Türk kabi
lelerini tek bir milli h;ıkimiyet 
altında toplamak, büyük bir 
Türk müttehit devleti kurmak 
tan ibaretti. Yoksa bütün Çin 
ülkeıini istila etmek ııibi imper 
yalist bir gaye gütmüyordu.. 
Çini istila ederse Tüı·k halkı
nın Çin harsına yutulmasından 
kocunuyordu ... Nasıl ki kendi 
sinden çok evvel, Tsin 
(T'hsin) Türkleri ıribi bir çok 
T iirk kabileleri de bu akıbete 
uğramışlardı . 

Filhakika, (Edouard Sha
vannes) den naklen Türk me
deniyeti tarihinin 221 inci sa
hifesinde merhum Z. Gökalp 
Bey üstadımızın da kaydeyle 
diği üzere; 

"Esaı;en Türk olan (Tıin) 
ler, Çine girmitler, ilk önce 
bir k;al sülilesi, sonra bir im
parator ülalesi yaratmışlar; 
fakat bunlar Çin harsına o ka
dar· yutulmuşlar ki Çinliden zi 
yade Çinli kesilmişler; Koyun 
lular aleyhine harbetmişler, on 
ları bir kaç kere şimali Çinden 
çıkarmışlardı.,, 

İşte bu siyasi mülahazalar 
la, karısır.ın yukarıdaki müta
leasıdır ki, Mete'yi, muhsTebe 
yi daha fazla uzatmaktan vaz 
geçirdi .. 

Mete, daha fazla kan dö
külmekten ise, Çin imparatoru 
nun bir nevi (pes) diym, (a
man) dileyen müracaatını büs 
bütün reddetmemek Tiiı·k mil
letinin iııtikbali için daha fay
dalı olor diye dü§ündü.. Ve 
Çin imparatorunun ır.uhasara 
hattının da.-acık bir gediğin
den sıynlmasıru hoş göımeye 
sevketti.. (Kan) meydan mu
harebesi neticesinde Romalı 
konsül ve başkumandan (Te
rentiyüs Varo) nun bir kaç at 
lı ve bir kaç ağır silahlı piya
deden mürekkep küçük bir kü 
me ile kaçabildiği gibi; (Tay) 
meydan muharebes i neticesin-

de, Çin İmparatOl'\I ft batku 
mandanı da siıli bir zamanda 
bir kaç seçme atlıdan mürek
kep küçük bir küme ile kaç
mağa muvaffak olmuştu •• 
(M. A. 109). 

İkiıi arasındaki fark, öte
kinin kendiliğinden cebren kaç 
mağa muvaffak olmut olmaaı, 
berikinin ise, ancak bililtizam 
gösterilen müsamaha sayesin
de kuı·tulabilmiş bulunması
dır. 

Zayıf bir nokta: 
Mete'nin, Çin imparatoru

nun böyle kaçmasına meydan 
bırakması, sırf askerlik nokta
sından düşünülerek hatalı gö
rülebilir . 

Bu hataya sebep olarak da
hi, Mete'nin de, babası (Teo
man) gibi kar11ına kartı zaafı 
gösterilebilir .. 

Hakikaten mesele sırf bir 
imha muharebesinin askeri çer 
çevesi içinde mütalea edilince 
"Mete yalnız bunda hata etmiş 
tir.,, hükmünü vememek 
mümkün değildir. 

Ancak, Mete'nin müsamaha 
sını, yalnız karısının telkinine 
kapıldığına hamletmek haklı 
bir hüküm olamaz; belki daha 
evvel de söylediğimiz gibi, Me 
te imperyalist bir gaye değil, 
ancak milli vahdeti (kurmak) 
ve (korumak) idealini güttü
ğü için, o güne kadar elde et
tiği netice ile de bu gayenin 
tahakkuk etmiş olduğuna ka
naat getirdiği için, bu müsama 
hayı ögstermeyi kendi mille
tinin istiklal ve istikbaline da
ha uygun bulmuş olmasına at
fetmek daba doğru ve daha 
haklı bir hüküm olur.. Nete
kim (Tay) meydan muharebe
sinin neticesi de bu hükmü 
perçinler .• 

~ ~ ,,. 
"(Tay) meydan muharebe

sinin neticesi:" 
(Tay) meydan muharebesi

nin neticesi hakikaten çok de
rin, ve çok engin olmuştu; 
Çünkü: 

1 -Memleketin ıavu,abilen 
Çin imparatorunun, bu mey
dan muharebeainn verdiği deh 
şet karşısında, bilahare imzala 
mağa mecbur olduğu müsali
haname: 

A - Çeli, Şansi, Şensi, eya
letlerinden ve San ırmak hav
zasından mürekkep olan he
men bütün şimali Çini Koyun
lulara bmı.kıyor .. 

B - Koyunlular& muayyen 
bir vergi " ermeyi de ayrıca ta
ahhüt eyliyort!u . . 

2 - Sonra bu zafer netice
sinde idi ki, ti (Kora) dan 
başlıyarak takriben Baykal gö 
lü şimalini , Topobk mmtaka
sını, Balkaş gölünü, Sarı ır
mak havzasını çevreliyen bü
yük ve yekpare bir Koyunlu 
Türk devleti kurulmuştu .. 

3 - Milattan 209 yıl evvel 
kurulan bu büyük devleti, Me
te o kadar kuvvetli ve geniş 
milli temel üzerine, oturtmuş
tu ki kendisi öldükten (m. e. 
174) sonra, Çinliler, bu devleti 
yıkmak için olanca kudretleri
le çalı;tıkları halde ta milattan 
sonra (48) tarihine kadar, tam 
259 yıl , vahdetini, satvetini 
korumağa ve Çin imparatorluk 

larmı titretmeğe muyaffak ol
ınuş, ancak o tarihte Çinlilerin 
o zamana kadar durmadan, 
dinlenmeden saçtıkları nifak 
ve niza tohumlarının tesirleri 
nihayet baş göstererek timalt 
ve cenubi Hün devletleri na
mile ikiye bölünmüt olmakla 
beraber gene mevcudiyetlerini 
muhafaza etmit ve cenubi Hün 
devleti namile miladın 216 ın
cı yılına kadar tam 425 yıl pa
yidar olmuttur .• 

§ Y anılmıyoraak, ne (İsken 
der) in, ne (Atila) nın ve ne 
de (Cengiz) in kurduktan dev 
!etlerinden hiç birisine bu ka
dar ömür müyesser olmamış
tır. 

.,. ~ ~ 
Eski zamanın siyasi alemin 

de bu kadar ıenit ve tümullü 
neticeler husule getiren (Tay) 
meydan muharebesi; hazırla
Ylf, idare edit ve neticelendiriş 
itibarile, askerlik noktasından 
da, kat'i neticeli bir meydan 
muharebesinin değiımez eze 
li kaidelerinin tamamen tatbik 
edildiği bir muharebe olduğu 
için, eskizamanda mevcut mi
saller arasında, her zaman bir 
örnek olarak kalacak bir eser
dir. 

