
, 

Alçaklık 

CUMA 
26 HAZİRAN 1931 

6 ncı sene, No. 1929 

NUSHASI S KURUŞTUR 

PiYANGO 
K lY iP o ını (\,jJ 

( No. 49 ) 
BU KUPONU KESiP SAKLAYINIZ ................................ 

1Valilerin salahiyetlerinin tevsii hakkındaki layihan 
encümende müzakeresi biHi, meclise verilecek .. 
Başvekil ismet Pş. Hz. 
Ankaradan geldiler 

Seyahat hususi mahiyettedir. Ya
rın Ankaraya avde~ edeceklerdir 

runca, Başvekil trenden inereJ, kar

şılamağa ıelen zevatın ayrı ayrı el
lerini sıktı ve istasyon kapısın<la du 

r:uı otomobile binmeyerek yaya yii-

Fırkada bir 
içtima 

Umumi idare ey'eti 
dün toplan 

Ankara, 25 (Telefonla) -
Cümhuriyet Halk Fırk
umumi idare hey' eti bu ak
şam fırka binasında toplan
mıştır. İçtima geç vakte ka
dar devam etmi tir. Bu iç
timaa ehemmiyeti mahsusa 
verilmektedir. 

Fırka grupunun önümüz
deki içtimaı da çok hararetli 
olacağı ve ehemmiyetli me
selelerin mevzuubahs edile
ceği aıılafılınaktadır. 

Muhalefetin 
huku bilgisi 

1 İlim tezvir ve mugalataya il let edilemez. Muhalif gazeteler 
f çizmeden azıcık yukan çıkıp ta 

1

1 küfürü biı• tarafa bırakarak ilim 
den ve tarihten bahıetmek iste 

, yince, mahiyetleri derhal •ırıtı-
1 yor. Geçen gün bir muhalif ga

zete sözde bir ilmi makale yaz
mak istemitti. Bu makalede A
merikanın büyüklüğüne sebep 
harp kazanan kumandanların 
idare işine karışmamış olmaları ı 
olduğunu tarihi bir hakikat ola 

' rak ileri sürülmüştü, Misal mi 
istersiniz? İşte Pershing de
mişti. 

Biz bunun safsata oldugunu, 
çünkü Amerikanın bir buçuk a
sırlık tarihinde yaptığı iki bü

, yük harpten sonra Waşington 
t ve Grant'ın RE:isicümhur olduk 

, ___________ _, !arını yazdık. 

Valilerin 
Salahiyet/eri 

-~·-~-
Layiha yakında 

Mecliste 
müzakere edilecek 

Her muzaffer· kumandanın 
idare işlerini deruhte edeceği 
gibi bir kaide olmamakla bera
ber, bunun aksine bir kaide ol· 
mayacağını bildirdik. 

Dün ayni gazete "Softa man 
tığı,. yaptığımızı söylüyor, "Ce 
neral Perşİng niçin Başvekil o! 
madı demi, te biz "Ceneral Per 
şing niçin Reisicümhur olma
dı,, diye tahrif etmişiz. Bunu 
yazdıktan sonra bi=i teçhil edi
yor. 

Bu cahil muharrir bilmiyor ki 
Amerikada Reisicümhurluk ile 
Başvekillik arasında bir fark 
yoktur. Binaenaleyh "Pershing 
niçin Başvekil olmadı,, demek, 
"Pershing niçin Reisic mhur 
olmadı,. demekten farksızdır. 

Kendi cehlimize bakarak baş 
kalarını teçhil etmekten çeki
nelim. 

f.füskirat idaresinin Paşabahçedeki depolarında faaliycı 

Hazirandan beri artık 
içki idhal edilmeyor 

Müskirat idaresinin tesisatı Türkiye 
ihtiyacını temine kifavet ediyor 

Müskirat inhı r idarl"ai yeni s -
ne kadrosu tatbik cdildiğı ,-akit, 
yuz küsur memur at;ıhta lrnlmıştı. 

Bunlardan on altı memur münlıalle 

re tayin edilmiitir. Münhal vuku 
buldukça da kadro harici memurlar 

tayin edileceklerdir. Bu cümleden 
olıo.ak ılalci münhal mmıurluk
ı~r için tek)if yapdmalı:tadlJ". 

Hariçten meşrubat 
getirilemez 

Likör ve konyak fabrikası ıçın 

geçen sene olduğu gibi, ltu seni! de 
külliyetli mikdarda çilek, kiraz, viı
ne vesair meyya slltın alınmt\ktadıl". 

Bu fabrikanın intasına lüzum ol

madığını söyliyenler vardı. Dün bir 
mubarririmiz Mü~kirat umum mü

dürlüğüne giderek bu busuata tah
kikatta bulunnnııtur. 

Muharririmize fU maJUmat Yeril· 
mittir: 

- 790 numaralı inhisar kanunu-
nun be'mci maddesi mucibince 1 
haziran 931 tarihinden itibaren hil· 
nı;ten ve her nevi metrubatı kuuli
yenin idhali memnu oldugundan, İn 
hisar idaresi bu bapta tedbirler al

ıntı; ve bu cumfodc:ı olarak ta muh
telif likörler ile konyakların i. i
sin Jikör ve konyalı fabrikasını faa
liyete areçirmiıtir. 

Dahilde bir fabrika yapmağa oar
fiyal itibarile müsait olmıyan bir kı
ıım ecnebi me,rub•tı da idare iıtok 
olarak celbeetmek auretile her tüı 

lü içki ihtiyacını temin etmi~ bulu-
nuyor. 

Şişe f abriktuı 
idarece bir tite fabrika11 vücu• 

de ıetirilmeai mütaaavver bulundu
ğu haber alınmıfbr. 

Umumi müdür Aaım Bey, dün 
Patabahçesinclelö müıkirat fabrika. 
sını teftit ebnittir. 

Politika 
TERREURE 

garp adamı, bozgun ve inkıra
zı, umulmaz bir kurtuluş zafe
rine eriştiren/eri milletin ba
şında görmeğe tahammül ede
miyen ahlaksız bizans gazete
cisine acaba hangi hakkı layık 
görür? 

Hiç bir hakkı. 
Teneffüs etmek hakkın; 

bile. 
Medeniyet eve/emirde, bir 

ahlaktır. 

CÜ RET 
Bayağı bir gazete para ko

parmak için bir zengin adama, 
bir şirkete, bir müesseseye kar 
şı şantaj yapabilir. lstanbul ve 
İzmir muhalilleri millete, re
jime, kanunlara karşı şantaj 
yapmaktadırlar. 

Para için bir insan nihayet 
kendi malını mülkünü ve şere
fini satılığa çıkı,rabilir. Bunlar 
bütün milli şerefleri pazara çı
karmışlardır. 

Bir sokak çocuğu, Türk ta
rihinin en büyüğüne kaqı koy 
mak ve silah olarak onun kur
tardığı halkı, onun kurduğu 
müesseseyi ve onun yaptığı ka 
nunu kullanmak cesaretini ken 
dinde bulmaktadır. 

Vatan hıyaneti, cıgara içer 
gibi o kadar serbest yapıldıifı 
günlerde bulunuyoruz. 

Hiç bir prensip yüzünden 
böyle bir manzaraya tahammül 
olunamaz: "Bir prensip ki mil 
Jetleri zata uğratır, doğrusu o 
değildir." 
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/\o : 4-1 Yazan: M. Yavuz 

Fatih başını önüne 
eğmiş düşünüyordu .. 

" Bekleyeceğim, dedi, adalet tecel
li edinceye kadar bekleyeceğim,, 

Sultan Mehmet fena halde 
hiddetlenmitti: 

- Sen bana tahakküm edi
yorsun, Şemseddin Efendi, de
di, ben gözümün önünde cere
;ran eden bir hadiseye bu kadar 
lakayıt kalamam.. Bu gece 
leylanın boynunu vurduraca-
ğım. 

Ben hüküm vermeden 
maznunun kılına bile dokuna
mazsınız, Şevketlim! Adaleti 
siz ayaklar aitına alırsanız, hal 
kın hukukunu kim ıiyanet ve 
muhafua eder? Verdiğiniz söz 
den dolayı, vicdanınıza kartı 
hiç bir azap duymuyor musu
nuz? 

Sultan Mehmedin haleti ru
hi yesini çok iyi bilen Şemsed
din Efendi, nihayet Padiıabı 
ilmaa muvaffak olmuştu. 

Fatih başını önüne eğmiş dü 
şunüyordu: 

- Peki, bekleyeceğim, dedi, 
adalet ecel!i edinceye kadar 
bekleyeceğim. 

••• 
( Zamora )· un aynası .. 

Klio, Hüsrev etrafında dö
neıı ve günler geçtikçe esraren 
gİT. bir ~ekil alan dedikodulara 
nihayet vermek için sihirbaz 
Zamoraya müracaat etmitti. 

Sihirbaz karı elindeki aynayı 
Klioya uzatarak: 

- Ben hiç bir şey söyleme
yecegım. Hadiseyi sen kendi 
gözünle gör ve bana hiç bir 
kelime bile söylemeden bura
dan çıkıp git! 

Zam1.. ra bu suretle harek.,t et 
meğe mecburdu. Bir taraftan 
Klionun diğer taraftan da Ley
lanın tazyikı altında , kime 
hizmet edeceğini şaşırmıştı. 

Klioyu daha fazla sevdiği 
halde eski büyüyü bozmağa ve 
Hüsrevle Leylanın arasını bul
maga çalışmı,tı. 

Klio ve Leyla.. İkisinin de 
büyüye iman ve itikatları var
dı. 

Zamora birisine: 
- Peki .• 

Dese öteki güceniyor ve teh
d:de kalkıyordu. 

Leyla, Hüsrevle konuşmak 

için Zamorayı az mı tehdit et
mişti? 

Şimdi ne yapacaktı? 
Klio hala Hüsrev\ bekliyor .. 

Kapısına kadar niçin gelmedi
ğini sormak isteyordu. 

Zamora, Klioyu söyletmek 
istemedi. Aynayı uzatarak: 

- Dikkat et yavrum, dedi, 
Hüsrevln bllşına geleni timdi 
burada göreceksin! 

Klio aynayı eline aldı: 
-- Peki amma, benim sana 

söyleyecek sözlerim ve dertle
rim var .. Bana cevap ver: Hüs
rev şimdiye kadar bana neden 
<;?elmedi? 

Zamora ka~ ar nı çattı: 

- İhtiyarlık, yavrum! Kusu 
ruma bakma! Artık eski cazi
bem kalmamı, ... Ne yapsam te
sir etmiyor. Kalbim zayıf. Bey
nim sulannuf.. Dizlerim titri
yor •. Fazla çalrtamıyorum. Fa
kat, olan biten i~ler hakkında 
sana izahat verebilirim. Yani 
tifahi izahat değil.. Aynamın 
vereceği izahat! Malumya, o 
benim muavinimdir. 

Klio güldü: 
- Ona da razıyım, Zamora ! 

Hüsrev hidlaeainin esrar perde 
si yırtılsın .. Meselenin İç yüzü
nü ketfedeyim.. Bu da kafi. 
Şimdilik batka bir ıey iste
mem. 

Klio aynaya bakmağa ba,la
dı. 

- Başım dönüyor, Zamora! 
- Aynadan gözünü ayırma 

yavrum! 
- Midem bulanıyor, Zamo

ra! 
- Bir az tahammül et, kı

zım! Ve gördüklerini bana da 
anlat! 

Klio, gözlerini açarak elini 
kalbine götürdü: 

- Bayılacağım, Zamora! 
İçime fenalık geliyor.. Bu es
rarengiz aynaya bakanlar dai
ma benim gibi buhran mı geçi
rirler? 
Odanın içini hafif ve mavi 

bir duman bürüdü. 
Klio şakaklarını uğuftura

rak bağırdı: 
- i,te .• O .. Hüsrev .. Orta

lık karanlık.. Sarayın pencere
sinden içeri giriyor ... Etrafına 
bakındı.. Nöbetçiler bahçede .. . 
işte şimdi sarayın içindeyim .. . 
Hüsrev yavaf yavat merdiven
lerden yukacıya çıktı .. Çok dal
gın görünüyor.. Acaba benim 
odamı mı anyor? .. Hayır, cari
yelerin odalarının önünde dur
madan ilerliyor .. O ne?.. Hüs
rev bir odanın önünde durdu .• 
Ve kapısının eşiğine alnını ko
yarak ağlıyor .. Evet, tanıdım .. 

(Bitmedi) ----------·· Sanayii milliye 
Sanayii milliyemiz, günden 

güne inkişaf elmeğe namzet· 
tir. Bnnun tekemmülüne yar
dım etmek her 'a taııdaşın 
vazifesi, hatta menfaatidir. 
Kartal Anadolu fabrikas:nın 
mamulıi.bndan ve yerli mah
sulıi.ttan lulunan ve iyi evsa· 
fı i!e meşhur Yunu§ Portland 
sun'i çimentosu günden güne 
daha ziyade iyil~şmektedir. 

lnşaatla memul !>lanlar, 
onu istimal etmek ve mema
liki ecnebiyeden ithal edilen 

çimentolara tercih etmelidirler. 
Bu suretle hem yerli mab· 

sulatı teşvik, hem de Türk iş· 
çiliğini toşci etmiş olurlar. 

HAR·cr HABERLER •• 
Fransada teklife cevap verdi .. lzm 7 r valisi Ankara' da 

1 
Ankara, 25 (Telefonla) - İzmir valisi 

met erkanı ile temas için bura ya geldi. Ancak bu teklifin kat'i mahiyetini bugün gelecek 
Kazım Pş. bükü-

telgraflardan anl~mak kabil olabilecek .. 

Geçtiler .. 
Atlas okyanosu 

bir defa 
daha geçtiler 
LONDRA, 24 A.A. -Tene 

Neuve adasında Harbour-Grace'clan 
hareket etmiş olaa tayyareci Post 
ile Gatty saat 11,15 te lrlandada 
Chester civarında yere inmiılerdir. 
Tayy•reciler, Berline simde: üzere 

saat l 4,5 te hareket etmitlerdir. 

Tayyareci Mis Ruth 
NEVYORK, 24 (A.A.) -

Tayyareci Mis Ruth Nithols el 
yevm Harbour • Grace'da yat· 
makta olduğu hastahanede gön 
derdiği bir telgrafta Atlas 
Okyanusunu gelecek eylulde 
geçmek teşebbüsünde bulunaca 
ğmı bildirnıittir. 

LONDRA 24 (A.A.)-Post 
ve Gatty'nin tayyaresi Chester 
yakininde gayet iyi terait altın 
da karaya inmittir. Tayyareci
lerden birisi oldukça yorgun gö 
rünüyor. Tayyareciler, uçuıla
rının ilk üç dört saatinin fev
kalade heyecanlı geçtiğini ve 
müteakıben yağan yağmurun 

seyahatlerini kolaylatbrmış ol
duğunu beyan etmişlerdir. At
las Okyanusunu geçmiş olan 
tayyarenin hiç bir tamire ibtiya 
cı görülmemittir. Tayyareciler, 
öğle yemeğini tayyare kararga 
hında yedikten sonra Berline 
müteveccihen hareket etmitler
dir. 

M. Maniu siyasi hayat
tan çekiliyor 

BOKREŞ, 24 A.A. - M. Maniu, 
milliyetçi köylüler fırkası reisliğin
den iıtifa etmiı ve siyaıi hayattan 
ka'i surete çekildiğini söylemiıtir. 

Lortlar kamarasının 
ilgası meselesi 

LONDRA 24 (A.A.) - A
vam kamarasında meb'uslar
dan birisinin hükUınetin parla
ment~dan Lortlan kamarası
nın ilgasını talep etmeğe ama
de olup olmadığı tarzında sor
muı oldugu bir suale M. Mac 
Donald namına cevap veren M. 
Snowden, hükfunetin muhak
kak surette bu meseleyi tekrar 
mel'Zuu bahsedeceğini ümit et
mekte olduğunu ve• 1 zamanı ge 
lince, bunun için lazım olan sa 
lahiyetleri talep edeceğini söy
lemiştir. 

Amerika harbiye tale
besi Berlinde 

BERLİN 24 (A.A.) - "Ga 
zette du Midi,, nin istihbarına 

"C h · nazaran open ague,, ı zıya-

ret etmekte olan Arkansas ve 
Wyoming zırblılarında bulu
nan 500 Amerikalı harbiye 
mektebi talebesi Almanyaya 
gelerek Berlin ve civarını da 
gezeceklerdir. 

1 Atina mektubu 1 

Matbuat kanunu 
ATINA: - Aylardan beri bil

haasa muhalif matbuatta hükümete 
ve B.· ;vekile kartı ıiddetli hucüm· 
lara ve•ile veren yeni matbuat ka· 
nunu liyihaıı birden bire gayri 
muntazar bir safha geçirdi. Muha
lefet mahafili de, ıiyaıi ricalin ba
zen hususi hayabna kadar uzanan 
dilleri kısacak yerde, fırsattan İsti. 

fadeye kalktılar ve M. Venizefos'un 
halk araımdaki sartu namına bir 
darbe vurmak iıtediler. 

Baıvekil mecliıte matbuat ma
suniyetini kaldırmak zarureti oldu- 1 

iunu söyledi. M. Venizelos mecliıtc 
M. Kafandariı' e de bir telmihte 
bulundu. M. Kafand...U o zaman, 
hükiimet ırazetelerinin de muhale
fet ı;a:ıetelerinin kullandıiı dile ve 
vasıtalara müracaat etmesini söyle.. 
miş. Kafandariı böyle bir ıey söy
lemedğini iddia ediyor. 

Şimdi ortada iki taraftan biri 
yalan söylemiş yaziyete düıüyor. 

M. Venizeloı akf'UI' gazetecilere 
beyanatında "efendi" sıfatını bile 

yakıftıamadıih Kafandaris'e bir to- 1 
kat vunnadıiına piıman olduğunu 

söyledi. Beyanatında mecliı reisin
den fırka reislerini bir haysiyet di
vanı halinde içtimaa daYet etmesini 
ve divanda kimin yalan söylediğinin 
meydana ·çıkarılmasını rica ettliini 
de söyliyor. 

Farka reiılerinden üçü Papanaıta 
ıyu, Kondiliı, Zaviçanos divana it
tiraki kabul ettiler. Kraliyet ta<af
tarlarının reisi Çaldaris kabul etme
di. Kafandariı İıe divana riyaset e .. 
den mecliı reisi M. Sofoldiı'e, yal
nız M. Venizelos'un yalan söyleyip 
söylemediii _.etesini değil, huıu
ıi bir nuabaYerenin aleniyete çıka

rılma11ıun ~ ,teref kaydelerine ne 
dereceye lladıır uysun olduğunu da 
arathrm•sıN· bildirmiıti. 

Bu talep Kafandariı'in hakika
ten böyle bir feY söylediii zıhabmı 
hıisd etti. 

Divane hey' eti iki içtimamda 
baıvekile temamen bak verdi. 

Bunun Üzerine Kafandariı dost 
lannı topladı ve terakkiperverlerin 
mecliı celselerine ittirak etmemele .. 
rine karar verdi. Fak at fırka aza11 

adeden az olduklan için, bu karar
larından ciddi neticeler tahassul et
mesi beklenemez. 

Fransız - Alman nazır
ları da görüşecekler mi? 

PARİS 24 (A.A.) - Siyasi 
mahafil, dün telsiz telefonla M 
Brüning'in nutku ve bu nutuk
ta müşarünileyh tarafından Al
man • Fransız baıvekili ve ha
riciye nazırlan arasında vukuu. 
nu telkin ettiği mülakat hak
kında bir çok tefsiratta bulun
maktadır. Bu ihtimalin bu sa
bahki kabine içtimamda derpiş 
olunması ve M. Brüning'in bu 
talebinin sarahat bulduğu tak
dirde, Fransa tarafından hüsnü 
suretle karşılanması çok muhte 
meldir. 

Ceyaplar 
Hemen hepsinin 

miisbet 
olması muhtemel 

Amerika reisicümhuru •· . 
Hoover maliye nazırı M. 
Mellon ve maliye encünıe· 

ni reisi Smoot 
LONDRA, 24 A.A. - M. Bald

win'in M. Snowden'den M. Hoover' 
in teklifi kartıaında hükumetin si
yaseti hakkında beyanatta. bıJlun

maıını iıtemİ§tİr. M. Snowdc.•n de
mqtir ki: M. Mac Donaldın 22 ha
ziranda Avam kamarasındaki beya
natı mucibince Britanya hükumeti 
mezkur teklifi esa• itibuile memnu
niyetle tasvip ebniftir. Hükumet 
teklifin derbal tatbik edilebilme•i i
çin pliin teferrüatının tanziminde 
tetriki meaaiye amidedir. Hoover'in 
teklifi ne kadar tetkik olunur.., A
merika'nın bu hareketinin büyük
lüğü de o niıbette artar mÜt."lleasın
dayız.Avrupa'nın aynizihniyetle bu
na mukabele ebnemeıi çok şayanı 

teeııüf olur. Şayet bütün alô.k•d:ır 
devletler ameli neticalcrini tahak
kuk ettirmek için icap eden tetbir
leri almazsa bu tekliften tevellüt e
decek faydalar ziyaa uğrayacak

tır. Biz Amerika hük•lmetile muta
bıkız. Bir konferans toplamak için 
vaktımız yok. Amerika'nın teklifini 

mevkii tatbike koymak için rlaha 
sür'atli bir usul bulnıalıdır. Britan
ya hükumeti Hoover · teklifini maal 
itibarile olduğu kadar fikir itibarile 
de kabul etmektedir. Binaenaleyh 
Hoover teklifi umumiyetle kabul o
lunduğu takdirde alacaklannı tehire 
amadedir. Bu teklifin kahuluııe inti 
zaren kendisine yaa>ılacak ted~yatı 

bir temmuztan itibaren talepten ~ar 
fınazar edecektir." 

M. Snowden ecnebi devletle< e 
yaptığı ayni tavizatı domiyon!ara ve 
Hindislana da bahşetmek ıuretile 

un\umun taivibile hareket ettiği 

Bulgar kabinesi istifa ediyor 
SOFYA 25 (A.A.) - Başvekil Liyapçef iki gün zarfmda is

tifasını vereceğini bildirmiş, fırkasının M. Mlinofa halisane bir 
surette müzaherete amade olduğunu ili.ve eylemittir. 

Bir günde dört intihar vak' ası 
1ZMİR 2 5(A.A.) - Bir gün zarfında şehrimizde dört inti· 

har vak'ası olmuştur. Bir genç tabancayla kalbi üzerine atet 
ederek intihar etmit, bir kaJın batından aıağı gaz dökmek ıu
retile kendisini ateşlemiş, ve bir kız kendisini denize atmıf, otuz 
beş yatında bir erkP.k le bıçakla kendisini ıtöğsünden yarala· 
mıştır. 

lzmirde beygirli tramvaylar kalkıyor 
lZMİR 25 {A.A.) - Belediyenin mütemadi takibatı karp· 

sında halihazır beygirli tn•mvayları kaldırmak zaruretini biss<.
den lzmiı· rıhtım tramvay şirketi en medeni ve asri nakil vası· 
tası olan trolubüsleri h:mire getirerek münakalede kullanmağa 
karar vermittir. Bunlar elektrikli tramvaylardan daha seridir. 

