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1 - Jı.;tanbutun 1111: rünlert 3- Bu ıene yarıtlıtr için 
2-Harlcl ve ıon haberler. 16 bin llra kondu 

6 ncı sene, No. 1946 3 Uncu sahifede: • 4 Uncu sahifede: 

HUSHASI S KURUŞTUR 
ı - Bu ıenekl yerli mallar i 1- t"t>Jek. 

sergisi muaz1am olacak f 2 Roman. 

Ürriyet 
~debiyatı 
~trafında 

------

1Meclisin önümüzdeki hafta ortasına 
kadar tatil kararı vermesi muhtemeldir 

Şugünlerde muhalifler, hır 1-----------------:----------:-:-:-:-:":"':"':'"'--:-::==:-:---========----:-~-::---::--------------------

{'~l~Jf~E?~EE "fek~üt ve b~rem kanunİ~rınd.;1\ ·Gazi Hz. 1 Nefes aldıkça yeni h
1
ir 

r:c~da .:::::i:ti~:~e=~.:r e~İ~ tadı•la"' t yapılacak mı~,, şey uyduruyorlar e 
...tar! Doğrusu bu memleket- B h ft d 
hürriyeti kuranlar, onu ya- u a a sonun a ş d 
tmak İçin tahai şeref ve hay- --------------- istanbul'u im i de bir işçi ve çif çi hizbi 

ıı#,etlerinden bile fedakarlığa Hükumetin bu hususta birer layiha hazırlayarak ·· d t• tt") 
tlananlara "siz hürriyetin teşrifleri muhtemel vucu e ge ır ~l er 
tili olacaksınız" demek çok Meclise takdim etmesi melhuzdur Dünkü "Son Poota" gazetesi An-
"p, hatta çok ayıp bir tey 0 - _ - -------- ANKARA, 12 (Telefon) - karadan aldığı bir telgrafa atfoı., H . 

•. :.Yor. Gazi Hz. nin bu hafta sonunda Fırkasına mensup olan iıçi n rifd 
ııı;-ı•-tıdar mevkı'ı"nde·k·i hükii- s·· · .. k . b l M ı· t · d · "b ' ' ~ K utçeDJO muza ereSJOe yarın aş anıyor. ec IS cumar eSJn en ıtı a• fstanbuJ'U tCŞTif etme/eri muh meb'uı)arın, fırka morbutiyeti baki 

r. tın ve frrkanın retsı diyor b h k 1 1 k d k ld · · · 

"t _ Matbuat hürriyeti bu as-
0 en yeni, en müessir vasıta

hayıllrından biridir. Memlekette 
k ııııatbuat olmaksızın halk idare

nin bulunduğunu farzetmek 
timali yoktur. 
2 - Matbuat hürriyeti; 1Y1 

ı.Jllanılmıyan yerde memleketi 
nııııe.oliha sevk etmez, bilakis o 
O Iıdemleketin batınlmaamı tacil 

'er. Şimdi bu iki zıddı telif et-
aD ek mecburiyetindeyiz: Mat

ıatın hürriyeti baki kalacak, 
tbuat hürriyeti zarar ver-

t~yecek .. " 
\1 Millet kürsüsünde en salihi

:ttar bir zat tarafından söyle-
•• ~n bu sözler ortada dururken; 

i'ııziyeti batka türlü tasvir ve 
!Esir hüsnü niyete delalet et

fJ ıez. ismet Paşa fikirler!n~e ~e 
rlarında çok samımı bır 

bir evlet adamıdır. O, ne düşün
ler.İJJ1)iğü ,eyin a~~~ni . yapar'. n.e 
ki l.pmak istedıgı şeyın aksını 

' :iyler. Şu da var ki, eğer inkı
ıp fırkası ve onun şefleri, 

kı,atbuat hürriyetinin bugün i
ın memlekete zarar vereceği

kani bulunsalardı bu kana
E tlerini açıktan açığ~ ifadeden 

e efkarı umumiye huzurunda 
•11 '1üdafaadan çekinmezlerdi. A
k pl hakikat: Memleket böyle 

re f.r zaruret karşısında değildir. 
re lilakis tutulan yol; memleketi 

e alakadarları matbuat hürri
etine alıştırma yoludur. Her 
alde hazırlanmakta olan ka-

;unda normal ihtiyaçtan, va
e~~İyetin icaplarından fazla ah

ki Y."m bulunacak değildir. Orta
ik la atıla~ endişeler vahimeden 
blrİl"barettir. Nihayet hakikatın an 

d-'aşılması için de uzun müddet 
a ıekliyecek değiliz. Kanunun 

4eclise takdimi, bir gün mese. 
idir: 
Bir muhalif gazete diyor ki: 

mi ~ "Hükfunet, bütçe tasarrufu 
dl \ıeselelerindeki son muarız nq 

e !yatr iyi karşılamamış, Halk 
J" ırkası gazetelerine umumi bir 

f .t anıız işareti vermiştir!" 
ollll"" Bu hükmü verebilmek için 

nsanın insaftan, i:ı:andan tecer
iit etmesi lazımdır. Bizim şi

ka "'ayetlerimiz esasen bu nokta
la toplanıyor: Her vatandaşın 

Jtalem hürriyeti; tenkit hakkr 
a .,ardır. Muhalif gazetelerin hiç 
ına ıtirinde tasarruf üzerine, bütçe 

l~İJll İ~e;-ine esaslı bir te.tkik ~e ten
ınO ude tesadüf etmedik. Sutunla
iıııtil'pnda yalnız bir takım yanlış 
j y,r,re uydurma haberler çıkmıştır. 

;,Hele vaziyetin iyi tarafları, va 
k fandaşlara ve muhite emniyet 

ra ,Jre kuvvet verecek cepheleri bu 
sıııı:..azetelerde hiç bir yer bulaına
!Ji~ıştır. Meseli: Yukarıdaki 
bi ' ükmü veren, yani tasarruf me 
·r elelerindeki muhalif neşriya-

tın hükiimet tarafından iyi kar 
r. ılanınadığını söyliyen gazete

e bir gün §Öyle bir haber çık
mıştı: 

_ "Hariciye Vekili Avru-

ı 
pa'ya giderken (doksan iki bin S lira) avans almı§··" •' 

- ,JJ Bunun üzerine Vekalet ta-
ın":' rafından bu haber tekzip edile
us~ rek alınan avansın on bin lira-

dan ibaret olduğu izah edilmiş-
(• ti. Hatta bu sütunlarda biz de 

ttJ yni meseleye temas ederek va
t , ıP &İyeti anlatmağa çalışmıştık. 
,.det Bu. gazeteye düşen en basit ve 

~ Plıdai vicdan borcu hiç olmaz 
r• ' Y • ıı rJı a: anıl mı ım bu hatayı tas-

0 rh•-;J 

ren sa a ve a şam ce se er a te ere mesaisini tezyit edecektir. teme ır. kalmakla beraber, müstakil bir hızıp 
Meclis reisi Kazım ve Bas- h:Jinde çalı~mnğı dü~ündüklerini, 

vekil ismet Paşalar Meclisi"n bu maksatla diğer memleketlerde 
tatilinden sonra lstanbula ha- mevcut müma1il fırkalarm nizamna
reket edeceklerdir. melerinin getirtilerek tetkik edildiği

ANKARA, 12 (Telefonla) - Millet Mecliıinin ö- ı 
nUınUzdeki hafta ortasına kadar müzakerabnı ikmal 

sii gibl mühim l&yihalar teşrinisani içtima1na kala .. 
c2'klrr. 

ederek tatil kararı nrmesi kuvvetle muhtemeldir. 1 
Mcf"lis hey'eti umumiyeıi salı gUnü öğled.:?n aon .. 

ra bütceyi ınüzakereye başl"ayacak ve cümarteıinden 
itibaren de sabah ve aktam celseleri aktederek mesa
isini tezyit edecektir. O güne kadar bütçe encümeni 
mülhak bütceler üzerindeki tetkikatını bitirmiş bulu
nacaktır. · 

Harcırahlar ve kazanç 

Mülhak bütÇ('ler 

Ancak 931 bütçesi tatbikatına tealluk ettiii içia 
kazl\nÇ kanun liiyihasımn memurlardan kesilmesi 
mukarrer kazanç vergisine ait hükmü ayn bir layihd 
halinde M•clis bey'eti umumiyesinin tasvibine arze
dilecektir. Memur harcirahlarına ait tadilatın da bu 
meyanda kanuniyet keıpetmeıi mukarrerdir. 

On iki mülhak bütçeden üçü, yani Evkaf, hudu
du srhhiy~ ·, tahlisiye bütçeleri enelce hey'eti umu
miyeden cıkınıt ve encümen bu süne kadar bütün, 
miiakirat, devlet demiryolları bütçeleri üzerinde tet
kikatını ikmal eylemiş olduğuna göre, encümenin e
linde tetkik •dilecek altı mülhak bütçe lıalmış bulu
nuyor. Bunlar Darülfünun, tuz inhisarı., mühendis 
mektebi, seyriıefain, Konya sulama idaresi, İmar ı:nü
düriyeti bütçeleridir. 

T t!kaüt ve barem 

Bütçe encümenin mazbatasında lüzumuna işa· 
ret ettiği veçhile tekaüt ve barem kanunlarında bazı 
tadilat yapılma.. ihtimali lıuvvetüdir. HükUıııetin bu 
huıusıa birer layiha ha%11'layarak te,riniıanİ içtima
ınd:ı Millet meclisine takdim etmesi melhuzdur. Bil
haua 30 sene hizmet etmit memurlara verilen ikra
miye mikdarının ya tamamen hazfı veya miktarının 

te~iline intizar olunabilir. Bu ihtimali d~rpit eden 
bir çok memurlar mer'i kanun ahlı&mından istifade 
maluadile tekaütlüklerini iıtemekte iıtical ııöıter• 

mektedirler. Tekaüt kanununun diğer bazı ınaddele
rile lıoırem kanununun bazı hükiinılerinin tadili ihti

Diger layihalar 

Mecliıin bu içtimamda bütçeden maada batka 
liyihalarm müzakeresine imkan görülmeyor. Matbu
at, iş., kazan~, muamele, radyo, gümrük muhafaza 

ı ~:.kilah, icra 7e im • ., valilerin salihiyetlerinin tev- n n tt.ali de mev<'ultur. 

~.~ .... tılllltılllltıllllllllllllllllllllllll ......................................................................................... ,---

Hariciye vekili 

Bugün avdet edecek 
Hariciye Vekili Tevfik Rüt

tü Bey bugün ,ehrimizd<ın An
karaya hareket edecektir. 

Piyango 
Bütün numaralar dün 

çekildi 
Onuncu tertip tayyare piyan 

gosunun son keşidesi dün ik
mal edilmiştir. Dünkü keıide
de 25 bin ve 15 bin liralık ikra
miyeler çıkmış, yüz bin liralık 
mükafat .ta keşideyi müteakip 
numara dolabından çekilen yüz 
numara arasında biner lira ola 
rak taksim edilmiştir. gerek bu 
mükafatr kazanan numaralar, 
gerek ikı·amiye isabet eden nu
maralar sıraya dizilmiş bir hal
de beşinci sahifemizde karile
rimize takdim edilmektedfr. 

Dün keşidenin hitamından 
ve yüz bin liralık mükafat yüz 
numara arasında taksiminden 
sonra ikramiye dolabına sıfır
dan dokuza kadar on tane nu
mana atılmış, bunlardan üç ta 
nesi çekilmiş ve sırası ile do
laptan (O), (6), (2) numara
lan çıkmıştrr. Bu numaralar 
amortu numaralarıdır. Elinde
ki biletlerin numaralan bu ra
kamlardan biri ile nihayetle
nenler "50., lira yani onda bir 
hesabı ile beş lira amortu ala
caklardır. 

hih ediyorum, demekten iba
retti. Gazete böyle bir şey yap
madıktan başka erteai gün İn
tişar eden başmakaleainde: 

- Evet, on bin lira ımıı. 
Öyle imit amma, sakın on bin 
İngiliz liraıı olmaaın !" 

Tarzında tehzil yolunu tut
muştu. Bu yoldaki tenkit ve 
münaka§alardan bir fayda yok 
tur. Bunlarda ciddiyet olmaz, 
samimiyet olmaz. 

Ciddiyetten, samimiyetten 
ayrıldığımız gün ise; istinat et 
tiğimiz en ili mefhumların hiç 
hir manası kalmaz. 

'Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Mısır sefiri dün yazlık 
konakta F eysal 

Hz.ne bir ziyafet verdi 
Kral Hz. dün Kilyosa 

kadar. bir tenezzüh 
ve bentlere 
yaptılar 

Irak kralı Feysal Hz. dün 
sabah saraydan çıkmamışlar ve 
ancak öğle yemeğine davetli 
bulundukları Mraır sefaret ko
nağına gitmek üzere 12 de sa
raydan ayrılmrşlardır. Refakat 
!erinde Irak başvekili Nuri pa-

ıa Sait, maliye vekili Rüıtem 
Bey, başmabeyinci S&ffeh paşa 
ve lrakm Türkiye seiiri Naci 
Bey bulunmakta idi. Kral Hz. 
ve maiyetleri saat yarımda ye
niköydeki yazlık Mısır sefaret 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Meclisin tarihi celsesi 
Son neşriyat üzerine Meclisteki 

münakaşaların 
_tamamını neşre devam ediyoruz 

Çünkü Sel&nikte ittihadı Terakkı 1 zer ıeylere baıladı. Abdülhamit Hü
Cemiyetine o hareketi yapmak için kümetini tezyif ettirmekten çekin. 
yemin etmiıtim. Biz o vakit Mahmut mezıli. Çünkü onun nazarında Babıii 
Sadık merhumla iki muharrirdik ve li baıka ıaray başka idi. Babıali bü
çalııtık. Bunların ehemmiyeti yok. tün matbuatın merkez.i ve irfan ocağı 
F.ı<at bizim nezahetle batladığımız dır. (Ya timdi sesleri). Bazan da böy 
o iş topu topu on üç gün devam et- le matbuat şakileri ocağıdır. Matbu. 
mittir. 13 günden ıonra bugün lstan at bir arkadaşımızın söylediği gibi 
bulda ııördüğümüz bu neıriyata ben (Devamı S İnci sahifede) . 

Son dakika -------Yeni matbuat 
kanunu 
Layiha heyeti vekilede 

müzakere edildi 
ANKARA, 12 (Gece yarı

sından sonra. Telefonla) 
Hey'eti vekile bugün geç vakı
ta kadar devam eden içtimaın
da yeni matbuat kanunu layiha 
sını müzakere etmiştir. 

Layihanın bu günlerde Mec
lise tevdii, fakat müzakeresinin 
gelecek içtimaa kalması ihti
mali galiptir. 

Gayrimübadiller 

Dün Ankaraya bir 
heyet gönderdiler 
Gayrimübadillere • Ağustos 

bidayetinden itiba en t ~v:ıii mü 
karrer bonolar 
Maliye vekaleti 
tarafından ll'Ön 
derilecektir. Bo 
nolar hamiline 
mükarrer ola. 
rak alakadarlı>.
ra tevzi edile
cektir. 

Dün gayri 
mübadiller ~~ 
miyetinden Ce- t-.ıaı Galip Bey 

!il Galip Beyin riyasetinde bi .. 
heyet Ankaraya gitmiştir. Aza 
dan Mustafa Arif ve Hüsnü 
Beylerin de iştirak ettiği bu 
heyet bonoların tevzi şekli ve 
yüzde kaç niıbetinde verileceği 
hakkında Maliye vekaletile te
mas edecekti. Söylendiğine gö 
re heyet şehrimize avdet ettik
ten sonra gayrimübadiller fev
kalade bir içtima yapacaktır. 

Piyangomuz 
16 temmuz. perşembe 

akşamına kadar 
kuponlan gönderiniz 

Hediye piyangomuza iıtirak 

etmit olan karilerimiz.in 16 Tem
muz Perşembe akf'UIUJ>8 kadar 
topladıkları kuponlan idaremize 
göndererek, mukabilinde kur'a. 
ya girecek numaralı birer fit aJ. 
malar1nı rica ederiz 

Kuponların tebdil müddetini 
16 Temmuza kadar temdit editi· 
miz taıra karilerimİ2.İn de ovakte 
kadar kupanlarını tebdile vakit 
bulmalarını temin İçindir. 
Taşradan kupon gönderen ka. 

rilerimiz.in, kuponları mukabilin· 
de ayırdığnnız fit numaralannı 

ıazetemizde •İsim ve adreılerile, 
kur'adan evvel, ncıredeceiiz. 