Bu eser, Türk dehasının, 
Türk kudretinin ne ezeli bir 
kaynak olduğunu ve bu kay
naktan bütün beşeriyetin pay 
aldığını gösteren eserlerden 
birisidir. İnanmak lazım ki, e
ğer Mareşal Şlifeu (Kan) na
mındaki eserine başladığı za
man, onunla tamamile muasır 
olan (Tay) meydan muharebe 
sini tetkik etmiş olsaydı, o 
meşhur eserine (Kan) değil, 
(Tay) adım takar ve bir im
ha muharebesi örneği olarak 
ta (Tay) ı alırdı. Çünkü naciz 
görüşüme göre, (Kan), ancak 
(Tay) m küçük bir modeli o
labilir .• 

"' ~ ~ 
Mareşal Şlifeu (Schliefeu) 

örnek aldığı (Kan) meydan 
muharebesi hakkında hükmü-

nü Yerirken.: 

"Silahların ı;etitleri ile aıı; 
harebenin tekil ve usulleri 
bin seneden beri elbet taııı" 
men değitmittir. Bugün art~ 
hançerle, daha bidayetten iti~ 
re.n, düşmanın bağrına saldır> 
maz; bekli binlerce metre uıal 
!ardan başlıyarak karşı karşı)" 
atet edilir .. ,, 

"(Yay) yerine (geri te . 
toplar); (sapan) yerine (m ... 
neli tüfekler) geçmiştir. A~ 
ma bir meydan muharebesin•~ 
temelli şartları, ezeli kaidelet\ 
asla değitmemiştir . ., dedikteJI 
son!• son hükmünü şöyle v 
yor : 

"Bir imha muharebesi, 
gün dahi (Ani bal) in tari 
derinliklerine karışmıt ol 
(plan) ına ıöre yapılabilir.,, 

~ 'f. ~ 

Ben de, göğsümü gere 
diyorum ki: 

"Bir imha muharebesi, 
gün dahi, Mete nin tarihin clı'. 
rinliklerine karıpnış olll' 
(plan) ına ıöre yapılabilir .. ~ 
günkü Türk ordusunun (1'1'' 
yon) ve (Dumlupınar) da Y~ 
tığı batkumandan muhareb.ııl 
gibi .. ., 

Ve geoe diyorum ki: 
"Kan,, ıibi bir (Tay) yası! 

labilir .. (Tay) ile başlayıp ~ 
tün milli seferlerimizi ihtiva ~ 
decek olan bu eser, (Tay) İ111 
değişmez ve ezeli kaidelerinİI 
en mükemmel tatbik edildii" 
ve onun en modem ve müteiıl 
mil bir örneği olan, fakat h' 
şüphesiz içinde vuku bulduğl 
emsalsiz ağır tartlar, tahaıfi 
mülstiz fedakarlıklar itiba .-i~ 
onunla kıyas edilemeyecek ki 
dar büyük muhrikler arzed~ 
(Afyon - Dumlupınar) "Ba~ 
kumandan meydan muharebt 
ıi., şah eserlerile bitirilebilir 
Ve bu eıer de, Türk istikbaliı 
nin evladı için emsalini yara~ 
maya yarayan bir iman ve " 
zim kaynağı olur. 

(Bitti) 

YENİ GÜN 
Bugünden itibaren büyük kıt' ada 

ve yeni bir şekilde cıkıyor. 

Üc ~üzel tefrikasını takip ediniz. 

~MIL /ANNlNGS 
O L G A T C H E K O W A ile birlikte temsil ettiği 

İl3.hların Sevgilisi 
filminde kendisini daha mükemmel ve daha muktedir ve 

yeni bir tipte gösteriyor. 

İt:t:ilıa.clı 1".ilII 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat ii:ıerine sigorta mııtımelesl 
icra eyleri~. 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatacla Uuyon Hanında 

Acent••ı ~ ulunmayan şehirlerde acenta aranmıık'adır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Milliyet'in Edebi Romanı : 33 tik. Unutmuıuz. Eve gittikten 
sonra ise haber verecek vasıta 
bulamadım . 

sa hizmetçime de gö:ı: mü koy- ı feııdi, mütemadiyen söylüyor, kapısında göründü : - Geçen gün tiirlerini b•• 
dun ? sitemler ediyordu. - Beyefendi geldi . na okudular da •• 

BAŞIDÖNÜKLE 
lbrtıhim Necmi 

- Telefon etseydin •. 
- Telefonlarını bilmiyor-

dum. Kocasının adını da bil
mediğim için numaraaını bula
madım. 

- Yok canım, o nasıl söz? - Kabahat bende ki sana Muhteşem Nihat Hanıme- - Evet, biliyorum, lı•• 
- Ah Nebil! Bu saf tavrın aldnndım, seni göründüğün fendi, birden bire tavrını de- Mubtetemciğim, sana söylt' 

la beni aldatmaya kalkıyorsun gibi saf, samimi bir genç zan- ğiştirdi. Hiddetle sanılan aaç meye unutmuıtum. Dün al<
sen galiba.. Neriman Cemşit nettim, aşka susamış yüreği- !arını ellerile toplryarak tatlı tam beni klüpten zorla kaldı~ 
Hanım, Nemika Sırrı Hanım, me senden bir merhem um- ve mahrem bir sesle Ahmet rak Süheyli Hanımlara götil' 
V asiliki... Daha kimbilir kim- dum. Kendi keadime: "İşte Nebile: düler. Genç ıairi orada gflt" - O! Artık İyi geç olmuş. 

Ben de gideyim. Şeyda Ka
mil Beyefendi, beni eve kadar 
götürür müsünüz? 

- Emredersiniz, Hanıme
fendi . 

Semiha Nazmi Hanım, Ah 
met Nebilin elini sıkarken ya-
vaşça : 

- Bonne Chance! 
Dedi. Seyda Kamil Beyi 

yanında sürükliyerek çıktı. . . 
- Ey, söyle bakalım, cuma 

günü Neriman Cenışit Hanı

""" niye gittin ? 
- Vallahi buraya geliyor

dum. Geç kalmııtım. Haber 
vereyim de merak etıuiyesiniz 
diye telefon ettim. Evde yok, 
dediler 

Vuilikinin. Kızda . kafa yok 
ki. İnsan cevap vermeden kim 
soruyor diye ıonnaz, anlamaz 
mı ? 

- Bende de kabahat oldu 
ya! Evveli adımı ıöylemeli
dim. 

- Bir telgraf çekeydin .. ler?... görgüsüz, temiz bir genç .. Bu - Kendini topla.. Bir ter düm. 
Ahmet Nebil, Muhtetem bana sadık kalır .• Benden baş- belli etme.' _ Ya! Demek sen ırece 11' 

- Niye cevap ver miyor- Nihat Hanımefendinin bu i- kasını sevmez,, dedim. Meğer Dedi. radaydın ? 
sun ? taplarından çok sıkılıyordu. kendi kendimi aldatmıtım. • • • - _ Evet, dedim ya, Şey~t 

- Aklıma gelmedi. Yüzü kızanyor, sırh terliyor- Ahmet Nebil, bu tufanın Nihat llhami Bey, Ahmet Kamil klübe telefon etti, bl 
- Peki, beni telefonda bul du • önünde ıaşırmıf, kalmıttı. Nebili karısının salonunda, süt ıürü martavalla beni ıüı-iiıJt" 

- Ne iıe, pek ala, evde saydin ne yapacaktın? - Yanlıt·· Vallahi yanlı,.. Ömründe böyle güç mevkie dökmüş bir kedi gibi bir köşe- di. 
1 yok dediler. Niye evine dön- - O zaman buraya gele- Diye müdafaaya çalıtıyor- düşmemişti. Yalan söylemesi- ye büzülmüş görünce net'e ile _ Ne, ne yaptınız oradl· 

medin, yahut batka yere git- cek, buradan telefonla, yahut du. ni, kıakançlığa düşmüt sevırili- güldü : _ Hiç, canım, poker 0yrı' medin de hemen Neriman bir tezkereyle mazeretimi bil- Bereket versin ki Muhte- nin ayaklarına kapanarak ağız - O! Getıç ıair! Sizi bu-
Cemşit Hanımlarda ıoluğu al- direcektim. §em Nihat Hanımefeiıdi k11- dolusu teminat vermesini bil- rada bulmak ne saadet! Bu ge dık · 
din '· Ah h k b h t h kan J - d · · · N 'k · d M h N"b H 1 .. 1 · · d Muhtqem Nihat Hanıııııı-- ep a a a o ın- ç ıgınm aıresını emı a mıyor u. u teıem ı at a ce o sun tıır erınız yanınız a- fendinin şüpheli fÜpheli ba~ 

- Canım.... zır Vasilikide. Sım Hanıma, hatta hizmetçi nımefendi hiddetle söylendik- dır inıallab? k l . 8d 
- Ben sana oraya gİtıne ' Ahmet Nebil hizmetçi kı- Vasilikiye kadar genişletmişti •• çe o •a•kın •atkın, taş aibi Ahmet Nebil, korku ve u- tına artı, Nihat !hamı l 