Denizli zahire 
borsasında 

DENiZLi, 25 A.A. - Bu hafta 
zahire borsasında buğday 6 ila 7,10 
paraya aatılmııtır. Mısır 3 buçuk 4 
Çavdar 5 buçuk Susam 16 Papağı 

40 Anason 12 buçuk ipek kozası 100 
ilii ızs kuruıtan muamele görmüı
tur. 

Ali unun 100 kiloluk çuvalı 10 
ikinci 9 üçünçü 8 liraya u.tılmı~tır. 

Papa tahkir mi ediliyor? 
VATİKAN 24 (A.A.)- Os 

ıervatore Romano gazetesi, l
talyada bilhassa "Papanın fe
laketengiz siyaseti., namı altın 

da neşredilmiş olan bir takım ri 
salelere müteallik bir makale 
neşretmiştir. Bir gazete diyor 
ki: "Biz bu risalelerden i.miya· 
ne ve bayağı mevzuları dolayı
sile bahsetmiyoruz. yalnız mev 
cut ve mer'i kanunlara, resmi 
mukavelelere ve istediği za
man kanuna riayet ettirmesini 
bilen sansürün mevcudiyetine 
rağmen papaya kartı mütema· 
diyen hakarette bulunulabildi
ğini göstermek için bahsediyo· 
ruz. 

Hariciyede tebeddülat 
Ankara, 25 (Telefonla) -

Hariciye vekaleti istihbarat 

müdürü Kemal ve memurin 

müdürü Hamit B. lerin be· 

cayiıleri. icra edilmiştir. 

ispanyada intihabat 
MADRIT 24 (A.A.) - M. 

Pietro, müessisan medi:;Uıirı 

içtimaı için Edcorial manastı· 

rında tertibata başlamış oldu· 
ğunu söylemiştir. Müeuisan 
meclisinin bu yaz mezkur ına· 

nastırda içtimalarını aktetmesi 
çok muhtemeldir. Dahiliye ıı~· 

zırı İntihabat günü karışıklık· 
lar çıkarmak için müfrit sağ ve 
sol cenah fırkaları tarafındafl 
hazırlanan plandan hükümetin 

haberdar olduğunu söylemiş ve 
bükümetin ne yapmak lazı!JI 

geldiğini bildiğini ilave ed~rek 
intihabatın tabii ve ıül:ü;;. dahi 

linde cereyan edecegı 
izhar eylemittir. 

umidini 

kanaatini izhar eylemit ve d~miştir l leyh tarafından buııün M. Hoover'e 
ki: M. Hoover'in teklifi bugunkü takdim edilecektir. 
bütçemizde takriben l 1 milyon is
terlinlil< bir meblağa f&mildir. Ame 
rika ile müştereken ittibaz ebnekte 
olduğumuz hattı harekotin çok m\1-
hik olduğu cihana yeni bir ittihat 
ve refah verecek olan yardun ile 

meydana ~ıkacaktır. 

İtalya kabul etti 
VAŞiNGTON, 24 A.A. - ltal)·a 

sefirinin bu akşam M . Mouaoi1ni' -
nin M. Hoover'e ce\.·abını hariciye 
nezaretine tevdi ettiği teyit olun
maktadır. Bu cevapla Hoo~cr'in tek 
lifi esas itibarile taavip olunmakta
dır. 

Fr:onsa da cevap verdi 
PARIS, 24 A.A. - M. Lav ... I, 

bugün ıaat 15,30 da refakatinde mü 
şavir M. Marriener bulunan Ameri
ka sefiri M. Edge'yi kabul etmi, ve 
kendiıin~ Franıa'nın cevabi notası

nı tevdi etmiştir. Bu metin, kablo 

ile Waıhington'daki Fransız ş~İri 

M. Claudel'e çekilmit olup mumai-

Belçika tetkik ediyor 
BRUXELLES, 24 A. A. - ~. 

Hymana, Hoover teklifinin tetkiki
ne devam etmektedir. Mumaileyh· 
bu sabah mali meselelere bilhas .. 
vukufu olan iki nazır ile görü~miiv 
tür. M. Hymana, alakadar devleti•' 
oezdindeki Belçika sefirJeri ile ıl• 
temasını muhafaza etmektedir. 

Bir makale 
NEVYORK, 24 A.A. - Aı•oci

ated Preı.s'in Pariı'teki muhabiri. 
çekmiş olduğu bir telgrafta Anıeri· 
ka hükUmctinin Franıa bükômetirı8 

Franaa'nın Hoover teklifini k11.bu! 
etmek için bir takım kaydü şartl•f 
ileri sürmesinin Washington'da .,,ü 
sait bir surette karıılanmadığııt• 
bidirmiı olduğunu ihbar etmek!•· 
dir. 

M. Mellon 
LONDRA, 24 A.A. - Amerik' 

maliye nazırı M. Mellon'un yart:ll 

saat ti de Paris'e hareket edec<'il 
zannolunuyor. 

H ft l k S• " ı· ı vermelı" ı"dı' Tedı"y~ kabı"lı"yetı" sı takı"p ettı·g-ı· sı"yasetı· •üphelı· ya'nın malı" ı"stı"taatını o·· ıçmeg-e rencı"de etmemek ı"çı· n "tazmı·- dir. Binaenaleyh bilhassa fng• L 
-1 halde tediye edebileceği kadar beri Fransanm Almanya'ya kar hayet Y oung pliinlarile Alman Amerikalıların hassasiyetini re tevlit eden amillerden bir~İ ~ 

t::: ••• :.:: ••• !.f:!~.c;!~. • * • ::::ı~~:·~1~:~~1b:~!~:~il;t::ı~ ;r1~:;~:r~u1:r:;!:e~~~~~F1r!: ::;~~bı~~~;;~~~i ~:a~s~;;;; ~~~·~ik~~~:e:ie~:i~:r~~i~:~~~ ~~;:e:ibi:.'k0.:~~:1~ir~:~s::n~ ~ 
sun, her hangi bir alacak vere sadan ayrıldı. İngilizler, Fran- rılmış buluyoruz. Cephe birli- bu yaldız Amerikalıları tatmin den beri propaganda yapıl111ak j )'ti 

Harbi umumının sonunda tarekeden evvel İrat ettigi ve cek işinin en iptidai kaidesi, ve- sızların, tamirat meselesini ba- ğini zahiren muhafaza etmekle etmemişti. Kısmen tamirat me- ta idi. Esasen İngilizler borçl•· ~ · 
mütarekenin imzası aki- harbin ancak bir "nakavt,, il" rilecek meblağın ve tediyesi la hane ederek Alm:mya'yı parça berabeı·, İngilterenin tesiıile selesinde Avrupa devlet1"rinin ra ve tamirat meselesine kart' t\

1
i1 

binde it"laf· devletleri, Al- neticelenebileceğini bildirdigi zım gelen müddetin de muay- lamak siyasetini takip ettikle- Dawes plıi.nile Almanyanın her Alı.~anyaya karşı takip ettikte- siyasetlerini Balfour beyan"!" )\tı 
manya'ya muharel:>enin ma· j nutku kadar meşhur olmuştu. yen olması lazım gelirken, Al- rinden şüpheye düşmüşlerdi. sene tediye edeceği mikdar tes ri bu siyaset yüzünden kısmen mesile tesbit etmişlerdi: İugıl· ~ 
sarifini tamamen tesviye ettire Meteliğine kadar tediye nutku manyaya tahmil edilen mali Filhakika Fransn: ve Belci- bit ed" !di. Fakat borcun müdde de Amerikalıların hesaplarına tere, Almanya'dan ancak AJOt" r I 
ceklerini söylemitlerdi. İngil- Lloyd George'a intihabatı ka- mes'uliyet, verebileceği mikda- ka İşgal kuvvetlerinin işgal ti tayin edilmedi. Nihayet elvermediğinden, Arıerika, Av rikaya vereceği olan para ııitbt ~ 
tere'nin 1919 intihabatında ya- zandırdı.Fakat ne zaman ki, iş rın haddi&.zamisini ila ıihaye mıntakalarında takip ettik- Yo • . ıg pliinile de gerek mik- rupadan harp içinde ikraz etti- tinde tamirat bedeli istiyecel<· \;; 
ni miitarekenin imzasından son avamfiribane intihabat nutuk- ı tediye etmek,. gibi hak ve hu- !eri battı har~ket te bu du, g"'rek müddet tesbit edil- ği 2500 milyon kadar İngiliz li ti. ı.ı • k ~, 
ra fakat Versay sulhundan ev- !arından masa başında h~sap kuk mefbumile telif kabul et- şüpheyi takwiye ediyol'du. di. Bu sonuncu plana göre, Al- rasını alma ta ısrar etmiştir. Beynelmilel borçlar ile ta i't, 
vel Lloyd George'un irat ettiği meselesine intikal etti; Alman miyen yük idi. Ruhr siyaseti yüzünd~n İngilte manya 1987 senesine kadar se- Binaenaleyh o zamandan beri mirat bedeli arasında bir ıniinı1 "t 
bir nutukta Jôöylediği sözler ya'nın bu hesap puslasını ı.edi- ' Bu prensip kabul edildikten re ile Fransa arasındaki ihtilaf nede vasati 1 1/2 milyardan 2 itilaf devletleri, Almanya' dan sebet görmek iıtemiyen devle r ~~I 
mes.hurdur. Uzag-ı gören bir ye edebilmesi şöyle dursun, bu Al , 1 •. t•t lh d d milyara kadar altın mark tedi- tamirat bedeli namı altında al A "k "d" A "k iri L') ı. •onra manya nın ma ı ıs ı a su evrinin ikinci ihtilafı i i. merı a ı ı. merı a ar, ""ı Qıı 
devlet 1ad.akmındanld ziyabd_e

1
_hgü- nu

1 
n hdesaplan1 ma1sdına bDil_~ itmkan :tini ölçmekte bir me5 ele oldu. Birinci ihtilaf, 1921 d.,, Vaşing ye edecekti. Mahsubu mevzuu dıkları paranın kısmı azamı nelmilel borçların itilaf 'de~le, ~i. i 

nün po itı acısı o uğu ı a a· doma ıgıdanbaştı .. ı . . h ord se
1

.et Fransızlar Almanya'yı tazyik ton tahdidi teslihat konferan- bahsolan 1931-32 senesi tediye nı harp borcu namı altında A- !erine yapılan ikrazlarda~ 1b·ı ~~. 
ra takip ettiği siyasetle de anla evam e en u un cı an ev e • . edeceği meblağ 1,618,900,000 merikaya vermektedirler. ld h kuk. b r eJ ·• 

1 b b k·ı d .. k" 1 . . . t" k tt·-· b" h etmege başladılar. Bu sıyaset, sında tahtelbahirin ilgası mev- 1 k "d" ret o uğunu ve u ı ı t t~t 
1 şı an ir :ı,ve ! emıştı •: erının ış ıra e ıgı ır mu a- 1923 . d "h R h a tın mar ı ı. • • • sa istinat ettig-ini, dig" er tar~ ,. 

b · "f" · he ı k senesın e nı ayet u r zuu bahsoldug"u zaman vuku ı ··•· 
b• "f th• ,,. re enın masan ı nı, sao ama . . . . k 11 b · B" f A ·k • A Al 'd ı tall' ' 1 

