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Ha"' Almanya' da 
........,Panik ... 

T.J 
Amerika Reisicümhuru Ho

r ıJ over Almanyanın mali iflası 
e karş;sında şöyle bir teklifte bu· 

uatoll lunmuştu: Amerika 1 temmuz· 
k ve jclan itibaren bir sene müddet 
ır kll"lAvrupa devletlerinden alacak· 
ı.mele~' larını istemeyecekti. Şu şartla 
\ıe ki Avrupa devletleri de Alman· 
~· yadan tamirat bedeli namı al-
ıye tında aldıkları parayı ayni 
bıd 'müddet için tecil etmeli idiler• 

a Hoover'in teklifini Fransa-
an ba§ka bütün Avrupa dev

ba "Jetleri tehalükle kabul ettiler. 
ıııaııllki hafta kadar devam eden 

~üzakereden sonra nihayet 
Jı'F ransa da bazı kuyut ve şurut 

111t efaltında Amerika Reisicümhu-
e~ 1" ,unun teklifini kabul etti: F ran

s aanm ısrar ettiği kayıt bılhassa 
tamirat bedelinin şarta tabi ol

salldl jlnayan kısmının tediyesi i~i. 
elft'so milyon İngiliz lirasına ba~ı~ 

l
an bu tamirat borcunun ıkı 

n sma ayrıldığı malumdur: 5~ 
im ilyon İngiliz lirası şart~ ta.~ı-

h · oldir. Yani Almanya malı muş
~ızkııtı.ülat karşısınd.a bu ~i~dar ha~ 
pı1"'mda moratorıum ilan ed~ • 

ya k~r. 24 milyon İngiliz lirası ıse, 
1 ali vaziyeti her ne olursa ol-

""un, Almanya tediye etmey.e 
,ımecburdur. Fransa ile Amerı-

ebe a arasındaki itilafa göre, Al-
bu nya bu 24 milyon İngiliz li-
boş rasını isviçredeki beynelmilel 

lediyat bankasına tevdi edecek. 
Dl~~anka da parayı Alman şimen

c:Oı~iferlerine ikraz edecek. F ran
) M. ~a bundan maada ayni tedi!at 

. b~Jıususunda, yani nakden tedıye 
sıkıı:-fedilen tamirat bedelinden ayn 
a.det arak verilen eşya meselesinde 
dır. rar etmiştir. 

.:.ıl yapılan ufak tefek tadilattan 
• dirı11arfmazar Hoover projesi esas 

tibarile kabul edilmiş olmakla 
raber, bunun Almanyayı ma. 
ızmihlalden kurtulacağı hakr·fl. . d~ki ü".°itler tahak~uk et';"" 

.,, ıştır. lkı günden berı Berlin
~en gelen haberler Almanyada 

.. 1,~aziyetin artık buhran. der~e: 

J..ini de g~ti~i~i ve panık halım 
741 ':"ıJldığnıı bıldınyor. 
tanb~Memleketten sermaye dıf'll'J doğ
Od akın etmeğe başladı. ~rk .düşü
ası. l• or, Bazı bankalar if13.s .ettı. ~1': çok 

n tatili tediyat eyledı.. !lukümet 
• ~iz içinde Amerikadan ııtiındat et .. 
34193:Ji, Filhakika Amerikanın Almanya-
bir ~ki mali alakası bü~~tiir. ~vru~~; 
çatı şimdi bir sene ıçın tecil ettiğı 

1 "alacaklarının iki miıline muadil ser
e iki P'mayeyi Alınanyaya yatırn\1§ bulu

uyor. Esasen Almanyaclaki bu A-
7250 erika sermayesinin tehlikıe,..e gt#
la ·' olması idi ki, Hoover'i Almanya 

ara'P a yardım olsun diye, tecil projesini 
bul eriye sürmeğe sevkehni,ti. Fakat 

iacl' maıııanın bu defaki istimdadı ııe
,. ticesiz kaldı. Çünkü Amerikanın 

ederal Reserve Bankasına mensup 
96' an bazı husuıi bankalar, Almanya· 

tanb yeni aneajman almağa cesaret e-
• ve mediler. 

ı l•'""J Almanyarun Avrupanın en zengin 
dan ı', evleti olan Fransadan istimdadı da 

en üz bir netice vermemittir. Çünkü 
lransızlar, mali yardnna mukabil 

ı29 'yasi ivaz İstemişlerdir. Tıpkı 1922 
Jot nesinde Avusturya mali müıkülat 
rbaJı, ıısında {;encvre protokolii ile bir 
ve ~ lom kayıtlarla takyit edildiği gibi, 

defa da Franoızlar Almanyayı 
ı.. .... ~ılryit etmek iotemişlerdir. Almanya 

n;, talep edilen taahhütler araoın
ezcümle Avusturya ile gümrük 

' k "C ı....--'ı:tı'hadı yapmaktan vazgeçme , ep 
Ga bhları,, ismi verilen neviden deniz 

' • an inşa etmemek gibi kayıtlar 
2; : ...,.da.Almanya,ancak siyasi istikla:.i 
Miil!P'._hasına temin edebileceği bu mali 

dımı iıtememiıtir. Binaenaleyh 
üther Berline elleri bot olarak dön

YE f. "ştür. Bu şerait albnda Alman-
' mali müşkülabm ancak kendi ve

U% ti ile halletmek mecburiyetinde
nııJI r. Herhalde Alman hükumeti va

. yeti kurtarmak için bütün alelade 
e fevkali.de tedbirlere müracaat e

ı... .... ll"'J lecektir. Fakat bu tedbirler de bir 
AJı ıetice vermezse ne olacak? Brü

Iİng hükumetini istihl&f edecek o-
Si ,.;. ıınlar, takip edecekleri siyasetin is
t J1';ıı .kametini en v":'ıh bi.r liıanla bütün 
aP11_,ı uhana ilan etmıılerdı~. !'lun~~r yal
Te 112 tamirat mukavelesını degıl, Av

ünil c'llpa siyasetinin istinatgi.hı olan mu 
8 d• ede~_erin ~iç birini tanımayacakl~
h ;eJı' "" soyleyıp duruyorlar. Bu vazı-

a I! tte yeknazarda biı· Alman roese
za~ . s~ gibi görünen bu panik, denjJe
b~lır ki, hakikatte bir Avrupa ve bel-

f tf.; de bir cihan meselesidir.. !"ler 
ite r•?lde Av,.upa harpten sonraki sıya
p,.c>"f hayatının en nazik günlerini ya .. 
iit'c:"'Yo• 

41 
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........ "' 
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Yeni bütçe bugün müzakere ediliyor 
Hükumet yeni matbuat kanunu layihası ile muamele vergisi 

bu içtimaında müzakeresini istemiştir layihasının meclisin 

Açıkta kalacak memurlara 1 ~ıp M. Venizelos'la şayanı 
~=.:a~nkarada iJk dikkat bir mülakat ne suretle nıaaş verilecek? 

Ücretli kadrolarda teklif olunan vazifeleri kabul 
etmeyen memurlann açık maaşları kesilecektir. 

Kanun layihasında bütçe encümenine:,.. yapllan tadilat 
ANKARA, 13 (Telefon) -

Bütçenin Mecliste müzakeresi
ne yarın başlanacaktır. Bu mü
nasebetle MaJiye vekili Abdül
halik ve bütçe encümeni reisi 
Hasan Fehmi Beyler beyanat
ta bulunacaklardır. 

1931 Bütçe kanun layihası 
üzerinde bütçe encümeni b..zı 
tadiller yapmıştır. Yapılan ta
dilata göre bu mali sene zarfın· 
da Osmanh Bankası ile olan 
hazine hesabı carisinden maa
da kısa vadeli avans ve hesabı 
cariler akt ve küşadına ve aza
mi altı ay vadeli hazine bono
ları ihracına maliye vekili me
zundur. Ancak tedavülde bulu 
nacak hazine bonoları hiç bir 
zaman 5 milyon lirayı tecavüz 
edemiyecektir. 

Ktıdrolar 
Muvakkat bütçe kanunu mu 

Bugün Mecliste izahat fltı· 
recek olan Malige Vekili 
Abdiilholik 11e Bütçe Encü
meni r•isi H. Fehmi Beyler 

Krtıl Hz.nin en son çekilmiş giizel resimlerinden biri 

Kral F eysal Hz. bugün 
müf arakat ediyorlar 

Türkiye'yi terketmezden evvel 
Alpullu fabrikasını da gezecekler 

Kral Hazretleri lstanbulda bulunan 40 
parça emlakini 

hemşire ve biraderlerine terkettiler 

~ıbince 1931 mali senesinin ha 
ziran ve temmuz aylarında tat 
bik edilmiş olan 1930 kadrola
rında yapılan tadilat Ağustos 
1931 İptidasından muteber ola 
caktır. 1931 Mali senesi diya
net işleri riyaııeti kadrosunda 
bulunan vaiz ve dersiam mikta 
rı 300 e tenezzül edinceye 
kadar bu sınıflarda vuku bula
cak münhallerin mevkuf tutul 
ması mecburidir. 

Hakkı miiktesepler 
Devlet memurlarının maa

şatıoın tevhit ve teadülüne dair 
olan kanun ile zabıtan ve aske
ri memurlar maa,atı hakkında
ki kanun nmcibince Ağustos 
1931 nihayetine kadar verile
cek hakkı müktesepler hususi 
tertipleri tasarruflarından tes
viye olunacaktır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Geçen sene ve 
Bu sene 

Bütçede nazarı dik
kati calip 

tenezzül mevcut •• 
ANKARA, 13 (Telefon) -

Bütçe encümeninde tadilat gö
ren 1931 masraf bütçelerinin 
muayyen fasıllarında 930 büt
çelerine nisbetle nazarı dikkati 
calip tene:zzüller vardır. Bu 
farkları mukayeseli olarak kıs
men bildiriyorum: 

Millet Meclisi bütçesinde 
aza tahsisatı için geçen seneki 
2 milyon 48 bin 500 lira yerine 

(Devamı ikinci sahifede) 

Her sene olduğu gibi 
bu sene de bir 

Tenis turnuvası 
Tertip etti. Yarın tafsilat 

vereceğiz. 

~· 

içtimaını aktediyor 
Yarın Ankarada yüksek Tıp Şu

rası ilk içtimaıru aktedecektir. Bu 
içtimaa sıhhiye 

vekili Refik B. 
riyaset edecek, bir 

nutuk irat edecek 
t ir. 

Şuranın azas 
bulunan doktorlaı 

bugün Ankaray• 
hareket edecekler
dir, Şura dokuz a

zadan mürekkep
tir: Beıim Ömer 

Pş., Akil Muhtar, 
Mıı:ıhar Osman, 
Neıet Omer, bak- REFiK BEY 
terioloğ Refik, Kliıli Rıfat, operatör 
Murat, miral•y Mıı:ıliım ve lzmir 
doktorlarından Cevdet Fuat Beyler. 

Tevfik Rüştü B. 
Dün akşamki trenle 

Ankaraya gitti 
Cumartesi günü şehrimize 

gelen Hariciye vekili dün Anka 
raya gitmiştir. ~vfik Rüştü B. 
kerimesinin rahatsızlığı üzeri
ne huıuıi surette gelmişti. Ke
rimesinin sıhhati de iyileşmek
tedir. 

---~ 

Meclisin Tarihi 
Celsesi 
Resmi zabıtların neş
rine devam ediyoruz 
Şimdi burada en mühim kanunlar 

rın müzakereai var. Onların lehinde 
ve aleyhinde gazetefe.rde bir mütale
alaı· okumadım. Bunlarla meşgul ola 
cakken dedi kodu ile meşgul oluruz. 
Yahut çıplak resimlere geçeriz. Ya
hut ahlakı ilfsat edecek romanlar 
neşrederiz. Halbuki Avrupa öyle de
ğildir. Avrupanın. bil' burjuvazi kıs· 
mı vardır. Orada kadınlar açıktır. 
Bir kadının evinde on beş yirmi hav 
luıu, çarıafı vardır. Fakat onların 
kürklü mantosu yoktur. 

Bize öyle bir sınıf lazımdır. Biz 
kadınları açtık. Evlerde bize arkadaş 
olsun diye. Bundan ıonra bir baba
nın (patriyarkal) aile yapma11na im 
kan yoktur. Çünkü kırk odalı konak 
lar yıkılıp gdiyor. işte muhterem ar 
kadaılarım ıizin en eıki gazeteciniz 
böyle dÜ§ÜnÜyor. Benim istediğim 
budu. 

Matbuat hürriyetinin en eski bir 
aııkıyım. Hem de çocukluğumdan 
beri. Hayatımda başka bir işe girme 

(Devamı beşinci sahifede) 

----.. 
s 

Kral Feysal Hz. dün sabah 
Dolmabahçe sarayında hususi 
ziyaretleri ve akrabalarından 
bazı zevatı kabul buyurmuşlar

dır. Saat 11 de Beyoğlu beşinci 

noteri Hilmi Beyi celbederek 
akrabasından Nureddin Beyle 

vekili Avukat Aziz Mahmut B. 
hazır olduklar. halde Türkiye 
ve Yunanistandaki menkul ve 
gayri menkul emvalini hemşire 
leri Şerife Fatma ve Şerife Sa
ra Hf. !erle küçük biraderleri 

(Devamı 6 mcı sahifede l 
Giizel sanatlar akademisinde dün bir serıi açıldı. 

Ynzısı 3 üncü sahifemizdt!dir. 

Türkiyenin bir harp halinde Yu
nanistana tecavüz 

edeceğini asla tasavvur edemem 
Nevyorkta çıkan Atlantis 

gazetesinin Atina muhabiri Yu 
nan Başvekili M. Venizelos ile 
şayanı dikkat bir mülikat yap
mıttır. 

Yunanistandaki iktı&adi buh 
ran, cümhuriyet idaresi ve yeni 
matbuat kanunu hakkında mu
habirin sorduğu suallere cevap 
verdikten sonra, gene aynı mu
habirin Türkiyeyi alakadar e
den suallerine de cevap vermiş 
tir. 

Muhabir tu suali soruyor: 
- Türkiye ile aketedileo i

kamet mukavelesinde yurtları
na avdet edebilecek bir kaç bin 
mübadil eksik olsaydı Y unanis 
tan için seli.metli olmaz mıydı? 

- Sorduğunuz bu süale ce
vap vermek için, size, çok se
lim ve basiretli bir devlet ada
mı görünen Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Beyin ahi
ren Cenevrede vuku bulan be-

( Devamı 6 mcı sahifede) M. Venizcrlos 

Atka dair ne düfünUyorsunuz? 

Orhan 
ne 

Seyfi Bey,. 
veriyor? cevap 

"Hayatında hiç aşk duymamış 
bir insanın 

ruhundaki vahşetten kork;J,.,m ! ,, 
ince ve hassas şair, Gönül

den sesler şa.iiri, her gün bir 
yeni vesile bularak bizim anke
ti cevapsız bırakıyordu: Belli 
ki, gizli bir endişesi vardı. Ni
hayet bir gün· bu endi,eeini ba
na açtı: 

- Ağzımdan bir şey kaçırı• 
veririm diye korkuyorum ... En 
iyisi, cevabı kendim hazırlaya
yım .. 

- Peki .. nasıl isterseniz .. 
Fakat günler geçiyor, bu ce

vap bir türlü hazırlanmıyordu. 
,Şair, ti~iz bir itina ile aıka da
ir dütündüklerini kat'i şekli ile 
kağıt üstüne dökünceye kadar 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Politika 
Orhan Segfi Beg 

Falih RIFKI 

SARSAK MECIT ı Benim hisseme ise çarlık bo-
Baktı/ac ki lstanbulda Acil yunduruğunu atan memleket

Oruç, lzmirde Zeynel Besim te tunçtan bir korkuluk gibi di
gelişi güzel mütareke ve işgal kili durmak zilleti düştü." 
edebiyatı yapıyor. Hepsine ü- . Sarsak Mecidin babası bü
mit geldi. 1 ptida yedi satılmış tün istikraz/an Boğaziçi say
casuslardan Mehmet Ali söz rayları için haccıyacak Osman 
aldı. Arkasmdan Deli Azizin lr imparatorluğunun mali inkı
oğlu Sarsak Mecit kürsüye çık- razma sebep olduktan sonra, 
tı. korkak ve zelil, kendi kendini 

Rusya mektuplannda yaz- kesti ve yerini aptal Mura ta 
mıstim, ihtilal büyük Petro- bITaktt. Onun peşinden kanlı 
da;, başka bütün Çar heykel- (Devamı 6 ıncı sahiiedP) 
/erini yıkmı.ştir. Yalnız Lenin- ...................................................... . 

grad istasyonunun karşısında 
Üçünçü Aleksandr11r heykeli 
duruyor. Öküze benzer bir at 
üstünde, sığıra benzer bir adam 

1 

kaidesi üstüne şu mısralar ka
zilmiştir: "Babamı ve oğlumu 
halk. hayapta iken öldürdü . 

Fazilet 
Karmanyolaclları 
Fazıl Ahmet Beyin bu 
nefis yazısını yarınki 
nüshamızda okuqunuz. 
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ı 

Memurlar 
arasında anket 

\ Geçen sene ve 
Bu sene HARİCf HABERLER •• 

ANKARA, 13 - Memurlanmı

:ı:ın vaziyetleri hakkında müspet ma
lümat sahibi olmamanın hükUmet i
daresinde ne büyük müşkülatı do
ğurduğu malümdur. Meınurların ye

ni bütçenin hazırlıklarında, muhtelif 
dü1üncelere mevzu l olmaaı, maaı 
ve vaziyetlerinin zaman zaman ile
riye sUrülen bazı fikirlerle münaka

şa edilmesi hep bu müspet maluma
tın yokluğundan ileri gelmit haller
dir. Bunu ehemmiyetle gören hüku
met, bugün iatatiıtik umum müdür .. 
lüğüne bu boşluğu doldurmak vazi
fesini vermi, bulunmaktadlJ'. 

(Başı 1 inci sahifede) 
1 milyon 331 bin 400 lira kon
mutteur. Beynelmilel kongrele 
re ittirak edecek murahhas a
zalar için 8 bin lira harcirah 
konınut ve yevmiyenin dört in 
giliz lirasını tecavüz etmiyece
ği tasrih edilmittir. 

ve Almanya, gayet heyecanlı 
çok nazik bir devre geçiriyor 

Matbuat kanunu -v 
muamele vergisi ' r 

\ 

AANKARA, 13 (Telefonla) - Hükiimet hazırlanmış bulunaıı 
matbuat kanun liyilıası ile muamele vergisi li.yilıasıntn l\1eclisin bU. 

iade içtimaında müzakere ve intacını iıtemittir. Matbuat kanun . 
nihayet üç güne kadar Meclise takdim edilecek, Dahiliye .-e Adhtf 
cümenleı·İM haule olunacaktır. 

Diflanı muhasebat 
Divanı muhasebat bütçesin

de maaşlar faslında 30 bin lira 
kadar tenezzül vardır. Staj için 
Avrupaya gönderilecek mura
lapler harci rahı ve tahsiaatı ay 
nen ipka edilmişse de beherine 
ayda 150 liradan fazla para ve
rilmeyeceği tasrih olunmuftur. 