• • • • hemen Ahmet Nebili phit t11 dememiş miydim? Mahza ora zın kapı aralığında kendisine Yoksa yalnız Neriman Cemtit duruyor, yalnız arada sırada: tanına içinde, kıp kırmızı, ce-
tu : ya ıritmiyesin diye o günü bu- ettiği iyiliği hatırladı: Hanım üzerinde ısrar etsey- - Acaba beoi kovuyor mu? vap verdi: 

raya gelmeni ıöylememit miy - Canım, o zavallının da di, yalana dolana biç alışma- Çıkıp gitmem mi lazım? - TC§ekkür ederim, efen- - Vallahi sabaha kadar pO 
dim ? kabahati yok. Ne bilsin tele- mış olan Ahmet Nebil çok ıa- Diye dütünüyordu • dİın, ah, maatteessüf, efen- ker oynadık. inanmazsan genÇ 

- Bir gün evvel buradan fon eden ben olduğumu. . şalıyacağını, belki de kendini • • dim ! ıaire sor. O da oradaydi. 
çok geç çıktım. Mazeret habe - Ne? Şimdi de Vaailiki- ele vereceğini hissediyordu. Kapının zili bu sahneye ni Muhteşem Nihat Hanıme- , 

·:· ·· · ' l ızm1r•ttl11Lcll"a cct<;ıvuu 1 •u•--- ··~~~:Uw!ılll.~~l.J~u;A;11ı:ı~~ır~ı1~"~"~''-;;_;";~ ·;·;"";"ıi"ll· ll·· ııİ-İİiıııL•;ı;·~n~m-n~&~ı....ii-lii-i-i"iiİl,_liilll••İİlm'9lıiıliiiı•ıılılMi .. W.•ıliııııliiıiıllıWifılllliil~ııııiııı----------.1.:D~e!v:!IJ.!!m~r~v:,•:;,'i111 ıstı!or- , . -•·- • .ı mandan!·, tara n de mi 



MiLLiYET CUMARTESi 26 EYLÜL 1931 

Sofya · 
Maçları -----

Neticeler radyo ile 
bildirilecek 

ISTANBUL, 25 (A.A.)- Ana· 
lolu Ajansı Sof yada milli takımımı· 
ıtn yapacağı folhol maçlarını takip 
İçin huouoi bir muhabir göndermiş· 
tir, Alacağı haberleri birinci günü 
ııktaın sat 10/15 te lstanbul radyosi 
le neşredecek ve aynı zamanda gaze 

lelere de verecektir. 
Milli takımtmızın Sofyada yapa• 

cağı ilk maç, 27 Eylül pazar günü· 
d" ..... 

M 
-1 -k -1 beş -- Yugoslavya' da 

enı.e e y . "d kt· 
gıda mıntakası· enı ı are şe ı 

na ayrıldı asa~~:ışıt:~r:~~:esa:~~=)kal-
'ed ) dığı sıralarda kanunu esasinin . · · sahi e 

(Başı bırrn~~ kıymetli rapor· bazı maddelerinin - milli mü-
Kongrede ".ek .ç bilhassa halkın dafaa zarureti noktai nazarm-

lar tedkik edtlın•~· ,.;yade ehem dan . ilgası veya muvakkaten 
. . eleiıne en 

tağaddm ~e~ . Meınleketin ta· kaldırılması caizdir . 
miyet v~Jını?tır' addiye ait haota- Yugoslavyanm ati vaziye
ğeddi vazıye~'. toıl' ve tedavileri e- ti etrafında şimdiılen kehanet 
Iıklardan raşıtı"'."ah edilıniıtir. Hal- yapmak doğru olma:r.. İntiha-

l porlarla ız • • B oas ' ra . ·L. ·ıe memleketıınız bat pek yakında başlıyor. u 
. • dı ıtı'""rı 1 

kın ıtı:• eli ınıntakasına ayrılmıştır. intihabat arayı umumiye i e 
be§ ıagad ·-'- ını 1ı1cla mevaddı yapılacaktır. Onun için eski 

"-' ınıu...,.an . d 
.-.er dan husuaiyetlerı fırkacılık cereyanları yeni en 

aoktaYJ nazarın 
b't olunmuıtur. başlıyacak demektir. 

tea 1 akalar arasında gıda mü- Bir çatı etrafında toplana-
Bu m.ınt uh 1 f l ~ . ak suretile memleket- cak olan m te i unsur ara 

' • HU • ' J>adele11 yapm . . k il '11 . 
B• k• dd' üvazenesi temını anca mensup mi et mümessı en 

lç 1 Ve te taga 1 m · b' k 1 b. . tile halledilebılecek ır birbirlerine arşı nası ır va-
yol sıyase 1 ki ., A b S 

D k 1 
d' Hüki'iınet bununla m•§· ziyet a aca ar r ca a rrp 

İ İŞ ınese e ır. unsuru; geçirdiği tecrübeler-
~ ğu~;.~:rın da ikmalinden sonra me- den ders alarak; siyasi rüştü-

v d k• mek• I' b' ınmtakanın sebze veya ba- nü idrak etmiş olan diğer UD· ezneciler e 1 se a ır 1 . lık ihtiyacı, bu maddelerin bol oldu surları Yugos avya camıasın-
tepte dün 1 den tedarik edilerek balkın da tam hukuka malik bir va-

·ıd• i(u yer er .. 
Şahadetnameler ven 1 tagaddiei takviye ol:ınaca~tır.' Boy- tandaş gibi kabbulhedece~'. odn· 

h 1 memleketin her hanıı• bır ta- !arla samimi ir ava ıçın e · k' e dikiş U· ece cı-" 
Genç kızlnrm bıç 1 v d af d k' ~--Lsulattan diğer yer- müşterek Yugnıılavya meıı>u· 

··temineen r maı~ . 
•usundaki yetişmderııu .. nden güne !erdeki vatandaşlar istifade edrbıle- resinin tahakkukuna çalışma-
tnc!ı.ıe.,Ier ve Y"rtlar gu al' t smı bilecek midir? Eğer Bel-

d" bir fa ıye ceklerdir. b k eb'l" 
aı·boakta ve rnü!ema 1 Bu seneki kongrede yapılan ~-or · grat, u ıyaseti göster ı ır-
gösteı·mektedirler. )ara rut fenni teblıgat se harbin bir az da anormal 

bt.!t mevzu · . y 
~B 1· olan Beya· ta geçen senelerden ... daha. zengın, olarak doğurduğu koca U· 

unlardan bjr tane• diki 
. k' b'çki ve f d-L· kıymetlı' ve orııınaldır. goslavyanın yaşaması için ze-ııtta Veznecder<lf. ı l arı... l 

· ezunları şe- D"rt def·k"ı tecru .. bclerimizde.1 ce· min ve irnkan hazırlamış o ur. ınektehi de dün ycnı m ~ ~ 
· tir 1 . k ·,k·ı sene sonra toplana- Aksi halde kendilerine yaban-refine bir müsamere verınJŞ · sa,.et a aıa ı • 1 · 1 

· b . . ill'ı tıp kon .. resıne cc- cı muame esı yapı an ve mer-
. k ktebinden Dı· rnk eşıncı ın °.. • k b" I d 1 

Pariste terz•I. . me t etmiş olan nebi meslektoşlarmıızı mu~.a~'.r o.~a- eze ır tür Ü ısın ırı amıyan 
plome d'honneur ıle. ne~ bu mek· •k davet etnıek muvafık gorulmuş• unsurlar, kendi iddialarını ye. 
Nesibe H. ın idaresı~~ di ': 

8 
.. 1 kongre milli vasfını ni meb'usan meclisinde yeni-

l ı·k b" muessese r. tur oy ece, d "h ed k 1 k t ep 15 sene ı ır · f tm'kle bc..-aber , beyne!- en ı ya ece ve mem e e • 
· d b lunan muha aza c · · 'd f k d 1 1 · Dünkü çay ziyafetın e u . .