Hediyelerimize gelince, her
kesin itine yarayacak büyük kü
çük muhtelif kıymetlerde birçok 
etya intihap ettik. Bunlann liste 
11ini yakında neşredeceğiz. 

ni ve bu yeni hizbin ba~ıncla Mem
duh Şevket Beyin bulunacağını yazı 
yordu. 

Bu hususta izahat almak üzere, 
kendisine müracaat ettiğimiz fırka

nın lstanbul vilayet idare heyeti 
reiıi Cevdet Kerim Bey dedi ki: 

- Bazı gazetelerin efkiin umumi
yeyi kanttıracakJarı zanniyle zaman 
zaman çıkardıkları bu kabil havadi• 
ler bir maksadı mahıuıa matuf olsa 
get·ektir. ç;fci ve ışçi meb'uı1ar 

Cümhuriyet Halk fırka11na mensup 
meb'uılardır. Bu havadis külliyen 
aSJlsızdır. Tekzip edebilirsiniz. 

(Devamı Sinci sahifede) 

Erca/eyi tekzip edenlerden 
lstanbal meb'asu 
Hayrullah Beg 

....... HMt•••ll 111 llU iM ••l•llllell 1&11 U IH &111111111•11llllllHll111111 •t t•ll MiMi 11111-.1.,.._ • ._. .. , 

Atka dair ne düşünüyorsunuz? 

lbrahim Necmi 
Bey ne diyor? 

"Ben, aşkı içten gelen ve mahiye
tine nüfuz edilemiyen 

bir yaklaşma gi~i görüyorum ! ,, 
Atka dair ne düşünüyqr 

sunuz? 
İbrahim Necmi Bey Serkil 

doryan paketini •çtı, içinden 
iki cigara çıkardı. Birini bana 
uzattı, ötekini' de kendi yaktı: 

- Aşka dair ne dü§Ünürüm? 
Demek, mutlaka bana da sora
caksın. 

- Elbc ;e ! insan, muallimin 
den her şeyi sorup öğrenebi
lir. 

Ve İbrahim Necmi Bey bat
ladı: 
-Aşkı, dedi, türlü türlü ta

rif ederler. Ruhiyatçılara göre 
aşk, galiba ihtirasla sempatinin 
birleşip azami şiddetle hareke
te gelmesi imi§ ... 

Fakat ben, kendi kendime&§ 
kı, ti içten gelen ve mahiyetine 
nüfuz edilemiyen bir yaklat
ma gibi görüyorum • 

ihtiras çabuk sönüyor. Fa-
(Devamı Sinci sahifede) /brahim Necmi Bey 

",, ... ,, ••• • •••• ı • ı • u nıı ı ı • ••••"1111 u • ı ı ı ı ı 11""' 11ı 111111111111 uı u ııu" 111111 ıı 1 ı ı ı 11 ııı u, ı ı ı ı n•" 

Politika 
TUZAK ı Genç cümhuriyet ai:. rınm 

- Yalnız İsmet Paşanın yaprakları bir şu fırka muhar .. 
düşmesinden ne çıkar? rirleri ve hatipleri denen tn-

- Meclis kararını vermeden tıllardan temi:ılenebilse, 

millet kararını verdi. Ve bugünkü hürriyete, mat-
Feti hakkı, linç, açların isya buat hürriyetine hiç ilişilmese, 

nı, daha üstünden bir ay bile dokunulmasa .. 
geçmiyen açık kapalı taarruz- Bir iki namus, bir kaç haysi-
lar, hep duruldu. yet, devlet otoritesi, hükumet 

o bir çete baskını idi. şerefi gibi manasız şeyler ka-
Şimdi gene Gazi mukaddes- nun müdafaası altına alma

tir; ismet Paşadan muhterem cak diye mukaddes anarşinin 
şef yoktur. Varsa yoksa "Ha- k f" b ı "Ak ey ı ozu masa ... kimiyet" , "Milliyet,. , - B 

u da, aynı çetenin tuzağı-
şam,. ve "Cümhuriyet., baş- d 
muharrirleri ve Mecliste biri- ır. 
ki hatip! Evet dedikleri olsa, bir iki 

ismet Pa~a bir bu başmuhar halta hoşbeş, ondan sonra tek
rir/erin kalemlerini kırabilse rar Zeynelin zillerini, Zekeri
ve bu hatiplerin ağzını kapaya yanın zikirlerini, Arif Oruçun 
bilse, Zekeriya/ar, Arif Oruç- huruçlarmı dinleyiniz. 
far ve Zyenel Besim/erle b:ış 

;;;;;ı------s;;;;•&!Hiiilli:~ 1 basa kalabi ise. Palih RIFKI 
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ı\o: 59 Yazan: M. Yaııu.ı 

Korentte Kerme Hisar 
Kostantin türklerden aldığı ders
lerden de istifadeye çalışıyordu 

Bu esnada Edirne yangını, 1 Hiç olmazsa Halkondilis'in ya 
Y enicerilerin isyanı ve ( Buçak şına ve ilmine hürmet ediniz!" 
tepe>' hadisesi, ikinci Murad'~n . Ta_~zmda yazdığı mektubu 
Manisa'dan tekrar davet edıl- bıle gondermeğe cesaret ede
me•İne ihtiyaç hasıl etmiıti. ~~i. Aldığı yerleri iade_ ettiği 

lmperator, biribirini takip e- g~bı, her ~~ne nıu_a!~e~ bır ve_r
den bu iki haberi alınca cam gı vermegı kendısı ıçın bahtı
sıkı!mıştı. yarlık addetti. En ağır prtlara 

!kinci Murat gene sahneye razı oldu. (Kerme Hisarı)ı bir 
mi çıkacak, gene idareyi eline daha yaptırmak şöyle dursun, 
mi alacaktı? Türk topundan kurtulan kısım 

"' '' "' !arını da kendi adamlarına yık-
ikinci Murai (Manisa) da i- tırdı. Kostantin bu acı tecrübe 

ken Bizans imperatorunun kar- den sonra rahat nefes aldı. Kar 
deşi ve Mora despotu (Kostan- deşi gibi, o da, Avrupa hüküm
tin) fırsattan istifade etmif, darlarmdan bütün ümidini kes 
sultan Murad'a ait bir çok~- ti, bir köşeye çekildi: 
!eri almıştı. "- Türklere hücum etmek, 

Bu esnada Pindos ehalisi yalçın kayalarla çarpıımağa 
Koıtantin'in teşvikile Tsalya- benzer!" 
ya hücum etmişlerdi. Diyerek, şehirde iılahatla 

Kostantin, Türklerden ders meıgul olmağa ba9ladı. 
almamıştı. Bir taraftan Taal- Zp.ten Yuanis Paleologos'-
ya'ya hücum ederken, diğer ta un da aklı baıma gelmitti. 
raftan da, Korent boğazındaki Yuanis: 
Kerme Hisarı tamir ettiriyor- "-Türkü ezelim dedikçe 
d canlandı ve büyüdü .... o kadar u. 

Kostantin bu hisarı demir büyüdü ki, hatmet ve satveti 
!.er.etli taşlarla yaptırdı. Hiaa- Avrupa hükümdarlarını bile 
rı beş tabya müdafaa ediyordu. sindirdi. Artık,Türk'ün aleyhi. 
Etrafında geniş ve derin bir ne ne (Garp) tan bir ses ~eli.
hendek vardı. Bu hendek ica- yor, ne de Papadan .•. " 
hında deniz suyu ite doldurula- Demişti. 
biliyordu. Hendeğin bir ucu İmperator meyustu. 
Yunan, bir ucu da Adalar deni- Siyaseti bıraktı. 
zindeydi. Mücadeleden kaçtr. 

ikinci Murat buraya, Tur- Bütün silahları mahzenlere 
han Beyin idaresinde bir ordu yerleştirdi ... ve tebaasını idare 
göndermitti. ile meşgul oldu. 

Kostantin, Türk topçularr- Bizans sarayında Türk dost-
nın ateşile surların harap oldu luğu etrafında gittikçe artan 
ğunu ve büyük gedikler açrldı- bir temayül vardı. 
ğını hayretle gördü. Türkler Halk, bu tem11.yülün umumi 
Hisara çok kısa zaman zarfın- leşmesini istiyordu. 
da girmitlerdi. "- Türklerle iyi geçinmeli-

Türklerin gösterdiği muci- yiz!" 
zeler tevali ettikçe Bizans im- sadalan yükaeldikçe, Morada 
peratoru Yuanis ne yapacağını bir hükümdar gibi ya,ayan 
bilmiyordu. Zaten kardeşi Koe (Koıtantin) biraz daha küçül
tantin'e kaf~yi müdafaa etmek düğünü hissediyordu. 
ten bir faide memul olmadrğrm Kostantin, kendi kendine: 
yazmıştı. "- Ben Yuanis'in yerinda 

Bu hadise (Kostantin) için olsam, Türkleri iğfale muvaf-
de bir ders olmuştu. fak olurdum. Kardeşim Türk-

lkinci Murat (Kerme Hisar) !erden çok yrln~ıt!,, 
zaferi üzerine Edirneye gelmit Diyordu. 
ti. Yuanis, küçük kardeşinin 

Bizanslılar: gizli tasavvurlarına agah olun 
"- Kostantin'in çılgrnlığı ca kendisine şu haberi gönder-

bizim batrmızı da yiyecek!" mitti: 
Diyorlar ve Türkleri renci- "- Son aldığın dersten de 

de etmek istemiyorlardı. mütenebbih olmadmsa, ben, se-
Kostantin Paleologos, İkin- nin Türklerden ikinci bir ders 

ci Murad'm şiddeti karşnmda, almana müsaade edemem. Se
dahaletten başka çare olmadığı nelerden beri Türklerin devam 
nı anladı. Sulh ricası için meş- eden zaferi Bizanslrlarr hareket 
bur muverrih Halkondilisi gön edemiyecek kadar uyuşturmuı
derdi. tur. Eğer Türklere karşı bafınr 

Bizans sarayr cevap bekler- kaldıracak olursan, sana yar
ken, Sultan Murat, Halkondi- dımcı olarak bir fert bile gön-
lis'i hapsettimıitti. deremem !" 

Kostantin, İkinci Murad'ı Yuanis Paleologoc 
büsbütün kızdırmamak için: 

"-Elçinin kabahati yoktur. (Bitmedi) 

Hukuk talebesinden 25 kişi dün 
Edirneye gittiler 

Hukuk fakültesi talebesinden 25 kişilik bir kafile dün 
akş >mki trenle Edirneye gitmişlerdir. Talebe Edirnede bir 
haft~ kalacak ve bu müddet zarfında erkek liaesindo misafir 
olıcaklardır. 

iYllLLl 1 C. 1 1 

HARİCİ HABERLER •• 
Almanyanın mali vaziy~ti çok 

had bir devreye girdi 
Oahlli moratoryom mu? 

Fransızlar da yardım için Almanyadan 
teminat koparmağa çalışıyor1ar 

. ... 
sıyası 

Müfritler 
Bir karışıklık mı 

Gazeteler Fransaya hü-
tmeg" e başladılar çıkaracaklar? 

Almanyada 
Endişe -----

cum e .. BERLIN 11 (A.A.) - "Lokal 
PARIS. 11 (A.A.) - Bugun ç•· ı . . . . r 

an gaze e erın umumıye e - . . .. . k t 1 · · ti l'ısanla Anzeıger" ııazetesı yazdıgı bır ma- 1 
rına doladıkları söz ıudıır: kalede dıyor kı: M. Brwung Alman 

Franıa Almanyaya yardım etmek Avuıturya gümrük birliği ve kru- .1 
arzusundadır. Fakat teminat iate· vazörler meselelerinde ecnebi tazyi-
mektedir. kine kartı koymıyacak olursa Al-

Matin gazete.i diyM ki: manyada iyi ve doğnİ düıünenler 
Franaız maliyecilerin beyan.atma . · · k 

.. d mki Alma il !" var hep bırden batvekil aleyhıne aya -
~-e ~~maı, ... 
dun talebinde bulunuyor kruvazör- 1anacaklardır. Bu takdırde kabınenın 
ler inp. etmek, intikaınperverane ve 

ya harpcııyane nümayiıler yapmak 
yahut Avuaturya ile birleşmeğe kalk 
mak suretile doğru bir harekette bu
lunmuı olmiyor. Bunun için Fransa 
ya mali siyasi mahiyette teminat ve
rilmek lazım _gelir. Tahriri vabitlerle 
it bitmez. Filiyata lüzum vardır. Al 
man nazrrlarının Paris'e gelmeleri 
her zamandan daha ziyade müstacel 
bir mahiyeti haizdir. 

Journal gazete.i bugünkü buhra
nın ruhi ve fenni çarelerden mürek

kep bir kombinezona lüzum ııöıter
diğini, bunlardan ruhi çarenin daha 
az ehemmiyeti haiz bir tedbir adde
dilemiyeceğini yazmaktadır. Mezkiir 
gazete mütaleabna devamla diyor 
ki: Almanyanın mevcut muahedele
re itirazları ve bunların yeniden tet
kikine matuf mücadeleleri, karııaıa
lık tehditleri cezri surette bertaraf 
edilmedikçe aennaye ııahiplerine em 
niyet ııelemez. Petit Parisien gazete 
si de ıu satırları yazıyor: 

itin içine Almanya girdiği ııibi 

yapılacak her ikzar muamelesinin le 
minata raptedilme.i İcap eder. Çün
kü Almanyanın vaziyeti ve hareket 
tarzlan sık sık endiıeler uyandıracak 
bir surette değiflDektedir. Alman
yadan İstenecek bu teminat ham ikb 
sadi hem de siyasi mahiyette olma
lıdır. Yeni bir iflas ihtimali kartısm 
da kalan Brüning kabineıinin sem.. 
yenin Almanyadan kaçmasında asd . 
amil obn mühit fırkaları susturmak 
ve Almanyanm istikbaline itimat u. 

yandırmak arzusunu ve ceaaretini 
göıterip ııöstenniyeceğlni ıüpheıiz 

yakında göceceğiz. 

Almanyada infial 
BERLIN, 11 '.A.A.) - Bu sabah

ki ııazeteler, M. Luther'in Paris'te 
icra etm.iı olduğu mülakatları pekte 
gizlemeğe lüzum görmedikleri bir 
endiıe ile kaydetmektedir. Almanya 
ya kredi açdmasr için Fransarun si

yasi teminat istemesi meaelesine hi
kim olan bedbinlik sağ cenah mat
buatında infial tevlit etıniıtir. 

HattA bizzat "Cennania,, ııazeteoi 
bir (Santaj te,ebbüsünden) bahset
mektedir. 

Gazeteler, bu yoldaki ilk teklifle
rin lnptereden geldiğini kabul ve 
teslim etmekle beı·aber bilhassa F ran 
saya hücum ..,.ıemektedirler. 

M. Liither ansızın Berline 
aodet ediyor 

ERLiN, 11 (A.A.) - Paris'ten 
Bale'a gibnesi mukarrer olan Al
JDBn bankası müdürü M. Luther'in 
anıızın Berlin'e avdeti Almanyadaki 
para Yaziyetinin mütemadiyen fena
laımaıı- atfedilmektedir. Ecnebi 
dövizleri talebi de 50 milyon marka 
baliğ olmuştur. Alman bankası ma· 
lik bulunduğunu son kredileri de 
sarfettiginden evrakı naktiye altın 
karıdığı nisbetini yÜzde kırktan aşa
ğı indirmek mecburiyetinde bulunu
yor. Alman banka11 heyeti umumi
yesinin yarın, M. Luther avdet eder 
etmez taplanacağt ve içtinap edilemi 

yecek bir hale gelen bu karan fena 
piskoloji~ neticelerine rağmen vere

ceği zannolunuyor. Franıanın külli

yetli mikdarda kredi a-.dmasını Al
man hükiimeti tarafından muayyen 
meseleler hakkında •İyasi teminat 
verilmesine vabe5te kıld·ğı haberi 

Berlin'deki bedbinliği arlttnnıştır. 
Mali ınahafil bıı~ünkü buhranın de. 
rinlik ve ~ümul itibarile 1923 ceki 
buhrana faik olduğ!lnu söyliyor. K
.. edi verilmesi husu.ıuncbki müzake-

iıtifasına intizar etmek 18.znn gelir. 
"Cazette Generale de L' Allmagne 

da kabinenin Fransız tartlannın ka
bulünü muta.zammın vesikayı imza .. 

lamadan evvel sukut edeceğini yaz. 
maktadır, 

Heide'de bir hadise 
HEIOE. 11 (A.A.) - Bir konfe

rans vermek için buraya gelen Rei
chıtag reisi ~ Loebe'nin muvuala 
tında bazı karıtıldıklar olmuıtur. 

