
"ıt· 

ve 
\:la· 
hi· 
ıı 

le-
ce-
ğı-

e· 
de 
ve 
bir 
çin 
te· 

•t 

et 

arfla 

t 1 
ır. 

ı ve 
r k 

ik e 

hıs ~ 

t nalı 
e pJI 

u hu 

640 
o 
o 
O(~ 

tO (1 

0(,
(ti 

15 
~ 

ılr 

... ~ ....... el!' 
.-hali 

\....Ul ~---------.·------~ 

----
tO TEMMUZ 1931 ----

6 ncı sene, No. 1943 ----
NUSHASI S KURUŞTUR 

Gayemiz nedir? 1 
Bazı samimi ecnebi dostları

mız bize diyorlar ki: "Sizin in
kılapçı cesaretinizle idari poli
tikanız arasında sanki hiç bir 
münasabet yok. Siyasi ve içti
mai sahalarda dünyanın en bü
yük inkılabını yaptınız. Acaba 
bütün memleket, bu ileri fikir
lerde sizinle beraber mi idi? 
Cümhuriyeti ilan ederken bü
tün vatandaşların ayrı ayrı mu
vafakatini aldınız mı? Harf in
kılabı için neler düşündüğünü 
ayrı ayrı her kesten sordunuz 
mu? Şüphesiz bunu yapmadı
nız. Neticelerinin mes'uliyetini 
üzerinize aldınız ve cesurane 
yürüdünüz. Şimdi inkılabın ta
mamiyle muvaffakıyetini te
min etmek mevzuu bahistir. 
Karşınıza bir matbuat mesele
•i bir matbuat hüı·riyeli çıkı· 
y~r. Bunun karşısında irkili
yorsunuz, tereddüt ediY_orsU· 
nuz ve bir türlü radikal bır ka
rar veremiyorsunuz. Türk inkı
lapçılarının bir türlü anlayama· 
dığımız cephesi budur.,. . 

Dostlarımızın mütalealarıy
le bizim düşüncelerimiz arasın
da küçük bir fark vardır. Bü
ıük Gazi; memleketin en ka
ranlık, en ümitsiz bir devresin
Je Türk milletindeki kudret 
ve kabiliyeti herkesten evvel 
sezdi. Onun her iyi, güzel ve 
faideli şeyleri kabule olan te
mayülünü, inkıliıba olan istiy
dadını gördü. Milletin bn tabii 
temayüllerinden mülhem olan 
Gazi; Türkün büyük inkılabı
nı yarattı. Doğrudur: inkılap 
hareketlerinin yapılıp yapılma
ması, ayrı ayrı milletin her fer• 
dinden sorulmuş değildir. Fa
kat dahilin veya haricin tahri
kat ve ifsadabna maruz kalma
dıkça, Türk milletinin ruhunda 
ınkılap aleyhinde bir infial 
yanmasına da asla imkan 

yoktur. 
Bütün gayemiz; bu nevi tah

rikat ve ifsadata mini olmak
tır. 

Matbuat meselesinde radikal 
bir karar almayıtımızın sebebi, 
zannedildiği gibi, korku ve te
reddüt değildir. Biz harf inkı
labının bu memlekette hiç bir 
tesir ile aarsılmaz bir hale gel
mesini ne kadar samimi isti
yorsak, matbuat hürriyetinin 
de ayni kuvvetle yerletmesini 
ayni samimiyetle arzu ediyo
ruz. İyi idare edilen bir matbu
at, asri bir devletin en büyük 
kuvvetidir. Yeni rejimi bu bü
yük kuvvetten mahrum bırak
mak istemiyoruz. Halk idare
sinde; vatandaşların tenkit ve 
mürakabe hakları vardrr. Bu 
hak ve hürriyetlerden istifade
ye imkan veriyoruz. Bu gün'kü, 
mücadelemiz, sadece matbuat 
hürriyetinin sui istimaline mini 
olmağa matuftur. Şu muhak
kak ki, son zamanlarda bu mo
d~rn silahı, memleketin ve reji
mın aleyhine kullar.an bazı ga
zeteler oldu. 

Matbuat hürriyetini sui isti
mal eden bazı fUUrsuzlar var, 
diye bu hürriyeti boğmayaca
ğız. Onlara kalem hürriye'lini 
İyi kullanmak yolunu, kanun 
yollarından öğretmek için ısrar 
ile çalışacağız. Bizim kanaati
miz şu ki, seviyesi yüksek olan 
memleketlerde olduğu gibi, 
bizde de matbuat hürriyetinin 
iyi kullanılmaaını temin edebi
linek, memleket hesabına yeni 
ve batlı başına mühim bir inkı
labı daha tahakkuk ettirmit o
olacağız. 
-Şunu d'-a-:-h-a_tı_r.,.la_m_a""l-ı -ki-. ,-m-a-t--

buat hürriyeti taraftarlığı bu 
günkü iktidar fırkasının yeni 
prensipi değildir. Fırka ve o
nun Büyük Şefleri, matbuat 
hürriyetini öteden beri iltizam 
ve müdafaa etmişlerdi. Ônlar, 
zaman zaman fevkalade hadi
sat karşısında almağa mecbur 
oldukları tedbirleri, geçmiş po
litikacılar gibi hasımlarını ez
ıneğe vesiyle ve imkan veren 
bir fıl'Sat diye almadılar. Bila
kis ihtiyaç ve zaruretler zail o
~~nca, o tedbirleri ~aldırmakta 
ı-t an bile tereddüt etmediler . 

er halde memlekette takriri 
5 ükün kanununu. isfklal mah-

Kral Feysal Hz. dün lstan- ! 
r .. 

• 
bulu teşrif buyurdul 

------------·>------------
Kral Hz. ziyaretlerinden pek ziya
de mütehassisdirler. Gazetecilere 
beyanatta bulunmaları muhtemel 

·-----------
Irak Hükümdarı dün müzeleri gezdiler, tetkikatta 
bulundular, bugün de Yalovayı ziyaret edeceklerdir 

Irak Kralı F ey sal Hazretleri dün 
sabah ıehrimizi tetrif buyurmuşlar
dır. 

Trenin muvaıaJatından eYvel va.li 
Muhiddin Beyle kolordu kumanda
nı Şükrü Naili, merkez kumandanı 

Emin, fırka kumandam Şükrü Paşa 
larla kolordu ve fırka erkanı harbi-, 
yesi, polis müdürü Ali Rıza Bey is
tasyona gelmiıterdir. 

1 

/ 
• 

istasyonun methalinde polis mÜf· 
re:ıeai mevki almıttı, onu bir piyade 
taburunun diziliti takip ediyordu. 
Keoif bir halk kütlesi iıtaıyonun 

methalini. dahilini ve ön meydanını 
dolduruyordu. Rıhtımda Söiütlü ya 
tJ hazırlanırut bekliyordu. 

Tren on dakika teehhürle dokuzu 

on ıece göründü. Derhal sert emir
ler verildi. Asker "e polis müfrezele 
ri reımi selim vaziyetinde misafiri-

Kral Hz. Büyük Millet Meclisi Resisi Kdzım oe 
Başvekil ismet Paşalar Hataratı ile beraber 

miz Kral Hazretlerine arzı tazime 
hazırlandılar. Tren yavaş yavat du-

Şükran Hm. defn~dildi 
Hakikati tahrif yoluna sapanlar 

. h~kkında takibat yapılıyor 

Zabıta erkanından bazılann1n ifadesi alındı .. 
Müddei umumilikçe Babıali l 

caddesindeki otomobil faciası 
safahatının tahrifine teşebbüs 
edenler hakkında aynca tahki· 
kat yapıldığını yazmıştık. Öğ
rendiğimize göre bu tahkikat 
tek€mmül etmektedir. Dün, 
bu münasebetle bazr zabıta er 
kanının ifrdeleri alınmıştır. 

Müddei umumilik tahkikat
la resmen meşgul olmaktadır. 
Hadisenin zavallı kurbanı olar 
Şükran hanımın pederi şimen- , 
difer zabitı Nadir Bey dün An
karadan şehrimize gelmiştir. 
Nadir Bey vak'anın fecaatini 
evvelce gazetelerde okumuş ol 
masına rağmen kızının başında 
höngür höngür ağlamış, dövün 
müttür. Kızın ce~zesi dün sa
at 3,30 da. Nallimeaçit camisin. 
den kaldınlmıı, Edirne Kapı
daki ıehitliğe defnedilmiştir. 

Vafiler cenaze masrafını de
ruhte ettikleri gibi dünde Afi
yet yurduna 300 lira ameliyat 
ücreti tediye etmişler, hastala
rın hastanede kaldıkları müd
det zarfında yevmiye 8 lira o
lan hastane ücretini ödeyecek· 
!erini bildirmişlerdir. Vafilerin 
kızın pederine mühim miktar-

kemelerini idame ettirmek iıte
yen bir hükumet için çok kuv

vetli sebep ve vesiyleler bul

mek mütkül değild;. Halbuki 

gayesi günlerini iyi geçirmek 

değil, itiyi düşünmek \1e hazır· 
lamaktan ibaret olan bir hüku-

Hem oğluna, lıem geAe
nine, hem kırık agalına 
oğlayarı zavallı anne 

hastanede 

• 

da tazminat verdikleri söylenil 
mekte isede bu cihet Vafiler 
tarafından teyit edilmemekte
dir. Dün bir gazete hadiıenin 
kurbanı olan kızcağızın Vafi
lerin akrabası olduğunu yaz
mıştı. Maamafih bu huıusta te 
eyyüt etmemektedir. Bu husus 
ta vafiler: 

- Hadiseden mecruhlar ve 
aileleri kadar bizde müteessi
riz. 

Ölen kız akrabamız değil, 
.fakat ahbabımızdı demişlerdir. 

met batka türlü· hareket ede
mezdi. 

Memlekette her §eyi, her 
müesseseyi, bir kelime ile umu
mi hayatı, iytidal ve normale 
vc••;rmek istiyoruz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

rurken etafta halkın ıürekli allnıla
rı yükıeliyordu. Kral Hazretleri tre

. nin en arka11na bailanmıı olan Rei-
sicümhur Hazretlerinin tah11laruıa 
mahıuı huıuıi vaıonun ıa1onunda 
etraflarında maiyetleri ve t91rifatçı
Lar olduiu halde oturmuılardı. Tren 
bir furgon, bir yemek vagonu, bir 
yataklı vagonla hususi vaıondan 
mürekkepti . 

Takdim merasimi 
Trene ilk evvel Vali Muhiddin B. 

girdi. T etrifat memurlannuzda11 ve 
Kral Hazretlerinin teırifatçdıfma 
tayin edilen Kadri Bey Vali Beyi 
Kral Hazretlerinin huzuruna takdim 
etti ve Kral Hazretleri ı 

- Memnun oldum .. 
Diyerek Vali Beye iltifat buyurduk
tan sonra maiyetlerindeki Iraklı mi
safirleri Vali Beyle tanıttırdılar. 

Vali Bey de kendisinden sonra 
trene çıkan kolOl'du k-.,danı Şük 
rü Naili PataY• Kral Hazretl..-ine 
takdim ettiler. Kolordıa kumandanı 
da Kral Hazretleri tarafından maz
han iltifat oldu. 

"Asker çok giirbiiz ,, 
ilkin Vali Bey trenden indi ve 

Kral Hazretleri de munıaiJeyhi taki 
ben indiler. Mu~ıka bu esnada Irak 
ma ... ını çalıyordu. K..ı Hazretleri 
aıkerin önünden ıeçerken kolordu 
kumandanı Pataya Tiir!cçe olvak 

- Maıallah asker çok ır\irtıüz 1 
Diyordu. Kendilerine takdim edi

len merkez ve fırka ku-ndanı Pa
talann ellerini aıktılar Ye aıkeri tef
tiı ederek Gara dofru ilerilediler. 
Etraftan mütemadiyen alkıtlayan 
halkı kHa bir reyeransla ıelllmlıyor
du. .._ ' 

Iraklıların tazimatı 
Bu eınada ıehrimizde bulunan 

Iraklılar Kral Hazretlerine arzr tazi 
mata ıitap ettiler. Irak sefiri Naci 
Bey bunlan Kral Hazretlerine tak
dim etti. içlerinden bazıları hüküm 
darlarının elini öpüyorlardı. 

Kral Hazretleri maiyetlerinde Va
li, Kolordu kumandanı ve kendileri
ne refakat eden diğer zevat olduğu 
haldei hıtlkın alkııları arasında ya-

(Başr 1 inci sahifede) 

Devair 
Otomobilleri 
Hanunun birinci mü

zakeresi yapıldı 
-· ANKARA, 9 (A.A.} - B. 

M. M. bugün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmış
tır. Ceza usulü muhakeme ka
nunu layihasının bazr maddele 
rinin deği9tirilmesi hakkında 
ki kanun layihasının alakasi 
dotayısile bir defa da Dahiliye 
enc:ümerıi tarafından tetkik edil 
mesi takarrür ederek layiha 
mezkiir encümene tevdi edil
mi§tİr. 

Nakliye vasıtaları hakkında
ki kanuna merbut cetvelin tadi 
!ine ait kanun layihasının birin 
ci müzakeresi yapılmıttır. Mez
kiir kanun layihasında jandar
ma umum kuınandanlığı namı
na bir otomobil tahsisi teklif 
edilmekte ve Şurayı Devlet, 
temyiz mahkemesi, Divanı mu 
hasebat reisliklerine otomobil 
tahsisi hakkındaki kanun ilga 
olunmaktadır. 

Meclis cumarteıi günü top
lanacaktır. 

Tulıaf şey 
Mahkemeyi bu adam

lar acaba 
ne zannediyorlar? 

Türk • Yunan muhtelit mahkeme 
sinde hayli tuhaf davalara da tesadüf 
edilmektedir. 

Meseli lıpro Jorj smincle Yunan
ltlık iddia eden biriıi Puntada bırnk
ttğı iki su fıçısı ile üç çoban köpeği
nin iade ve tazmini için hükü:netl .. 

miz .aleyhine dava açmıJtıl'. 
Dmitri Lovaris isminde diğer biri 

de hükumetimiz aleyhinde açtığı bir 
davada lzmir havalisinde kaybettiği 
üç, dört domuzunun bedelinin taz
minioi iıtemektedir. 

Darülbedayi 
Dün akıam saat 17 de dariil 

bedayide vali ve belediye reisi 
Muhiddin Beyin riyaaetinde 
bir içtima yapılmıttır. Bu İçti
mada da.rülbedayii ali.kadar e
den bazı meseleler göriitülmüt 
tür. 

Piyangomuz 
16 temmuz perşembe 
akşamına kadar 

kuponları gönderiniz 

Hediye piyanıomuza ittirak 
etmit olan karilerimizln 16 Tem
muz Perteınbe alqamına kadar 
topladıkları kuponları idaremize 
söndererek, mukabilinde kur'a
ya pecek numaraL birer liı al
malarını rica ederiz 

Kuponların tebdil müddetini 
16 Temmuza kadar temdit editi
miz taıra karileriınizin de ovakte 
kadar kupanlannı tebdile "akit 
bulmalarını temin içindir . 
Taıradan kupon ıönderen ka

rilerimizin, kupooları mukabilin .. 
de ayırdığımız fit numaralannı 

gazetemizde iıim ve adreılerile, 
kur'adan evvel, netredeceğiz. 

Hediyelerimize gelince, her. 
keıin itine yarayacak büyük kü· 
çük muhtelif kıymetlerde birçok 
e,ya intihap ettik. Bunların liate 

sini yakında neşredeceğiz. 

2 ncl sahifede: s ıul ıafıaları 
ıu ltda !eyafıat. 

1 - lfaitııılık ıtlyaıt icmal 
2 ... lıtanbulun ilk ıUnıert. 
3-Harlcl •e ıon haberler. 

3 Uncu sahifede: 

4 Uncu sahifede: 
f"tfek, 2-Hlklye, 3-Roman 
!! inci sahife 'e: 

t - Şoförler dokur tıatten 
fazla çalı~tırılam&yaca1< 

San'at, 2- ..\\izah, 3- Mu
habir ttıektuptarı, 4- Diln
yada nefer oluyor. 

A,ka dair ne dUtUnUyorsunuz? 

Aka Gündüz Bey 
anlatıyor .. 

Ben kimseye aşk uğrunda ölme
yin demiyorum. Uğrunda ölecek 
aşklar da vardır: Millet aşkı, vatan 

aşkı, ihtilal aşkı .•.. 
"Bu toprağın kızları,, nı, bu 

toprakta yetişen hiç bir roman
cı, onun kadar içten söyletme
di. 

"Kendi kendisinin kızı,. ken
di kendisinin adamı olan Aka
nın hayalinde değil, aramızda. 
içimizde ve koynumuzda yatı
yor. 

Sevenleri ve sevilenleri bu 
kadar yakından tanıyan özlü 
muharririn aık dair ne dü
tündüğünü öğrenmeği siz olsa
nız meraklı ve hatti biraz d• 
heyecanlı bulmaz mıaınız.? 

Bakınız "Muhterem katil,. 
mi.iellifi, anketimize ne cevap 
veriyor: 

- Bir anket daha mı? Ce
vap vermesem küseceksin. Bel; 
ki de bu ince mevzudan kaçın· 
dıflımı naıırlıflıma hamlede
ceksin. Cevap versem ten
türdiyot taraftarlarını gücen
dirmek ihtimali var. Ne söyle
yeyim bilmem ki. Atka dair hiç 
bir ıey dütünülmez. Aşkın man 

Aka Giindiiz Beg 
tıkı, felsefesi, pisiko-analizi, el.' 
hasıl hiç bir karın aansı yok -
tur. Atk sadece hayattır. Ha· 
yatın kendisidir. Özüdür. Onun 
içindir ki kitaplara, kafalara 
•ıfmayan bu okyanus ı, ördek 
yumurtası kadar kalplerimize 
pek ili yerleıiyor, bağdat ku-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Meclisin tarihi celsesi 
Matbuat hürriyetinin münakaşa 

edildiği celsenin zabıtları .. 

Süreyya bey muhalif matbuahn istihdaf ettiği 
maksatları millet kürsüsünde anlahyor .• 

Fakat efendiler; inkılap ve cüm• 
huriyetin taali semerelerini millet~ 
iktitaf ettirmek istediğimiz ,u esna
da o hilkat ve o istidatta olan sefil 
insanlardan betbaht ve betbaht bir 
zümre yine kartımıza çıkıyor, fakat 
bu defa harp cephelerinde değil, 
harp cephelerinden daha hassas va 
daha nazik olan matbuat cephesin
de birer mevzi ahzetmek 111retile 
kartımıza çıkıyorlar. Garip olan ve 
mucibi tee11ür bulunan nokta ıudur 
ki; inkılabın, cümhuriyetin ibda ve 
himaye ettiği tenkit, ıcrbeıt müna· 
kata ,ibi hakları hürrlyeOeri ve bi. 
zim de hakknnızdır, bizim de hürri
yetimizdir diye onlan suiistimal et
mek suretile bizzat hak ve hürriyet 
.aleyhinde inkılip ve cümhriyet aley 

(Devamı 6 ınc1 sahifede) Siiregga bttg klrıiltle 

Ankara lıukuk mektebinin 
lıoeaları ile bir 

bu sene 
aratl• 

mezunları 
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HARİCİ HABERLER.. • 
ftıo: 57 

'' 
Yaz•n: M. Yavuz 

H . t . ' arp ıs erız. ,, 
Mütehassıslar bu hafta toplanıyor Ef ganistanda ilk mel 

. . · . ,. usan meclisi açıldı 
Papaya' da şöyle haber gönde-

rildi: Salip . 
nihayet Ayyıldıza galebe çaldı 

Bir taraftan Kardinalın, 1 illi ordunuzu tamamile benim 
diğer taraftan imparatorun bu emrime verirsen, derhal kalkıp 
mektubu krala çok tesir etmit· gelirim!., Dedi. Sultan Meb-
t . metveairlerile müzakere ettik-'· Ayni zamanda , hiriıtiyanlık ten sonra tekrar babasına ha-
ileminde büyük bir nüfuzu o- ber gönderdi: "Ordu ve biz 
lan Kardinal Jülyen Sezarini emrinize amadeyiz!., Bu ce
de, Türklerle im:ı:alamıt oldu- Yap üzerine Sultan Murat Ma
ğu muahedeyi bozması için niıadan kalktı,Geliboluya gel
ltral Ladislavs'ı tazyike başla- di. Burada Floransa Kardina
mı,tı. linin gemilerini gördü. Oradan 

Ladislan ne yapacağını ta· Boğaziçine geldi. Halil Paşa 
tırdı, meclisi topladı, bu müt· kartı sahiletopları yerlettirmif, 
kil vaziyet kartısrnda ne yap· geçidi müdafaa ediyordu. Sul
malı: lazım geldiğini müzakere tan Murat bu noktadan Rume
etti. liyi geçerek Edimeye gitti. Bi-

Bu tarihi mecliste, Papanın zansın müttefik orduları karşı
mümessili olan Kardinal de sında bir fOY yapamıyacağmı 
hazırdı. bildiğimiz için, zavallı Padişa-

Kardinal Jülyen söz aldr, bü hm bu lüzumsuz gayretine sa
tün heyecan ve beligatile bir dece gülüyorduk. 
nutuk irat etti: lslimlarla ya- Sultan Murat Edirneye va
pılan yeminin hükmü olmadığı nnca derhal yeni bir ordu ha
nı, hatta bu muahedeye sadık zırlamıttı. Bu ordu çok kısa bir 
kalmak günah olduğunu dini zaman zarfında Yamanın önü
ve tarihi misallerle isbat etti. ne vardı.,, 
Kardinalin nutku hazırunu ta- O günlerde imparator fena 
mamile Türkler aleyhine çevir haberler almağa batlamıştı. 
m;~li. Ben sihir ve büyü ocağının ba-

.lülyen, meclisten çıkarken, şından kalkmiyordum. Kilise
p apa'<ya şu haberi göndermit- ler bir taraftan müttefik ordula 
ti: rın muzafer olmasr için sabah

"S,,Jip, nihayet, Ay yıldıza lara kadar dualara devam eder-
galebe çaldı!,, ken, bir taraftan da bi:z cinler 

Her h.rfta "harp isteriz., ve perilerden istimdat ediyor
nd:ıb - ı yükseliyordu, sene duk. 
içınde Türkleri Avrupa top- Varna önlerinde iki ordu te
rağından kamilen kovm&P, masa gelince, büyük ve müthit 
ye."l'lin etmişti. bir harp başlamıştı. muharebe-

"Bu sene hiristiyan alemi bü nin ilk günlerinde faikiyet hi
yük bir sevinç içinde vakit ge- ristiyanlardaydr. Türkler fa:zla 
çiı·e.:ektir. Çür.kü Türkleri Av- zayiat vererek geri çekilmitler 
rupa toprağından çıkarmağa di. 
ahdettim.,, Müttefik ordular kumandanı 

Kralın bu yemini heı· tarafta (Yanat>. Kral Lidiıliva'a ih-
alkışla karşrlanmıti:ır. tiyat ve itidal tavsiye ediyor 

Sizanılılar bu büyük günü ve birinci Ehli Salip ordusunun 
tahayyül ettikçe sevinçlerin- (Nikbolu)da uğradığı ikibeti 
u~n çılclırıyorlardr. hatırlatryordu. 