Yardım için Amerika'ya vuku bulan müracaata 
menfi cevap geldiğinden 

neticenin nereye varacağını kestirmek 

Encümenler layiha üzerinde letkikatlannı en kısa bir zamanda 

caklar ve Meclis hey' eti .,.mumiyesine bütçenin müzakeı Ciİ ikmal ol 
dan evvel yetittirmei;e ı;ayret edeceklerdir,. . 

Bir solukta 
Tokgo'ga ! 
Paris'ten kalkan bir 

tayyare 
Tokyo'da yere inecek 

htatistik umum müdürlüğü bu 
karara müsteniden, devlet memur 

müstahdemleri hakkında etraflı ma
lumatı havi bir istatistik hazırlıkla
rile meşguldür. Bunun için ve müı

tahdemlere büyük bir anket tesbit e
dilmiş ve basdmıştrr. Memur ve müs 
tahdemlere dağıtılmak üzere res
mi dairelere yakında gönderilecek
tir, Her memur ve müstahdem ken
disine bir tanesi verilecek olan bu 
"Ferdi sual varaka11" nı 1 Eyliilde 
doldurarak amirine tevdi edecektir. 
Sonra bu cevaplar istatistik · umum 
müdiirlüğünde toplanacaktrr. Me
mur veya müstahdemin vereceii ce 

vaplar, .tamamen umumi bir vaziye

ti anlamıya matuf olduğundan, .-hsl 
vaziyetlerle mesela sicille kat'lyyen 
alakadar değildir. 

BaşDekdlet ve Vekiller 
Başvekalet ve vekillerin ma

kam tahsiaatmın tenzili hakkın 
da hükümetin vaki teklifi kabul 
edilmeyerek bütçe encümenin
ce eski mikdar bütçeye devredil 
mittir. Başvekalet bütçesin.de 
tahsisatı mesture 651 bin lira 
olarak tesbit edilmiştir. 
Şurayı Devlet vıt Malige 
Şurayı devlet bütçesinin ma

qlar kısmında 20 bin liralık 
bir tasarruf görülmektedir. Di
yanet itleri bütçesine tekaüt ik 
ramiyesi olarak 10 bin liralık 
tahsisat komuştur. Maliye ve
kaleti bütçesinde maaşlardan 
900 bin liralık bir noksan, müs 
tahdemin ücretlerinden de 300 
bin liralık bir tasarruf mevcut· 

LE BOURGET 12(A.A.)
Doret ile LeBriX bu aabah fe
cir vakti uçnuışlardır. Tayyare 
ciler hattı müstakim üzerinde 
cihan mesafe rekorunu kırmak 
için bir uçutta Tokyoya kadar 
gitmek niyetinde olup dört mer 
halede devri alem seyah&tini 
icra ebnek tasavvurunda bulun 
maktadırlar. 

Anket, üç fasılda yirmi yedi suali 
havidir. "A,. faslı hüviyet ve tahsile 
aittir. Sualleri tunlardır: 1 - isminiz 
ve aile iıminiz. 2 - Kaç yaıındaıı

n:z? 3 - Tahsilinizin derecesi? (ilk, 
rüşti, idadi, orta, lise, ali). 4 - Ali 
mektepten mezun iıeniz mektebin iı 

mi? S - Ecnebi memlekette tahıil gör 
dünüzmü, hangiıiqde ne tabıU etti .. 
niz? 6 - Hanıi ecnebi lisanına vakıf
sınız? 

Anketin "B,, faılı memuriyet va .. 

ziyetine aittir, 11 suali Yardır: 1 ·; 
bulunduğunuz vazifenin ismi? 2 -
Merkez tetkilibnda mmnız, viliyet 
teşkilatında mı? 3 - Maaıb memur
ıana haremde dereceniz nedir? 4 .. 
ücretli iseniz tnkifatı çıkmadan lie
r«iniz kaç liradır? S - Uhdenizde 
uzifei asliyenizden maada devlete 
ait bir vazife, veya vekileten yapb
irnrz bir vazife var mıdır.? 6 .. Mun 

zam vazife veya vekilet ııebebile ay
nca kaç lira alıyorsunuz? 7 - kaç ya
ıında iken memur oldunuz? 8 - Ma
•ı namile para almak suretile lr:aç 
sene memurluk yaptınız? (fasılalar 

dahil edilmiyecektir ). 9 - Askerlik
ten mütekait ihtiyat zabiti iıeniz 

"bi~inci sınıf,, son rütbeniz ve sındı 

ruz ne idi? 10 - ikinci sınıf ihtiyat 
zabiti iseniz sınıfınız ve son rütbeniz 
ne idi? 11 - Memuriyet itlerinden ' 
dolayı mahkeme kararile mahkilm 
oldunuz mu? (evet veya hayır) 

Anketin "C., faslı aile vaziyetine 
tahıis edilmiıtir, 10 suali vardır: 1-
Bekıir, evli, dul veya boşanmıı mısı

nız? 2 - Evli iseniz son defa kaç ya
tında evlendiniz?3 - Evlendiğiniz za 
man karınız kaç ya,mda idi? 4 - Kaç 
ıeneden beri evlisiniz? 5 - Şimdiye 

kadar kaç çocuiunuz dünyaya geldi? 
6 - doğan çocuklarınızın timdi kaçı 
Hğdır? (kız erkek). 7 - Olen çocuk 
lannız kaçar yatında ölmüılerdir? 

8 - Kendinizin veya kannızm mali 
olmak üzere eviniz var mıdır? 9 • 
kira evinde oturuyonanıı: ayda kaç 
lira kira veriyorsunuz? 10 - karını

za, çocuklarınıza veya ıahsınıza ait 
hayat sigortanız var mıdrr? 

Ankete verilecek cevaplar, me

murlal!"ımızm hakiki vaziyetlerini teı 
bit e4eceği için, neticeleri itibarile, 

E 

tur. 
Tekaüt ikramiyesi olarak 

bütçeye 30 bin lira vazolunmuı 
tur. Maliye memurları harcıra· 
hı geçen sene bütçesine naza
ran yan yarıya tenzi ledilmit, 
müfettiıler harcırahı 100 bin 
liradan 63 bin liraya indiril
mittir. Faiz ve acya faslı bir 
milyon 130 bin liradan 307 bin 
liraya tenzil edilmiıtir. 

Avrupaya eönderilecek mü
fettitler için 11 bin lin kon

muıtur. 

Darülfünun 
İstanbul darülfünunu tah•İ· 

sah 770 bin 120 lira olarak tee 
bit edilmif, Darüuefaka için 
150 bin lira nuavenet tahsi•a
tı konmuıtur. Himayei etfale 
muavenet mikdan 20 bin, Hill 
liahmer 2S bin, telsiz telefon 
şirketine S bin liraya tenzil e

dilmiıtir. 
Stat/gamlar 

Stadyumların inta ve tesis 
muraflarma yardım faslına 40 
bin lira konmuıtur. Muhtelit 
mübadele komisyonu maaarifi 
150 bin liraya iodirilmiıtir. 
Kommerciale Bank taksit be
deli olarak 339 bin lira ve Reji 
Jeneral taksiti için de 79 bin 
363 liralık tahsisat konmuıtur. 

Düyunu Umumiye 
Düyunu umumiye bütçeain

de kuponlar için Düyunu umu
miye meclisi masarifi umumiye 
sinden Türkiyeye ait hisse için 
hükümetin teklif ettiği tahsi
sat encümence 4 milyon 960 
bin liraya indirilmiştir. 

Anadolu ıimendifer taksiti 
olarak 3 milyon 927 bin lira tah 
aisat konmuıtur. • 

Diğer veknletlerin maaı fa
sıllarında muayyen mikdarlar
da tenezzül vardır. Her vekalet 
bütçesinde mütekaitlere verile
cek ikramiyelere karşıhk olmak 
üzere tahsisat görülmektedir. 
hi;tü;h~·~i;·i·;;;.;:·;;;;.·~·;i~~;·h~;;;· d; 
hüküm~t lehine faydalı olaaktır. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Genç bir Fransız moralisti 1) 

Şimdi ismini hatırlıyamadığım 

bir Fransız ıaitinin, hiç şüphC$İz e
serinin uğradığı haklı itirazlara kar
tı bafka bir cevap bulamıyarak söy
ledij:l bir mııra., aıırlardan beri her 

millette bir darbımesel halini almıı
tır: ''La critique est a:see, et l'art 
esi difficile." Tenkit etmek kolaydır 
amma s.an'at zordur. 

Oku.Juğu eserlerden aldığı inti
Lalan ba!kalarına da sirayet ettir
me~e çalı!'ln veya birtakım fikirleri, 
tahaııÜ• tarzlarını birer canlı cere

yan haline getirmeğe heves eden mü 

nt·kkiclin san'atı ne şairir.kinden, ne 
de romancrrunkind~n kolay olduğu 

için bu hüküm eN.sından yanlııtır. 

Hele ten'<it bizde hir kat daha zar-

Jear. Prevost: Les epicuriens 
iran.;ais, 1 cilt; N ous nıarchons 
"ıır la m!r, ı cilt ( Libr irie Gal
limard) 

latır. Memleketimizde edebi tenki
de mevzu olacak kitapt kendisini an

cak senede iki üç defa ııöıteren bir 
Zümrüdü-Anka olduğundan, bazı fi
kirlerini söylemek için bir bahaneye 

ihtiyacı olan münekkit, ekseriya ça
bucak susmağa mecbur olur. Ben 
bahanelerimi, türkçe kitaplardan ve 
J•zetelerden olduğu kadar bazı ec
nebi eserlerinden de arıyacağı;,,. Bu 
"ecnebi eserler" terkibinin buradaki 
mi.nası, hicapla ve içim kanıyarak i
tiraf ediyonam, yalnız franıızca net 
riyatm bir kısmı demekten ibaret 

olacak kadar dardır. Fakat son za

manlara kadar yalna kendi eserleri 
ile iktifa eden Fransız edebiyatı, ıim 
di büsbütün değiıti ve her tarafta çı 

kan kitaplara kapılarını açtı. Her 

cün yeni bir tercüme koleksiyonu 

tesis olunuyor; bunun içindir ki ''ec

nebi eserler" derken ilk ıaazarda et-

Tirait-d'Union nasıl 
hareket etti ? 

PARlS, 12 (A.A.) - Doret 
ileLeBrix •aatl8de ne9rolunan 
umuru havaiye bülteni muhte
viyatını öğrendikten sonra hat 
tı müstakim üzerinde merhale
siz cihan rekorunu kırmak üze
re bu aabah saat dörtte hareket 
etmeğe karar vermitlerdir. 

Saat 14 ten itibaren maki
nutler bu uçuıa tahsis edilmit 
olan ihtiyat depolarına 8100 lit 
re benzin, 2SO litre yağ ve 180 
litre au doldurmağa baılamıı· 
lardı. Tayyareciler, Bruxellea, 
Koeoigsberg, Moskova, Nijni
Novogord, Ekaterinbour, Ta
chita ve Moukden üzerinden 
geçmek ıuretile Paristen git
mek niyetindedirleT. Saat 3,lS 
de otomobille Le Bourgeye gel 
diler. Bir çok tahsiyetler hazır 
bulunuyordu. Doret ile Le Brix 
hemen bagajlarını tayyarenin 
yan taraflarına koynuıtlar ve 3 
güne yakın bir müddet devam 
edeceke olan UÇUf esnasında 
miıhtaç olacakları levazım va 
saireyi yerleıtirmitlerdir. 

Le Brix, umuru havaiye bül
tenini •on defa olarak bir kere 
daha gözden geçirdikten sonra 
avdet etmit ve ahvalin müsait 
olduğunu söylemittir. Bun.den 
sonra tayyarecilerle makinist
ler Meımin, sür'atle veda et
tikten sonra aaat 4,2S de tayya
reye atlamıılardır. Tam gu:le 
ve motörün sür'ati tenkis edil
mek suretile yapılan bir iki tec 
rübeden sonra Doret'nin veTdi
ği bir itaret üzerine tayyare yü 
rümeğe başlamıttır. Bu an pek 
heyecanlı idi. T rait - d'U nion, 
toprağa doğru yaklaımıt ve 
sonra kolaylıkla topraktan ayrı 
larak şimale doğru havalanmıt 
lir. Yerden kalkmak için S9 sa
niye tamam gelmittir. 

Taggareci Le Briksve Doret 
MOSKOVA, 12 (A.A.) -

Tayyareci Le Brix ile Doret sa
at 19,30 da Moskova üzerinden 
uçmuılar ve ıarka doğru yolla
rına devam etmitlerddir. 

tiğim vadi, kısmen olsun tutabil
mekten ümidimi kesmiyorum. Bahse 
deceğim kitapların bazılarından bi
rer parçayı da tercüme edeceğiDL 

• * * 
Bir akşam Ankara'da art.adıqan 

tair Ahmet Hamdi ile Fransa roman 
tiklerinden bahsediyorduk. Birden
bire, bilmiyorum o mu, ben mi, iki
mizden birimiz: "Zavallı Sain.te ... 

Beuve, dedi ı bu akıllı adam, etrafın 
daki büyük, birer dahi olan, fakat 
hemen hemen hepsi son derece saf 
adamların arasmda kim INlir ae ka
dar muztarip oldu!" 

Geçenlerde Europe mecmtıatllllll 
bir numarasını karıttırrrken bu fikir, 
fakat çolı: daha nüanslı bir ..,ıoiıle, 

gözüme ilişti. O yazının muharriri 
Jean Pre•ost (meıbur ve bayatı ro

mancı ile hiçbir alaka11 yok) diyor
du ki: 

''Sainte - Beuve'ün deha11 yoktu 

ve zamanında, deha sahibi birkaç ıa· 

İr ve romancı yqıyordu. Onun şa .. 

dece zeki.sı val'dır, - ve devrinde o de 

müşküldür 

Mark düşüyor, banka
lar gişeleri kapabyor! 

Muamele vergİ•i layihasının bir daha tetkiki için havale edildij• 
telit encümen bugün toplanmış ve encü.menler arasında çıkan p 

tilafı bu içtimada ha!ledilmiıtir. Ver cinin ciro üzerinden alınma11 • 
bul edilm~mit vB en az ıekiz beyeir takatında kuvvei muharrikesi 
nai müesseselerde imal olunan maddelerden muamele vereiıi almrn" 

11 tesbi.t olunanuıtur. 
Bundan baıka gümriiklten geçerken muamele vergisi verilıııil 

mevadı iptidaiyeden ikinci defa vergi alınmamaıınm te!1'1ini için bi 
mül bulunarak layihaya ilave•i içtimada takarrür etrpiştir. Bu hufll' 
günlerde tekrar toplanacak olan muhtelit encümende müzakere 1/t 

edilecektir. Acil bir yardım olmazsa büyük 
bir felakete intizar edilebilir 

CENEVRE, 12 A.A. - Bile 
tehrinde A Yrupa Merkez Bankaları 
mümeısilleri arasında yapılan ilk 
müzakereler M. Lütber'in henüz ge
lememiı olmasından do\ayı çok ileri 
götürülememiıtir. M. Lüther'in ak
şam iizeri Bale' e ıelmesi beklen
mekte idi, M. Liither'in bu suretle 
geçikmesinden Berlin'de ehemmiyet 
1i mütkülata tesadüf ettiği yahut 
faydali bir it görebileceğine emniyet 
hasıl etmeksizin beynelmilel Tedi
yat Bankasındaki müzakerelere işti
rak etmek iotemediği manası çıka

rılmaktadır. 

••nın tanzimine ve kredi muamelele
rinin i.ai. surette tahdidine dair bir 

beyanname netredecektir. 

Ceuabın yaptığı teıir 
BERLIN, 12 A.A. - M. Brü

niag'in Amerika reiıicümhuru M. 
Hoover'e tahriren yapmıt nlduğu 

meyutane müracaate Amerika biikU 
metinin verdiği menfi cevap akıam 
üzeri Amerika sefaretine gelmittir. 

Muallim mektepleri muallimlerin 
bulunması lazım· gelen vasıflar 

ANKARA, 13 A.A. - Lise ve muallim mektepleri müdürleriııİ" 
günkü içtimaında muallin• mektepleri muallimlerinde bulunması ~ 
len vasıflar ve ıtajiyer muallimler meıelesi mevzuu bahıolmut ve 
mekteplerinden çıkacak genç muallimlerin ne suretle yetittiriıec'.ııll 
mesleki sicillerinin ıureti tanziuıi meıele•i görütülmüttür. Bu ıicidİ' 
zimi için nnr..ızellerin ahlaki ,-e ruhi vasıflarının ne suretle tayin ve 

edileceği etrafılıca tetkik edilmiıtir. 
Bütün muallim ınektcpleri müdürlerinin içtimaı ile bir komiıyoll ~ 

de keyfiyet tekrar tezekkür edilerek heyeti umumiyeye bir raporla 
rilec<ktir. Stajiyerler için altı kişilik bir komisyon teşkil edilmiııir· 1 
lim mektepleri muallimleria;n daha müsmir ve daha faydalı olabil 
çin dütünülen ve tetkik edilen tedbirler bu seneden itibaren tatbİll 
cektir. Heyeti umumiye günde üç celse aktetmekte ve diğer 
komisyonlar faali:te•tO? bulunmaktadrr. Yarın da oaat 9 dan itibaren il 
yon1ar mesaisi ve heyeti umumiye İçtimaı devam edecektir~ 

Yalnız beynelmilel Tediyat Bao
kaımda değil, fakat Bale ve Zurich'
deki Bankalar mahafilinde büküm 
sürmekte olan umumi fikir Alrnan

ya'nm mali bir felaket hududuna 
pek ziyade yaklaşımı bulunduğu Ye 

ancak hükUmetlerin mütterek bir 
hareketi sayesinde bu feliıketin önü 
ne ııeçilebileceii merkezindedir. 

Nevyorkt.an alınan bazı husuıi 

haberlere göre M. Hoover görünüıe 
nazaran Almanya lehine olarak der

hal harekete geçilmesine taraftar bu 
lunuyordu. Fakat federal ve Reserve 
Bank'ın nizamnamesi mucibince bu 
hususta yardonları elzem olan bazı 
hususi bankalar yapılması derpİf e
dilen ikrazat miktarının çokluğuna 
binaen muvafakat ceyabı vermemiı
ler ve bu işten çekinmiılerdir. 

Liselerde muhtelit tedrisat yapılmıysD 

istimdat telgrafı çekil tli 
BERLIN, 12 A.A. - Ecnebi kre

dilerinin çekilmesinden bilhassa mü
tee .. ir olan birinci smıf iki bankanın 
tediyatı tatil etmek arifesinde bulun 
duğu söyleniyor. Alman hükumeti 
dlin ııece c..malıiri müttebideye ve 
alikadar devletlere son bir mÜra· 
caatta bulunmuttur. Saat 23'e ka
dar reiıicümhur M. Hoover'in ceva .. 

bı henüz Alman hükumetine gelme
miıti. 

Alman hükiimeti tanıfuıdan yapı
lan bu müracaatın nazan itibare alr
nacafı ve vaziyetin zıınıri kıldığı cez 
ri tedbirlerin Pazartesinden enel a
lınması mümkün olacaiı zannedili
yor. Alman hükiimeti, krediler meoe 
lesinde Fransa hüldlınetile itiliftan 
ümidini kesmiı delildir. 