M. Loebe daha istasyondan çıkar

ken sağ ve sol cenah müfritlerinin 

çıkardığı bunaltıcı gürültülerle kar· 
tılatmııtır. imparatorluk bayı·ağı ce 
m.iyeti azası etrafında olduğu lıalde 
M. Loebe yoluna devam etmit ve 
mütemadiyen müfritlerin hasmane 

avazeleri kendisini yakından takip 
etmiıtir. Alay tam Çarıı meydaruna 
geldiği vakit arbede kopmu§ ve bir 
çok kimselw yaralanmıttır, Reichs
tag reiıi bir en ilticaya mecbur kal 
mtf ve lıonferanı salonuna ancak 
zabıta kuvvetlerinin muvasala.tı Ü· 

zerine ııirebilmittir. 
Konferaıu eanasında hiç bir hi

dise olmamıılır. 

Italyan sularında 
lngiliz zırhlıları 

TlRYESTE, 11 (A.A) 
Devonıhire ve Susaey isminde 
ki İngiliz kruvazörürleri bura
ya gelerek demirlemişlerdir. 

ROMA, Popolodiroma'nın 
Siroküzeden istihbarma göre 
Royal Oak ismindeki İngiliz 
zrrbhıı Siraküze limanında de
mirlemittir. 

rat uzadığı takdirde bazı bidiselerin 
vukııundan korkulmaktadır. lbraç 
bankaları müdürleri arasında Bile' · 
da toplanacak olan konferan11n mu 
va.lıkat bir sureti teaviye bulacağı ve 
lıat'i itilif beklemek imkanının basıl 
olacağı ümit edilmektedir. - ' 

24 milyar lıizım 
BERLIN , 11 (A.A.) - Alman 

hazinesini kurtarmak için zaruri o· 
lan ecnebi kredisi mikdarı 24 milyar 
frank tahmin edilmektedir. 

Teslihat bahsi 
BERLIN. 11 (A.A.) - Vorwa

eres guetesi Alman hükUmetinin 
tahdidi teslihat meselesinde cesura . 
ne bir teıebbiiıte bulunması lizım 

ııeldiiini yazıyor. Bu gazeteye naza 
ran Almanya'nın bahri programında 
kruvazör İnfaatının Baltık denizinde 
ki Alman sahilleı·ini müdafaa zaru
retinden ileri geldiği beyan edilmek 
tedir. 

"Deutı:ıoı:hland., kruvazörü bugün 

denize indirilmiş bulunuyor. Bu kru
vazör Baltık denizinde bulunan harp 
gemilerinin en kuvvetlisidir. Ve inşa 
atı bitmek iizeretlir. Şimdi Baltık de 
nizinde sulh ve müıalem.etin yeni 

kruvazôrler yapmaktan daha batka 
bir suretle yani Baltık'ta vaziyeti 

müstakil bir halde bulunduracak bir 
itilaf tari!cile elde edilebileceği söyle 
nebilir. Alman teıehbüsünün Fransa 
ya taalluk edebilecek ciheti bu mem 
le!<etin Almanya tarafından inşa~nn 

dan nzg'eçilecek 5 küçük kruvazö
re mukabjl vücude getirmek tasav. 

runda bulundıığu3zırhlı kruvazörün 
İnşasından vaz geçmeşioi temine ma 

tuf olmahd"' 

·M. Stimson 
Par iste 
Oredan Berline ve 

Londraya · gidecek 

M. Stimson 

ROMA 11 (A.A.) - Gazeteleı 

Amerika hariciye nazrrı M. Stimsor 

un Amerikan gazetecilerine yaptıjiı 

kısa beyanatı n~redilmektedjr. M. 
Stimson l tal ya hariciye nazıri1e ya,t> 

tığı mülikatların fevkalide saıninıi 

ve mucibi memnuniyet olduğunu ve 

bu mülakatların çok haliıane bir fi
kir ile cereyan ettiğini söylemiı ve 
demiıtir ki: Bu mülakatlar mucibi 
memnuniyettir ve burada işittikleri
min vazifemin ifasında bana çok yar 

dmıı olmuıtur. 
1 

M. Stimson, Roma'yı ve diğer 1-
talyan şehirlerini ziyarete daha Eaı:
la bir zaman sarfedemediğine tecs· 
süf etmiş ve bilhassa Venediği ziya 
ret edemediğinden dolayı çok müte
essir olduğunu möylemiştir. Yamı 

Romayı terlıedecek ve çarfBIDbaya 
Paris'te olacaktır, Oradan M. Brü
ning ve diğer Alman nazırlarına mü 
lilı:i olmak üzere Berlin'e gidecektir. 
Nihayet Londraya uğrayacak ve ga
zetelerin intibaına nazaran ıulh ci~ 

badı denebilecek bu seyahatini ora-
da ntaç eyleyecektir. 

Çekoslovakyada 
bir re:..alet 

PRAG 11 A.A .• Meb'san mec 
lisi milli birlik namile vücu
de getirilmiş olan faşist teşki
latın müessisi sabık nazırlar
dan meb'ua Staribny'nin teşrii 
masuniyetinin refine, teşrii ma 
suniyet encümeninin talebi üze 
rine, karar vermiştir. Stribny 
nazırlık vazifelerinin ifası srra 
unda nüfuzunu suiitimal etmi, 
olmak ve yalan şahitlikte bu
lunmakla zan altına alınmış
tır. Muhakemesi mahakimi a
diyede yapılacaktır. 
Hükılmet mesele ile alakadar 

olarak devlet mubayeatının 
kontrolü hakkında bir kanun 
layihası hazırlanmaktadır. 

Fransız düşmanlığı 
BERLIN, 11 A.A. - Çelik m.ii

ferliler, bir beyanname neşrederek 

Fransız-Alman mukareneti siyaseti .. 
ni takbih etmişlerdir. 

Çekirge hücumu 
TRIESTE, 11 A.A. - Coriç ha

va1i::.inden ~elen bir habere göre bu

radJki ~arlalara mu salli.t olan çekil·. 
geler ekinleri tahrip etmek Üzere bu 
lunmaktadır. 

ALENi TEŞEKKÜR 
Oğlumuz Ferdinin cenaze mera

simine iştirak etmek, çiçek gönder
mek ve taziyet telgarafları çekmek 
suret\le teseUimize şitap liitfünü 
biı:den es;rgemiyen bilümum habr
sİna3 zevata bizzat teşekkür etmek 
isterdik, kederlerimizle kendilerini 
fazla mütr.essir etmemek için muh
tercın gazeteniz.in tavas:ıut ve deli .. 
letlerile alenen bk:!imi to~ekküı·at 
eyleriz eLnd:m. 
Süleyman Boı n o Nihat "" Nigar 

-il 
Mektep müdürleriı ·~E 

verdikleri kararlar 
Dünkü içtimada tedrisatın dah 

ameli olabilmesi çareleri araştırıl< 
ANKARA, 12 (A.A.) - Lise ve muallim mektapleri 'K 

dürleri vekalet müsteşarı riyaaetinde bugün öğleden e-VV~ • 
sonra toplanmışlar ve geç vakte kadar müzakerelerine ıl. _. Ş 
etmişlerdir. Müzakeı·eler çok ehemmiyetli ve canlı safll" Sa 
göstermektedir. aç 

Bugünkü içtimada nehaı·i talebe ve proğramlar m 01~alla görüşülmüş _ve tedrisatın daha ~i.yade. hayati v~ a~e!i apıln 
meıi çarelerı araştırılmış ve mufıt kararlar verılmıttır. 

Diğer taraftan teşkil olunan beş komisyon da muhtelif ~uıt 
seleleri tetkik etmekte ve raporlarını hazırlamaktadır. Bıl vel 
misyonlar yann öğleden evvel ticaret mektebinde ayn ayrı ;eın 
tima ederek mesailerine devam edeceklerdir. n i 

Ticaret fit' san'at mektepleri miidiirlcri erti 

ANKARA, 12 (A.A.) - Bazı . ticaret mektepleri oıjjll-~ 
ve muallimleri 20 temmuzda Ankarada topla:°~caklar.dır. ,Jin 

ANKARA, i2 (A.A.) - Kız san'at, terzıhk ve çıçek . ..ıeçe 
tepleri müdür ve mutahassısları bugün mesailerini bitir't.ıikta 
!erdir. Erkek san'at mektepleri müdür ve mutah••sııları U 
malanın. devam etmektedirler. :;ala 

Polisler bisikletle seyahata çıktılatl:C~ 
MERSİN, 11 (A.~) - Mersini ziy~r~t et~ek ve bi~ 1e s 

yüş yapmak makbadıle dün Tarsus tarıkıle bır serkomıaefo .s 
komiser ve 15 bisikletli polisten mükkep bir zabıta müf~S ı 
Mersine oclmistir. Mersin zabıtası tarafından samimiyetle ldıett " -
şılanarak l<endiierine bir öğle ziyafeti verilmiştir. uı 

Mug:a'da zerriyat geçen seneye nispeten fa' i 
1 

MUGl.A 12, (A.A) - Vil~yetin ~ah~I ~ınt~kalarında ,ıf k 
buğday mahsulü harman amehyatı bıtmıştır. Bır çok yeri _x 
tütün kırma ameliyatının 11ısfı ikmal edilmiştir. Denk y~ı:;,- uh~ 
ameliyatına başlanmak üze rC'ılir. Zeriyat geçen seneye niıDVJ.~ ı 
fazladır. Darı mısır pamuk gibi zeriyatın neşvüneması iyi r·•:: 
mektedir. " 

- Bu sene vilayet dahilinde mektepsiz 50 köyde açılan 
yar millet mekteplerinde 1259 kadrn ve 3429 erkek talebe fİ 
dır. mekteplere fevkalade rağbet gösterilmektedir. 

Kt de Chambrun 
Mo3kooa sefiri mi olagor? 

PARIS, 11 A.A. - Petit Pari
ıi.en gazetesi F ransanın Moskova ıe 

firi M. Herbette'e halef olmak üzere 
Franaa'nın Türkiye sefiri Kont de 
Chambrun, Dublin orta elçisi M. 
Alphand ile M. Bargeten'un isimle
rini ileri sürmüştür. 

Bir şehir yanın saatte 
tahrip edilebiliyor 

DUNKERQUE, 11 (A.A.) 
- Dün akşam Dunkerque ma
nevralarında hazır bulunmuş o 

lan ihtiyat zabitlerine hoparlör 
let'İn verdikleri müthiş haber 

şu idi: 

"200.000 nüfuslu bir şehir, 
yarım saatten az bir müddette 
tahrip edildi.,, 

Yapılan tecrübeler, sivil aha 
linin himayesi için pek çok şey 
ler yapılmış iıe de daha yapı
lacak şeyler de kalmış olduğu 
nu göstermiştir • 

Fransız hava filosu
nun cevelanı 

BERLIN, 11 A.A. - Altı tay
yareden mürekkep bir Fransız hava 

filosu dün saat 13,45 de Helııoland' • 
ın ~imalinde Sylt adasında kain W ea 
terland afalunda uçmu,tur. Tayyare
lerdek.i Fransız kokartlan karadan 
seçilmiıtir. 

Macaristan dan 
r 

' 

Bir gazetecinin 
alem seyahatı .di~ 

TOKIO. 11 (A.A) - Jlf' S 
gazetecisi "Sutemaru Şi"'2?
bugün tayyare ile Tokio 'y• ·~ 
det etmiştir. Mumaileyh _.,tur. 
ve tayyare ile devri alem ,., 1 
batini 36 gün ve 7 aaatta i~~o 
eylemiştir. Mumaileyh O;J'..:b~r . ın 

dan geçen ha:ııranın altı tün 
hareket etmiştir. 

Forain öldü 
PARlS, 12 (A.A.) - 11' 

ğr mizahi resimlsle maruf f 
1 

1 
an 

rain ölmüttür. raç 

Cenevre bankası 1 

CENEVRE, 11 A.A. - c.I 
bankası, ıritelerini ı.._.,.m'ftıl'• 

Silahsız iıgal 
OSLO. 11 (A.A.) - ~ 

veç hük.Umeti Groenlao•· 
§&rk kısmını yani bu meıı>~ 
tin 75°/40, Ye 71°/30, ~ 
mali dereleri arasmdakl ~ e 
ru resmen itgal etmittir. 

Hava facialan 
CEZA YlR 11 (A.A.) _...I b 

zayir'den Fu'a gitmekte ~ y 
ve miralay Reillemin ida? g 
de bulunan bava filosuna 1 gö 
sup bir tayyare Fu'tan 70ıJ r 
lometre uzakta alevler l~ la 
yere dütmüttür. Tayyardl~ T 
çinde bulunan ilci tayyare"' C 
bir teY olmam19tıP. 

"" 40 talebe geldi r 

Diin ştıhrimize gtılen Macar gençleri 1 
Macal' D.ırülfünun talebesinden kırk kişilik bir kafıleıı" 

~ehrimize gelmiştir. Talebe şehrimizin şayanı temaşa ınab• 
ni gezecek ve bir hafta ~onra avdet edecektir. 



yerli mallar u seneki • • 
sergısı daha rnuazz m 

BeledigedtJ Vilayette Maarifte 

iki köy L Yarışlar u seneki sergi daha 
muazzam olacak 

daha Kaydedilenlerin mikdarı 
şimdiden geçen senekini geçti 

Beyoğluna ilhakları 

tensip edildi 1 
Yeni belediye hudutları ka

QUDuna ~azaran Mecidiye ve 
Kaiıthane köyleri şehir hudu
du haricinde kalmaktadır. Bu 
köyler ahaliıi belediyeye mü
racaat ederek köylerinin San· 
yere ilhak edilmemesini iste
miılerdir. Bu hususta tetkikat 
yapılmış mezkur köylerin Bey 
oğluna ilhakı muvafık görül
müttür. Bu köyler köy kanu~~ 
ile idare edilecekler, yalnız mul 
ki hususatta Beyoğlu kazasına 
merbut olacaklardır. 

Yunus Nadi Bey de 
mukabil dava açtı 

Bu 

_, ...... __ _ 
sene 16250 
mükafat var 

lira 

Ba.ylar müdüriyetı taraı .... 
dan inhisar edilen bu seneki at 1 
yarışları için Veliefendi çayı
rındaki hazırlıklar ikmal edil
miştir. 

Eminlik 
lağvedilince .. 

---· .... -
Yapılacak işler 

hakkında 
bir tamim geldi 

Sanayi birliğinde dün bu se- 1 aalib 15.650.000 balya. kadar . ~-
1 k 1 .. .. .. r cakbr. Geçen seneye mabetle ıatih-

açı aca .o.a~ _uçu~. r_er 1 aalitta ı.ıoo bin balya nokaan var-

"Yılmaz,, aleyhindeki davaya da 
bugün devam edilecek Bu sene yarışlara 31 tem

muz cuma günü batlanacak 7, 
14, 21, 28 ağustos ve 4 eylül 
olmak üzere altı yarış yapıla
caktıı·. Her yarıt beş koşudan 
ibaret olacaktı.-. Bu yarışlar
dan sonra da bir haftada vila
yet yarıtlan yapılacaktır. 