Kral Ladislivs ordusunu Türkler uzaktan, Ladiılivs 
tan:im ederek yola çıktı. Tuna ın nakzettiği muahedeyi birmız 
yı geçti,rastgeldiği yerleri ala- rağa takarak, uzaktan Krala 
rak (Varna) ya kadar geldi. gönderiyorlardı. 
Bu seri yürüyütü takip eden Muharebenin en kızgın bir za 
Kralın sözünde duracağına ve manda idi ki, Kral, Kardinalin 
kat'i surette muzaffer olacağı- teşvikile, ihtiyat ve müdafaa. 
na inanmışlardı. dan taarruza geçmişti. Bizans 

Müttefikler Varna önünde imparatoru hidi1atı merak ve 
toplandılar. Lidislava (V arna) alaka ile takip ediyordu. 
yı aldı •. Ve Bizans'a doğru yü- Ehli Salip orduları, kuman
rümek istedi. Bizans etrafında- danı Y anoş'u dinlemediler ve 
ki Türkleri denize dökeceğini Kralın emrUe Türklere hücum 
ilan etII'işti. ettiler. 

Tam bu sırada siz, (Lidis- Türk kuvvetlerinin ön safın-
lavs)ın müttefik ordularile Var daKahraınan (Hızır) Bey bu. 
naya geldiğini haber almıtlı· lunuyordu. 
nız. 

Bu hadiseyi Bizans imparatoru 
bir gece bana şu suretle hika
ye etti: 

"- Sultan Mehmet ııenç ve 
tecrübesiz bir Padişahtır. Müt
tefiklerin Varnaya geldiğini iti 
dince §aşırdı ve babası Sultan 
Mahmuda haber gönderdi: 
"Ben istirahate çekildim. Sen 
Padişah isenküffarı defet .. Ve 

Kral, Türk ordusunun ba!ın 
da Sultan Muradın bulunduğu
nu haber alınca o kadar çok se
vinmişti ki; "lkinci Muradr 
ben yakalamk isterim!,, Diye
rek atmı sürdü. Türk kuvvetle
rile bu derece istihfaf, eden 
Kral ön 1afta, birden, Hızır Be 
yin mızrağıle yere dütmüştü. 

Türkler, Ladislavs'ın kafasını 

1:: .. -.... H_a ... ft ... a ... lı ... k ... S ... ı.· y ... a ... s ... i ... ic ... m ... a ... ı ........ · .. · ...... ~ 
Fransa, on gi.ın devam eden 

çetin bir pazarlıktan sonra ni
hayet Hoover'in teklifini kabul 
etti. Amerika Reisicümhuru, 
1 temmuz 1931 tarihinden 31 
haziran 1932 tarihine kadar hü 
kumetler arasındaki borçların 
tecilini teklif ettiği :zaman, yal
zın Belçika ile F ran1a kaydi ih
tiraz! dermeyan elmitlerdi. 
Belçikanın kaydi ihtirazisi mü
himdi. Yalnız, Belçikanın har
bi umumide çok tecavüze uğ
ramış ve harap olmuş bir mem
leket olduğunun nazarr itibare 
alınması talep ediliyordu. 

F ransaya gelince; F ransızla
rın kaydi ihtirazileri esash idi. 
Gerçi Fransızlar Hoover pro
jesini taıpamile hükümsüz bı
rakmak mümkün olmadığını 
derhal anladılar. Bunun ic;n 
projenin şümulünü mümkün 

mertebe darlaştırmak siyaseti
ni takip ettiler. F raıısızların, 
Hoover projesinin fÜmulünü 
darlaştırmağa matuf mukabil 
teklifleri geçen haftaki icmalde 
etraflıca tetkik edilmiştir. 

Fran1anm, Almanyaya müm 
kün mertebe az, Amerikanın da 
Almanya'ya mümkün mertebe 
çok menfaat temin etmek ga
yesile giriştikleri müzakere, u
zun bir pazarlık şeklinde on 
gün sürdü. İki gün evvel, net
redilen bir tebliğde itilafın e
sasları hulasa edilmektedir. Bu 
hulisaya göre, Fransa esas iti
barile Hoover'in teklifini kabul 
etmektedir. Yani Almanyadan 
bir sene tamirat borcu alınma
yacaktır. Şu şartla ki Amerika 
da F ransadan borçlarını bir se
ne istemiyecektir. Ancd< AI
m:ınya, tamirat borcur.u, tedi-

Almanya kendısıne kalan paraları ancak ıktısad1 
gayelere sarf edece~ini taahhüt etti .. 

ANKARA, 9 (A.A.) - Kabilden gelen malGmata götl 
gan padişahı Nadir Şah ayın sekizinde Meb'uaan Meclisi# 

1 mııtır. Bu meclis Efganistanın ilk parlamentosudur. 

Gandhi 1 Atina mektubu Londrada Beynelmilel zirai kredi şirketi 

Hazırlanıyor Hoover teklifi ve Toplanılacak 
Ağustosun on beşinde Yunanistan Amarika konferansa 

1 'l 'd k ATINA:. Bu mektubu yazdığrm müşahit gönderecek 
ngı tereye gt ece sıralarda, Hoover teklifi etrafındaki PARIS, 8 A. A. - Almanyanıo 

BOMBAY, 8 A. A. - Gandbi, Fransız. Amerikan müzakeratırun Paris sefiri M. Fon Hoesh ba,vekil 
ıs ağustosta Moolsan vapurile in- ne safhada olduğunu bilmiyoruz. M. Lavala iki vesika tevdi etmittir. 

CENEVRE, 9 (A.A.) - 21 mayıs 931 tarihinde bir 
nelmilel zirai kredi şirketi ihdası hakkında tanzim edilcııt 
kaveleyi İngiltere hükumeti kendi, ve timali İrlanda ıı•1 

bugün imzalamıştır. Ayni mukaveleyi muhtelif tarihlerde~ 
ne kadar Almanya, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Eıtd •.e 
Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Lükaeıtlı' da 
Bolonya, Portekiz, Romanya, lıYiçre Çekoslovakya, Yugols 
ya hükumetleri imzalamıtlardır. ~· 

l'ilt«e'ye gidecektir. Nazırlar mecli Bundan tıvvelki mektubumda Bu vesikalarda A~ya hüku- iZ 

Sığır cinslerinin ıslahı için ·~ Gandhi'yi lngiltere'nin üzerine a- Yunanistanın Amerikan teklifine meti moratoryom planının tatbiki 
lacağı hİHe hakkında hakeme müra- kartı serdettiği mülô.hazalardan bah neticesinde elinde kalacak varidat 
caat edilmeıi hususunda ve bilhassa ıetıniştim. O zamandan beri daha membalarını iktı•adi gayelerden baş 
duyunu umumiyeye dahil bulunan 

1 

müıbet vakialar karfısında bulunu- ka bir yere tahsis ve sarfetmiyeceği 
aıın denizler askeri sevkiyab m.aaa- yoruz. • ni resmen taahhüt etmektedir. 
rifi hakkında israr etmeğe memur Baıvekil dün akıam mecliate 1 Sefir, Fransız • Amerikan müzake 
eylemiıtir. muhalefet reisi Çaldaris'in istizahına relerinin itilafla neticelenmesinden 

lZMlR, 2 (AA.) - İzmir Yilayetince sığır hayvan ciıı 
nin sür'atle ıslahı için beheri 200 er liradan 44 buğa alıooı•' ha 
karrür etmiştir. Biga havalisinde Kargr çiftliğinden alili' 
olan bu buğalıır vilayetin muhtelif kazalarındaki köylere 1 B 
olunacaktrr. 

verdiii cevapta dedi ki: Almanya hükumetinin büyük bir 

Bir komünist tardedildi \ lzmirde sıcakla! ~ - Bu teklif sadece Almanyaya memnuniyet duymuş olduğunu da Torpil döken yeni bir 
tahtelbahir 

teımil ediloeydi, Yunanistanın ıikiı- M. Laval'e ııöylemittir. 
IZMIR 9 - Bulgar komü- lZMIR, 9 - Memlelı' 

Taranto 8, (A.A) - Ta
ranto tezgihları, yeni bir 
torpil döken tahtelbahir ha
zulamaktadır. Bu tahtelba
hir, İtalyan donanmasının en 
büyük tahtelbahri olacaktır. 
Tahtelbahrin tulü 89 metre 
olacak, deniz sathında 15 ve 
deniz albnda 8, 5 mil sür'ati 
bulunacaktır. Hacmı istiabisi 
1,500 ve yahut 1,900 ton 
olacaktır. Silahları 533 mili
metrelik torpil atmağa mab· 
sus altı top ile 120 milimet· 
relik 2 top ve yeni sistem 
40 torpilden mürekkep ola
caktır. Mazot ve benzin ih
tiyatı, tahlelbahrin bu mevadı 
tedarike !Uzum görmesine ha· 
cet kalmaksızın 12,009 mil 
mesafe katetmesine medar 
olacak miktarda bulunacaktır . 

Sovyetlerin Iran şahı
na bir hediyesi 

Moskova 8 (A.A.) - Hıı
kümet, İran şahına Stalin
grade fabrikalarında yapılmış 
bir teraktör hediye etmiftir. 
İran ziraat nazırı Bu hedi
yelerin İranı Rus ıuralar itti
hadına bağlıyan dostluğun 

yeni bir delili olduğunu be· 
yan etmiştir. 

kesmitler, nakzettiği muahede 
ile beraber mızrağa takarak, 
dütmana doğru hücuma bat
lamrtlardı. 

Kralın ani olarak böyle, feci 
bir akibete uğramaSJ müttefik 
orduları taşırtmııtı. 

Sultan Murat, böylece müt
tefik ordularını bafından vurun 
ca, dütman saflarında umumi 
bir inhizam batlamıştı. 

Türkler bu inhizamı öyle feci 
bir hale koymuşlardr ki, mütte
fik ordulardan pek a:z kurtula
bilmişti 

(Bitmedi) 

yesi şarta tabi olmayan kısmı
nı Fransaya ödeyecektir. Fran
sa, bunu beynelmilel tediyat 
bankasına yatıracak. Bu ban
ka da parayı Almanyaya ikraz 
edecektir. Yani netice itibarile 
Almanyadan para dışan çık
mayacak demektir. Fakat Fran 
sanın bu uzun muameleyi yap
makta israr etmesi, Y oung pla
nınm ahkamında bir tadil ya
pılmadığını t~arüz ettirmek 
içindir. Fransa, Almanya'ya ik
raz edilecek bu paranın yüzde. 
yirmi betini, vasati Avrupa de-v 
!etlerine, yani F ransanın müt
tefiklerine ikraz edilmesini is
teyordu. Fakat Amerika bunu 
kabul etmediğinden Fransa 
Almanyaya ikraz edilmesine 
razı olmuıtur. 

İkinci bir ihtilaf noktası da 
tecil edilen paranın ne zaman 
tediye edileceği meselesi idi. 
Amerika, 25 senede tediye edil
mesini teklif etmiıti. Fransa 
ise gelecek tene def' aten hep
~inin de tediyesini ileri sür-

yete hakkı olmazdı. Fakat maalesef Mutahassıslar konferansı 
teklif tarktak.i tamirat borçlanna da PARIS, 9 A.A. _ Mutahassıslar nistlerind~ Nikola bugün hu- sıcaklar gittikçe artmald1 

dut haricine çıkarılmıştır. Derecei hararet 35 e çıtuııA teımll edilmittir. konferansı, 17 Temmuzda Londrada 
M. Venizelos bu noktada, har;> toplanacaktır. 

borçları ve tamirat bedelleri tesbit 
Amerika müşa'•it gönderecek edilirken Laheyde olup bitenleri 

Amcrikanın ı,avrayamamış oJduiu-
na atfediyor. Zira teklifin bu ş•kil

de tevsi.i, maksat olan eayesi ile ta
ban tabana zıttır. Bu yüzden Yu
nanistan 1 temmuz 1931 den 30 
haziran 932 ye kadar b;r sene zar
fında 230 milyon drahmi zarar et
miı oluyor. Onun içindir ki, Yunan 
bütçesi cezri surette değ.işmjş ola
cakb. Yunanistan bu hakszlıgın ta
miri için Vaıington hüklımeti nezdin 
de te,ebblisata giriımittir. Başvekil 
meclisteki sözlerine şu suretle niha
yet venniıtir: 

- Reiıicümhur M. Hoover'in 
beyanatmda iulı ettiği ııibi, Ameri
kanın maksadı buhran karııaında 1 
bütün dünyaya nefes aldınnaktır. 

Binaenaleyh Yunanistarun haldı 

VAŞiNGTON, 8 A.A. - Harici
ye nezaret~ Londrada toplanacak 
mutahassıslar konferanstna Ameri
kanın bir müta1ıit göndereğini 

haber vermiıtir. 
Hariciye nazın vekifi M. Caatlc 

bugün söylediği bir nutukta demit
tir ki: 

"Reiıicümhur M. Hoover'in ec
nebi hükumetlerin borçlarına ait tes 
viye suretlerinden herhangi birinin 

devam!t surette tadili husuıunu ne 
derpi§, ne de teklif etmiş olmadığını 
açıktan açığa beyan eylemeği bil
haııa arzu e&-:yorum. 

"Hoover plinırun yeg3.ne gayesi 

bütün dünyada hüküm siirmekte o
lan iktısadi inhitattan do~an vaziye 
te muvakkat bir hafifletme çaresi 
bqlmaktan ibarettir. noktai nazarında muzaheret görece· 

ğlne emniyett kimilem vard1r. Bu hususta yapılan müQkere!e-
Yunanistanın baıhca talepleri rin devamr müddetince bilUmum iti-. 

§unlardır: ı - Moratoryomda iaıe- lafların tamamiyeti daima muhafaza 
den mütevellit harp borçları da da- edilmi§tir. 
bil midir? Buğdaydan dolayı Yuna- , Çekoslovakga ne kazanıyor 
niıtanın Kanadaya daha 448 milyon PRAG, 8 A.A. _ "Prager Tageb
drahmi borcu vardır ~ bu seneki 
taksiti 42 milyon drahmidir. 2 -
Çekoılovakyanın Yunaniıtana tedi- , 
ye ettiği senelik taksitin istisna edil
mesi talep edilecektir. (Takriben 
ı,760,000 altın mark= 32,ıSO,OOO 
drahmi) tek!V dolayısile Çekoılovak 
ya 700 milyon drahmi kazanacağına 
göre, çok bir ıey ziyan etıniı olımya 
caktır. 3 - Yunaniıtan Moloff - Ka 
fandaris itilafı mucibince Bulgariıta
na olan tediyatınında istisna edilme 
ıini isteyecektir. Moratoryom müd
detince, Yunaniıtanın Bulgariıtana 
ödeyeceği senelik taksit 68,000,000 
drahmi tutuyor. 4 - Makedonya 
franıız ordusu levazimi İç.İn, Fran .. , 

sanm Yunan milli bankasına olan 
borcu - ki senelik takoiti 140 mil
yon tutuyor - bu paranın da tedi
yesine devam edilmesi istenecektir. 

Maamafih siyaıi mahafil Yunaniı 
tanın bu teıebbüslernin hüsnü ne
tice vereceği pek zannedilmemekte
clir. Ancak Atina hükumetinin talep 
!erinden bazılarının kabul edilmesi 
muhtemel görülmektedir. 

müttü. İtilafa göre, tecil edi
len taksitlerin tediyesi 1 tem
muz 1931 tarihinde başlayacak 
ve on taksite ayrılacaktır. Al
manlar, 1935 senesinden evvel, 
bütün tamirat mukavelesini de
ğiştireceklerini ümit ettiklerin
den, bu kaydin pek o kadar e
hemmiyeti olmasa gerektir. 
Doğrusunu söylemek li:zım ge
lirse, tamirat borcunun bu ka
dar sene devam edebileceğine 
ihtimal vermek te hayli müt
kildir. 

Fransızlar, tecil edilen tak
sitlere ait paraların, Almanya 
tarafıdan teslihat için sarfedil
miyeceği hakkında Alman
lardan bir vait koparmak iste
mişlerse de buna muvaffak ola
mamrtlardrr. Yalnız Baıvekll 
Brüning, Almanyanın bu para
yı memleketin iktısadi inkita
fı için sarfedeceğine dair beya
natta bulunmu,tur ki, bu beya
nat tabii bir mukavele mahiye
tinde değjldir. Almanya, esa
sen Versay muahedesile silah-

latt" yazıyor: Hooverin teklifi Pariı 
hükumeti tarafından imza olundu-. 
ğundan tediyata ait haf;fletmeler 
Çekoslovakya için de 1 te •. ımuz 931 
tarminden itibaren mer'iyete gire-
cektir. Bütçenin moratoriyum'dan 
istifadeıi 233 milyon korona balii 
olmaktadır. 

Brüning ParisfJ ıitrrıigecek 
PARIS, 8 A.A. - Echo de Paris 

de Pertinax imzasile çıkan bir ma
kalede deniliyor ki mütehassıslar 

konferan11ndan sonra hükumetler 
arasında da bir konferans yapılması 
zaruri ııörülmektedir. Bu ihtimal bi-
zi §Üpheıiz memnun edecek ve bize 
hoı görünecek birıey değildir. Çün
kti Y ounl' planmın yeniden tetkik 
mevkiine konınaaı tehlikesi vardır. 

Almanya ile yeni bir mukavele yap
mak zarureti hasıl olmuıtur. itin 
en felaketli noktaaı ıudur ki Alman 
ya daha timdiden eksiksiz bir monı
toriyum elde etınittir. Hoover bey
annamesi neıredileli beri Almanya 
bir kaçınma siyaseti tak.ip etmekte-

!arından tecrit edilmittir. Şim
' di teslihata ait yeni bir taahhüt 
altına konulmasr garip olacak
tr. 

Ancak Fransız gazeteleri, 
bu taahhüdün Almanya'dan 
alımnamıt olmasını tenkit edi
yorlar. Diğer t11,raftan ba:zı Al
man gazeteleri de Brüning ta
rafından bu mesele etrafında 
beyanat şeklinde bile söz söy
lenmesini hot görmediklerini 
yazdıkları kuvvetli makaleler
le anlatmıtlardrr. 