Cevap menfr 
BERLIN, 12 A.A. - Amerika

nın Berlin sefiri M. Brüning'in M. 
Hoover'e tahriren yaptığı müracaate 
Amerika. hükumetinin ııönderdiği ce 

vahı almııtır. 

Bu cevap menfi bir mahiyette
dir. 

BERLIN, 12 A. A. - Amerika 
reisicümburu M. Hooverin Almanya 
lehine derhal harekete geçmeie ta
raftar olduğu, fakat bu hususta yar 
clmılanna pek büyük bir lüzum olan 
hususi bankaların bu hususa muva
fakat etmedikleri unnolunmakta
dır. 

Daimi surette İçtima halinde bu
lunan Alman kabinesi döviz piyasa-

recede zeki yalnı~ onda vardL. 
"Dehanın kartısında zekanın va· 

ziyeti, tabiatın kArl'smda insamn va 

ziyeti ile hir delil midir? Manzara
lar, çieek açan, ııeniıliyen ağaç)., 

§elaler: İnsan bunlara hayran olur, 
yollar açar, meyveleri tadar. Kendi
sinden büyiik mahlfut arasında ya 
ııyu, onların sölgesincle kaybolan 
adam ancak bir kamııtır, fakat dli
fiiııen IKr bmıı ı onun t.üyiiklüifi 
bafka bir cinateudir; Sainte - Beu
ve'ün zamanı edebiyatmdaki büyük 
lüğü iıte hudur, iıte oaun için en 

münasip tetbih : kamı., kalem." 
Bu satırlar Pascal'in: '' insan sa

dece bir kamıı, tabiatin en zayrl ka
mıııdır; fakat dütiinen hir kaDUfl
dır. Kainat onu mabvetae bile o yine 
ki.inattan asildir, çünkü öldüiünü 
bilir, halbuki ki.inat kendiainin iıa

oandan kuVYetli olduğunua farkın

da değildir" parçasına bir telmih 

var. 

Jea.n Prevost'yu, bu parçayı oku

yuncıya k l.dar pek az tanırdım; L1· 

Alman kabinesi başvekalet dai
resinde daimi surette içtima halinde 
bulunmaktadır. Kabinenin döviz pi
yaoasını ciddi surette tanzim etmek 
ve kredi muamelelerini derhal tahdit 
eylemek için akşama doğru bazı i._ 
tiınai kararnameler netretmesi muh 

temeldir. 

Dün 'ııece belirıniı olan ümit ı~ık 
lan artık IÖnmÜf olduğundan Al
manyf. hiikıimeti son derecede va
him bir ıekil almıı olan mali vaziye
te yalnız kendi kuvvet ve vasıtalari
le kartı koymak mecburiyetinde kal 
mıttır. ·-

Dikhtörlüğe doğru 

BERLIN, 13 A.A. - Alman luı
bioesi gece yarm olduğu halde mü
zakerelerine hila devam etmektedir. 
Kabinenin Almanya'yı pek yakın bir 
mali inbidamdan kurtarmak için 
baş vuracafı çare ve usuller hakkın
da henüz oarih ve kat'i hiç bir karar 
vermediği zannolunmaktadır. Al
manya'yı yalandan tehdit etmekte 
olan mali felaketi büyüklüğü ve ne
ticeleri itibarile miıli ııörülmemiş 

bir vak'a tetkil edeceği tüphesizdir. 
Alman kabinesinin önünde iki yol 
açılmıt bulunmaktadır. 

Bunlardan biri, alikadar hükii-
metler arasında mükalemeler ve 
banknot ihracına mezun bankalar a
rasında beynelmilel bir mesai iştira 
ki temini yoludur. 

lkinciıi Almanya,nın hariçten 

yardım ııelmesini beklemekten vaz.. 
geçerek yalnız baıına harekete geç
mesi ve elyeY111 haiz bulunduğu dik 
tatörlük salahiyetini andıran kuVYet 
ve nüfuzunun kendisine temin etti-

san bir buıuıta olıun birleıtiği mu· 

harrirleri daha İyi bilmek istiyor. 
Bunun içindir ki son iki kitabını, 

Les Epicuriens lrançais ile 
Nous marchons sur la mer'i 
hemen okum.aia baıladım. 

Les epıcuriens lrançais, 
yalna üç ki tiden, 1 nsan haklal'I 
beyannamesi'ni kaleme alan He
rant de Seehelles'den, On Dokuzun 
cu asrın belki en büyük, bert.ilde İn 
san kafasrru en çok işleten roman
cısı Stendhal'den, bir de Sainte • 
Beuve'den (yukarıda zikrettifim rna 

kale) bahsediyor. Fakat, Nouvelle 
Revue F:rançaise edebi zümresi
ne mensup bütün münekkitler &ibi 
Jean Prnost da, kendisine menu 
edindiii adamların yazılannı tahli
le, fikirlerini tasnife kalkı11ntyor. 
Onlar karilerine, mevzuu bahis eser 

leri biliyorlar diye hitap ederler. 

Ne uı:un makalelerinde, ne de kü

çük "c:.ompte - rendu" terinde · bir 
romanın mevzuu, bir nazariyenin 

tahlili aiti ~eylet ;.;.ılunur Hc:ısi., 

ANKı\RA, 13 A.A. - Maarif vekaletinden: 
13 Temmuz tarihli "Son Posta,, ıazetesinde Ankara husuıi tetıı' 

vadisi olarak, maarif v6kaletinin talebe tezayüdü karımnda önwııll 
ders yılından itibaren muhtelit tedrisatı liselere de teımil edeceği ,J 
tır. Vekaletçe böyle bir ta.o•·vur mevcut delildir. 

ği vasıta ve tedbirlere müracaat et· j müttahi'ibükiimetler kabin~ 
mesi yoludur, manyanın Fransa, Amerika, il 

Kararname re ve ltalyadaki sefirlerini ,,,; 
BERLIN, 13 A.A. - Reisicüm- tin buhranlı ve vahim nzi1,ll 

hur tarafından kabul edile:> ve bu kında AYl'Upa hükıimetlerinİI' 
sabah netredilecek olan kararname, defa daha dikkat rıuanru cJ' 
bütün mevduab bükümetin temin 
etmekte olduğunu, bankalarda tc<..' · 
yatın tatili münasebetile yapılacak 

tasfiyenin muntazam bir surette ve 

aükUn içinde icrasını taahhüt etmek 
te bulunduğunu natıktır. Alman hor 
saları döviz ve esham muamel&tını 

tatil etmeğe davet edilmittir. 

Bir iflas 
BERLIN, 13 A.A. - Ehemmi

yet itibarile Almanya'run dördüncü 
bankası olan Darm•taeder Und Na
tional Rouk, teJiyatım tatil etmeie 
karar venniıtir. 

Mark tlüşilgor 
LONDRA, 13 A.A. - Mali buh

rana ve markın 2,53 ten 31,00'e 
düımesine dair olan heyecanb haber 
üzerine boroada hafta iptidası büyük 
hır hayret ve f&tkınlık içinde baıla
mıttır. Her ne kadar panik olmamıt 
ve sattı için istical gösterilmemitıe 
de fiatlerin ekıeriıi pek dütük ola
rak tescil edilmi§tir. Bilhassa ihti
yat aaikasile bu suretle hareket edil 

mittir. 
lngiltere bükiimeti eshamı, kam

bio fiatlerinin sukutu yüı:ündeu mü 
him surette dütmüttür. Alman is
tikru tah•illeri 6 puvan dütmüıtür 
fakat bunlara ait fiatler itibaridir. 

Reiclısbank'ın kasaları 
boıaldı 

BERLIN, 12 A.A. - Almaa 

kari ile, her iki tarafında pek iyi bil
diği bir eser hakkında konutuyor 
ıibidir. Zaten bir san'at olan tenkit 
de itte budur; kitabın mevzuunu an
latarak ona rağbet teminine çalıpn 
lann ki bir ticaret itinden veya uka
laca bir dersten baıka nedir ki? 

Jean Prevost o üç adamın, eser

lerinden ve hayatları hakkındaki ma 
liımattan istifade ederek, hakiki hü
viyetlerini ve en gizli dütüncelerini 
keıfe çahııyor. Fakat bununla kal
mıyor; muzlim bir noktayı tenvir İ· 
çin kullandıiı çareler veya farzetti
ği saikler dolayı11 ile insan ruhu ü
zerinde t.irtalum "'diııertation" la· 

ra siriyor; en cazip olan taraflar da 
itte bunlardrr. Bunlardan birinin ter 
cümeıini bu )'azıya ilive ediyorum. 

Jean Prevost'nun kitabım okur• 
ken, o üç adamın eserleri hakkında, 

eoasen maliimatınız yoksa, yine bü

yük bir tey öğrenmiı olmaztınız; 

fakat buna mukabil bazı ruhi mese

leler hakkında hazan derin ve ekse

riya ye~ıi dÜ$Üncelelerle l.:a .. ~ılaııriı-

mur etınefe karar Yermiıtir'. J 
Cumartesi ııüoü ReichsbP: 

ıeri çekilip alman sermaye ,J 
540 milyon marlu bulmuıtur• 

Alman kabinesi borıA 
kapatacak mı ? 

BERLIN, 13 A.A. - g,111 
at bire kadar müzakeratma 1 
etmittir. Kabine bu suretle ..J 
si ıününden beri filen içtbna ~ 
de bulunuyordu. Mevzu 1118' 
olan mesele vaziyetin Be~ 
bir tetriki mesai ile mi y~ 

ünf . hareketi! _; ~ yanın m ent e pli"' 

rılacağı idi. Bankalac tehlike1' 

ruz kalmaktan korkmakta ve f 
_:.1 

umumi moratoryom •i•temİDP" 

mele ecnebi müzaberetini bJI 
çin vakit kazandırmak suretil' 

ketin önüne ııeçilebileceii ._,I 
da bulunmaktadırlar. Kabin.J' 

oayı kapatmak niyetinde old~I' 
nedilmektedir. 

Berfin tlariJlfiin d,,
kapatılıgor 

BERLIN, 12 A. A. - o/ 
nun emini müfrit milliyetçi ~ 
münist talebeler arasında Y~ 
lan arbedeler üzerine dariiP' 
kapatmağa karar vermittir~ 

nu. Bu eserin eilenceli, ~ 
kolay bir t•Y olduiunu id.U- 'I 
rum; bilakis, çok oıkıntılı ~ ~ 
dan mütemadi- bir dikkat iıtır 
kitap. 

Oç hikayeden mürckk•P 

Nous marchons sur il 
de ~ne ~yle. Hikaye... .V·~~ 
harrır o uç parçaya bu """ . .J 
fakat bunlarda da yine o ., 
enditesini görüyoruz. Bu l<İ~ 
•ünkü Fransa gençlerinin -;ı 
leri fikri safhalar karşmnb_ ~ 
mının, muharrire en yakın "'O ( 
aldıkları vaziyeti gösteriyor·,.;' 
lerin bir kısmı, Maurras, 8" /1 ı 
Jacqueı Maritain'in ark•tf11 ,JI 
neye, katolikliğe gittiler; ~ 4 
ki en bahtiyarlarıdır, çünktl ) 
de yürüdüğümüz denizde" ~ 
rine oıiınacak bir yer buld~# 
kısmı da Rusya' dan gelen . 

kıl . b' ta arak yine kendilerıne ~ 

dahili huzur temin ettiler. f°' I 
zıları her iki tarafa da haY'' t 
Gideciler diyebileceğimiz bıl 
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Maarif mUdUrlUğUnde yeni bazı teşkilat yapıldı .. 
ve Ekononıi 

Buğday fiatlerinde 
·~; tenezzül başladı 
~lir' 

ı.ı· ·,I 

t iatlerin daha ziyade düşeceğine 
muhakkak nazarile bakılıyor 

r,-ı~ Buğday fiyatları son iki gün r:.,, dür borsada seri bir tenezzül 
1

. dl oi;stermeğe başlamıştır. Dün 
~ • k 
.,,.., borsada buğday 5,5 kuruta a-
~ dar satılmıştır. 
•ı..,iı Alakadarlara nazaran ~u~un 

bİI sebepleri yeni hasat mevsımı~e 
.,.ı girilmiş olması ve dolayısıle 

ıl Amerika ve Avrupa borsaların-
•• da görülen fiat sukutudur. . 

yalnız bu seneye _düş~ hı.~ 
nd fiatle girildiği için. şımdı ~abıı 

fiatler geçen senenın aynı ay
~na nisbetle daha düşük olmuş 
tur. Fiatlerin daha fazla düşe-

1-' c ği muhakkak addedilmekte
,,; dir. 

' Sebzeler ucuzladı 
1 Sebze fiatleri bu sene çok dü • 1 .. 

"' tüktül". Mevsim ~ebz~ erının 
J yerlileri daha yenı pıy~saya 

"" çıkmağa başladığı halde fıatle
~ - rin bu kadal" düşük ol1;1ş~ bos
. • J tan ve bahçe sahiplennı çok 

'tııı"' fena bir vaziyete dütürmüştür. 
• 

1 
Sebze halinde kabak 50 para 

tlan tartılmaktadır. Çalı faıul-
0 ,_ yesi toptan okkası üç kurut, 

ayşe kadın beş kuruş, şeker fa
S sulyeıi çift okkası beş kuruş

tur. 
yerli domateıin okkası top-

··;;/. lan bet kuruştur. . . ;J Kavun ve karpuz yenı pıya
aaya geldiği halde fiatleı; çok 

düşüktür. . .. . .... 
.- Alakadarlar bu diıtuklugun 

!ıl bu ıene konserve fabrikalarının 
:J. elan faaliyete başlomamasın-
1ii dan ileri geldiğini söylemekte-

dirler. 

Alçı ocakları sahip· 
}erinin şikayeti 

Grmlik civarında alçı tatı ia 
lihsal eden ocak sahipleri lktı
sat vekaletine müracaatla yerli 
çimento fabrikalarının reklim
larında mevaddı iptidaiyeleri
nio yerli olduğunu iddia etme
lerine rağmen ecnebi alç ıtaşla 
rını kullandıklarını bildirmişler 
di. Aldığımız malumata naza
ran lktısat vekaleti bu müraca
atı alaka ile karşılamış ve bu 
hususta tetkikata başlamıştır. 

Salahaddin Bey 
Cümhuriyet Merk~z bankası 

umum müdürü Salahaddin Bey 
ıılün kambiyo borsasında me§
gul olmuştur. 

Trabzon tütiincüleri 
avans istediler 

Trabzon tütüncüleri Tütün 
iı::hisar idaresine müracaatla İ
darenin kendilerine avans ver
mesini İstemişlerdir. 

Zahire borsasında 
intihap 

Zahire borsasında yeniden ya
pılacak olan meclisi idare inti
habına nezuet edecek olan ko
misyon dün içtima etmİ§ ve in-

diğerlerini anlamıyor, onların çıkar

dığı neticelerin doğruluğunu kabul 
ebniyor değil; fakat iki taraftan bİ· 
rine bağlanmak iıtemiyor. Her iki

aini de alıyor ve bunlardan başka 

çıkacak cereyanlardruı da vazgeçe
miyor. Çünkü İn~anrn bin kalpli ve 
lıİn be,lı olduğunu biliyor. Cemiyeti 
inlc:iır etmiyoı·, fakat ferdi fedaya da 

razı olamıyor. imanları yok demi

yorum, çünkü imansız adam olamı
yacağını da. biliyorlar; fakat onların 

İmanı inıtftnın haricinde bia ıey de· 
ğilt insanın iÇ'inde, insanın ta ,kendi
si. ~hopenha\·er'in: 0 Alem ben.im 
tas&\'vuı-umdan ibarettir,. sözü, hiç 

bir zaman bu kodar tam olarak ka· 
bul edilmemişti. Fakat insan ıçın 

bem bir ku··,·et, hem de müthiş bir 
ac}7 \adedr.n bu düstur, bir hürriyet 

le beraber bir de acı bir felaket ifade 

tihabın şekli üzerinde görüşül
müştür. 

İntihap gelecek hafta yapıla 
caktır . 

Biz müzakeredeyiz, 
onlar iş başında 1 

Yunanlılar tarafından bir 
müddet evvel Korent'te karar
laştırılan kavun ihracatının ilk 
tecrübesi Viyanaya yapılmış
tır. Gelen haberlere nazaran 
Yunan kavunları Viyanada bü
yük bir rağbet görmüt ve kilo
su 44 drahmiden satılmıştır. 
Yunanlılar bu fiati çok ümit ve 
rici bulmaktadırlar. 

İhracat ofiıi Yunanlılann bu 
ani hareketleri üzerine bu gün 
saat üçte kavun tacirlerini bir 
içtimaa davet etmiştir. Bu içti 
mada yapılması mukarrer tec
rübe ihracatı etrafında görüşü
lecektir . 

Hububat piyasaları 
İhracat ofisine Hamburg' tan 

gelen malumata nazaran hubu
bat piyasalarındaki tereddüt 
ve endişe devam etmektedir. 
Hububattan alınan idhalat res
mi hemen her hafta değişmek
te, hazan tezyit bazan tenkis e
dilmektedir. Vaziyette İstikrar 
yoktur. Hava müsait gittiği 
takdirde Almanyada mahsulün 
iyi olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Yunanistanın paınuk 
rekoltesi 

Dün iktısadi mahafile Yuna
nistanda gele telgraflar Yunan 
buğday rekoltesi hakkında şım 
diye kadar yapılan müsbet tah
minleri nakzediyordu. 