Maarif eminliklerinin lağvmda 
sonra yapılacak itler hakkında tan 
zim edilen talimatııame de dün hi . 
tamim ile lıtanbul maarif idareıin. 
hildirilmiıtir. 

allar sergısı ıçın bır ıçtnna dır. 
pılm19tır, Adana ve Menin mıntakasında 
Bu içtimada üçüncü 11 A- da hu sene mahaul yüzde 25 nok· 
ıtoa yerli mallar sergisinin sandır. 
velkilere naza;an daha mü- htihsalabn bu aene az olmasına 

el 1 
• · 21 rağmen iatihlik 22.730.000 balya ol 

m~. 0 ması ıç?' b"temmduz duliundan ıı:ene iatihai.I fazlabiı var 
n ıtıbaren sergı ınasın a dır 

rt~ba_ta baılanmuı takarrür Al~an kümrüğünde 
mıştır. • l 

Bu seneki sergiye ittirak i- yenı zam ar 
n müracaat edenler şimdiden Alman hükumeti bir kararname 

en sene ittirak edenlerin ile ıı:ümrük tarifeainde bazı tadil.it 
"k · · yapmıttır. 
ı tarını geçmııtır. , . Tadiliun htııi alakadar edea cihe 

Üçüncü yerli mallar sergısı ti kuru fasulya ve mercimeğin yüz 
alatasaray lisesinin 19 salon kilosundan ohnan 4 mark reamin 

alt kat koridorlarını İfgal e- 6 marka çıkanlmıt olmaaıdır. 
ektir. Mektebin. b~h~eleri lngilterenin ticareti 
sergi emrin~ ve~ıl~ıttır. LONDRA 11 (A.A.J _ Haziran 
Sergi tertip hey etı bu ayın 

S inden itibaren her gün faali- ayında mayısa niıbetle ihracatta 4 
ette bulunacaktır. milyon 463 bin 567 iıterling ve it

halatta da 990.789 isterlinır bir te
ugosla vyada hububat naksu vardır. 
ihracatı inhisarda 
Y.ugoslavya'dan ihraç edile 

k buğday ve hububatın ihracı 
ugoslav hükumeti tarafından 
hisar altına alınmıştır. Bu in-

Amerikan buğday 

isar 5 temmuzdan itibaren bat 
rnıştır. 

çılan ~ Bir haftalık ihracat . 
lebe Son bir hafta zarfında muhtelif 

ıntakalardan yapılan ihracat şu· 
s--"'1'ur: 

Me1·5İnden son bir hafta :zarfında 
5.)85 kilo arpa, 321.671 kilo pa
uk, 5(l hin kilo kul yemi ihraç &-

ilıniştir. 

piyasası 

Teştithane nihayet 
inşa ediliyor 

Belediye mezbahanın yanın
da bir teştithane İnşasına ka
rar vermiştir. Bu teştithaneye 
bütün ölen hayvanlar gönderi
lecek orada yağlarından ve de
risind~n fenni bir şekilde istifa
de edilecektir. Bu tenithaneye 
yalnız lstanbul ve Beyoğlu ci
hetinde ölen hayvanlar sevkedi 
lecektir. Üsküdar ve Kadıköy 
cihetinde ölen hayvanlar Uzun 
çayırda inşa edilecek hayvan 
mezarlığına defnedilecektir . 
Belediye teştithane için yeni 
bütçesine tahsisat koymuştur. 

200 ahır var 
Bir istatistiğe nazaran, ls

tanbulda 200 ahır olduğu an
laşılmıştır. Bu ahırların hepsi 
de fenni bir şekilde ıslah için 
inşaata başlamışlardır. 

Mahalle hudutları 
Belediye şehir dahilindeJd 

nahiye ve mahalle hudutlarını 
tafsilen gösteren bir izahname 
neşrebniştir. Bu izahname ev
velce neredilen şehir rehberi
ne raptedilecektir . 

C:ümhuriyet gazetesi başmu
harriri Yunus Nadi B. Yarın 
gazetesi sahibi Arif Oruç B. a· 
leyhine mukabil bir dava aç
mış, istidasını müddei umumili 
ğe vermittir. 

"" Bugün Yılmaz gazetesi a• 
leyhine açılan davaya bugün Ü· 

çüncü cezada başlanacaktır. 

Cemil bey aleyhindeki 
dava 

Birinci ticaret mahkemesi a
zasından Cemil Beyin bir tütün 
meselesinden dolayı vazifesini 
ihmal ettiği iddiasile ağır ceza
da başlanan muhakemesine 
dün de devam edilmittir. Dün
kü celsede Cemil B. aleyhine 
dava açan tarafın şahitlerin cel 
bi ile meselenin isbatını talep 
etmesi hey'eti hikimece redde 
dilmiştir. 

Muhakeme müdafaa ve ka
rar İçin talik edilmittir. 

Vafi beyin tahliye 
talebi reddedildi 

Bir kaç gün evvel Babıali 
caddesinde vuku bulan otomo
bil facıa11 dolayısile tevkif edi
len Emin Vafi Beyin tahliye 
talebi reddedilmiştir. Davanın 

• 

Ağırcezaya sevki muhtemel 
görülmektedir. Emin Vafi B. 
mevkufen muhakeme edilecek
tir. Tahkikatı ikinci istintak 
dairesi yapmaktadır. 

Emin Vafi Bey lehint: yıı,lan 
cı ıahitlikte bulunmak üzere 
üçü memur ve hariçten diğer 
9 kişi hakkında adliyeye ihba
ratta bulunulmuıtu. Müddei u
mumi muavini Necmeddin Bey 
12 kişiyi birer birer çağırarak 
malumatlarına müracaat etmiş 
tir. 

Necmeddin Bey ifadeleri tes 
bit ettikten sonra evrakı gene 
2 inci müstantikliğe vermittir. 

Tahkikat neticesinde elde 
edilen yalancı şahitlik cürmü 
sabit olduğu takdirde maznun
lar Ağırceza mahkemesine veri 
lecektir. 

Çingene Mustafa 
mahkum oldu 

Kurban bayramının ikinci 
günü Balatta bir kahvede iste
diği bir şarkıyı çalmadığı için 
esrarkeş Mehmedi öldüren çin 
gene Mustafanın davası dün 
Ağırcezada bitmittir. Neticede 
çingene Mustafa 3 sene, 9 ay, 
on beş güne mahkUm olmuı
tur. 

Baytar müdüriyeti halkın 
yarış mahalline kolayca gele
bilmeleri için veo.iti nakliye 
temini için de teşebbüsatta bu
lunmuştur. Tren Veliefendide 
duracaktır. 

Bu sene altı hafta için 16 
bin 250 lira ikramiye tevzi edi 
lecektir. 

Y arıtlar için Avrupadan ga
yet güzide İngiliz atlan celbe 
dilmiştir. Ankara, lzmir yarıt
larma ittirak etmeyen yeni İn
giliz atlarından maada, T ürki
yede doğup yetiştirilen ve ge
çen sene Veliefindi yarıt ma
hallinde satılan hallsüddem in 
giliz taylan, Türk taylan na-
mile dördüncü ve altıncı 
tanın üçüncü koıularına 
rak edeceklerdir. 

haf
itti-

Bu sene yarıt mahallinde 
her sene fevkalade rağbet ıö
ren müşterekler yapılacaktır. 
Bahai müşterek biletlerinin fi
atleri 100, 50 kuruş olduğu gi
bi bu sene ayrıca 500 kuruş
luk biletler de tabedilecektir. 

Mevkii mahsus 200, birinci 
mevki 125, ikinci mevki 55 dör 
düncü mevki 30 kuruştur. 

Tamimin hülaaaıı ıudur: 

Maarif eminliklerinin teftit vui 
feıi vekalet müfettiıleri tarafından 
idare vazifesi de yeniden tadil ed; 

lip maarif müdürlükleri tarafındar 
yapdacağı ve maarif müdürlerini 
bu intihapları vilayet makamların . 

ca vekalete teklif olunacağı ve hı 
inha formülünün de yakında ayne 
bildirileceği bildirilmektedir. 

Akalliyet ve ecnebi mektepl"' 
türkçe hocalarının tayinlerini taıdil 
hakkı maarif vekô.letine aittir. 

Samsundan Fransa ve lıalyayll 
. 64 oandık yumurta ihraç eclllmlı 

0 ıç tütün ihraç edilememit ve stok 
h ,,. ~ •kdarı 7.135 kiloya baliğ •olmuş

ey tlfl. ur. 
lem ·İıılf lzmir mıntakasından 7274 kilo af 
tta ı~>'0n_. 18.800 kilo balmumu, 27 kilo 
h O ~rı 24.375 kilo balı, 16 
altı .'.n ~Gll kao pamuk. 32.960 kilo tü-

tun ıhraç edilmittir 

Dünya pamuk 

VAŞiNGTON 11 (A.A) - Buğ 

day piyaaaıının son altı gün zarfın~ 

daki düşüklüğü hükumeti dlitün
dürmektedir. M. Hoover adetleri 
mahdut olan apekülatörleri buğday 
piyaaasında açıktan açığa sabı yap
mamağa davet etmiıtir. M. Hoover 
beyannameainde diyor ki: "Geçen 
ay muameleler devanı etmİftir. Ben 
karşılığı olan meşru muamelelerden 
değil fakat piyasayı dilşümıeği ve 
halk tarafından gösterilen itimadı 

yeniden yıkarak bir çok çoftçileri 
haklı varidatlarından mahrum bırak 
mağı iatihclaf eden apekülasyondan 
bahıediyorwn. Bu ıpekülasyonlann 
en küçük bir vatanperverliği varsa 
ve memleketin refahrnı iıtiyorlaraa 
bu hareketlerinden sarfı nazar eder 
ler. Memur aan'atm dolayısile ken
dilerini irae ve tesmiye edemem. 
Lakin mümklin olaaydı bunu yap
mak benim için bahtiyarlık olurdu.,. 

Sadullah Bey 
Irak kralı Feysal Hz. nin 

Yalovayı ziyaretleri münasebe
tile şehrimize gelen Seyrisefa
in umum müdürü Sadullah B. 
dün Ankara'ya gitmistir. 

Genç kızın güzelliğini 
tahrip edecekti 

tada rıhtım caddesinde Velinin 
kahvesine giderek Veliden ha
raç para İstemiş, alamayınca 
katil kastile bir el silah attı
ğından derdest edilmiıtir. 

Bir komiser muavini 
hakkında tahkikat 

Ecnebi mekteplerine tayin olun 
cak muallimleri bu mektepler maa 
rif müdürlerine inha edecek vey 
maarif müdürlerinden mual'im iıtt' 
yeceklerdir. Yalnız ecnebi ve aka! 
liyet mekteplerinin keıif bir hald 
bulunduğu lstanbul için ayn teblı 
gat yapılacaktır. Şimdilik liaelea 
muallm mektepleri ve orta mektep 
ler resen vekaletle muhabere ede 
ceklerdir. Şu kadar ki maarif mi, 

diri bu mektepler hakknıda intiba 
ve idari bir meseleye muttali olduk 
ları zaman derhal vekaleti haber 
dar etmekle mükelleftir. Maarif ve 
kilinin İmzaıını havi olan ta.mİfT 

§Öyle bitmektedir: Şimdiye kada 
bulunduğunuz maarif vazifelerind< 
olduğu ıribi maarif eminliğinde d 
ifa eylediğiniz kıymetli hizmet tak 
dire tayan görülmüttür. Kıaa bi 
zaman içinde diğer bir vazifeye ta 

yininiz mukarrerdir. Kalem arkada 
larıruz da ehliyetlerine göre vazife 
lere tayin olunacaklardrr. O vakit 
kadar açık maaıı alacaklardır. Ker 
dilerine teblitinl rica ederim." 

Maarif müdürlerinin 
.salahiyetleri 

Maarif eminliklerinin liğn dola 
:rııile maarif müdürlerinin se!Ahiye 
leri tevıi eclilıni§tir: Vekalet hu hu 
ıuıta yeniden tanzim ettiii bir t• 
limatnameyi dün latanbul maari 
müdürlüiüne göndermiıtir. Tali 
matnamede ıeli.hiyelin tevıi e1asl. 
n vardır. 

_ 11J istihsalatı 
maruf 1 Iatanbuldan 68 çuval badem, 42 

landık afyon 521 çuval ıç frnddc ih
ıraç edilmiştir. 

lhraçat ofisinin yapbırı tetkikata 
lbazaran, 1931 dünya pamuk iıtih. 

~ ~ Bulgari~ giden 
·:tr. evrak henüz gelmedi 

M~liye hey'eti teftişiyesi kıy
metlı evrak mesel•si hakkında 
bazı kısımlar üzerınde tetkikat 
Yapmaktadır. Bu tetkikat Bul
garistan' a gidenler için değil, 
görülen lüzum üzerine bu ev
rakın satıt ıekli v.., burada ka-

areıılll,tlanlar hakkında yapılmaktadır. 
T ıılıkikat gene müfettiılerderı 
Celil Bey yapmaktadır. 

Bulgaristana gönderile111 ev
rak henüz iade edilmemittir. 

Kaçak rakılaT 
Miiakirat muhafaza -ur

ları iki yerde kaçak rakı ve ka
zanı yakalamıalardır. 

Biri Çengelköy tepesinde 
Lekeci sokağında Ali Efendi
nin hanesinde teferrüati ile bir 
kazan ve rakı, çipre. Kumkapı
da Hisardibinde Vartan ve An
traniğin bahçesinde kazan ra
kı ve çipre kamilerı müs:dere 
edilmiştir. ,• 

Ermeniler 
Surgede müslümanlara 
yapılmış olan mezalime 
rlair A. H. Beyin vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ernıeniler 
Serfevhasile yakında 

ispanya ihracı memnu 
mahsul 

lapanya hükumeti patates, pi
rinç, kuru sebze, hayvan ve konser .. 
ve ihracrru menetrniıtir. 

Salahaddin B. 
Cümhuriyet Merkez 

bankası 
müdürü şehrimizde 

Cümhuriyet Merkez Banka
sı umum müdürü "alahaddin 
Bey tehrimize 
gelmittir. Sa
lahaddin Beyin 
bu seyahatinin 
bankaya ve 
ıehrimiıode te
aiı edilecek bü 
roya ait bazı e
tütlerle alaka
dar olduğu zan 
nedilmektedir. 
Mumaileyh dün 
Kambiyo bor- S•labaddw ,ı,7 
sasına gelmit ve bir müddet 
komiser Adil Beyle görüştük
ten sonra, kendisine tahsis edi
len odada bazı banka direktörle 
rlle ıeh,.;miz mali mahafilinde 
tanınmıt bazı zevalı kabul et
miıtir. 

Merkez Banka., umum mü
dürü ile bu zevatın mülikatlan 
geç vakte kadar devam etmit
tir. 

Salahaddin Beyin şehrimiz
de ne kadar kalacağı malum de 
ğildir • • : ·-

Tamir edilacek camiler 
Pek harap bir hale gelen Or

taköy camii rıhtımı ile O ıkü
darda Selimiye camiin tamiri 
için Evkaf müdüriyetine emir 
gelmittir. Bunların tamirine 

Sadullah Bey Seyrisefain büt 
çeai Meclisten çıkıncaya kadar 
Ankara'da kalacaktır. 

Çeşme plajlarında 
ecnebiler 

IZMIR, 11 - Çeşme plaj
larına gelecek ecnebiler doğru
dan doğruya Çeşme iskelesine 
çıkabileceklerdir. Çeşmede pa
saport dairesi açılmıttır. 

lzmirde bir cinayet 
İZMiR, 11 - Abdullah is

mind~ bir genç, Fatma isminde 
ki bir kadın yüzü'."lden sokak or 
tasında, arkadaşı Akifi dört 
kurşunla öldürdü. 

4000 lira çalıp 
kaçarken 

IZMIR, l l -- Hesap memu 
ru Niyazi efendi zimmetine 4 
bin lira geçirdi, Aydına kaçar
ken polis marifetile yakalan
mııtır. 

imha edilecak bir çete 
ADANA, 12 - Vekiller 

Hey' eti tarafından, Kadirli ha
vai is indeki şakilerin yakatan
ması için oraya mahsus olmak 
üzere ş:?kavetin izalesi kanunu
nun tatbikine karar verilmi~, 

vilayete tebliğ olunmuıtur. Va 
H Kadirliye gitmittir. 

Çocuk filmleri 
ANKARA, 11 - Maarıf 

Vekaleti çocuklann görebile
cekleri filmler hakkında bir ka 
nun layihasr hazırlamıt. Heye
ti V ekileye vermiştir. 