1 1 
b. ehemmiyeti de haız ola. te yenı en ır a müca e e en 

·ı mektebm ıtll e ır b 1 kt B h 1 d h"l" dav tliler ve gaz~tecı ere . ktır. aş ıyaca ır. u a , a ı ı 

ser:!İ•i gczdirilm.iş ve icap eden ız:o· ı c«Bu seferki ziyaretiınızde Anka- vaziyetin 1928 tarihindeki va-
h · · S gideki eıerlenn ' " J ·• et d t etmesı"dı"r Bo'"y at verilmı1tır. er .. . . ır:..yı daha faz~·t guze ve mamur zıy e av e • • 
ekserisi yerli kumaşlar uzerıne •ı· bulduk. le bir ric'atin neticelerini iae 
le,,miş bclunmalttadır. Beşinci Tı;> kongresinde fenni şimdiden tahmin ve hatta ta-

Ziyafet esnasında, davetlilerden m•selelere eh~ınmiyet vermekle be· yin etmek müşkül değildir. l
en mii•İn zat olan Salim ~·- mezu~ raber, gene içtimai temaslar da gö- laveye lüzuıtt yok ki, biz her 
hanımların şebadetnamelerını tevzı rüşülecektir. Ezcümle gelecek kon- milletin dahilen ve haricen te
etmittir. gre için mide ve bağırsakta bulu- miz bir sulh havası içinde inki 

Sehadetnamelerin tevziinden aon• nan tufeylilere ait tedkikata ayrıca şafa muhtaç olduğu bir sıra
ra, ·mezunlardan Nez~at H. küçük bir mevki verilmiştir. Halkın sıhha- da, Yugoslavya gibi Balkan· 
bir nutuk söylemiş ve mektep ha· ti üzerinde çok amil olan bir takım larda da sulh gayesi etrafında 
yatından bahsederek hocalarına ve bağırsak tufeytatı hakkında tetkik· kendisile te~riki mesai arzusun 
müdiri H. a karşı bütün mezunlann ler icra edilecektir. Hükfunet timdi- da bulunduğumuz bir meınle
tnuhabbetlerine terceman olmuıtur. den buna Trabzondan baılıyarak ketin dahili fırka mücadelele

bir mücadele açınııtır. Bu, tedricen rine yeniden sahne olmasmı 
menıleketin her tarafına teımı1 olu- elbet te temenni etmeyiz • 

Bu !ene mezun olan hanımlar 22 

kişidir ve isimleri şunlardır: 

Nazire, Fatma, Naciye, Le~, 
Neuahat Muazzez, Hadiye, Meliha, 
Mürüvv:t Müzehher, Nezahat, Se
niha Raziye Nadide, Sadiye, Ayşe, 
S .' '. • Şeh flati-•mye, Hayrıye, Sura, er, 
ce, Huriye, Fahriye H. lar. 

Bu hanımların, son yapbkları eser 
ler serğide teşhir edilmektedir. 

Bu dikiş mektebinin diploma tev· 
<ii dolayisile maarif idaresince na· 
<arı dikkate alınması icap eden 
bazı noktalardan bahsetmek lii.zıın• 
geliyor. 

lstanbulda bilhassa son bir kaç 
' •ene içinde biçki ve dikiş mektep-

nacaktır. Siirt Meb'usu 
Beıinci kongre mevzuları aratın- MAHMUT 

da kaplıca ve maden ıuları mesaili 
de vardır!' 

Umumiyetle maruf doktorl~rıınız 
bu defaki kongrenin, eskilerinden da 
ba mükemmel olduğunu söylemek
tedir. ongrede, halka mübalağalı 
roklamiarla hitap eden kuvvet ıuru
bu ve emıali miiatahzarat reklimla .. 

rınm önüne geçilmeıiniıı, Sıhhat 
vekiletinden temenni edilmesi karar 

laştırılınıştır. Bundan ba!ka V~ 
mücadele cemiyeti umu.mı merkezı
nin Ankaraya nakledilerek, bu mü
cadelen.in, ber taraf teımili tekarriir 
etmitlir. 

Pataloji 
Kongresi 
Murahhaslarımız ay 
başında. gidiyorlar 
8 teırinievvelde loviçre'de toplan 

ına11 mukarrer beynelmilel Pataloji 
ko,...esine hükumetimiz de davet 
edilmiş tir. 

HükUmetimiz namına bu kongre 
ye Tıp fakülteıi müderriılerinden 
Dr. Tevfik S11lim P9. ile Hamdi Su

Küçük Haberler 1 
1 

"' Eminönü kaymakamlığına j 

ta>'.in edilenK~nya mektu~ç?su [ 
Raıf Bey şehr mize gelmıştır. 

"' Evkaf idaresi Eyüp cami , 
inıin ~u~şunlarını tamire karar J 

vermıştır . 
' 

"' Mekteplerde talebenin ' 
sıhhi vaziyeti ile alakadar olma 1 

ları Maarif Vekaletince mu- J' 

allimlere tamim edilmiştir. 

Tophanedeki vak'a 
20/ 9/931 tarihli nüsho.mızda, !"> 

lis raporlarından aldığnnız malllma ... 

ta göre, sokakta kanlı bir kavgadan ' 
babsetıniştik, Alakadarlardan Ka- 1 

vaf Abdullah Ef. bize gönderdiği 

bir maktupta kat'iyen müskirat isti 
ınal etmediğini, Topanede Hamit E 

fendinin kıraathanesinde otururken, 

haczen tdhsil edilmek istenen bir pa 
ra i.çin bocçlunun yanına bir kaç ki· 
şi o!arak çakı He hücum ettiğini ve 

mecruhiyetine sebep olduğunu ve za 

bıta marifetile hastaneye kaldırıldt- 1 

ğmı yazmaktadır. 

ZAYİ - Arabacılar ceıniycü:ı
den almış olduğum ehliyetnamemi 
kazanç vergisi makbuslarını zayi 
eyledim hükmü olmadığı ilan ede-
rim: 

Topkapı yokuşunda Şeyhisliim 

sokağmda 3413 numaralı arabacı 
Mehmet 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Uun\lu ~nar 
vapuru 

27 Eylül PlllR 
günü akşamı 17 de Sirkeci 
nhtrmmdan hareketle 

SE Y t<.ı SEl' AlN 
Merkez accnta: Galata Köprü ba

Şl B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür .. 

dar zade ban 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(KARADENiZ) vapuru 27 
Eylfil Pazaır 14,30 da Ga
lata Rıhtımından kalkar. 

PİRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

(IZMİR) 29 Eylfıl Salı 10 
da Galata Rıhtımından 
'1ı:a~kacaktır. ------
İdarece aşağıda ismi ya-

zılı malzeme pazarlrk ile 
satın alınacaktır. 11hale 26 
Eylfıl 931 saat 16,30. 
450 kilo cıvata,900 kilo per 

çin çivisi, 200 kilo Lomur 
perçin çivisi, 25 tane siyah 
saç, 5 tane baklavalı saç, 
40 tane köşebent, 20 tane 

· masoralrk çubuk, 350 metre 
pirinç çubuk. (2682). 

ALEMDAR VAPURLARI 
r<ARADENIZ POSTASI 

il 

1 
vapuru 26 Eylül 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sırl<cci 

rıhtımdan hareketle (Zongul-
dak, İnebolu, Ayancık 

Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapa-gri ve 
Hopa) ya azimet aynı iskele
lerle Göre!" ve Ünycye de 
uğnya nk avdet cdccc!-tir. Mü
.acaat mahalli: İstanbul Mey

menet hanı A!rm<lar zadeler. 
Telefon: İs. ll54. 

(Zonguldak, İnebolu A- Cenubi Amerikaya 
yancrk, Samsun, Ordu, Gi-
resun, Trabzon, Sürmene Gitmek isteyenlere 

ve Rize) ye azimet ve ayni ROY AL MA1L LlNE 
iskelelerle Görele ve Ü- İngiliz Transatlantik kumpanya· 
nyeye uğrayarak avdet 1 sının vaı>urlarım tercih ediniz. 
edecektir. Fazla tafsilat Tlirkiye ·accntası: 
için Sirkeci Meymenet ha- N. A. KONSTANTİNİDiS 
nı altında acenteliğine mü- Galata Rıhtım Caddesi 27/29. 
racaat. Tel. 2t134. 