Bu telgrafa nazaran, Yuna
nis tanın bir seneki buğday re
koltesi geçen senekinin ancak 
nısfı derecesindedir. Maamafih 
bu mahsulün kalite itibarile iyi 
olduğu da kaydedilmektedir. 
..... = ............ ....... 
Kambiyo Borsası 

Jsterlln 1030,00 Kuron 15,95,00 

Dolar 0,47 ,27 Ştllng: 3,36,25 
~~~~~~ ~~~~~~ 

Frank 12,02,50 Pezeta 4,96,00 

Liret 9,0l,50 R. mark 1,99,40 

FrllnkB. 3,38,ı5 Zloti 4.20 

Drahmi 36,10,00 PengU 'l,70,90 

Frank 1. 2,43,30 Ley 79,35 

Leva ti5, 10, Dinar 26,74,00 

florin 1,17,25 Çervoneç l0b8 

l:lor' a 
harici 

Altın 000,00 
'1 ecldiye 00,00 
Banknot OU0,00 

-··~ 
J.•lıanı ye'J'alı,iliıtın ne,· 

istikrazı dahlll 93,50 
DU) uııu nıuvahhade 72,00 
ikramiyeli Dcnıir}olları 3,75 

Jean PrCvost'nun o iki kitainnda 
bütün bu müşkül, fakat çok cazip 
gergüzqtin akislerini bulabilirsini:ı;. 

Evet, okunınaıı ı:aı·et sılcmtıh kitap 
Iar; fakat belki zamanımız Franı:;ız 

edebiyatının c mühin1 iki ve "ka.ıı 

Öyle bir m••k•le ile bütün lübbünü 
hül&saya imkin yok; bunun içindir 
ki fıuat düıtükçe onlardan, bilhassa 
o üç hiki.yeden tekrar bahıedeceği.z. 

"Zaten mina~n pek geoit olan bu 
ıinizm kelimeıi, biribirinden ayrı bir 

çok bal ve hareket tarzlanna alem 
olmuıtur. Bir kere Diojen'kiri kayt 

sızhk mi.natını bir tarafa bırakıp o

nu .sadece bir prensip, içtimai hü
kümler vermeğe yarıyan külli bir 

peşinhıiküm (prejuge) olarak telak
ki edelim. Kafası, insanların hisleri

ne, akıül amellerine, işlerin seyrine 

ahşık biı• kimıenin ıinizmi, düıünme 

E--<lcr. Bunun icin 0 zümrenin adam- kuv,·ctinin iyi bir ıurette idaresi ve 

ları, Yani hicbir meselenin halline en ba~it fareziyenin teı·cihi diye ka~ 
raı:, olrnıyi\n ve yine bir haJ çaresi bul olunabiliı-. Tecrübe sahibi bira
anyanlar, iıJt rır Ce en bUyük tragt"d dam ihtirasların menfaatlerden ku.v-

Elbise 
Belediye mensupla
rı için talimatname 

-- ·--
Belediye daimi encilmeni 

dün bir elbise talimatnamesi 
vücude getirmi,tir. Bu talimat
nameye nazaran belediye em
rinde çalııan her nevi resmi el
biıeli memur ve müstahdem el
biselerini kendi paralan ile ala 
caklardır. Şimdiye kadar elbise 
)eri belediye verdiğinden bu 
bütçede mühim bir fasıl teşkil 
etmekte idi. 

Badema elbiseleri gene bele
diye yaptıracak ve tirketlerde 
olduğu gibi, bedelini 12 ayda 
taksit suretile keı~ektir. 

Caddelerde duran 
otomobiller 

Son zamanlarda otomobiller 
bilhassa akşamları, müıteri a
labilmek için durak bulunma
yan yerlerde tekasüf ederek mü 
ruru uburu sektedar etmekte
dirler. Belediye kaymakamlik
lara bir tamim göndererek oto
mobillerini durak olmayan yer
lenk beklememelerini bildir
miştir. Bilhasaa bu vaziyet ak
şam Üzerleri köprü üstünde gö
rülmektedir. 

Seyyar satıcılar 
Seyyar satıcılar aleyhinde 

hekdiyeye bazı §ikayetler vaki 
olmuştur. Bazı satıcılarm hal
kın toplı:ntı yerlerinde herkesi 
iz' aç edici bir şekilde dolaşmak 
tadırlar. 

Belediye bunu • nazarı dik
kate alarak •atıcılar için muay
yen yeı·ler t~bit ctmeğe karar 
vermiştir. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmek 8,5 ta ve 

francala 13,5 ta ipka edilmiş
tir. 

Otobüs talima namesi 
Mimar Manceri şehir çöple

rinin fenni bir şekilde toplana
rak bunlardan iıtifade etmek 
İçin belediyeye müracaat et
mitti. 

Dl!İmi enciim.-n bu hususta
ki tahkikatını ikmal etmiştir. 
Bu müracaat hakkındaki kararı 
salahiyeti haricinde gördüğün
den şehir meclisi teşrinisani iç
içtimaına arzedilmek üzere ev
rakı hıfzolunmuştur. 

Istanbulun çöpleri 
Otobüs talimatnamesinin ih

zarı daimi encümence ikmal e
dilmiş ve dün makama tevdi e
dilmistir. Makam bu talimatna 
meyi .tetkik zdecek ve muvafık 
gördüğü takdirde matbaaya ve 
rilecektir. 

Talimetname gaZf'tele..Je i
lan edildikten sonra tatbika 
başlanacaktır. 

Kanalizasyon işletme 
nizamnamesi 

Kanalizasyon iılelme nizam
namesi belediyece ihzar edilmit 
ve berayi tasdik şehir meclisi 
içtimalarına talik edilmiştir. 

biribjrini İptal eden veya sönüp gi
der. Menraatler baki kalır ve niha
yet galebe çala ... Binaenalevh bir a
damın, gerek kendisi, gerek başkala
rı icin yalnız menfaatleri kale alması 

d&lıa akilane bir harekettir. Çok mü
dahenc cönnü, bir hikimi mutlakın 

veya ancak çekinıen İnsanlann fikir 
yürüttüğünü duymdş bir kimsenin 
ainiznlİ, dalkavuklara kartı bir aksül 

amel ve mürailiktf"n iıtiknh ifade 
eder. O zaman tınetin adiliğine de
iil, kafanın aıhhatte ve cesaur oldu

ğuna delildir. Tacite'in Vakayina
me'sinde, güzel nutuklara ve alice
nabane hareketlere birer ıaik arama 

sının sebebi iıt• budur. Çok güzel 
bir sinizme daha rasgeldirn ki bu, 

bir gençlik hicabı veya İnce bir a
dam saygısından batka bir ,ey değil 
dir: bu nevi sinikler, kendi hareket

lerine pek necip saikler atfetmek is
temezler, bunun sebebi de göıterebi 

lecekleri necip saiklerin ancak kıs
men doğru olduğunu hissetmeleri, 

Çolak Hayrinin dün 
muhakemesi başladı 

Hayrinin vekili tarafından isteni
len tahliye talebi reddedildi 

Son günlerde iıminden sık 
sık bahıedilen Çolak Hayrinin 
muhakemesine dün ikinci ce
zada başlandı. 

Hayri Ef. polisi ifayı vazife
den menetmek cam kırmak, ve • 
saireden maznundu. Okunan 
kararnamede diğer cürümler
den Hayri Efendinin men'i mu
hakemesine karar verildiği, yal 
ruz polis Şükrü Efendiye bira
hanede tabanca çekmek cür
münden dolayı mahkemeye sev 
kedildiği bildiriliyordu. 

Maznunun hüviyeti tahkike
dildikten &onra isticvabına baş
landı. 

Hayri Şükrü Efendiye haka
rette bulunduğunu inkar ede
rek vak'ayı şöyle anlattı: 

- Ben Galatada, Holivut bi
rahanesinde oturmuş, bir arka
daşımla rakı iciyordum. Sivil 
biı· adam yanı..;.a sokularak ba-
na: 

- Haydi dışarı çık! 
Diye bagırdı. Polis olduğunu 

bilmediğim için: 
- Sen kimsin? Diye sor

dum. 
- Dışarı çıkınca kim oldu

ğumu anlarsın .. Dedi. 
Dışarı çıkınca bana hakaret

te bulundu, sonra da kasatura 
ile beni iki yerimden yaraladı . ., 

Maznun Yuzuf Ziya Beyin hü 
viyeti tesbit edildikten sonra 
isticvabına batlandı. 

Yusuf Ziya Bey linçetmek 
tabiri le ne muhalefetin, ne de 
muvafakatin kudedilmemiş ol
duğunu söyledikten sonra: 

- Bize muhalefeti, menfaat 
temini için yapıyorsunuz, diyor 
!ardı. Biz de cevap olarak men
faat temin edenler kimlerse ce
zalarını görsünler, demek iste
miştik. 

Reis hatırlattı: 
- Fakat, siz ceza görsünler 

dememişsıniz, linçedilsinler de
mi§siniz. 

- Linç tabirinden onu k11s
detmiştik. 

- Linç memnu işlerdendir. 
Linçedilainler demekle halla 
kanunlar aleyhine tahrik etmİf 
oldunuz. 

- Efendim, ceza&ı verilmeli 
demek İstemiştik. 

- Söyleyin bakalım, linç ne 
demektir? 

Yılmazın mes'ul müdürü şu 
cevabı verdi: 

- Halkın bir adam uzerine 
hücum ederek ihkakı hak etme 
si demektir. 

- Bunun böyle olduğunu bil 
diğiniz halde halka !inçi nasıl 
tavsiye ettiniz? 

Yılmaz meı'ul müdürü bu su 
ale münasip bir cevap bulup ve 
remedi. Müddei umuminin ev
rakı mütalea etmesi için muha 
keme 22 lemmuz bırakıldı. 

Dünkü celsede maznun veki
li tahliye talebinde bulunmuşsa 
da müddei umumi mev 
kufi yet halinin devamını 
talep etti. Mahkeme de 
bu talebi kabul ederek ~ahit cel 
bi için muhakemeyi 22 temmuz 
çarşamba gününe bıraktı. Papazın muhakeme· 

Linç ne demektir? sine başlandı 
"Bunları millet linçetse yer- Muallimi bulunduğu Odiaya 

den göğe kadar hakkı varciır . ., 
ıeklinde yazdığı bir fıkra mem Rum mel<tebinde Sekiz yıışm-
leketin emniyet ve asayişini ih da Katina isminde bir lcız ço
lal ve halkı kano;nlar aleyhine cuğuna taaallı'.'ıt ettiği iddia e
tahrik eder mahiyette görülen oilen papas Antinin diin ağır 
Yılmaz gazetesinin mes'ul mü cezada muhakemesine başlan-
d .... d'' 'kı·-, 1• ceza mahkeme- dı. Muhal·eme, bilt bi hafi ola-
uru un ı ·- . 

si huzuruna sevkedilmittir. •;ık cereyan etmektedıı-. 
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MDÜ·k··;F.A~st'un. i.stira· 1 Fransızların milli 
bati ruhu ıçın bayraını 

Bir kaç gün e';el ~laly.ad.a Bu gün Fransızların 14 tem-
vefat eden dük d Aoat un ıslı- muz milli bayral"'1ı oldugu için 
rahati ruhu için dün İtalya sefa f ransız sefaret konağında bir 
ret konağında bir ayini ruhani resmi kabul yapılacaktır. 
icra edilmiştir. Merasimi dini- M .. dd -:~-;;- b .. 
yede sefirler ve sefaı·etler erki U eıumumı ugun 
nı, İtalya tebeasındım bir çok geliyor 
kiınseler hazır bulunmuşlardır. -Gemi tabipleri için 

ANKARA, 13 - Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti ge
mi tabiplerine mahıus bir tali
matname yapmıştır. 

Bünyan kayrn~kamı 
ANKARA, 13 - Bünyan 

kaymakamı Sıtkı Bey vekalet 
emrine alınmıştır. 

düşiirn1ekten, veyahut atj için bir 

vait (lltına girmekten çekinmeleri
dir. "Göğüs gerdim; kaçmak pek 
tehlikeli idi de ondan." 

Bunf., doğrudan doğruya bir it 
yapan adamların şİnİzmidir; filıı:ir 8 .. 

damlarının, mücerredalla uğratanla
rın sinizmi de yine çeşit çeıittir. Te 
f<'kkür tarzı siıteml~rc tnail olan bir 
kimse için sinizm pefİnhiikmü, hiç 
lıir hulyaya kapılmamasını ve muh
telif kısımlannın biribirine iyice bağ 

1ı olmasını ar.ıu ettiği biı· içtimaiyat 

sistemi İçin temel vazifesini eörebi. 
lir. Tarihi maddiyecilik mezhebini 

' bu nevi ıinizmf" bir misal diye göı-
lermek kabildir. Bu ıinizm ınsana 

putları kırmanın vereceğine benzer 
ve şiddetli zevkler temin eder. Vak
tile, butün yeni ve altüıt edici fikir
lerin ortaya atılması tehlikeli oldu

ğu zamanlarda bu zevk her halde 

daha tiddetli idi: tehlike, nefse iti
madı l>irkaç misline çıkarıyor; hatır 

gönül tanımıyan vecizeler herhalde 

Geçenlerc:le AP.karaya giden 
müddei umumi Kenan Beyin 
bu gün Ankaradan avdet etme
si beklenmektedir. 

Halk bilgi derneğinde 
Halk bilgisi derneği ağus

los bidayetind" bir An 1dolu 
letkik seyahatma çıkacaktır. 
Bu seyahatta mahalli halk 
ananaları toplan:ıcaktır 

olan hazzı temin e-diyoı-du. 

Ne yazık ki mücerredatl• uğra
ıan kimıelt:rjn sinizmi ekseriya, böy 
le olmaktr:n ziyade, çocukların ıiniz 
mi cinıindendir. 

Bir çocuk arkadaşlarına, babaıı
nın İfgal ettiii yüksek mevkii veya 
ailesinin servetini methetmekten vaz 
geçtiği zaman, kendisinde peşinhü

küm, ablak kayıtlarına riayet aibi 

feyler lıulunmaması ile teiahura kal 
kışacaiı yaşa gelınit demektir. Bu 
iki göıteriş de, ayni ihtiyaçtan nqet 
eder: başkalarını kendi kuvvetinise 
inandırmak ihtiyacı. Bazı malUmat
füruılann, benzer1~ri ortaımda ıi

nik olmalan (lıilhassa tarihtinaslarr 
kasdcdiyorum) • kendilerine büyük 

meselelerin künhü ifta edildiiini 
zannettirmek içindir. Bazılarına in
aanlar ve hl\yat hakkında :ulimce 
hülıümler verdiren saik de, kediye 
ciğeri pis bulcfuranın aynıdır. Haya

ta iıtirakten mahrum olacakları ve 

hiçbir töhret, mevki hıraı onların 

Vila11ette 

Yollar 
Vali dün yolları 

teftiş etti 
Vali Muhiddin Bey dün Bo

ğaziçinin Rumeli kısmındaki 

yol inşaatını teftiş etmiş ve la
zım gelen emiı·leri vermi§lİr. 

Tasarruf 
Muavenet fulından yapı). 

makta olan sarfiyatın tasal'raf 
dolayısile yapılama yaca " ı vila
yete bildirilmiştir. 

~BBrift~ 

Maarif müdüriyetinde 
yeni teşkilat 

Maarif eminliklerinin lağvı 

dolayısile İstanbul maarif mü
diriyetinde bazı tetkilat yapıl
mıştır. Fakat bu te,kilat resmi 
kadro ile alakadar olmayıp ih
tiyacata göre bir taksimi veza
if teşkilatıdır. 

Maarif müdürü Haydar Bey 
bilumum reımi mektepler i§le
rile müdür muavini Hıfzırah

man Bey de keza resmi mektep 
işlerile meşgul olacaktır. 

Vekalet umum müfettişlerin 
den Reşat Şemseddin Bey de 
ecn .. bi ve ekalliyet mektepleı;
ne bakacaktır. Mumaileyh as
len müfettiş olduğundan bu va 
zifeyi idareten yapacaktır. Re
şat Şemseddin Bey teftitlerine 
de devam edecek, sair vakitle
rinde maarif dairesinde me,gul 
olacaktır. 

Eminlik muamelatı 
devrediliyor 

Sabık maarif emini Muzaffer 
Bey dün maarife giderek mua
me!atın devri ve .teslimi ile meş 
gul olmuştur. 

- ---- ·--
Raylar üstiinde 

uyunur mu? 
Evvelki gün lzmirde Kemer 

de Boşnak Mehmet namında 

birisi, raylar arasında gölgelik 
bir yerde uyumuf. O sırada 

tren manevra yapıyormuş. Ray 
!ar üzerinde bir adamın uyuya 
bileceği kimsenin aklına gel
mediği için, manevra esnasın
da vagonlar Mehmedin üzerin
den geçmif, adamcağız parça
lanarak ölmüştür. 

Eczanelere ucuz ispirto 
ANKARA, 13 - lıpirto in

hiıarı bundan sonra beher kilo 
İyotlu ispirtoyu eczanelere 80, 
saf ispirtoyu 150, esanslı İspir
toyu 160 kuruştan verecektir. ----

Edirneye giden 
hukuk talebesi 

EDiRNE, 13 (Husuıi) 
Buraya gelen hukuk talt-besi 
vali, belediye reisi, avukatlar 
ve halk tarafından karşılandı. 
Kendileri muallim mektebine 
misafir edildiler. 

mıyacağı ıçindir ki cemiyetin iizcri-

ne tükünneğ'İ tercih ederler. Bir 
Juvenal'in ilcme yağdu dığı ıps.ız 

sapsız küfürler; bazı rahiplerin, dün 

ya iılerinde itibar ıöıterilen ;ahte 
faziletler aleyhinde ceıurane talakat 
leri bize, soğukluktan mahrum kal
mak c<"zasına uiraımt çocuğun tatlı. 
dan istikrahla bahıetmeıini hatırla· 

tır. 

Henüz aenç yaşta bulunan ve gö
nülleri ne zaman iıterıe fÖyle bir 
ıilkinip hayatlannı beğendikleri yo
la koyabilecek kin1ıelerde ise ılniz• 
mİP bilakis artık harek te a~ildiği
ne, hariçten adme fikirlerin ve ki-. 
lapların bir tarafa bırakıldığına de
!alet etmesi kabildir .. Bu ıinizm, o 

kimselerin terkeltikleri ıeylere i~tih 
fafla balıtılılarını ııöstermez; bilakis 
arzu ettikleri ,eyler kartısındl\ zeha .. 
b>. kapılmadıklarını ve hazır oldukla 
nm haber venr. Ahlaki ve edebi kla
ıik terbiye ile büyüm~ş kimselerin 

de bu terbiyed•n ıilkindiklen za. 

Muvaffak 
Bir sergi 
Mimari ve tez.yini 
san'atler talebesi 
bir sergi açtılar 

Dün, Güzel San'atler Akade
misi mimari ve tezyini san'a -
ler talebesinin 1930 - 1931 deı·s 
senesi talebe mesaisini ihtiva 
eden bir serginin resmi küşa ı 
yapılmıştır. Sergi on gün müd
detle Akademi binasında umu
ma açık bulunacaktıı·. Se .. gide 
mimari talebesinin mesaisi her 
türlü takdire şayandır. M. Aiıı
le'in nezareti altında çalışan ta 
!ebe büyük bir istidat ve inki