Ankara tarlarındaki 
ecnebi kadınlar 

ANKARA, 12 - Buradaki 
barlarda çalııan 17 kadar ecne
bi kadının hudut haricine çıka
rılmaları kararlaştırılmıttır. Di 
ğer bal"larda çalışan ecnebi ka
dınlan da ikinci bir kafile ola-

Fakat ilk ustura darbesinden 
sonra kendisini yakaladılar 

Kurtuluşta Kuyu ıokağın
da oturan Perikli isminde bir 
Rum genci, ötedı:n beri sevdi.ği 
lzmaro ismindekı kızdan hıç 
yüz bulamadığı için hınçlıdır. 
Perikli dün Galatıoda Voyvoda 
caddeainden geÇerken, lzmaro' 
ya tesadüf etmiş ve kendisine 
yar olmıyan sevgilisin· n başka 
ları ile eğlenmesine ve sevişme 
sine mini olmak için, kızın gü
zelliğini tahrip etmeğe karar 
vermiş ve cebinden çıkardığı 
ustura ile lzmaronun yüzünü 
çeteleye çevirmek İst,.,miştir. 
Fakat ilk ustura darbesinden 
sonra akan kanlar görülünce, 
Perikli derhal yakalanmıt ve 
yaralı kız da Beyoğlu hastane
sine nakledilmiştir. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Tabancayı karıştırırken 
Sultan Ahmet'te kahveci Sa

lih efendinin çocuğu 30 yaşla
rında Hamdi kahvede kimse 
bulunmadığı bir sırada ustası
na ait tabanca ile oynarken ta
banca kazaen patlamış, • baca
ğından yaralanmıştır. 

Rakıdan öldüğü 
tahakkuk etti 

Geçenlerde sabık polis 2 in
ci tube 2 inci kııım taharri ko
miser muavinlerinden Ki.zım 
efendi Galatada bir kahvenin 
üzerindeki odada ölü olarak bu 
lunmut ve ölümü tüpheli ıö
rüldüğünden ceset morga nak
ledilmitti. Morg, Kazım efendi 
nin cesedine otopsi yaparak ra
porunu vermiştir. Kazım efen
dinin, o gün kahvede fazla mik 
tarda rakı içtiği ve bir aralık ü
zerine ani bir fenalık gelerek 
istirahat etmek ü:ı:ere odaya 
çıktığı ve İspirtonun tesirile 
n~fi _di~ağid.,n öldüğü tesbit 

Üç kabadayı 
Kasımpaıada Bahriye cad

desinde Rizeli kahveci lbrahi
min Hayriye Hanını isminde 
bir şeriki vardır. Rüstem, Meh 
met, Mustafa namında üç kiti 
dün otomobille kahveye gide
rek kadını almak istemitler, bu 
nun üzerine lbrahimle kavga 
çıkmış, neticede İbrahim Rüs
temi dövmüt ve tabanca da 
teşhir ettiğinden lbrahim ile 
Rüstem yakalanmııtrr. 

Otomobil duvara 
çarpınca 

Kurtuluşta Yeni aaır soka
ğında 19 numaları evde oturan 
Anagres ismindeki bir kız üç 
arkadaşı ile beraber otomobile 
binmişler ve Kurtoğlu yoku
tundan gitmekte iken yolun bo 
zuk olmasından otomobil yo
kuşu çıkamamıt ve 19 nımıa
ralı bakkal Hiristonun dükka
nının duvarına çarparak hasa
ra uğranmıttır. bu esnada A
nagreı bakkal Hiristoya haka
ret ettiğinden taıhkikat yapıl
maktadır. , 

Silahla taaruz · 
Nuri isminde bir ıoför, Kum

kapıda Şehsuvar mahallesinde 
cami sokağında 24 numarada 
mukim Beyoğlu telgraf hat ça
vuılarından Hidayet Efendi
nin evinin taraçaaına üç el si
lah atarak evine kaçmıttır. E
vi tarauut altındadır. 

Dosta dııyak 
T ophanecle kadirler yoku

tunda sakin Hayri dostu Ha
nifeyi dövdüğünden tahkikata 
batlanmıttır. 

Zorbanın biri 
Kasımpaıada amele Kara

uıuf sarho olarak Gala-

Beyazıt polis mevkii komi
ser muavinlerinden Ziya Nec
meddin efendi aleyhinde mü
fettitlik tarafından tahkikata 
başlanmıttı. Müfettlılik bu hu
sustaki tahkikatını ikmal etmit 
tir. Tahkikat neticesinde cür
mün sabit olduğu görüldüğün
den Ziya Necmeddin efendiye 
itten el çektirilmittir. Bu hu. 
susta tanzim olunan evrak ad
liyeye verilecektir. 

Otomobil kazalaı 
1 -Faik'in idaresindeki oto 

mobil Beyazıt caddesinde ma
dam lzmaro isminde bir kadı
na çarparak bacağından yarala 
mıttır. Şoför yakalanmıttır. 

2 -Galatada kahveci Besi
min evinde oturan Leman ha
nım caddede bir otomobilin al
tında kalarak muhtelif yerlerin 
den yaralanmıştır. 

· 3 -Şişlide oturan Mazlum 
efendi isminde birisi caddeden 
geçerken bir otomobil çarpa
rak ağır surette yaralanmıştır. 
Mazlum efendi hastahaneye 
götürülmüttür. Kazayı mütea
kip firar eden şoför zabıtaca a
ranmaktadı~ 

Bir Alman muallim 
boğuldu 

Altınlcum civarında Kum
köy plajı önünde evvelki gün 
denize giren bir Alman mual
limi boğulmuıtur. Taksimde 
oturan Alman muallimi M. Lin 
gin V ato arkadaılarından asa
n atika mutahauısı M. Şnay
der ve muallim Matmazel Niş
li! banyo yapmak üzere Kum
köy plajı önünde denize gir
mitler. M. Lingin sahilden 120 
metre kadar uzaklaşınca nefe
si kesilmiş ve orada boğulmuş
tur. c~sedi de bulunaıua:nıs-
tır. • 

Lozan günu 
Hukuk fakülteıi talebe cemıyet, 

idare bey'eti dün toplanarak 24 tea 
muzda büyük ıneraıimlc tes'it ecli 
lecck Lozan gününe ait bütün ha 
zırlıkları ikmal etmiılerdir. O giini 
akıamı bir deniz tenezzühü de ya 
pı1n1aıı tekarrür etmittir. Bu tene 
zühe yalnız memleketin hukukçu 
ları davet edilecektir. 

Dünkü İçtimada yeniden icla...
hey'eti intihabı da yapılmış ve riya 
aete Hıfzı B. İntihap eclilmiıtir. 

Kilçtik Haberler 

Serez'deki hey'et 
te geldi 

Garbi Trakya'daki takdiri 
krymet hey'etlerinden Serer 
hey' eti te'lırimize avdet et mit· 
tir. 

Beyazıt fırka ocağı 
naklediliyor 

Beyazıt C. H. Fırkası kaza 
merkezi bir kaç güne kadar es
ki Türk Ocağı merkez binasına 
nakledilecektir. Latafet apartı
manında bu sur'etle fırkanın 
yalnız Fatih kaza merkezi ka
lacaktır. Ocak binasının alt ka 
tındaki dershanelerde gene ıer 
best dersler devam edecektir. 
Bu dersleri de fırka temin ede
cektir. 

Afyon konferansındakı 
murahhaslarımız 

Cenevrc'de Afyon konferan
sına iştirak eden muralıhasımız 
Trabzon meb'usu Hasan Bey 
ile diğer murahhaslarımız bu. 
günlerde şehrimize ge!ccekler
dir. 

"" Gülhane hastane i asabiyE 
başmuavini Dr. Rıza ::'emzi B 
Bursa askeri hastane asabiye 
mutahassıslıilına ta vin edilmıt-
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Asrın umdcsi "Milliyet" ıir. 

13 TEMI\1UZ 1931 
1 DAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - ;4312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye İrin Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 

6 
" 

750 .. 1400 .. 
12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti reçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazele ve matbaaya ait işler 
İçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30, 

asgari 81 derece idi. Bu
gün ruzgAr mutedil poy
r z, hava ekseriyetle açık· 
b. 

ffm:Lli~ 
Adam nakli çok 

pahalı! 
Acaba insanların ağırlığına 

güna!ılarmm da darası bindiği 
için midir kı. yü\,ten, hayvan
dan ve arahad .. n daha pahalı 
naklolunur? .. 

Şirketihayriye iki kilo sıkle
tinde bir sandığa l O kuruş alır, 
yirmi kiloluk bir çocuğa en az 
yirmi kuruş ister. Şark şimen. 
diferleri Filoryaya gidip gel
mek için 86 kuruş alır .. İskele
den evinize otomobille gitseniz 
en az 80-90 kuruş. tutar .. Feneı· 
bahçeden Modaya yahut Moda 
dan karşıya bir sandal elli ku
ruş ister .• Fenerden Kadıköyü
ne ı .. k atlı bir araba 80 kuruş 
talep eder ... Bir yolcu vapurun 
dan rıhtıma çıkmak İçin 2 lira 
vereceksiniz .. Eh, vasıtai nak
liye ücretleri bu kadar pahalr 
olan biı· şehirde herkesin evine 
kapanıp oturmadığına ve bu ka 
daı· hareket bulunduğuna da şü 
kür etmeli ... 

Bütün nakliyat şirketleri üc
retleri arttırdılar.. Maksatları 
çok para kazanmak ise bu yol 
oraya gitmez .. evinizdeki kü
pün mu~luğunu büyültmek
le suyun mikdarınr arttırmış 
olur musunuz?. Bu da ona ben
zer. Halkın vesaiti nakliyeye ve 
rebileceği paranın haddi muay
yendir. Onu geçince aksi tesir 
başlar ... Bunun acı misalini Üs 
küdarda bir şirkette goruyo. 
rum ve müteessir oluyorum ... 
Hüner ücreti değil yolcuyu art
tırabilmektir. 

Adam soyuyorlar 
Bir münakaşa olmuş . Kah 

.ıed .. bir hamam $ahibi ile bir 
miişteri görüşürken söz ha
mamların pahalı olduğuna inti 
kal etmiş ... Bu müşteri hamam 
cıyı ulu orta itham etmi,: 

- Sizin hamamlarda ada
mı soyarlar. ... 

Beriki içerlemiş iki şahit ... 

hemen dava .•. Maznun vekili ze 
ki bir adam imiş ... 
-Şikayetçinin tamamen doğ

ru söylediğini ve hamalar
da adamı yıkamak için soyduk
larını ifade ederek, bunun 
elbiseden tecrit manasına ol· 
duğunu iddia ehniş, maznunun 
beraetine karar alınmış.. Ah 
hep söylediğimiz laflar 'böyle 
yanar dönerli olsa tevil edebil
sek ne rahat olacak değil mi?. 

· Bir şöf örle bir kız 
kaçmış 

Bizim a4k anketçisine yeni 
bir mevzu çıktı .. Gazetelere ba 
kılırsa bir şoförle bir kız kaç
mı§lar ... Elbette günün birinde 
avdet edecekler, yahut meyda
na çıkacaklar ... Hemen gidip 
aşk hakkında ne düşündükleri
ni bunlardan sormalı ve söz
lerini aynen gazeteye dercetme 
li ! .. 
Haşim beyin aşk hak

kındaki telakkisi 
Ahmet Hatim B.fendi, bir 

kaç gim evvel (Milliyet) e aşk 
hakkındaki düşüncelerini söy
lerlerken bir lngilizden nak
len: 

- Yediğim balık ta beni aev 
mez amma ben onu yedim .. De. 
mış ... 

Üstat aşk ve meşk hususun
daki ilhı-mlarını sudan almak
ta devam ediyor .... 

lstanbulda yokmu ? 
Mühim bir haber verirlermiş 

gibi btitün gazeteler •ıkı sıkı 
yazıyorlar. 

Konyadan latanbula bir do
landırıcı getirmişler: 

Ne zahmet efendim! İs tan 
bulda dolandırıcının kıtlığı mı 
var.? .. Azacık gözümüzü açma· 
sak günde dört defa dolam do
lam dolanacağız ... Uşaklar ateş 
gibi vallahi!... 

FELEK 

Fevsal Hz. 
(B2şı 1 inci sahifede) 

konağına muvasalat etmişler

dir. Ziyafet saat üçe kadar de
vam etmiştir; Bundan sonra 
kral Hz. Kilyosa gitmek arzu
sunu izhu ettiklerinden. mai
yetleri ve Mıaır sefiri ile birlik 
te Sanyer tarikile Kilyosa ha
reket edilmiştir. Mısır sefiri 
Hamza Bey kral Hz. ile ayni 
otomobilde idiler. Sarıyerden 

itibaren yükselen Kilyos töse
sinide otomobiller ilerlerken, 
kral Hz. bir panoraml\ halinde 
uzanan Boğazı uzun uzun sey
rediyorlardı. Saat beşe dogru 
Kilyos tepesine muvasalat e
dilmiştir. Kral Hz. ve maiyyet 
leri burada otomobillerden in~ 
rek Kilyos kalesi harabesi üs
tüne çıkarak uzun müddet Ka
radeniz ufuklarını seyretmişler 
dir. 

Avdette Belgrat ormanların 
dan geçilmesini emir buyurduk 
ları için, orman içinden Bentle 
re giden yoldan dönülmüştür. 

Kral Hz. iyi bildikleri bu 
yolda müteaddit defalar oto
mobillerini durdurmuş ve etra
fı tetkik etmişlerdir. Su kemer
leri geçildikten sonra Abraham 
paşa korusu civarında Kılınç 

·ı ''Millıgef,.in Edebi Romanı: 37 
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Spor 

Pisinde antrenemanlar 
başladı 

Dün Büyükderede Şirketi 
Hayriyenin himmetile ve deniz 
cilik hey'etinin çali,muile VÜ· 

cude getirilen yüzme havuzun
da dün Cuma günkü yarışlara 
hazırlık olmak üzere ferdi ant
renemanlar yapıldı. Fakat bi· 
zim yüzücülerimiz bugüne ka· 
dar hiç psin de çalışmadıkları 
için daha pek acemi vaziyette
dir. Bütün bunlara rağmen bu 
havuzda çalışacak olan deniz 
atletlerimiz gün geçtikçe vazi
yeti kavrayacaklar ve psin tec
rübeleri artacak ve gelecek se
neye bilgili psin yüzücülerimiz 
yetisecektiı-. 

Eğer bu psin bu •ene de ya
pılmasaydi seneye yine havuz 
yüzücüıeı·imiz olmayacaktı. Zi 
yan yok bu sene rekor yapma
yalım, elverir ki gelecek sene 
için hazır ve birçok şeyler vad
dedecek olan gençler yetişdire-
lim. M. Ö. 

Yelken, motörbot sahip 
lerinin nazarı dikkatine 

T. 1. C. 1. l&tanbul mıntakau 

denizcilik hey'eti reisliğinden: Bazı 

tekne sahiplerinin, teknelerinin sür• 

atıizliğinden iştirakte tereddüt ettik 

!eri iıitilmi~Lir. Halbuki 1931 •enesi 
yelken, otö .. bot ve outboard müsa 

bakalatında $ınıflar arasında "hen

dikep,., usulünün tatbiki mukarrer .. 

dir. Bundan dolayı da tekne •ahip
lerindcn tekne ve motörleri hakkın~ 

da sualler aorulmuıtur. Binaenaleyh 
sür'ati az teknelerin de müsavi ş.era
it altında müsabaka yaparak ·k11zan
mak ihtimali olduğundan ittirakte 
tereddüt etmemeleri tavıiye ve Şir .. 
keti Hayriye iskelelerinden tedarik 
edilebilecek 1931 senesi su sporları 
talimatnamesinin buna mahsus kıs 4 

mında sorulan suallere vaktında ce
vap verilmesi rlca olunur. Ef. 

Yeni neşriyat 
Mülkiye Mecmuası 
Mülkiye mektebi mecmua-

sının dördüncü sayısı mütenev
vi mündericatla intişar etmi,. 
tir. 

suyu başında tekrar otomobille 
rin durması Kral Hz. tarafın· 
dan emir buyurulmuş, ve, oto
mobilden inerek, Çırçır suyu 
kadar nefis olan bu sudan bir 
kaç yudum içmişler ve maiyyet 
lerinde·ki zevata da içmelerini 
tavsiye etmişlerdir. Y enilcöye 
avdetle tekrar Mısır sefaret ko 
nağına uğrayarak bir kahve İ· 
çimişler ve on dakika kadar ist 
rahatten sonra hareket ve 7 de 
saraya avdet etmişlerdir. 

Kral Hz. ile maiyetleri önü
müzdeki salı ·günü şehrimiz

den Viyanaya müteveccihen 
müfarakat buyuracaklardır. 

Kı·al Hz. nın maiyetleri ieh 
rimizde bulundukları müddet
çe intişar eden türkçe gazete
lerle ve bunların fransızca nüs 
balarından dörder z.det aldıra· 
rak hıfzetmektedirler. Bu gİıze 
lelerin koleksiyon halinde hıf
zedileceği anla~ılmaktadır. 

-- Ve onun için çalışıyor
du! 