... ................... ~~~l~~~-Te-l~B-._o_.3_1_26~·~~-

-- Tabip Baytar olmak 
isti yen Lise mezunlarına 

K t Uamelesi 15 10-931 e kadar devam eder. 
ayı m • · 1 k 
.. k Baytar mektebine bu sene 40 hse mez·unu a rnaca 

Yukse · 1 1 l' ur Mektebin tahsil mü<ldeti sekiz sömestıre o up ey ı ve 
· "d' Talebeye elbise çamaşı•r ve muhtaclara cep harçlı-

rneccanı ır. ' 
- -1· Hükumetin hayvan islah ve çoğaltrlmasma fevka-
gı verı ır. · . , •. 
iade ehemmiyet vermesinden dola~ı ~ayta~ı _tababet mesleg'.n 

d !erin i•ükıbali temin edilmıştır. Vılayetlerden talıp e genç • . . . • 
olanların yol masrafını mektep tesvıye edecektır. Kabul olu-
nanlar hemen şimdiden mektepte kalabilirler. 

. KABÜL ŞARTLARI: 
leri oldukça artmıştır. 

Bunlardan. yalmz Divan yolunda: 
ki biçki yurduna iktisat vekaleti 
muayyen bir tahaisatle müavenet 

'.'hneltte, diğer yurt ve mekte~lere 
l&e hiç bir yerden müavenet edilme
l»ektedir. 

Cemiyet Reisi Tevfik Salim P !·• 

demiştir ki: 
at ve Sedat B. ler iıtirak etmek ü- A.- Lise veya maarifçe lise derecesinden musaddak mektep 
Eere ay başında hareket edecekler- k 

Halbuki en ziyade iı yapan ve en 
fılzıa talebesi bulunan bir müesse
tenin, diğerlerine nazaren yardıma 
nıuhtaç olmaması iktiza etmekte, 
Yahut diğerlerine de binnisbc yar• 
d • ek lllıda bulunulmasım· icap ettırm 
ledir. Bu cihetin alilkadar ma· 
ı...ınlarca nazarı dikkate alınacağını 
İiıııit ediyoruz. 

Marangozlardan müte• 
ahhit vergisi alınacak 

- Vereme karıı, yeni doğan ço-
tb'k edilen kalınetaşıoı cuklara ta ı labo 

Sdıhat vekaleti hıfzıssıhha ra· 
tuvannda hazırlanıyor. Bu ~şı h':" 
arzu eden aileye ıneccanen ~onden· 

. · · tevzıata ta· lecektir. Cenııyetıınız 
vassüt edecektir. .. 

A§ının doğumu müteakip on ııun 
zarf da ' tatbiki ınecburidir. Aıı 
a "~:.nkilc tatbik edilir. Taze ol· 
g . ettig" i idıı, behemehal do-

ınası ıcap > d • 
• d b' ı'ki gün evel veya ogum gun an ır dil 

da cemiyete müracaat e • 
zamanın 

. ,._ dır .. 
rne6ı ~mı • .. 

Kongreye iıtirak eden ınustahza· 
, •1• eczacıianmızda avdet et· 

rat anııı 
mişlerdir. 1 .• 

.. naıebetile açı an ınus-
Kongre ınu ka • • d mevcut 300 • 

tab?arat sergısın e h' edil 
ti ıpesyaliteler teş ır • 

dar yer alaka uyandumııtır. 

mezunu olma · 
dir.Bu hey'et 14 tetrini evvelde Pa- B.- Türkiye Cümhuriyeti tabasından bulunmak. 
riıte toplanacak olan "insan ve hay· C.- Yaşı 18 den aşağı ve 2S ten yukarı olmamak 
van haıtalıklarının mukayeıesi., kon D.- Sıhhi' ahvali tahsile ve ata binmeğe müsait ;:ılmak. 
gresinde de hazır bulunacaktır. Bu şartlan haiz olanlar istidalarına: 

Bu kongreler için lizım gelen A.- Lise şahadetnaıınelerini veya bir suretini, 
raporlar hazırlaruruıtır. Hamdi Suat B.- Nüfus teskerelerini. 
B. kongreleri müteelnp, yeni keıfo- c.- Polisten musaddak hüsnühal vesikaları 1. 
lunduğu ııöylenen kamer teclaYi usu 

D.- Dört a<let kartonsuz vesi.ka fotoğrnflarını. lünü yakından tetkik için F elemen• 
ge gidecektir. Hamdi Suat B. bu Bağlıyarak İstanbulda Selimiyede Yüksek Baytar Mektebi 
hususta demiıtir ki: Rektöclüğüne Vilayetlerde Baytar Müdüırliihlerine muracaat 

"-Yeni bir uıulii tedavi bulun- etmelidirler. Mektebe 'kabfil olunanlaır hizmeti mecburiyetleri
duğu hakkında tetkikat yapmadan ni ifa edeceklerine dair Noterden müsaddak nümune veçhile 
bir ıey ıöylemek mümkün değildir. bir taahhütname vereceklerdir. (2671). 

Memleketimizde kanıerin gittikçe ----------------------------
arttığı doğru değildir Ancak çok gö 
rülmeıinin sebebi, eskiden mahiyet( 
aıılaşılmıyan ve karın atn11 gibi bir 
ley zannedilen bir çok haıtalıklarm 
fimdiki vesaitle kanser olduğu tes• 
bit edilmit olmaoıdtr. 

Tütün inhisarı uınumi 
müdürlüğünden: 
1.- (100) bin kilo: ·kahve rengi anbalaj ıkağıdı 17-10-931 Cu-

'Ftuıl St.ıt 
•e .. Eno• 
bımlcnlc 
chkdln1 
f:abriluııl'ıl• 

alimtU 
larikllıdur. 

Eyi ve tam bit sihhat için 
muntazam bir hazİ.m azimdir. 
Tatli müleyyin ve taami l.itif 
olan Eno's "Fruit Salt'" size 
bunu temin, mideyi tak-ıiye 

ve barsaklari tanzim eder, 

o'S "'FRUI? a 

3 

~ ~ S. .. h ,. •kf"m ı,;, ..,.,. •. •• ~. ~ p drrun11rtd• bir kah~ lı.flf~' Ufıdir. ~ • - J> 
ııtı.01!111l ECZANELEXDI! SATllD' 

~az hanelerinin 

• • • • • • 

KOK KOMURU 
Adi Sobalarda Yakılır 

Merkezi teshinler için çok muvahktır. 
Sınat Teshinata pek elverişlidir. 

Evlere kadar gönderilir. Sıkleti garantidir. 

Satie, Metro Han, Tünel meydam Telefon: Bey. 1161 
Elektrik Evi - Beyazit İstanbul ,, Bey.24378 
Mühürdar caddesi 13·15 Kadıköy ,, K. 355-6 

1 Muvakkitha•ne caddesi 83 .. K. 66 il Şiı keti Hayriye İskelesi 10 Üsküda~ .. K. 123 11 

•• 

; 

~ 

1 

'ıl 23 Nisan Caddesi 19 .. B.A. 128 11 
Yedikule ve Kurbağalrdere (Kadıköy) gazhanelerinde ,ı 

l!!ı.;;;;;;;;;;~-- ,; 1 

ıa .. 
Dünyanın en hassas en dakik ve ayda 
bir dakika bile farketmeyen saati olup 
ıs sene için taahhüdüdür, 1929 senesi 

Bal"Selon meşherinde birinciliği 
!kazanmıştır. • 

Fiatların ehveniyeti ve saatlerin zarafeti 
bilhassa diğer markaların fevkindedir. 