şaf göstermektedir. Son ıınıf 
talebelerinden Reşat Beyin A
kademi projesi, Affan Beyin ek 
mek fabrikası bu inkit•fın mu
vaffak birer misalidir. 

Dördüncü aınıftan Reşat B. 
leyli orta mektep projesinde 
çok muvaffaktır. Bu eserin Mo 
dada İn§aaı tasavvur edilmekte 
dir. Mimari talebesinin yüksek 
mesaisine bundan daha vazıh 
misal aramamalıdır. M. Aigle
in muavinleri olarak çalışan Se 
dat ve Hikmet Beylerin mesai
leri de a§ikar olarak görülmek
tedi~. Gene son sınıftan Edip 
Beyın konser salonu, ikinci sı
nıftan Leman Cevdet Hanımın 
istasyon projesi her türlü tak
dirin fevkindedir. Kadınlarımı
zın ciddi aahalarda muvaffakı
yetli çalışmalarını büyük bir 
meserretle kaydetmek lazım. 
dır. Afit kısmında muvaffak o
lanPerihan H.mı, resim kısmın 
da birinciliği alan Melahat Ha
nrını da tebrik etmek vazifedir. 

Resim kısmı pek fakirdir.Ser 
gide yağlı boya olarak teşhir e
dilen üç konkur tabelasından 
başka ciddi bir'etüde tesadüf e
dilmiyor. Senelik mesainin tef 
birinde bu Üç rakamı teessür u
yandırıyor. İlhami Beyin ikin
ciliği kazanan Prometeıi de gü 
zeldir.Hatta iıtidat ve istikbal 
itibarile birinc:iliiii alan eser sa
hibine faiktir. Yalnız Melahat 
Hanım eserini daha bitmit ola 
rak kar§ımıza çıkarmıttır. Me
lahat Hanım Namık İsmail Be 
yin talebesi, çok kabiliyetli o
lan llhami Bey de Çallı İbra
him Beyin talebe.ıidir. Talebe 
ve muallimleri tebrik ederiz. 

İdam mahkiıinu 
Ali Ri:a:a dün lzmitte 

idam edildi 
Bir aedikli oo.batıyı öldürdü

ğü sabit olduğu için idamına 
karar verilen ve bir aralık tev
kifhanede açlık ,revi yapmajia 
kalkan Ali Rıza zmite sevkedi 
!erek, hakkındaki idam hükmü 
dün sabaha kartı infaz edilmiş
tir. Ayni cürümden dolayı on 
bet seneye mahkum olan Ham
di, mahkı'.'ımiyet müddetini ge
çirmek üzere dün hapiıhanev"' 
sevkedilmiştir. 

Şehitlikleri imar 
cemiyetinde 

Şehitlikleri imar cemiyeti 
dün akıam toplanarak bazı 
hususab müzakere etmiıtir. 

di]erin hayalın temin edebileceği 

Jeylerin en lcabaaına. en zİnf't~izine 

doğru gitmeleri mün1kündür ~ onlara 
en doğru gözüken yo• hudur, çünkü, 
bu yol, kitaplnrın1n hulyalarından 

en uzak olanıdır. 
Hareketlerimizin nıebdei oluncn 

sinizm daima faydalıdır: çünkü o za 
man en fena netice ile de kartılatma 
ia haz:ll' olmanın bir ,eklidir "O"e a
nwll hikmetin illı prensİpİ de böyle. 
c:e en fena ihtımalleri derpiı etmek· 
lir. Fakat bu s~nizmin nazariyatını 
kurmu~ olan muharrirler ondan hiç 
bir istifade elde edemediler. Nicolai 
Machi1'velli, taın bir terbiye görınü~ 
kimselerin bir türlü üzeı-lcrinden a~ 

lamadıkları dogruluga vf' iffete ma

lik olduğunu nıuariyeleri altında 
. l' • gıı: ıyemedi ve Floransa Cüınhuriye 

ti'nin o nazırı hiçbir zaman bir. dev

let adamı, batta orta halli bir diplo· 

mat addolunmaclı. ( Les epicııri
e11' fr:mçais, p. 17 - 21 )» 
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1 • iDAREHANE - Ankara cadde- Gençlik öğre1nmek isteyor ~~İF~ ~ {~~: ! 
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.. oNo: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

3 
6 

12 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

ayhft 400 kurut 800 kurut 

" 
750 

" 
1400 

" 
" 

1400 
" 

2700 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruı 

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

Gazetemiz ilinlann me.'uliyetini 

Cemil Bey salonda gazete görecektim, dedi.. • E M A N E T • K A Z 
okuyor, karısı Meliha Hanım Bu safiyane olduğu kadar A T iİ i \A M • -R-J A M A 
bir şeyler dikiyordu. Bir aralık müthit itiraf anaıını da, baba- M • K T N • S -fi· E N 
Cemil Bey burnunu çekerek, ımı el. dondurdu. Faik ta o ak- EM E.K • K A -~lLİI 
başını gazeteden kaldırdı: şaııı yemeksiz kalmakla kabaha L ._'. -Ş • R -

1 
-Z E • -E S 

-Y a'hu, tuhaf bir koku var, tmr tamir etmiı oldu. <" 

dedi, bez kokusuna benziyor. Hadiseden üç gün ıonra şey 1 1 z A r E il • R E • A 
Karısı da bavayı kokladı: tan çocuk, mutbahtaki muılu- ı • EN A F - S • L A F 
- Evet, dedi, bez kokusu- ğun deliğini a:ı:ami bir itina ile 

Dünkü şeklin halli 

1214587891illl 

•• • --- - ----• • ~ kabul etmez. 

Kendi elbiselerine baktılar, iyice kapadı ve musluğu da ala 
sağa sola baktılar. Meliha H. bildiğine kadar açtı çok geçme 
ayağa kalktı, öteki odalara git- den hasıl alanneticeyi memnun 
ti. Bir de yatak odasına girdiği ve meaunt seyrediyordu. Su ya 
zaman ne görsü<n, küçük Faik vat yavaş taştı, mutbahm içi 
efinde bir kibrit kutusu perdele bir göl halineinkilap edince,. 
ri tutuşturmağa çalıtıyor. yerde ne varsa, hepıi de yüz-

- Hay melun çocuk hay! meğe başladı. 

1=~-=· ·=----= 
- ··i-l·-1--1--- ••• 

'ı 
1 
l 

Bugünkü Hava 
Dtin azami hararet 30, 

asgari 81 derece idi. Bu
gtln ruzgir mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık-

Evi mi yakacakı;ın? Bu çocuk Fakat apartnnanm alt katın 
öldürecek beni.. dakiler, gayri muntazır bir duş 

---- .L=Cl - -1 • • - - - - - - - ·i--1-1 •• • - - - - - - -1--1--1 • • • ---
1-1··-l:ı. -

~ ı: ı Füa.11 
1 Sen fransızca 

Meliha Hanım, şiddetle ÇO· altında kalınca kıyametler kop 
cuğun elindeki kibriti aldı. Ka- tu. Yukarıdan gelen su aşağı 
namın feryadını itiden Cemil katta ne yatak, ne çacşaf, ne ki 
Bey de gazetesini bırakıp kot- lim, ne kitap, hiç bir tey bırak 
muştu. Hadiıeyi anlayrnca, kü- mamıftı. Cemil Beyden bağıra 
çük F ayığı bir temiz döğdü. bağıra zarar ve ziyan istiyorlar 

Faik, kızarmıt yüzünü oğuf- dı 
tonluktan sonra: Küçük Faik boynu bükük 

- Ne yapayım? merak et- bir vaziyette köteye büzülmüt 
tim. yangın nasıl oluyor, onu kavgayı seyrediyordu. Hadise 
---··-.. - -- mehma emken yatıttırılınca, sı 
!erinden geçerken bizimle otu- ra çqcuğa geldi. Bittabi temiz 
ran bir a"'ada§ımız ona takıl- bir dayak daha yedi.. Faik to-

Yeni şekil 

Soldan sağo. 

ı - Sövmek (5) Çabuk değil (5) 1 
2 - Büyük (4), Damar suyu (3) 1 

içilecek şey (2) 
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bilmezsin 
Oteden beri adetimizdir ya! 

Karımıızdakinin velev ki tÜP· 
beli de oalun bir bilgisizliğini 
veya zaafını ketfettik mi bu ha 
kikati hiç bir şeye feda etme
tiz ..• Her ıeyi gözümüze alır, 
onun cihaletini mutlaka yüzü
ne vurunız. Bu bir nevi kabada 
yılıktır ki; deyme muharrirler 
•ndan vaz geçmezler! .. 

mak istedi ••• dedi kiı katlandıkça: 
- Şu yalıları görüyor mu- - Ne yapayım, tufan naaıl 

sun Etem!. oluyor, onu görmek istedim, di 
- Evet!. __ .ı 

yonıu. 

-Amma şu beyaz büyük ya Cemil Bey, bu itin dayakla 
lılan?.. halledilemeyeceğini anlayınca 

- Evet görüyorum.. bir az da ııasihata başladı: 
- Bunların hiç biri ben;m - Pekala, öğremnek istiyor 

d ··ır egı ... sun amma, tecrübeden evvel 
Etem ciddi bir taaccüp tavri bir de gelip bizim fikrimizi sor. 

le cevap verdi: Sen bir şey öğrenmek istedin-
- Y aa .. Matallah ne çok ya de, biz "olmaz" mı dedik? 

3 - Görmek (5). Edat (3). 
4 - Fransızca qk (4) KE (2) 

Yüksek (3). 

5 - Efıane (5). 
6 - Edat (3). Terbiye (2). Bir 

hayvan (4). 

7 - Sinirlilik (8). 
8 - Para ile çalıftırdan adam. 

(4). Göz (5). 
9 - Semt (4). Batma T ili.Ye e-

din, içine tütün koyun (5). 
10 - Irk (3). Yuva (2). Su (2). 
11 - Tabanca (5). 

Son günlerde gazetelerde 
bu çefit münakaşalar arttı .• He 
le bunlardan biri haftanın en a
şağı dört gününde mutlaka bi
rinin yüzüne fransızca bilmedi 
ğini vuruyor. Bu fransızca bah 
sini kurcalayan zatlar acaba 
bir fraruıızca denanesi mi aç
mak niyetindedirler.? Oyle ise 
talebe celbetmek için daha se
vimli bir siatem takip edilebi· 
lir. Kaldı ki; bu birbirlerinin 
fransızca bilmediğini binlerce 
kari önünde bağıran ııevat yek 
diğerile sıkı sıkı ahbaptırlar 
da .... Bir acı: kahvenin kırk yıl 
hakkı vardrr. Darbı meseli söy 
lene söylene eskidi de mi hük
mü dü9tü.? • 

lın yokmut !.. Halbuki Faik o fikirde değil 
Franııızca bilmeyenlere çıkı· di. Yapmak istediği şeyi söyle 1 _ Dahili uzuv (9). 

fan bu ahbaplara birisi sorsa: ıe, ne anasmrn, ne babasının 2 _ Meyva (4). Samimi defil 

Yukardan aşafı 

- Almanca bilir misiniz7 müsaade etmeyecıeklerini bili- (4). 
- Hayır... yordu. fakat: 3 _ ltalyada tehir (6). Yapmak 
- İngilizce? - Artık merak etmeyin, öğ ( 

H ' 4). 
- ayrr. renecck feylerin çoğunu öğren 4 _Emirler (5). istida (6). 
- Ruaca?.. dim, dedi. 5 - Sesini çıkanna (3) 
- Hayır. Cemil B. ve Meliha bu son 6 _Şehir (6). 
- ltalyanıcal sözü memnuniyetle telakki et- 7 - Nida (2). Uzuv (2). Kuleıi 
- Hayır.. tiler ve genit bir nefes aldılar. meıhur eski bir tehir ( 5). 
-Mapllah yahu!.. ne çok Çocuğun elinden çektiklerine 8 _Birden bire (3). Dil (5) 

lisan bilmiyornınuz?. deae yeri artık J>ir nihayet aeliyordu. 
"' 9 - Nota (2). Uzuv !4). 

değil midir?.. Faik bir hafta meleklere bile 10 _Bal (4 ). Maksat (5). 
Hangimizin ne bildiğimizi nümuoei imtisal olacak derece 

11 - I.....,t (2). Ayak diremek 
söylerken değil, sorarken arat de uslu oturdu. Mütemadiyen 

( 4). Hicap (2). 
tınnak daha iyi olur.. Çünkü dü,ünüyordu. Ant\st babası, ni ·-· .. -··----··········-·-----··

insan dostunun bir kuıuru
mı görüne bımun tashihini ga 
ııete ıütunların.da mı yapar? 
Bir dostum benim pantolonu
mun münasebetsiz bir yerinde 
bir delik göne gelip kulağı
ma: 

falso yapmayalım diye hep iyi- hayet bu çılgın kafada şuur de 
ce bildiğimiz makamlardan ga nilen ıeyin nümalanmağa yüz 
ıı:el okumak adetimizdir. tuttuğunu tahmin ederek haz. 

Niçin seversiniz ? !anıyorlardı. 
Bir 'hafta ıonra kapıda oynar 

keın, Cemil Beyin arkadatlarm 
dan irfan Bey ziyarete geldi. 
Faik hemen irfan Beyin kuca- Pantalonunda delik var. 

Diktir! .. diyecek yere, gazete
de bana hitaben: 

Aizizim ! Ben sana böyle çü
rük kumaştan pantalon yaptır 
ma demedim mi idi ! .. 

İşte delindi!.. diye açık mek
tup mu yazmalıdır? •. 

Benim anladığım esaslı bir 
"okta var. Ulu orta laf edebil
mek için fransızca bilmek ne 
zamandan beri 9art oldu! .. Ha
riciyede memuriyet mi alıyo
ruz? ••• 

Etem isminde Üıküdarlı ıan 
atkir bir dostum vardı. 

Bir gün vapurla E.mirgan ön 

Bizim atk anketi devam edi
yor. İki güne evvel Doktor Ab
dullah Cevdet Beyin cevabı 
çıktı .. Eğer bir şey anlayabildi 
nizse aşkolaun ! .. Görülüyor ki; 
doktorun aık hakkındaki fikri 
de anlatılır şey değil... Yalnız 
bir nokta var ki; onu ap açık 
yazmış. Anketçi soruyor: 

- Niçin seversiniz?. Dok
tor cevap veriyor: 

- Tabiat baharda niçin ye
tillenine onun için! .• 

Bu cevabı okuyunca (yetil· 
lenme) diye avamın aşk ıstılah 
ları arasında mevcut kelime
nin manasını anlachm. .• demek 
doktor bey de yeıilleniyor! .• 

FELEK 

- lKİNCİ KISIM -

Bürhan Cahit 
Silahla iddia edilmiyen hak 1 tarınak için ayağa kalkınıttı. 

.e şereflerin bir mana ifade et· Bu kıyamın önünde (Guro) 
mediğini bütün tarihi mücade- nun Parisli delikanlıları (Ai
le ile görmüş bir millet hiç bir lebni) nin Afrika devtirmeai 
'elkine kapılmadan kendiliğin· uydurma askerleri, Miralay 
den kavraya bilirdi. (Bremon) nun Fransız eblisesi 

Türk 1920 senesinde bera - giydirdiği ermeni çeteleri nasıl 
ber yaşadığı milletlerden yük- durabilirdi. 
sek olduğunu bu kararıyla is- Bütün sevkulceyt merkezle-
bat etti. ri galip devletlerin muzaffer 

Ermeni, Amerikalılardan is- orduları tarafından tutulmut, 
tiklal rica ediyor. Rum Atina- silah depoları mühürlenmiı, 
dan imdat bekliyor, Arap Al- topları kamalarından aynlmıf, 
lenb· ordularının kendisine es· ordusu dağılmıt, eli ayağı bağ. 
ki saltanatını iade edeceğini lanmıt olan Türk milleti bir ta 
zannediyordu. ze ordu çıkarmak için hiç zah-

Türk, dört sene kan döken, met çekmedi. 
ta Karpat dağlarına kadar gi- Boğuşmasını bilen bir mille
dip F ransuva Jozefi Rus baskı- tin kıyam etmesi için otuz bet
nından kurtaran Türk, bugün lik krop topları, fabrikadan ye 
de kendi şerefini ve ocağını kur ni çıkmıı ingj,liz tüfekleri ara-

ğına atıldı. Yavaşça: 
- Oh, irfan Bey ne iyi etti 

niz de geldiniz. Gelin, gelin, 
size bir şey göstereceğim, de
di. 

- Ne göstereceksin Faik? 
- Siz gelin! 

- Peki beni nereye götüıü-
yorsun? 

- Siz gelin dedimya, sür
piriz ! 

irfan Bey, çocuğu takip etti. 
Faik banyo salonunun ooune 
gelince, kapıyı birdenbire açtı 
ve irfan Beyi hızla içeriye ittik 
ten sonra, kapıyı kapayıverdi. 

masına hacet yoktur. 
En büyük zafer düşmanın 

elindeki silahı alıp onu kendi 
silahile mağlup etmektir. 

Bunu ancak Türk askeri yap 
mıttır. 

Cenup cephesine inerek va. 
ziyeti eline alan Miralay Celal 
daha bu mıntakada tamamile 
askeri bir hareket yapmadan 
milli kuvvetlerin, Urfa'ya ka
dar gelen ve Ermeni, Arap gö
nüllüleri tarafından istikbal e
dilen bir fransız kıt'asını ta
mamile imba ettiklerini Namık 
Bey ismini taşıyan bir kahra
manın bu hareketi idare ettiği
ni öğrendi. 

Bir genç kahraman da (Ayın 
tap) da Fransızları ihata etmit 
ti. 

Buralarda F ranıızların ne İş 
leri vardı. 

Urfa gibi, öz türkün tarihi 
bir mamuresinde Amerikalı bir 
Mis hayrathane açmış, Ermeni 
çocuklarını büyütüyor, J~e
ral Guro'nun ordusunda bir ta
bur kumandanı buradaki sey
var Arap asiretlerile Türk' e 

Sonra babasını çağırdı: 
- Baba, baba .. Gel bak, gel 

bak, ne göreceksin? 
Bu srrada banyo odasında 

Fayığın annesi çırçıplak banyo 
da bulunduğu için, böyle bir
denbire bir erkek içeriye girdi
ği zaman manzarayı tasavvur 
edin. Kadın ne yapacağını fa
şırmıı, İrfan Bey ne söyliyece-
ğini ıatırmış .. 

Cemil Bey banyo odasının 
kapısını açıp, çırçıplak kansını 
irfan Beyle görünce şatırdı. Za 
vallı İrfan Bey: 

- Beni affedin, diye keke- 1 

liyordu. Kücük Faik beni bir
denbire bur~ya soktu, kapıyı 1 

kapadı .. 
Faik te arkadan hiç istifi 

bozmadan şu cevabı verdi: 
- Cinayet nıı.sıl olur onu 

görmek istiyordum baba! 
SEM 

karşı mukavele imzalıyorlardı. 
Miralay Celal ilk iş olarak 

milli mücadeleyi bu cephede te 
sis eden genç kahramanlar ara 
smda askeri tertibat yaparak 
müdafaa hattını birleştirdi. 

Türk Adana'yı hemen kami
len işgal eden Fransız oı·dusu
geride bıraktığı geniş Arap ül