manya ır ar ıng ı- k 1 b" . d - ·ıd· · ışgalıle netıcelendı. Harp tek- bulmustu. Denilebilir ki, bu Ameri a ı ar u tamırat me- ır tara tan merı anın v tan manya an a ınan l ti! 
ne kadar - İngiliz meteliğ i - o_ay ır 1~ egı ı. rar ba•lamış nibı idi. Ruhr'un selesini ta ilk gününden tasvip rupadan Harp borcu olarak al- rat bedelinin cebir ile kabu~ e tıı.~ 
lı b. "f" · •· k ' - " Ruhr ihtili\fı, h.giltere ile F ran · t n• '• .ar ın masan ını teoıye ecece 1 Bunun üzerine başka bir na- işP,ali, tamirat meselesini, mali etmemişlerdi. Çünkü Reisicüm dığı para diğer taraftan Alman ' teirilen bir muahedeye ıs 1 ,_•1 ~. 11 · M d sanın s;yaset yollarının ayrıldı d " hr. 1 z:ı.riye ileri sürü1 dü~ ;ı_nki safhadan çıkardı birinci derece hur Vilson'un sulh şartların- yanın başlıca F ransaya tediye ettiğini ileri sürerek, ara ~ lil ~ıı· 
~~~ya Ge ... rge'u::ı bu "son mı; ı A:lmanyauı.n b~tü~ ma5arıfi te de ehemmiyetli bir siyasi mese ğı noktadır. dan biri, tazminatsız bir sulh ettiği tamirat bP-deli, cihan buh münasebet olmadığını •0;., "llt\ 

t •lıg me, ı.a ,ı ar te dı ye nut!ru rr. u 1 d 1 y .• t meo :ıı ~ ımkan yok:;.tu~; .;:O;..ı...:.l ~..:.- ..:.h:.;. 'i:.;l.;.:i".;.:· e:....::k:.:o~y.:d:.;u:;·..;B::.:;ir:...:.:n..:.ı u::.· a::.' ;:d::.e..:.tt:.:e::n::..:._.:B::.u:::.:n..:.d..:.a..:.n:..:.s c::.n=• a:..:D::.=a..:.u::.r,...:..s:...;v;.:e:;..an;,;İ·_..;i;,;,d;,;,i.;,,.;G;,;e;,;r~i .;F.;r;,;a;,;n;,;,ö;,;a;;..;v.;e;....,;,ln=ıı:•i l;,;t;,;,e.-re;;..:•.;r;.;a;.;n;.;•;.;n;,;,ı .;t;.;e~d;;.it;;,.h=a•t t;.;a;;,.b;;.a;;.:z;;.ı;.;l ;;.a;;.rı;.;n;.;a;.oı,o;,;,·· -=-y::..;;.o;;.rl;.;a;..;r..;;d;.;ı.;..;;.19.;.;;;2;,;,9_s;..;en;._es;._in_d_e_A __ ...... ..,,..._ 
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Talebe bu yaz Edirne ve Bulgaristana gidecek 
Ekonomi 

T acirlerimiz ''Ofis,, e 
ehemmiyet ·vermiyor 
lialbuki Avrupa tacirleri daha 

ziyade alakadar oluyorlar 
ihracat ofisi Türkiye ihra- Yunl!nistana gönderi-

~lçıları namile muhtelif lisan- lecek yumurtalar 
._ tla neşredilmek üzere risale-

1 
"'l' hazırlamıştır. Yunan hükumeti yumurtala
. lıtanbula ait nüahaya isimle rın damgalanmaaı hakkında bir 

ılin; dercettirmeleri hususunu karar ittihaz etmiş, fakat tatbi 
~tupla alakadarlara bildir- kına imkin bulamamıştı. 

1ftir. 

11 Avrup.ıı iktısadi mahafili ofi
~ son derece alakadar olduk
~~ halde, bizim ihracat tacir
dıı~ bu işe her nedense layık ol
d· &il ehemmiyeti vermemekte
ltfer. 

1
, Üfis ihracat tacirleri için her 
~ti~ ~olaylığı göst~r~bilecek 
tkılatını ikmal etmıştır. 

Macar milli bankası 
iskontosu 

Celen malumata nazaran Ma 
~t tnilli banka11 iakontoyu yüz 
.\) S,5 yüzde 7 ye çıkarmıttır. 
~ llıt.nyada devlet bankuı ia
)~lltoları yüzde betten yediye 

11kselmi!tiı·. 

Rusyada pamuk 
r R11syada bu sene pamuk ia
)ı~salitı geçen seneye nazaran 

1
112de otuz fazladır. Bu sene 
~"°4,450 hektar araziye pa-
ıık zeredilmiştir. 

'f ürk üzümü yerine 
IQ ihracat ofisine gelen malu
~ •ta nazaran Hamburg, An-

(
it'•s Ve Livrepol'da İran üzüm
~1. İzmir üzümleri namı altın
d·ı '!lenerek piyasal.ıra sevke
' llıektedir. 

t ~llna mini olmak ve lazım 
~ erı tedbirleri almak için 
, 1 lzmir ticaret oclasına mü
'taat etmiştir. 

Ilı Üfisin düşündi: ğü tetbirler 

1 'Yanında alameti farika ile 
l' aınbalij halinde sandıklara 
~nnufacak üzümlerin muayyen 
) t Inühürle mühüı·lenmesi ve
t,' k11rfun mühürle temhiri var-

r. 

Yunan hükumetinin 1 ma
yıstan itibaren. tetkike ba9la
mış oldutu yeni bir kararına 
göre, Yunaniıtana ithal edile
cek yumurtaların üstünde sa
bit mühürle mente damgası bu
lunacaktır. Fakat bu damgalan 
ma Yunan gümrüklerinde itha 
!at tacirleri tarafından da yapı
labilecektir. 

Yugoslavyadan yaş 
meyva ihracatı 

Yugoslav hükumeti yq mey 
ve ihracatını ' kontrola tabi tut 
muştur. 

Sırbiıtandan ihraç edilen ü
züm, elma, erik ve saireye 
menşe vesikası verilmektedir. 

Holandada sigara 
ithali resmi 

Holanda hükumeti imal edil 
miş sigaralardan alınan ithal 
resmini yüzde 33 ten 33,5 :a 
çıkarmıştır. 

Oda tütüncüler encü
meni toplanıyor 

Ticaret odası tütüncüler en
cümeni sah ııünü toplanarak, 
tütüncülüie ait bazı me.ail ü
zerinde müzakeratta bulunacak 
tır. 

Bu içtimada yakında şehri
mizde içtima edecek olan Bal
kan tütün konferansı hakkında 
görüşülecektir. 

Çuvaldaki kadın 
~-----=-=-=-·-=-=-----•!Katillerin tevkifleri Sivasa 

1( . bildirildi 
ambiyo Borsası Kasımpaşa cinayetini dünkü 

lln 1030,00 Kuron 15,96,00 111, nüshamızda bütün tafıilitı ile 
~ yazmış, katillerin hüviyetini 

r 0,47,28 Şlllng 3,36,25 

4,86,50 
~ adli tahkikatı ifkil etmemek i-
~ çin yazmadığımızı ilave etmiş-Pezeta k 12,06,50 

t !1,02,50 R. mark 1,97 ~tc tik. 

~ kB. 3,39,20 Zloti 4,20 

ımı 36,41,00 Pcngll 2,70,50 

k 1. ı,43,62 Ley 79,35 

65, 10, Dinar :.!6,70,00 

~ 
ıı,.ı 
~ 
~ 
le~a 

iıı 1,17,18 ~ Çcrrnneç 1088 

f Altın 

1 •"ecidiye 
Banknot -···-

907,00 
53,00 

262,SO 

~ki mali buhran, iki nevi a
~lıı k verecek işinin menşei ne 
)e ~sa olsun, her halde bu vazi 
,1 ~ın devamı buhranı da idame 
ı 11tdiğine ikna etmiştir. Diğer 
)•t~ftan Almanya'nın da tedi
~la devam edemiyeceği ve 
t· letinin inhilale dogru gitti
~l\la,ılınca Amerika Reisi
~ huru Hoover harbiumumi 
t ı beri en mıihi~ bir siyasi ha 
t• d'I . ) •e olduğuna şüphe e ı emı-

~k olan bir teklifte bulundu. 
'tı ··ı-f 

( 
d f< dife göre Amerika ıtı a 
~.ı . b· ~lleriııden harp borçlarını 

lıjlt ~<;ne almıyacaktır. Şu şartla 
~ 1 lılaf devletleri de Alnıanya 
ı ~ ilyni müddet zarfında tami 
•ı b lııe . edeli almıyacaklardır. A-
ti' lika bu teklifle 48 milyon in 
Ilı·~ lirası kadar para feda et
~~ l<dir. İngiltere, Fransa, 
~ Çıka ve ltalyanın Almanya
~~ aldıkları Amerikaya olan 
, tçlaı·ından fazladır. Eğer A
'1-ikanın teklif ettiği mehsup 

Bunun sebebi katillerin Sı
vasta bulunmakta olmalarıdır 

Sıvasta tevkif emri verilme
den katillerin hüviyetlerinin ga 
zete ile neşrini doğru bulmamış 
tık. 

• Katillerin tevkifleri için Sı
va& müddei umumiliğine tebli
gat yapılmıştır. 

Katiller dokuzuncu ilk mek
tep sabık hademelerinden Hü
seyin oğlu Nuri ve Mehmet oğ 
lu Hüseyindir. Katillerin dün 
Sıvaata tevkif edilmiş oldukları 
tahmin ediliyordu. 

zararlı çıkacak olan Fransadır. 
Fransa, 20 milyon İngiliz lirası 
kadar zarar edecektir. lngilte
reye gelince; bu devletin zararı 
cüz'i olacak. 1 milyon 400 bin 
İngiliz lirası kadar bir şey. hal 
ya ile Belçika ise, beheri 12 mil 
yon İngiliz lirası. Almanyanın 
mecmuu kazancı 81 milyon İn
giliz lirası olacaktır. 
~u teklife karşı devletler sı

rasıle şu vaziyeti almışlardır: 
İngiltere, esasen Balfour be

yannamesile borçlar hakkında
ki nok~ai nazarını İzah etmiş bu 
lundugu~dan yani Almanya
dan tamırat bedeli olarak _ 

k A 'k , , an 
ca merı a ya olan borcu nis 
betinde alacağını bildirdiğin
den buna taraftardır. 

İtalya, Avustut'ya _ Alman 
ya ittihadı teşebbüsünden vaz 
geçildiği takdirde teklifi kabul 
etmeğe hazır olduğunu bild" _ . . ır 
mıştır. 

Teklife en çok muarız olan 

Maarifte 

Tatilde 
Bulgaristan ve Edir

neye seya
hatler tertip edildi 

Fen fakültesi talebesinden 25 
kitilik bir kafile bir müderrisle
ri refakatinde temmuz bidaye
tinde Bulgaristana bir tetkik se 
yahatine çıkacaklardır. 

Bu aeyahat 15 gün kadar de
vam edecektir. 

Hukuk fakültesi talebesin
den yirmi kitilik bir kafile 6 
temmuzda Edirneye bir seya
hate çıkacaklardır. Seyahat es
nasında hukukçularıiruz Eıli!
ne lisesine misafir olacaklardır. 

Darülfünun emını 

bugün bekleniyor 
Darülfünun bütçesi hakkın

da izahat vermek üzere Anka· 
raya davet edilen emin Muam
mer Raşit Beyin bu gün Paris
ten tehrimize gelmesi beklen· 
mektedir. 

Bir yankesici 
Talep üzerine Yunanlılara 

teslim edildi 
Polis müdürlüğü dün Yuna

nistana ikinci bir mücrim daha 
iade etmiştir. Bu mücrim Kle
anti isminde bir Yunanlı dolan 
dırıcıdır. 
Yunanistanın talebi üzerine 

dün sevkedilmiştir. 
Alfred ismindeki yankesici 

de bu gün hudut haricine çıka 
nlmıştır. 

Cemiyetler: 
. ' 

Berberlerin hafta tatili 
Berberler hafta tatilini te

min için aralarında tanzim et
tikleri mazbatayı imzalamakta
dırlar. Cuma günü öğleden son 
ra ve cumarteıi öğleden evvel 
tatil yapılması için B. M. Mec
lisine takdim edilecek arizayı 
hemen bütün berberler imzala
mıştır. Bu ariza bugünlerde ce
miyet reiıi tarafından Ankara. 
ya götürülecektir. 

Maluller bugün top
lanıyorlar 

Harp malulleri cemiyeti fev
kalade kongresi·'" bugün saat 
14 te Darülfünun konferana sa 
!onunda toplanacakt;r. 

Bu günkü kongrenin hararet 
li olacağı zannedilmektedir. 

Etibba odasında 
Etibba odası heyeti idaresi 

dün toplanarak bazı müzakerat 
ta bulunmuştur. Kongre günü 
nü de tesbit etmiştir. 

Yemiş kabzımalları
nın istedikıeri 

Y emit kabzımalları beledi
yeye müracaat ederek sebze ha 
linin geceleri açık olmadığı için 
işlerinin sür'atle gitmediğin
den şikayet etmiılerdir. Esnaf 
hal ile beraber buradaki civar 
kahvelerin de geceleri açık bu
lundurulmasını istemişlerdir. 
Belediye vaziyeti tetkik etmiş 
ve açık bulundurmağı muvafık 
bulmuştur. 

peyki olan Belçikadır. Gerçi. 
Fransa bu mahsup işinde 2 mil 
yar 300 milyon frank zarar e
deceğine göre, ilk nazarda bu
nun Franaaya diğer devletler 
den daha fazla bir maddi feda 
kirlık tahmil ettiğinden ileri 
geldiği zannı hisıl olabilir. Fa
kat hakiki sebep batkadır. 

• • * 
İktisadi ve mali bir mesele 

gibi görünen tamirat ve beyne! 
milel borçlar meselesinin arka 
sında siyasi maksatlar vardır. 

Tamirat meselesinin tarihi de 
bize bunu göstermiştir. Alman 
yaya karşı tamirat meselesinde 
şiddet göstermek Almanyayı 
siyaseten zaif bırakmak maksa 
dına matuftur. Almanya'nın yü 
kü11ü tahfif etmek, Almanya' -
nın iktisadi sahada inkişafına 
yardım etmek, binnetice Al
manyanın siyaseten kuvvetleş
mesini terviç etmek demektir. 
Almanyayı takviye 

~ ~ 
Solaryom Palas davası 

dün neticeleııdi 
Mahkeme yedi emin tayininde 

usulsüzlük 
gördü ve ona göre ceza verdi 
Solaryom palaaın usulsüz ica 

rından dolayı mezkur plija ye 
diemin tayin eden ikinci hu
kuk azaaından Mitat ve yedi 
emin sıf•tile plajı idare eden 
ayni mahkeme batki\tibi Mcait 
Beyler hakkında Ağırceza mah 
kemesi dün kararını vermiştir. 

Mahkeme Mithat Beyin ye
diemin tayinini usulsüz görmüş 
ve resmi vazifesi müsait olma
yan Macit Beyi bu işe memur 
etmesinden dolayı kendisinin 3 
ay hapis ile, üç ay müddetle 
memuriyetten mahrumiyetine 
ancak bir daha böyle itlere gir
meyeceğine heyeti hikimece 
kanaat hasıl olduğundan ceza
sının teciline. Macit Beye gelin 
ce kendisinin plajın idare ve i
car edilmeıi noktaaından bera
etine, yalnız yevmiye aldığı hal 
de vazifesi batında bulunmama 
sı mes'uliyeti mucip görülerek 
kendisinden 3 Olira ceza alınma 
sına ve bu cezanın da teciline 
karar vermiştir. 

Bir rüşvet davası 
Rüıvet alırken cürmü mef

hut halinde yakalandıkları iddi 
asile tevkif edilerek mahkeme
ye sevkolunan ikinci ceza mah
kemesi zabıt katiplerinden Sa
lih ve Turhan Beylerin dün bi
rinci cezada muhakemelerine 
batlanmı§tır. Dünkü celsed<! 
mü§teki Nedim Bey, keıtdisin
den 50 lira rüıvet istıllldiğini 
derhal tıbbıadliyi ve müddei u
mumilik makamını haberdar et 
tiğini, polisçe numarası evvelce 
alınan 50 liralığı Tur han Beye 
verdiğini söyledi. 

Turhan Bey, kendini müda
faa ederek, parayı borc; aldığını 
iddia etti. 

Diğer katip ~aJ~ ~C:Y• "Hi_i 
bir ~eyden habhlm yok,, dech. 

Maznun vekilleri tahliye ta
lebinde bulundular. Mahkeme 
bu talebi muvafık görmedi. 

Muhakemeye cumartesi gü
nü devam edilecektir. 

Bir karmanyolacı 7 
seneye mahkum 

Nesim oğlu Menahen;ı ismin. 
de bir Musevinin Baltalımanın
da bir gece önüne çıkarak altın 
sad ve kordonunu gaabeden 
Nuri dün Ağırceza mahkeme
since yedi sene ağır hapis ceza 
sına mahküm olmuştur. 
"Yılmaz,, aleyhindeki 

dava 
Yılmaz gazetesinin 22 hazi

ran tarihli nüshasındaki yazı
da "halkın bunları lincetnıeğc 
hakkı vardır.,, tarzında yapılan 
neşriyat halkı devletin kanun
lan aleyhine tahrik edici mahi-

sekiz seneden beri çarpışm .. kta 
dır. Fransa için tamirat bedeli, 
şu veya bu kadar para almak 
meselesi değil, "F ransanın em
niyeti,, klişesi altında Almanya 
nın zaafı meselesidir. Fransa, 
lb?'l senesinde madenlerini 
işletip te tamirat bedelini alaca 
ğım diye, Ruhr'u işgal ettiği 
zaman, pek az para alabilmişti. 
Fakat en az para aldıkları bu 
zaman, Fransızların en çok 
memnun oldukları zamandır. 
Çünkü Almanya parçalanıyor
du. Maksat para almak değil, 
Almanyayı iktisaden zaif bir 
halde bulundurmaktır. Fransa 
da çok para vardır. Ve Fransız 
lar harpten evvel olduğu gibi, 
şimdi de paralarını siyasi mak
satları uğruna sarfetmeğe ha
zırdırlar. Daha geçen hafta A
vusturya paraya sıkışınca; 

Fransa, derhal mali muavenet 
teklifinde bulunmuştu. Şu şart 
la ki, Avusturya, Almanya ile 

yette görülerek müddei umumi 
likçe bu gazete aleyhine dava a 
çılmıttı. Y ılmazm netriyatı ce
za kanununun 155 inci madde
sine temas etmektedir. Tahki
kata altıncı müstantiklik vaz'ı
yet etmittir. 

Papaza bakın .. 
Beyoğlunda hamalbaıında 

Rum katolik Odiktea mektebi 
muallimlerinden Antin isminde 
bir papazı, ikinci istintak daire 
si çok şeni bir cürümle ağır ce
za mahkemesine sevketmek ü
zeredir. 

Papaz Antin Ef. hocası bu
lunduğu mektep talebelerinden 
8 yaşlarında Katinayı nüfus 
tezkeresi aramak bahanesile o
dasına çağırarak orada kızca
ğıza taeallutta bulunmakla 
maznundur. 2nci istintak daire 
si Papaz Antinin Ağır cezada 
muhakemesine karar vermiş
tir. Papazın 13 temmuzda mu
hakemesine başlanacaktır. 
Tebliğat müdürünün 

muhakemesi 
Adliye tebligat müdürü Mus 

tafa Beyin muhakemeıine dün 
birinci cezada devam edilmit 
ve müddei umumi iddianamesi
ni dermeyan etmiştir. Müddei
umumi tebligat müdürü Mus
tafa Beyin vazifeyi sui İstimal 
cürmünü sabit görerek cezalan 
dınlmaunı iıtemittir. Muha
keme karar verilmek için kal
mı,t•r. 

Tiırk • Yunan mah
kemesinde 

Muhtelit Türk - Yunan mah 
kemesinde dün 7 davaya bakıl
mıt ve bunla!dan i,!<iai ademi sa 
l~hiyet iıoktasi~daıi" reddedil
miştir. 

Vefa mezunlarının 
veda müsameresi 

E9velki gece T epebatı tiyat
rosunda 928 - 929 Vefa mezun
ları bir müsamere vermitlerdir. 
Müsamerede emealsiz lkalaba
lık vardı. Mezun Efendilerden 
bir grupun temsil ettiği (insan 
sarrafı) piyesi o kadar muvaf
fakıyetli idi ki güzide hazirun 
tarafından fevkalade alkışlan
mış ve takdir edilmiitı•. İnsan 
Sarrafı rolünü oynayan Baha
eddin Bey istikbalden büyük 
ümitler vermektedir. Faruk B. 
çok pişkin ve antikacı rolünü 
oynayan genç te büyük bir ka
biliyetin İşaretidir. Faruk Bey 
verdiği bir hitabede Vefa mek
tebinin büyük adamlar yetiştir
diğinden bahsetmiş ve mekte
bin lise olması temennisinde 
bulunmuştur. 

büsünden vaz geçmeli ve ta
kip edeceği her hangi bir hattı 
harakette Fransa ile istişare et 
meli idi. Yani Fransa, para mu 
kabilinde Avusturyayı siyasi hi 
mayesi altına almağa tefebbüs 
etmişti. Avusturyayı 1922 sene 
ainde imzaladığı ve bugün de 
tefsiri Lahi mahkemesine hava 
le edilen Cenevre protokolunun 
daha şümullü bir neticesinden 
kurtaran İngilteredir. İngiliz 
bankaları, İngiliz hükumetinin 
tesirile derhal Avusturyanın 
imdadına koştular ve 3 milyon 
İngiliz liralık bir avans ile A
vusturyayı Fransanın eline düş 
mekten kurtardılar. Avusturya 
hakkında takip edilen bu siya
sette Almanyaya karşı Fransa 
ve İngiltere tarafından takip e
dilen siyasetin bir nümunesi
dir. Sanki büyük bir piyes oyna 
nırken, perde arası buna çok 
benzeyen kısa bir oyun da oy
nanmıştır. 

* •• 

Vill111etle 

Sakalar '· 
Esnaf mıdırlar, 
değil midirler? 
Sakalardan da esnaf vesika

lı aranmaktadır. Ayni :zaman
da sıhhi muayeneye de tabidir
ler. 

Bazı sakalar kendilerinin es
naf olmadıklarını ve binaena
leyh esnaf vesikası alamayacak 
!arım iddia etmitlerdir. Dün bu 
hususta vali muavini Fazlı B. 
bir muharririmize demiştir ki: 

"- Hamallar esnaf sayılır 1 
da, sakalar nasıl olur da eanaf 1 
sayılmazlar?., 

Ziraat müdürü 
Ziraat müdürü teftiş için dün 

Beykoz ka:ıaaına gitmiştir. 

B~ledigede ( 

Daimi encümen 

Yeniden intihap 
edilecek mi? 

Belediye daimi encümeninin 
teşrinievvelde yeniden intihap 
edilip edilmemesi mevzuu bah
solmağa başlamııtır. Belediye 
ile vilayet tevhit edilmeden ev
vel, belediye daimi encümeni 
lıer sene intihap edilmekte idi. 
Fakat şimdi daimi encümenin 
icrai itleri deruhte ettiği için 
her sene değişmesinde mahzur 
olacağı ileri sürülmektedir. Bu 
mesele tehir meclisinin tetri ı
nisani içtimaında halledilecek
tir. 

Bir şehir istatistiği 
Tutulan bir istatistiğe göre, 

şehrimizde 50965 arsa, 685 boa 
tan, 949 bahçe, 19 park, 267 
mezarlık vardır. 

Diğer bir iatatiıtiğe göre, 
tehrimizdeki binalardan 4545 
kataız, 46939 bir katlı, 54236 
iki katlı. 23119 üç katlı, 5037 
beş katlı, 1568 daha fazla kat
lıdır. Son zamanlarda şehri-. 
mizde fazla katlı hm~lir Ço°fal-
li:ıişl?r. -

Bir caddede yapılan 
yanlışlık 

Mustafa Kemal caddesinin 
intaatmda fenni birhata meyd11 
na çıkmıtlır. Bu yüzden olduk
ça mühim bir mikdar para yan
lışlık yüzünden sarfedildiği an
latılmaktadır. 

Operatör Emin Beyin şehre
minliği zamanında bu yolun bi
rici kısmı açılmıştı. Burası açı
lırken arazi münhat bulunmuş 
ve hariçten azami masraflarla 
toprak getirtilmiştir. Bu suret
le burası doldurulmuştur. Bun
dan bir müddet evvel de yolun 
ikinci kısmının açılmasına baş· 
!andığı vakit büyük miky<>.sta 
toprak çıkartmak lazım gelmiş 
tir. Yapılan tetkikatta yolun 
evveli bu kısmı açılması lazım 
geleceği ve çıkan toprakların 
da masrafsızca diğer kısma ta
şınabileceği anlaşılmıştır. 

Yolun üçüncü kısmında iı
timlakata devam edilmektedir. 

tisadi ve mali değil, birinci de 
recede siyasi bir mesele olduğu 
na göre, Avrupa ve cihan siya
setinin şayanı dikkat bir safha 
ya girdiğine şüphe etmemek la 
zımdır. İngiltere ile F ransanın 
Almanyayı takviye etmek ve 
Almanyayı zaiflaştırmak siya
seti Amerikanın da lngiltereye 
iltihak etmesile had bir safhaya 
girmiş bulunuyor. Harbiumu
miden beri Amerika küskün bir 
vaziyette Avrupa işlerinden eli 
ni çekmişti. İngiltere ile Ameri 
ka Avrupanm haricinde teşriki 
mesai etmişlerdi. Fakat Ameri 
kayı Avrupa işlerile de alaka
dar etmek için İngiltere tarafın 
dan yapılan teşebbüs şimdiye 

kadar bir netice vermemişti. 

Amerika şimdi bundan siyasi, 
mali ve iktisadi kudretile Avru 
pa kıt'asına geliyor. Bir nutuk 
la Hoover Amerikanın 6 mil