Türkiye için umumi deposu: 

VAHE ÜTÜCiYAN 
lstanbul: Sultan Hamam, No JZ .. 

laıımr:mı111•ııa .... ..ıiıiillilii~iiiiiiiııılıiiliiillıiiıiıİıliılıillll ... 

rf ürkiye Hilaliahmer 
Cemiyetinden: 

Cemıvetin İstanbulda Yeni Postahane civarında Aksaray-

1 

lıbr han~nm 3 numaralı Bürosunda mevcut nüımunesi veçhile 
(650) adet hamam peştemalr 28 EylUI 931 tarihine müsadif 
pazartesi günü tam öğle vakti alent münakasa suretile mübayaa 
edilecektir. Nümuneyi .görmek için Büro Müdiriyetine müra

racaat edilmesi. (2600) 

Tahlisiye umum müdür
lüğünderı 

Tahlisiye mevkileri için mahfuz nümunesi veçhile 2300 adet 
maa kapsal roket fişeğinin imali ıkapalı zarf usulile münakasa
ya çıkarılmıştır. Işbu fişek ve kapsollann Türkiyede imal edil· 
mesi ııarttır. Bu fişekler ile kapsollan imale talip olanların şart 
nameyi almak üzere Tahlisiye Umum Müdiiırlüğüne müracaat 
etmeleri ve zarflar 27 Eylfil 931 tarihine müsadif pazar günü 
saat il' e kadar kabul edilecek ve 28 EylUI 931 pazartesi günü 
saat 14 te açılacağından zarfların 27 Eylfil 93ı pazar günü saat 
on sekize kadar Galata rıhtmnmda Maritirn hanında T.Wisiye 
Um:.:m Müdürlüğüne teslim edilmesi ve teklif sahiplerinin 28 
Eylill 931 pazartesi günü saat 14 te mezkür mahalde Miibayaa 
Komisyonunda haztt bulunmaları ilan olunur. (2289). 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Teklif edilen fiatların yüksekliği dolayisile- feshedilen ro
morkör tamiri münakasası tekrar v.e kapalı zarfla 11 birinci 
Teşrin 931 Pazar günü saat ıs te İdare merkezinde yapılacak
tır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer liraya sa
tılmakta olan şa.rtnamelerde yaZilıdır. (2639). 

• * * 

·• 

927 senesinden beri devlet 
llıiiessesatma mobilya yapan 
llıarangozların yapmış oldukla 
rı işler, Deftardarhkça bir !is 
td~ halinde tespit edilmekte• 
ır , 

Bu listelere göre, maran· 
8:~:ılardan yaptıkları itler için 
t~:ı~e 12 nispetinde müteah
h ~~lık vergisi tahsiline teşeb
tıı~a edilmiştir. Marangozlar ce 
" 

1Yeti, marangozlann kazanç 
l e~gisi verdiklerini, ve maişet 
l~l11li. temin için her işe tabia· 
,' e gırdikleriiçin diğerlerinden 
ı:•ıca müteahhitlik vergisi al 
b'aaı doğru olmadığından ba
..,'81~ Deftardarlığa müracaat 

miş ve çok .. üneleri bütün hekim• 
Buula'.:'°d;t ve f8YaDI takdir 
!ere go~ .. lI sarfiyatının yüzde 
ı:örülmut~· ~ç tahzaratla temin 
otuzu yerlı mılmuı tır Anıi1Jer, bu 

'Jd'"" n1at lf • 

K.ıııııerle esaılı ıuretteınüwadele için 
merkeri Ankarada olmak Üzere ...,._ 
mi teıkilat yapılmaoı tekarrür et

ıniıtir. 

martesi. 
2.- (80) bin kilo: Matbaa için kağıt ve ık.arton 

ı 

21-11-931 Cu.I 

İdaremiz ihtiyacı için 14-0 ton petrol ve 4-0 ton pis gazın 
kapalı zarfla münakasası 14-10-931 çarşamba günü saat IS te 

İdare merkezinde yapılacaktır. 

''ltıı f .. 

edı ıgı a . cüınhU..iyet hü· 
nıuva!fııkiyetlcrın . ld edildiğini 
kumetinin himayeoıle e e 

be an etınektedir. · 
y •••••• 1 

M törler için tarife 
o k" ük 

Limanımızda ç~lıt;'-'1 uç ii' 
. . Denız tıcaret D1 

motörler ıçın'. .. ...,,. tarifesi 
d .. !""ünce bır ucı"'• d 

ur ug T 'f haricin e nıo 
yapılı~ııştır k ~~e;enler saat ba
töre bınnı~ 15 

eceklerdir. Mo 
ı tı !ıra ver . u-

Bu suretle hükıimet teşkilati ile 
de mücadeleden çok iyi neticeler ,ıı.lı. 
nacağı kanaatindeyim. Bittabi Avnı· 
pada kanseri tedavi için bulunan ye
ni çareleri daima takip ederek mem
leketimizde tatbilıine çalı§acaiız.'' 

Manisa maiyet memuru 
(H. M.) MANlSA, 24 

Mülkiye nıektebi ~ezu~l!"rın: 
d . Şefik Bey Manısa vılayetı an • . 

martesi. 
Balada muharrer kağıtlarla karton ıkapalı zarfla ınünaıka

saya konulmuştur. Taliplerin Komisyonda !bulunan nümune 
ile şartınameleri gördii'kten sonra hizalarında gösterilen eyyam 
-da saat 10,30 da teklif ve teminat mektupla;rıru hamilen Gala· 
tada Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (2687). 

IST ANBUL TiCARET MODORLOCONDEN: 
İstanbul Kahveci, kiraathancci ve mevaddı küuliye satmayan gazinocu 

!ar cemiyetinin idare heyeti intihabı 28-9-931 Pazartesi günü saat 10 dan 
16 ya kadar Nuruosmaniye~ İkbal kıraathanesi üstündeki cemiyet ıner-

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde üçer liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2731). 

Istanbul Adliye Levazım dairesinden 
İstanbul ve Üsıküdar hapishane ve tevkifhaneleri ekmeği 

kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye levazım idaresine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de ıs teşrinievvel 931 ta
rihine müsadif perşembe günü saat ıs te teminatı muva~kate" 
mektuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mübavaa ıko· 



oıaugumu •Oyleylm mi • 

· eaş ağrısına karşı en müessir devanın 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet· 

.kikat yaptım. Neticede AS PİR i N de 
ı karar kıldım . 
Size temin ederim ki, nerem ajfrırsa 
ağrısın, başka tedbire hacet kalma
dan "ASPİRiN., o ağrının derhal 
önüne geçer. 

' "ASPİRİN .. lnt'iılzdekl' ağrılart da ayna) 
suretle şifayap edeceği muhakkaktır. 

Çorum Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden : 

Çorum Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü için alına
c:ak 240 ı;eri NeoNlvarsan ite on bir kilo kinin komprimesi 
ti-9-931 tarihinden itibaren bir ay müddetle mevkii münakasay 
konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek ve bu hususta da 
ha ziyade tafsilat almaık üzere Çorum ve İstanbul Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 1 

(2546) 

Isparta VilayetiDaimi 
Encümeninden: 

1 - Bedeli keşfi sekiz bin sekiz yüz otuz üç lira kııık beş 

kurıı§tan ıbaret Isparta - Dinar yolunda 2+ 889 illi 46 + 000 ara
sında muhtelif kısımlarda yapılacak tamiratı esasiye kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile münakasaya iştirak edecekler erbabı 
vukuftan olduklarına dair Nafıa daicelerinden muta şahadet
name ve Ticaret odası vesikalamu ve sa<hibi sermaye olup bu 
gibi inşaatta bulunmamış ve bu kabil inşaattan anlamadrkları 
takdirde inşaatın hitamına kadar mliteahhit taliplerin refa
katlerinde bir fen memuru bulunduracaklarına ve bu fen me
m\U'larmın mukavdenameyi müteaıhhitlerle beraber imza ede· 
ceklerine dair mlitcahhit ve talipler Noterden musaddak bir 
teahhütname itasına mecburdur. 