Bu izahattan anlatddığr üze
re Hoovor teklifi esas itibarile 
değişmit değildir. Eaaı baki 
kalmak tartile, Fransa, on gün 
müzakereden sonra yalnrz te
killerde bazı ufak tadilat yap
tırmağa muvaffak olmuıtur ki, 
bu muvaffakiyet te Fran1aya 
Amerika ve lnııilterede pa
halıya mal olmuştur. Bütün 
devletler, Hooveri'in teklifini 
tehalükle kabul ettikleri halde 
F ransanın u:zun pazarlığa gi
rişmesi, Amerika efkiı'I umu-

ı Bir memur it başında ç'\ sı 
Ş kanunu ken sıcağa tahammül ede' to 

ANKARA, 9 - İş kanunu rek bayılmıtlır. ııe 
layihası iktısat vekaletinden, 
hey' eti vekileye tevdi edilmiş
tir. Layiha, gelecek içtima dev 
resinde müzakere edilecektir. 

Kıçı kırık çetesine 
karşı 

ADANA, 8 - Kadirli civa
nnda türeyen eşkıyanın bir an 
evvel izalesi ve o mıntakanın 
haydutlardan temi:zlenmesiiçin 
bu mıntakada "lzalei Şekavet" 
Kanununun tatbikı muvafık gö 
rülmüttür. Bu kanuna göre her 
köylü, haydutlarr imha için fi. 
len çalışmıya mecburdur. 

Cümhuriyet Türkiyesi 
filme alınıyor 

ANKARA, 9 -Türkiye'
nin cümhuriyet devrindeki te
rakkiyat ve inkitafı hakkında 
bir filim çeviı-ilmesine karar 
Yerilmiştir. Bu iş için iktısat, 
maarif, dahiliye, milli müdafa
a vekaletleri murahhasların
dan mürekkep bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 

Komisyona iktısat vekaleti 
Neıriyat müdürü Cevat Rüştü 
B. riyaset edecektir. 

Nefretle karşılanan bir 
makale " 

ANKARA, 9 - lzmirde çı
kan (Halkın Sesi) gazetesi 
"Meclis kararını veredursun, 
millet karannı vermiştir" bat
lığı altında bir yazı ya:zmıttır. 
Bu ya.:zr Millet Meclisi mahafi
linde takbih ve nefretle karşı
lanmrştrr. 

Makale meclisin manevi tah 
sıyetini tahkir eder netriyat 
suretinde telakki edilmektedir. 
Bu sebeple gazetenin mahke
meye verilmesi muhtemeldir. 

dir. M. Brüninl' ile M. Von Curtius. 
davetimize henüz cevap verınemit
lerdir. Pariı'e ne zaman ııelmek lüt
funda bulunacaklarını da bilmiyonız 

miyesi kartrsında Fransayı, ci
han iktısadiyatının ihyasına 
engel olan bir devlet vaziyetin
de blrakmıştır. Amerika gaze
teleri, F ran1&ya Amerikanın 
harbi umumi içinde yaptığı hi:z 
metlerden, l'ransayı Almanla
rın elinden Amerikanın kurtar
dığından bahsetmektedirler. 
Bu neticeye göre, Fransa da di
ğer devletler gibi, teklifi derhal 
kabul etseydi ağlebi ihtimal, 
kendi namına daha iyi hareket 
etmit olacaktr, Çünkü Fransa 
Aleyhindeki propaganda, 1921 
sene.inde Watington konfe
ransı srralarındaki propaganda
ya benziyor. Esasen 1921 sene
sinde Fransa aleyhine Amerika 
gu:etelerlndeki netriyat, harbi 
umumiden sonra Amerikanın 

Fransa hakkındaki ilk sukutu 
hayali ~lmuıtu. Her halde gün
den güne tebarüz eden vaziyet 
F ransanın siyasi yalnızlığını 

daha ziyade kat'ileştirmekt"

dir. 

T ahrirleri ikmal 
-edilen mahallelet 
Fatih tahriri müsakkaitl h 

misyonu F <)tihte Hüsarıt la 
mahallesini ikmal ederek 5ı 1: 
Ağa mahaltesinin tahrirint 
lamıştır. 

Samatya tahriri müsaidd 
komisyonu ise Samatyad• 1 nı 
sap llyas, Sancaktar HaY1' · 
din mahallelerinnin tatıı:i bi 
ikmal ederek Hacı Hüseyil 
ğa mahallesinin tahririne 
lamşlardır. Kasap tlyas rııJ 
lesinde 381, Sancaktar Hsl e 
din mahallesinde de 305 I Y 

kan ve hane tahrir edilnıİt d 
cetvelleri Fatih mal müdl n 
ğüne verilmittir. 

Şimdiye kadar tahriri i n 
edilen ve emlak sahiple! 
tebliğ edilen ihbamameletf ~ 
hallittan va1ati olarak 150 
raz istidası gelmit ve kal 
yonce tetkik edilerek M~ 
tubelerine iade edilmittir. n 

Şehremini tahriri müsjt 
fat komisyonu ise, Mevliıı' 
pı haricinde üç mahalledet! 
teşekkil bulunan Merkez ti 
di mahallesinin tahriri ilıl 
edilmiı ve burada bostan, 
ve hane olmak üzere 400 ı 
dar emlak tahrir edilmiş, 1 

velleri mal müdürlüğüne 1' 
mittir. Bu komisyona da aP 
22 itiraz istidası gelmit, tel 
edilerek mensup oldukları 1 
liye ıubelerine iade edili 
tir. 

Hazin bir ölüm 
Süleyman Bey zade Nmat " 

fikası Niri.r, yavruları "Ferdi'' 
ölümü haberini umum tanıdılı:ll 
bildirmekle müteelllmdirler: ~ 
Şiılide T"1vikiye camiinden C I I 
teıi günü öğleden ıonra saat (}I 
kaldınlarak Betiktat tarikile 
dar aile kabristanına nakledll,ı 
tir. 

Bu satırların davetiye malı:ıl 
ka~lü mereudur. 

• * * 
Şubatta toplanacak oları~ 

didi teslihat konferansın• 
zırlık olmak üzere, İngil~ 
vam kamarasında Ba1 
Mac Donald tarafından e~ 
miyetli bir nutuk söylenııı•1 Mac Donald, bu nutkund• ~ 
!etlerin ordu ve donanma!• 
yaptıkları masrafları nıu1'' 
se ederek tedricen artm•~:ı 
lan bu masraflara nazarı el::; 
ti celbetmittir. İngiliz Bat ııl 
line göre, lngilterenin d11 ~ 
ması için masrafı harbi ~, 
miden evvelki mikdara 1 
(23) milyon inııiliz lirası~ 
mışıtr. Diğer taraftan /. I 
kanın (36) milyon artıfl'ıı 
Fransanın (5) milyon, İi~,.ı t 
nın da 1,250,000 ingili:ı ,.1 
azalmıştır. Ancak 1924 sej 
ne nisbetle, bütün devleti f 
bahriyeleri için sarfetti1'~'l 1 
ra mikdarı artmıştır. ~,ıt' 
1924 senesine nisbetle ~ı( 
10 :.~ilyon, Amerika B .f.~ tı 
İtalya da 7 milyon ir.ı; 1 1 



~öförler 9 saa tan faz a alıştırılamayacakla 
el Ekononıi 

ı Yün istihsal sahala
götl 
liıİl' rımızda seyahat 
• 
1 

t bir 
ı· , ileıı 

Büyük mensucat fabrikalarının 
direktörleri geliyorlar .. 

:~ Yün ve tiftik sahalarında bir 
E:ııı' ~etkik .•e~abatinin ~ay~ı olacağına 

lıl dair Lıyeı beynelmılel yun konf.,.an 
~seti ·ı · . T"-'-' ti •mda ven en karar iızerıne, unu· 

ug ye'ye bir seyahat yapılma11 ar:ıuıu 
İzhar edilmitti. 

İhracat ofialnin tavassutu üzeri· 
ne bu arzu kuvveden fiile çıkmak· • 

• J dır Ofiı bu seyahatin programını 
cıo• · 

'lıazırlamaktadır. 
Dl~ Ağlebi ihtimal Eylul ortalarnıda 
~w k fb" ı Bradfort yün tacir ve uınat a rı· , 
ere törlerinden büyük bir grup evvela 

şehrimize ıel.ccekler, ondan &onra 
J Ankara, Eski~ehir, lzmit yÜn saha· , 
ar nnı ,.,,eceklerdir. ı 
~~ Kendir tohumla1:1 
ııaol Son ıünlerde Hamburı pıyasa· • 

ç1I ıında fula mıktarda Türk ken~ir , 
ede' tohumu iıtenm•ktedir. Piyasa yuk- ' 

ıe-ktir. \ 

Fındık piyasası 
Fındık mah•ulünün bu sene ls

efet nya ve ltalya'da bereketli oıa .. gr . 

fıl hakkındaki tahminler fındık piyasa-
a luında tesirini aöıtenniı ve Avrupa 

e~SI l:orsalannda fi~t).,. de"•al düımefe 
"rint ba,lanuıbr. • 

Bu sen• memleketimizde fındık 
kloı nıahsulünföı ıeçen ıeııeye niıbetle 

sa d" . da nısıf derecesınde oluıu unya pıya. 
a eh · ril" a'I_ """ fındık vaziyetin& e~ıy ı 
tah~ bir noksan vücude get~ıtır. 

·~eyij Balkanlarda mahsul 
nne 

; Ticaret borsasınca Balkanların J 
• 111 • • "h 1 • ti" ha'-'·· d 

fiatleri indekıi iıtatiıtik umum mü
dürlüğü tarafından taktirle karıılan 
mış ve indeksi hazırlayan memur

lar tebrik edilmiıtir. 
Toplan eıya indekıine nazaran 

1913 • 914 senelerinde ıoo addedi
len emtia toptan fiatlerinin 1927 
senesinde umumi indeksi ı262,28 de 
1296 ve 29 da 1317 ye baliğ olmuı· 
tur. Maamafih 929 un altıncı ayın• 
dan itibaren umumi ve kuvvetli bir 
tenezzül batlamııtır. 929 Kinunu
evvelinde l 00 e nazaran 1259 a düş 
müıtür. 

929 un son aylarında aıda ve ih
racat maddelerinde tenezzül vardn;. 
Her sene veya ayda bir evvelki sene. 
veya aya nazaran yüzde iki veya üt 
derecesinde bir tenezzül vuku bul
maktadır. 

Kolzalı petroller 
Bakkallar cemiyeti öteden beri 1 

kolzalı petrollerle mücadele etmek
tedir. Senelerden beri devam eden 
bu mücedele nihayet müıbet bir •a
baya ainnit ve ıerek balkın, ıerek 

bakkallann lehine balledilmiııir. . 
Kolza ile mücadelenin her tek-

lini tecrübe eden Bakkallar cemiyeti 
nihayet bakkal dükkanlarındaki ıaz 
depo ,,. bombalarını mübürlemeğe 

karar venniştir. Cemiyetle Neft sen
dikat araaında bu eaas üzerinde anlA 

tdmıttır. 

Bakkallar cemiyeti bu şekli Be
lediyeye bildirmittir. H• ~u senekı ıstı ıa vazıye 1UUn a, 

305' 1:-.ııılaı• tetkikata nazaran; Romanya ==========""""""'="""' 
ilaıİf da bujday mahsulü gecıen seneye 
üılİ nazaran yfizde ıll az tahmin. edil· I 

mektedir. Bulıariıtanda ımhtulW. , 
· rİ i neıvUnümaıı müaait bir safhadachr. 

İ lıl' Yunaniıtanda aıahıul ..... •-ı 
l:rf ye nuaran üçte bir nlobednde faz •• 

150 ladır. 

kcı' Toptan fiathn endeksi 
M• Ticaret odaaı tarafından yeni 

tir. ne~ı·edilmeğe baılanan toptan eıya 1 
üı,) -
liıı• t u un sa na u-. 

ed~ı Kambiyo Borsası 
ez J:J 
"ri ilıl 
an,• ,. 

~ 

latorlln 1030,00 l(uroa 15,95,00 

Dolar 0,47,28 Şlllnı 3,36, 10 

Frank 12,05,00 Pezeta 4,97,5\) 

Liret !l,O:l,25 R. mark 1,98, 12 

FrankB. 3,38,30 Zloti 4,20 

Drahmi 3ti,42,00 Pengu 2,70,80 

Franlı 1. 2,.t3,50 Ley 79,35 

Leva 65, IO, Dinar 20,74,00 

Florin 1,17,25 Çervoneç 1088 

Bor. a 
haı iı·i 

f Altın 
I Mecidiye 

Banknot 
- ..... -

Eşham '"' Talıviliitın 
l611krazı dnhili 
Düyunu muvahhade 
ikramiyeli Dcmlryolları 

000,00 
00,00 

000,00 

nevı 

93,50 
72,00 
3,7li 

Yükte hafif .. 
F ak~t pahada ağır 

ecza mı kaçıracakb? 
• olla ikinci ıube müdürlü

ğüne dün bir müracaat vala ol
mut, Mi§el isminde bir F raııaı
zm buradaki ortağma ait 30 
bin lira kıymetinde hafif sik
lette bazı e,yayı tıbbıyeyi ala
rak tayyare ile kaçıracajı ih
bar edilmit, ve mümaneat edil
mesi rica olunmu9tur. 

. Polis derhal tedbir alarak, 
Yetilköy tayyare meydanına 
memurlar göndermit ve ihbar 
edilen eşyanın kaçınlmasına 
mini olmuştur. Mite! de der
lie•t edilerek bu hususta tahki
kata ba41anmıttır. 

Zat maaşları hesapları 
Mülga zat maaşları hesap

larının devir muamelesinin 
ikmaline çalışılmaktadır. T ah
min edildiğine göre devir mu• 
ameleıi bu ayın on beşine 

kadar bitirilecektir. Burada 
çalııan memurlara temmuz 
maa,ları verilmemiştir. Maaş
ları devir hitam bulduktan 

._.....,...., .. ...,.._.....,,,........,.._ ,... ıonra verilecektir. 

aı fazla ıarfediyorlar İngiltere
nin harpten evvelkine niıbetle 
şimdi daha az para sarfetmesi 
tabii, İngilterenin bahriyesine 
daha az ehemmiyet vermekte 
olduğuna delalet etmez. Belki 
~imdi az para sarfettiğini gös
termekten ziyade, harpten ev
vel çok para sarfettiğini ispat 
eder ki, bu da İngilizlerin 
maksatlarını izah etme&. Esa
sen bahri silahla tahdit edil
miotir. Amerika ve diğer ~
letJere de lngilterenin bahriye
sile mütenasip İJ1şaatta bulun
mak hakkı verilmittir. Amerİ· 
kaya müsavi, Japonyaya bete 
nisbet üç Fransa ile halyaya 
da beşe ~isbet 1, 75. Yani bah
ri inşaat meselesinde mikyası 
tayın eden lngilteredir. Bu va
ziyette baıka devletler çok pa
ra sarfediyorlar diye, İngiltere 
şikayetçi vaziyette kalamaz. 

Deniz !İlahlarından kara si
liilıları için yapılan masarifin 
mukayesesine ge!inr'.e; burada
ki tezayüt d~ha ziyade nazara 

çarpıyor. İngiltere harbi umu
miden evvel orduıu için 28 mil
yon İngiliz lirası sarfediyordu. 
Şimdi 40 milyon sarfediyor. 
Fransanın 1925 senesindenberi 
ordusu için sarfettigi para, 20 
milyon artmıştır. halyanm 
sarfiyatında 15 milyon, Am<!ri
kanın da 15 tezayüt vardır. 
Sonra şimdi harbi umumiden 
evvel mevcut olmayan bir hava 
silahları masarifi de vardır. Ve 
bu masarif, bahriye ve berriye 
bütçelerinden tamamile ayrı
bütçeleriııden tamamile ayrıdır
Mesela Fransa şimdi havaailah 
ları için senede 21 milyon İn
giliz lirası sarfediyor. Ameri
kanın hava bütçesi 34 milyon 
İngiliz lirasıdır. Bu m\lkayese
lerden anlaşılıyor ki, İngiltere 
F ranıayı deni2 silahlarında ge
ride bıraktığı gibi, Fransa da 
İngiltereyi hava silahlarında 
geri bırakmaktadır. Çünkü 
F ransanın 21 milyon masarifi. 
ne kartı, İngiltere ancak . 18 
milyon sıırfediyor. T ayyarele-

Vilayette 

Burada 
Kalanlar 
Arnavutluktan gelip 

kalanlar 
nüfusa kaydedilecekler 

Arnavutluğa terkolunan yer 
ler ahalisinden olup ta hakkı 
hıyarlarını Türkiye lehine isti 
mal etmİ.§ olan müalüman ve 
bıristiyan halkın nüfuı tubele
rine müracaat ederek nüfus 
hüviyet cüzdanlan almaları la
zım geldiği dün vilayetten mül 
hakata tamim olunmuttur. 

iskan işleri 
İskan itleri tamamen tasfi

ye edilmiş gibidir. Mevcut ve 
mahkemelik pek az doaya kal
mıştır. 

Sanayii tezyiniye 
Ankara caddesindeki sanayii 

tezyiniye ve tezhip mektebi 
Yüksek san'atlar akademisine 
nakledilmittir. 

Bulgaristan seyahati 
Dün vilayete bazı gençler 

mtiracaat ederek Sofya ve Var
naya seyahat tertibi için müra
caatla müsaade almıılardır. Se 
yahate iştirak edenlerden bü
tün masraf olarak yetmiı bet 
lira alınacak ve seyahat 29 tem 
muzda başlayarak 12 ııün süre
cektir. 

Temmuzun on betinde de bu 
raya Bulgariıtandan bir sey
yah kafilesi gelecektir. 

Vasiyetname 
Açıldı 
V alidei Hidiv} kimlere 

ne bırakb? 
Geçenlerde Bebekteki sahil 

sarayında vefat eden Validei 
Hidivtnin vasiyetnamesi Mısır
da açılmııtrr. 

Merhume oğlu Prena Meh
met Ali, Abbas Halim Paıalar, 
kerimesi prenaes Hatice, diğer 
kerimesi prenses Nimet Kema
leddin Hanımlarla bunların ev
llt ve ensaline 6000 feddan 
( 4000 metre murabbaı tutan 
Mısır dönümü) bırakmıtbr. 

Bundan batka sabık Hidiv 
Abbas Hilmi Patanın kerime
leri Emine, Fethiye, Şevket 
Hanımlara ve Abbaa Halim Pa 
şanın kerimeleri Vicdan, Keri
me, Emine, Tevfikiye, Nimet, 
Zeynep Harumlara vaHdei hidi 
vin diğer kerimesi Nimet Ham 
mm oğlu Adil Cemil Tosun B. 
ile bütün tadat olunan zevatın 
evlatlarına ve bütün ensaline 
700 feddan arazi vakhıdilmiı
tir. 

Prens Abbas Halim Paşanın 
ker'melerinden biri Bertin sefi
rimiz Kemaleddin Sami Pa
tanın zevcesi biri Naci Beyin 
zevcesidir. Hidiv Abbas Hilmi 
Paşannı kızlan Şevket Hanım 
da lstanbulda evlenmiıtir. 

Validei Hidivinin arazısm
den 20170 feddan arazi hayrata 

rinin mikdarı da İngilterenin 
800 tayyııresine karşı, Fransa
da 1,300 tayyare vardır. 

Bütün bu rakamlar ve muka
yeseler-.. devletlerin harbi u
mumiden evvelki sarfiyatlarına 
nisbetle, silahlanmak için şim
di daha ziyade para sarfettik
lerini göateriyor. Hem de Lo
karno gibi mukavelelere, Kel
log misakı gibi harbi ilga eden 
anlaşmalara ve Cemiyeti Ak
vam gibi 5ulhu idameye hiz
met edecek beynelmilel letki
latlara rağmen ... Mac Donald 
tubalta devletlerin bu ması-af
ları azaltmak meselesile karşı
laşacaklarını izah etmiştir. Di
ğer iki fırka lideri olan Baldwin 
ile Llody Gorge de bu fikre ilti
hak etmiştir. Ancak Churchill 
şayanı dikkat bir nutuk söyle
miştir. Harbi umumi içinde 
Bahriye Nazırı olan bu zat, Av
rupanın Rusyanın istiliu teh
likeaine maruz bulunduğunu 
ve Fransız ordularının bu isti
liiyı defedebileceğini yegane 

değil mi? Deli • 
mı, 

Mazhar Osman Bey dün Ağır 
ceza' da dinlendi .. 

Bıbek sirkati muhakemesi t1e Mazhar Osman beyin 
mahake111ede şehaaet (le mütaleatını serdeylemesi .. 