yar frank fedakarlıkta buluna
cağını söylüyor. Bu, Anupada . .. .. .. . -

Gene eski 
Hikaye -----
Tıp fakültesinin nakli 

doğru dej{il 

" laboratuffarların nakli 
kolay iş değildir 

Tıp fakültesinin tekrar lstnn 
bul tarafına nakledilmesi gene 
mevzuu bahaolmağa başlaclr. 
Fakat resmen, fakültenin lstan 
bul tarafına nakledilmesi düşü
nülmüş veya kararlaştırılmış 
değildir. Nakil meselesi şah.ti 
mütalealardan ibarettir. Diin 
bu husu.ta darülfünun emin: 
vekili Muatafa Hakkı B. bir 
muharririmize demiştir ki: 

- Tıp fakültesinin İstanbul 
cihetine nakli ne divanda ne de 
rüesa encümeninde kat'iyy.n 
mevzuu bahis değildir ... 

Diğer taraftan bir müderris 
te bu nakil meselesi hakkında 
şu fikirde bulunmuştur: 

- Başka memleketlerde bii
tün şehir haatahaneleri fakülte 
!erin emrindedir: Bizde ise Tıp 
fakültesinin tahsiaatı ile acıt
mış 400 yataklı bir hutah~ne 
var. Talebe burada tatbikat gö
rüyor. Fakat söylendiği gibi fa 
külte lıtanbula nakledilirse ta 
sarruf yapılamaz. Çünkü nakil 
İçin asgari bir milyon liradan 
fazla para lizımdır. Fakültede 
hastahaneden daimi surette is
tifade eden son iki klinik aınıfı 
vardır. Belki bu iki sınıfın nak
li daha mucibi alıradf '~ ~a;: 
..-nıi ôtüı:. ltalbuİci diğer ıınıf
lar laburatuvar sınıflarıdır. Bu 
sınıflar hastahanelerden ziyade 
liburatuvarlardl' çalışır. Halbu 
ki liburatuvarların İstanbul 
cihetine nakli ve bütün tesisatı 
ile yeniden vücude getirilme 1 
çok mühim masrafı muciptir. 

Emlak vergileri 
itirazları 

Dün Fatih mal müdürü İbra
him Beyin riyasetinde emvali 
gayri menkule İstinaf komisyo
nu toplanarak, Maliye tahsil 
şubeleri tahakkuk memurları 
tarafından tarhedilen emlak ve 
arazinin vergilerine vaki olan 
itirazları tetkik etmekle me~
gul olmuştm-. 

Ada kadastrosu 
Şimdiye kadar yapılmakta o

lan Ada kadastrosunun bir an 
evvel ikmali için kadastro he
yetleri reisi Rüştü Beyin riya
seti altında heyet azasından Sıt 
kı, Sait Cemal, Şerif Beyler A
daya giderek icap eden tedbir
leri almışlardır. 

him bir kuvvettir. Bu kuvveti 
İngiltere ile beraber görmeğe 
şimdiden hazırlanmalıyız. 
Amerikanın lngiltereye il

tihak etmesile, F ransanın Ver
say sulhundan beri Avrupada 
tesis ettiği Hekemonya sarsılı 
yor. Belçika, Lehistan, Çekos
lovakya, Yugoslavya ve Ro
manya, Almanyayı ihyaya az
metmiş olan bir Amerika ve İn 
giltere için kafi gelmiyor. Esa 
sen bu devletlerin bazılarmc!a 
F ransaya karçı sadakatsizlik •. 
laimi belirır.eğe b?~l<.ôı Yugoa 
lavyada ve Romanyadn Fran
sız siyasi nüfuzu Alman ikt:. a 
di nüfuzu ile çarpışmaktadır. 
Fransa bu sıkışık vaziyEtte dü
ha mühim ve daha büyük men 
faatler aramağa mecburduı·. 
Biı· Rus - Fransız itilafı her 
gün daha yakın bir ihtimal ~-k 
!inde belirmektedir. Her halde 
Avrupa tarihinin yeni bir d~
nüm noktasına g~lmiş b:.ıh.ınu 
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G Türkiye için Hariç için 
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Gelen evrak geri verilmez 
Müdd•ti geçen nushalar 10 kuruş 

tur. ClZ~le 'em tbaaya ait işler 
İç. n rr -1 iy te mür;caat edilir4 

Gclz t niz itil.n!arrn mes'uliyetini 

k ·• et ez 

ug Ü H va 
O•iM e ıazla hararet 29 

e z 18 i •·. 
Bug ·n 1ruzrar yraz. 
Hııva aç k. 

rv atbuat hürriyeti 
Arasıra bı' m memlekette 

"matbu t huı rıyeti , olmadıgı
nı ıl ri surenler şu son günler
de bazı İstanbul gazetelerinin 
yazılarını okuduktan sonra bil
mem gene bu batıl iddialarında 
ısrar ederler mi? Bizde matbu· 
at o kadar serbesttir ki, gaze
telerde bugünlerde yazılan şey
leri sokakta iki kişi biribirine 
tekrar etse h'\lk tükrüğe boğar. 

Benim anlayamadığım bir 
ııokta vardır. Hep hakikat söy
lediğimizi ve aradığımızı iddia 
ediyoruz .. Bu mübarek matah 
küfür etmeden, terbiyesizlik et. 
meden ortaya çıkarılamayor 
mu? Biribirimizi edep dairesin· 
de iskat ve ikna etmenin yolu 
yok mudur? 

Bana diyorlar ki küfür eden 
gazete satılıyormuş ... Belki, la
kin bu muvakkat bir rağbettir. 
Küfür her zaman dinlenir şey 
değildir. Selamsızda Çingene· 
!ere para verip kavga ettiren 
ve bundan zevk alan amatörler 
olduğu gibi küfür eden gazete
yi de arayanlar bulunur .. Ama 
üç gün sonra küfür biter, bitme 
se de kimsec!e an u kalmaz .. En 
güzel plakları bile dört defa din 
leyince bıkıyoruz .. 

MİLLİYET 

Yolcu mektupları 
Kozacılık Bursa için iltilıi bir monopoldur - Giizel ve 
yumuşak ipeğe karııan genç kanı - Gcılin fasulgası, 
Tophane patlıcanı ve lıolo şeftalisi - Konserve fabri
kasına sermaye temin edilirse Tilrkigenin " Libis ,, i olur. 

10 
Bunanın en büyük servet menbaı on iki saatten az değildir. 

,üpheaiz ipekçiliktir. Harpten evvel Bu - gayri ineani diyemem -
boş milyon kilo koza yeti,tiren bu fakat her halde gayri sıhhi ,..;esai 
mıntaka, haı pte pek az dut ba!ı~el~ tanının kötülüğünden bahsederse
rinin tahrip edilmesi ve kozacı hal· niz fabrikacılar size ,u cevabı verir 
kın hicret etmesi yüzünden !İmdi ler: ''lfçiler henüz acemi oldukların 
bir milyon kilo kadar bir şey iıtih- dan Ücretlerine nazaran. liizım gelen 

sal edebiliyor. lstihıalitın eski hali- randmanı alabilmemiz için biraz faz 
ni bulması için "Koza borsası,. nın ı la çalıştırmaia mecburuz. Aksi tak
meaaiıi ve zürraa fidan dağıtması dirde Avr1ı1pa piyasası ile boy ölçüşe 
memnuniyetle kaydedilecek hizmet- meyiz.,, 
lerdir. "Kozacılık mektebi., ve ''Rö- Mesai kanunu Meclisten çıkınca 
cekçıiik enstitüsü,, memlekette fen- bu bahaneler artık mevzuu bahis ola 1 
ni kozacılığın ve iyi böcek yetittir- mayacaktır. Fakat o zamana kadar, 
me usullerinin ta nimini temine çalı ' biraz eksik Ucret pahasına da olsa, 

,an ve hiıkümet·e bu işin ne ka- , acaba bu zavallı çocukları biraz ek 1 
dar cıddi teliıkk. e·ı.:ı;ğ·r.i gôstc- sik çalıştıramazlar mı? 
ren iki mü emm 1 miıe ~ir. Çünkü, esasen a·atıp bir iklimi o· 

Bu mcsaiy v teşk ı ragmen lan Borsada çalışan bu çocuklardan 
Busra aatte m sela lll. un ve ha.. her sene ne kadarı '·cremden öliıp 
şaı ı:ıbi ibr 7.am:m' başka nuntaka gitmekte, ıiızel e yumuşak ıp ğc 
larda ıyi kazançlar gel' İş bazı ne kadar g nç ka ' ka. ktadır! 
mahsul tı, kozanın aleyhıne olarak, 

yetiştirmek için hali hisae" en bir 
meyil vardır. 

Halbukı Bur nın ulak ar3zi i 
tutune hiç müsait olmadığı gibi af
yon da Buraaya has bir mahsul de
gildir Bunlar Turkiyede daha çok 
iyi bir tarzda istihshl eden bir çok 
manatık oldugu halde İp k kozası ı 

hemen hemen yalnız Bursaya mah
ıus bjr mahauldur. 

Diyorlar ki un'i İpek tabii ipe
ğin yerini alacak kadar amansız bir 
rakip olmuftur. ipek piyasası fev- 1 

kal.ide düşkün olduğundan ihracı 1 
mümkün olamıyor. 

Bunlar az çok doğrudur. Fakat 
bir çok sanayide Bursa ipeği rakip
siz olduğundan heı· zaman aranacak 

tır. Saniyen, Burıanın ipekli kumaş 
fabrikaları Bursa kozalarının en bü

yük müstehlikidirler ve bundan •on 
ra daha fazla da olacaklardır. Sali
sen, dü,kün olan yalnız İpek piyua 
sı değil, hemen her maddei iptidaiye 
nin piyasasıdır. 

Binaenaleyh, Buraa zurraı toprak 

lan ve iklimleri için ilahi bir mono· 
pol olan kozayı her mahsule takdi
men istihsalde devam ebnelidirler. 

• 
Y eş. Bursan n yeıilligini yapan 1 

sebze ve meyva bahçel<rıc!ır. Bun· 
lar Çek rgeden baılar ve iki kilomet 
re derinligınd bir ıerit gibı tii 
"Kestel" e oradan on bc'f k:!ometrc 
lik bir me•afe dahilinde uzanır. Bu 
bahçelerin yetiştirdığı sebzeler için- ı 

de' Gelin fasulyes;,, , ''Topane pat- , 
lıcanl,, ıibi şöhretleri Bursa haricine İ 

kadar çıkmıı sebzeler vardır. Mey
valar arasında bütün Türkiyede 
meşhur olan "Holu,, ıeftalilerini u
nubnak kabil midir? 

Her sene mevsimde kamyonlar cıi 
vardaki bütün vilayetlere Balıkesire 
Kütabyaya, Eıkişehire, hatta Anka
raya Bursanın sebze ve meyvalarını 
ta,ırlar. 

Sebze ve meyvanın bol ve ucuz 

olduğu bu memlekette Türkiyenin 
en nefis ve en temiz meyve ve sebze 

konservalarını yapan bir de konser
va fab,·ikaır vardır. 

Dört sene evvel aktedilen Bursa 

lktısat konıresinde verilen bir ka
rar Üzerine tetkil olunan bu konser 
va şirketi bir kooperatiftir, fakat ko 
aperaiflerin hakiki rnelr•nizma•ı bıua 
da berneden•e tatbik edilmediğin 

den para mü.kilitı i~inde çırpın

-ıı.C Ü IUIWft!'IU! !'I :ıpz..C a4 "P(WW 
but hususi eşhasa devri ihtimalle
rinden bahsolunmaktadır. 
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Çapras kelimeler 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 

Nadirattan bir şey 

Bugün 
l:LHttMRA S're.nasında 

DOLLY HAAS 
OSCAR CA RL WEİSS 

ve bir çok yıld z ~ar mü
remmel muzikalı harikulade 

bir operet olan 
KUYRUKLU YILDIZ 

Jeliova, cennette insan çehre 
!erinin hiç değişmediğini farke 
dince vücuda ilahisi sıkılmağa 
başladı. Artık yer yüzünün in 
sanları amalinin hesabını ver
dikten sonra, cehennem yolunu 
mu tutuyorlardı ki, cennete uğ 
rayan olmıyordu. 

Yoksa toprak üstünde fen 
hnını almış ve insanlar ömrü 
ebedinin çaresini mi bulmuşlar 
dı da, ahrete gelen yoktu. 

Onun için cennette hayat yek 
nesak bir hale girmişti. Eh, 
yeknesak hayat ta kimia can;nı 
sıkmaz? 

Jehova nedimi has Saint Pi
erre'i çağırdı ve şöyl dedi: 

- Pieı·rd ~u nevr t nı d• · 
1J nilen hastalıgı ben hali ttim. 

11 - 1 Fakat güni.ın birind b ill tin 
1-..:..:~---..;...-...;.;;;;.......;_ ....... ;, bana musallat olacııoım ak '.l 

Yeni şeki{ getirmemiştim. Bu, böyl d·-
Soldan sağa vam ·demez. Sen heybeni al, 

yer yüzüne in ve ban oradan 
1 - Yakıcı su (6) Farenin düş· 

canımın sıkıntısını izale edeceno 
manı (4) 

yedi nadir şey getir. Bedii kıy-
2 - Kôr (3) Mektep (4) metleri, hacmi, eb'adı, mazisi 
3 - Kaldırmak (3) ~· •tecir(6) 

ne olursa olsun, hepsi de lk-
4 - Ynşıt (5) Erkekler (5) 

bulümdur. Y et-rki eş; bulu,. 
5 - Elemler (4) Köpek (2) 
6 _Tel'in (5) Elbise diken (5) maz şeyler olsun. Yedi tane eş 

siz nümune istiyorum. 
7 - Mantar <4 ) Saint Pierre: 
8 - Kazanç (3) Tren (5) 
9 _ Oyun kiiğıdmda birli (2) Is- - Emri u!Uhiyetpenahınız 

tikbal (3) Kuzunun sesi (2) başım üzere! Dedi. ve derhal 
10 _ çift değil (3) Olçü (.5) heybesini hazırlıyarak yer yüzü 

ne inmeg" e hazırlandı. 11 - Muatert icabı (5) Göz rengi 
O sırada kürrei arz, bütün 

<
3

> kainatı ile beraber mihveri üze 
Yu/ı:ardan aşalı 

1 - Zulmet (8) Uzağa iıaret(2) 
2 - Mihnet (4). 
3 - Zer deye konur ( 6) Danı ( 4) 
4 - Vasıta (4) 
5 -Zaman (2) Kadın hamamın-

da hizmet eden ( 5) 

rinde bat döndürücü bir hızla 
dönüyordu. Saint Pierre indiği 
zaman, ayağının altına Avrupa 
düttü. 

İhtiyar nedim derhal İşe baş 
!adı. insanların ve eşyanın ara 
sına karıştı. Onun için zamanın 
ehemmiyeti yoktu. Çünkü ha-

- Fransızçadan -

yatı ebediyeye naildi. 
Saint Pierre toprağa vasıl o

lunca ilk defa olarak insanların 
henüz ömrü ebedii ekserisini 
bulamamış olduklarını anladı. 
Ölenler ölüyordu. Eğer bun- 1 

!ar cennete gitmiyorlarsa, her / 
halde her biri vebali azim için . 
de idiler ve amali tartıldıkta 1 

cehennem yolunu tutuyorlardı. 
Maamafih, vazifesi bu olm0.

dığı için mevzuu hayli derinleş 
tirmekle uğraşmadı. Sad~e 7 
nadir şey nramağa koyuldu. Ni 

( Dolly Macht Kaniere ) 
filminde 

- Yaz mevsimi için -

BEBEK'te 

Kiralık Jah 
Dalyan UnUnd2 Salı> Bey 
yalısı mUbllell olarak ki
ralıktır. Derur.undakllere 

müracaat 

Dat1etler 

hayet günün birinde aradığı 322-326 doğumlulara~ 
şeylerin yedisinı bulunca, nadir 
cşy~ kolleksiyonu tamamlan- Piyade ve Levazım ve Sa· 

ıd • t k d ı nayıi Hharbiye sınıfına me -mış o u ve topragı er ·e ere< 
322 326 

d • 
1 1 esiri mil ı, ine d · ndü. ve sup : ogum u ar 

Jehova'ya istedigı §eyi ri tak 1 ve ~u c'oğumlu·arl mu~m leye 
dim etti. tabı kısa hizmet iter mukelıe-

Jehova kendisini hi.ısnü suret fiyetlerini yapmak üzre o•ta 
le karşıladı ve bütun cennet ehliyetnameliler 1 Temmuz 
sülı.kanı da Jehova'ya imtisal et 931, tam ehliyetnamelileri 1 
tiler. 1 Eylül 931 tarihinde hazırlık 

Saint Pierr mutevazıane kıt' alarına sevk olunacakla-
dedı kı: rından bu g'.bile•in hemen 

- Ya uluhiyetpenah ! İstedi askerlik şubelerine müraca· 
ğiniz yedi şeyi güç hal ile bul- atları. 
dum. Hattii bunlardan bazda- Posta teavün cemi
rından yer yüzünde e&er bile 
kalmamı,tır. Çünkü en sonun· yeti ongresİ 
cusudurlar, onlan da alıp size lstanbul posta ve telgrat 
getirdim. ve telefon memurları teavün 

Ve yedi şeyi birer birer hey cemiyeti senelik kongresini 
besinden çıkardı. Bunlar da 28-6-931 pazar günü saat 
şunlardı: 17 de Beyoğlu postanesi fev· 

Bir kira arabası beygiri. 
Kocasına ihanet etmiyen bir 

kadın. 
Karısına ihanet etmiyen bir 

koca. 
Dans bilmiyen bir kız. 
Bir kadın tarağı. 
Vesaiti nakliyede kadına ye· 

rini veren nazik bir erkek. 
Bir bakire. 

kindeki dairede aktedecektir. 

iLAN 
Haliç iskelelerinde mazbut 

ve mahfuz 702 adet kestane 
ve 600 adet iblAmur çubuğu 

.. .......................................................................................................... . 6 - Temiz (3)lyi (;i) 
7 - Bey (3) Vermek (3) 
8 - Kız çocuk (6) Kiminse (3) 
9 - Tek deiil (2) Kabul etme-

mek (3) !"f<ııa (2) 

10 - Muv.Uık ( 4) İt ( 4) 
il - .E'.~in (6) Nota (2) 

Yeni n~şriyat 
TÜRKSPOR 

Bugünkü maç tafsilatını da 
muhtevi olduğu halde yarın 
sal:ah intişar edecektir. 

* * * 

Edirne 
ğünden: 

San' atlar mektebi müdürlü-

Bu sene mektebimizden 10 tesviyeci, 2 demirci mezun 
olacaktır. S;nai müesseselerimiıden böyle yetişmiş mektep 
görmüş işcilere ihtiyacı olanlar varsa mektebimize müracaat 
etmelerini rica ederim. 

Ist. Limanı sahili sıhhiye 
merkezi baş tababetinden: 

t 

\ 
ı, 

Hep vatan için millet için ça· 
lıştığımızı, çarpıştığımızı söy
lüyoruz .. Eğer böyle ise bu kü· 
für küfür esen kalem sahipleri
nin edep ve terbiyeden başka 
memleket uğuruna feda edecek 
!eri teyleri yok mudur? 

ipekçilikte Bursa için yegane te
reddüt noktası belki İpek fabrikala
nnda çalııan kadınlarla küçük kız
ların sihhatleri olabilir. Bu piçareler 
kendileTini uzun sayhalarla davet e
den fabrika düdüklerini iıitip gece 
yarısından bir kaç l41at •onra yatak

larından fırlar ve şafaktan evvel ru
tubetli itlerinin batına koıarlar. 

Fabrikacılar için yatın küçüklüğü 

ve İfçİnin ıihhati gibi endişeler mev 
cut değildir. Onlar isterler ki asgari 
yevmiye ile azami mesai müddeti 

zarfında namütenahi faideler temin 
etsinler ... Ve bu mesai müddeti ya
zın pfaktan guruba, kıtın da - gün 
ler ,.a olduğu bahaneoile - gene 

Kooperatif olduğuna nazaran bah 
çe U;biplerinin v111i mikyasta itlirak 

eımi, oldukları ve binaenaleyh bun
ları mahıulünü kon~crva haline ge• 
tinnekte bulunduğu fikrini veren bu 
Jirkette avukat, tüccar, kalnumal, 

devlet memurlan gibi her sınıfa ve 
her mealeğe mensup zevat vardır, 

fakat bahçıvan ve bahçe sahibi yok
tur. Fabrikaya lüzumu olan sebze 
ve meyvalar da piyasadan bedeli 
mukabilinde tedarik edilir. 

Ameli ruhiyat 
Dr. Abdullah Cevdet B. 

Gustave Lebon'ın bir eseri
ni daha " Ameli ruhiyat ,, 
ismi altında terceme ve 
ta betmiş tir. 

Kapalı zarf usulile 50,000 kilo ÇUBUK KÜKÜRT alı
nacaktır. münakau günü 18 Temmuz 931 tarihine !1'Üsadif 
cumartesi günü olarak tespit eclilmiıtir. :faliplerin KÜKÜRT 
hakkındaki ıartnameyi görmek üzere her gün Galata Kara
mustafapaşı sokağında merkezimiz levazım dairesine müra
castları. Münakasaya iştirak edilmek llzre mezkür KÜKÜRT 
ıçın münakasa kanunu mucibince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını münakasa günü saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve mezkür saatte komisyonda bulunmaları ilin 
olunur. 

ile 9 adet taslak küreklik iki 
adet kayın 68 adet çam 348 
adet küknar kerestesi 16 pa• 
ket küknar çita ve 702 ıskarta 
küknar 407 adet muhtelifül· 
cins kereste 15 adet kez• 
görgen kerestesi 1524 kilo 
katran 460 kilo reçine 4 adet 
ceviz kt\tiiğtl 9 çeki kayın 
odun ve 3 çift sandal küreği 
5. 7-931 pazar gllnü ihale 
edilmek üzere müzayedeye 
çıkarılmıştır. İzahat almak is· 
teyenlerin Kerestecilerde Ha• 
liç orman idares'.ne ve talip
lerin de yevmi ihalede saa~ 
üçte Defterdarlık binasındaki 
ihale komisyonu~• müracaat 
eylemeleri ilin olunur. _,,. 

İstanbul Yedinci lcra Meınur- t 
luğundan: Gala tada Ömer Abit b~· f 
runda 4 numaralı yazıhanede sal<İ" 
iken elyevm ikametgahı meçhul bıl' 

Bu meyanda "Son 
posta,, 

Bu meyanda "Son Posta,, ar 
kadaşımızın hali gariptir. O a
caba bu müşatemeye razı mı? 
Orası malum değil. Yalnız is
temediği şey ite Adliyenin ka
htması ..... Bunu matbuat hür
riyetine mugayir buluyor. Bu 
da bir "tez,, dir. Son Posta Yıl
maz aleyhinde açılan davaya 
sebep olarak şu fıkrayı gösteri
yor. ' Halkın bunları feshetme-

ye hakkı vardır.,, 
Yanlıt !... Fıkra tudur: "Hal

kın bunları linçetmeye hakkı 
vardır.,, 

Evet! Y anlıtlık olmuş dene
cek! Denecek amma kari alda
nıp gider. "Feshetmek,, sözü 
için dava açılır mı? der!. .. "Fee 
hetmek,, ile adamı diri diri par 
çalayıp öldürmek manasına o
lan "linçetmek,, arasında eğer 
fark yoksa bu dava da haksız
dır. 

FELEK 

"Mi!l iget,, in Edebi Romanı : 21 

~&"ı'nı~~tı 
- tSlKlNLI KıSIM -

Bürhan Cahit 

Fabrika muktedir ve işinin bihak 
kin ehli bir mutabaaııı tarafından 

idare edilmeklo berabor az bir serma 
yeye i~tinat ettij'.inden bir türlü İn· 

kitaf edememekte ve pİyasamn ta

lebini iı'af arzuıile bankalardan ak
de mecbur kaldığı istikrazların yük 
ıek faizlerini öd~k zaruretine bi
naen de kir temin eyleyememekte

dir. 
Bu kıir"ızlık yüzünden de daima 

olduğu yerde kalmakta, bu dairei 
fasideden çıkamamaktadır. Kon..,r
va iatimil eden bir çok muhitlerin 
ihtiyaçlarını temin edebilecek mik
darda mal yetiştirmesi ve hattii Bur 

sanın bolluk zamanında aılan ve çü

rümeğe mahkU.m kalan meyvalarını 
konıerva halinde harice sevk etmesi 
pek mümkün olan 1>u fabrikaya on 
bet - yirmi bin lira kadar bir itlet
me ıermayeai temin edilecek olursa 
Bursa mıntaka"ı günün birinde uLi 

biı,, kadar mruf bir konıerva fabri

kasına sahip olacaktır. 
Sanayi ve maadin bankasının e

hemmiyetle nazarı dikkatini celbede 
rim. 

EN. E. 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 148 numeroda 

ŞARK PAZARI 
( Bazar D'Orient) 

Gömlek fabrikası ve her 
tuhafiye mağazası 

nevi 

Galata' da Abdullah Efeadi Lokantası köşesinde 25 numeroya 

il NAKLETMiŞTiR 

lunan Abdiılkadir efendiye. . 
İstanbul Mahkemei Asliye Biri"'. 

ci Ticaret dairesinin 9 Teşrinisa;' 
931 tarih ve 571 numaralı ilamiY e 
İtibarı milli Bankasına borcunuz ~ 

... ll' lan 2049 lira 38 kuruşu temını if 