kesinde kendi öz vatanında i
miş gibi hiç ihtiyat tedbirleri 
almağa lüzum görmeden hare
ket ediyordu. 
Düşmanın yardımcıları Arap 

atiretleri, casusları da ermeni 
çeteleri idi. 

Fransız kuvvetleri Ehli sali
bin Şark seferlerinde buralarda 
bıraktıkları tarih harabelerine 
tesadüf ettikçe gururlanıyor, 
(Tuloz) rahiplerinin, (Alp) 
şövaliyelerinin gelip geçtikleri 
bu toprakları benimsiyorlardı. 

Hakikatta aradaki fark ıu 
idi. 

Asırlarca evvel (Kudüs) da
vası için Anadoluya ve Arabis
tana akan Garp sil5hşörleri o 
zaman bütün bir müslüman !tit 
lesine çarpıp !urrlmı• !arılı. 

Piyangomuz 
Kur'aya iştirak edecek olanların 

fiş numaralarını neşrediyoruz 
36 Y eıilkoy mübendiı mektebi sokağı doktor Sadettin B., 
37 Edirne Çetme sokak numara 8 Kamiran B., 
38 Eyir•sultanda Merkez perukii.n Necip Fuat B 
39 Fatih Ha)'.darda 3 numarada Didar Hanım. 
40 Eyip Otakçılar numara 38 Refik B., 
41 Galata Hrzll' oğlu Han Kemal B., 
42 Beyoğlu Tünel civarında 86 numara Saim B., 
43 Samatya Hacı Hıımza maballe.i merdivenli çefme sokak 19 Saba-

hat Hanım, 
44 Süleymaniye Alipaşa yokuşu Maılak ıokak 11 numaı a Bekir 8. 
45 Musevi mektebi altıncı smıf talebesinden Davit Ef. 
46 Koska Mimar Kemalettin numara 8 Ihsan B., 
47 Taksim Cümhuriyet meydanı 54 numara (Talia H. 
48 Kurtuluı Nıılbant sokak 78 numara Ahmet Şevki 8 .. 
49 Kadıköy Mimar Sadrettin sokak Meb'us Ferit Celal Beyin hane· 

Teşekkür 
Birader ve pederimiz 

Cimcoz Beyin ebediyete intİ 
layııile gerek bizzat cenaze 
rak eden ve gerek bilvasıta 
taziyet eden zevatı kirama • 
arzı teşekkür ve ihtiram etrn 
kün olamayacağından gazet 
ııtasile minnettarlığımızı 
eyleriz efendim. 

Biraderi: Evlatları; Şerif• 
met Ali Seli.h. 

Manken tatbika 
Gülhane Tatbikat Me 

ve Seririyatı Müdüriyeti 
Pratisiyen etibbaya (Ma 
tatbikat) kunu 1 ağusto 
cumartesi gününden iti 
başhyacaktır, devı: m e 
istiyen etibbanın cuma 
pazartesi ve perşembe 
leri saat 10-12 arasında 
!adiye Muavini Doktor 
Ziya Beye müracaat etııı 
rica olunur. 

ıinde Hatice H., ·-·ROSEMAfL 
50 Panııaltı F eriküy tayyareci Fethi sokak 12 - 1 numaralı apartıman- ı 

da Nimet Hanım Dit Macunu 
1 O dış/eri beyaz l atır. di< etlerini 51 Ye,ildirek çorap fabrikaar ustaoı bı-ahim zade Hasan rfi Bey ' 

vetlendırir, emsalsiz hassalar~ 55 Melek Muhiddin H. Pangaltı Erkeneğon caddesi 195 No. 
fls lezzeti ve guzel koku•~ !erinden Mehmet Emin Bey 
temayıiz eder. Satıcınızda RO 

53 Kadıköy Ebeönü •okak No: 14 Ihsan Bey MAiL bulunmadıj\ı takdirde 
54 Kalamı§ No: 28 mimar Selim Zeki Bey meccanen bir numunelik gıi 
55 Melek Muhiddin Hanım Pangaltı Erketefon caddeıı 195 Ne rilmek üzere adresinizi biıe 
56 Şehzadebaşı Balaban mahallesi 27 No. Bedia Hanım dirıniz: 
57 Dem>. fabrikaları heyeti fenniyesiııde Zeki Bey 

Pervanidi;; 't'C E-lızapi~ 
58 Kadıköy Kalamı§ 9 No. Turhan Bey 

\slan f! Jn. Galat•. l;ranlı 59 Merkez kumandanlığı emir zabiti Yüzbafı Zeki Bey 
60 Aksaray Haseki caddeıi Bostan mahallesi 32 No. Latif B~ 
61 Macar Ziraat mektebi Mö•yÖ Velter, 
62 Kadıköy Bahariye caddeci 99 numara Seniha Hakkı H., 
63 Karamürsel aıkerlik ıubeıi reiıi Hüsamettin B., 
64 Balcıyan han SS numara Artın Balyan Ef.1 ' 

66 Maılak m~allesi Fethi B., 
66 Küçük Bebek 31 numara Azade H., 
67 Altuni zade ŞehislAm sokağı 1 numaralı kötkte Ahmet B., 
68 Eıkitehir birinci tayyare taburu 21 inci bölük gedikli pilot Ad-

nan B., 
69 Göztepe esbak Maliye Nazırı Ferit Pata köıkü Muzaffer B., 
70 Selamsızda Maliye şubesi tahsildar katibi Halit B., 
71 Erenköy İstasyon karırsmda Mümtaz B., 
72 Erenlııöy lstaıyon kartmndn Tulı'.ii B., 
73 Bayazıt Tavıanlatı mahalleıi Yenidevir sokak 3-5 numara SllimB., 
75 Pan!l"lltı Lin:ıo aparlımanr 3 numara Oğüt Nihat B., 
76 Şe!ıremaneti Fual Paşa türbesi karşmnda numara 32 Dilşat H., 
77 Kadıköy Sakız ağacı 21 numara Ata B., 
78 Aımalı Mescit Papazyan apartıman numara 11 Boğoı Ef~ 
79 Bayazıt Camcı Ali mahallesi 13 numara Şahabettin B., 
80 Ortaköy Hamidiye sokak 26 numara Fahamet H., 
81 Otel Bı·iscol lsmail B., 
82 Fatih Draman mahallesi Çeşme sokak 9-11 numara Ali Mazhar 8., 
83 -Geiwe asliye mahkemesi hukuk hAkimi Nail B. kerimesi Naıide 

Nail H., 
84 Adapazarı Aziziye mahallesi 124 numara bakkal izzettin B., 
8S Süleymaniyc Vefa caddesi 21 numara İbrahim Veyıi B., 
86 Ankara H.ikimiyeti Milliye matbaaornda Edip B., 
87 Ankara evkaf umum müdürlüğü himaye evrak memuru Faik B.,; 
88 Ankaı·a Jandanna umum kumandanlığı mutemedi Rüttü B., 
89 Kuzguncuk Nakkaş tepe numara 62 Ihsan B., 
90 Bakırköy Fazlı Pata akaretlPrİ 69 numara Şen zade Atıf B., 
91 Oıman1ı Bankası lstanbul ıubeoi Retat Tevfik B., 
92 Ankara hakimiyeti Milliye matbaaor arkaıında Soğuk kuyuda bak

kal Mehmet Efendi vasıtaoile sabık muallime Refia H., 
93 Ankara Yeniıahir Seddülbahir caddeıi doktor Fuat Bey kerime.i 

Ayl.ıan H., 
94 1' Bankaıı memurlarından Zeki Kadri B., 
95 Ankara lstnnbul kuyumcusu Mahmut Bey vaoıtaıile numara 181 

de AhmeL Emın B., 
96 Ankara lotaıyon büfesi Hü•eyin Remzi B., 
97 Balıkeıir K. 1. T. 40 A Nermi Bey oteli Nejat B., 

Şimdi F ranaız ve İngiliz si
lahlarına Araplar yol açıyor, 
Ermeniler de kılavuzluk edi
yordu. 

Miralay Celal Anadoludaki 
İşgal kuvvetleri kumandanının 
gizli bir emrini elde etmitti. 

Bu emirnamede İfgal mrnta
kasındaki Arap, Ermeni, gürcü 
ve kürt olanlara serbest mua
mele edilmesi, Türklerin sıkı 
bir dikkat altında bulundurul
ması tavsiye ediliyordu. 

Ve hadiseler de bunu kuv
vetlendiriyordu. 
Adananın köylerine kadar 

Türkelere kartı sert bir müca
dele ve tethit başlamıftı. 

(Erivan) dan (Toroı) lara 
kadar hayali bir Ermeniıtan 
kurmak iddiasile dünyanrın her 
tarafından akın akın gelen Er
meniler tetkil ettikleri gönül
lü alayları silahsız, müdafaa
sız Türk köylerine hücum edi
yorlardı • 

Cem.ıp mıntakalarrndaki A
rap aşi•·etleri bu sefer de 1 ngi
liz altınlarile maaıa baglanmış 
tı • 

( Devamı var ) 

Hacılar, feyhler timdi de 
(Şam) da (Halep) te eski Mı
sır' ın şehvet ve sefahat alem
lerini yaşayan Fransız zabitle
rine hizmet ediyorlardı. 

Bütün bu havalide bu toprak 
ları İ§gal eden Avrupalı asker
lerin yalnız bir düımanı vardı: 
Türk. 

Ve hakiki Türk Arap mınta
kası üzerindeki •tiretler, Hali
fenin cihat ilan edip ecnebi or
dularına karşı harekete getir
mek istediği bu Arap kabilele
ri yine Türklere karşı gazve 
yapıyor, Türk köylerini talan 
ediyor, feyhler, seyyitler süla
lei tabire mensup şerifler bu 
nankör çöller içinde Mekke'ye 
şimendifer yapan, susuz Arap 
çöllerine Darende, Niğde, Er
zurum köylüsünün bakırını sa
tıp su getiren Türk' e karşı la
net kasideleri okuyorlardı. 

Türk Milli kıyamını o kes
kin şuur ve idareyi veren tarihi 
levhalardan biri de işte cenup 
mmtakalarının b:.ı elim manza
rası idi. . ' 

Bursa 
Çekirge hastanesi asa 

mütehaasıslığına tayin ed 
Gülhane asabiye serirİ 
baş muavini 

Dr. Riza Remt 
Bey Ulu Cami, Maksem 
desindeki yeni muayene 
nesinde hastalarını ka 
başlamıştır. 

Darüııafakaya Tale 
Alınıyor 

1 - Kayıt muamelesi 
temmuzdan 15 ağustosa) 
dar devam edecek ve ( 
ağustosta ) kayıtlar kapıl 
caktır. (kayıt muamelesi 
zar, salı, perşembe günl 
saat ondan on yediye ka 
yapılır ) 

2 - Mektebe kabul 
ları tunlardır: 

A - Anadan, 
veya yalnız babadan 
ve muhtaç olmak. 

B lık mekte 
dördüncü sınıfına terfi e 
ve ya bu derecede tahsil g 
müı olmak. 

C - Emrazdan salinı 
her suretle talı.sile elve 
olmak. 

3 - Yatı 10 dan at' 
ve 13 den yukarı olmam~· 

4 - Bu prtları haiz ola 
lar arasında Türkçe, kıra• 
İmli ve hesaptan yapı!aC 
müsabaka imtihanını kaz• 
mak. 

5 - Müsabakayı kat 
nanlar, alınacak talebe ıJl 1~ 
darından fazla ise bunla'' 
tii.bi olacağı kurayı boş çe 
memek. 

6 - Talipler ilk müracl 
atlarında hüviyet cilzdanl 
rını (Nüfus kağıdını) Mekt 
vesikaları ve azami bir 5e' 

nelik çiçek aşısı vesikalaf~ 
sıhhat raporu ve 3 adet 
togr.ıfi getireceklerdir. 

çinde çahımağa başlamışt•· 

* * * 
(Kukan) aıiretleri atlıl') 

evvelki gece Fransız işgal~ 
tında kalan Türk köyünü b ~ 
rak ahalisini katliam etnıişl ~ 
etYa ve hayvanlarını alıp i" 
türmütlerdi. 

F ranaız kumandanlığı ol 
dinde yapılan tikayete ce" 
verilmemittir. 

Mirala.! Celalin iıgal nıııı1j 
kasındaki teşkilatından ald~~ 
raporlar.Fransız aıkerlerill~ 
Arap atıretlerinin ve Erli' ı' 
intikam alaylarının T ür1'1j, 
kartı açtıkları kanlı mücade 1 
yi hatta teşvik ettiğini itb•1 

diyordu. .
1
• 

Halbuki mukabele etınelı ~ 
teyen Türk silahının karı•j\· 
onlardan evvel Fransız bii ıJ 
leri çıkıyordu. .• ~ı· 

F a~at, ana hatları, nıillı~ılel 
yamı ı!an eden Büyük Nfı ~ 
Meclisince çizilen Türk "11~ 
hudutları üzerinde bir g it 
Türk ordusu harekete geÇı11 
ti. 



Meclisin 
(Başı J inci sahii~de). 

dim. Yalnız on bir ay beledıye reıs
liğim vardır. Bir de burada aranıza 
girmek bahtiyarlığını kazanmııun

dır. . · 
Matbuat hürdür fakat, kımsenın 

faziletine dokunmamak ve en mu
kaddes olan devlet rejimine de".let 

. . aetirmemek şaröle. 
otorıteııne zarar , . 
Artık hiç ıüphem yok kı; muhterem 
Hükümetimizin batında bulu~ zat 

k datlan ve bütün Meclıs ne ya ve ar a .
1 

• 
cagız... matbuatı fazı ete ırca 

pıp yapa • 
. . · eden kanunu yapacagız. 
ıçın ıcap 

(Alkıtlar) · 
Yunus Nadi B.(Muğla) - Muhte 

rem arkadaılarım; matbuat meselesi 
mevzubahı olduğu zaman haya.tının 
otuz bu kadar senelik müddetinı, Y~
ni hayatını onun uğruna vakfetınış 
bi.- arkadaşınızın da bir iki söz söy
lemesini fazla saymazsııınız diye 
ümit ettim ve bu ümitten cesaret ve 
kuVYet alarak bu kürsüye gelmeğe 
biı· vazife bildim. 

Bir hakikat 
Matbuatın ehemmiyetini cümleniz 

takdir ediyorsunuz. Bunda tilpbem 
yoktur. Buna sarih ifadelerle ve .kat' 
idelillerle vakıf bulun.'.'y.oruz. Filha
kika matbuatın çok büyuk olan ~·;r
met ve ehemmiyetini anlanıak ıçın 
onun bir an yok olduğunu farzetınek 
kilidir o zaman etrafınızı karanlık 
b. uh·ı· • deta bir adem deryası-ır m ı ın, a . . b 
nın kapladığını hissedec ... suuz u 
kadar ahıtıktan sonra dünya~a ne!er 
olup ıı;ittiğini bilmemek ve ı~sa~ a
rın neler düşünmekte oldugun an 

· · kiinat habersiz k~lmak bu nih~ye~~ 
içinde dehtet verici bir ıuie:UR ~at
lanılmaz ağırlıklorı altında ~ un-

k .1 _,_ e bo~ulmak dımek m.3,ezamcav a b .. 
olur Bu İtibarla matbuat ugun 
her milletin hayatında ve te~ü-
1 :..nclc birinci elzemi yet dereoes~°:' h_a 
/fJ medeni bir tesis ol.-k medv~ru bi
rıa':kin itıal ve mub.afaza ~. ıyor ve 
zannolunur ki kaybe~ek to;rle dur
•un, bilakis artırıp .ıı:ıdeclekd ~· ~bia~ 
böyle oken timdi bıze o ugu gı 
bazı memleketlerde zaman zaman 

tb itan Çok acı fiki.yetler yapıl-ma ua ed . . 
dıiı da görülmüttür m .. eruyeti~ 
bir çok faydalı yüksek m'.'e11esesı, 
dimek. zaman zaman ~nı~~· ve 
İnsaniyete zaralar da getırebilir;;;•~ 
raplar da verebilir. Maat~eeH 
da bir hakikattır. Çünkü ınsa~ığ~ 
d . .. teki.mil bu en kuvvetli mu 
aıma mu .. . . daha do. 

esıeseıi bazı ımJetler ıpn, 1 
rusu bazı milletlerin bazı h~yat dev• 
releri için iki ta1afıda keskin bir kı
lı~ mdıiyetini haiz.dir: ~yle lı<r ~
·,ç cnu kullanmayı bilmıyen naehil 
tlleı·ce kazalar ika ederek cemiyetin 
ııtırabım mucip olabilir. Meseli 31 
mart hi.disesinde çok yakin bir tarih 
olmak üzere kendi meml~t.imi~i 
l:Ö% önüne alaralc hatırlıyabilın": k~ 
Şeyh Sait İsyanında, Men~en ırtı
caında matbuatın oynadaıgı meşuuı 
rolleri pek iyi fark ed':"' vatan~q!a· 

k haldı bir iğbırar ve ınfial 
rını ço d kil . 
ile matbuat aleyhdarlığın a ço erı 
gittikleri ıı;örülebilmittir. 

31 mart lıi.di..,.ini hareket ordusu 
!.astırdı. Bastırmaya bilirdi. O za
man Türk tarihi batka cereyanlaP 
içinde yürüyerek belki bambqka 
saf' alarda biterdi 

Menemen hıidi~ri 
Mürettep, umumi ve irticai Şeyh S.
it isyanını Türk milletinin daima ak
lıselim ile beraber ıı;iden kahraman
lığı bertaraf etti. Aksi takdirde tim
di bu memlekette yalnız cumhuriye 
tin değil, hatta müstakil Türklüğün 
yerinde yeller eıebilir, tanlı bir vıır
lığın sefil bir zillet ve esarete inkili.p 
ettiği görülürdü. Menemen hi.diıeci 
behemehal yükselmek azminde bulu
nan aziz Türk milletinin butekii.mül 
ve itilii.sına kartı yapılmıı, fakat uya 
nık Türkün yılmaz himıneti ile oldu· 
ğu yerde basbnlmıt mezbuhane bir 
savlet oldu. Ancak bütiin milletçe 
haysiyet ve menfaatine mutabık mu
vaffakiyetle..Je beı·taraf edilmit olan 
bu hidil'ielerin he.- biri Türk milleti
ne maddi ve m nevi büyük ziyanla
ra mal olmu!:l11r. Yok yere maıum 
bir tek millet ferdinin ve bir kuruf 
millet parasının ziyanını çekemiye. 
cek kadar temiz fıtratlı olan vatan
daşlar bah•utliğimiz hi.d.iselerdeki 
ziyanın insanca y Uzlere, bın1er~ ve 
scrvetçe milyD~4tl3ra mal oldugunu 
gOrdükten sonı·a ınatbuatın o işlerde 
oyn1'dığı ınc~·Jm ruhlara lin.e~ eder
ken şüphesiz bilhi~~ o an ıçın pek 
mazur ve çünkü gayri ihtiyari ve 
kendilerini alamamışlardır. Bu pek 
mll:.ı:ur ve çünkü gayri ihtiyari ve 
gayri kabil içtinap olan mübalaP,ala
ra ıı:ö<~ matbuatı öyle alabildiğine 
bir se•be1tlikle hareket edemiyecek 
surette çelik çenbere koymalıdır. Bu 
gün yin~ 18tırap verici bazı hid.iseler 
öniirı.de azİ'i? v-e muhterem arluı<la,la
rımı bu türlü ınübalilgalara düımetc: 
ten tahzir ctn1t-k hi:S:H!'atına za'Ju•1 
bulunyorum. Tedbirleıin f.\lu ort~ 
böyle siddetlileri bana ~ocuhı<luğ1uma .1 ku .. cük bir maceracıgı atır attı. 
aı b" · d h Bahçe;,,izdeki ağaçlardan ırın e e 
nüz uçmağa başlamış ~İı kuf,_Yanıı 
su görerek takip etmiıtım. r.ihayet 
hir daim üzerinde onu yakald'?'. 
Korkudan çırpmmalarile ben çocugu 
da helecanlara uğratan kuş yavruıu 
elimde iken ağaçtan inemiyecektim. 
onu uıul ile kuıağırmn bir kenarına 
yerleıtirerek ağaçtan indim ve İner 
inmez hemen yavruyu çıkardım aln
ına, heyhat ki. zavallıcık kuııağuı 
•rasında ,öyle böyle bir bzyikten 

ve belki biraz da havaaızlıktan ölüp 
gitmitti. 

Her şeyin içinde oldulu gibi 
Efendiler; alelıtlak fena değiJdir, 

bi.likis hatasız kaide olarak ifade 