-Tabii. Fakat son Türk as
k~ri Suriye hududundan çıktı
İP gün İngiliz, Fransız teşkila-

- lKlNCİ KISIM -
'l Bürhan Cahil 

1 

tı onları Cezayire, Fasa çeviri
yordu. Hatta onlar kadar bile 
değil. Fas hiç olmazsa ıerefini 

l 

; 

.. . 
1
• Canını ve ocağını müdafaa ı larına dikilerek cev<ep verdi: 

, İçin silaha sarılarak Türkler va -T edmür hatıraları yaşıyor 
i , ziyeti bir planla idare edecek Şeyh Sadunla bir kere daha kar 

ba, istiyorlardı. tılaşmak isterim. 
'.r 

1 
Miralay Celil kuvvetli bir - Yine güzel güzel salıver 

mitralyoz takımı ve bir süvari mek için mi? 
: 1 

1 , kıtasile bu teşekkülün başına Binbatı Rifat en ağır bir 
geçmek üzere ertes; gün Anka vaziyette ele geçtiği halde ku-
radan cenuba hareket etti. mandanın onu serbest bırakışı-

Binbaşı Rifat: nı hala unutmamıftı. Yüzlerce 
1 

- Bu yolun ucu (Ayni!- Türk askerinin kanına giren bu 
! 1 

kum) a kadar gider; diyordu. Arap şeyhi şimdi kim bilir ne-

ı. 1 

ıi 
1 

- Teşekkür ederim, dedi relerde idi. 
~ Miralay, en son Türk köyün· Kumandan dudaklarını bük-

n • !; 1 ıl ı l'ı en ilerisi için bir kurşun bile tü: 
ı.. 

•tml\m. - Onun serbest kalıtı ölm-f• Genç binbaşı gülümsedi: den büyük ıstıraptır. Son Türk 
• - Ya T edmür hurmalıkları askerinin Arap çöllerinden çık-

d~ci. Onlarm hatırası olsun kal tığı gün eski muhteşem Arap 
madmı? imparatorluğunun doğacağını 

l\1iral .. y gözleri cenu uruk- iddia e i ordu. 

silii.hile yıllarca müdafaa etti. 
Suriye Arapları bize karşı kul
landıkları silahlan onlara çe
virmekten bile korktular. 

- Onlar istiklal beklerken 
(Kudüs) te bir de yahudi hü
kumeti peyda oldu. 

Miralay Celil konaklamak 
için yaklaştıkları köye doğru 
hayvanını mahmuzladı: 

-Tarif-. yürlıyc.r daha baka· 
lım neler olacak? 

Ve bef seneılenberi kan ve 
ateş içinde boğuşan iki zabit ce 
nuba doğru, yeni bir ateı ve 
kan cephesine doğru aktılar. 

... ... ... 
Kozan, Ayıntap ve Adana bu 

halis Türk toprakları Türk or
duıu silahını ~refile teslim et· 
tikten sonra Fransız alayları 

Nakli~ 

A.N'A.I::>C>LlJ 
SiGORTA ŞİRKETi 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncii Vakıf Han lst. 531 İmtiyaz 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
Etli ton delikli bakır antrtuvaz çubuğu kapalı zarfJa mu· 

nakasaya konmuştur. 
Münakasa 19 ağustus 1931 çarşamba günü saat 16 da 

Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komis
yon katipliğine vermeleri lazımdır. 

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

"' • * 
D. D. 10 numaralı tarifeye tevfikan hususi şah's ve ya 

müesseselere ait sarnıç vağonlarile yapılacak mayiat naklinde 
yalnız benzine münhasır olmak üzere asgari hamule mıktarı 
13 to~ olarak kabul edilmi' ve meıkür tarifeye bu hususta 
bir madde ilaye edilmiştir. 

Hava Makinist Mekte~inin 
kaydı kabul şeraiti 

1 - İkinci maddede yıızılı şartları haiz bulunanların istida 
ve vesaiki lazime ile Ağustosun birinci gününden itibaren 
Yeşilköyde mektep müdürlü~üne müracaat eylemeri lazımdır. 

İstanbul haricinde bulm u > ta vaziyetleri şeraiti duhule te· 
vafuk eden taliplerin dahi işbu vesaiki mektep müdürlügüne 
irsal ile alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şerait şunlardır: 
A - Türk olmak; 
B - Taliplerin orta mektep (lise sekizinci s'nıf) tahsilini 

ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve azami yir· 
mi yaşında olmaları lazımdır. ( orta mektep tahsilini ikmal 
edenlerle orta mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler 
imtihansız olarak kabul edilirler.) Şehit, m:1lül, as:ı.er ve san'
atkar evlatlarile ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. 

Mektep kadrosu orta mektep tahsiFni ikmal edenleri" 
dolmadığ; takdirde orta mektep tahsiJ;nden dun tahsil gö
renlerden usuli vechile müsabaka ile alınır. 

C - Tamüssıhha bulunmak (mütehassısları tam olan has· 
tahane hey'eti sıhhiye raporu lazımdır) 

D - Ahlakı maı:but olmak \e hiç bir cürümle maznun 
veya mahkum olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talebeler: Gedikli küçük 
zabitle" hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele 
gürürler. (Mektebi muvaff~kıyetle ikmal edenler hava kıtaat 
ve m:i~ssesatında (ON İKi) sen!:: mdc.ietle hava gedikli kü· 
çük zabiti olarak ifayi vazife edeceklerini taahhüt edecek
lerdir. 

3 - Müddeti tahsil İKİ senedir. 
4 - Kaydıkabul muamelesi 15 eylül tarihine kadar devam 

edecek ve bundan sonraki müracaatlar kabul olunmıyacaktır. 
5 - Askeri pilot olmak ve askeri tayyareciliğin diger 

ihtisas işler:nde ı, ullanabilmek için evvela hava makinist 
mektebini muvaffakıyetle ikmal etmek şarttır. 

6 - Dersler,~ birinci teşrin bidayetinde başlamr. 

Deniz Levazım Satınaima ko
~misyonundan: 

kilo 
.. 

Kösele 
Vakete 

8500 
5200 
3500 ayak Amerikan vidalası 

Kapalı zarfla 21 
temmuz 931 salı 
günü saıı t 11 de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 8500 kilo 
kösele 5200 kilo vakete 3500 kilo Amerikan vidalası kapalı 
:ı:rf usuliie münakasaya konulmuştur. Münakasa gün ve saati 
olmak üzere tayin edilen 931 senesi temmuz ayının 21 inci 

salı günü saat 11 de teklif edilecek fiatlar muvafık görül
düğü takdirde ihale edlleceğinden şartnamesini almak iste· 
yenleria her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve 
saatinde Kasımpaşada deniz müzesinin umum kapısı üstün· 
deki deniz levazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

? 

Türk şehirlerinde şimdi Erme
ni çetelerinin piştarlık ettikle
ri Fransız kuvvetleri istila hare 
ketlerini daha içerilere doğru 
genişletmek için çalışıyorlardı. 

Zengin, masum, harp görme 
miş Türk yuvaları Ermeni iha
neti ve ecnebi kuvveti neye uğ. 
radıklarını şaşmışlardı. 

Fakat Türkün kanında esir 
olmak kabiliyeti yoktu. Hele 
dört sene merdane döğüşen bir 
milletin siyasi kararlarla can 
evine kastedilmesi onu isyan et 
tirdi. 

Adanadan Ayıntapa kadar 
yukarıya doğru ba,Iıyan ecnebi 
akını derhal durmağa mecbur 
oldu. 

(Paris)te (Marn) zaferinin 
neş'esi, (lskajarak) muharebe
sinin keyfi ile Kayseı 'in memle 
ketini allak bullak eden galip
ler Çanakkalede önünden kaç
tıkları Türkün öz vatanını da be 
ğendikleri gibi taksim ediyor
lardı. 

Fransız Miralay (Biremon) 
Adanada bir Sisam Kralı gibi 

Jeneral (Guro) nun askerle
ri ruyalarında bile görmedikle
ri bu topraklarda Ermeni kla
vuzlarıo pe§inde birer fskender 
gibi zafer alayları yapıyorlardı. 

Fakat şenlik fişekleri pek ça 
buk sustu. 

Şam da kasideler; Halepte 
destanlarla istikbal edilen Av
rupa silihtörleri (Ayıntap) ta 
kesif mitralyoz ateşlerile kartı 
landı. (Urfa)da ise ate§ten bir 
çenber içine düştüler. 

Milletlerin hayatını Paris 
salonlarında halletmenin güna 
hını buralara kadar gelen ve 
belki de Urfa; Ayıntap isimle
rini haritada bile görmiyen 
Fransız evlatları kanlarile ödü
yorlardı. 

Miralay Celal ve kolordu esa· 
sını kuracak olan askerleri bu 
mıntakaya geldikleri zaman va 
tan aşkı fedakar zabitlerin te
melini attıkları milli kuvvetleri 
hareket 'halinde buldular. 

(Mardin)i karargah yapan 
Miralay Celilin (Urfa) dan al
dığı ilk rapor u oldu: 

-
E 

ı iktisat Vekaletin e 
200 Kilo Sulfat dö fstiriknin şartnamesi mucibir.ce 

zarf usulü ile münakasaya vaz olunn:uştur. Ta'iplcrİP 
nameyi almak üzere şimdiden Ankara'da İktisat 'ı 
mübayaat komisyonuna İstanbulda b:rinci Ziraat Müdıır 
müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak için de yevııı 

olan 9 eylül 931 çaqıamba gününe Kadar bedeli mııb 
olan (10,000) liranın 0 0 7,5 üzerinden teminatile 
teklifnamelerini mezkür komisyona tevdi etmeleri ve 
mezkürda saat on beşte de komisyonda hazır bul 
ilin olu:ıur. 

Deniz Levazım Sahnalma 
misyonundan: 

12000 ton ekstira rekompöze kömür 29 temmuz 931 
şamba günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir· 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 12oon 
ekstra rekompöze kömür münakasa~a konulmuştur. 
kasa zamanı olmak üzre tayin edilen 29 temmuz 93~ 
şamba günü saat 11 de kapalı zarf usulile teklif e 
fiatlu muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden 
name almak isteyenlerin her gün ve vermek isteye 
ihale ~ün ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi umuıl 
pısmın üstündeki deniz Jevaz·m sat.nalına komisyonun• 
raca'ltları. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi 
Umum müdürlüğünden: 

1.600.000 adet boş şı 
22 ağu~tos 931 cumartesi günü saat 15 de ihale e. 

üzere kapah zarf usulile münakasaya konulmu,tur. Talı 
şartname ve nümunelerini anlamak üzere mübayaa kouı" 
kitabetine müracaatları. 

Liseler mübayaat komisyonundan 
Komisyonumuza merbut mekteplerin senelik kuru ıııt 

larile gaz, benzin, vakum ve mazot yağı ve mangal körıı 
ve Kandilli mektebinin patate3 ve soğanı 2-8-931 ta 
müsadif pazar günü ihale edilmek üzere münakasa 
Galatasaray lisesinden maada diğer mekteplerin yeıııe 
ekmek artıkları müzayedeye konulmu,tur. Taliplerin ıııt1 
günde komisyona müracaatları. 

•• 
BUYUK TAYYAR 

Piyangosu 
il. ci tertip ı. ci · k şide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Aynca: 15,000-12,000-10,00 
LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

HORHORUNi 

lstanbul kız; muallim mektebi mezunlarıJ11 

İstanbul Kız Muallim mektebinden eski ve yeni çıkao1 

dan ( bu senekiler de hahil ) İstanbulda bulunanlarııı 
temmuz çarşamba ııünü mektebe gelmeleri. 

reket etmek üzere söz vermış 

olan (Milli) (Kukan) aşiret· 
!erinin düşman hesabına hare
ket ettikleri anlaşılmıştır. Bu 
aşiretler Türk köylerine ait sü
rüleri alıp götürmüşlerdi.,, 

Miralay Celil cephe işlerine 
vaziyet ettiği ilk dakikada aldı
ğı bu rapordan o kadar hırslan 
dı ki derhal şu emri tebliğ etti: 

Cüzütam kumandanları ar· 
kadaşlarıma: 

Türk milleti topraklarını ke
miren düşmanı çıkarmağa ve 
istiklilini tanımağa karar ver
miştir.Bütün engellere ve malı 
rumiyetlere rağmen bunu ken
di yenilmez azmi ve kırılmaz 
silii.hı ile yapacaktır. Türk hu
dutları içinde ve dışında dini 
rabıta ile bizder. görünenler hiç 
bir zaman bize faideli bir unsur 
olmamıtlardır. Bilakis bizi kü
çük ve zayif dütürecek yolda 
hareket etmişlerdir. 

' Milli ve tarihi bir kıyam olan 
bu müc.adı 'eden Türkten başka 
smı maksadımız ıçın çalıştır
maktan 

be rağm~n kendi mukaddeı' 
nı kendi tahakkuk eltirecelı 
dar yüksek ;uhlu ve saS 
imanlıdır. 

Zaten hepsi büyük h• 
bir cephesinde vuruşarak 'f 
silahının hakkını vermi, 0"' 

Kumandanlar bu kanaate 
mı,lardı. ~ 

Türk zabiti uyanıktı. ti 
etmesini bildiği kadar ti 

harp ettiğini de biliyordu· 
Ve milli kıyam zaten ~~,!' 

manın bir anda yeşerip fil• 
nişi idi. 

Jı 
Rum, Ermeni, Arap ket' 1 

hesaplarına ve harici yerd 1111 

la baş kaldırmıtlardı. 11 
Fakat Türk, tarihin 1ıa., 

sına kurban gittiğini gördıı~ 
için yaralı dizine tutun~~·$ 
kalkmı~, sapan demirini sııJı' 
yapıp Ame~ikan kaaaiırf ~ 
beslenen ve lngiliz fabri~" ~ı 
dan silahlanan çe~it çe~ıt (11' 
!etlerin h;icumuna karŞ• cıl 
tı 
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Meclisin tarihi 
celsesi 

Aşka dair ne düşü~ 
nüyorsunuz? 