fası emrinde tanzim kılınan ödrrııC 
emri zirine mübaşiri tarafından "''~ 
rilen şerhte ikametgahinızın me~ iti 
olduğu bildirilmiş ve ödeme eınrı" 
tarafınıza 38 gün müddetle Hant~ 
tebliğine karar verilmi~ olmakla ~ 
rihi ilandan itibaren müddeti me• . 

daı· re zarfında İstanbul 7 nci lcra 
resinin 341/7988 Ticaret dosya ıı~ 
marasını mustahsaban milraca2t 
şayanı kabul bir itiraz derme>'.•? ~ 
dilmediği takdirde hükmü ııarı t' 
gıyabınızda icra kılınacağı ".'aliı~ 
ve ödeme emri makamına kaırn ° 
mak üzre itinen tebliğ olunur. 

kımı her gün münavebe ile Es- ğım cevabını verdirdi. İkincisi l lerini o kadar azdırmıtlı ki, kal dardı, nasıl geçinirlerdi resmen !eri mülazım Rifata: 
sean, Tedmür ve Gadir istika- de yakalandı. Şeyh Sadunun a- binden ziyade adeleıini mütees malum değildi. Yüzbaşı Cela- - Bizi görünce hızlandılılr• 
metlerinde haraket ederek ak- damları onu bir sabah gezinti- sir olduğu bu çöl sergüzeştini lin muntazam teftitleri bile ka- hem cenuba gidiyorlar, dedidi. 
şam avdet edecektir. Takım ku ye çıkarken karargah civarın- tekrar etmeği düşünmemişti. fi bir malumata esas olamamış Hicin süvarileri beş kitif 
mandanları haraketlerinden ev da görüp mektubu verdiler. Fakat bu son davet onu içti- tı. Genç erkani harbin tahmini Ve filhakika onları görünce!". 
vel karargah kumandanlığın- Şeyh Sadun bu mektupta nabı gayı-i kahil bir halde bul- ne göre bu havalide iki binden 19.şla yol değittirip süratleriJll 
dan talimat alacaklardır.,, hem mehtaptan istifade etmek, muştu. Çölün meçhul ufukları- fazla seyyar arap dolaşıyordu. değiştirmişlerdi. 

Yüzbaşı Celil (Halep) ten hem de baş başa bir yemek ye- na doğru giden atlanm cenup Küçük köylerde ve kasabalar- Fakat mesafe gittikçe~~ 
gelen postayı derin bir heyecan mek için onu Tedmüre çağırı- istikametine çevirdiler. daki nüfusu da resmen kayıtlı yordu. Açık tarama yürüJiit" 

Şeyh Sadun gördüğü ikram- 1 Sıhhiye küçük zabitini çağı- la bekliyordu. En sevdiği arka- yordu. Mektubun bir kötesinde Yüzbatı Celil kendilerini ta değildi. Fakat bunların mevcu halinde onar metre ara ile ~ 
lara tetekkür ederek güneş çok · ran kumandan ona da sordu: daşı mülazım Rifatla ba:ı başa fransızça ile ve Zehra imzasile kip eden on iki kişilik süvari du da beş altı binden fazla idi. bestçe giden süvariler diıılıll 
yükselmeden yola çıkmak üze- - Bölüklerde hasta olan var kaldıkları zaman çöl ortasında şu satırlar vardı: müfrezesinden bir posta neferi- On üç kitilik süvari kafilesi bırakmıtlar, tüfenklerini ~ 
re veda etti. mı? kendilerine yudum yudum ge· "T edmüre gelmiyorsunuz. ni, nöbetçi zabitine yazılmıt bir sapa yollardan dolaşıp güneı· tuklanna sıkıttırmıtlar ok 1";; 

Şeyh güzel beyaz atının üa- - Piyadeden bir nefer var- len muharebe havadislerini mü Aynilkum - Tedmür yarıtın- mektupla (Aynilkum)a yolla- ten istikamet alarak Tedmüre havayı delip akıyorlardı. ç:_: 
tünde bir bulut gibi uzaklqır- dı. (Halep)e hastahaneye yolla nakaıa ediyor Türkiyenin de da bahsi kaybettiğim için size dıktan sonra (Tedmür) e doğ· doğru giderken sol cenahlarına idmanlı süvari hayvanları ,':t 
ken yüzbaıı Celi.! süvari bölü- dık. Burada vukuat yok. bu alete karııacağı günün bir ziyaret borcumdur. Eğer bu ru haraket etti. küçük bir hicin süvari kafilesi dakika sonra aralarında O""~ 
jü kumandanı müli.'!!ım Envere - Sıhhiye malzemesi ne i- yaklaştığmı anlıyorlardı. nu bekliyorsanız beklemediği- Göz alabildiğine imtidat e· nin sür'atle gittiğini gördüler. bet yüz metre kalacak kadal' 
sordu: lemde?. Çöl ortasında heyecan ve in- niz bir dakikada yanınızda bu- den izsiz, yolsuz çölde sür'atle Yüzbatı Celil kuvvetli dürbi cinlere yaklattılar. 

· 1 - niyle tarasaut etti.Sonra hemen _ı - Bölükte teçhizat noksanı - Tamamdır efendim. tızarla geçen uzun günlerde unacagım.,, ilerliyen süvariler tesadüf ettik y ba r' 
hayvanının batını onların önü- üz ıı Celil ilk i9aret ,. 

var mı? Maiyetindeki kuvvetin her genç erkani harp sinirleri çelik Genç erkini harp: leri ki.rvanları ve seyyar aişret k mak üzere bir el sil&h atıl'' 
- Hayır. feyile sık sık ali.kadar olduğu bir ay gibi gerilmiıti. Üzüntü- - Peki, dedi. Bu aqam ge- !eri kontrol ediyorlardı. ne estirecek istikamete çevire . . 1 R.f h tard• 
- Hayvanların vaziyeti?• için karargahta bir noksan bul den her gün mülizun Rifatla liyorum. T edmür Şeyhinin mi.nevi ida rek atını mahmuzladı. ıçı~ :::.::.ın 1ı:.~ s=~ çöl~ 
- Mükemmel. mak imkanı yoktu. hayvanlarına atlayıp muhtelif Genç kızın karargaha gelme resi altında olan bu yerlerde - Rifat, şunları takip ede- dek bold 
Levazım zabitine dönerek Yüzbatı Celil o gün süvari istikametlere doğru sürüyorlar si hoı bir ıey olmıyacaktı .• Yüz seyyar aıiretler pek çoktu. Fu- lim. Süratli!. ay u.. p 

ıordu: mülzımı Enver'in kumandasın dı. başı Celal g~en mehtapta Ted rat ile Hama arasında bu çöl Üç süvari arkalarında sarı Fakat hicin süvarileri • tİ~ 
- Kaç aylık erzak var. da bir müfrezeyi (Gadir) isti- Bu müddet zarfında Şeyh Sa mür şatosunun sütunlu divan- parçası üzerinde belli batlı bir kum bulutları bırakarak istika- atıldığını duymuşlardı. Bır f' 
- İhtiyat bir aylık.. F :ı.kat kametine yolladı. dun genç erkanı harbi iki defa hanesinde ya~adığı efsanevi mamure için bu seyyar aşiret- metleri değittirdiler. Ara sıra da develerden atlıyarak yere 

karargah levazımından istedi- Ve karagi.h emri yevmisi- Tedmüre davet etti. Bunlardan macerayı unutmamıstı. Fakat ler diledikleri yerlerde çadır ku kafilenin hareketini dürbüniyle yıldılar. 
!__...J:.Wm...AiUIWUıAJlwuıllu:Liıkli!lAUA!UM.ı~ml~i.· j,. u·wu:lli._ __ ...J.Jli!!.iıruls:..:i:i·İıİ;· ~b~iil..Wt!A.L..~mliAL:...~v ... a.f<k:';' a~liııall'r:..Jh'lla;rr['aolk~e~t!ıle~rr.

0

_<0~n'l(un~...ırrıu.ı:-:...· L!rutl}''(]O'!r.....tım'!'e"'v~a.ii:rım'!'e'1_._:V\>,a~z~İİl"fe~t~e__giotiı· rrıe~ .Jt;!!akip eden yüzbaıı Celal gittik -
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1 SA.~'A.T [ 1 1 
Dünyada neler oluyor? 

İnsan derisi 
iSAN'A 

11aıemıe 
1 

Modern san' at nedir? anket münasebetile 1 'Bir 
Muhataba •• 

Bir insan dcri'i ~ahibi hayatta 
iken emsalsiz bir kıymettedir. Fakat 
ölünce toprakta çürür. Şimdi A vru
pada İnsan derisinden, ticari maksat 
la istifadeye kalkanlar bile görül
mektedir. 

Sadri Etem beyin fikirleri lisan 
gore 

Taklit 
l'aktit aan'atin Alfadesidir. San'-

' •t taklit ile hatlar, fakat bundan 
~dini kurtardıktan sonra San'at 
İııtıini alır. Tabiat ve üıtadr kopye 
tden tilmiz, ne zaman bu teıiri al
bnda kaldtğr kuvvetlerden yakaarnı 
11Yırabilirıe ona o zaman san'atkar 
denir. Her devrin böyle kudretli 
8.ırı•atkarlar ve bir sürü de bu kud
tetti ıan'atkarların mukallitleri var
dır. Bu asırların kalbıırunda temiz-
1•>en taklıtcı.er sahte mal çıl<aran 
' rikalar gibi ç buk topu atarlar. 

San'atkar, tesiri altında kaldıgı 

"vetl n yakasını kurtarıp, hür
eı ve rst ] Hhıp olabikn a-

ve n ı ımdır. 

San'atın bütün ıubelerinden bah
setmeme imki.n yoktur. San'at hu
dudu içine kabul edilen edebiyattan 
şöyle bir bahsedelim. 

* * * Modern cemiyette modet·n aris-
tokrat, modern burjuva, modern de
mokrat_ modern iıçi vardır. Bu sı
nıflann da kendi hayatlannr taze bir 
deri gibi kaplayan san'atlan, fikirleri 
vardır. Hangi san'atın derisi kaldı 

Üstada be:ızemek bır t lebcnın 1 
F"<ıletr, bir olgunun aczidir. Her 
lan'atkar bizzat kendine ben-
~ .... Kendine benzemeyip te ba,ka- 1 
•ıqın teıirı altında kalmanın san'at- J 

it: hüviyetın sahip Olmamaktan J 
h • • k 

mana ı yo tur. ' 
'f carr altrnda k lmak, benze ek 

: laklit ayrı ayrr şeyler değildir. 
'.~~ınen yapılan taklitçilikle, gay-

tı ~uri taklitçilik ar;ısrnda zerrece 1 
1 

yo tur. lkisid Gl'rumdur. Adli 
~nunJarda belkı cınayetlcrın csba. 
l;. llluhaffefeoi vardır, fakat san'at 
~Unlarr bunu asla affetmez 
..:>an' atin dikkati müessire değil 

~e rnüt veccihtir. Saikai muhab
tle, sekı·i hal if.e işlenmit ıan'at 

~~ttılea·i zaı .. an denen adil bir h.8.· 
"llırı ter.yiz k:\bul etmez hükmü· 

~~n •bedi prar.ga bent mahkumü· 
~:r, 

Elif NACİ 

d Vasati Hindistan şairlerin
i en bir kadının yazdığı şiirin 
ercuınesidir.: 

Hayat 
~ Ben nemalanan bir tohumu 
~~dıran hayatı selamlıyorum 
kı onun biri havada, biri yerde 
d ~derj bilinmiyen kolu var-
:r •• 

i 1-fayat, daima görünür ve da
l~ gerizandır. Ben gelen haya 
~ ~e giden hayatı selamlıyo
ı. llı, Faş olunan hayatı da, giz 
·ilen hayatı da selamlıyorum. 

) Bir dağ gibi asılıp kalan ha
\ ltı Ve çarpan kabarup taşan 
1 ~ denizinin hayatını selam
'Yorum. 

t Bir nilüfer çiçeği kadar narin 
,': bir yıldırım kadar sert olan 
•lre--

' ı:ı selamlıyorum. 

1 Bir tarafı zulmette, bir ta
dlfı ışıkta kalan insan dimağın 
~ &it olan hayatı seli.mlıyo-

llı . 

1 tvde geçen hayatla, evin dı 
;~·~aki geçen meçhul bayatı 

8llılıyorum. Nese ile dolu ha 
ltı 1 . d'" ~ • ıztırap a yorgun uşen 
~'Yatı, ebediyen haraket eden 
t 'Yatı, alemi sükunete sürükli 
):ıı hayatı, derin ve sessiz ha
lı tı, dalgalarla güğreyen haya. 
'elamlıyorum. 

'-Nakili: Mehmet Nurettin 

~ .. Sinopta çıkan "Gö
l.iş,, nıecmuasının 3 ün 
~ii nüshasından: 

~il rüzgar kapılı evin kızları, 
noyunlar uzar. mış, saçlar 

B _tarumar 
n il rüzgar kapılı evın kızları 
lllutıar, el ele veren 

bulutlar •. 

s, . h 1 "ıııçler, ulya ar etekle

rinde 

etekle

rinde 

etekle

rinde 

~tı • ı· ., A 1 gız ı ruzgar ar 

~'çiyorlar bahar 

v 
e Cenuba doğru uzanı-

yorlar ••. 

n 
lb~· tiizgar kapılı evin kızları, 
\, ıtils mefkure emel hızları, 
ı • • 
er yüzündeki bütün 

çağırıyor, 

yıldızları 
çağırı

yorlar ... 

Ahmet Kutsi 

Sadri Etem B . 

rılsa, altından 5an'atın moı mor da~ 
marı, adcleleri, kemikleri meydana 

Ç!kar. 
Büyük harbe kadar kökleşen 

san'at cereyanlarını bir tarafa hıra· 
kalını. 914 te evinden çrkan adam 
918 de evine dönen ayni adam değil 
di. Harp srnrfların kadrolannı değiş 
tirdi. Srnıflarrn şuurlarrnda değitik· 
likler yaptr. Bütün san'at bedenleri 
derilerini değiıtirdiler. 

Klasik san'ati, klasik adamrn kla
sik olmayan oğlu bozdu. Harbe git
m.İyen ihtiyar nesil an'anesine sa
drktrr. Harbe giden ve dönen nesil 
kaidelerin dütmanıdır. Büyük har
bin gübreliğinde yeti,en harbe gide 

meyen neıil tamamile yeni •.• 
Harbe gidenler, harpten sonraki 

çocuklar harbin paikoloji üzerindeki 
tesirlerinden müteessirdirler.Harbin 
ilim ve teknikte yaptığı yenilikleri 
tuurlarında hissettiler. timin ve ekni 
ğin inkişafr kökleri harpten evvelki 
zamanlara kadar çıkan bazı san'at 
cereyan larına kuvvet verdi. Meıeli 
(Rimbaud)nun serbes nazmr, (Vhit 
man) ve ltalyan Fütüriıtlet·inin 
san'at telakkileri yep yeni şekiller 
aldrlar. 

* * * 
Modern san'at cereyanlarının şek 

le ait müşterek hatlarrnr şöyle hu
lasa etmek mümkündür: 

1 - San'atı şeklin verdiği esaret 
ten kurtarmak, tiire hakiki hüviyeti 
ni vermek ıiiri vezin, kafiye gibi ka 

buklardan kurtarrp halis fÜri orta
ya atmak. 

2 - Şiirin rüviyct zaviyesini ge
niıletmek. Onu ti. inkostiyana ka
dar indirmek. 

3 - Şiiri mantıkın ve zekanın e
saretinden kurtarmak san'atı doğru 

dan doğruya Affektii bir şekilde du 
yurmak. 

4 - Neıirde cümleyi mantıka gö 
re değil, ruhun akışına göre tanzim 
etmek. 

Umumi prenıiplerini huli.q etti
ğimiz modern san'at cereyanı, oa
acı, kübik, ıürrealist, popülist mek
teplerini ve bunların yanında p,·ole
tarya edebiyatını ihtiva ediyor. 

* .. * 
Bütün bu burjuva edebiyat cere

yanları san'ata menıe olarak k~n

di ferdi varlrklarrnr, ve bu ferdi var 
lrğı takviye eden psikolojiye el uza
tıyorıa_... 

Dadacdarın hareket noktası, san' ... 
atr sadece hia, · halinde kabul et· 
mekdir. Şu halde dada ıiiri yalnız 
his ·. halinde ifade edecektir. Şu hal 
de dad da •· • . a furın muvaffakiyeti et-
ya ale ruhun doirudan doğ-ruya te
~a.•mı .blı vaaıtaaile temin etmektiı·. 
fıkirlerın bu a.an'at cerey•-· d • -.......n a ye-
n yoktur. Halia tür hiHi old _ 
ğu gibi anlatandrr, Halbuki hisl: 
berrak değildir. Mantıklanmadık 
tasnif edilmedikçe ondan bir fey :: 
lamanrn imkanr yoktur D d ... . . • a a §11rı-

mn mu vaffakiyeti hafrzayr ve f'k . 
'kB.d H 'rrr ın ır. akikaten harbin sonla-
rında yaıayan insan için . t k 

ıı encce 
en tabii şey hafızasını unutmak ih-

tiyacından batka bir ıey olamazdr. 
* ... 

Sürrealiıtler bütün medeniyeti 
tekniki, zekiyı, ıadece cinsi hisler
le izah eden belden afağr bir felsefe 
nin basamaklarında dolaııyorlar. 

Çünkü nefsine, düşkün sınıf~~r,;rtık 
dünyayı, cemiyeti kıymet hukumle· 
rini arıcak belden a~ağı bir felsefe 
ile izah ederek devrin tereddisine 
bir fikri çeşnİ&İ vermek İstiyorlar. 

* * * 
Kübik edebiyat, Kıibik miın~ri 

o. kadar içti:naileımış, ve kun·etli 
bir surette yerini yapmı$ıa - bu da 

' onun zıttına olarak cndlvidüalıst ola 
ı ak kaldı Çunkıi o, ferdı {" r' ezi s•k 
let, cemiyeti Çinli I.; ~rn ay11 ına 

g çirilen demır farzediyor. Onun en 
büv.i1 kuvveti tedailerdir. ...... 

1 Harp ze. gini ha r•e büyi;k bur
' juv- ı olan al mı unutmamak 1 7 ım, 

ç~nkü o da kalrn enıcsın n han 

Seli.mi izzet B meılekda~ıma 

Edebi davalarda vekalet kabul 
etmek doğru mudu~ bilmem. Bu 
tehlikeli i!i fisebilillah deruhte ede
rek bana karşı vaziyet aldığ ınızı gö
rünce sevindim. Çünkü muhata
bım, çok şükür tanıdığım, görüştü
güm ve kudretinin deı·eceı.i.ni ölçtü
güm bir do,,ttur. 

Anket müna•cbeti!e bana ve be
nimle beraber bir k.ıç iswe tec.t.vüz 
eden kaleın sahibi için yaptıgun mu 

kabe!cyi nğrr ve 1 !la gali% hulu-

Bu şeytan fikrin onlara nereden 
geldiği malum değildir. Belki de ba
zı müzelerde inıan derisi ile teclit 
editm.iş kitaplardan .. Mesela Pariste 
Kaxnavale müzesinde 1789 d.l. Olen 
bir ihtil5.lcinin derİ!İ ile ve itina ile 
yapılmış bir kitap vardır. 

Filadelfiya ha•tane.inin kütüpha
nesinde ise Dr. Stotkton tarafından 
hediye edilıniş ciltleri İnsan dcriıin

d~n altr kitap vardır. 
nu kitaplnrdan biı-inde doklorur. 

şu el yazı ı olmntnal<tadrr. "Bu ki
tab Filad<lfiy,. hası n •ınde ve' ı 

yorsur; z. eden !\o!iss Ma ·ia L. 'in ı b ca ,_ 
Matbuat hayatında beni e t-alcın 1 nrn derisi ıle teclıt dilmi tir. 

tanıyanlarda" btri e ldug • içın Bu yıoru s k z ve ndakı ene lr 
şimdrye k 3r kale :mden b kadar 

1 

landalı kız di" er üc kitaba da clcri 
patavatsr. bir yaz ç k adıgını t · veMtiştir. Bu kitaplann deri erinr ili 
bii bilir iniz ğlayan bizzat Dr. Stockt n'drr 

Sük t içinde çalışmayr "''' • Bu deriler trpkr do uz derısınc be'l 
rim. Halta yası bahislerde bib ka· zemektcdir. farkr anlamak i in de 
n .ıtlere hurmet ctlığimı ondö·t yrl- ı·i işlennde mutahassıs olmak ı·zım· 
lık gazctcc;ılik hay'ltrmrn doı ı dır. 

olna gazeteler İspat eder. ) Kamil Flamaryonun d kıitlıpha 
Fakat siynai ve ilm! kanaat1erime 

tal gÖbe inin keyfini getıren, ica
brnda k tda, katrla güldüren, katrla 
kıı.t•la agl.ıtan bir n'atı vardrr. Bu 

1 kaba san'at soz de demokrnlt r adı / 
da h~Jkçıdrr. ı 

de hurmet dilme ini i t k hak-
knndır zannederi 

* * * 
lrticaın ta kendiıi olan (Ncokla-

sizmİ) modern cereyanlar ara'Srnda 
saymak iıten1İyor. 

• * .. 
Halbuki bugün kitle halinde ıstr· 

rap çekenler var. Bu dert dünyanrn 
her tarafında memleket memleket, 
şehir tehir, kapr kapr dolaşryor. Ya 
ni san'at için, inu.n ve tabiat, hassa. 
siyetten batka bir mevzu çıkıyor: 

Cemiyet .. Çünkü derdin oradan gel 
diği malWıt .. 

Mehtaptan bahsedene dönrp ba
kımyoruz. lnsanr fert olarak çok iyi 
tanryoruz. Fakat bilinmeyen, her 
gün yeni bir dertile karımuza çıkan 

cemiyet mistik bir kudretle ruhlarr 

sarıyor. Modern hayat şartları da 

cemiyeti san'ata hülanettiriyor. Kü

bik mimari bir taraftan hendeıe zcv 

kinin, bir taraftan da cemiyetin bu
günkü iktı•adi farllarının netice.. 

sindedir. Onun iıtediiim vuzuh, ve 

yeni adamın gayesi yeni bir cemi

yet halketmektir. Bu ıan'at şekil i
tibarile modern san'a cereyanlaı·ile 
birlikte yürümekle beraber nuhtcva 

itibarile onlardan ayrrlryor. Geniı 

bir ıekli hürriyeti içinde mümteva 

birliğini muhafaza ediyor. Konıtrük 
tüvism bir ziya menfuru gibi pard
dıyor. 

Ben, bunun tatmayan bir yol ol
duğuna kaniim, çünkü orijinalite en 
büyük orijinalitenin arkasından 

dertleriniz külevi. Orijinalite (Ben) 
de reğil (Biz) dedir. Onu keıfet
mek lazımdır. Zanederim asıl san'al 
da en büyük orijinalitenin arkesın
dan kotandir. 

Sadri ETHEM 

Vedat Nedim •B:in modern 
s mat hakkındaki fikirle:; 

Veda( Nedim ü. 
Modern san'at, uAnkaku1u,, ile 

~Muz" un çiltlqmesinden doğına 

bir nevi nebati mahluktur.! 
Dr. Vedat Nedim _____ .......................... _ 

Görüş 
Sivaıta intişar etmekte olan 

"Görü& mecmuasının üçüncü ... 
nüshası çıkmıştır. Şair Ahmet 
Kudsi Beyin gayet güzel bir şi
irini, Muhiddin Sebati Beyin 
abideler hakkındaki gayet vu
kuflu bir yazısını ve diğer kıy
metli ilim ve san'at makaleleri
ni ihtiva etmektedir. 

Yazdığrm mak .. tedc pek sakin ol· 
madrğımı ıtiraf ed nm. Fakat azı· 
zim Seiami İzzet Bey, yapılan hü
cuma göre bu mukabele zanettiiği

niz kadar tiddetli olmasa gerek. 
Ringa çıkrp döğüşmeye hazrrla

nan bir hasma balo kryafetile kartı 
durmak mümkün müdür? 

iyi ve fena Türk li..,nrna yirmi 
cilt eser vermiı bir adamı Aksaraylr 
Pembe hannna ben•eteni ben paçav 
raya çevirmezsem hakkını verme
miı olurum. 

Arapçama'da bir kulp takmıyaca
ğınızı bilıem ıize: 

"Kellimümase ali kaderi ukulihim" 
sözünü hatrrlatmak isterim. 

Bakın sizinle nasd tatlr konu,u
yoruz ve bu tekilde daima konuta· 
biliriz de.. Fakat azizim, tatlı uykun 
da seni kaba etinden ıaıraıı tathta 
kurusunu yakaladığın zaman: 

- Ey güzel mahJUk, beni jncit-
""n" meden muradın nedir. O tır.ın aifzı-

na yazık değil mi ki beni mrmak 
zahmetine katlanryor. 

Diye brrakrr mrsrn, yoksa kafasr
ru ezer misin? 

itte bu mesele böyle olmuştur 
azizim. Hani konyalrnrn dediği ı:ibi: 

Biz helva demeaini de biliriz, hal
va demesini de. 

Yeter ki erbabını bulup ta helva 
diyebilelim. 

Hani Ziya paf8: 
Tekdir ile uıılanrnayanın hakkı 

kötektir. 
demiı ya, hatti. haddini atrnn, liir
nı taııran olursa onun da halt.kını bu 
şekilde vermek caizdir. 

V aktile Ahmet Mithat efendi 
Babıiili caddesinde muharrirleri dö. 
vermiı. Ben öyle zannediyonım 

ki lisan ve nezahat noktaıından Ba

bri.li'nin bu statüko'su değiımemit· 
tir. 

Şimdi biraz da şu asıl isrnile Mau
rice Dekobra meseleıine gelelim. 

Eski ve yeni harflerin farkından 
veFranıızca asılların aynen yazılma 
maıı kabahatinden bu muharririn 
iımindeki (De) nün asalet mukabili 