Bebekte Valdeibidivi daire müdü- 1 Avukatların seyahati 
rü Ali Beyin yalısını soyan hırsız Mahkemelerin tatiline teoadüf e
kafileıinin ele batılarından olan O. den 21 temmuzda tehrimiz barosu
merin bir cürmila ıakibatmdan kur- na mensup avukatlar büyük bir Av
tulmak için adam öldürmek cünnün rupa seyahati yapmağa karar ver• 
den dolayı idamı talcbile Ağırcezaya mitlerdir. Avukatlar Romanya tari
teYdi edildiği malumdur. Katil O- kile ve Var~ovadan seçerek ti ı.. 
mer, birkaç celse sonra aklında bo- kandinavyaya kadar ıderek cümu
zukluk olduğunu ıösterir lıezı gay- diyelerde bir tenezzüh yapacak ve , 
ri ıuuri hareketler yapmağa başla- Paris tarikile ,ehrimize dönecakl ..... 
ma11 üzerine Bakırköy bimarhanesi· dir. Seyahat masrafı 850 lira kadar 
ne ııönderilerek orada mütahede al- tutacağı için itıirak edenlerin mile. 
tına alınmıştı. tarı pek çok olduğu tahmin edilmek 

Omerin akli vaziyeti b .. kkında tedir. 
bimarhane müdiriyetinin verdiği ra· 
por, mahkemece müphem aörülerek 
Mazhar Osman Beyin bizzat aelip 
izahat vermeı:ne kanır verilmişti. 

Mazhar Osman Bey dünkü celsede 
şu izahatı vennittir: 

- Ömer deli değildir. Temaruz 
ediyor. Maamafilı, kendialnde inhı
tatı hulyavi hali vardır. Reiı Haıq 
Lutfi Bey sordu: 

- Temaruz ettiiine göre ıu hal 

de deli değil ... 
- Gelebilir efendim, hastalığı 

mahkemeye ııelmeıine mini değildir 
Mahkeme, neticede Ömerin ceJ. 

bi kararile muhakemeyi 29 temmu-
za talik etti. 

Yılmaz davası 
Halkı biribiri aleyhine tahrik e

der mahiyette neıriyatla bulunan 
Yılmaz ıazctesi aleyhindeki davaya 
temmuzun ı3 üncü pazartesi ıünll 

3 üncü ceza mahkeme•İnde batlana 
caktır. 

Arap Mehmedin katili 
Şehremininde Orümceklidecle 

mahallesinde arabacılar kihya11 A
rap Mehmedi öldüren Zaferin dün 
muh.akemeıjne A,fırcez.ada devam 
edildi ve birkaç fahit dinlendi. Di
ğer bazı ıahitlerin celbi için muha
keme kaldı. 

vakfolunmuttur. ı ıer müslüman ve muinsiz kim-
Hayrattan istifade edenler seler olacaktır. Aynca Mısırda 

pek çoktur. bir kız mektebi tesisi de Hidiv 
Merhume daireainde çalı,ao validesinin vasiyetleri arasında 

memurlar hademeler, harem d 
ağalarına 

1

da muayyen mikdar- ır. 
da maatlar bağlamı§tır. 

Mirastan mahrum kalan ye
gane zat Hidi". A~s ~a9anın 
oğlu ve Valid~ H.ıdıvtnın toru
nu Abdülmümındır. 

Dini i9lere senevi 948 li ra bı 
rakmıttır. Bıı para ile ecdadı
nın mezarlarında dualar yapı
lacak, kurbanlar . kesilecektir. 
Ayni zamanda Vl\&ıyetnııme Ka 
hirede bir Darillaceze aç•lması
nı amirdir. 

Buraya senevi 1640 Muır li
rZ>Sı tahsis edilmİftİr.50 k;silik 
olacaktır. Buraya girebile;ek-

kuvvet tetkil ettiğini binaen
aleyh Fransanın kara kuvvet
lerinde lüzumundan fazla ten
zilat yapılmasının tehlikeli ol
duğunu beyan etmiştir. Ancak 
§U muhakkaktır ki, Churchill, 
İngilterede ufak bir zümrenin 
fikirlerine tercüman olmakla 
beraber, büyilk ekseriyet Bat
vekilin tarafındadır. Chur
chill'in nutkunu tenkit eden 
yazılarda buna fÜphe bırakmı
yor. Esasen her üç fırkanın da 
bu noktada birletmeleri lngil
terede silah masraflarını indir
meğe tuaftar olanların ittifa
ka yakın bir ekseriyet teşkil et
tiklerini gösteriyor. 

Silah masrafları acaba ne 
nisbette ve ne mikdar ten:ı:i) 

ecı;ıecek? Bu, gelecek aene Ce
nevrede malüm olacak. Ancak 
geçen gün lngiliz ricalinden 
Lolrd Cecil, bu vesile ile irat 
ettiği bir nutukta asgari <;'" 25 
tenzilat yapılmasını ileri sür
mÜ§tÜ. Bu nisbet tabii kat'i o-

Ebbba odasında 
Etıbba odası hey' eti idareai 

dün öğleden sonra <loktor 

Tevfik Salim Paşanın riyaseti 

altındR toplanarak, doktor-

tarın kazanç vergi~i hakkında 

Ankarada yapılan teşebbüsler 

etrafında görüsülmüttür. iç-
timada bazı doktorlar ara

sındaki ihtilaflar da mevzuu 

babs edilmittir . 

!arak kabul edilemez. Fakat bu 
işlerle uğraşan bazı ricalin şu
bat 1932 konferansından ne ne
tice ümit ettiklerini göstermesi 
itibarile, Cecil'in nutku şayanı 
dikkattiı·. 

• • • 
Üç günden beri Irak kralı 

F ey sal Hazretleri, misafirimiz 
bulunuyor. Krala Irak Başve
kili N ııri Sa it Pafa ile Maliye 
Nazırı Rüstem Haydar Bey 
refakat etmektedir. Misafirle
rimiz Andarada Reiıicümhur 
ve hükumet erkanı tarafından 
samimi bir kabul görmüşleı·dir. 
Dünden beri de İstanbulda bu
lunuyorlar Kral f ey sal, Anka
radaki temaslaı ıııdan sonra İa
tanbula har ket etmek üzere 
iken bir tebliğ neşredildi. T eb
liğde hükumet erkanımızla ya
pılan temaslarda iki devlet ara
sındaki ikt11adi münasebetlerin 
takviyesi mevzuu bahsedildiği 
ve bir ikamet ve ticaret muka
velesinin imzaaına çığır açıldı-

Belediyede --
Otobüsler !soruyoruz .. 

Talimatı 
Talimatnameye iki 

madde 
daha ilave edilecek 
Daimi encümen dün saat 14 

te vali ve belediye reisi Muhid 
din Beyin riyasetinde bir içti
ma aktederek, otobila talimat
nameıinin ıon tetkikatını yap
mı9tır. Talimatname dün ak
tam matbaaya verilmiıtir. 

Bu gün değilse bile, yarın 
tatbikata geçilecektir. Talimat 
nameye yeni bir madde daha 
ilave edilmittir. Bu da bir şofö 
riin günde azami dokuz &aat 
çalışmasıdır. Bir otobüs sahibi 
muhakkak ilci şoför kullanmak 
mecburiyetindedir. İki toförü 
olmayan otobüs sahiplerine mü 
saade edilmeyecektir. 

Bundan başka otomobillerde 
olduğu gibi, otobüslerde de pen 
cereler camdan olmayacak, mi 
kadan yapılacaktır. Bu suretle 
herhangi bir sarsıntıda camı kı 
nlarak kaza vukuunun önüne 
geçilmit olacaktır. 

Sinamalarda gala 
geceleri 

Bar, sinema, lokanta ve em
sali gibi yerler için daimi en
cümence ihzar edilmekte oları 
sınıf ve fiyat talimatnamesi ya 
kında çıkacaktır. Talimatname 
nin bilhas.a sinemalarda fiyat
ların tesbiti hususunda büyük 
faydası olacaktır. 

Bu talimatnameden sonna 
hiç bir sinema gala veya "fev
kalade gece,. ünvanlarile fiyat 
ları ikide bir yükseltmeyecek
tir. Çünkü fiyatı bir geceye 
mahsus olmak üzere daha yük
seltmek sınıfın bir derece yük
selmesini mucip olacaktır. 

Dört ahır kapatıldı 
Ahırlarını ıalah etmediklerin 

den yeniden dört inekçinin ahı 
rı seddedilmit ve inekleri soka
ğa atılmıttır. Dün bu inekçiler 
belediyeye müracaat ederek ti· 
kayette bulumnuılardır. Vazi 
yet tetkik edilmektedir. 

Esnaf ruhsatiyeleri 
E•pafa verilen ruhaatiyeler 

belediyeden kaymakamlıklara 
devrolduktan aonra, bazı esnaf 
kendi cemiyetlerinden aynca 
hüviyet varakası alınmayacağı 
zehabına kapılDllflanlır. Beledi 
ye keyfiyeti esnaf cemiyetleri
ne bildinnittir. 

Sokakta tamir edilen 
otomobiller 

Salı günkü otomobil faciaaı 
dolayısile, meselenin teknik ci
hetini tetkik eden seyrüsefer 
mt-rkezi mühim bir noktayı ha 
tırlatmıştır. 

Bundan bir kaç ay evvel 
seyrüsefer merkezi otomo
biller hakkında bir rapor 
tanzim ederek belediye iktısat 
müdilrlüğüne göndermişti. Bu 
raporda, otomobillerin, cadde 
Üzerlerinde durdurularak tamir 
ettirilmelerini menetmek lazım 
geldiği zikredilmekte idi. En 
küçük bir muayene bile olsa 

Belediye operatör Enıiı. 
beg zamanında evlere 
numero koydurdu. Her 
et1den numuo pilakası 
başına elli bir ku~uş tah
s;l edildi. Muhiddin bey 
belediyeye geldi, Emin ı 
beyin beyaz zemin üze
rine kırmızı rakamlı 
pilalcalarını beyenmedi, 
kırmızi zemin üzerine 
beyaz rakamlı pilaka
lar yaptırdı ve her eo
den elli bir kuruş tah· 
sil edildi. Harf inkılabı 
oldu, numeroların değiş
mesi icap etti, bu defa 
da emaye pilakalar ya
pılarak et1lere takıldı. 
tekrar her numero başı· 
na elli bir kuruş tahsil 
edildi. 

Bununla berabe~ ls
tanbalda her et1e !fabit 
bir numero kondu mu? 
Hayır! Hala her evin 
bir kaç namerosu t1ar. 
Şimdi tahriri miJsakkafat 
heyetleri de konan nume· 
roların yanlış oldulunu 
iddia ederek,bümn pi laka 
ları iptal ediyorlar oe 
yerlerine geni numero
lar h.ogagorlar. 

Beledige reisi beyden 
işlerin sttldmeti namına, 
hangi numerolara sahih 
nazarile bakılmak icap 
ettilini, 

Soruyoruz .. 

D~nizde: 

Tarife komisyonu 
tetkikata beşladı 

Liman tarife komisyonu dün 
ilk içtimaım yapmıı ve ihzari 
muamelatla metııul olmuıtur. 
Komiıyon ilk olarak liman tir
keti navlunlannı tetkik edecek 
tir. 

Kayıkçılann imtihanı 
Yeni belediye kanunuu muci 

bince yapılacak olan kayıkçı ve 
salapuryacılann imtlhaıu gele
cek pertemhe günü yapılacak
tır. 

Güzel san'atler 
birliğinde 

Güzel nn'atler birliği ede
biyat ıul:esi dün aaat be,te 
kendi aralarında bir çay zi
yafeti vermişlerdir. 

·-·····------,----···-
hiç bir otomobil cadde üzerin
de durdurulamaz. Muhakkak 
bir garaja çekilmek liznndır. 

lktısat müdürlüğü bu raporu 
tetkik etmiş ve faydalı bula
rak bazı mütalea ilaveaile dai
mi encümene havale etmişti. 
Fakat aradan zaman geçmesi
n<! rağmen bu rapor, encüme
nin bir çok itleri arasında tet
kik edilmemlt ve seyrüsefer nl· 
zamnamesine bir madde olarak 
ilave edilmemiştir. 

ğı bildiriliyor. Hududun ve hu- ait olan binenin o/o 10 u veril
dutta asayişin temini için de mesi kabul edilmi9ti. Petroller 
evvelce alınan tedabirin alaka- henüz istismar edilmiyor. Fa
darlar tarafından hüsnü niyetle kat bütün tertibat yapılmıştır 
t~.tbik edildiği de kaydedilmiş- ve bir kaç sene içinde başlaya. 
tir. 1 caktır. Türkiyenin o/o 10 his-

Irak kralının bu ziyareti, iki sesini almağa batlayacağı müd 
devlet aı asındaki samimi mü- deti de ilk taksiti aldığı gün
nasebatı takviye etmeğe hiz- den itibaren iıleyecektir. Irak, 
met edecektir. Türkiye ile Irak yakında Cemiyeti Akvama gİ· 
Osmanlı imparatorluğunun en- recektir. Cemiyeti Akvama gi
kazı üzerinde filizlenmit iki fi- rerken, bütün komtu devletler. 
dandır. Tarihimizin uzun bir le münuebatının muntazam 
devrinde b~raber ya,adık ve bu olduğunu Cen-vrede gÖsler
beraber yaıayııta yekdiğerimİ· mek mecburiyelindedir. 'elha
zi iyi tanıdık. s~I Türk·· Irak do~tluğu, tarihi 

Irak ile Türkiyenin samimi sıyasi ve iktısadi bir zaruıe tir. 
dost olarak ya9amaları her iki Kral F eysal kendi göz ile gör
devletin de menafii iktizasıdır. müş olmalıdır ki bu sı:.miıni 
Her iki devletin mü9tıereken dostlug" a b d _ . ve unun evamına 

alakadar oldugu Şark mesclesı h""k• 1 . b 
1 

k .. u umet erı aşla o ma uzere 
vardır. Bu meseleye karşı ge- b"'t·• T·· k .11 . f d . u un ur mı etı tara tar ır. 
rek Irak, gerek Türkıye ayni 1 .. k I k d I " I . . or - ra ost ugu şaı c 
vazıyettedırler. Sonra Irak pet- k "b· .. h. lh • ·ıı · . • arı ın mu ım su amı erır 
rollerı meselesı vardır. Malum-
dur ki, Muaul meselesinin hal
linden sonra T ürkiyeye Irak. j 

den biri olmağa namzettir. 

Ahmet ŞÜKR(' 
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!Çapras kelimeler Askeri bahisler 
mevsimi lçlıı İ 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

10 TEMl\1UZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telırraf adresi: Milliyet, 
htanbul. 

J 
6 

12 

Telefon numaralaı-ı: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç İçin 
aylığı 400 kurut 800 kurut 

.. 750 .. 1400 .. 
" 

1400 .. 2700 
" 

1 l 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nushalar 10 kurut 

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

. . 

' 

, 
Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26, 

asgari 17 derece idi. Bu· 
gün ruzgir mutedil poy
rdz, hava ekseriyetle açık
br. 

1 li 1 Fcı ia.I 
Filorinalı Nazım Be 
yin yeni keşfedilen 

bir hususiyeti 
Bir vakitler İstanbulu vücu

' dünden mehcur bırakıp Anka
' 

1 rada sühanperdez olan Fluri
•: • nalı Nazım Bey biraderimizi 

~ geçenlerde görmüıtüm. Ta han 

.ı 1 

" 

1 ' • çeresine kadar yükselen bir ha-
1
1 

fakandan muztarip olduğu için 
• I' 

ı ~ tedavi olmak üzere bir kaç ay 
izin alıp İstanbula geldiğini 

" söyledi ve mezuniyeti bittiği 
ı, • için yeni tayin edildiği (Gümü

şane) Mektupçuluğuna gidece-
1 • ğini de ilave ettiydi. 

~ lki üç gün evvel kendisine 
gene tesadüf ettim. Henüz ha
:eket etmediğini öğrendirm 
Hasbihal sırasında aklımıza ge 

' \. len bir münasebeti izah ettik: 
" 1 Filorinalı Nazım Bey, pürgu 

' , yani lakırdıcı bir adamdır. Bir 
, " de (söz gümüş ise sükut altın
ı , dır) diyen vir darbı mesel var

dır. Gümüşanenin gümütünü • 1 de nazarı İtibare alırsak, böyle 
j , pürgu bir zat neden Gümüşane 

ye gittiği hemen meydana çı
' 1. kar. Bu münasebeti pek beğen 
1 
1 

' ; :liler ... Yazılsa ciltler ve dinlen 
• 

1 
; • se aylar dolduran hayat tefer-

1 -üatlarından bir ikisini anlatır 
, ~, <en dikkat ettim. Üstat hep 
\ 0 , (Hane) li yerlerle alakadar .. 

1, n Vaktile Tophanede oturmut' i ı ar, hutalığını Gülhane hasta
! b 1 t<>sinde geçirmiş, Askerliğinin 
ı 

1 
i 1ir kısmını Şişane karakolunda 

1 re di<ier kısmını dikimhanede 
1 ı1 ' • , rapmış, bu kere de Gümüşane-

1 ~ ıe mektupçu oluyor ... 
1 Nazım Bey biraderimize bu 

' 1 I 1ane lahikasını gözden kaçır
~.'. 1 namasmı süyled m .. Eğer mü-

1 •ahede cttiğim"z bu alaka de
l ~ , ıam ederse, daha hane ile bi-

en mcyh'I"'-'• p~stahane, pas
ı 

1 ahıme, biraha~e \e ilaahirihi 
'l ı 'Peye~ yer var!. .. 

1 j 

1 - Y erıi bir kelime!. 
ı ' Dil münnk~~aları devam ede 

1 !ursun. Ark~d::ı1lardan birinin 

Mareşal Foş'un kitabı 

Harbi Almanya istemiş, Fransanın hatırında bile de
ğilmiş kabahat kimde? - Almanya muvaffakıyeti acele 
hareketle görüyor- Acele işe ş!!ytan girer - 181 O dan 
sonra fransız ordusu nasıl yenı baştan kurulmuştur?
Zabitan hey'eti - Fransız erkanı harbiyesi - Ordu ve 

Davetiye 
Cemil'le Meliha yeni evlen 1 yapmıştır diyorum. 

mişlerdi. Yeni evlilerin eskite- - Belki amma, ben de İrfan 
re nazaran ıu talii vardır ki se Beyin yaptığını zannetmiyo. 
vişirler. Bu karıılıklı muhab- rum -

siyaset - Zabitler heg'etinin zaaf sebepleri _,_ betin kurdukları yuvaya da te- Hulasa bileti kimin gönder
siri olur. Yeni koca bu yuvayı diğini anlayamadılar. Meliha: 
süalemek için kazancının bü- - Elbette tiyatroda anlarız 

Bu yıl çıkan emnühim askeri çiktirmekveböylelikleRus sefer yük bir kısmını sarfeder. Şu la dedi. 
elerler arasında Fransız baş ku her olmasına ve tecemuuna bi- zım, bu lazım, 0 lazım .. Hepsi Yemekten sonra giyindiler 
mandam Mareıal Fot'un bir raz güçlük sokmak kendisi için ni de birer birer alır. Yeni koca ve tiyatroya gittiler. Biletteki 
kitabı var. Bu kitap büyük har- mümkün idi. Bunu akıl edeme- bir yerde kansının hoşuna gide koltuğa oturdular. Her ikisi de 
bin~ tarihine bir vesika olmak mittir. F ranıayı çabuk istila et bileceğini kestirdiği bir yüzük sağa baklyor, sola bakıyor, bir 
üzere yazılmıı ise de kitabın mek ümidile Belçikayı çiğneye bir kol saati, bir pandantif ve türlü davet eden zatı göremi
batlangıç ve girit kısmında, bü rek lngilterenin düşmanlığını saire görürse, ne yapar, yapar yorlardı. Perde kalkınca, hadi 
yük Fransız askerinin (Milliye celbeylemiıtir. onu almağa çalııır. seyi sadece bir dost eglencesi 
tin) asker veya sivil okuyucula Yani Mareıalın fikrince, ace Cemil de öyleydi .. Kazancı olarak kabul ettiler ve oyuna 
rını alakadar edecek bazı fikir- le edeyim diye sağını solunu yerinde olduğu için Melihayı daldılar .. 
!erini hulasa edeceğim: dütünmedi, herkesi çiğneyip hediyelere, ipeklilere garket- Tiyatro bitti, hala biletleri 

1 Fransız baş kumandanı: geçmeğe kalktı. Bu yüzden ken mitti. O kadar ki az zaman için kimin gönderdiğini anlayama
"harbı Almanya istemiıtir, di kartısına çıkan düşmanları- de yuva hayli zeginle~miş ve mışlardı. Orada tesadüf ettik
Fransa bunu dütünmiyordu nın adedi arttı. Bilhassa acele süslenmiıti. leri tanıdıkları arasında kim
bile., diye bağırarak söze btlr· ite feytan karııır sözünce lngi- Bir gün F ranaız tiyatrosuna den şüphe ettilerse, onu itirafa 
yor ve fU delilleri söy)iyor: Ni- lizi de işe sokmağa sebep oldu. meıhur bir artist gelmitti. Bu mecbur etmek için: 
tekim seferberlik baılamak üze Mareıalın 1914 deki Fransız gelen galiba Sesi! Sorel'di ve - Doğrusu hoş bir sürpriz 
re iken yani Avusturyıuıın Sır- ve Alman orduları hakkındaki "Selimen., i oynayacaktı. yaptınız? diyorlardı. 
bıya ya oltimatomlar .-ereceği görüşlerini de hülaaalayalım. Meliha gazetedeki ilanı oku Halbuki sual sorulan tanıdık 
zamanlarda bile Fransız Reisi 1914 teki Alman ordusunun şi- duktan sonra kocasının yüzüne hayrette kalıyor ve bölye bir , 
cümhuru ile kabine reiai bir kaç arı, her türlü hukuk kaidelerini baktı. Bu bakışta: davetiye göndermek aklına gd 
haftalık seyahatçinin Rusya asla nazan dikkate almayarak _ Biz de gitsek ne olur ko mediği için cidden mahcup ol
yahareket ediyarlar. Hükumet seri bir hareketle ve en müsait cacığım? diyen bir ifade vardı. duğunu söyliyordu. Hulasa o
memurlannın büyük bir kısmı yollardan ve toplanmağa vakit yeni evlilerin şu mazhariye- yunun sonuna kadar da meçhul 
için tatil mevsimi başlıyor. Biz bırakmadan müttefikleri mağ- ti de vardır ki, bakışların ma- zatı keşfetmek mümkün olma 
zat ben bile 15 günlük izin ala- lup etmek imiş. nasmı derhal alarlar. Eski ev- dı. 
rak lngiltereye gitmek üzere 1914 teki Fransız ordusu ise Jiler de anlarlarsa da, anlama- Çaresiz eve döndüler. Saat 
Nansiden hareket ediyorum . ., 1870 felaketinden ders alan ha · mazlıktan gelirler. Fakat yeni bire yaklaşıyor. Otomobilden 
diyor. miyetli bir zabitler kütlesi ta- evliler hem anlarlar,hem de der indikten sonra, kapıyıaçtılar. 