3 - Teklifnameler kaç liraya talip olduğuna dair birinci 
maddedeki sarahat dahilinde yazılarak talip tarafından irnza
lancak ve mühürlü bir zarf içerisine konup zarfın üzerine talip 
ismini yazacaktır zarfı kapıyacaktır. Zarf başkaca teminatı 

muvak!kateye ait banka teminat mektubu ile ikinci maddede 
istenilen resmi ewakla beraber diğer mühürlü bir zarf içerisine 
konacak Ye işbu zari üzerine teklifnamenin yalnız işe ait ol
duğu işaret olunarak mühürlene<cektir. · 

4 - İhale muamelesi dört teşrinievvel 931 pazar günü saat 
on beşte İsparta Daimi Encümeninde icra edilecektir. 

5 - Fazla tafsila talmak istiyenlerin keşifleri göreceklerin 
Vilayet Nafıasma müracaatları ilan olunur. (2609). 

Istanbul Deniz Levazım 
ma Komisyonundan. 

Satına!-

3200 Kilo yataklık Yün: Açllk münakasa ile ihalesi 4 Teşrini 
evvel 931 pazar günü saat 10,30 da icra 

edilecektir. 
Yukanda cins ve rniktan yazılı yün aç~k münakasa ile hi

zasındaki gün ve saatte ihale olunacağından şartnamesini al
mak istiycnlerin her gün ve vermeğe talip olanların ihale gün 
ve saatinde Kasımpaşada Deniz Levazımı Satmalma Komisyo
nuna müracaatları.(2379). 

Yüksek Mühendis mek-
1 

' 

tehi kaydü kabul 
muamelesi 

ı<ayıt muamelesinin hitamı olan 24 Eylul 931 Per
şembı: günü akşamına kadar mektebe kaydü kabul 
edilmiş bulunan talebe meyanından mektebin leyli 
kadrosuna göre alınacak leyli talebe miktarmı te
frik için yapılacak ôlan müsabaka imtihanı 28 Eylfil 
931 p:ızartesi günü sabah saat (9) da icra edileceği 

cihetle alakadaranm mezkur gün ve saatte Gümüşsu

yunda kain mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilan 

• 

MiLL1YET CUMARTESİ 26 EYLUL 1931 

HAVA GAZI 

Dolmabahçe Kok Kömürü 
-(BEYOGLU HAVA GAZI FABRIKASl)-

M< rkezl teshinat ve bilcümle ev itleri için en elveriıli ve en mükemmel kok 

GAZHANE KOK KÖMÜRÜDÜR 
Müstehliklere DoS}rudan DoS}ruya 

DOLMABAHÇE GAZHANESi 
Beyo~lu şubesinde istiklal caddesi No. 10 

Satıf Yapıhr. 

1 Tel: B. O. 898/899 

Gayet ucuz bir nak iye tarifesi ile ve şirket memuru 
refakatinde evlere teslim olunur. 

Sı!<lel Ve Cinsi Tamamen Garanti Ediliı 

1 

.. l ___ 3_ü_n_c_u_· _K_o_ıo_•_d_u_i_ıa_- n_ıa_,_ı __ :r 
' İzmitteki kıtaat hayvanatı ih- misyo:ı.da görmeleri ve iha· 
tiyacı için 436000 kilo arpa ve saatinden evvel teminatlaril 

1 aynı miktar yulaf kapalı zarf komisyonda hazır bulunmalarl. 
1 usulile münakasaya konmu1- (326) (2586 

l tur. İhalesi 29-9-931 taorihine 1 * * * 
müsadif Salı günü saat 14 te Kolordu karargah baca!~ 

1 

lzmitte askeri satın alma ko- münakasai aleniye suretile tı 
misyonunda yapılacaktır. Şart mir ettirilecektir. İhalesi ~ 

1 
namesini görmek istiyenler 9-931 tarihinde salı günü saa· 

ı 
her gün komisyonumuzla İz. 15,30 da yapılacaktır. Talipli' 
mitteki komisyonda görebilir- rin şartnamesini ve keşifnaıııı'. 

. !er. İhaleye iştirak edecek ta· sini görmek üzere her gün iiıl: 

1 

!iplerin arpa için 1635 ve yu· leye iştirak edecekler in vak 
laf için de aynı miktar temi- muay~nde komisyonum 

J natlarile Ticaret Odasından müracaatları. (285) (23Zı 
musaddak ehliyetnar.ıelerile • • M 

1 k 1 1 
ve teklif mektuplarile mezkür Ezine ve Bayramiçtcki ~ . 

n 1• la"" p Lı· se erı· Ana, ;ı,, ' Orta komisyona vakti muayyen in- taat ihtiyacı için un kapalı za l&t 

• U se ksımları - den evvel müracaatlaorı. (289) la münakasaya konmuştur. İ ~e 
Müessisi: NEBIZADE HAMDİ 1 (2384) lesi 28 Eyl iH 931 pazartesi gı ~ 

Re>mt der> programlarını tamamen tatbik ed~r. ~:cnebi lisan ıe dris<ıtı , ecnebi mekteplerine kac'iyyen lüzum ıJ< * * nü saat 16 buçukta Ezinede !> 
bıra k m ıyac.ık bir mııkem meliyeıte di r. Talim ve terbiye heyet1eri memleketimizin en güzide muall!m vo mü- 1 K 1 d k · · keri SA. AL. KOM. nunda yt, dit 
r<bbil . rind'n mürekkep:ic. ı\na. 'e bab~ yavrular~nı lt\l\ ILAP LISELERI NF. he_r husu:ta tam bir emniyet 1 .~ ~: .~ ~taa~ı ıçın .. kok -IJ 

ı v. hu mrıı kalple tcslım edebılırler. ,.\Iufa<s.1 ızahn ımc ve receğ. n ız adrese gond··nlır) 111 komuru alenı munaka- pılacaktır. Taliplerin şartnarı~ U 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 20019 -~ ı saya k-0nmuştur. İhalesi almak ve münakasaya ginn ~· 
• : 13 - 10 - 931 sair gunu üzere teminat ve teklifnamelı' bu 

8 E e M 1 1 L l N L 1 R T ii R K L ı· M T E o e ı· 8 K E T ı· ~~~ ~~~.a:11:::;~~~l~~~k~ı~ ~~~~~:~: ::~~::tı~~(~; ç~ O A U O Taliplerin şartnamesini kom- (2269} ba 
• • 
ıntışar eden bütün 

daireler 
Türkiyede her lisanda 

gazeteler için bilômum resmi 
ilanlarını kabul eder 

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

..... -FiKRI TEVFiK-.. BE$1KTA$ 

Dikiş Yurdu · Otomobil ve Makinist 
§§§~~~~5il .... Mektebi Az zamanda Biçki Diki§ nakış 

ve boya ile reaim ve tezyinat 
öğren=k isteyenler kayıt için 
acele ediniz. Yakında kapana
caktır. Akaretler 62. 

BlNKl ve 

Taksimde Cümhuriyet 
abidesi karşısında 

56 ıncı yeni tedrisat devresine 
Teşrinevvel iptidasında başla-

nacaktır. Ders proğramı vesair 
§Crait hakkında mektebin mat-
bu proğramını iıteyinis, adre-

si·nizc gönderilir. 