(De) olmadığrru yazıyorsunuz. 

Kuvvetli bir müdafaa içinde böy
le zayıf ve günahı muharrire ait ol. 
mayan bir çürük İp ucu ile makale
nizi bağlamanızı size yakıştırama

dım. Benim bildiğim Seli.mi izzet 
Bey mugalatayı ancak mizah sahife
lerinde yapar. 

(Maurice Dekobra) yr daha iyi 
anlamak meselesine gelince üı1Ubu
nu pek sevdiğim bu muharririn da
ha methur olmadan yazdrğr ve hat
ta yeni kitaplarındaki listede İsmi 
olmayan eserleri de dahil olmak üze 
re diyebilirim ki hepsini okudum. 
Birini adapte ettim. Son yazdıkla
rından ( Les Tigreı parfume&) sini 
tercüme ettim. 

Maamafih Avrupa, lisanile, m~deni 
yetile, hayatile bizden daha o l<adar 
uzaktır ki benim de, sizin de; hepi
mizin de anlıyamadığımız pek çok 

tarafları vardır. Ne yapalım, hep be 
raber anlamaya çalrıacağrz değilmi? 

Hürmetler azizim. 

BURHAN CAHIT 

-····-··-···-·······-·············-············· 
Hız 

On beş günde bir Ankarada 
çıkmakta olan (Hız) gazetesi
nin üçüncü nüshası kıymetli yd 
zılar1 muhtevi olduğu halde İn· 
tişar etmiştir-

insan de
risinden 
miizedek i 

kitap 

Bardaki insan derisi 
nesinde böyle bir kitabr vardr ve cil 
di kendi hürmetkıirlanndan bir ka-
dının vasiyetnamesi mucibince. öl
dükten sonra derisi alınarak yaptırıl 
mııtı. 

Halbuki şimdi Paris barları, fiat 
tarifelerinin yanına insan derisini 
yüzerek ve içini doldurarak korkunç 
tezyinat yapmaktadırlar. 

Selanikte 
HiristivanlarJa 

Museviler 
geçinemiyorlar. 
Selaııik 24 (A.A.) - Hil

kumet memurları, halkı · Ya

hudi tacirlerini boykot etme
ğe davet eden talebe cemi
yeti mensupları arasında hil
küm sürmekte olan galeyan 
C:olay;sile vukuu melhuz kar

gaşalıklara mani olmak için 

daha sabahtan bir takım 
tedbirler a:mıştır. Bazı so

kaklarda hıristiyanlarla mu

seviler arasında vukua gel

miş olan arbedeler pek o 

kadar ehemmiyetli değildir, 
Makedonya \alisi M. Gona

tas, neşredilen beyanname
lerin toplıınmasmı ve neşre

denlerin tevkifini emretmiştir. 

l!afıkçılar arasında 
Roma 24 (A.A.) - Popo

lo c!J RorLa gaz!teslnin Ca-

5 

m 1 Muhabir mektupları a 

Mersinde Türkçe bil
meyen fellahlar .. 

Asırlarca ihmal edilen bu vatan
daşlara Türkçeyi öğretmek lazım 

Mersinde hastahane caddesi 
Mı:'..RSI Me-ıinin h ' i reh 

1 

uzvu olan liman iılet müdiri Hal 
re olduğu !!fbı tasvıre imk" !I kı Bey de bu fayanr hı ti.al ahengi 

1 yoktur, furkiyenı brr pajantası kıymetli bir nazrmrdrr •. 
mesabesinde olan bu güzel ıehrin Mersin ahalisinin, muhtclıf 

1 
ne oldu unu ani - k için bir d f.ı l r' tekelliım eden mahlüt bir un 
görmek k.fidir. surdan tc~ekkül eyledınni yazmrş 

Yazın bır dn-cc y kad havası trın. Her ne kadar bunların din v 
:ak ve rat olursa ~ s htan lısanları t- •den ayrı ise de, burad 

&J- ama kadar e.en serin bir deni:ı: do up bur-"1u 1 r ve Türk CB! s • r..J:z~in ve fabrik 1 rın mebzul bu~ İçınde kavn ':"DIŞ olduklanndan bu 
1 lan insanı ferahlandrrm;ıga kafidir. gün Türklerden ayrı ve gayn!ı. 

\1aheza sık -~ı ve sıcağın on z;;;ıde yoktı:ır ve kalpleri de bir Türk gib 
hissolundugu zamanlar, herkes göz çarprr:al"tadil'. Bu muhterem vatan 
ne denilen yaylalara giderler. Bura daşlar, Tiirklerin kara güplerinıl 

ahalisi .. "Sıcağın §İddetli zamanla Mücahedei millıyemizde cep bele 
rında geceJeri kalın bir buhar taba- alarak vatanın menafii iJiyeıini carıı 
kası ~ebrin üzerine çöker ve nefes ve başlarile müdafaa etmişlerdir. 

almak kabil olamaz!,, diyorlar. Ben Eğer bunlarrn türkçeden başka li· 
de diyorum ki bu kadar güzel ve 2en sanlarla konuımaları bir kabahat ise 
gin bir şehirde oturanlar o kada\.· bu kabahat kendilerinin değil, asır. 
erk bir cefaya tahammül etmelidir- lardan beri bunlarr idare etmiş olan 
ter. Zira gülün dikenine katlanmak münhedim Osmanlr hiikfunetinindir. 
18.zrmdrr. Tabasmr ba derecelerde ihmal edip 

Mersinde şayanı dikkat dört sİ· te lisan ve kıyafetlerini düzelteme
ma var. Büyük ve küçük Fahriler, yen ve dimağlarına Türklük afrsr 
Refik ve Rifat Beyler... Bu dört yapamayan bir idarenin bakiyei en 
harp arkadaıı hizmeti vataniyelerini kazı elbette ki böyle yamalı bohça-
bir arada yapımıtlar, muharebeden 
ıonra da biribirinden ayrılmamışlar 
dır.! Bunlar Merainin en ferahfeza 
bir mahalli olan belediye bahçesini 
tutarak ortalığr ,enletmi,ler, ve bü 
tünMersin halkrnrn hot bir vakit ge 
çirmesine imkin bulmuşlardır. Mer 
sindeki sinemayr da yazlık ve krşlık 
olarak idare eden bu candan arka
datlar tahmil ve tahliye işlerinde de 
ameleleri çalıtrrmaktadırlar. lıtiraki 
mesaide ve hüsnü imtizaç hususla

rında karikulade bir muvaffakiyel 
göısteren bu gençlerin beşinci bir 

tano' dan istihbarına göre iki 

balıkçı kayığı Stazzo açıkla

rındafbordo bordo;a gelmiş
lerdir!. Balıkçılar arasında 
balığı mebzul bir mahallin 
işgali yüzünden kavga çık
mıştır. 5 kişi 'yaralanmıştır. 
Bir tarafın diğer taraftan 

esir aldığı bir balıkçı denize 

atılmıştır. 

Bir deli 
Roma 24 (A. A.) - Mes

sagero gazetesinin Bolzavs' 
dan istihbarına nauran harp 
malullerinden birisi iki arka
daşını balta ile öldilrmüş ve 
yattıkları yatağı ateşe ver
miştir. 

Bir kayık devrildi 
4 kişi boğuldu 

Roma 24 (A.A.) - Gaze
teleriıı Pa'mi'den istihbarına 
göre bir takım delikanlıları 
hamil olan bir kayık, hamu
lesinin ağırlığından dolayi 

devri'miştir. 4 kişi boğulmuş
tur. iki kişi • le gilmrük me
murları tarafından kurtarıl-
mıştır. • 

4 senede 3 çocuğu 
olacak 

ailelere mükafat 
Roma 24 (A.A.) - Gaze

t~lere nazaran Roma valisi 

önilmilzdeki seneden itibaren 
5 sene için 6 tevellilt milka

fatı ihdasına karar vermiştir. 

Bu mükafatlar 4 evvelki sene 

urfında en aşağı 3 çocuğu 
olmuş olan ailelere verilecek

tir. Bıı mükaflar kilçilk ev

lerden, binalardan ibaret 
olup hususi bir komisyon 

marifetile meccanen tesEm 
edilecektir. 

lara ben1!er. Binaenaleyh kendi dili 
rini konuıan bu muhterem hal 
muahezeye hakkımız yoktur. Biz 
bundan sonra bunların çocuklanru 
kendimiz gibi yetiıtirmeğe muvaf
rak olursak bize katidir. Bu meyan. 
da bize mal olmuı olan babalar da 
yavaı yavaş bize rsrnarak Türkçeml 
zi seve seve öğrenir ve konuıurlar. 

Adana ve Mersin .. ilayetl fel. 
lahlanmn, ziraat ve ticaret hususlao 
rında vatanımıza yaptıkları hizmet 
çok mühimdir. 

Ragrp Kemal 

"Los Angeles,, 
Amerikan kabili sevk 

balonu yandı 

W ASHINGTON, 24 (A.A) 

Amerikalılar tarafından 

" Los Angeles,, tesmiye olu

nan sabığ Z - R. 2 Z<!ppelin 

balonunun Lakehurst hanga

rında bir yangın netitesinde 
harap olduğu bildirilmekte

dir. 

WASHiNGTON, 24 (A.A) 
- Evvelce verilen haberler 
hilafında olarak "Los ange
les,, balonu yangını ehemmi
yetsizdir. Balunun yalnız zar

fı hasara uğramıştır. Yangı
nın balona konulan yeni alet• 
!erde husule gelen bir elek
trik ceryanından çıktığı zan
nediliyor. 

Beyaz kadın ticareti 
Bar-Le· Duc, 24- (A. A) 

xavier F erri Pisami isminde 

koraikalı bir seyyar tacir ile 

yine ticaret maksadile seya
hat eden Charles Faceia'nın 
beyaz kadın ticareti yapmak· 
ta oldukları cürmü meşhut 
halinde tesbit edilmiş ve ken· 
dileri takip edilerek ve bir 
mahalde sıkıştırılarak tev· 
kif olunmuştur. Kendilerile 

beraber tevkif olunan 18 ya· 

şında genç kız itirafatta bu
lunmuştur. 

Mevkufların üzerinde mü· 

him mikdarda mebaliğin te

diyesini amir bir çok çekler 

zuhur etmiştir. Bu çekleri 

nereden ve kimden aldıkla

rını söylememişlerdir. lrtikii? 

edegelmekte oldukları çürmü 
tesbite yarayacak b•r takım 
muhıbere e·ırakı ve foıoı-

.llar vakalanmışt•r. 
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Tam gece yarısı bir 
silah düellosu •. 

Polisle iki firari arasında 20 da
kika ateş teati edildi .. 

Evvelki ıece Dolmabahçe sa 
rayı önünde tam gece yansı 
halkı heyecana dütüren bir vak 
a olmuş, biribirini takip eden 
ve yirmi dakika kadar süren si
lah sesleri fevkalade bir hadise-
nin cereyan ettiği zannını tev-

yüzba§ısı Şevket beyin emirbe
ri İzmitli 324 doğumlu Musta
fa dün Azapkapıda yüzmek için 
denize girmiş, fakat çamura 
saplanarak boğulmuttur. 

Bir mavna yandı 
lit etmiştir. Kuruçeşme açıklarında evel 

Bu hususta aldığımız malu- ki gece bir deniz yanğını olmuş 
mat şudur: Liman şirketinin 490 numaralı 

Dolmabahçe saı-ayı karakolu mavunası tutuşarak, bin müş
mürettebatından polis Zeki Ef. külat ile ve hamulesinin kaffe 
saray civarında devriye gezdiği si yandığı halde söndürülmüt
csnada yanına iki şahıs gelmiş, tür. Mezkur mavunanın yanın
kendilerinin merkez kumandan da Hasan kaptana ait bir mo
lığında askeri tevkifhane gardi tör duruyormuf. Kpatan motö 
yznları Hüseyin Avni ve Ah- rünü işleterek tecrübe yapar
met Süleyman olduklarını söy ken mavunada hamule5inin ü
l~mişler, tevkifhaneden iki şah zerine örtülen muşambaya ateş 
sın kaçtığını, takip ettiklerini, sıçramış ve bu ateş için için ha
yakalanmaları için kendilerine muleye sirayet ederek bir an 
muavenet edilmesi icap ettiğini içinde parlamış ve mavunayı 
anlatmışlardır. alevler içinde bırakmıştır. Atef 

Polis Zeki Efendi deı·hal gar pek müşkülat ile ve 12 sandık 
d_iyanlar~ muavenet etmİ§, fira hamule tamamen yandık~ 
nler takibe başlanılmış, fakat sonra söndürülebilın~~!f. Zabı
bu takip esnasında firar eden 1 ta }'.J~!? ~;;da ;ahkikata 
mevkuflar gardiyanl~a ~!~ 1 L~şlamı$lır. 

sin üzçiııe ltiş elmeAe başla- Oto. mobı·ı altında 
mışlardır. Bu vaziyet karşısın
da polis Zeki Efendi de sili.bi
na davranarak ateş etmeğe baş 
lamıılardır. 

Bu mütekabil alet seslerine 
Camlıköşk polis noktası İhsan 
Efendi yetitmit, o da Zeki EC. 
ye yardım ederek firarilerin ate 
şine mukabele etmittir. 

Firariler 11 kurşun attıktan 
&oıtra gözden kaybolmağa mu 
vaffak olmutlardır. Bu müsade 
ınede polis Zeki Efendi 7kur
tun, polis İhsan Efendi de 4 
lıurtun atmı,lardır. 

Kaza 
Arnavutköyünde Dere soka

ğmda oturan T er;;i Yaninin 9 
ya§ındaki oğlu Niko dün evleri 
nin demir parmaklığın kapısı ü 
zerinden atlarken dütmüt, par
maklığın sivri demirlerinden bi 
risi çenesinin alt kısmından sap 
lanıp damağına kadar girmittir 
N iko hastaneye kaldınlmıttır. 

Bir nefer l:oğuldu 
_!zmirde Y enikalede tayyare 

Unkapanında Atlama lafın· 
da 13 numaralı evde oturan 13 
yaşında Kadir dün 1899 numa

ralı otomobil altında kalmış, a

yağı kırılmıttır. 

Apukuryada mıyız ? 
Petro, Niko, Anastas ismin

de 3 sarhot Rum evvelki gece 
aralarında küçük bir fener ala
yı tertip etmişler, Apukurya za 
manı olmamasına raamen gece 
yarısından sonra sokağa çıkıp 
Rumca şarkılar söyleyerek hal 
kı rahatsız etmeğe başlamıtlar, 
fakat polisler tarafından yaka
lanmışlardır. 

Bir kadının yüzünü 
kestiler 

Dün aktam Nusret isminde 
bir adam köprü üzerin
dc.ı geçmekte olan Server is
minde bir kadının üzerine atıl 
mış ve jiletle yüzünün muhte
lif yerini keserek kaçmıthr. 
Server Hanım hastahaneye kal 
dınlmıştır. 

MiLLiYET CUMA 16 HAZlKAN 1931 

Birinci sahifeden geçen yazllar IL:!f;;t/Jii~;ıti{J 
vergide nasıl 

tenzilat yapıdı 
( Ba~ı 1 inci sahifede) 

vergiler ne tenzil, ne de cıba
yet usulleri tadil edilirdı" 
diyen ve H . Frrkaıırun bu necip te

şebbüsünü mefsuh fırkaya maletme 

ie ~ayret edenler, olsa olsa hi.disa
lın cereyanını takip edememi~ hiha
berlerdir. lsınet Pa,a hükumeti bu 
v"rgi tadilatını millete vadedeli yıl
lar oldu. Bu vaitler sözle kaltaydr 
münkirlerin ve nankôrlerin ink3.rına 
hedef teşkil edebilirdi. Fakat hüku
met h~r ıene Meclise takdim et
mekte olduğu bütçe liiıyih .. tırının 
esbabı mucibelerinde bu husus sRra

hatle itaret edilmiş ve hükumetin 
bu vadide hazırlıklarda bulunduğu 

if~de edilmiş.ti. Bütçe encüınenınin 
muhtelif seneler mazbatalarında da 
ayni mütalea vardır. Daha sonra ye

ni verci kanunlarının tatbiki ile ....... 
ridatta yedi milyon kadar bir tcne~

zül vuk~11 ıeleceği tahmin edilince, 
l&yihaların tehirini; varidatın tena

ku:-una mini olmak için bir foı·mül 
olarak ortaya atanlar oldu. Cümhu· 
riyet hükümeti böyle bir çareye baş 
vurmağa asla yanaşmadı. Hattı. is
met Pt. bundan on gün evvel Mil
let Meclisine tevdi ettiği, bütçe ta
sarruflarına dair olan bir t•"1tfı:e,in 
de hükumetin ~;iferi'tenzil ve ta
dil füi-;;;.ndaki prenıipinde ısrar 
ettiğini kat'i bir İfade ile tasrih etti. 
Ve nihayet H. Fırkasının bu büyilk 
muvaffakıyetini istltıar maktadile 
bazı hetha.hlar diyorlar ki: 

'"Hükumet vergileri indirme 
ğe mecbur oldu. Zira tahsillt 
yapılamıyordu. Vergi kaııun
Jarı tadil edilmese bu müşkü
lat daha geniş bir saha arze
decekti." 

Bu iddialara basit bir k"lirne oyu
nu ile değil, fakat rakamla cevap 
vermek imkanı vardır. 

Tadil ve tenzil edilen vergi ka
nunlannı bu münasebetle bir defa 
daha tekrar edelim: 

1 - Bina iratları (musal..kafat) 
2 - Arazi 3 - Kazanç. 4 - Sayım 

5 - Vera,et ve intikal. 6 - Mua
mele verıileri kanunlan. 

Bina iratları vergioi ıüphe yok 
ki diier bazı v..rgilere nith..tle tah
sili çok daha kola)' bir v..rıidir. Bu 
verginin tahsilatı son buhranlı sene
ler zarfında memnuniyete pyan ne
ticeler vermittir. 

Hükumet 929 hesabı kat'isini tan
zim ebniı bulunduğundan mulnir 

sene zarfındaki tahakkukatı ''e tah
ailitı santimi santimine öirenmek, 
kabildir. 

930 ıentıine celi.nce, mali sene. 
biteli henüz bir ay bile olmadı. Ma
amaflh ıelen malumat ve toplanan 
r•kamlara iıtinaden bu son sene zar 
fındaki vaziyeti de timdiden tesbit 
müşkül değildir. 

Evvela 929 dan baılıyalım: 
929 senesi hazir.e hesabı uınunıi

sindeki varidat cetveline 1röı·e mez
kür senede tahakkuk eden vt:rgi 

miktan 229,215,045 liradır. Ve hu 
yekundan 215,993,383 lirası ah.il e
dilmiıtir. 929 tahakKukatından 930 
ıeneıine müdevver bakaya i~e 13, 

221,662,42 liradan ibarettir. Ayni 
sene bütçesinde murakkam varidat 

muhammenah 220,546,000 lira iken 
bakayadan vuku bulan tahsilatın in
zimam.ile umumi tahıili.t muham

men miktarı ıeçmiı ve 224,143,619 
liraya baliğ olmuıtur. Ayni sene 
zarftnda yalnız Istanbul'un halen 
tadil edilmekte olan altı verei ka
nunu ile hazineye temin ettiği vari
dat miktarı iıe tudur: 

Musakkafat 2,781,135,38 
Arazi J 56, 700,62 

Kazanç 5,103,301,76 
Veraıei ve intikal 240,137,10 
Muam.,le 3 016 ' .490,15 
Sayım 119,382,19 

ve diğer vil&yetlerimize niıbetle nü 
fuıu keıif olan bu viliyetimiı-in ha

zineye temin ettiği umum vergiler 

tahsilıitı 929 da 17,587,499,97 li
rayı bulmaktadır. lzmir tah.ilôtı ise 
6,995,216,81 lirayı bulmu~tur. 

Tadilita uğrayan altı verı;i ha

srliıti İse 929 ve 930 tenelerindc fU 
yeküne baliğ olmuıtur: 

929 930 
" Takriben ., 

Veraset ve intikal ka- Istanbul mıntakasının 
nununun müzakeresi deniz yarışları başlıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
ri menkul umum emval ile veYaset 

veya vasiyet suretile vaki İntjfa hak 

lar1 ve kanunJarına göre tesçi)e ti.bi 
bütün hukuk v~ menafi veraset ve 
intikal vergisine tabidir. Yalnız u
mumi mülhak ve hu•usi bütçelerle 
idare edilen devlet müesseub ile 
köylerin manevi şahsiyetlerine vaki 

umumi intikaller, umum menafiine 
hidim cemiyetlerle umuma 11111hsus 

ibadethaneler ve meccani hastahane 
ve darül'i.ceze ve yetimhanelere Vol. .. 

ki menkul intikaller, v"raset tariki
le intikaJ eden bütün ev eıya11, fru 

v" kan koca ve ana babaya intikal 
eden menkul mallardan herbiri iıç

yüz lirayı geçmiyen miraı hiıseleri 

akraba ve ehibba gibi şahıslar arasın 
da alınıp verilen ve resmi bir Jaire 

tarafından teıçili mutat olmıyan ve 

tesçil edilmeyen bütün menkul he
diyeler, mütekabiliyet şartile yaban 
cı hükUmet1erin ıefirleı-İne sefaret· 
haneleri memurlarına ve bunların 

aileleri efradına vaki olan bütün iıı. 
tikaller, harpte veya etkıya müsa
demele;:;nJ;;:;,,a bunlarda aldriı 
yaralar neticeaiade ölen asker Ye 

jandarma efradının ve vazife esna• 
aında ölen polislerin fnı ve kuıları
na intikal eden bütün mallaı· , Tür
kiye Tayyare Cemiyeti piyane:o İJp-a 
miyeleri vuriclen muaftırlar. Keacli
lerine menkul ve ıayri menkul em
val Ye hukuk ve m"nafi İntikal e
den f'lluslar bu kanun mucöbince 
tarh n tahakkuk ettirilecek verıiyi 
vermekle mükelleftirler. Henüz ken
di namına vergi tarhedilmeden olon 
mükellef, mirasçıları tarahndan lem 
sil olunur. Verıi, veraset tarikile 
vaki intikallerde ôl"n kimtenin, di
ğer suretlerle vuku gelen intikal

lerde tasarrufu yapan tahsın ikamet 
ıihının bulunduiu mahal varic!at 
memuru tarafmdan tarholunur. Bu 
ikametıih lıôf ecnebi memlekette i
se Olen v a tasarrufu yapan §Bh

sın Türkiyedelci son ikametgiıJıını~ 
bulunduğu mahal varidat memuru 
tarafından a tasarrufu yapan fa· 

hıs Türkiyede hiç ikamet etmemit 
se Ankara vilayeti varidat müdürlü 
ğünce verginin tarh veya tahakku
ku yapılır. 

Veraıet ve intikal verciıinin mat 

rahı İntikal eden menkul ve gayri 
menkul mallar ile hukuk ve mena
fiinin bu kanun mucibince tayin edi. 

lecek kıymetleridir. Ve mükellef la· 

rafından verilecek beyannam" üze
rine tarholunur. Kanunun bazı ınad 
deleri encümene gönderilmi~tir. 

Mektep ve pansiyonlar 
MiitHkıben maarif vekaleti lara 

fından idare edilecek mektep ve pan 
ıiyonlar kanunu müzakere ve kabul 

olunmuıtur. 

Bu kanun layihasına ıöre leyli 

nununun tadiline, tahıilit imkfınsız 
hğı değil, billı.kiı vergilerin le\ z~İn -· 

de daha ziyade adaleti temin ve ci
bayet usullerinde bozı aksakları ber 
taraf etmek ve ~ikayetlerin önüne 

geçmek mülahazasile tevessül edil
mi~tir. Yoksa hükumet başta '.rÜm
rük gibi esaıh bir varidat membaın 
da tenezzüle uğrayan haııliıb göz 

önünde bulundurarak ve bir taraflı 

hareket ederek ıadece hazine menfa 

ati düıüncesile yürümek a?:minde 

bulunsaydı, bu altı verginin tadil ve 
tenzili yoluna sapmaz ve varida .. büt 

çesind"n yedi buçuk milyon gibi e

saılı bir rakamı kaybetmeye rıza 
göstermezdi. 

Vaziyet tahlil ettiğim gibi H. 

lise ve muallim mektepleri ve orta 

mekteplerle yüksek ve mesleki m<"k 
tepler kadrolarındaki mürettep a
,Jett"n fazla olarak alınacak ücı·ctli 

leyli talebe için bu mekteplere mul
bak olarak paasiyonlar tesis oluna
caktır. Leyli tetkilatı olmıyan nel.a
ri mekteplerde dahi Maarif Vek;ile
tinin müaaadesile panaiyon açılır. 

Pansiyonlarda taleh..den alınacak iıc 
ret pansiyonun bulunduğu yer1f'rde
ki leyli mektep ücretinin aynidir. 

Leyli mektep yoksa pansiyon ücreti 
mahalli vilayet encümeninin ve be. 
lediyesinin mütaleasr alınarak maa

rif v"kaletince tayin edilir. 

Meclis Cumarte~i günil 

edecektir. 
ic:lima 

Mütekaitler 
Anonim şirketinin 

hissell!ri -eiierinde mi kalacak? 