Tuhaf değil mi? AlnUuılar rafıodan teşkil edilmiştir. Der- hal cevap verirler. Yukarıya salona çıktılar. 
dahi tamamile ayni §eyi iddia hal baılayan sulh sevicilik pr<>- _ Peki Melihacığım, ne de- Cemil elektrik düğmesini çe 
ederler. Bu buhran zamanında pagandalanna ve kendilerine mek istediğini anladrın. Tiyat- virirken kansı sordu: 
herkesin tatil mevsimi için ha- çevrilen bir çok intirikalara ve roya gidelim diyeceksin amma - Meraktan çatlayacağun 
reket etmiı olduğunu işbaşında hakaretlere bu zabitan kütlesi evde kimse yok. Hizmetçiye Cemil, kim olabilir bu Allah 
kimselerin kalmadığını söyler- soğuk kanlılıkla mukavemet e- de izin verdik. aıkına ! 
!er. O halde harbı hiç kimse is- derek 1914 için Fransaya ordu- _ Ne zararı var canım, ka- Odanıo içine bol bir ııık dol 
tememiş. Kabahat ne Alman- sunu kuvvetli ve ruhan yüksek pıyı kilitler çıkarız. yangın 0 _ muıtu. Cemil de, Meliha da 
larda,ne de Fransada. Kabahat bir halde bulundunnuştur. lacak değil ya.. çekmelerin, dolapların açılmış, 
Samur kürk olmuş kimse giy- Fransız erkanı harbiyesi ve _ Pek ala, daha akşama ka yükte hafif, pahada ağır ne var 
memiş, gelin olmuş koca bula- bu büyük kumanda heyeti dar vaktimiz var. sa hepsinin de alınıp götürül-
mamış. İtte burada da öyle. mümkün mertebe siyasetten Akşama doğru kapı çalındı müş olduğunu anlamışlardı. 

2Kitabın giriş faslını süsle- uzak tutulmağa gayret edilmiş, ve postacı bir mektup getirdi. Köşedeki koltuğa da büyük 
yen fikirlerden birisi de şudur: ve bu sayede, hazar zamanında Cemil mektubu açtı, bir de ne bir mukavva dayatılmıştı ve 
Almanya, har;:ıte muvaffak ol- bir siyasi fırkanın itimadına görsün? Fransız tiyatrosuna o- bu mukavvanın üstündı> şu 
mak için acele hareket etmek mazhar olduğundan dolayı de- gece için ön ta•aftan iki koltuk cümleyi okudular: 
lüzumuna inanmıştır. Halbuki ğil, fakat mesl~k ve va:!:ifesiilin davetiyesi.. İçinden aynca bir " Şimdi kim olduğunu anla-
Rusya ile bir müzakereye mey- eri olduğundan dolayı temey- kağıt çıktı v.e Cemil okudu: dınız., 
dan açarak harbi biraz daha ge yüz eden kumandanlara kolor- "Sizi tiyatroya davet ediyo
.................................................... - du ve orduların verilmesine rum~ biletlerinizi de gönder
baıından geçen bir vak'ayı an- gayret edilerek memleketin ve dim. Yalnız bti mektuba imza
latacağım.. ordunun itimadına layık bir ku mı koymayacağım. Bakalım 

SEM 

Karadenizde bir büyük ıeh- \ manda h~yeti vücude gelmit- hangi dostlarınızın davet etti-
re giden bir arkadaşın her kes tir. ğini anlayabilecek misiniz? hür 
gibi karnı acıkmış ve aşçı dük- Mare•al ayni ile şu sözleri ti • me er •• ., 
kanına gitmiş ... O şehirde (dö- söylüyor: "1911 yılında, ordu- Kan koca düşündüler, taşın-
n~r kebap) pek rağbette imiş.. nun başı·nda yüksek liyakat sa- dılar. 

Halk dönere pek rağbet edi- hibi bir başkumandanın bulun- _Acaba Mitat B. olmasın? 
yormuş Eskiden lstanbulda da ması, siyasi fikirleri hasebile Böyle sürprizler yapmaktan 
öyle idi, amma yavaş yavaş es bazı büyük emir ve kumanda hoşlanır .. 
ki itibarı kalmadı.. mevkilerine yükselmiş ve fak .. t _ Belki amma, pek zannet-

Arkadaş bir döner istemiı, liyakat ve iktidarı gayri kafi miyorum. Ben bu işi İrfan B. 
garson şu suali sormuş: olan bazı zabitlerin ordudan ····••••••••••••••• .. •••••••••••••··-········-·--

- Efendim tımaklıya sara- çıkarılmalarına tamamile mu- nevra meydanlarında göater-
lım mı? -· vaffak olunamamak la beraber dikleri kabiliyetsizliklerinden 

Çocuk böyle ditli tırnaklı adetlerin azaltılmasını müm- dolayı hoşnutsuzlar sırası
bir şey yemek niyetind~ olma- kün kılmıştı. Maamafih bu fe- na geçmiş basit kimseler ve 
dığından mahiyetini anlamadı- nalık tamamile tamir edileme- mevki dütküünleri olup, başka 
ğı bu teklifi gelişi güzel reddet mişti... Bir zabitin vaziyeti ları tarafından doğruluğu ka
mış ve: gerek haıpte ve gerekse sulhta bul edilmeyen askeri bir hırs 

- Sade döner isterim.. de- kendisinin siyasi mücadelelere ve emeli muhak göstermek iç'n 
mış... kantmasını ve bu mücadeleler , adalet namına, daha doğrusu, 

Sonra dikkat etmiş meğ~r esnasında bir taraftan mevki artık zayıflamış olan karakter
tırnaklı denilen şey bizim bildi almasını meneder ... Eğer bazı !eri namına, felsefi dedikleri 
ğimiz pide değil mi imiş.. mertebe muhakeme ve ciddiyet ve yahut siyasi iddia cyledikle

lşte yeni yeni kelimeler ara sahibi görünen bazı askeri müş ri fikirleri müdafaaya yeltenir
yan dil encümenine tırnaklı b"r teriler siyaset adamlarına yana ler. işte zabitİer hey' etinin iki 
kelime.... şacak olurlanıı., emin olmalı- zaaf sebepleri bunlardır . ., 

FELEK dır ki bunlar umumiyetle ma- Cinoğlu 

İHTİRA l LANI 
"Zatülbareke tüfekler için tetik 

tertibatı,. hakkında istihsal olunan 
2-6-930 tarih ve 916 numaralr ve 
'kendi kendine imla edilir alatı har
biye. bilhassa tüfekler için sademe' 
teskin edici alet.. hakkında istihsal 
olunan 20-11-929 tarih ve 856 nu
maralr, ve "Zatülhareke endaht es
lihası için ve bilhassa tüfekler için 
gaz hücresi,. hakkında istihsal olu
nan 2·6-930 tarih ve915 numaralı, 
ve "endaht eslihası bilhassa tüfekler 
için kundak kapanma tertibatı,, hak
kında istihsal olunan 6-10-930 tarih 
ve 960 numaralı ve Hkendi kendine 
imla edilir tüfek,. hakkında istihsal 
olunan 2-6-930 tarih ve 914 numa
ralı. ve "bizzat imli edilir tüfek,, 
hakkında istihsal olunan 2-6-930 ta
rih ve 913 numaralı, ve "kendi ken .. 
dine dolar tüfek .. hakkında istihsal 
olunan 2-6-930 tarih ve 912 numa
ralı, ve tüfekler ve bilhassa kendi 
kendine imla edilir tüfekler için ön 
şaftı., hakkında istihsal olunan 2-6-
930 tarih ve 917 numaralı ihtira be-
ratlarının bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahara devrüferağ veya 
icar edileceğinden talip olanların 

Galatada Çinili Rıhtım hanında Ro-
bert Ferriye müracaatları ilin olu-
nur. 

• I 
1 ~ 

"Milliycf., in Fc'ebi Fomaroı : 1:1 Mütareke haberi o akşam 
kumandalığa teblii! edilmişti. 

milli bir ukdenin acı lt'..crübeler 
ve kanlı mücadeleler için-ele ta
hakkuk ıstırabını tattırmıştı. 

yan bu ateşin genç zabit, omuz 
!arı çökmüş gözlerinin feri git
miş, altın başı altında kavrulan 
bir bakrr haline gelmit, mırıl
dandı: 

-~ 
' 

-. 
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Bürhan Cahit 
• 
; - Nankör çöllere veda! de- j idi. 
c i. Buraya gömdüğümüz genç Asırlar geri dönüyordu. 
i -ürk askerleri bize yeni bir Cenup yolu kapanıyordu. 
! ata'lı verecek kadar çoktur. Temiz ve çok kabiliyetli 
1 Ve kafile arkasından sarı toz Türk ruhunu, temasa başladığı 
r ulutları bırakuak şimale doğ- Avrupa medeniyetine kaynat
' u yürüdü. mağa bırakmıyan Arzı mukad

, r l BİRİNCİ KISMIN SONU) 
desin kapısı kapanıyordu. 
Kavmı Lutun battığı, meai

hin doğduğu, Muhammedin 
din yarattığı ve Ehli Salibin ka 
na bulandığı çöl uzunbir zaman 
Türk'ün etini ve kemiğini ye
dikten sonra bir timsah gibi 
ağzını açmıı, yeni istila ordu
sunu yutmağa hazırlanıyordu. 

• 1 İkinci kısım 
\ 

~ (Halep) bir mahşer halinde 
li. 

~ 
Dört harp senesi cenuba 

c kan Türk kafileleri bir hafta 
~ :inde ve bir insan ve eıya yı
t '."' halinde şehri istila etmit

ır. 

• B bir mağlup orr1unun ric' 
.ti d [!il, tarih dolusu varlığını 
•ayb<tm::; bir mill~.iıı hic~eti 

(Halep)e en sonra giren kay 
makam Celal şehirde vaziyeti 
kurtarmağa çalışan bir kaç de
ğerli ve şer:!fli kumandanla te
mu etti . 

Arzın btitun kıt'alarmda 
dört senedenberi devam eden 
boğazlatma bitmişti. 

Hercümerç içinde bulunan 
(Halep) bu haberle biraz süku
net buldu. 

Kaymakam Celalin takviye 
edilmiı muntazam kıt'ası (Ha
lep) te inzibatı tesis edecek ye
gane kuvvet olmuıtu. 

Bat kumandan vekili ric'at 
hareketini kurtaran genç erka
niharbin bu hizmetini müki.fat
srz bırakmadı. 

Fırtına nihayet bulmuş ve 
Anadolu son bir defa daha ilik
lerine kadar harp çöllerine ak
•nııtı. 

(Halep) te vaziyeti ele aldı
ğı aktam eski karargahın bir 
odasında harpte yetiımi,, piş
mit genç silah arkadatlan ko
nuıuyorlardı. 

Yüzbaıı Rifat elde ettiği mü 
tarelcıe ıartnamesinde maddele
ri ouyarak acı acı gülüyordu: 

- IYuşman harben ayak ba
Kaymakam Celalin kıdemi- samadığı topraklarımıza timdi 

ne yapılan harp zammından kolunu sallaya sallaya girecek 
baıka idaresine verilen kuvvet- dedi. 
!erden mürekep müstakil fır- Cephede iki defa yaralanmıf, 
kanın kumandanlığına tayin Nablüste bir Arap çetelerile 
edildi. Bu fırka bozulan ordu müsademe eden iki parmağını 
kadrosunun temelini te,kil ede kaybeden bir eski arkadaşları 
cekti. binbatı Cevat içini çekti: 

Genç kumandan derin biT Anadolu evlatları silahsız 
yeis içinde idi. döndükleri köylerinde silahla 

Dört aene evvel (Halep) te uvruştukları ve galebe ettikleri 
ne çiçekli ümitlerle yatamııtı. düşmanı bulacaklar. 
Fakat harp ona askerlik zevkin ı Yüzbaşı Secht, dört yıl evvel 
den. zafer hevecanından fazla atınıo üzerinde civa gibi kayna 

- Çanakkalede vuruşluk. 
İngilizin adam boyu otuz sekiz 
lik güllesi göğsümüzü delmedi. 
Fakat bu çöl, bizi balmumu gi
bi eritti. 

Kaymakam Celal, silah arka 
datlarının yeis ve ıstırap dolu 
mükalemelerini dikkatl-a dinli
yordu. 

Yüzbatı Enver içlerinde en 
atılgan, en netelileri idi. 

Kumandan yaldızlı bir siga
ra paketi uzattı.: 

- Dütünme kaymakam B., 
dedi. Yak ıu İngiliz sigarasını 
bak keyfine: 

Arkadaşları hayretloe baktı
lar. Yüzbaşı Enver o zaman gü 
!erek izahat verdi: 
-Şeyh Sadun'un heybele

rinden çıkardım, yabancı sayıl
maz ve mütec,~ssiz nazarlar al
tında pa~!t elden ele aezdi. 
-Hacı babayı sahverdiğimi 

::e iyi etmedik. Kurnan~fo :ı Bey 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Ölüm (5) Gideceğimiz yer 

(5) 
2- Göz rengi (3) Aciz bırakmak 

(4) 
3 - Mezar (5) Büyük (3) 
4 - Ala (3) Renk (3) 
5- Ay (3) Şafak (3) Dumanın 

bıraktığı ( 2) 
6 - Nota (2) 
7 - Zaman (2) Keder (4) 
8 - Bir millet (3) Geyinmiı (5) 
9 - Yapmak (3) Hasretli (5) 
10 - Ebedi değil ( 4) Ev ( 4) 
11 - Son nefea (4) Enin (6) 

Yukardan aşağı 
1 - Asılsız şeye İnanmak (5) Bir 

gün evvel ( 5) 
2- Uzuv (2) Keder (3) Tok de

ğil (2) 
3-- Softa (5) Peygamberin anası 

(2) 
4- Boy değil (2) ince toprak 

(3) -
5-- Cenazenin konduğu yer (5) 
6- iş (4) ite (2) 
7- Emirler (5)Sada (5) 
~ El (2) Cehennem ıeytanı 

(6) 
9 - Şiıman değil (4) Ornek (5) 
10- Olüm meleği (6) 
11 - Orucun bir nevi (5) Güden 

(3) 

Kadıköy 

Himayeietfal 
Balosu 

ı~ Temmuz 931 per
şembe akşamı Suadiye 

gazinoaunda 

ZAYi: . 2729 araba numeromu 
zayi ettim. Kaydını kapatacağımdan 
hükmü yoktur. 

lsmail oğlu Osman 

ZA YI: • Askeri vesikam ile ev
rakı ıahıiyemi havi cuzdanmıı zayi 
ettim. Y eniıini alacağundan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Hasırcılarda Uzunca ovada 27 
numerolu esnaf kahvesinde Ahmet 
oğlu 1 brahim. 

Dok.o' 

Hafız Cemal 
Dahi' hastalıklar ıcdavihan,sl 

cuma._. ı maada her gQn öğled;n 
sonra .aıt 2 den 4 de kadar er
klk, kadın \e çocukların dahiliye 
hasoalıklarını !Jivanyolunda 118 
numaralı hususi kabinesinde 1e
davi rder. Tclefoo lstanbul 22~98 

dedi. Y'üzbaşı Enver herif şim
di İngiliz karargahında kimbi
lir ne izzeti ikram görüyor.Hep 
bir ağızdan: 

- Kurşuna dizilecek adam
dı! Dediler. 

Kumandan Celal ilk defa sö-
ze karııtı: 

- Arapların akib~tini gör
mesi ona daha büyük

0 

cezadır. 
Dedi. 

Silahlarmın hakkını vuruta 
vuruta ödemiş olan genç zabit
ler geç vakite kadar dertleşti
ler. 

Yırtık, tozlu elbiseleri, boya
sız eski çizmelerile birer tarafa 
uzanan yorgun silah arkadaşla
rı derin bir kıtla uykusuna da
larken kaymakam Celal içini 
çekti: 

Kahramanlar, dedi. Sizi Av
rupa orduları değil, bu çöllerin 
tarihi bağları, an'aneleri mağ
lup etti. 

KirallK lalı 
Dalyan önUnde Saip se 
> alıaı möb:lell alarak 11 
ralıktır. Derunundakll• 

mUracaal 

Acele 
Satılık veya kiral 
fotoqrafane atelyef 
Beyoğlunda İstiklal cad 

s:nde 340 numaralı fol 
Pera dahilindeki fotografıf 
levazımatı sabhk veya kift 
lıkbr. Bina ise kira ile def 
olunacakbr. Taliplere bli 
hususta suhulet gösteri'' 
Müracaat: Oda !:aşı Ha~> 
efendiye veya Bristol otel" 
de muhasebeci Zülfikar Be 

3 üncü Kolord&I 
ilanları 

Gümüşsyu hastanesi 
20,000 kilo koyun etine vt 

rilen Hat pahalı görüldüğfil'
den yeniden kapalı zarf usuli-
ile münakasaya konulmuştlll' 
İhalesi 21 • 7 - 931 saat 16~ 
yapılacaktır. Tailpleri yevıı> 
mezkürc!a tarifat kanuniyeJ 
dahilinde mektuplarını vakt 
muayyeninden evvel koıııif 
yona ita etmeleri ilan olunu' 