(Başı 1 inci sahifede) 

Nefes aldıkça bir 
şey uyduruyorlar 

. . . ( Başr 1 inci sahifede) 
(Başı ı ıncı sahıiede) k t k h ·t· "hti" ··k· t 

bir ıilibtır. Bu ıililu dütmana kart• 
kullanırsanız. vazifesini sörür fakat 
düımana karır kul1anmusa.mz o va
kit kullanan adamın elinde bir şeka
vet aleti olur. O vakit Baba Tabir 
vardı o da Babı.ilide bir Çamlıbel 
qkıya11 keıildi Kan.ın haricine çık · 
tıi• vakit kaparlar, fakat tekrar açılrı 
dı. Bir sün Baba Tahirn matbaa11 ba 
iradei aliyeye miie!.eden kapatıldı di 
ye bir ilin çıktı. BabaTahirin matba 
ası .imdi kapanan yılmazın bulunJu 
ğu bina idi. ( Hande!cr). Akşam Üs· 
tü baktım ki matba:>nın kapısmda 
töylebiTlevha var.Bairadci al iyeyeka 
patılan matlvıa bairadci seniye açıl
mış.tir. Oradnn geçen Sadrazant Ri
fat Pata bu ilanı yan oözle okuyarak 
kös kö• gi ti. Abdülhamidin Lir siya. 
set i \'ardı. O tarayı yükıeltmek ve 
Babıaliyi çürütmek için böyle ıeyle. 
yapardı. F altat bunlar kim çürütup 
yük, eltecekler '-'C3b. (Onlara sormak 

a aş , u a ı ras su une 
Bu neşriyat üzerine şehrimizde 1 bulduktan sonra da deval!l e di

bulunan lıtanbul meb'uıu Hayrullah yor. 
Beyden dün ıu mektubu aldık: Visal aşkın mezarıdı , d. -
~Dünkü "Son Poıta" guetesi (Ye ler amma, benim tecrübem ak

ni temayüller batladı) •erlevhası al· sinedir. Visal yalnız ihtirası ôl 
tında yazdığı bir yazıda Halk fırka- düı·eı·biliyor. Fakat yı;rekle;· aş 
sına menıup olan lıçi v Çifçi meb'· ka sahiden bağlıı::ıını~s Visal 
usların fırkaya merbutiyeti baki kal onu 3zaltmiyor b ; le ... 
makla beraber yarı müıtekil bir hızip - S izçe s evmek n ı da ~ 
hRlinde çalışmaları dü ıun iildüğünü zevklidir, yoksa sevilmek cıı? 
ve bu hizbin ba!ına M mduh Ş•vket Zeki ve neş'clı çe.l.ıresinde m-'
Beyin ııeçeceğini, meıelenin Halk nalı b i r t ebess.im '"l ;: ~i be
frrlcasıntn teferruata ait meselelerde lirdi: 
temayüllerini teharüz ettirmek en i - Tab ii bunun enfesi h~.n 
baret olduğunu yann k ta ve bu vesi sevmek hem sevilmektir .• Se 
le ile benim resmimi de dercetmek meden sevilmek insana böbü ·• 

ve söylesinleı· sealeri) . 

tedir. Bir makıadı mahsuoa miituf lenme hissi verebilir. Sazan d 
old ğunu wnnettiğım ve aı ueoa11 1 sevene karşı bir merh:ımet duy
olm~yan bu neşriyatı gülünç bul- guau uyandırır. 
d m. Böyle bir 'ey olmadığı gibi be · Sevilmeden sevmek, acıdır 
nim Cümhu .. iyet Halk fırkasının bir amma onunda kendine gôre bir 
işçi meb'usu oldugumu habrlatmak lezzeti var. Eski zamanın g-enç 
isterim. Bu mektubumun muhterem şairlerinin, ekseriya teı-enmim 
gazetenizde aynen neşrini rica ede- ettiklerişey sevilmeden sevmek 
rim efendim." ti. Şimdi, aık şiirlerinin moda-

Me.nleketi istirahaet, huzura, çalış
maga, ilme, fazilet" sevkeden 
matbu;t.tı r.. hürriyetini İsterim . 
Benim yar ım asra yaklafan 
matbuat hayalım bu vadide 
geçmi,ıir. Biz büyük bir harı>ten çok 
uzun ıent.:ler de\· :ı.:n eden mahrumİ· 
yelten yeni çıktık, biz.im huzur ve 
sükUna ihti yactmr:7. vardır. bu mil
let çalışmağa muhtaçtır, bu millet 
tahrik olunmağa layık değildir. Ra
hat, rahat iqİ ile ııücü ile meıı:ul ol 
malıdır. Eski tabir ile ird~e çıkardı 
herke:; gücü ile me~P'ul olsun denir· 

Diğcr taraftan Ankıu·ada bulunan sı geçer gibi oldu • 
lıtnnbul meb'uıu Hamdi Beyden de Fakat ne dün, ne bugün sev-
dün şu telgrafı aldık: mediği halde, sevilmeği teren-

ANKARA, 12 - Buırün çıkan İ nüm etmit bir şair bilmiyorum. 
Son Po•ta ııazeteıinde bizim bir hi-1 - En kuvvetli aşkınız? 
zip teşkil etmekte olduğumuza dıür 1 İbrahim Necmi Bey, bu di-
bir havadi s netrolunduğunu haber jı kenli bahi~t~n kendini kurtar
aldıın. Mensubiyetile muftehir oldu- mak çareıını çabucak buldu: 
ğumuz Cümhuriyet Halk fu-ka., le! - Pek mahrem bir sual am
kilitı içel'iıinde çalıtmnkta ve mem ma, benim aşk tabirinden anla
leketimize elden selen hizmeti ifa. dığım manaya göre küçüğü bu
ya gayret etmekteyiz. Son Postanın yüğü, tek bir atkım oldu. Ve 
uydurma havadisini tekzip ve böyle bu aşk la Visal ile neticelendi. 
bir hizbin asla mevcut olmadığını Visaldan sonra, azalmadı art· 
beyan ederim. Kanaatimce tefrika tı. 44 yaşıma rağmen hala artı. 

di. Bizimki böyle değil. 
içimizde sebatkar, çalış kan bil' 

zümre vardır, millete kanaat gelÜıeıi 
için buradan söyliyeyim ki; emin ol
sunlar, Hükumetimiz işlere dört elle 
ıarılmrş ve hayatJarınımillet uğruna 
vakfetmişlerdi. Fakat matbuatın bu 
gibi neıriyabna mini olmıya maatto. 
euüf kanunlarımız müaait değildir. 
Ben bu takrir altına imzamı korken 
en büyük istediğim tey matbuat şe

fikri memlekete düşmanlıktır." yor ... 

killerinin önüne geçmek için mevcut -----------
kanunun icabettiği şekilde !adilidir. ve Terakki Cemiyetinin hataları idi. 
(Bravo ıesleri). Fena yollara gittiler, sizli sizli adam 

M·ıı ı· --ı • · im öldürdüler. Biz ne gizli adam öldüre 
ı e ın .,...ı,masına maru o ıya-

caldar, rahat ve huzurunu ihlill et- recetiz ne de matbuatın hürriyetini 
tahdit edeceğiz. Yalnız matbuat taki m.iyecekler, millete heyecan vermiye 
terinin ve ıenerilerinin matbuat ve cekler, bedbinlik saçmıyacaklar, Dev 

(etin ve milletin hariçteki ve dahil- millet aleyhinde bulunan dütmanla· 
rm ellerini bağlıyacak bir kanun ya deki kredi,ini bozacak ıurette yazı 

yaz.mıyacaklarda.. pılmaııru istiyoruz.. 

Namuslu adamlara, aile hayatls- Şimdi efendim, sıra ile seliyorum. 
rına kantmıyacaklardır. Bunlar hep Bir de ahlak fazilet aleyhinde olan 
hiosettiiiimi~ ııeylerdi. Bunların hep- açık, nqriyat meseleai vardır. Pek 
ıi demokra!ik memleketlerde mevcut ala bilirim ki; bu neşriyat iki k111m
tuı·.Omemleketferde j,ugibi gazetele dır. Biriıi ardır, san' attır, di~eri be 
ri ellerine bile almaztfr .. Halbuki kcn hinıiyet lusmıdrr. Bizde ar kelimesini 
di meıleği11e ait gazeteleri okur .. Bi:ot anızlık karıiln·arak be-himiyetle biri 
de öyle değil, bir arkada§ımızrn dedi birine kattılar. Evet venuıün •tatü. 
ği eibi, bunu ga.r;ett": yazdı dedi mi ıü de ardır, fakat nihayet bir aile 
her şeye inanılryor. Mademki, halk hayatı vardır, aile içinde babaya. ana 
gazetelerin yazdığı her ıeye in.anı. ya hürmet ve faziletli bir kocaya düt 
)·or. Bizim için de miJletin saadet ve mek biıaini kendilerine telkin .• ktzlar 
se1i\meti namın bu g•bi netriyatın vardır. Yok a durup dururken, be
önün~ rweçmelc zarureti hasıl oluyor. niın e"e getirdiğim gaz.ete; efendim 
Size 1908 feyinden bahs~iyon:m: bana nitanlıın istediğim mantoyu al-

Anar~i. bunlann ınakoatl&rı anar- madığmılan dolayı ben nitanlımı de 
şi yapmaktır. ğiıtireceğim diye telkin edene mut. 

Mukaddesata hücum, ondan son laka fa.aletin ne demek olduğunu 
ı·a kabi!,e yağmagerlilt. .. anlatamadığımız gibi ayni U.."11anda 

31 mart hi.di'leai bunun güzel bir faziletıizliği de telkin etmit oluruz. 
nümuneıidır, o zaman bazı notlar O zaman bu milletin iıtikbalinden, 
almııt1m, bir kaç parçuını okuya- atisinden ümidimizi keımek lizım4 
cağım. dır. Evet ıazrmdır. Ben aazct~m~ 

(Meclioi Mebu ... n çoktan açılmış 1917 senesinde muharebe zamanın
tı. lstanbul mebu•larının intihap o- da, Hilaliahmere hizmet eden hem
lunduğu gün Derviş Vahdeti adi bir !İ.relerin resmini bashnnııtmı. Yok. 
serserinin çıkardığı volkan ünvanlı ıa herkesin açd<: saçık olarak reımini 
bir gazete ortalığı karıştırmıştı ve hiç bir zaman ba:ı:mad:m ve baimaz 
o gazete o zamana k>dar hakkında dım. Arkadatlarun büyük alimlerini 
hürmet göıterilen cemiyete müthiş bir sözü vardır. ifrat, tftfrit müptedi 
ıurelle hiJ,·um ediyordu. artık matbu akva~m aliimeti farik~sıdır ve bu be 
atta nezahet kalmamıttr, ki.ilhan bey yefendilerin S"azete tatmrrariJe para 
lik, aerıerili.k, hafiyelik Ye ecnebi el kazanmalanna yardırrı edecek olur
lerine hizmet edenlerin düşmanlığı sak bu iptidailiği kabul eımi, olul'\12, 
sazetecilik hayatına.. intikal elmİfli Yoksa efendiler; böyle Büyük Mll-
(Aynen bugünkü gibi sesleri). let J'l..1ecJi,ini kuran, inkilabı yapan 

O vakitki bato-amı olruyorum. hiç bir 7.aman İptidai bir miU~t ola-
(0 esnada <ıEdep yahu ıt diye bir maz, 11e zaman olur? Ne 7..aman ki; 

gazete daha çıkmıtlı z. ıederim ki mür.ev\o·erlel"İ ortadan 1taldrrırlar, o 
en minidar Ünvanh metrutiyet gaze zaman İptiCailik meydana çıkar. Hal 
tesi bu idi. Ne faide ki •Edep Yahu buki münevverler burada bulu"duk
«namuı yahu» ıözlerini duyacak ça hiç bir zaman Mn bu tehJiked~n 
kulak kalmamıştı, edepli olanlar baı korkmuyorum. 
!arını yorganlarının altına ç•kmeğe Kadınlar timdi '1Çıldı diye bana 
mecbur olmuılardı. muttasıl Avrupa.nın bar hayatından 

Bu, böyle olup siderken bir takım bah•ed~rleı·. Ben sazeteler okuy0 • 

Tere yağından kıl çeker gibi 
itin içinden sıyrılmak, iıte bu
na derler • 

Maamafih, ister istemez ina 
naC:ağız. 

Suallerime devam ediyorum: 
- Devamlı atka inanır mı

sınız ? 
Yine ayni ihtiyatlı mukaddi

me: 
- Söylediğim gibi sade ihti

rastan ibaret olan temayüller 
devam edemiyor. Ya Visal ile 
yohut ümit kesme ile sönüp gi
diyo.·. Fakat benim anladığm:ı 
atk, sevgi dostluk, yürek duy
gularının uygunluğu, hayat or 
taklığı ile tahkim olunarak pek 
güzel devam ediyor. 

- Son bir sual: Niçin sever
siniz? 

İşte onun da cevabı: Bilir mi 
yinı niçin sevdiğinıi? 

İnsan, insan olalı aralarmda 
sevgi var. Herkes" bir başka se 
beple sevmit, herkes 1 bir türlü 
anlatmağa çalıtmıt, fakat neti
ce daima şuna gelmit: 

- Severim, çünkü ... Seve
rim ! 

İbrahim Necmi Bey, harici
yeye intisap edeydi, muhakkak 
sayılı diplomatlanmızdan biri 
olurdu ... 

M. Salahaddin 

Yusuf Ziya Beyin 
bir mektubu 

200 (Bitmedi) 
100================================== 

vakalar oldu Yaılan müsait olanlar rum 
hatırlarlar bunların bir kı•mı ittihat 

"Akbaba., oahibi Yuıuf Ziya Bey 
den aık anketine verdiği cevaplaı 

hakkında bir mektup aldık. Y usul 

Ziya Bey bu mektupta gazetede iııı

titar eden cevapların kendi konu'!' 

ma tarzına uycun olmadığını ve mu 
harririn bu cevapları kendi tasrir Tıf 

üolubuna söre yazmıı bulunduğun< 
aöylemektedir. Biz ankette taovir '" 
üsluptan ziyade ortaya konan filı.ir 

!eri Üstün tuttuğumuz için, Yusuf 
Ziya Beyden tasvir ve Ü•lup babıin 
deki kuıuru hoı; görmesini rica ede
riz. 

10(11>, 
100 

1000 
200 
100 
100 
100 
ıoo 
100 
100 
100 
250 
100 
lOo 
100 
100 
100 
100 

1000 
200 

1000 
200 
200 

Adliye daktiloları imtihan edildi 
Adliye daktilolarından 30 hanımın dün daktilo imtihanları 

yapılmıştır. Netice bir kaç güne kadar anlaşılacaktır. 

Sovyet Rusyada 
affı umumi 

1
- VARŞOVA. 11 A.A. - Staline'-
nin nutkundan bah•eden Sovyd 

1 

mahafili, Sovyct ihtilalinin 14 üncü 
yıl dönümü dolayuile, ıuikaıtten do 
layı mahkum olanlora da şamil ol
mak üzere bir affı umumi imkanımn 
mevcut oldugunu soylcnıcktedir, 

Deniz kazaları 
ROMA, 11 A.A. - Derne valisi 

jeneral Graziani'yi hamilen Tobru• • 
den hareket ederek Rodos'a gitmek
te olan bir deniz tayyaresi motOrüne 
ariz olan bir $aka\lık üzerine Kandİ· 
ye'nin 100 mil cenubinde deni2e İn• 
ıneğe mecbur olmuttur. 
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J -Uyunan yer ( 5) Akşam cJeiiJ 
3) 

2-- Takdir (4) olııunluk (5) 
3 - Nubun oğlu (3) Büyük (5) 
4-- Oüa (4) Ala(4) 
~ Emniyet edilen fey (6) Orde 

•n bilyiitü (3) 
6- Beyıir (2) lli•e (3)Bıçoık 

4) 

7- G.rez (3) Nota (2) Geııit• 
k (2) 
8 - Uğraımak 14) Az (li) 
9 - CHet (3) Şehir (4) Nota-

• fa11la (2) 
10- Kaldırmak (5) Nota (2 
11- Nefis feyler (6) Söz (2) 

Yukardan aşaiı 
1-Nızam (4) Pratik (5) 
2- Büyuklük ( f Ralo ile alı1111n 

oy (4) 
3 - Her tarafa bik" rilmek ( 6) 

eh·~ (SJ 
4- Haya (2) ince (S) Nota (3) 
I>- Ekmek (3) kaldınruık (3) 
6- Lutüf, i1111Yel (5) Edat (2) 
7- Vazgeçmek (S) Çalııı (3) 
8 - Düa ( 4) O teberi lıoMn yer 

(il) 
9- Tahta kulübe (8) uzuv (2) 
10- Renk (2) ltçi (8) 
11- BaWı: (S) Temiz (3) 

_.. Doktor Sandow ~ 
FRUCHT SALZ 

meyva tozu umum millet
lerin göz bebeğidir 

M. M. satın alma 
komisyonu illnı 

Altıncı fırka kıtaat hayva
natının ihtiyacı olan kuru ot 
kapalı zarfla münakaaaya 
konmuştur. ihalesi 5 Ağua
toa 931 çarıamba günü ls
partada askeri sabnalma ko
miıyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin fartnameyi görmek 
Bre Fındıklıda keyetimize 
fartnameyi almak ve teklif
lerini vermek üzre teminat
larile birlikte mezkilr komia
yona müracaatleri. 

Un 2 Ağustos 931 pazar 
saat 16 da 
Sığır eti 6 Ağuştos 931 per· 
ıembe 16 da 

Bergamadaki kıtaatın ihti
yacı olan un ve sığır eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi balada yazılı 
gün ve saatlerde Bergamada 
Askeri satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname almak ve tekl!flerini 
vermek üzre teminatlarile 
birlikte mezkur komisyona 
müracaatları. (448) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıklan 

mutahaaaıaı 
Cumadan maada hergün 

dğleden sonra saat (2,30 dan 
5 e ) kadar lstanbulda Divan 
yolunda (118) numaralı hu
susi dairesinde dahili hasta
lıldarı muayene ve tedavi 
eder. Telefon: İstanbul 2398 

BiOKS 
Di~ FIH~ILIHI 

OSMANLI BANKASI 
31 Kanunusani 1931 tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

Hi1111e senetlerinin teaviyeıi talep edil
memİf olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kıaa vadeli avanslar ve r6porlar 
Talıail olunacak .senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayn menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

isteri in 
5.000.000 

2.397.499 
660.902 

.S.804.793 
2.184.591 
8.040.992 
1.578.550 
1.757.159 

680.578 
70.300 

26.175.367 

DOYUN AT 

Sermaye 
Nizamnamei dahili mucibince lfru 
edilen ihtiyat akçesi 
Meykii tedaYnlde bulunan banknotlar 
Gartlldlliftnde 6denecek senetler ve 
vadeli .senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve heubı cariler 
Kabuller 
Müteterrlk 

I 

lıterlin 
J0.000.000 
1.250.000 

374.883 
239.216 

10.620.851! 
1.698.152 
1.757.159 

235.102 

26.175.361 
Umu.mi Müdür MuaYiıı'i umumi Müdür 

Sh. P. 

o 4 
5 10 

14 6 
9 3 

18 9 
10 9 
o 10 
1 10 

2 1 

Sh. P. 