olunabilir ki, matbuat alelıtlak iyi .. 
dir.Mutlak ıurette iyi olr.n her §eyin 
içinde olduğu ıı;ibi matbuatta dahi 
zaman zaman, tıpkı gÜ<t.:el bir çiçek 
tarlaıına karııan yabani, muıır hat .. 
ti zehirli otlar kabilinden fena uoaur 
larda bulunabilir. Bu fena un.iurla
nn mazarratlartnı izale ederken alel 
ıtlak iyi olan matbuatın çok kuvvetli 
faydalannda her hanıı;i bir noksana 
meydan vermemek birinci derecede 
nazarı dikkate alınacak bir vazifedir. 
Bunu yalnız meıleğinin menfeatini 
dütimen bir gazeteci olarak değ~I• 
belki gazetecilikteki ruıuh ve tecru
besini milletin yıikıek menfeatlerine 
hadim kılmak isteyen bir mebus ola 
rak Heyeti celilenize arzediyorum. 

Yüz karası mahluklar 
Bu sözlerime bakılarak çok sev

diğim matbuat mesleğimde yüz ka
raıt olan bazı mahlUklara kartı mü .. 
samahak8.r hareket etmek iıtecliime 
hükmediJmemeıini rica ederim. Mat 
buatın faydalanndan memleketi 
mümkün olduğu kadar fazla mütene
İm için bu medeni tesisin feyzini 
ve aelasını ihlii.1 edebileceklere kartı 
manasız hasım olmakta beni belki ön 
safta bulacakaınız. Hakikaten bu yüz 
den memleketin çektiği ıstıraplar ve 
ziyanlara geçirdiği tehlikelere artık 
yeter olmuttur. ı 

Matbuatı hiç sıkmaksızın bu güzel 
neticeyi. temin etmeninıe daima elde 
bulunduğuna kaniim. 

Gazetecilik tariki ile 
Efendiler; otuz bu kadar senelik 

matbuat hayatımda gazetecilik tari
ki ile yapdabilen iyiliklerin ve fena
lıkların pek çok misallerini görmü
tümdür. iyilik namına bizzat kendi 
kalemimle istihsal ettiğimi zannetti
iim bazı neticeler derece derece ha
yatnnm hakikaten pürüssüz iftihar 
veıileleridir.Bunların bir tanesini zik 

retmekliğime müsaadenizi istirham 
edeceğim. Umumi harp baılamııtı, 
bilihara galibiyetle biten müdafaa11 
ile kendi batına dünya tarihini taklip 
etmit olanÇanakkale çokaılntık vazi 
yette idi, orada atacağımız fiıelderin 
kapsollannı Almanyadan kaçak ola 
rak getirebiliyorduk, henz Romanya 
harbe girmemitti. 

Bir tarihçe 
Fakat Sırbi.stan merkezi Avrupa 

ile irtibatımızı kesen bir hi.il olarak 
ortada duruyorc! J. Sırbiıtan cephesi 
yarılarak rn«kezi Avrupa ile ittisali 
mizin temLıi elz '.'l1 cörünüyordu.Bu 
açd< hakikatı o Zlllnanıa merkezi u
munıUine söyledifim ve Sırbiıtan 
cephesi yarılmak üzere müttefikleri
mizin tazyıkını teklif ettiğim zaman 
(böyle bir hareket Türk mertliğile 
nasıl telif olunabilecek) tereddütle
rile karıılatllllflun. Arkadatlarunı ı 
ikna edemiyen sözlere bedel bu va
dide tiddetli makalelerimin müttefik 
)erimizi icbar ettiğini görmekle bah 
tiyar oldum. 

15 - 23 ıı;ün gibi kısa bir fasıla zar 
fında Sırbistan cephesi yarılmıt. Av
rupa il? doğru mııvasalamQ t-in 
olumuı, ÇaD"kkJ.ıre ceplerde ve ba
vullarda kaçak eıya olarak değil, bel 
ki vagonlarla ve trenlerle yardmı ye
ıi,tirmeğe imkan hasıl olmutur. 

Namuslu matbuat esası 
Küçük büyük böyle misalleri te

addüt ettirebilecek ayni zamanda yir 
mi senelik mebus olan otuz bu kadar 
senelik bir gazeteci vatandR
'ınızın, ve bütün bu ıı;azetecilik ha
yatımda Türkiyede namuslu bir mat 
buat esası bulunduğunu daima gör
düın. Bütün bu müddet zarfında mes 
leğim içinde karışan fenalar ve fena 
lddar da zaman zaman her sağlam 
bünyeye arız olmağa çalışan ve ya 
nükıcden baıtalılclar mahiyetini haiz 
olmuıtur. Matbuat bünyemiz esaıen 
sağlamdır, ve bu sağlamlık'a esasen 
gayot temiz özlü hamur olan Tiirk 
milletiqin sağlamlığına dayanır. Bu 
esaslar elde iken fenalıkları hatta ko 
!aylıkla bertaraf etmeğe imkan bu
lunacaRını kabul etmeklğimizde ha
ta yoktur diyorunı. Efkirı umunıiye 
nin hll\kkile tenviı-i me~eleıi yalnız 
matbua.tın uhde"ine terettiıp eden 
bir vazife değild;r. Matbuat kadar 
bu künü dahı, belki daha ziyade 
bu kü~ıü efkarı umum.iyeyi tenvir 
edecek bir yüce tepedir. Buradan 
millete hitap olunur, ve yalnız bura 
da deiil her ve•İle ile her yerde sık 
sık tekrar olunacak bu hitaplarla mil 
Jet daima üzerinde yürünülmekte 
olan yolların en doğrusu bakında ir 
,at edilmit olur. Bizde yanlı,lık mu 
halif ünvanı verilen ve hakikaten 
müzevirden başka bir fey olmıyan 
!fazı gazetelerin son zamanlarda her 
kesi sinirlendirme taşkınllkları bu 

günkü istizah ile §u heyecanlı içti
maa <aik olmut bulunuyor.lnkilabın 
ve inkilip fırkasının müdafii bir ga4 

zeteci olarak hiyanet matbuabrun 
hezeyanlarile mücadeleye gİrmİf bu
lunduğumu muhterem arkadatlarnn· 
la bUtün millet biliyor.Naçiz tahsmı
dan bahsetmek için değil, belki ye
gi.ne ıilihları tezvir ve ifıat olan 
bu ıı;azetelerin netriyatındaki mahi
yetindeki anlatmak için onlardan bir 
gazetenin batındaki müıeccel vatan 
haininin ıı;üya ağır ittiham olmak ü-
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tarihi celsesi 
zere bana tevcih ettiği isnatların 
en belli batlılarına huzurunzda ve 
Büyük Millet huzurunda bir iki keli
me ile temas etmek isterim. Bu va
rakparede o müseccel vatan haininin 
sekiz on &Ün musırran tekrar ettiği .. 
ne ııöre ben milyonlar sahibi bir ka 
runum. Milyonları da galiba gayri 
metru el çabukluklarile toplamııım
dır. Delil olarak sayıyor: 

1- Beyoğlundaki Türkuvaz ııa
zinosu binaıı benimdir ya 2SO ya 
400 bin liraya alırutnn. 

2 - Bomonti fabrikası benim
dir. 

3- Zıngal ormanlarını ben almı
fım. Ve saire ve saire. 

Biraz tevkkkuf 
Şeref ve namuıun zer,cleı·jnden 

mahrum olan bu herifler benim mil
yonlara malik bir karun olduğumun , 

bu suret1e delillerini vererek efkarı 

umunıiyeye ıunu demek ister 
ler. - Hatta isterleri fazla - diyorlar: 
itte Cümhuriyet Halk Fırkaaından 
bir adam ki on sene evvel bet parası 
yoktu. Şmdi milyonlara malik. Tabii 
diierlcri de hep böyle, Halbuki dört 
tarafta millet açlıktan kırılıyor. 

Şimdi bu efsaneler iizel'İnde biraz 
tevakkuf edelim: 

Efendile; Beyoğlunda bir Türku
vaz binası olduğunu hepiniz bilirıİ· 
niz.. ıizi namuı ve ,erefirnle temin· 
ederim ki ben bu dakikada dahi bu 
binanın sahibi kim olduğunu bilmi
yorum. O kadar yazdıkları ve söyle
dikleri halde hatta tekzip etmek için 
bile tahkika lüzum görmedim. Bana 
elin binası beni alakadar edecek bir 
ıey görünmedi ve halada ıı;örünm~
mektedir. Bomonti fabrikasının İs
veçli bir firkete ait olduğunu bilirim. 
Sermayesi tahvilatla temin olunan 
ve galiba ekseri eshamı muayyen bir 
ailenin malı olan bir tirkettir. Aran
sa bor..,da satılan aksiyoları bnlu
n11r belki. Bu fabrikanm bi~ tek aksi 
yonuna dahi malik olmadığımı söy
lersem ıaıarıınız tabii. Zıngal onnan 
tirketine gelince, bu ıerına.yeıının 
pek büyük ekseriyeti Belçikalılar ta
rafından konulan bir Türk anonim 
şirketidir. Ormanlar Sinop Vilaye
timizin Ayancık kazasındadır o taraf 
lı arkadaılar veya gelip geçerken uğ 
ramıt görmüt olanlar bilirlerld bu 
ıirketle ilk defa olarak Türkiyede l>ü 
yük bil' onnan fennin en ıon teıİ&a· 
tile itletilmeğe çalıtıyor ve pek ya
kın bir atide senevi yüz bin metreyi 

ıı;eçen en büyük randumanile itleme
iede baflıyacaktır. Şirket ,imdiye 
kadar bet milyon liradan fazla mas
raf ihtiyar eylemittir ancM..ifin az~ 
-i ilk tahminlere mutabık. ılmıa
dıiı cihetle timdiye kadar xaaıa maa 
raf yapılaakta devam edilmiı ve ser 
mayedarlara ve bilhaısa hi11darlara 
b.ir santim bile tenıettu verilinemiı
tır. Ve bu hal bizzarure bir müddet 
daha böyle devam edecektir. 

Meclisi idare azalıfı 
Buıirkette Mecliıi İdare i.zioıyun. 

Olanca ali.ka ve telrayyüdüm her 
mecliıi İdarenin vazifeoi öyle olmak 
lizmı ıı;eldiii üzere -lelı:etimizde 
~yle bürük bir iı vücuda getirmek 
ıçaa -mretle ıimdiye kadar bet 
mıilyonu döken ali.kaclarların, hakla
rının ve menfeatlerinin ve binaena
ley~ ~niyetlerinin malıfuziyetleri
ne ıtına etmekten ibaret olmuıtur. 
~~mh.uri;ret Hükumetine dahi ıirket 
ıçın cıddıyet ve azameti niıbetiode 
her türlü salahiyeti ıı;östermekten ha 
li kalmamıştır ve kalmıyor. Bütün 
mümasil vaziyetlerde olduğu aibi 
bu şirket muvacehesinde gösterdiği 
pek ciddi, pek samimi hayırhahlık lı 
met Paıa Hükümetinin ebedi bin bir 
şerefinden birini gerek Hükümetin 
göıterdiği itina ve ihtiml\m İ§İn ıer 
mayedorlardan daha çok evvel ve 
daha fazla eaa en memleketimize te 
min etmekte olduğu ciddi ve yüksek 
menfeatten ileri geliyor. 

Bir mamure 
Efendiler; düne kadar bir köy ha

linde l,u lunftn Ayancık kasabamız 
bu orman itletme tirketinin en aari 
tesisatı yUzünden bu gün karadeni
zin kuytu bir köteıinde hir Avrupa 
lı mamure. halini almıt ve eğer hal
kımtz çalıtmasını bilirse nesillerce 
devam edecek refahı ve ıervetin bü

tün c,;babını şimdiden kazanmıt olu 
yor. Ve arkadatlarıma haber vere
yimki benim bu şirkette dahi bugü
ne kadar bir tek aksiyonluk bile ala
kam yoktur, Olsa ne cürunı olurdu 
ne cinayet. Fakat itte millet kürsü
sünden alenen söyliyorum ki yoktur 
efendiler, yok. 

Anlıgamıgacakları işler 
Çarpık kafalıların, mülevveı secire
lerin ve ıncPun vatan hainlerillin 

ebediyyen anlıyamıyacakları bu itler 
Cümhuriyet Halk Fırka11na men
sup her ferdin fahrile, terefle, büyük j 
zevk1e seve ıeve yapacatt ve niha- 1 
yet muvaffakiyetle bal'lracağı mem
leket hizmetleridir. 

Peki efendiler, benim servetim 
yokmudur? Bu fakrnm mı ilan edi
yorum? Hayır efendiler, benim ıcrve 
tim vardır, ve aciz muanzlannın hav 
salalanna sığınıyacak kadar büyük 
hazineler halinde. Bendeki büyük 
servet hazineleri evveli Cümburiyet 

Halk fırkası erkan ve efradının hep ı t hükı'.lmeti elde etmeje çalıtırlardı. 
sinde bulunan ideal hazinesidir ki "Bunl~rın ya~tıiı d~ aynen budur: Ya 
biz onun üstüne kurularak memle- zdanle, neırıyatlarile halkın efkarını 
ket ve milleti daima yeni, nurlu ufuk letvit ederek terrör yapmak, gaze
lara ıı;ötünnek için ferih ve fahur teleri ıustumıak ve harekete ıı;eç-
çalıfır gideriz . mek. 

"En büyük servet hazinesi., Bunların istedikleri 
idealist bir meslek adamı olarak 

bu memlekette matbuatçılığı son 
telıii.mül devresine götüren gayreti
min eseri lıtanbulda Ciimburiyet 

müessesatı halinde bir abide ıı;ibi di
kilmit bulunuyor. Fakat söyliyorum 
ki maddi ve manevi kıymeti yüksek 
diğer bir hazin« olan bu servetin bu 
gün için yarı paraıı hili peyderpey 
ödemekte olduğum borcum olsa da 

bana göre asla gam değildir. Çünkü 
memlekete timdi ye kadar benim yap 
tıklarnndan daha büyük hizmetler 
görecek olan bu müesseseyi benden 
sonra ve benden daha ku vvetlo ida
re edecek Türk vatandatlarını he
men hemen yetittirmİI bulunyor
dum. Efendiler, Üzerlerinde tıpkı ide 
alim ıı;ibi çal14arak vatana dört tane 
Türk çocuğu ibda ediyorum ki; on
larda benİD\ İzlerimde yürüyecek 
aonuncu ve en büyük ıervet hazine
mi ıe,kil ederler. 

Bulanık suda 
Muhterem arkaclatlarım; Büyük 

Meclis heheyecanla matbuat meoele 
sini tetkike sevk eden sebepler bazı 
müzevir ve hain insanların bulanık 
suda balık avlamak üzere bir kıo

mıru şimdi arzettiğim yolda tama
men yalan ve dolana müıtenit, hay

siyet,iken, hünnetsiz ve hatta mille

tin mukaddesatına taarruz tekillerin 
deki neıriyatından ibarettir. Benim 
gördüğüme nazaran bunlara cür'et 

veren vaziyet ise güya mevcut ka

nunların tatbikatta namus ve haysi
yeti, inkilii.p ve mukaddesatı muha
fazaya kii.fiteminat tetkil edememek 

te olmaaı zannıdır. Bu zan doğru 
mudur? Bence ceza itibarile kanun

larda ki.fi hudut mevzu ve mevcut

tur. Yalnız uıulde sür'at noktanı var 

dır. Maahaza ;, madamki bir vesile 
ile tekrar ele alınmıt bulunyor, ceza 
ları ve usulleri ıı;üniin gösterdiği ih
tiyaçlara cevap v~ bir matbuat 
kanıınu tanzimile bu mesele kökün
den halledilmit olur. 

Korkaklar 
Hain olan korkaktır. Her hangi 

bir hezeyanı 111üteakip pençeoi yaka 
11nda oldufunu bilecek, hain bir yaz 

mak için on kere yüz kere dütüne
cek ve hatta sizi t-in ederim ki 
nihayet ıı;azete çıkarmaktan irlı:enk 
selimeti kö,_inde oturmakta araya 

caktır. Bir maksat uirunda her lııe

li.ya ra&- ,_,. ile çatı,..cak olaa 

lar yalnız idealist İnsanlardır. Ha

in kalplerin ve kafalann ebedi bir 

busran ile -ıırum oldukları terde 

bu ulvi ideal hasisadır. Tekmil oluna 
cak bu kanunu teminatın yanı batın 

da hainlere nefretle mukabele ve mu 

amele edecek olan Türk milletinin 

merdane tezahürleri ıı;elir ki bu da 
hiyanet ve c•nayet erbabına karıı 

vatan selimetinin fili teminatını tef 
kil eder (Alkıtlar). 

Ali Saip Begin beyanatı 
Ali Saip Bey (Urfa) - Muhte

rem arkadatlar; benden evvel söz 
söyli yen hatip aı·kadllflanm matbuat 
hakkında ki.fi derecede Heyeti Celi 
lenizi tenvir ettiler. Onun İçin uzun 
IÖylemiyeceğim. 

10-12 senedenberi matbuat kanunu 
nnu tadili! uğratan bir arkadqmız 
ıdatile arzediyorum ki, bu gün ko

nuımakta olan meselede matbuat 
kanunu veya matbuat iti yoktur. 
Meseli gazeteci kılığına giren ve 
metrutiyet devrinin l>~rviş Vahdeti 

sine, Sait Mollasına, Reli Cevadına 
benzeyen bet altı seeserinin (Bravo 
sesleri) her ne bahııırna olursa olıun 
gemi azıya alarak, Yalan ve iftira 
tertip ederek efkirı tefvitle acaba 
rejimi, Cümhuriyeti Y•kabiJir miyiz 
zihabına düımeleridir. IJte bir ınüd
detıenberi bufikirle çalıtan ve matbu 
at hürriyetinin arkaıına rizlenen 
böyle bir kaç serseri türemittir. Bun 
lar rejimi kuranlar, müdafaa eden
leri yıkmak istiyorlar. Otedenbcri 
rejimi müdafaa eden, rejim İçin ça
lııan fedakirların haysiyetine, terefi 
ne tecavüzler yaparak ortalığı ted
biıederek, terrör yaparak vaziyete 
hi.kim olmak İstiyorlar. 

Efendiler; Sait Molla ve arkadat 
lan da böyle yapmıtlardı. Onlar da 
sureti haktan görünerek fırsat gel
diğini zan \"e tahmin ederek yazıla
rı ile hainlere hareket borusu çalıp 

Efendiler; tarih bir tekerrürdür. 
Onlar metrutiyeti yıkmak iıtiyorlar 
dı, bunlar Cümhuriyeti yıkmak isti
yorlar (Yıkamazlar seoleri). 

Efendiler; mütarekeden bugüne 
kadar müteaddit kanlı hadiselere 
tahit olduk. Çeı·kes Etem hiyanet 
etti, düıman cepheıine iltihak etti. 
Giderken bütün avenesini birlikte gö 
türenıedi. Fakat o zaman Çerkeı 

Etemin bıraktığı hain arkadatları 

nı bulup tecziye etmek kolay, çabuk 
bir it değildi, ltte elendiler; bunla