* * * 
16,000 kilo süt aleni ıııU 

nakasa suretile sabo alın• 
caktır. İhalesi 28 temmuz93 
saat 15 ten 16 ya kadar ict' 

olunacağından taliplerin şart· 

namesini görmek üzere bel. 
• glin öğleden evvel ve mün~ 

kasaya iştirak etmek için dt 
vakti muaXJeninde teminat d 
larile birlikte kpmisyonumuı· g 

da bulunmaları. k 

~~~~~~~~~~~-· 

Üsküdar banka~ t 
Türk Anonim Şirketi s 

Bazı hi11edaranın betveçbi • n 
talepleri Üzerine 30/7 /931 Pertel' y 
be günü saat 14 de fevkalade içtİJI' 
aktedileceiinden ber mucibi kaaO 
bir biue sahibi olanların da mii:ıJ 
kereye iştirak için hi11e senetleri• 
içtima gününden bir hafta evveli~ f 
kadar Şirketin merkez ve:ınesio< 
makbuz mukabili tevdi eylemeler 
rica olunur .. 

Ruznamei müzakerat 

' 1 - 42 inci maddenin tadili. a 
2 - Meclisi idarenin vaziyetirıl 

tetkikı ve ledelicap tebdili. s 
3-- lstanbulda ve ledeliktiza "' 

halli sairede tubeler kütadına me1'' t 
niyet itası .. 

4 - Hisabat hakkında meclisi 
darenin izahatı. 

42 inci maddenin teklif edilen ıt1 d 
addel sureti: s 

"Şirket itlerinin tedviri jçin İ~ 1 
eden müdirlerin ve bunlarm salah•· 
yetleri derecesinin tayini hakkı rno 
haııran hey'eti umum.iyeye aitti1 

Müdirlerin nasıp ve azil keyfiye! 
tescil ve ilan ettirilir. Şirket umuru 
da İıtihdam edilecek memurinin 1' K 
yin ve azli mecliıi idareye aittir 
Meclisi idare her ne şekil ve sureti 
olursa olsun bu salahiyetini ahar 
tevdi edemez. Tayini icap eden oıii 
dir, memurlann tercihan biısedara 
arasından alınacaktır.'' 

le Zehrayı arattı. 
Kumandanlık sıkı tertib• 

aldığı için füpheli eşhasın harı 
mıntakasına girmesine imkal' 
yoktur. 

İngiliz casus teşkilitı hes• 
hına çalıtan genç kızın burs 
daki vazifesi Türk kumandall 
ile temas etmekti. 

Kaymakam Celal bu buhraııl 
vaziyette zehranm buiıi yapuıe 
sına imkan olmadığını ve onur 
ilk fırsatta cenuba döne::eğifl 
zannediyordu. 

(Halep bir mahşer halinde 
idi. Kıt'alar bütün kadrnlarıJI· 
kayb~tmitler, kumandanlar t•· 
tınnışlardı. Levazım tetkili.tıt 
dan eser kalmamııtı. 

Bu karıtıklık içinde ZehraYD 
yapılacak iş kalmamıt tı. Zatef' 
'mütareke şartlarına göre (ti•· 
lep) itilaf kuvvetleri tarafıll 
dan İşgal edilecekti. 

Bütün araftırmalara rağıner 
* * * genç kızı (Halep) te bulııııı~ 

Mütareke şaı·tları ordu ku- mümkün olmadı. 
mandanlığına tebliğ _-dildiği 
gül' kaymakam Cdal Şeyh Sa- 1 
dun'un evrakı arasındaki adrn 

(Bit:nedi) 
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Küçük bir mukagese: 

Akademi 
Dün ve bugün 

Bundan on bet sene evvel 
bu çatı altında takbe olarak 
çalıtıyordum. O zaman mek
tep, bu timdiki Fındıklı sara
yında değildi. Mektebe ilk gir-

ıale 1.., - Lokomotif kocamı ikiye diğim zaman müzenin içinde i-
""" di. Sanayii nefise mektebi ola- 1 
Jıtöldü. rak inta edilen bir binadan za- 1 
·İi - Eyvah, şimdi iki kocalı manın akıllı Maarif Nazırların-

sterı 1 • ., 1 . ? 
Hıl ~unı:z, oy e mı_._____ dan biri bizi buradan kapı dıta-

\ rı etti. Artık san'at talebesi kö 
çebe bir halde idi. Divanyolun
da Sıhhi müzenin bulunduğu 
daireye sonra Veznecilerde ka
ranlık, küçücük bir eve, daha 
sonra Türbede eski Darülmual 
!imin binasına, oradan da bil
mem nereye nakledildik. Sene
de bir kabuk değiıtirir gibi bi
na değiştiriyorduk. O zaman, 
ne muntazam atelyelerimiz var 
dı, ne de modellerimiz. Mekte
bin bütçesi bize model tutacak 
vaziyette değildi. Biz resim ta
lebesi, aramızda biriktirdiği
miz para ile model tutar, Avnı
padan estetik kitapları getirtir 
dik. Elli bu kadar senelik mü
esseseye ilk kadın modeli so
kan da bizim atelyedir: Çallı. 
nın atelyesi, ki hocalarile bir
likte resim sergilerinde eser 
teıhir eden, Avrupaya giden ve 
dönen bu günkü genç nesildir. 

va 
konıit. . 
lunııl' Bahsederim ki, bu balık 

dünkü balık.. 
• ıı. - Bahsi kaybettiniz beye-
ı oı• 
alın' fendi. Dünkü değil, evvelki 
uz93 günkü balık .• 

r ictf Pratik hizmetçi 
~aı+ Ricai Bey aldığı yeni hizmet 

bel · d B h' ;ısinden memnun u. u ız-

ün• ınetçi çok pratik bir adamdı. 
in ılı Bir gün yazıhanesinin üstün 
inal-deki saatin durmu§ olduğunu 
muJ'rördü. Filhakika zamanla sa

atin zenberği kırılmıttı. Derhal 
ıati hizmetçisine vererek yap

k , lırmaaını söyledi. Akşam üstü 
a. reldiği zaman, saatin yazıhane 

ıinin üstünde tıkır tıkır itlediği 
bi • ni gören!k, fatırdı ve hizmetçi 

erı"" ye sordu· 
içU.- T . · . . k .__,.. - amır ıçın aç para ver-
..., d" ? 
m~ ın. 

tleriı - Hiç bir teY vermedim e
elit fendim. 

siııt - Nasıl olur? O halde sati 
eıer nasıl itlettin? 

-Söyliyeyim efendim, kom 
tu Cavit Beyin hizmetçi kızı ile 

~ti,,. ahbaplığım var. Onun da tıpla 
Y ıizinki gibi bir saati varmıf. 

"' Hizmetçi kıza saati değiıtirt-
meı' tim .. 

iıi • 

b 
ıkar 

le••· 
~r• 
~arı· 

ıeı' ... ~ 

Ricai Bey kızdı: 
- Buna düpe düz hırıızlık 

derler, diye bağırdı, çabuk bu 
aaati sahibine götür ve benim 
saati geriye getir. 

İki gün sonra Ricai Bey ken 
di &atinin geri getirldiğini, fa
kat mükemelen de işlediğini 
gördü. Hizmetçiye sordu: 

- Tamir için kaç para ver
din? 

-Hiç bir şey vermedim efen 
dim. 

- Nasıl olur! Yine ne it gör 
d .. ? un. 

- Basit efendim, Cavit Bey 
bakmışki, saat işlemiyor.Tamir 
ettirmif. 

- Bu 
tramvay 
yeceğ;m. 

akş .m seni Taksim 
ialas}onunda bekli-

- O ır.az! Çıinkü koc3m 
ela sm:n kurnı ora:h bek· 
liyec ·'· .. ,~. 

Erkek ve kadın modeli bul
mak müşkül ve pahalı idi. Harp 
senelerinin mahrumiyeti için
de boya pahalı, tuval pahalı, 
model pahalı. Resme çalımak, 
darbı mesel olabilecek fedakar
lık teklinde idi. Nafakamızchın 
kısıp malzeme tedarik ederdik. 
Sabih, bu &§k ve mahrumiyet 
senelerinin kurbanıdır. 

Sonra biz, hepimiz, benizler 
sapsarı, iskelet halinde, gölge 
halinde insanlar, işte bu facia
ya benzeyen devirde etüdümü
zü yaptığımız mahrumiyet se
nelerinin çocuklarıyız. 

Halbuki bu gün Güzel san'at 
lar akademisi refah ve saadet 
içindedir. Bir tarafta deniz, öte 
tarafta tenis. Genit ve aydınlık 
atelyeler. Gerçi denize ve teni
se olan rağbet, atelyelere kartı 
olan alakadan daha fazla imiş' 
diyorlar amma biz buna bir tür 
lü inanmak istemiyoruz. Sara
yın deniz tarafı Boğazın en be
dii köteıine nazır. Bu sahilde 
talebe hava alıyor, balık tutu
yor, denize giriyor. Akademide 
ki denizle tenis Vekaletin bü
tün mekteplere tamim ettiği 
spor programına dabilmif. Son 
ra bir yanda bedii raks salonu, 
ötede bir gramofon sesi, daha 
ötede muallim ailelerinin ika
metine tahsis edilen daireler. 
Önünde sarayın parkı, mermer 
kapıcında bekleyen bir Lapcına 
otomobili. 

Beş altı muallim atelyesi, 
hepsinde ayrı bir model. Ve bu 
modellerin para11 talebe:ıin na
fakasından kesip toplanan para 
ile verilmiyor. Bütün bu sarfe
dilen binlerce lira hükumetin 
cebinden çıkıyor. Kimbilir bu 
talebe ne rahat çalışıyor? Yal
nız eskiden resim sergilerinde 
talebe etütlerine teudtıf edilir
di. Bu günkü talebe, ıemerel 
mesaisine kartı daha kıskanç 
olacak ki onları tethir etmiyor. 
Bu sene ile üçüncü senedir ki 
Avrupaya talebe gönderilmi
yor. Bu Avrupaya talebe gön
derilmesi de ayrı mütalea olu
nacak muazzam bir mesele ha
lindedir. Avrupadan dönen ta
lebelerden bir kısmı bu gün a
kademide muallim muavinidir
ler. Büyük bir kısın ıda Anado
luda lise ve orta mekteplerde 
resim muallimliği yapmakta. 
dırlar. Liıe ve orta mektep mu 
allimliği yapmak için bir tale
beye Avnıpada senevi bilmem 
şu kadar bin lira sarfı, mahalli
ne masruf olan bir para olmasa 
gerek. Memlekete artist yetiş
tirmekle resim hocası yetittir
mek arasında galiba birfark var 
dır. Bu güne kadar bu fark, 
vddletin dikkatinden uzak kal 
mq!<r zannındayım. Muallim 

Memlek.etimizin ilk seramik müte 

rme 

Mamur büyük belde
lerimizden: Eskişehir 

hassısı olan güzel san~tler akade- Eskişehirde maarif teşkilatı munta 
misi muallimlerinden lsmail Hakkı zam bir programla idare ediliyor 
B.in modern sanat hakkındaki fikri 

l haricinde kalama:ı;. Modem bir 
san'at eseri bizimle, yeni anla-

1 yıf ve hislerimizle konuıan san
ı attır. Bunun haricinde kalan., 
\ lar ölmeğe mahkiimdur. Nete· 
, kim 1900 den b~ri bir haylı l •an'atkar ölmüttür. Yeni san
, at ceryam akademik prensip· 

lsmail H< kkı Beg 

Cemiyetlerin 20 lrıci asırda 
değişen hayat tarzları san'atta 
da ifade tarzını değiş tirmiş. 

tir. 1900 den evvel batla yan 
modern cereyanların san'atta 
yaptığı inkılapta açtığı gürül
tülü yol san'atki.rları hala ne 
yapacaklarını aramakla meş

guldür. Asrın zevk ihtiyaçlat 
nı hissetmit bir çok kütlelerin 
hislerini ifade eden kuvvetli 
san'atki.rlar bu gürültülü yol
da kendisini bulabilen mahdut, 
bahtiyar üstatlardır. Bu günün 
san'atı beton armenin estetiği
dir. MWıari betonun esiri iken 
san'atın diğer kıaımlan bunun 

!eri yıkmıştır. F ransada Aca· 
demiedes Banxort'tan ziyade 
serbest atölyelerde çalıtan he
veakar vardır. 

Bizde geni san' at 

Bizde plastik san'atta yeni 
olmakla berab~r yeni san'at 
cereyanları bundan 17 sene ev
vel başlayabilirdi. Harpten ev
vel tahsile giden ilk kıaım 

san' atkarlarımızın zamanında 
yeni cereyanların en gürültülü 
anları idi. 

Harpten sonra Avrupadan 
gelen ikinci kısmın içinde de 
modernistler adet itibarile dör
dü, be§i geçmezdi. 

Bizde san'atın istikbali 

Bizde san'at herhalde kolay-
lıkla inkitaf edemiyecektir. 
Çünkü biz daha böyle bir ihti
yac duymuyoruz. Sebebi de 
her yerde beton arme İnşaatı 
yeni mimari ile inkitaf ederken 
biz hala medrese veya rene
sans mimarisi yapıyoruz. Fa
kat her halde ati için ümit ve
ı·en kıymetli arkadaşlarımızın 
mevcut olduğuna biç ~üphe et
miyorum. 

laınail Hakkı ............................................................................................................. 
Michel Ange 

Kaçak eser 
Geçenlerde, Güzel san'atlar 

akademisi müdüriı Namık İs
mail Beyin "Michel . Ange., 
isimli bir kitap neırettiğini yaz 
mıştık. Üstünde yalnız Namık 
İsmail imzasını taşıyan bu ese
rin bir tetkik eseri olduğunu 
anlamak ilk nazarda mütkül 
değildir. Çünkü tercüme oldu
ğuna dair kitapta bir kayıt ol
madığı gibi bir çok asarın tet
kikinden vücude geldiğine da
ir de bir itaret mevcut değil
dir. 7 temmuz 931 tarihli Ak
ıam gazetesinde Selami İzzet 
Bey "Tenkit,, serlavhası altın
da "Mid~l • Ange,, 'ın "Men
şe tahadetnam~ıi olmayan ka
çak bir eser,, olduğunu ve Ro
main Rolland' dan iktibas edil
miş olduğunu söylüyor. Bu hu
susta Namık İsmail Beyin ve
receği cevabın meseleyi halle
deceği atikardı. Namık İsmail 
Bey evvelki gün Ak
ıam gazetesinde "bu eserin 
bir veya bir kaç eserden tercü
me yapmak zaruretinde bulun· 
duğunu ve tayet kitapta buna 
dair bir itaret yoksa bu kaba
hatin kendisine ait olmadığım,, 
söylüyor. Bu cevap acaba Na
mık lamail Beyin ne dereceye 
kadar lehinedir bilmeyiz? .. 
·-···----···· .. -·-·--·-·-····---
muavinleri, yeni ihdaa edilen 
bu acayip memuriyette çürü
yen kıymetli arkadatlar .. 

~~~ 

Epey oluyor. Gazetelerde 
"Sanayii nefisede ıslahat,, yapı 
la.cağından bahoettilerdi. Sonra 
unutuldu. O sıralarda ben bir 
gün merakla Çallıya sordum: 

- Bu ıslahat nedir kuzum? 
Çallı: 
- Vallahi bilmiyorum. De· 

mitti. Farkında değilim.. Yal
nız ıslahat meketebin dıtmda 
batladı sanırım. Kapıya servi
ler dikildi. 

*** Anlayorum ki; bu günkü re-
fah, dünkü fakrin, dünkü mah
rumiyetin bir aksülamelidir. 
Fakat ketki bu zarfa verilen 
himmet, bir az da mazrufa 
matuf olsa .. 

Elif NAC.f 

Hikmet Beyin fikirleri 
Ressam Hikmet Bey, Güzel 

san'atlar akademisi muallimle
rinden müteva
zi çalıı.r, bah
riyeli bir re•· 
samdır. En ınet 
bur eseri (Ka· 
batatın ııala
puryaları) dır. 
Hayat hakkın· 
daki telakkileri 
nin Hayyam& 
benzediğini ıf·· 

1 H"kmet rı •«rn•t B•r 
eyen ı " .. 

Bey kendiMııe İçkıaız Hay· 
yam müridiyim,, demektedir. 
(Modern san'at) san'attaki fi. 
kirlerinden bu günün nesli isti
fade etsin diye bize söyleme
diği fakat S/haziran. '928 tarih
li Hakimiyeti Milliyede ifta et
tiği fikirleriııi aynen iktibas e-
diyoruz: . 

"Empresüıninızm ve köbizm 
hakkındaki fikrim fudur: San'· 
at vasidir. Onu esaan vüs'atli 
ve namahdut görmek mecburi
yetindeyiz. Her yeni hamleyi 
tabii görmek ve alkıılamak la
zımdır. Daima yeniliğe ve ileri
ye doğru gitmek icap eder. Her 
hareket yeni varlıklarla süslen
meli. Her san'at tubesinde bu 
böyle olmuı ve olacaktır. 

Dün beğenilmeyen bu gü
nün takdir edilenidir .. Mahdut 
dütünmemeliyiz. Bu gün naza
rımıza garip gelen bu üsluplar, 
yarının beğeneceği eserlerdir. 
Dürbinler bunları bu gün de 
beğeniyorlar. Zaman, hisleri, 
ahlakı, adatı değiıtiriyor. San'. 
at da bu yeniliklerle muvazi git 
melidir. Bu üsluplar yeni ol
duktan için belki mütekamil 
değildirler. Fakat tekamül ede
cektir.,, ----- ---· Modern san'at 

Modem san'at hakkında 
memleketimizin san'atklr, 
muharrir ve ihtisas sahiple· 
rinin netrettiğimiz cevaplan 
Elif Naci 8. tltl'afından top
lanarak bir kitap halinde 
yakında intişar edecektir. 
Pek büyllk bir alika uyan· 
dıracağından emin olduğumuz 
bu kitap muhteviyatı itibari
le pek zıvaı'<> sayanı dikkat 
olacaktır. 

Şirin Eskisehirden üç manzara: halk fırkası, şehır 
oteli, kolordu kıımandanlığı 

Eski~ehir giınden güne geniılcyen 1 ettiği müddetçe 375 fakir talebeye 
zenginleten ve güzelleıen bir memle sıcak yemek ve ekmek verilmiştir. 
ket oluyor. Yalnız bunun için Himayeİ etfal 

1785 lira masraf etmittir. 
Hazır Eskiıehire gelmitken, gaze. 

tecilik yapmadan buradan ayrılma!< 
0lmıyacak. Vak tin müsaadesinden 
azami iıtifadeyi göz önünde tntarak 
kamları ziyaret ederek memleketin 
umumi ve huauıi vaziy<ti hakkında 
malümat almak için vilayete gittim. 
O gün Vali Bey tdtif için bir Na
hiyeye gitmiılerdi. Mektupçi Bey 
bizi hü•nü luıbul etti. Büyük bir :.la
ka ile bana bir çok malümat verdi
derhal işe baıladım. Reımi bazı ma
kamlar. 

Ma4anın üz.eri11;de Hi.kimiyeti 
Milliye ve Milliyet gazeteleri duru
yordu. Mektupçi Bey anlattı. 

- Hakimiyeti Milliyeyi Ankara
dan gönderiyorlar, Milliyete de ben 
aboneyim. Zaten batka gazete oku
yacak vakit kalmıyor. 

Bundan ıonra mektupçu Bey tele. 
fonla Maarif müdiri Beyi davet etti. 
Biz konuıurken Maarif müdiri Bey 
içeri girdiler. Eıkitehir maarifi hak
kında ilk izahatı maarif müdiri bey
den öğreniyorum. 

Maarif t1azigeti 
Huıuıi idare bütçesinde ?.10 bin 

lira maarif için ayrılmııtır. Te1kil&.
bnı muntazam bir program dahilin· 
de ve pek feyizli olarak ilerlemekte 
mesaiden azami randman atmakta· 
dır. 

Millet mekteplerinden bu sene ye
ti.tenlerin adedi viliyet merkezinde 
dört bini mütecavizdir. Bunlardan 
baıka hariçte tahıil görüpt• imtiha
na giren ve tasdikname atanların 
mikdarı da bini geçer. Halk:n bir ço· 
ğu da zati meıaiıile yeni Türk ya
zıaını öğrenmiıler, fakat bazıları he
nüz vesikalarını almamıılardır. Mek 
tep bulunan yerlerde (137) dershane 
açılmıf ve bunlardan dokuz bini mü
tecaviz talebe yetittirilmiıtir. Bu 
dershanelerin çoğu A dershanesidir. 
Bu ıene yeniden 88 dershane açılı
y~r. Halk dershaneleri için (30)bin 
lira&an fazla para aarfedilmittir. El
de edilen muvaffakiyet niıbeti%74 
tür. Vilayet dahilinde 26 okuma oda 
sı vardrr. Bunların üçü viliyet mer
kezinde, üçü kazalarda ve yirmi ıi de 
muhtelif köylerdedir. Köyler oku
ma odalarını köylü idare eder. Yek~ 
lelin gönderdiği mecmua ve kitaplar 
muntazaman bu okuma odalarına 
tevzi olunur. 

Şehirde Muhtelit bir Lise vardrr. 
Mevcudu dört yüzü mütecaviz olan 
bu mektebin 120 talebesi kızdır. Bu 
sene henüz onuncu 11nıf teıkil edil. 
mittir. Bu sınıf için güzel bir pav
yon yaptmlacaktır. Mektep eayet 
süzel bir yerde ve ıüzel bir bina 
dahilindedir. Aynca Eskitehirde bir 
muıiki mektebi, bir toför mektebi 
fotoğrafçılık ve daktilo kursları var
dır. Buralara kadınlarda devam eder, 
bunlar huıusi tedriaat yaparlar. 11-
tanbulda dnlet demiryollarına ait 
bir aile mektebi vardır. Bu mektep 
te az bir Ücretle ~r. Vilayet da
hilinde filen tedrisata müdavim ilk 
mektep adedi (92) dir. 

Şehirde kırk talebeyi ıtiabedecek 
büyüklükte bir panıiyon yapılmıt ve 
kazalardan, köylerden orta tahsil 
için şehre ıeTen talebenin kimııeıiz 

1 ve fakir olanların iıtirahatları temin 
edildiği gib1, ayrıca tedrisi devam 

Bu meyanda bazı köy mekteple
rine iki yüz liradan bet yüz liraya ka 
dar nakdi yardım temin edilmiştir. 

Şehirde güzel bir muallimler bir
liği bin:ısı ve teavün ıandığı teşkila 
tı vardır. Buraya müteaddit çocuk 
nıecmuaları gelmektedir. 

Şehrin asayişi 

Halkın Cümhuriyet idare•i ka
nunlarına karşı gösterdiği derin ali.
ka ve aanayii memlekette kuvvetli 
bir süküneti ve muntazam bir asayİfİ 
ve bunlardan bilistifade vatandaıın 
itile ve gücile meıgul olma~nnı intaç 
etmiıtir. 