Cemiyetin Ankaraya bir he

yet göndermekten sarfı nazar 
ettiği yazılmıştı; Bu hususta 
cemiyet reiıi Ferit Paşa diyor 
ki: 

- Cemiyet Ankaraya heyet 
göndermekten vaz geçmiş de
ğildir. Yalnız Ankarada bulu
nan bazı mütekait arkadatlara 
mütekaitlerin hukukunun mü
dafaası için hükumet nezdin· 
de teşebbüsatta bulunmalarını 
bildirdim. Bu sebepten lstan
buldan ayrıca bir heyet gönder 
meğe lüzum görmedim. 

Mütekaitler cemiyeti namı
na mübayaa edilen otomatik 
makinelere gelince; bu makine. 
lerden bir kısmı lstanbula ge
tirilmiş ve bir bayie cemiyet na 
mına verilmişti. Fakat bir ka
nun ile bu otomatik rnakinel...-
Himayeietfale devredileceği i
çin l:iayilerde mevcut makinele
rin üzerindeki firmalarımızın 
kaldırılmasını lazım gelenlere 
tebliğ ettim. Artık bu makine
leri bizden hükumet mübayaa 
edemiyeeektir. Her sene çıkar
makta olduğumuz takvimi bu 
sene geç kaldığımız için çıkara 
madık. Maamafih cemiyet na
mına her ay intitar etmekte o
lan Maarifi umumiye mecmua
sı netriyatına devam ediyoruıı. 
Bir de mütekaidini askeriye ti
caret anonim tirketi namı altın 
da sekiz on sene evvel teşekkül 
eden §İrket aksiyonlar tabede
rek mütekaidine ve ailelerine 
satılmı§tı. Üç dört senedir aksi 
yon sahiplerine ne faiz, ve ne 
temettü verilmemiştir. Aksi
yon sahibi kadınlar cemiyete 
müracaatla ağlayorlar. Hakları 
nın meydana çıkarılmasını iste 
yorlar. Bu bap Ticaret müdi
riyetine ve vekaletlerine müra
caatta bulunduk. Neticeyi bek-
liyoruz.,, 

Mübadele 

Takdir 

' 

heyetleri 
Muhtelit mübadele heyeti 

tarafından evvelce mesai müd
detleri bir ay temdit edilen Yu 
nanistanda gayri mübadillerin 
terkettikleri emlakin kıymetini 
takdir eden komisyonlara ay 
sonunda mutlak surette avdet 
etmeleri lüzumunu bir daha bil 
dirmiftir. Yalnız giritteki ko· 
misyon kısa bir müddet daha 
mesaisine devam edecektir. Gi 
ritin uzak ve muhaberatm bu 
yüzden mütkül olması bu yeni 
temdide mecburiyet göstermit
tir. 

Etabli vesikaları 
Etabli vesikaları verilmesi i

çin tayin edilen müddetin hi
tamı yaklaşmakta olduğu hal
de müracaat edenler tahmin e
dildiği kadar değildir. Görünü
fe nazaran etabli vesikası ala
bilecek mevkide olanlar tahmin 
edildiğinden çok az olacaktır. 

Bu seneki deniz yarışlarının proğramı 
çok güzel tanzim edilmiş 

ve musabaka adedi tezyit edilmiştir" 
Her sen" T. 1. C. 1. lıtanbul de

nizcilik hey'eti bir takım müsabaka
lar yapar ve bu karıılatnıalarda an
cak iki üç tane olurdu. Halbuki bu 
sene denizcilik hey'eti muhtelif ta
rihlerde tam ( 11) tane müoabaka 
hazrrlamıtlır. Sonra bu Y•rışlar ge
çen seneler olduğu gibi yalr.rz frta 
ınüsabakaJarına inhil'ar etmiyor bü 
tün deniz ıporlarını ihtiva ediyor. 

Her h~lde bu ıüzel progıamdan 
dolayr bütün denizcilik hcy' t:t i nz.a 
sına müteıekkir olduğumuz. ribı, 

bilhassa bu spor için yorul:nal. lıil

mez bir azim ile çalı4an bey' et rei

si Ekran Rüttü Beye ne kadar te
şekkür etsek azdır. 

Çii°nls:ü vaziyeti coırafiyesı itiba
rile deniz sporlarına çok ehen11niyet 

atfetmesi lit.zım ıelen bir men1~ ke
liz. 

Eğer bundan evvelki teş<:kkLller 
böyle mazbut ve h<>r şeyi evvelden 
dütünülmüş birer proaram1a--gfjs

terişi bırakıp-bihakkin çalışmış ol
salardı belki buıün bizim de bıitün 
dünyaca ehliyeti tanınmıf bir veya 

birkaç deniz fllmpiyonumuz .:ılabi!ir 

di. Mutlak bir yoksulluk içinde ça

lışan buıünkü denizcilerimi7de bile 
oldukca büyük muvaffakiyetler ka· 
zananları vardır. 

Eğer biz muntazam ve ciddi mü
•abakalar tertip edersek bu bahset· 
tiğiın gençler daha çok çalıpcaklar 
ve buıünkü vaziyetlerinden elbette 
daha, çok iyi neticeler alacaklardır. 

Biz geçen seneler yalnız kürek 
yarışlarına ehemmiyet verir diğer

lerini ya ''aktin kifayetsizliğinden 

yahutta lüzumsuzluğundan bahsede 
rek terk veya yapılmamak üzere te
hir <>derdik. 

Bu ..,.-ait dahi inci. fÜpheıizdir 

ki bu spo . .-un kürekten ıayri ,uh..le
rinde çalı§an ıençler haklı ul.>•ai.. 
kınlıyorlar ve heveıleri--bir aL k<'· 
ba olmakla beraber kurtaklaı-ında 

kalıyordu. 

Bu nokta bu aeneki kıymedi de
nizcilik heyetimizin nazan dikkatı
nı celbettiği içia 1931 senesi c!cniz 
yarıtları proıramında kürekten gay 
n sporlara da yer ayırmıtlar ve bu 
senenin denjz yarıtlarıruda şöyle ter 
tip etmitler: 

3 Tsnmuz 931 Beykozda saat 13 
de batlıyan kürek mütabakaları. 

17 Temmuz 1931 saat 13,5 da ve 
Büyükderede yapılacak olan yüzme, 

atlama, su topu, oatboord, pl8nı bo

ord, 

24 Temmuz 1931 de ıene ayni 
saat ve ayni yerde ayni yarı~laı - . 

31 Temmuz 1931 saat 13 de v" 
Beykoz da: Kürek ( mıntaka bil·İnci

liği) yelken, motörbot ve outboard. 

7 Ağustos 1931 saat 13,5 de Bü
yükderede: yüzme seçmeleri ve su 
topu. 

ı4 Ağustos 1931 saat 13,5 Büyük 
derede yüzme, atlama, su topu ( mın 
taka birinciliği) 

21 Aiustos 1931 saat 13,5 Bü
yükderede: Deniz bayramı, outbo
ard plıinı board. 

28 Ağustos 1931 saat 17 de Bo

ğazı ıeçme: Rumeli hisan - Kan-

dilli. 

4 Eylul 1931 saat 15,5 da Bey
koz - Bebek yüzme mukavemet. 

11 Eylul 1931 saat 13 Beyko~da 
kürek, yelken, motörbot, outbo;ırci. 

25 Eylul 1931 saat ıs de Bü>ük· 
dere - Salacık üç ç.iftelere n•ahsut 
kürek mukavemet. 

Şu programdan da anlar.rldığı 
veçhile h"y'et bütün d~niz •pol'lan
nı dütünmü, ve onlal' r h~kkile ca .. 
lı~tırmak için muhtelif tarihlerde 
ı.nunte)if yarışlar ihzar etmi1tir. 

Denizciler bu fırsatl..rdan ;uifa-
d d • ·-e e ~k bt~., çok İyi neticeler •er 
rnelerini bekleri;&, 

B"ykozda yapılacak olan ) kurek 
müsabaka&ı her zamanki gihi miipttl 
tiiler, kıdemsi2ler, Hanımla , t1ıhli!İ 
yeler ve profeıiyonf"Her tarafından 

muhtelif mesafeler üzuinde yapı:~· 
caktır, 

Büyükd.,rede yeni yapılan yü1· 
me havuzunda yapılacak oll\n yüı .. 
me müsabakaları 100, 400, 100 Ha• 
nmlar, serh..st 200, 100. Erkekler 
ve Hanrmlar kurbalama; 20C, :00 
erkekler \'e hanımlar aerbe>t: JO(\ 

serbest erkekleo·; 800 serbe&t erkek· 
l"r; 400 serbest hanımlar; 50 ıu 
altından erkekler; 1500 serbest er· 
kekler; 4X50 bayrak erkekle.· ,.e 
hanımlar atlama, su topu erkekler 
ve hanımlar. 

Yukanda gösterilen metrelik ınt-

safelerde hanımlar ve erkek!eı tara 
fından yapılacaktır. 

Bu mevsimde gÜzC') ve spor içjn .. 

de hayırlı müsabakalar hazırladı~" 
için denizcilik hey'etine tekrar tek
rar teşekkür ederiz. 

Muhteşem Ördemit 

Galatasaray kulübü kongresi 
Bugün Galatasaray klübü loka· 

!inde bir konıre yapacak ve isı.if• 
eden reis Ahmet Beyin ycı·ine ıeıs 

ve yeni hey'eti idareyi İntihap ede

cektir. 

Galatasaray - /.Sporla 
karşılaşıyor 

Bugün Galatasaray takımı ı:eçen 
hafta h..rabere kaldığı J. Sporla tek· 
rar maç yapacak ve gene berabere 

kaldıkları taktirde oyun tenıdit e-

dilecel<tir. M.O. 

Italya bisikletçileri 
Fransa 

turuna hazırlanıyorfar 
ROMA 24 (A.A.) - F .. ans8 

bisiklet turuna istİl'ak edcceİ< 
olan İtalyan takı~ı milli oliın· 
piyat komitesi komiseri •.1. 
Becci taı-afmdan kabul edilmiş 
tir. Takımın musabakaya rts· 
mi surette i ştirak edeceği z:ın· 
nolunmaktadır. Yüzbaşı Spo~İ· 
ti, spor müdürü sıfatile tak,ma 
refakat edecektir. Messagcro 
gazetesi, müsabakaya iştirak l· 
denlerden hir, birinin şahscıt 

temayüz edecek surette hartı· 
ket etmemesi lazım geldiğini 
ve cümlesinin mütecanis bir iıı· 
zıbat ve kuvvet manzarası ar· 
zetmesi icap eylediğini yazmak 

tadır. 
---•••••---• .. ••ff••••••-•M._..... ..... ,,,,,_ .... ,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,.,,,nı•••'' 

..,. Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) 
( iDEAL BÜRO) 

un 

Eseri gayet 

Bütün 
güzel bir şekile intişar etmiştir. 

İJ adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaa~ 
Agah Bey kitapharıesi 
Muallim Hali t Vi t<nhancs; 

Milliyet Mat 
Nefis ve Seri Surette 

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

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Ankara caddesi dairei mah~u~a 
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M1LL1YET CV~lA 26 HA'!tR \N 1931 7 

OSMANLI BANKASI 
31 Kanunuevvel 1930 tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 
İsterlin 

S.000.000 
Sh. P. 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edil
memiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalar:.la mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 

3.039.996 
1.244.783 
4.062.S09 
1.394.940 
8.106.164 
1.779.661 
1.602.983 

19 8 
8 4 

13 11 
18 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Milteferrik 

678.772 
32.64S 

s 10 
2 3 

13 s 
19 8 
19 8 

Ezine ve bayramıçtaki 
kıtaat ihtiyacı olan dört ka
lem erzak kapalı zarfla mü
nakasayıı konmuştur. ihalesi 
9-7-931 perşembe günü Ezi
nede askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin fartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

26.942.4S9 o 9 

DÜYUN AT 

Sermaye 
"lizamnamei dahili mucibince ifraı 
ıdilen ihtiyat akçesi 

isterlin Sh. P. 
10.000.000 
1.250.000 

* * * 
Wevkü tedaviilde bulunan banknotlar 
:;örüldüğünde ödenecek senetler ve 
vadeli ıenetler 

376.6S7 s 5 
254.41S 19 1 

Mersindeki kıtaatın ihtiyacı 
olan ekmek kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi IS temmuz 931 çarşam· 
ba giinü saat 16 da Mersin
de askeri satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple
rin tartnameyi görmek üzre 
Fındıklıda heyetiınize ve şart
name almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile bir
likte mezkur komisyona mü
racaatlarL 

Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler ' 
Kabuller 

ll.264.15S 13 9 
1.98S.1Sl 8 6 
1.602.983 13 s 

Müteferrik 209.095 7 

26.942.4S9 o 9 
Umumi Müdür Muavini Umumi Müdür 

A. H. RElD DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

Muhasebe Şefi ve ikinci Müdl1r 
E. HODLER 

Tacirlerin nazarı 
dikkatine 

Ist. Posta ve T. T. Baş Müdürlüğünden: 
Ecnebi memleketleden posta paketi ile e~ya celbeden

le~in imalara ait menşe şehadetname ve faturalarını ma.'ıreçte 
paketlerin sevk varakalarına raptettirmeleri veya mürsiller 
tarafından doğrudan doğruya Istanbul paket posta müdürlüğü 
ilamına gönderilmesinin temini ve ellerinde ıehadetname ve 
fatura bulunanların da bunları derhal paket postabanesine 
Vermeleri Mart 931 nihayetleriııde mükerreren ilan edilmif idi. 

Aradan üç ay geçmİf olmasına rağmen yabancı memle
ketlerden gelen paketlerin ancak yüzde on betinin sevk va
takas.ında şahadetname ve fatura mevcut olduğu ve doğru
dan doğruya paket müdürlüğüne gönderilen şahadetname ve 
faturaların da liıey mesabesinde bulunduğu görüldü. 

Esbabına bir tesbilıib mahsusa olsun diye o zamandanberi 
fatura ve şahadetnamelerin getirilmesini mutazammın olarak 
Paket postahanesinden iÖnderilmekte olan birinci ihbarna
llıeler bugünden itibaren gönderilmeyecektir. Paketler bahren 
Ve fatura ve şahadetnameyi havi mektuplar berren gelmekte 
olduğuna göre fatura ve fabadetnamelerin paketlerden çok 
evvel eshabına vusul bulmakta olduğu fÜphesizdir. Binaen
aleyh namlarına paken gelet kimselerin faturalarını ve varsa 
ıaha o!etnamelerini derhal paket postahanesine tevdi etmeleri 
icıtp eder. Bugünden itibaren fatura ve şahadetnameai tevdi 
edıJmeyeıı paketler -Bu evrak ibraz edilmemİf addolunarak
doğrudan doğruya gümrüklettirilecektir. Muayeneye sevkin
den sonra getirilen şahadetname ve faturalar katiyen nazarı 
İtiharc almmayacak ve gümrük rüsumlarında bu yllzden hiç 
bir suretle lashibat yaptırılmayacaktır. 

Keyfiyet . son defa olarak ilin olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak isteyenler 

İçin bu Eylülün birinci salı günü btanbul Kız muallim mek
tebinde bir imtihan açılacaktır. 

Maarif Vekaleti, bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
'-'anları lüzum gördükçe orta mekteplere beden terbiyesi 
llıuallimi tayin edecektir. Ancak bu ehliyetnameli muallimlere 
Orta tedrisat mekteplerinde istihdamı icap etmediği zaman 
ilk mektep muallimliğinde tekrar kullanabileceklerdir. 

Tam devreli liııe ve muallim mektebi mezunlarından olupta 
20 den 14ağı 45 den yukarı olmayan ve ahvali aıhhıyesi mü
ltlit bulunan taliplerin tasdikli evrakı mlispite ve sıhhaat ra
i>orlarile fit ve fotoğraflarını arzuhallerine raptederek niha
fet Ağustos iptidasına kadar Vekalete müracaatları ilan 
olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Nahide ve Seher Hanımların 5032 ikraz numerolu deyn 

•enedi mucibince istikraz eyledikleri mebliğ mukabilinde san
dığım z namına merhun bulunan yeni bahçede Mollaıeref 
lllabellesinde Hayrettinpaşa sokağında eski 42 ve yeni 72, 74 
~ııınerolu ve yüz yetmiş arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
ıkisi sandık odası olmak üzere on oda bir ufak sofa bir salon 
bit koridor bir taşlık ve kömürlük ve elli arşın üzerinde bir 
llıııtfak ve hamam mahalli ve akar suyu ve dokuz yüz arşın 
~hçeyi havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun 
!idennıemesi hasebile müz~~edey~ çıkarılarak dokuz yüz lira 
bedel mukabilinde müşterısı Nahıde Hanım namına kat'i ka. 
t~rı çek'. lmiş sede ınuınaileyha mezkur haneyi satın almaktan 
lııtt:ıa eyietıiğinden zarar ve ziy~nı. m"..ınaileyha Nahide Ha
llııııa ait olmak üzere tekrar yırmı gun müddetle müzaye
ıleye çı'.arı'mı' ve 22 tummuz 931 tarihine müsadif çarşamba 
~nııü saat on be, buçukta. kat'i kararının çe_gilmesi mukarrer 
~lıı ıımuş olduğuoda'l !alıp olanla,rı~ ~ezkur .gün ve saatte 
~l'l<lık idarrsine müracaat eylemeıerı luzumu ılan olunur. 

• • * 
Slvasta merkez kıtaatı 

hayvanlarının ihtiyacı olan 
kuru ot kapalı zarfla milua
kasaya konmuştur. İhalesi 4 
temmuz 931 cumartesi gftnli 
saat 16 da Sıvasta askeri 
sabnalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna

me almak ve münakasaya 
girmek üzere teminatlarile 
mezkfir komisyona müracaat
tan. 

* * * 
Askeri kıtaat hayvanları 

ihtiyacı için Arpa ve kuru ot 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 12 tem· 
mu:ı: 931 pazar günü u,akta 
Askeri satınalma komisyo
nunda yapılabaktır. T sliple
rin şartname almak ve mll
nak11aya girmek üzre temi
nat ve teklifnamelerile mez
hür komisyona müracaatları. 

lstanbul Tramvay Şirke
tinden: 

Otobüs seyrüseferi 
Be,iktaş ile (Maçka tari

kile) Harbiye arasında işle
mekte olan otobüs seferle
rinin Taksim meydanına ka
dar temdit edildiğini müdi
riyet ahalii muhteremeye ilan 
ile kesbi şeref eyler. 

Bu hat, Beyoğlu ile Boğaziçi 
ve Üsküdar araaında Beşiktq 
vapur iskelesinden deniz mü
nakalltını kolaylaştırmakta
dır. 

Seferler, Befiktaşta vapur 
iskelesi yanında, ve Beyoğ
lunda T aksiın meydanında 
Tramvay durağı yanındaki 
mahallerde asılı saatlerde 
gösterilen zamanlarda ve tam 
on dakika fasıla ile icra olun
ınaktadır. 

Hareket zamanları: 
Taksimden ilk hareket saat 7,30 

., Son ., ., 20, 30 
Befiktaştan ilk hareket saat 7, 10 

., Son " .. 20,SO 
Seferler seri ve rahattır. 

Şile Asliye Hukuk Mahkemesin
den: Şilenin Bali bey mahallesin
den Zekiye hanımın zevci olup mu
kaddema Şilenin Bali bey mahalle
sinde mukim iken elyevm ikaınet
gihi meF.ul Mustafa Rıza efendi a
leyhine ıkame eylediği boşanma da
vasının cari muhakemesinde müdda 
aleyh namını tastir kılınan davetiy~ 
zahrındaki hey'eti ihtiyariye ve mü 
lıa§ir meşruhauna nazaran mumail
eyhin dört beş sene mukaddem ika
metgahinı terkedıp gittiği ve elyevm 
ikametgAhi meçhul bulunduğu an
laşılmt§ olmakla ilanen tebli~at icra 
sına lcarar verilmiş ve yevmı muha 
keme 8 temmuz 931 Çar~amha gü
nü saat ona talik kılınmış olduğun
dan vakti mezkilrda Şile Asliye hu
kuk mahkemesinde bizzat veya bir 
vekil göndermediği takdirde gıya
ben muhakeme icra olunacağr ilan 
olunur. 

Şirketi Hayriye 
Hissedaran heyeti unıumiye içtimaı 

Askeri lise ve orta mektep
lere kayıt ve kabul şartları 

SOÇETA IT:\L YAN 
Dl SERVTSI MARIT.bt 

Hissedarım heyeti umumiyeai Temmuzun 27 inci pazartesi 
günü saat oa beşte şirketi~ Galata'da Ferınenecilerde kain 
idarei merkeziyesinee fevkalade surette içtimaa davet olu
nur. İşbu içtimaa elli ve daha ziyade hisse sahibi o~an his· 
sedaran iştirak ederler ve daha ziyade hisse sahibi olan 
lıissedMan iştira~< ederler ~ahibi rey olurlar. 

1 - 931 : 932 senei dersiye 
için yalnıZ' Erzincan ve Kon
ya As. Orta mekteplerinin 
altı~cı sınıflarını meccani 
leyli talebe alınacaktır. İhti· 
yaç görülürse yedinci ve se
kizinci sınıflara alınacaklar 
ayrıca ilin edilecektir. Bu 
mekteplere talip olanların 
doğrudan doğruya ve ya as· 
kerlik şubeleri vasıtasile 
mezkfır mekteplere müraca
atları lazımdır. 

AFRODİT vapuru 1 t 
muz çarşamba (Burgaz, Var 
na, Köstence, Sulina, Kala 
ve lbraile) ye gidecektir. 
ALBANİA vapuru 2 tem 

muz perşembe, Napoli, Mar 
silya ve Cenova ) ya gide 
cehtir. 

Rüznamei müzakerat: KONST ANTINOPOLI va 
puru S temmuz pazar ( Bur 
gaz, Varna, Köstence ve O 
desa) ya gidecektir. 

1 - Boğaziçinin Rumeli ve Anaco!u cihetlerinde seyrü· 
sefer eden vapurlarla tevhidi hareket ve faaliyet etmek üzre 
her iki tarafta ve sahile muhazi surette otöbüs seferleri 
ihdas ve yahut bu teşebbüsü vücuda getirmek üzre teşekkül 
edece~< bir şirkete iştirak edebiimek üzre meclisi idareye 
salahiyet itası. 

Kilis Hudut taburu kumandan
lığından: 

2 - Talipler çok olursa 
müsabaka imtihanı yapılacak 
ve müsabakada kazananlar
dan ihtiyaç nisbetinde alına
caktır. 

BRAZİLE vapuru 7 tem
muz sah (Sitmar Levant Ek 
pres) olarak Pire , Napoli , 
Marsilya ve Cenova ) ya gi
decektir. 

Kilis Hudut taburunun 931 senesi zarfında iaşesine muk
tezi altı numerolu elekten geçmek suretile istihsal olunacak 
beher kilo on üç kuruşun kıymeti muhammeneli yüz on yedi 
bin yediyüz kilo un 21 haziran 931 tarihinden itibaTen 21 
gün miiddetle ve kapalı zarf usulile mevkii milnakasaya vaz
olunmuştur. ihale muamelesi 11 temmuz 931 tarihine müsa
dif cumarte&i günü saat 14 de Kilis Hudut tabur kumandan
lığı dairesinde icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkur 
ve saatte teminatı muvakkate akçesile teklifnamelerini ha
m.ilen gelmeleri ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin tabura mü
racaatları ilAn olunur. 

1 Istanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlu tapu ve kadastro Başmemur:uğundan: Beyoğlunda 

Tünel civarında Şahkuli mahallesinde caddei kebirde İvseç 
Sefarethanesine muttasıl 499 No. lu Kabristanın 1S80 No. lu 
kanunun 160 ıncı maddesine tevfikan Belediye namına tes
cili İstanbul Vali ve belediye riyasetinden mevrut tezkere 
ile talep edilmiş isede mezkfir kabristanın idarede kaydı ol