12 9 
19 1 

16 7 
1 2 

10 9 
1 9 
2 1 

A. H. REID DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
Kuyuda muvafık olduğu tudik olunur 

Muhasebe Şefi ve ikinci Müdür 
E. HODLER 

[Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık bostan ve arsa 

Beyoğlunda Fatmabatun mahallesinde Bostan ıokağında 
14404 metro murabbaı vm'abnda 1 numaralı bostan ve araa 
kapalı zarf usulile ve skiz senevi taksitle satılıktır. Teminat 
750 llradu. ihale 27 Temmuz 1931 pazartesi g{lnfi Ankarada 
Banka idare meclili huzurile yapılacaktır. 

Talip olanlar istanbul, İzmir tubelerlmize veyahut Anka· 
rada umum mildürlük emllk idaresine müracaatla prtname
mizi mtıtalea ve arzu buyurdukları iıahab alabilirler. 

Zile Belediye Riyasetinden: 
Zile kasabasının cadde ve aokaklarında 100 mumluk 150 

adet lamba ile tenvirat yapılmak ve 4000 lira bir aenelik 
ceryan ücreti peşinen verilmek ve emakini husuaiyeye veri· 
lecek ceryanın beher kilovabndan 2~ kuruştan satılmak üzre 
bilmüzakere 11 sene müddetle imtiyazı hakkında mutabık 
kalman mukavelename sureti lstanbulda Büyiık lanaciyan 
han 30 numarada hacı Tahir efendi zade Rahmi mahdum
ları yazıhanesine g&nderilmiotir. Mezkür mukavelenameyi tet
kikle daha müsait şeraitte talip olanların 15 Ağustos 931 
gayesine kadar belediye riyasetine müracaat etmeleri ilAn 
olunur. 

Deniz Levazım Sahnalma komis
yonundan: 

Münakasası 

4650 Metre elbiselik siyah şayak kumaşı Kapalı zarf usulile 
, 5 Ağustos 931 çar-

1250 ,, kaputluk ., ,, ,, şamba günü saat 14 
de ihale edilecektir 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı ıçın yukarda yazılı iki kalem 
elbuelik ve kaputluk kumaı münakasaya konuldu. Münakasa 
günü olmak üzre tayin edilen 1931 senesi Ağustos ayının 
beşinci çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf usulile teklif 
edilecek fiaatlar muvafık görüldüğü takdirde usulen ihale 
edileceğinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve 
vermek isteyenlerin münakasa g1iıı ve saatinde Kasımpqada 
deniz müzesinin umum kapısının üstündeki deniz levazım 
satınalma komisyonuna teminatlarile birlikte müracaatlan. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddüt ediyorsunuz ? Müziç, nahof teairile 
Iİzi harap eden, yazın zeYkinden mahrum eyleyen 
(ter) ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

1 O' - D o B o N 1 r E 8 T E Y' in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz lütfen arkadaflarınıza bir sorunuz. Al
dığımız teşekkümameler bize, bu -müstahzarı, aize 
tavsiye etmek cenretini veriyor. 

3 üncü Kolordu 
illnları 

40J,OOO kilo odun aleni 
münakasa suretile satın alı

nacaktır. ihalesi 26 temmuz 
931 saat 15 den 16 ya kadar 
icra olunacağından taliplerin 
prtnamesini görmek üzere 
hergün öğleden evvel ve 
miinakasaya İ\ frak e \mek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza mllracaatları. 

• * • 
1900 çeki odun aleni mıı-

uakaıa ıuretile aabn alına
cakbr. -ihalesi 26 temmuz 
931 saat 15,5 dan 16,5 ta 
kadar icra olunacağından ta
liplerin prtnameıini görmek 
iizere her gliıı ISileden evvel 
ve münakaMya ittirak etmek 
için de vakti muayyaninde 
teminatlarile birlikte komii
yonumuza müracaatları. 

• • 
157,000 kilo ot aleni mü

nakasa •uretile aatın alına

caktır. ibatesi 26 temmuz 
931 saat 17 den 18 ze kadar 
icra olunacağından taliplerin 
prtnameıini g6rmek üzere 
her gün öğleden evvel ve 
milnakasaya if tirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yona mllracaatları. 

*** Çorlu ve Tekirdağ kıtaab 
için cina ve mikdarlan ile mü
nakasa tekilleri Ye ihale 
giiııleri ve tarihleri aıağıda 
yazılı iki kalem sade yağ 
münakasaya konulmuştur. 

Evsaf ve teraitini anlamak 
iateyenlerin ber ııün ve mü
nakasaya iftirak edeceklerinde 
aşağıda yazılı günlerde ve 
uatlerde Çorluda fırka sabo 
alma komisyonuna müraca
atları ilin olunur. 

Çorlu için 7200 kilo sade 
yağ 27-7-931 pazarteal aaat 
15 te kapalı zarf 

Tekirdağ için 9,600 kilo 
sadeyağ 27.7. 931 pazarteai 
saat 15te .kapalı zarf 

"' "' .,. 
A... Sn. Mp. için 13. 725 

kilo koyun eti bir ay pazar
lık neticeainde kapalı zarfta 
çıkan flattan llf8iı fiata talip 
zuhur etmediğinden tekrar 
kupalı zarfla aatın alınacak
tır. ihalesi 28-7-931 ıaat 
16 da icra olunacağından ta
liplerin ıartnameııini g6rmek 
üzere her ıün öğleden evvel 
kapalı zarfa iftirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. (59) ...... 

284,750 kilo kuru ot ka
palı zarf usulile aatın alına
cakbr. ihalesi 4-8-931 aaat 
15 de icra olunacağından ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzre her glin öğleden evvel 
ve münakasaya iştirak etme
leri için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaat eyleme-
leri. (71) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

45,000 metre ham ipek kumaş 
Yukarıda yazılı malzeme 

kapalı zarf usulile 12-8-931 
tarihinde saat 15 te ihalesi 
yapılacakbr. Taliplerin f&l't· 
nameyi .Imak için Ankarada 
Sabnalma komisyonuna mü· 
racaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflannı 
komisyona tevdi eylemeleri. 

Beyoğlu orman ida
resinden: 

Kabataf ve Beşiktaşta maz
but on çeki mahlut odun ile 
476 kilo meşe kömürü mü
zayideten satılıktır. 27-7-931 
de ihale olunacağından talip
lerin Beşiktaş orman idare
sine ve ihale günü mahalli 
kaymakamlığındaki müzayede 
komisyonlerine müracaatlan. 

.. enı çı an ala• 
BAH E 
BOMONTI K 1 Si 

ecrübc ediniz. Emsali irasında bu nefasette hiç bir rakı yoKtur 

Kilosu 200 Kuruftur. 
1150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eıerde 

30 50 eo 100 200 kuru,a satılıyor 

Her yerde arayınız --~• 
BÜYÜK TAYYARE PiYANGOSU 

UGUR GiŞESi 
1.ıanbul. ( 'ağalothı, Kapalı Fınn No. 4!. Tel. 20;J42 

Ömer~«·~ 
200.000 

Uğur kişeılnden bilet alanrar 
, höyle m'eı'ut oırauflardır 

bayiler arasında mümtaz bir mevki 

UMUMi KÜTÜPHANE 
K0LLIYATINDAN: 

No. 1 - Anderııen "Küçük Deniz Perisi,, 
No. 2 - Alfona Dode "Casus Çocuk,, 
namındaki kitaplar çıkmıttır • 

Her Bir Kitap, Her Yerde 10 Kuruştur. 
Bütün kitapçılarla gazete sabcılarından iıteyini:ı. 

Naşiri: Reklam Matbaası 
İstanbul: Ankara caddesi, Reşit efendi hanı No. 

AJIS EYi DİKİŞ BİLEN HANIMLARA-~ 
Dikişte bihakkin mehareti olan hanımların Bahçeka

pıda Ertuğrul mağazasındaki 

MİLLİ HANIMLAR TERZiHANESiNE 
müracaatleri 

ISTANBUL VILA YETİ 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

SATILIK ANKAZ: Kasımpaşada Kurtoğlu sokağında cami 
ittisalindeki çatııu: etki karakolhane ankazı, tahmin edilen 
bedeli 47 lira, satıı açık artırma 16 temmuz 931 perşembe 

15 Defterdarlıkta (M-191) 

• • • 
SATILIK EV HiSSESİ, 15 No. Mumhane caddesi, Arna-

navutköy, Boğaziçi, sağ tarafı 1 harita No. bahçeli ev, sol 
tarafı Nikolaki ev ve bahçesile ahare ait ev ve arsalar, ar
kası Cemal bey araası, cephesi mumhane caddesile çevrilmit 
2 harita No. 3 katta 12 oda, odunluk, kömürlük, mutbak 
2 helA kiler ve banyosile terkos suyu tertibatını havi maa 
bahçe 2035 arşınlı evin 8 hisse itibarile 3 hissesi satılıkbr. 
Mezkur hiıaenin bedeli 8 sene ve 8 taksitte verilmek şartile 
tahmin edilen kıymeti 3675 liradır. Satıı açık arttırma, 27-
7-931 pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta (M-334) 

Ticaret işleri Umum müdürlüğünden: 
Sigorta şirketlerinin teftiı ve murakabesi hakkındaki 25 

haziran 927 tarihli kanun hükümlerine g6re Türkiyede Nak
liyat sigorta muamelatile iştigal eylemek üzere tesvil edilmiş 
olan ecnebi ;igorta şirketlerinden (Asekürans Ünyon) sigorta 
ıirketi bu kerre müracaatla Türkiyedeki muamelatını kat ve 
tasfiye edeceğini bildirmiş: olmakla mezur şirketle alakası olan
ların şirket umumi vekiline ve icabında fstanbul mıntakası 
Ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

• Yenı 

ır~'\f'u.KÇULUKd 

• 
Tavnkçulnkta muvaffak olmak: ve 
para kazanmak için mutlaka bu 

--• kitabı okumalıdır. --• 

Ng1rı·ı· T·ru!~~~~:~ o~.aı-
uı • İb•an Hilmi Bey 

15 ıemmuzdan itibaren ayni caddede 
91 numaralı lbarhlm itti aparuma· 
nına ıaşınıcakur. 

lstanbul ikinci iflas memurluğun 
dan: iflası evvelce ilin olunan Ge
dikpata caddesinde fırıncı Yani 
Sotropas .fendinin borçlarına ait 
tetkikatı mübeyyin ve tanzim olu
nan sıra defteri mürakip tarafından 
tasvip edilerek dairede alacaklıların 
tetkikine imade bulunclurulmuf ve 
bir nüshası da divanhaneye talik o
lunmuıtur. Alacaklıların ikinci top
laııınaaı için 3/8/931 tarihince mü
ıadif pazartelİ ııünü saat (14) de ta
yin lolmmıt olmakla mükayyet ala
caldduın yeYlllİ mezlrurde dairede 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

1 

lsıanbul 5 inci icra memurluğun 
dan: Mahcuz ve furuhtu mükarrer 
qyayi beytiye 18/7 /931 cumartesi 
günü saat 9 dan itibaren Kadıköy-
de Yeldefirmeninde Rıhtım ıoka
iında Hakkı Bey apartımanında sa
tılacaimdan talip olanl•rın mahal
linde hazır bulunaoak memurine mü
rac.aat etmeleri ilin o1unur. 

Üskiidar Hale sinemasında 
inciler ve çiçekler 

mümelllili: Kolin Mor 

ROSEMA L 
Diş Macunu 

di~lerı hı..\'8Z oıtır, <lı..;, eder 
\·etlen<lirir, t:ır.s:tlsi.. ha!i=:-.:11 
Us lczzctı 'c ~iızel ko~' 
tcmayu;ıı: eıi('r • · 'ır•nız<l a it 
:\JAIL hulunnıadı~ı ıoko r 
meccanen hir niimuncllk 
rilmek üzere adresiniz i b 
diriniz: 

Pervanidia ve Ha,,, 
Aslaı ı 1 J.n, (; '· I· ijiıi 

Darüışafakaya Tıı~ 
Alınıyor 

1 - Kayıt muameleıil 
temmuzdan 15 ağuatoi-1: 
dar devam edecek ve 
ağustosta ) kayıtlar k , 
cakbr. ( kayıt muameleJI 
zar, salı, perşembe 

saat ondan on yediye 
yapılır ) 

2 - Mektebe kabııl; 
lan şunlardır: . .o1 

A - Anadan, balıl' 
veya yalnız babadan 111~ 
ve muhtaç olmak. 

B ilk me 
dördüncü sınıfına terfi 
ve ya bu derecede tahsil 
müı olmak. 

C - Emrazdan aaU
her suretle tahaile el 
olmak. 

3 - Yaıı 10 dan 
ve 13 den yukarı olma 

4 - Bu prtlan haiz 
lar araaıııda Türkçe, k 
İmli ve hesaptan yap 
müaabaka imtihanını k 
mak. 

5 - Müsabakayı 
nanlar, alınacak talebe 
danndan fazla iıe b 
Ubi olacağı kurayı boş 
memek. 

6 - Talipler ilk m·' 
atlannda hüviyet cüı 
rıru (Nüfua kiğıdını) M 
vesikaları ve hami bit 
nelik çiçek •tısı vesika 
sıhhat raporu ve 3 adet 
tografi getireceklerdir. 

Piyango müdirifı 
tinden: 

200.000 Lira kazanan 
maralı biletin nısıf bir par'8111. 
nca 1/ 10 luk bir pvçatı J 
ier l?""S"" Kastamonuda 
bir parç•sr htanbuld• .. tıiıı~ 
iade edilmit iki parçuı .. tıl 
br. 

50.000 Lira kazanan 5741 
ralı biletin üç parç .. ı latanb 
rer parçası Mudanya, Od 
Tarıust• .. tı1mıı 2 parçası it 
da satılmıyarak iade edilmİf 
parça11 da aatılmanutbr. 

400.000 Lira k•zenan 34193 
rah biletin bette birlik bir 
ve aynca 1/10 luk üç parça"' 
bulda, birer parça11 Buna, 1 
Diyarbekir' de .. blmq ve iki 
ıı aatılınanuıtır. 

25.000 Lira kazanan 17250 
ralı biletin bir parçuı Is 
bette birlik bir parça11 Zara'dl 
Dllf, birer pal'ÇHJ lıtanbul 
ve lılalıiyede aatılmıyarak iadl 
mit ve mütebald parçaluı .. 
Dllfbr. 

15.000 Lira kazanan 3396' 
ralı biletin üç parçaaı latan 
rer ~ .. , Adana, lzmir ve 
fon' da aatılmıı, bir parçaaı it 
dan, bir parçaaı Sındırsı' dan 
yanık iade edilmiı ve iki 
hlmamıştır. 

10.000 Lira kazanan 35129 
ralı biletin dört parçaaı Is 
birer parçuı Ankara, Torbalı. 
ve Zonııuldakta satılmıı ve ~ 
çası satılmamıştır. 

Seyrisef aİJJ 
MCl'kez acenteai: G• 

Köprübaıı B. 2362; 
acentesi: Sirkecide M'" 
darzade ham 22740 

PIRE-ISKENDERIYE f 
(EGE) 14 Temmuz 

10 da Galata rıhtımı 
kalkacaktır. 

NAiM V APURLA~I 
İzmir po•t••• ,,,). 

Haftalık lllka ve ıürat ı;-

ADNAN 16v8/eıl 
Perşembe ı:ı:.~ . 
lata rıhbmından ha1 
ıloğru lzmi're ve paz•~ 
lzmir'den lstanbula bG'İ! 
eder. Tafsilat için {tf. 
gümrük karşısında Site ~/ 
sez hanında No. 12 A er 
aı: Şarl Sumaya mUt' · 

............ ~~.~ ... ~: .. ?.: .. ~~~·j 
Mı:s'ul müdür: Bürbıa11 

.. 