Eıkiıehir zabitaıının her yerdt!' ve 
lıerkeıten yükıek methini İfİttim. 
Dyorlar ki: 

- Zabıtamız en ufak bir hi.diıe 
karıııında en derin atak& ve hassa
siyeti göstermektedir. 

Belediye t1e imar 
Bu sene ve geçen sene zarfında 

Eıkişehirde beıyüzden fazla yeni bi. 
na yapılmııtır. Bunların en çoiu hal 
ka aittir. Bununla beraber ey icar
ları tenzil etmemiştir. Çünkü resmi 
müeııeıeler umumiyetle İcarlı evleri 
i11al etmektedirler. Onun için dir ki 
mütavassıt bir evin ican yirmi lira
dır. Burada emli.k ve arazi fiatları 
ise diğer yerlere nazaran çok mute
dlidir. lıçi ve amele ücretleri yükıek 
tir. Ve sokakta itıiz yoktur. Şehir 

evlerinin hemen c;, doksanında sıcak 
banyo sularına mahsus tertibat var· 
dır. lntaat faaliyeti aynı zamanda 
devam etmektedir. Güzel bir yert~.! 
mükemmel bir Hükumet konaiı bina 
sı yapılmaktadır. Kısmı azamı ikmal 
ve bunun için 160 bin lira kadar 
masraf yapıJmııtır. Geri kısmının 

ikmali içinde Maliye Vekaletinden 
45 bin liralık bir tahsiıat iııenmiıtir. 
Bu tahsisatın ıelitine intizar edili
yor. Şehir Belediyesinin bu seneki 
bütr;eıi 17,700 liradrr. Belediye Şe
hir dahilinde geçen sene üç mühim 
köprü inıa ettirmittir. Bu köprüler 
betondur. Ayrıca Porsuk nehrinin 
Şehir dahilindeki me<:ra11 temizlet· 
tirilmit tatkınlık zamanında fehre 
vereceği tahribatın önüne geçilmit· 
tir.Bu sene de Porıuk üzerinde iki 
köprü ve 1 ı 45 bin metre murabbaı 
yaya kaldırunı yaptmlacaktır. Geçen 
sene de Şehrin bir çok ıokakları 

ve çarım tahminen 7 kilometre tu
lunda olmak üzere parke düıetıiril
miıtir. Belediye bunlardan batka. 
bu sene bir mezbeha ve Şehre ıu İsıt 
lesi teıiıatı yaptıracaktır. Şimdiden 
hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir. 
Mezbaha civarında yakında bir bu2 
fabrika11 İnf&Sına baflanacaktır. Şe
hirde iki büyük park halkın ihtiyaç
larını her zaman tatmin etmektedir. 
Yediler Parkı ve büyük park.. Yedi 
ter parkında bir radyo vardır. Büyük 
parkta hır piıt yapdmıttır. 

Bu güzellikler ara11nda Şehı·in 
itfaiye te"°li.tın da zikretmek lhım 
dır. Geçen sene Kütahya yangınına 
siden ve oradan muvaffakiyetle dö
nen ltfaiyeçok mükemmeldir. itfai
yenin bir kılavuz ve üç arozözü var
dır. Bu sene de bir arozöz alınacak· 
tır. Geniı bir febekeyi tenvir eden 
elektrik fabrikası mük mmel bir ten 

unyc. a ne~er oluyor? 1 

Medeniyet? 
Amerikada islah mü

esseselerine 
girenlerin hali 

Va7ington, 9 ( A. A) 
Ameri', afa mektep hapiıba

n:lerinde ve islah müessesele
rinde tahkikat yapmağa !;J. 
Hoover tarafından memur 
edilm:ş olan M. Weckeshaw, 
tahkikatının netices:ni M. 
Hoover' e b'ldirmiştir. Bu ra
p~rda deniliyor k;: 

"İsla'ı müesseselerine 1930 
senesinin ikinci 3 ayı zarfında 
kız ve erkek 3243 genç gön
derilmiştir. Bu müesseselerde 
cereyan eden şeyler şiddetle 
tenkide şayandır. Bilhassa 
müesseselerin nizamnımele· 
rine mugayir huekette bu
lunan erkek çocuklar sik sık 
döğülmekte, bağlanmakta ba
zen bitkin bir halde yere 
serilinc ~ye kadar kırbaçlan
mak tadır. Yahut soğuk u 
içinde zincirlerle bağlanmakta 
bir hüc.reye kapatılarak ken
dilerine ekmek ve sudan 
başka bir şey verilmemek
tedir. 

Bu müesses~lerin hastahane 
haline getirilmiş kıs·mları 
hıncahınc dolu bulur.makta
dır. Erkek çocukların ve de
likanlıların elbiseleri eski ve 
ba:ten paramparça bir hal
dedir. Yalnız İdaho' da sanat 
mektebi bir istisna teşkil et
mektedir. 

Bedava yemek 
Saragosse 8 (A.A) - Bar

celona' da arkadaşlarının ha· 
re\etine imtisalen bir çok 
amele bir oteli istila edere!.: 
kendilerine yemek verilme· 
dikçe gitmiyeceklerini beyan 
etmişlerdir. Otel idaresi ken
dilerine yiyecek vermiş, bili.
hara polis kuvvetleri gelerek 
binayı tahliye etmiştir. 

Akdeniz yarışı 
Cannes 8 (A.A) - Turizm 

yüksek komiseri bugün Ak
deniz yarışı emrini vermiştir. 
Yarışa dahil olan gemilerin 
mikdarı 14 olup yedisi F ran
sız, üçü İngiliz, üçü İtalyan 
ve biri Amerikandır. Gemiler 
evvel&. Elbe adasına gidecek
lerdir. Orada kendilerine 
bir çok İtalyan yatları müllki 
olacak, badehu aahili takiben 
San-Remo'ya döneceklerdir. 

300 koyun yandı 
Berlin 8 (A. A.) - Cher

heim'de bir ahıra yıldınm 

düşmü7 Ye iç"nde bulunan 
300 koyun yanmıştır. 

Bir tecrübe kurbanı 
Marsilya 8 (A.A) - Bah

riye kolası J ehenne dalgıç 
elbisesine ait yeni bir aletin 
tecrübesini yaptığı sırada ba
yılmış ve ö!müştür. 

lapanyada taassup 
Seville 8 (A. A) - Ame~J 

sendikası idarelerinden dok· 
tör Valina, civar köylerden 
birinde bir miting tertip et· 
miiti. Mumaileyh, hükumete 
şiddefe hücum etmiştir. Fa
kat hazreti Meryem aleyhin· 
de de söz söylemege başla
dığından köylüler hatibi ya· 
kaladıkları gibi suya a~ınış
lardır ve ancak "Yaşasın
hazreti Meryem,, diye bağır· 
dıktan sonra sudan çıkarıp 
serbest bırakmışlardır. 

virat yapmakta ve Şehirde mevcut 
üç sinema bundan ayrıca İ!itİfade et~ 
mektedir. 

Nafia işleri 

Huıusi idare bütçeıinde Nafia ·, 
leri için 270 bin lira tefrik edilm · 
tir. Bu para ile Eıkiıehir - Çiftcl 
Eıkitehir - Kütahya, Eskitehir 
Seydigazi, Eıkitehir -Mihalıççık
Sarı köy, Sarı köy - Sivrihiaar, 11o) 
seleı·inin geri kalan kı.,ımları ikmal 
edilecektir. 

Eıkitehrin sıhhat ve iktıaat it 
!erinden de ayrtca b3.h deceğiz. 

R.K 
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Paket işlerindeki yeni M. M. satın alma 

komisyonu ilanı 

•• Uç arkadaş bir garson 
kızı yaraladılar 

" Niçin bizim birahanede çalışma
yorsun da, burada çalışıyorşun?,, 

Evelki gece saat 1 de Ga- edemiyeceği için ikiaine de 
)atada Panorama gazinosu lakayt kalmlf, bu likaydl 
önünde hayh gürültülü bir üzerine iki qıktan birisinin 
vak'a olmuş, bir kadın üç kızdan vaz geçmesi lizım 
erkek tarafından yaralanmıt- ve ikisi de birbirkrineı 
br. Yaralanan kadın Pano- - Sen vaz geçi demişler. 
rama birahanesi garsonların- Bu teklif iki ifık arasında 
dan Aliye Han,mdir. Aliye kavga çıkmasına sebep ol-
Hanım dün gece işini bitirip muş, kavga neticesinde Yor-
' kardeşi Mehmet ile Ali gazi gi yanağından, Haaan bqm-
nodan çıkarak eve gitmek dan agır surette yaralanmış-
üzere otomobilt'I binerken lardır. Şimdi ikisi de Beyoğlu 
yanlarina Sirkecide Hüıe- hastanesinde tedavi albndadır. 
yin Ef. birahanesinde çah- Hırsız kaptan 
şaıı Burhanh Burhanın arka- Kasımpaşada Balcı zade-
dv• 'n~ibat memuru Necmi !erin değirmeninden komis-
v~ T opbanede ahçı Ali Ef. yoncu Reşat Efendi namına 
ler geimişler Aliye Hanıma: mübayaa edilip Mehmet kap-

- Sen niçin Hüseyin Ef. tanın motörüne tahmil edilen 
nın gauinosunda çalış mıyor- 560 çuval unun bir kısmını 
sun? tlcnıişlcrdir. Mehmet kaptan çalarken gö-

IV!~ğer bunlar evvelce Al;· rülmüş ve tam yaka1anacağı 
ye Han~~· -;:<>rsonluk ~tmek sırada kaçmıştır. 
ü:ı:c:e :'.lırked,Je Hüseyın Ef. Ot b.l k I 

• L . h · • 1 omo ı aza arı 
nın .. ıra anesıne çagırmış ar 
, , Al' H dd t Gıılatada Rıhtım caddesin-
ıı.~ at ıye anım re e -. · · E lk' de oturan Arif dün Topha-
mış ıınış. n e ı gece gene d k A . Rız . 
k d

. . · .. 1 t 'h ne en geçer en li a ıs-
en . ısıne .aynı su.. . evcı minde bir ıoförr, _ idaresin-

edılınce Alıye. Hanım. deki otomob:q albnda kalmı 
- Ben yerımden memnu- ş, 

H
. • Ef ba k k yaralanarak tedavi altına 

num, üseym . . f a ız alınmıştır 
bul.,unl Cevabım vermiş, Bur-
han bu cevaptan muğber 
olarak 1-ıçağıoı çıkanp Aliye 
Hı.nım!l, sonrada kardeşi 
Mehmet Ali Ef. ye sııplamış, 
N'!cmi Ef. ile Ali F.f. de hem 
Aliye Ha .. ımı, hem de kar
de5ini dövmüşlerdir. 

Vaki olan feryat üzerine 
polisler yetişmişler, Burhanı 
tutmuşlardı:-. Necmi ve Ali 
Ef. ler kaçmışlardır. 

Bir amele kaza neti
cesinde öldü 

Dün sabah Kruçeşmede brr 
kaza olmu' ve kaza netice
ıinde bir amele ağır surette 
yaralanarak ö'.müştür. 

Kasımpaşada Tersane ka
pısı civarında bir kahvede 
ikamet eden ahçı Ünyeli Is
mail . ağaya 2632 numaralı 
otomobil çarpmlf, yaralan
mıştır. lsmail ağa tedavi al
tınu alınıntf, şoför Mecit ya· 
kalanmıJbr. 

Bez içinde çocuk cesedi 
Atikalipaşada cami aptest

haneleri içinde bir beze sa
rılı ölü bir çocuk cesedi bu
lunmuştur. 

Ceset yeni doğmuş bir 
çocuğa aittir. Bırakan hak
kında tahkikat yap :lmaktadır. 

ZA Yl: • 930 senesinde aldığ;m 
orta mektep taatiknamemi gaip et
tim. Y eniıini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Hayriye Liaeai orta 
kııım mezunu Leman. 

ıekil • 
Poıta müdirlyetf umumiyeıi 

paket posta muame!Atındaki 
yeni teklin iktisadi sahada 
bıraktığı tesiri tetkik etmek
tedir. Posta m'.idiriyeti tica
ret odasına yazdığı bir mek
tupta timdiyo kadar hiç bir 
mllracaatta bulunmadığına 
nazaran, muvaffakıyet hami 
olduğu kanaatini izhar et
mekle beraber, bir kerre de 
odamn bu husustaki düş!in
cuini sormuştur. 

Oda şimdiye kadar yeni 
şeklin fenalığından bahisle 
mllteaddlt defalar posta bq 
mtıdirliğine müracaat etmiş 
olmakla beraber, bu hususta 
bir defa daha tlic.:arın fik
rine müracaat etmeğe karar 
vermiştir. 

İstanbul Belediyesi 
ilanları 

Unkapanı köprüıü dubalarmdan 
birlıl deiiıtirileceli için Temmuzun 
15 lnd ç\u-tamba günü saat ZO den 
,;,:a,a..en ertesi sabah aaat ıo a kadar 
araba ve otomobillerin mezkiir kôp.. 
rüden geçmeyeceği ilin olunur. 

*** Beyoğlunda • -~"·.,.hatun mahal-
lesinin Kavaı batı sokağında 53/55 
Macar caddeıinde 138 No. lu ahfap 
ve maili inhidam hanenin izalei mah 
zuru zımnında sahihi bulunup tebli
gat yııpılamadığmdan tarihi ilandan 
itibaren 24 saat zarfındll mahzuru· 
nun izaleıi olmadığı takdirde Bele
diyece hedmcn mahzurun izale cdi
leceii ve enkazın ziyadan vikaye 
kaıdile sablacalı tebligatı kanuniye 
makat ' . .. .. kaiın olnıak üzere ilin o. 
lunur. 

lıtanbul Dördüncü icra Daire
sinden : Beyoğlunda Aımalı Meıcit 
mahalleainin lıtiklil caddesinde Sü
reyya caddesinde 16 numaralı Ma
dam Sofi Miılavi nezdinde mukim 
iken elyevm ikametgahı meçlrul 
Vaıilakl Havyara veledi Dimitri e
fendiye: Alacaklı Yani veledi Dimi
tri Mimikopulo efendiden 31 Ağuo
toı 338 tarih ve 3367 muamele nu• 
maralı Oıkildar Tapu müdayene 
aenedile borc aldığınız 3500 liraya 
mükabil vefaen ferağ eylediğiniz 
Oıldidarda Boıtancıda Erenköy cad 
dea1~de cedit 2, 18/ 1, 18/ 3, 18/4, 
18/6, 18/ 6 ili 18/ 68 numaralarla 
murakkam müfrez 57 kıt'a anaların 
nısıf hisselerinin satdmaımı talep 
etmiıtir. 

Mebalğı mezburun bugüne kadar 
maa faiz resülmal tediyeıi hakkında 
tebliği muktezi ödeme emri ikamet
gahınızın meçhuliyeti haoebile teb
liğ edilememif olduğundan tarihi i
landan itibaren 20 ııün içnde 931/ 
321 dosya numarasile lstanhul Dör
düncülcra memurluğuna müracaatla 
borcun tamamına veya bir kısmına 
_v~ya alacaklmın takip icrası hakkına 
ıtirazınız varsa bildirmeniz veya 
tarihi liodan itibaren 60 gün zarfın
da borcunuzu vermeniz akıi taktir
de merhu~un paraya ç:evirileceği ().. 
deme emn makamına kaim olmak 
üzre ilin olunur. 

Kaza Kuruçeşmede bağlı 
bulunan Kalkavaıızadelere ait 
Üsküdar vapurunda olmuştur. 
Vapurda ateşçil:k eden 315 
doğumlu Rizeli Mehmet ls
mail kül atmakta iken kül 
kolunu tutan kol demiri ba
şına düşmüş, zavallının kafa 
tası patlamıştır. 

Müteessir olmayınız 

Mehmet İsmail derhal ec· 
zaneye nakledilmi~, fakat 
müdavatı yapılırken ölmüştür. 
Tahkikata müddeiumumilik 
vaz 'yet etmiştir. 

Polise hakaret 
Bakırköyünde bat boyunda 

102 numarada oturan Nuri 
Paşa oğlu Ziya Bey sarho~ 
olarak zabıta memurlarına 
hakaret etn- ş , polislerde bu
nu '1 üzerine mumaileyh bak· 
!lnda ka,,uni mı:a-neleye te· 
vessül e'mişlerdir. 

Kavga ve cerh 
Çarşıda Bitpazarında kol

tukculuk eden Hacı C~mal 
ile Hulusi ve Hulusinin kar· 
c'eşi İ:mail bir alı~ veriş me
selesinden kavga etm~şler, 
kavga netices!ncie Hulusi ile 
karde•i lsmail; Hıcı Cemali ' . 
) aralayıp l:nçmışlardır.' 

Bir çiçek iki böcek 
s~rıyında çe•me önünde 

terz· Yergi il ~ mırangoz Ha
san dün J, iroır:eri:ıi ağır su
rette yaralamı~lırdır. 

13u i'. ı i erkek bir kıza tut
kt· n:nu l!r. lkiside kızı çıl
ı:ınc:ı. s eviyorların ş. Kız ilı:i
ı'n :n birden a,kına mukabele 

KREM 
PERTEV 

Sizin · de kaybolmak Üzere 
bulunan gençliğinizi ihya 
edecektir. Krem Pertevin 
cihanşümul şöhreti esassız 

değildir. 

Adana Asliy~ Hukuk mahkemesinden: 
Te:liyei düvun~an : ld - d b · h b b , ~ ııc.z o ugun an ahsıle es a ı mıtlu e 

konku:dato teklif eyleyen Adaııada mukim Suphi paşa zade 
Abidin l:eı hakkında konkordato komiserliğince tanzim edi
len raporlu evrakı müteferdası ile bidkte mahkemeye tev
di v~ muhake~e gü~ü _-olarak !4 temmuz 931 salı günü saat 
on _o.arak tayın edil~ış olduğundan esbabı matluptan iti
raz · arı olanlarıo yevmı ve vakti mezkfırda mahkemede is atı 
vücut eylemeleri lüzumu icra ve if!As kanununun 287 ~nci 
maddesine tevfikan ilan olunur. ' 

I!{tisat V ekaletind•en: 
200 Kilo Sulfat dö İstiriknin şartnamesi mucibine! kapalı 

zarf usulü ile münakasaya vaz olunmuştur. Taliplerin şart
nameyi almak üzere şimdiden Ankara'da iktisat Vekaleti 
m~bayaat komisy~nuna İstanbul birinci ~iraat Müdürlüğüne 
muracaat etmelerı ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale 
olan 9 eylül 931 çarıamba gününe kadar bedeli muhammen 
olan (10,000) liranın o;, 7,5 üzerinden teminatile birl;kte 
teklifnam~lerini mezkür komisyona tevdi etmeleri ve yevmi 
mezkürda saat on beşte de kom:syonda hazır bulun~aları 
ilin olunur. 

5 temmuz 931 tarihinde 
ihale edileceği ilan edilen 
beş ton mazotun beher kilo
suna verilen dokuz kurUf 
fiat haddi itidalde görllloıe
dlğinden ihalesi 12 temmuz 
931 pazar günü saat 14 de 
yapılmak üzere talik edilmiı
tir. Daha aşağı fiatla talip 
olanların ıartnameyi fındıkb
da heyetimizde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temi
natlarile birlikte hazır bulun-
malan. (443) 

• • • Askeri kıtaat hayvanları 
ihtiyacı için Arpa ve kuru ot 
kapalı zarfla münakanya 
konmuştur. ihalesi 12 tem
muz 931 pazar günü Uıakta 
Askeri satınalma komisyo
nunda yapılabaktır. Taliple
rin şartname almak ve mü
nakasaya girmek üzre temi
nat ve teklifnamelerile mez
hür komisyona müracaatları. 

(414) 

* * * Ezine ve Bayramıçtaki 
kıtaabn ihtiyacı olan sade 
yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 19 
temmuz 931 p~zar güııü sa
at 14,30 da Ezined~ askeri 
sd malma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Taliplerin şartna
me almak ve tekliflerini ver
mek üzen teminatlariyle bir· 
likte mezkür komisyona mü
racaatları. (419) 

.. ~ * 
Pirinç 30 temmuz 931 per

şembe saat 14,30 
Bulgur 30 temmuz 931 

perşembe sut 14,30 
Kum ot 30 temmuz 931 

perıembe saat 17,30 
Odun 30 temmuz 931 per

şembe saat 17,30 
Ezine ve Bayramcıktaki 

kıtaatın ihtiyacı olan dört 
kalem eruk kapalı zarfla 
münakasaya koomuflur. iha
lesi balada yazılı gün ve sa· 
atlerde Eçinede 66. livı> sa· 
tınalma kamisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzre teminatlarile birlikte 
mezkür komisyona müraca· 
atları. 