mamasından naşi senetsiz tasarrufata kıyasen muktazi mua
melenin ifası takarrür eylemekle dokuzuncu günü mahallin
de tahkikat yapmak için memur günderileceğinden bu ma
hal hakkında tasarruf iddiasında bulunanların vesaiki tasar· 
rufiyelerile birlikte nihayet on gün zarfında 67S Varide No. 
sile idareye müracaatları iliin olunur. 

*. * 
Kadıköy belediye tubesinden: Kalamış deniz banyo ma-

hallinin bir seneliği S50 lira mukabilinde talibi uhtesindedir. 
Son pazarlığı 28/6/931 pazar glln6 saat lS te yapılacağın
dan eski taliplerle yeniden talip olacakların vakti mezkürda 
daire encümenine mllracaatları ilin olunur. 

* * * 
Çöpleriı:ı Denize Dökülmesi 

Bir sene zarfında Eminönl1, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar 
şubei idariyeleri dahilinde hasıl olup da araba ve kamyon
larla iskelelere nakledilen süprüntülerle llğımlardan çıkacak 
muzahrafat ve Karaağaç mezbahasındaki kan tahammüratı ve 
ifkembe muhteviyatının denize dökülmesi pazarlıkla verile
cektir. 223() lira bedeli ıehri ile talibi üzedndedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek için ber gün pazarlık için 29 haziran 
pazartesi günü saat on beşe kadar 90J lira teminat akçesile 
levazım müdürlüğüne müracaatları. 

* • * 
Sarıyer belediye fubesi müdürlüğünden: Sarıyer Yeni ma-

halle caddesinde cami ve civarının müşir yangın yeri hari· 
tası tadilen lS metroya tevsi edilerek keyfiyet alakadarana 
tahriren tebliğ edilmiş olmakla adresleri meçhul kalan Ya
niroso efendi ve saireye tebligat makamına kaiın olmak 
üzre iliin olun ur. 

* * * 
Babıalide defterdarlık dairesi kartısında 11 odadan ibaret 

Hacı beoir ağa medresesi 1 seneden 3 seneye kedar kiraya 
verllmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin prtna
meyi görmek için her gGn levazım mlldürlüğüne m11zayedeye 
girmek için 25 l:ra teminat akçesile ihale günü olan 27-6-
931 cumartesi günü saat on beşe kadar enclimeni daimiya 
müracaatları. 

• * • 
Aksarayda 14 odadan ibaret Murat paşa medresesi bir 

seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzaye· 
deye konmuştur. Taliplerin tartnameyi görmek için her gün 
levazım müdürlüğiine miizayedeye girmek için 21 lira teminat 
akçelerile ihale günü olan 27-6-931 cumartesi günil saat lSe 
kadar encümeni daimiye müracaatları . 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
Devlet Demiryollarında mer'i hususi tarifelerden bir çoğu 

1 temmuz 931 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. 
Tadil, teşmil veya llğvedilen tarifeler hakkında tanzim 

adilen listeler istasyonlara talik edilmiftir. Alakadarlar, bu 
listeleri okuyarak vaziyetten haberdar olmalı ve yeni tarife
lerden tedarik etmek isteyenler de istasyon ve ambarlan
mıza müracaat etmelidirler. 

• • • 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak ( 29) kalem hırda

vat, elektirik malzemesi, kırtasiye, melbusat ve saire gibi 
muhtelifülcinı malzemenin pazarlığı 29 I VI I 931 puarteti 
günü icra kılınacaktır. 

Taliplerin yevmi mezkur saat 9 dan l l,30kadar isbatı vü
cut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri bu baptaki müfredat 
listesi mağaza dahilhe asılmıştır. 

Pazarlığa arzolunan m:ıfz~meden nümu•ıe gelmesi icap 
eden malzemenin mimuilesinin beraber getirilmeıi nümunesiz 
vaki olacak teklifa.·n :~a~ul e:li~miyeceği i'.an o'.mıur. 

3 - lk·nci devrelere ( 9, 
10, 11 ) sınıflara kadronun 
müsaadesi nisbetinde talebe 
alınacaktır. Bu devreye talip 
olanlardan tıbbiye, eczacl, 
kimyager sınıfları için de ta
lebe alınır. 

4 - İkinci devre talipleri 
Buruda askeri liseler mn
dürlüğüue ve İstanbulda as
keri liseler müfettişliğine mü
racaat edeceklerdir. 

S - ikmal imtilıanı olan 
talebe ikmal imtihanını ken
di mekteplerinde bitirdikten 
sonra müracaat edebilirler. 

6 - Lüzumunda yapılacak 
müsabaka iıntihanı için muh
telif mahallere çağırılacak 
talebenin aziınet ve avdet 
harcirahları kendilerine ait 
olacak ve müsabakayı kazan
mayanlar ve ya muvaffak 
olupta ihtiyaçtan fazla kalan
ların biç bir güna hakin ta
lebe ve ıikiyetlere hakları 
olmayacaktır. 

7 - Kayıt ve kabul için 
temmuz nilıayetine kadar 
müracaat edebilirler. ikinci 
devrenin 11. nci sınıfına gi
receklerin kaydı ve müsaba
ka imtihanları temmuzun ni
hayetine ve diğerlerinin 14 
ağustos 931 tarihine kadar 
ikmal edilecektir. 

8 - Kayıt ve kabul ~art
larının tafsilatı aakerlik da
ire ve şubelerine ve askeri 
mekteplere gönderilmiştir. 
Arzu edenlerin mezkfir ma
hallerden öğrenmeleri lizım
dır. 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkin
ci Ticaret Dairesinde müteıekkil 
Müflis Fratclli Sara Şirketi masasın 
dan: 

Müflis şirkete ait olup mağruk 
sefainin ihracı ameliyatında istimal 
edilen ve İtalyan ordusunda istimal 
edilmiş bulunan tahminen 5-6 ton 
miktarında (Tritol Amonyal) na
mındaki mevaddı infilakiye açık art
tırma surctile satılığa çrkarılmıştı. 
Arttırma neticeıinde talibi tarafın
dan kilosuna dör bu~uk kuru§ ve
rilmiş ve bu fiat haddi IAyikmd:t gö
riilmediğinden ikinci defa olarak a
çık arttrrma suretile satılığa Çıkarıl
mqtır. Mahalli teslim Çanakkale'· 
dir. Mezkür mevad bulunduğu ma
halde ve hali üzre teslim olunacak
tır. Bedelin peşinen tesviyesi meş
ruttur. Müzayedeye iştirak için mu
hammen kıymetin yüzde onu tevdi 
edilmek icap eder. 

Gümrük ve İnhisar ve delliliye 
resimlerinle sair her türlü masraflar 
müşteriye aittir. Arzu edenler Ça
nakkalede Masa yeddi emini deği<
menci Nazım Beye müracaatla mer
kur mevaddı görebilirler. Açık art
trrma 2 Temmuz 931 tarihine mü. 
sadif Perşembe günil saat on dört
ten on altı bU\ Uğa kadar İslanbul'
da Adliye sarayındaki İkinci Tica
ret Mahkemesi iflas odasında icra 
edilecektir. Arzu edenlerin müra
caatları ilan olunur. - · .. _ - - --------

İstanbul Mahkemei Asliye Birin 
ci Ticaret Dairesinden: Hardek 
Kralovede mukim R. Steinsky • Seh
nutka müessesesi vekili mahkemeye 
müracaatla hamili bulundukları 21 ,' 
8/ 930 tarihinde Triyestede Semira
mis vapurunun 34 numerolu seferi· 
ne tahmil edilen M. P. marka ve 
4665. 4707. 4705, 4855 num rolu 
alu sandık ve 23/ 9/ 930 tarihinde 
Triyeıtede Merano vapurunun 19 
numerolu seferine tahmil edilen 1.1. 
P. marka ve 5523, 5535, 5578. 5594, 
5595 numerolu 5 sandık ve 25/ll/ 
930 trihinde Triyesteden Ve•ta va
puruna tahmil edilen M.P. marka ve 
7094, 7127. 7160, 7187 numcrolu 4 
sandık mala ait konşmentolar zayi 
edildiğinden iptaline karar itası ta
lep edilmiş ve mezkur konşimento
lar kimin yedinde ise kırk b01 fTÜn 
zarfında mahkemeye ibraz edilme
diği takdirde iptal edileceği lüzumu 
nun evrakı havadisle ililnına mahke
mece karar verilmiş olduğundan 
bermucibi karan mahkeme keyfiyet 
ilan olunur. 

• 

Tafsilat için Galatada mer
kez rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771 - 772 ve ya Be
yoğlunda Perapalas albnda 
Natta Nasyonal Türki.ş türist 
acenaiye Telefon Beyoğlu 
3S99 yahut İstanbulda Emin
önünde lzmir sokağında 8 
numarada acente vekiline 
müracaat. Tel. lstanbu1 776 

Seyrisefain 
Merkez acentası: Galata 

Köprübaıı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mübiir
darzade hanı 22740 

lzmir Sürat Postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 

28 Haziran 14,30 da Ga
lata rıhbmından. 

Bozcaada Postası 
( EREGLI ) 28 Haziran 

17 de idare rıhtımından 
kalkacaktır. 

Jandarma imalathanesi mii
dürlüğünden: 

Mersinde S No. lu Jandar
ma mektebince münakasaya 
konulan (162000) (180000) 
okka ekmeğin ihalesi 117/931 
tarih ve çarıamba günü saat 
9 da yapılacağından teminat
larile beraber mezkur mek
tepteki komisyona ve şartna
meyi öğrenmek istiyenlerin de 
bu mektep müdürlüğüne mü
racaattan. 

Mukaddema Bcyoğlunda Fcri
köyünde Bilezikci sokağmda 
cedit 148 numaralı hanede mu
kim iken halen Sırbistanda bu 
lunup DL•halli mez'<fırdeki na 
metgihı meçhul bulunan Sırp 
devleti tebaasından V asil ve 
Petro efendilere. 

İstanbul ikinci icra memurlug._ 1 .. 

dan; Şayen mutasarrıf olup Dimit 
raki efendiden 2mart 337 tarihli l ır 
kıt'a müdayenc senedi mucibince rz 
gayri faiz ve mesarif 4500 liraya 
mukabil vefaen ferag edilen Fer . 
köyünde Bilezikci sokak atik 46, 
48 mükerrer cedit 134, 148 numa
ralarla mürakkam emlakin elyevm 
tcsviyei deyin edilmemesi hasebi:c 
alacaklı mumaileyhin daireye vuku 
bıililn müracaat ve talebi ve olhapda 
ki maddei kanuniyeye tevfikan mez
kur gayri menkulltrn paraya çevri
leceği yolile berayi tebliğ tarafını"" 
gönderilen ödeme emri ikametgahl 
hazırınızın meçhuliyeti haıehile teb 
liğ kılınamayarak tebligatı mezkiırc 
nin ilanen icrası tekarrür etmi~ ol
makla tarih ve neşri itil.odan itibaren 
iki ay zarfrnda icranın durması hale 
kında tifahi veya tahriri olarak bir 
itirazı kanuni serdetınediğiniı: ve 
müddeti mezkurenin hitamını müte 
akip yedi glinzarfında müstakreszün 
bih deyni eda eylemediğiniz takdir
de bermucibi talep gıyabınızda ola
rak merhuou gayri menkulü mezl<il 
rü paraya çevirmek suretile muamc 
latı icralyeye tevessül ve ibtidar kı
lınacağr malOmunuz bulunmak ve 
olhapdaki ödeme emrinin tebliğı 
makamına kaim olmak üzre il3nı 
keyfiyet olunur. 

İstanbul Mahkemei Aıliye Birin 
ci Ticaret Dairesinden: Se!anik Ban 
kasına merhun bulunup mahkemece 
satılmasına karar verilmiş olan 152 
balya derununda mevcut keskin 
malı ana tiftik 29/6/ 931 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 12 den 
14 e kadar İstanbul Ticaret Borsa
•ında satılacağından talip olanların 
görmek üzre her gün Selanik Ban
kası İstanbul şubesi emtia dairesine 
ve almak için de aatrş günü borsada 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Bugün Anadolubisarı'uda 
Küçüksuda kan kadim orta 
oyunu Nekre Ali Bey ve ar
kadaşları tarafından 
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Kremini kullanınız. Yumuşak muıttar ve mü:Cemmel bir 
cildiniz olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECİP 
biraderler, İZMIR: MARGONATO ve DANON ecza de
poları, TRABZON: KİTABİ HAMDİ, Kastamonu Arif 
zade El.ektrik evi ve İstanbul Bahçekapı Zaman ve Hasan 
ecza depolarında ve bilumum meşhur ıtriyat mağazalarında 
~ulunur. Deposu Yeşil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

~ enni bilumum otomobil boyası ve 
doşeme atelyesi 

Resul Beg oğlu Ahmet ve Ihsan 

Senede 5000 Lira Mükafat 
' ~ 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banla toınınerçiJale 

Almanya ve Paris boya müesseselerinden diplomal ı 
Atelyemizi ziyaret etmeden evvel başka yere miiracaat .etmeyinİ7.. 

Taksim kıtlası geçidi No. 9 

--- Dr. insan Sami -• 
IST AFILOKOK AŞISI 

ltalyana 

1 
Sermayeıi 700,000,000 : 

( hıtiyat akçesi: 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 

stafilokoklardan mütevellit 
( ergenlik, kan çıbanı, kol· 
tuk alb çıbanı, arpacık) ve 
bütün cilt hastalıklarına kar
<ı pek tesirli bir aşıdır. 

Divanyolu No. 189 

Asgari 5 Lira Mevduab Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

n RlNİ tVYrl. 
1931 

PERŞEMBE ' 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Kuraya 

İştirak Ederler 

Edirne Kız Muallı.m 
Mektebi Müdürlüğünden: _ 

1 - Mektebimizde yaphnlacak (25875) lira (95) karut bedeH keıifli 
banyo, su tesisah, sahne ilAvesi ve geçit mahalleri inpabnın 8/6/931 
tarihinde icra kılınan müdakasasında talipler tarafından teklif edilen 
fiat haddi llyıkında görülmediAinden 9/6/931 tarihinden itibaren tek
rar yirmi gön müddetle ve kapalı zarf usulile milnakasaya konulmuttur. 

2 - Plan ve prtnameleri görmek isteyen taliplerin Istanbulda Gü
zel san'atler ekademisinde Maarif Vekaleti resmi mimari bürosuna ve 
Edirnede mektep idaresine müracaatlan. 

3 - Miinakasaya iştirak edecek olanlann miinakasa komisyonunda 
bu itlerde mütehassıs olduklannı ve evvelce bu gibi tesisah muvaffa
kıyetle yaptıklarını ve malt vaziyetlerinin derecesini resmi vesaikle 
ispat etmeleri lazımdır. 

4 - İhale 29/6/931 pazartesi günü saat 15 te Edime Maarif emin
liğinde müteşekkil komisyonda yapılacakhr. 

5 - Teminat makbuzu ve mektuplan münakasa ve ihalat kanunu
nun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar ihaleden yanm saat 
evvel komisyon riyasetine tevdi edilmiı bulunacakhr. 

-s KIZ KULESi 
PARK ve 

... ·Vesaiti 
PLAJINA 

Na liye 
Köprüden Salacık ve Üsküdar'a gece ve ıündüz mü
teaddit vapurlar, HaydarpaJa, Çamlıca ve Usktıdar'dan 
tramyay, gece avdet ıçin Çengelköy, Beylerbeyi, 
Kuzpncuk, Üsküdar ve Kadıköyüne hu.susi otobüs 

kadar Köprü ve Befiktq'a vapur 
vardır. ..... 

Tarsus Belediye riyasetinden: 
(19966) lira bedeli ketifli Tarsus belediye tiyatro ve sine· 

muı binası intaab 11 temmuz 931 tarihine müsadif cumar· 
teıi günü nat 16 da belediye dairesinde ihalei kafiyesi icra 
edilmek üzere kapalı zarf uıulile 21 gün müddetle münaka· 
saya kunulmuthır. Proje, mukavelename, fartnamesini gör
mek istiyenler Tarsus belediye fen daireıine müracaat et• 
mderi. 

Milnakasaya iştirak edecekler fenni ehliyetnameler:Ie be· 
deli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvak
kate olarak ya nakden ve2neye tevdi ve yahut .bankaya 

1 ri lazımdır. 

karşı muhakak , 
MAZON 
MEYVA TOZU 

kullanınız 

MÜFERRiH, MIDEVIDIR , 
BARSAKLARI KATIYEN TEMiZLER 
MAZON ısmıne dikkat 

Büyük şışesı 120 krş. 
Başka ~arkaları ret ediniz 

Janderma imallthaneainden: 

( 5620 ) adet aleminyom 

matra 1 temmuz 931 çar· 
şamba günü saat 15 te ka
palı zarfla münakasaya ko
nulacaktır. Taliplerin Gedik
paşada Jandarma imalatha
nesine müracaatları iian o!u-

' nur. 

580,000,000 Liret) 
Travellers (SeyyahiD 

Çekleri) satar 
6. cı ketide 11temmuz1931 dedi 

DlNTiN Liret, frank, İngiliz lirası 
veya doları frank olarak 
sahlan bu çekler sayesinde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman iıtersenl2 dünyanın 

her tarafında, tehirde, otel
lerde, vapurlarda trenlerde 
bu çekleri en kDçUk tedi
yat çln nakit makamında 
kolaylıkla istimal edebilir· 
ıiniz. T ravellers çekleri ha
kiki sahibinden batka kim
senin kullanamayacağı bir 
şekilde tertip ve ihtaı edil
miştir. 

Büyük ikramiye 
Nasuhi 

200,000 Liradır 
Ayrıca: 50,000 - 40,000 -
25,000 -15,000 - 10,000 -

Diş macununu 
ve Sefa sürme· 
si ile kıl pod
rasını her yerde 

arayınız 

Jandarma imalathanesinden: 

LİRALIK iKRAMiYELER (4008) adet arka çantJsile 
(14170) adet ekmek torba· 
sının kapalı zarfla münaka· 
sası 1-7-931 çarıamba gün& 
saat 15 te Gedikpaşada Jan
darma imalathanesinde icr• 
edilecektir. Şartname imalat· 
haneden verilir. 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Emlak ve Eytam Bankası Istan
bul Subesinden: 

kiralık çiftlik ve mandıra 
Senelik ican: 800 lira 

Eııat Mevkıi ve neyi: 
ı3 Şişlide Mecidiye mahallesinde ZinclrUkuyuda BUylik· 

dere caddeainde 28/2 numaralı Sarandl Çlfllti 
namiyle maruf, Anbar, depo, kömürlük, yogurthane 
odalar, İnek ahırları ve kümeııleri mUttemil her ite 
elverifli 78 dönlim arazi. 

Ballda evsafı muharrer çiftlik bilmüıayede Uç sene mlld
det!E\ JUrıaya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif ~-931 
pazarltlllİ saat on alhda şubemize mllracaatlan. 

Is anbul Konservatuvarı 
MüdürHiğiinden: 

Şehir bandoauna yeniden talebe alınacaktır. Mektep ley· 
ildir. T allplerin on iç ile oo yedi al"a11Dda olmaları ll11m· 
dır. Şeraiti anlamak Uıre Hh " cumartesi ııtınlerl -t bir· 
den bete bdar felu:adebtıtmdald Konservatuvar mlldlrlye· 
tine ıııllracaat edllmeei. 

TebenUICln evcaını 
laalt ve bildin~ J.!ıB· • 
.ıao menedir. 

I 

MOPTELA VE MUZT ARIP OLANLAR· lQN-
~ PAJEOL BlR TEDBIRl ŞAflDtR ~, 

Jf Parts has&anelert ınOta&hhldl: ŞatıHea Mlıedeıe1t 
15 bOyOk MilkA.fat···bllt\mum ecz•n<elerde sablır. 

Okkası 100 

Kuruştur 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, hav· 

yarda ve bilhassa mayonezde Hann ıı:eytin yatı lıtimal edi· 
niz. Çlinkü pek aaf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hami
ziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucudur. 
Mahlüt yağlardan tevakki etmek IAı:ımdır. Tereyatı yerine 
Hasan zeytin yağı istimal eylemek kin akıldır. 

Bilhassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar 
tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa kara· 
ciğer, safra, sarılık hastalıklarında bol bol Hasan zeytin 
yağı içiniz. Kiloluk şişeler 80, bir ve beş ve daha bllyllk 
tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hıısan Ecza deposu, 
Toptancılara tenzilat, 

. ' 

~ONU 
oEF'EDİNf'l. 

TAHTAKURUSU, o 'pıa hayvan, ıecelıyln siz 
1 uykuda iken üzerinize gelerek uykunuzu 
ka9ırdıtı ııbl aynı zamanda aıhhat•nız" l9in 
bir tehlike te,kll edar. Evlnl.ı tahtakur\1111"' 
rındarı taml:ıleylnl:ı, Fllt pliakOrttlnüz .. ,.. 

..... 

. .. 
l'llt, •inak, elvrlelnek, pfre. karıl>ca .• aUve~ :J 

tahtakuruıu aibl tıa,aratı ve bunların tohum- . ı..\ 1 ·~ , 
ıarı111 Jmha eder. Ha,aratı öldürür fakat lnaan- l · ~ .~ • 
ıara a•IA zararı yoktur: Kullanılmeaı koJ•Ydır. ' '. 

' . Leke yapmaz. l'ITt'I diller ha,arat lll'lha edici , . ' tQZalarla t .. vlt etmeyiniz. Siyah ku .. klı aarı 

ten~el•r .. Uaerlnde aak.,Jm.arka•ın• ıeteyını( 

- - ""- -· -- .. 
f'L.IT POSKtlRTONDZ 1 

..... ~' ı .. . ····-· ...... 
·~!.,' 
. .ı;.. ....... ... . -.,, .. 

t/lll lflllrlM/ıl,.... ltmıt •llinlılı Flit. JO/ffl 1111A1r11 t,.ıtilm# 11tilltldtıılıt 
U-1 lltpHu: J, BERT ve ŞÜREKAsflstanbul • Balata Yo1voda Han 

• 7 inci fırka 
Sahnalma Komisyonu Riyasetinden: . . 31, 

Merkezdeki kıtaat ve mllessesabn 1-7-931 tarıhindeıı ,-
6-932 tarihine kadar bir senelik yiyecek ve bayvanabn.;&, 

m Ue yakacak mlinakuaya çıkarılmı9tır. Mıktarları a~•g'f•' 
göıterilmlftlr. ihale edlleceti gün ve aaati de yazılmışbr· 1, 

Ü k . Ü •"' !iplerin şeraiti anlamak üzre ker ıı n oınıayona m r ~ 
ları ve münakasaya ittirak . ~deceklerin de ~eminab ~u";,t 
katelerile ihale ,Unleri bildirilen saatte komısyonıa ınura 
ları ilin olunur, 

Yapılacak 
Ekmek 
Sadeyağ' 

Koyun eti 
Sığır eti 
Pirinç 
Odun 
Saman 

Kapalı zarfla münakasa: 
erııalun · chı.i tarihi glinli 
580000 kilo S-7-931 paıar 

9000 " '' '' 
20000 ,, 6-7-931 pazartesi 

75000 " " " 
37000 ,, 8-7-931 çar,amba 

1000000 " .. " 
715000 ,, 13-7-931 pazartesi 

saati 
9 d• 

10 d• 
9 d• 

10 d• 
9 d• 

10 d• 
10 d• 

Terlemeye kartı pek nafi ve müessir oiaJJ;, 

sn~ DO BONO PERTEV!, 
Dostlarınıza tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacakl9~1r. 

Her eczane ve ecz" depol:ırile tuhafiye nıağaza\arın~r9 

J 
Bu··rhllııe '-C41'ul müdür: 