İstanbul Belediyesinin yeni 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi Maa

rif vekaletinden musaddak 

müdiresi Mm. PAPAZYAN 
kabul ettiği Seyrüsefer imti-

Haftanm dört günlerinde, günde 
han süallerine göre tertip etti- üç saat tedrisatla üç ay zarfında 
rilen. (Şoför imtihanı) kitabı - mükemmelea öğretir. Ve Maarif 
mız çıkmıştır. müdüriyetinden musaddak diploma 

Telefon Beyoğlu: 2508 ••••n•••ıl !ar verir. Dersler Teşrinievve:lde 

1 

baş.lıyacaktır. Feriköy Tepeüstü 
Papazyan apartımanı No. 116. Ticarethanele-

19 3 2 
senesi ticari Agenda 

re mahsus -. defterleri ÇFkmıştır. -- Dr. İhsan Sami -

misyonda görmeleri ve ihale • "' * Ce 
saatinden evvel teminatlarile Çorlu ve Tekirdağında bul kı 
komisyonda hazır bulunmaları. nan kıtaatm 17625 kilo gaz ilt ~e 
(327) (2587) tiyacı aleni münakasa usulil~e~ 

..,. ..,. .y. alınacaktır. İhalesi 29-!:'-931 "l'i 

Çatalca Müstahkem mevkii rihiııde salı günü saat 15 te 1'ila 
için ık<Jk kömürü fileni mü· misyonumuzda icra edilecel eli 
nakasaya konmuştur. İhalesi tir. Taliplerin şı:Ttnamc!yi göl ~ar 
14-10-931 Çarşamba günü saat mek ilzere •her gün münakasl ııt 
15.30 da Fındıklıda K. O. AS. ya iştirak etmek üzere temin k .. 
AL. KOM. nmda yapılacaktır. larile birlikte vakti muayyen& ına,. 

I Taliplerin şartnamesini kom- k-0misyonumuza müracaatıaılıer 
misyonda görmeleri ve ihale (234) (2326) 
saatinden evvel teminatlarile • * • bu 

j komisyonda hazır bulunmaları. Edremit ve civarındaki J<I 

. (324) (2584) taat hayvanatı için arpa kapı d 
* * * lı zarfla münakasaya konmıı' \'e 

Çatalca Müstahkem mevkii tur. İhalesi 5-10-931 pazartc Jı t 
için kuru soğan aleni mii- günü saat on beşte Edremit da 
nakasaya konmuştur. İhalesi Askeri satın alma komisy ho 
14-10-931 Çarşamba günü saat nunda yapılacaktır. Taliple du 
15 te Fındıklıda K. O. AS. şartname almak ve münak fa 

\'a 
saya girmek üzere teminat da AL. KOM. mnda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini kom
misyonda görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlaTile 
komisyonda hazır bulurunaları. 
(325) (2585) 

*** 
Çatalca Müstahkem mevkii 

teklifnamelerile Edremitte ed 
mezkur komisyona müracaa dü 
!arı (290) (238 ~ 

sa 

Fi. 100, 125, 150, 200 Kuruş. Bilumum kırtasiye 
mağazalarında arayınız. 

için arpa aleni mü-
ıs: AFILOKOK AŞISI nakasaya konmuştur. İhalesi 

Hava kıtaat ve müessesa1 bo 
ihtiyacı için 13 kalem tayyaı~ ra 
malzemesi kapalı zarf usulil va 
20-10-931 saat 15 te ihales/ lar 
cra edilecektir. Talipleri llıi 

Deposu: Ankara caddesi No 109 Afitap Mağazası 
im ____ MEHMET SADIK-----

lüksek Mü~en~is Mekte~i 
Mübayaat komisyonundan: 

Mektebin su laboratuvarı için muktazi 20 adet 130 l-194 san
timetre ebadında ve 24-26 milimetre kalınlığında şartnamesin
de müsarrah evsafı haiz cam levhalar 27·8-931 tarihinden iti
baren kapalı 2arf usulile münakasaya lronulmuş ve 2 Teşrini
sani 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te itıalC6inin 
icrası mükarrer bulunmuş olduğundan taliplerin bu baptaki 
şeraiti öğrenmek üzere mekteıbe müracaatları ilan olunur. 

BOMONTi 
ffiVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKISI 

NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 
fennin birer harikasıdır. ~ , ,· 1 

stafilok.ıklardan mütevellit (er- 13-10-931 salı günü saat 
genlik, kan çıtı.n~ koltuk altı saat 15 te Fındıklıda K. O.SA. 
çıbanı, ırpıcık) ve büttln cilt has- AL. KOM. nında yapılacaktır. 
lıklanna kartı pek tesirli bir aşı -

dır. Divınyolu No. 189 Taliplerin şartnamesini kom-

te 
şartnamesini görmek üzere h Ilı 

gün öğleden evvel ıkomisy di 
numuza ve münakasaya iştira ti) 

için de muayyen zamanda Atr ili ==---__;-----===ı misyonda görmeleri ve ihale .. n· 
kara M. SA. AL. KOM. mır ı Dr. A. KUTİEL saatinden evvel tcminatlarile 

komisyonda hazır bulunmaları. 
(322) (2582) 

racaatlan ilan olunur. (167). te 
Cilt ~ zührevi hastahlı:lar teda

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

Piyango Müdürlüğün
den: 

Şartnamesi veçhile 250.000 adet 
lrurban ve sadakai fıtra afişleri tab 
ettirile«:ğinden taba talip olacak
ların pey akçaları ile birlikte 26-9-

931 cumacırtcsi saat 15 te piyango 
müdürlüğünde müteşekkil tayyare 
cemiyeti mübayaat komisyonuna 
mürac.aa Uarı. 

AYAl<LARI TERLEYENLERE 

HiDROL 
TERi" KOKUYU DERHll KESER YUCUOA 
ZARAR VERMEZ HER ECZAHEOE BULUNUR 

• • • 
Çatalca Müstahk-ern mevkii 

için nohut fileni mü
nakasaya konmU§tur. İhalesi 
1+10-931 Çarşamba günü saat 
14,30 da Fmdrkhda K. O. SA. 
AL. KOM. nmda yapılacaktır. 
Talip'lerin şartnamesini kom
misyonda görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
komisyonda hazır bulunmaları. 
(323) (2583) 

'* * * 
Çatalca Müstahkem mevkii 

için sade yağı ıkapah zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
13 • 10. 931 s~ı gunu 
saat 14 te FındFklıda K.O.SA. 

* • • 
Çatalca Müstahkem me' 

•a 
ke 

kii için bulgur aleni münak 
saya konmuştur. İhalesi d 'le 

10-931 salı günü saat 15,5 r tıı 
Fındıklıda K. O. SA. ~ 
KOM. nunda yapılacaktır. 'f3 
!iplerin şal'tnamesini koıllr 
syonda görmeleri ve ihale sall' 
tinden evvel teminatlarile kil' 
misyonda hazır bulunma!aırl· 
(328) c2sssl 

* * ·Ar ·~· K. O. Ve. L. F. kıtaatı ı 

tiyacı için şeker, mercirne~· 
·ıe bulgur, un pazaırlık suret• 

lstanbul Mablt:emei Asliye 3 ün- AL. KOM. nmda yapılacaktır. 

30-9-931 Çarşamba günü sa81 

15 den 17 ye kadar pazar111 

suretile ihaleleri icra kılmac81 

tır .. Taliplerin KOM. a ıtıil' 
racaatları. (353) c21so1 

cü hukuk dairesinden: Taliplerin şartnamesini kom· 
Yasef efendinin Arnavutköy Ku !------------------------~ 

ru Çeşme Kırca Dede de 46 No.da 
1 aakin iken halen ikametgahı meçhul 

bulunan Madam Ester ileyhine aç
tığı talakia te<ıci.Ji davası üzerine 
gıyaben tahkikatı icra edilerek 

1 evrak müçtemi mahkemeye tevdi 
1 edilmiş olmakla mahkemenin icrası 
1 için tayin kılınan 12-1()..931 Pazar

tesi günü saat 14 te milmaileyha
nm hazır bulunması ilan olunur. 

iktisat Vekaleti 
Balıkçılık işleri müf et .. 

tişliğinden: 
İdaremizin altı aylık ihtiyacı olan satı ton e~ ' 

safı şartnamede muharrer maden kömürünün kapalı zarf ııs~ l 
lile mübayaası mukarrerdir. İhalesi 4-10-931 tarihine müsacl1ı 
pazar günü tam saat on buçukta Balıkçılık Müfettişliğinde ~'~e 
kılınacaktır. Şartnameyi almak istiyen taliplerin cumartesı ~
sah günleri Boğaziçinde Balta limanında İktisat Vekfileti 1:1· 
bkçıhk isleri müfettişliğine müracaatları ilan olunur. (2510);,_ 
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