Ordu ihtiyacı içın 100 adet 
telgraf direği aleni münakasa 
ile alıoacaktır. İhalesi 21 tem
muz 931 salı günü saat lOda 
Ankar;.da merkez satma!ma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzre Fındıklıda heyetim'ze 
ve şartname almak ve teklif
lerini vermek üzı e teminat
lar;Je birlikte Ankarada mez
kur komisyona müracaattan 

(439) 

" * * 
Farkı fiab müteahhidi ev· 

vele ait olmak üz ·e 10,000 
kilo motorin yağı aleni mJ
nakasaya konmuştur. ihalesi 
25Temmuz93lcumartesi günü 
saat 14 de Fındıklıda bey'e
timizde yapılacaktır. Taliple· 
rin şartname ve nümunesini 
heyetimizde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temi
natlarile birlikte h ızır bulun
maları. (ıJ36) 

66 
Yarın Çıkıyor 

Dikkat Ediniz 

Mar~ası, cinsinin mükemmeliyetine teminattır. 
MiMARLAR 

Çimentoya ihtiyacmız vardır. 

İNŞAAT SAHİPLERi 
Sizin de Çime ~toya ihtiyacınız vardır. 

işleriniz için musirren 

KARTAL /-lNADQLU fabrikasının YUNUS 
Sun'i PORTLAND ÇİMENTOSUNU isteyiniz. 

r At'navutköyünde <111( _ 

lAkıntı Burnunda Yeni ·Açılan 1 

1 Z E V K LOKANTA ve BiRAHANESİ 
f !er ~c~c kcıııc·ıçccı :--• >TiKi. udi M \RKı 1. kemani Ihsan, h>nende 1 

Ağyazar ve rufcka,ı t~rofından fevka!Ade soz heı eti. 1 

Ayrıca Armoııikçi lstefo idaresiude orkestra -

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
İdaremiz için pazac !ıkla mubayaa edilecek olan hırdavat, 

hah silo elk!eri, boya, kireç elektrik malzemesi gibi (43) 
· kalem malzemenin itasına talip olanların 13. Vll. 931 pazar

tesi gü~ü saat tam on bir buçuğa kadar tahriren teklifatta 
bulunması ve müfre dat listesi mağaza dairesine ta1ik kılın· 
m ş olan i,bu malz~mı hakkında izahat almak üzre (cumar
tesi • pazar günleri mübayaa kalemine müracaat etmeleri ve 
nümunesiz vukubulan teklifatın nazarı dikkate alınmayacağı 
ilin olunur. 
~.................................... . ~ ........................... .... 
1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Kiralık emlak 
!:.ses Mevkii ve nevi .enelik icarı 

27 Dolmabahçe kış'.a caddesi 9-11 No. 901 T. L. 
kok kömü r iı imalathanesi arsası. 

35 Tophanede Boğazkesen kışla altında 240 
4 numaralı dükkan 

180 Üsküdar Küçükçamlıca Setler kahvesi 120 
" 130 Teşvikiye Vali ko!lağı caddesi bostan 180 
" sokak 14 No. arsa (ha'en A kahvesi) 

252118 Beykozda Tokat çiftliği müştemilatından 15 
" 

kır kahveciliği 

287 Yenikapı Katip kasım mahallesi San- 150 ' dıkburnu 22 No. hane 
292 Beşiktaş Kdıça!i mahallesi Asariye so- 25 

" kağı 3 No. dükkin 
291 Beşiktaş Kıh~ali mahallesi Tekservi sokak 75 • 

18 No. bostan 
301 Beşiktaş C•hannüma m~hallesi Hamam 120 •• 

sokak 13 No. hane 
289 Unkapanı Yavu!ersinan mahıllesi Cami 60 

" alb soklğı elyevm beylik değirmeni 6 
No. odalar 

288 Unkapanında Yavuzersinan mahallesi 30 
Ot'uk s1kak 13 No. dükkan 

286 Edirnek:ıpı A· ·cı bey mah ~ llesi Şişhane 30 
sokağı 2 No. karakol binası " 

Balada yazılı emlak bi!müzayede birer sene müddetle ki
raya nrilec!ğinde :ı taliplerin ihale gününe müsadif 20-i-931 
pazartesi saat on altıda şubemize müracaatları. 

Esas 
165 

* * * 
Kiralık emla)( 

Mevkii ve nevi 
Beyoğlunda Avrupa. pasajında 1. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 numaralı dükkinlar. 

Balada yazılı dükkanlar bilmüıayede birer sene müddetle 
kiraya verileceğ'.nden taliplerin 21-7-1931 salı günü saat on 
altıda şubemize müracaatları. 

4 lira ile 

200,000 lira kazanabilirsiniz 
1 

lngiliz Hüseyin Rüıtem 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

RüSTEMIYE 
vapuru 

r J temınu r. pazartesi 
akşamı saat 6 da 
Sırkeci rıhtımından 

har<ketle Z<lnguldak. lnebulu, Ayaıı
cıi(. Sam.sun, ( >rdu, Ünye, Gırewn. 
Gorele, Vakfıke btr, Trab1.on. Sür· 
mene, Riıc \"C Mapavri'ye azimet 
ve ovddtc •vnı i; Kelelere uğrayarak 
~elecektir. 

Merkez a .;cnta sı: E.minonll Re· 
şadi ye caddesi No. ! 2 

Telefon: 2876 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprübaıı B. 2362; şube 

acentesi: Sirkecide Mübür
darzade hanı 22740 

İZMIR SÜR'AT POSTASl 
(Gillcemal) 12 Temmuz 

pazar 14,30 da Galata rıh
tımından kalkacaktır. 

idarece aşağıda ismi ya-: 
zılı malzeme münakasa ile 
satın alınacaktır. Teminat 
% 10 dur. İhale 20-7-931 
saat 17,30. 2500 metre boz 
Hortum. 

SOÇETA lT.<\L YANA 
Dl SERVTSl MARITIMI 
ATLANTİD vapuru 15 

temmuz çarşamba ( Burgaz, 
V arna, Köstence, Sulina, Ka· 
las ve lbrail ) e gidecektir. 

AFRODIT vapuru 16 tem
muz perşembe (Napoli, Mar
silya ve Cenova ) ya gide
cektir. 

ANTIFRIT vapuru 19 tem· 
muz pazartesi (Burgaz, Var
na, Köstence, Novorosisk, 
Baturu, Trabzon ve Samsun)a 
gidecektir. 

KONST ANTINOPOLI va
ru 20 temmuz pazartesi (Na
poli, Marsilya ve Cenova) ya 
gidecektir. 

Tafsilat için Galatada mer· 
kez rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Te•: 
Beyoğlu 771 • 772 ve ya Be
yoğlunda Perapalas altında 

Natta Nuyonal Türkiş lürist 
acenaiye 1: de fon Beyoğlu 
3599 yah'!t lstanbulda Em:n· 
önünde lzmir sokağınca 

numarada acente vekilin' 
mi racaat. Tel. İsta'.lbu 1 776 

ls tanb-:U7 i;:;-;i I ~;; D•ireıind•n : .\lütcad iıt ve 1'LiJük i krsmi\~ler bu k "idcdedır. l leı kc"ıde rr.· hterenı 
1 

ıniıştcrilerinc h u\·uk' i kraın iyel r ıs:ı.lıct claıesilc rı1 uhehır ~':J lun:ı i 
gı~cm i z. iıoümi.ızdek t h 11 ı \ C zen~ın k fc, e ' " tir.ık , .... 200.0ı)I J l illık 1 

h üvük ikramiyey l krtz ının ık r 1hhıni t •crubı: l'tmck i thc'llerc bır ı 
h i zmcı t m<li l< i ş bu (ı ıı cı keşide l>ıletl e r inı va l n ız 4 li ra. 1 •3t uk•aJı 

\'1 kıt kal nodı, ncele e.!ı n ı 7. llj 
Sirkeci 1 S A B E T Gişeai No. 27 ~--

Bir borçtan dolayı mahcuz 9 
Kalemden ib .ret eşyayı bcyliyc iş!ı ·ı 
T emmuzun 16 ıncı peı-ş mb! g i..ı l 
sa" t 10 d:'.n itıharen Anadol~ 1- ı · 
rında l e rı GOk u da Baruthan • a.· 

yırı~ da Komi<yo:ıc" RL'at ll ın 
h;\ncsindc b : rv tı z -ıycd ! t ' ... ı 
l:ın olunur .. 
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1stanbul, Tophanede tesis edilen 
· .... :.. .~ . . . . . '\. 

Büyük Otomobil Fab!-{k_ası Simdi 

Hali Faaliyette Bulunmakdaclııf 

F
OIID otomobilleri it•: Ford kamyonlarının Türklyede imal ve inşa edildikleri nak.kınııa ve şlmd' 

kendi memleketinizde ıı:ı. defa olarak vecude ııetlrilen bu tesisat dolayisile bu memlekette senayl '1emine 

dı.~ru bt;yük bir hatve atılQtıt bulundu~una dair mal6mata ihtimal vak.lf olmamışs~ı:ıd~.., 

Türkiyede oıomoı.o v~ .ı.amyonları im.ili ve bunları ıatmak üzere yalınız sanayi teşkilatının inkişaf ettirilmesi 

için Ford K.umpamyas• tarafından milyonlarca tilrk llra11 sarf edilerek Tophane'dekl l<'ord fabrikası tesis edil· 

mittir. Blttabı. bu fabrikada imal edilen otomobiller ile kamyonlar dlQer memlııketlere de ih!ac ~,!llleceAI cihetle. 

bu memleketin refatu saadeti mllhlm bir surette ne•vil nüma bulacakdır.j 

• • 
Vunyanın her tarafında t•sıs eoı1en Pord fabrikalarında pek mükemmel olarak imal edilen Ford otomobil ve 

kamyonları ile aynı derecede fevkal~deli(ll haiz olmak üzere Tophanede ki Ford fabrikasında da imal edilen Ford 

otomobil ve kamyonları bilhassa mütehassıs müşavirlerin tahtı nezaretinde olarak zeki ve gayyur türk sanaatkar 

ıarı tarafından lmAI edllnıekte olup bunlar dahi aynı ile Cemablri MUttehldei Amerlkada, Det itte, imal 

edilen Ford otomobil ve kamyonliUJJ\er~siqdt )>lr ~ll~!_iyett\ ve_ ~fi d~~cede, mükel_!l~ servl!I her 
1 • 

, tarafta mevcut buluıurtalı.dli\dı~ 

...,..,,.-- . -·-- ~~-- . 
IJınaenaleyh, TtlrlUye'de ımaı edllİrtekte Olan Foi-ci Olim61Ah busüit. taksi ,otÔmÔblllerl U• kamyônlann Türı<ı, 
• 
yede de aatılması bu memleketlıı refahı ıaııdetlJe pek kalı bir surette ılAkadıu· bulu.oaca~ı cihetle VjlŞ,.lliı! ®kliyıh 
1 

'eri DJlia ewe4eıı muJwhlem ford own~!ltını D.Yfll. ~.lklı.llt.• almanız J!ID!CWJ._~a_t~l~ 

OIKKA1 ı Bu malumat Topanı P11rd falJrllıa'jl te~lttldtı lıaHttt44 

tnıi~. edilen makaltitı11_bı~i fas/gJl_ ihtiva eımekg~tir. 1 ' 

LINCOl.,N Fördso"-r 

AIRCRAF'I' 

ı ORD MOTOR COMPANY EXPORTS lNt.ı, 

Tahta münakasası 
•• Pendik Serom 

dürlüğünden: 
Darülistihzarı mu-

Adet 
1000 
600 
700 

13 X 28X400 
13X22X400 
2X22X400 

2300 Yekün 
Pendik ııerom darülistihzarı için aleni mlinakasa ıuretfle 

mübayaaaına lüzum görülen yukarda mıktar ve ebadı göste
rilen 2300 adet sandık tahtası 25 temmuz 931 tarihine mü
sadif cumartesi gilnü saat on dörtte ihalesi icra olunmak 
zere münakasaya konulmu9tur.Şartnamesini görmek isteyeeler 
her gün Pendikte serom darilliıtibzan müdürlüğüne, Fındık· 
lıda güzel san' atlar akademisinde yüksek mektepler muhase• 
beciliğine ve münakasaya iftirak elmek isteyenlerin dahi yevm 
ve saati mezkiirda mezkür muhasebecilikte müteşekkil müba
yaat kcmisyonuna müracaat eylemeleri. 

Istanbul Vilayeti Nüfus müdürlüğünden: 
Arna\•utlukta kalan arazi halkın:lan o'upta 16 Haziran 341 

• tarihli ' tilafmıme muc'bince hakkı biyarını Türkiye lehine 
istimal etm:ş olarılardan müslilman ve h:ristiyan har gi mez
hepte olursı olsun henüz nüfus sicilline kaydo!unarak cüzdan 
almayanlar.o b'r an evvel hüviyet cüzc'.anı amak üzre mer. sııp 
oldukları niifus memur:uklanna müracaat etmeleri ilii:J olunur. 

llliTicaret mektebi 
HİMAYE SiNDE 

BANKACILIK ve TiCARET 
Gece 

Yeni kayt 15 
dersleri 

temmuza kadar -
Sultanabmette Ali Ticaret mektebine cumarteı•, 

pazartesi, çarpmb.: _'{en itibaren 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut mekteplerin senelik kuru meyve· 

!erile gaz, berızin, vakum \'e mazot yağı ve mangal klSmürleri 
ve Kandilli mektebinin patates ve ıoğam 2-8-931 tarihine 
müsadif pazar günü ihale edilmek üzere müııakasaya ve 
'3alatasaray lisesinden maada diğer mekteplerin yemek ve 
ekmek arbklan müzayedeye konulmuştur. Taliplerin mezkiir 
günde komisyona müracaatları. 

Hava Makinist mektebi 
Satınalma komisyonundan: 

Mektep atelyaları için bir adet testere ve bir adet makap 
tezkihı ve fizik alitı pazarlıkla mübayaa edilecektir. İhalesi 
28-7-931 salı gilnü saat (14) de Yeıilköyde mektepte yapı· 
lacaktır, Taliplerin şartnameleri görmek üzre her ırün mek· 
tebe müracaatları. 

Fenni bilumum otomobil bovas1 ve 

döşeme atelyesi 
• 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya milessesclerinden diploma lı 

ziyaret etmeden evvel başka yere miinca'lt e~meyiniz . 
.... Taksim kışlası geçidi No. 9 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz•1931 dedir 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

QONDOZON •••ıl'ından ka9"-11, tahta.ve mo• 
bllya aral ıklarında yatıyan tahta kurusu, , 

aeceleyln yuvasından çıkarak .slzı ısırmaıl'a 
ve uykunuzu kaçı rmaıta çalı,ır. Kendlalnl yu, ı 
vasında imha ediniz ve bütün aralıklara. ve \ J 
"ertlklere Fllt püakürtünüz. • · ., \ 

Flit, sinek, sivrisinek, pire, karınca, ııüva, ''-:-v-V 
t&htakurueu slbl ha9aratı va bunların tohum- l 
tarın ı imha eder. H .. aratı öldürür fakat insan· ! 
lara aelA zararı yoktur, Kullanılmaaı 'kolaydır. 
1.eke yapmaz •• Flit'I dlıl'er ha9arat imha edici 
e<:zalarıa ta9vl9 etmeyiniz. Siyah ku9akh aart ; 
tenekeler ilurlnde aııker rııukasını lete.Y1~1'1. 

_;LIT PDSKDRTQNO.Z 

~ .. 
... '-~~ 

..,~ i .. & -· 

llzlı lttllolın7ıl fl/llİ# 11/Jllt 11/0İtaiiil Flıt. /o/J/11 lllDhDrll fllılİl/11'11 11tıllılttaljl' 
Umumi Depoıu: I. BERT we ŞOREKAsl lııanbul .· Galala Voyvoda Han . 

Askeri fabrikalar kereste fabrikası 
müdürlüğünden: 

Askeri Fabrikalar Umunı mildilrlliğü Akyazı kereste 
Fabrikasının anbarlarında mevcut muhtelifillcimı 2500 metre 
mik'ab kerestenin fabrika anbarından Adapazarı istasyonu· 
na nakliyesi kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vaz edi!
miştir. Talip olanların •• 7,5 pey akçası olan 656 luınvri 
yeya bu kıymette banka mektubunu hamilen yevmi ihale 
olan 21 temmuz 931 salı glinil saat 14 de Adapazan maliye 
daireaindeki komisyonu mahauıuna ve feraiti anlamak ve 
daha fazla tefaila a vakıf olmak arzu edenlerin Akyazıda 
Fabrika m6dliriyetıle Adapaz~rında Belediye daireeine mil· 
racaatları ilin olunur . . .. .... 

Askeri fabrikaları U. md. Akyazı kereste fabrikasının 
şubesi bulunan Mudurnu kazaıma tabi kapaklı ormanındaki 
imalltbaııesile makta mahallerinden !500 m. miklp muhte• 
lifülcin, oim mamul kereste Ye tomruklann Akyazıdaki mer· 
kez '.abrik.aıına nakliyeai kapab zarf usulile mllnakasaya 
va·,edilm'ttir. Talip olanlann % 7,5 pey akçası olan 506 
" amn veyahut bu kıymetde banka mektubunu hamilen yevmi 
,.Çaıe olan 23-7-931 perşembe günü ıaat 14 te Adapazan 
maliye dairesinde komisyonu mabıusa ve şeraiti anlamak 
ve daha fazla tafıilita vakıf olmak arzu edenlerin Akyazıda 
fabrika müdilriyetile Adapazarı belediye dairesine müraca· 
atlan ilan olunur. 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp Fakültesi ikinci ıeriıjyah hariciye asistanlığı münhal· 

dir. Talip olanların me.ı:kUr ıeririyat müderrisliğine müraca
atları. 

Ecnebi memleket!~ 
1 

giden tiiccar ve b 

seyyahlara ;, 

BanKa toınıner~iJ 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,0off 
( ihtiyat akçes;: ! 

580,000,000 Liret) 
1 

Travellers (Seyyabio 
çekleri) satar 

Liret, frank, İngiliz Iİ 
veya doları frank ol 
satılan bu çekler saye · 
nereye gitseniz paranııı ~ 
mali emniyetle taşır ve 
zaman isterseniz dOnyJ 
her tarafında, şehirde, o
lerde, vapurlarda treni 
bu çekleri en küçük t 
yat çin nakit makaııı.-' 
kolaylıkla istimal edeli 
siniz. T ravellers çekleri V 
kiki sahibinden bqka Jıll 
senin kullanamayacağı i 
şekilde tertip ve ibtu 
miştir. 

Haydarpaşa Enı~ 
lstilaiye Hastanesiıı 

Mflessesemizin bir seti 
ihtiyacı olan .ı:irde dO' 
mıktarı yazılı yirmi yedi 
lem erzak mllnakaaa sutf 
ayrı ayrı mllbayaa edile<" 
tir. Talip olanlar mezkfıt 
zaka ait fartnameleri het 
Haydarpaıada kiin ııı 
semizin idare memur: 
dan ve münaka .. ya if 
etmek üzre teminab ınıl 
katelerile birlikte 18 te 
931 tarihine mllaadif c:U 
tesi gün il saat 14 te Gslı 
da Kara Mustafa paf' 
lcağında İstanbul hınanı ı' 
li sıhhiye merkezinde 
,ekkil ihale komlsy 
milracaat eylemeleri 
olunur • 

MiKTAR 
· Azami Asgari Cinsi 

2000 1500 kilo aadeY 
600 400 ,, ıeytiıı 

4000 3000 ,, pirinç 
500 400 ,, makatıı' 

1200 1000 ,, tuz 
2000 1500 ,, aoğan 
2600 1500 ,, ,eker 

(AYrUpa ını 
1750 1500 ,, sabun 
600 500 ,, soda 

2000 1600 ,, patatef 
800 600 ,, kuru fs 
400 300 ,, nohut 
200 150 ,, tebriye 
200 150 ,, pirin Ç 

300 200 ,, kuru 
300 250 ,, terey• 
500 400 ,, reçel 
650 600 " beyaı 
350 300 ,, merci 

30000 25000 adet yuııı 
200 100 kilokuru lı 

14000 13500 . ,, ekmelı11 800 750 ,, franc:e 
7500 7200 ,, koyuıı 
8000 7700 " .Ot 

17000 15000 klse yo" 

İHTİRA tLA~ 
"Saman, Alfa otu, aaz ve ıııl 

Hl mevaddı iptidaiyeden Ç!
1 

acllüloz ve kağıt imaline a• 1 
hakkında istihsal olunan 20· 
tarih ve 843 numaralı ihtir• 
bu defa mevkii fiile konma~ 
ahara devrüferağ veya icar 
ginden talip olanların 'Galat' 
li Rıhtım hanında Robert 
müracaatları ilan olunur. 

Piyango Müdürlüğünd•P' 

Şartnameıi veçhile bir el 
beyanname tabettirileceği11° .,, 
talip olacaldarın pey akçelet' 
te 11/7 931 cumartesi saat 1 
piyango müdürlüğünde ,,.~~ 
tayyare mubayaat komisyoP 
racaatları. 