rın içerisinde kalanların batında ola 
rak hainane hareket eden Arif Orug 
bunun bir mioalidir. 

Pasu kuranlar 
Efendiler; tarikati salihiyeler, 

l:anirde vatan için pusu ~ranlar 
Menemen hadisesini yapanlar acaba 
tamaınile yakayı ele verdiler mi? 
Efendiler, bunlar tamamen yakayı 

ele •erdiler, ancak bunların bir kıs
mı teeziye edildi. En hainleri dıtar
da kaldı. 

lıta Menemen hi.disesile alakadar 

olupta, hadiseden bir kaç gün evvel 

firar edip İımi Menemende ıı;eçmi

yen Abdülkadir Kemali de bnnun 
misalidir. Şimdi fırsat bekliyorlar. 

Bunlardan lıtanbulda Arif Oruç 

ZekerirYa, Ahmet Kadri, lzmirde 

Zeynel Besim, lsmail Hakkı, Sırrı 

zamanı ıı;elmittir zannediyorlar. 

Fırfsat ıı;elmittir zannediyorlar. 

Y azılarile, hareketlerile o hainleri 

inlerinden çıkarark mqrutiyet namı 

nı vererek lı<r muhalefet fırkaoı yap
mağa çalıfıyorlar. IJte aoıl konuıula 

eak ve tedbir alınacak mesele bu· 
dur. 

EfendUer; bunlar devri sabıkta 

yaptıkları ıı;ibi hemen bir harekete 

ıı;eçerek vaziyete hakim olacakları

nı zannediyorlar. Akıllarına f&llll"UD 

Fakat, Gazinin memlekete ve vatana 

verdiii ruh o kadar yükoek •e ulvi
dir ki her hangi bir hiyanet haliııde 

Hilldlmet ku-netleri harekete geçme 

elen eVl'el -leket, ••lan çocuklan 
ne yapacalılan kendileri bilir .,. va
zifeolni derhal yapar. 

Ne zannediyorlar? 
Efendiler; lzmirde Sım denilen 

bir ıı;ueteci vardır. Bundan bir ıı;iin 
ev•el gelen gazeteoinde ( l ımi kir)'e 
Sandır oeoleri). d.mittir ki «EfMJdi 
1 ... , beyi ... , Pqalar hazaratı! çekili
niz, millet sizden nefret ediror•. . 

lıte efendiler; Meclioe, Meclioin 

f8haiyeti maneviyeaine ve reialerimi 

ze taarruz ediyor. Bu adam naııl 

oluyor da hili gazete çıkarıyor? 

Gazetelerin tesiri 
Muhterem arkadatlarım; gazete 

)erin tesirini daha fazla İzah edilmek 
için Şeylı Sait isyanında Şeyh Saide 
SOrlllUftum bana dedi ki : Gazete
lerin yazılarından cüret aldun. Caze 

telerin yazılarından hükümet yoktur 
zannettim. Onun için iıyan ettim• 

O halde sen gazetecilrri nasıl ta
nıyorsun diye 10rdum. «Yatını, ba
şını almıf, ili tahıil görmüı, saçını 

sakalını bu uğurda ağartmıı adam
lar zannediyordum• dedi. 

Ondan sonra bir kaçını gör .. 
düm. Gülerek ıı;azeteciler bunlar mı 
imiı dedi. Gazetelerin hariçteki nq
riyatının tesirlerini hepimiz biliriz, 

hepiniz bilirıiniz. itte bu yazıları 

okuyan efki.rı umumiye bunlan ha
kikaten memlekete nafi adamlar zan 
nede.=. 

Kimler? 
Eğer müsaade ederseniz bunların 

kim olduğunu bir defa efkii.n millete 
vaziyetlerini ve tahsiyetlerini tahlil 
edelim. (Faydalı olur sesleri). Ben 
gerçi tahsiyata ıı;irmek istemem. Fa
kat elkirı umumiye görıün. Hiyanet 
ve fenalık edenler kimlerdir onu bir 
defa ~aha görmü, olsun. 

Muhterem arkadatlar; Arif Oruç 
ben, Anadoluya ıı;eçtim, harbe İfti

rak ettim diyor. Evet gelmiı; nasıl 

gelmit biliyor musunuz? lıtanbul 

dütman itgali altına sirer ginnez 1 
Gazinin açtığı kurtuluş bayrağmu- , 
zın altına airmek vatana hizmet et
mek için Anadoluya müteveccihen 

bir kafile çıkını,. Arif Oruç bunlar
da para "ar zannile arkalanna düt
müı Kandireye yakm bir mahalde 
bualar1a bulııımuı. 

(Devami var) 
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Cenup vilayetlerimiz
den: Cebelibereket 

Manzarası cidden güzel şehirleri
pıizden biri de Cebeliberekettir. 

Cebellberek.tten 6ir manııara 

CEBELİBEREKET - Ce
belibereket vilayeti Suriye ile 
hemhudut old•iundan dolayı 
ehemmiyet ve nezaketi mevki
iyesi vardır. Vali Ziya Bey bu
raaını büyük bir vukuf ile idare 
eylemektedir. Dört kaza 10 na
hiye ve 303 köyden ibaret olan 
bu vilayetin havası ve iklimi 
mutedil, manzaraaı güzel, kuv
vei inbatiyeai fevkalade iyi, 
mahrukat ve mahıultı mebzul 
olduğundan arazinin kıymeti 
yüksektir. 

Asayiş 

Vilayetin aaayiıinde bir fena 
lık yoktur. Ancak hayvan hır
sızlığı her keai bizar eylemek
tedir. Kaza ve nahiyelere kadar 
telefon hatları yapılmııhr. Şu 
günlerde tasanuf makaadile 
jandarma kamyonları lljvedil
miıtir ki bunda isabet olmamıt 
tır. Çünkü evvelkine niıbetle 
timdi masrafın 10 misli artaca 
jma fÜpbe yoktur. 

Varidat 
Vilayetin umum varidatı 

423,900 liradır. Bu paradan 
merkezi hükümete de iraal&t ya 
pılmaktadır. Borçtan yalnız üç 
kiti mevkuf Yardır. 

Sılılıat işleri 

Vilayetin sıhhati umumiyeai 
iyidir. Burada hastahane olma 
dığından Ceyhanclaki mahut 
hastahane buraya naklolunınut 
tur. Ümit olunur ki kaza mer
kezinde ihmal eclllmit olan fU 
hastahane merkezi viliyette 
bir devrei tekimüle mazhar o
lur. Sıtma mücadelesi sayesin
de hastalık çok azalmıttır. Sıh 
biye vekili mubtereminin sıtma 
mücadelesine verdiği ehemmi
yet ve elde eylediği muvaffa
kıyet mucibi tükran olmakta
dır. Buralarda verem, firengi 
ve drahom yoktur. Merkezde 
eczahane vana da ne belediye
de ve ne de hükumette bir ta
bip yoktur. 

Su ve llilam 
Şehre 71/2 kilometroda "Ha

raz,. namile güzel bir su vardır. 
Ahali kuyu ve dere sularını 
içerler. Her yer gibi burada da 
lağon ve mecra yoktur. Kuyu 
usulü caridir. 

Çarşı ve pazarı 

Tiyatroyu seyir için ön ııra 
ela benim İçin ihzar eylediklet" 
yerde oturdum. Kızlar kanto 
lar söylüyorlardı. Şöyle bir el 
rafıma bakındım.. Memleketiı 
gençleri hep kafayı tutmuılar 
zil zurna sarhoş olmu9lar ! Bi 
takımı da ceplerinden çıkardı! 
lan tiıeleri kahve fincanlarını 
botaltarak içiyorlar ve yüksel 
perdelerden ıakalaııp inzan u 
mumiyeyi Üzerlerine celbedi 
yorlardı. Bir aralık takalar ka 
kaya çevrildiğinden on bet de 
likanlı biribirine girdiler Ki 
misi altta, kimisi üstte bir bo 
ğutmadır baıladı. Sopalar, ka 
falara tak tak iniyor, pekmerz 
ler akıyordu. Polis bunlan ayı 
ramadı, nihayet seyirciler için· 
deki jandarmalar müddei umu 
minin emrile bu batarı çocuk 

ları yakalayıp kaarkola götür
düler. Umumun eflenceainc 

mahıuı olan bir mahalli mey
haneye çevirerek berkeain hu. 
zur ve rahatını ihlal eden bt 
ean.f ve tuhafiyeci delikanlda; 
bilmelidirler ki yaptıklan han 
ket ıençlik namına çok ayq 
bir cürüm olduju ıibi ıaemle
ketlei-i hesabına da yüg kuartı 
cak bir hadisedir. Hatta ititti 

ğime göre herhanıi bir mektep 
müsameresinde bu ıibi çirkiıı 
vukuat melhuz oldu'1uıclan .,._ 
liı ve jandarmalar ika- edil
mekte imit! Ne kadar a)'lf 
teJ'I 

Bel etil,. 
Belediyenin Yaridatı 17,008 

lira kadar cüıı'I bir teJ'dir, itfa
iyesi mezbabaıı ve doktonı yolc 

tur. Yalnız Fevziye Hanım is

minde muktedir ve çalıtkan biı 
ebesi vardır. Belediye mücedck 

ten altı köprü yaptırmıt ve irat 
olarak ta 7 dükkan yaptırmıı
tır. 

Fıstık "" portakal 
Vali Ziya Beyin hlmmetilt 

yabani ağaçlara iki seneden be. 
ri fıstık aııaı yaptırılmaktadır 
Dahil vilayette timdiye kadar 
20,000 atı yapdmıt ve iyi neti
celer alınmıttır. Ziraat müdürü 
Ali Bey hastalık oluı mahaller
de tedavi ile mqgul olm.kta
dır. Şimdiye kadar 16,000 ai~ 
temizlenmit ve kurtanlmıttır. Osmaniyenin çarşı ve pazarı 
Gazi Hazretlerinin bizzat mika küçük ise de tirindir. Otel ola-

rak yeni bir otel mevcuttur ve deleyi görüp memnun oldukla
burada istirahat kabildir. Ben rını işittim. Ziraat müdürü Ali 
bu otele geldiğim zaman haylı- Beyin takdir ve ıitayitlere la
ca bir kalabalık vardı. Meğerse yık olan vatanperverane gayrT 

tini bizzat gördüm ve itittim. bir tuluat kumpanyası buraya 
Mumaileyh aezavan taltif ve 

misafir olmuı ! Bunların arka- ıayanr mükafat C- adamlan-
ıında dolatanlar otelde en çok mızdan biridir. 
kalabalık yapıyorlardı. Bunla-
nn içinde Ceyhandanberi abayı Maarif 
yakıp ve parasını kaptırıp ta Vilayette 90 ilk mektep Ye 
gelen delikanlılar da vardı. merkezde de huıuıi muhasebe 
Bunlar her gece aına fiına için tarafından ikmal olunan bir lk
oteli tavaf eylediklerinden di- mal mektebi mevcuttur. Barem 
ğer müıteriler azap içinde ka- kanunu mucibince 24 muallim 
lıyor ve ıikiyet ediyorlardı. vekili açığa çıkarılmıt olduğun 
Kumpanya efradı her ıece müt dan bunların yerine muallim tt 
bit küfürlerle kavgalar yaptık- dariki mütkül olacaktır. Şu hal 
ları ve aralarında kat'iyyen im de geriye doğru bir adım atıl
tizaç bulunmadığı için burada mış oluyor! Millet mektepleria 
hiç bir muvaffakıyet temin e- 1 de timdiye kadar 2976 kiti okv 
demeyecekleri anlaşılıyordu. muştur. Bahçe kazasında mual 
Ve netekim de öyle oldu! iki limlerin henüz mayıs maatlan
gün içinde darına dağınık ol. nın verilemediğini iıittim. Mu

duklarından otel bir devrei isti 
rahate kavuıtu 1 

allimlerimize sıkıntı çektirilme 
mesiııi rica ederiz. 

R. K. 
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inatçı bir müşteri yü
zünden kaza çıktı 

Aşka dair ne 
düşünüyorsunuz? 

M. Venizelos'la 
mülakat 

(Başı 1 inci sahifede) (Başı ı inci sahifede) 
ken~i de, ben de akla karayı ı ylln«tını hatırlatırım. Türk.Yu 

[ seçt~k. .. .. . nan meselelerinde buna müşa-
Nıhayet geçen gun muıdele- bih bir suale verdiği cevabı der 

di: hatır edersiniz. Demişti ki: 
- Ben anketin cevabını ha- "Bu meseleleri matbuatın mü-

ı ' znladım... . dahaiesi almaksızın, kendilikle· 
Orhan Seyfı Bey aşkı, aşka 1;nclen halledilmeğe bırakınız. 

tutulmağı bakınız ne güzel ta- Pat .. ik ünvanı meselesinin nasıl 
rif ediyor: arzu edildiği şekilde halledil

Bence aşk, bir fikri sabjttir miş olduğunu gördünüz.,, İşte 
dünşüncelerimiz bir hayal etra 1 evfik Rüştü Bey bOyle cevap 
fmcla toplanır. Evvela pe~ .far- vermişti. Benim buna ilave e
kında olamazsınız. Kendı ıra- clel:ileceğim şey şudur: Nerde 
denizle dü~ündüğünüzü sanır- hüsnü niyet varsa -ki her iki ta 
sınız. SSonra içinize şüphe ge- rafta me,·cut olduğuna emi 
lir. Bakarsınız ki gizli bir cazi- nim- orada anlaşmak kolaydır. 
beye kapılmışsınız. Hissiyatı- Hallediiecek zamanları gelme
nıza hakim değilsiniz. Fikirle- yen meseleleri karıştırnıaya
riniz kendiliğinden bir istika- lım. 

mele doğru _!<ayıyor. O zaman - Bülun metalipten vazgeçe 
korkunuz: Aşık oluyorsunuz rek ve Yunan ırkının bütün ne
dcmektir.... sillcrini okşayım, bütün idealle 

f(azaga ulrag1ın otomobil ve garalılardan şoför Hüsegin e/ Bu heyelan ne kadar sür'at- rini .tamamile unutmakla Yu

Evvelki gece saat iki rad
delerinde Panıalbda bir 
tramvayla otomobil çarpış

mış, şoför le birlikte altı kişi 

yaralanmıştır. 

Bir muharririmizin yaptığı 

tahkikata ıöre kaza föyle 
olmutlur: . 
Karaağaç Mevaddı lnfilakiye 

fabrikası usta bqısı Bulgar 
tabasından Mateo, aynı fab
rıka müstahdemlerinden an· 
bar memuru İbrahim, usta 
Yuvan, Hiristo, amele :len 
Mehmet Bomonti bahçesinde 
bir müddet içdikten sonra 
saat 24,5 ta bahçenin önünde 
duran Hüıeyin Efendinin ida
resindeki (2610) numerolu 
otomobile binmişler ve şo

före Halıcı oğluna gidecek
lerini söylemişlerdir. Şoför 
tramvay caddesine çıktığı 
zaman anbar memuru İbra
him F eridiyeye gidilmesini 
teklif et.mittir_ Bunun üzerine 
Feridiyede Makbule Hanımın 
evine gitmişler, orada bir saat 
kaJdıktan sonra dört arkadaş 
tekrar ;ym otomobille Halıcı 
oğluna gitmek için yola çık
mışlardır. Taksim bahçesi 
önüne geldikleri zaman lb
rahim Efendi tekrar Halıcı 
oğluna ıitmekten vaz geçmiı 
ve İstanbula gidilmeaini iste· 
miştir. Bunun illerine arka· 
daşları arasında münakafa 
çıkmııtır. Otomobil Harbiye 
mektebinin önüne geldiği 
zaman İbrahim İstanbula gi
dı1meyüp Halıcı oğluna gidi
leceğini anlayınca ayağa 
kalkmış ve şoför Hüseyinin 
omuzuna ve arkasına vurmak 
sure tile kolunu çekmiştir. 

Otomobilde sliratle gittiği 
için İbrahimin ne istediğini 
anlamak isteyen şoför Hüse
yin arkasına bakmıf, bu es
nada otomabil Şişli istikame· 
tinden gelen 106 numerolu 
ve vatman Silleyman efendi
nin idareaindeki ikinci mev
ki arabaya çarpmııtır. Mü
sademe neticesinde otomobi
lin ön tekerlekleri ile maki
na aksamı ve lambalardan 
biri hurda hat olmlJ!ltur. 

Müsademe esnasinda şo
för Hüseyin göğsünden ve 
parmaklarından hafif surette 
yaralanmış, toför muav!ni 
Seyfi katından, Yuvan alnın
dan, ibrabim yüzünden, Ma
te oda kaburgasından yaralan
mıştır. Ame'e Mehmede bir 
şey olmamı,lır. Bunlardan şo· 
för Hüseyin i:e usta başı 

Mateo Beyoğlu zükfır haata· 
hanesine yatırılmıştır. Diğer
lerinin tedavileri yapJmıştır. 

Hadiseye müddi umumi 
maa vinlerinden Salahaddin 
B. ' • . . Ot . vaz ıye. etmışhr. omo-
bil Eyüpte karakol cfrarında 
tuz ticare'İ i~e meşgul bu'u
lm1an Emirı Ef. ye aittir. E
min Ef. t. iyor ki: 

- Ben otomobili ahpap -
!arımdan bir zattan aldını

Tamiratı ile birlikte 400 li
raya mal oldu. Tamirden cu· 
martesi günü çıkardım ve 
llğleden sonra da bana iyi 
bir şoför olduğu söylenilen 
Hüseyin Ef. ye otomobili 
teslim ettim ve kendisine bir 
tecrübe yapmasın! söyliyerek 
akşam makineyi bana iade 
etmesini söyledim. Geç vak
te kadar beklediğim halde 
bi~ türlü gelmedi. Bu sabah 
ta otomobilin kazaya uğra
dığını haber alclım. 

Şüpheli ölüm 
Veli Efendi taş ocaklarınd• 

amele AJinin başına iki ok
kalık bir ta? düşmii~ ve has
taneye kaldırı!mış ise de 
mecruh orada ö 'müştür. 

Yapılan tahkikatta Alinin 
başma beş gün evvel taş 

düştüğü halde g:z endiği mey
dana çıkarılmıştır. 

Hadisede bir cinayet ol
maıı ihtimdine mebni tahki· 
kat tevsi edilmiştir. 

li olursa o kadar çabuk &,ık o- nanistanın menafüne muvafık 
lursunuz. Durduğu zaman aşk hareket etmi şolduğunuza ne 
da tevakkuf eder. suretle kani olabilirsiniz? 
Ziayayı toplayan pertavsız - Evet, hiç olmazsa şahsan 

gibi aşk da hissiyatınızı kendi söyleyebilirim ki, ben, bütün 
mihrakında toplar ve ona yük- metalibattan kat'i surette fera
sek bir hararet verir. gat etmek lazım geldiğine sar

Kıskançlıklar, şüpheler, ayrı sılmaz bir kanaat hasıl ettim. 
!ıklar, hassasiyetinizi arttırdık Beş asırdan beri manasız bir 
ça aşkın yüksek harareti de ar- kelimeden ibaret olan Megato 
tar. Huzur ve sükun içirıGe ıe- İdea'yı, biz bir hakikate kalbet
ven bir adam, itık olduğunun tik. Çünkü o zamanlar ahvalin 
farkında bile değildir. İtte bu icabı böyle idi. Yunanistan he
manaya göre a9k, şüphelen- men bütün dünya ile birleşmit 
mektir, kıskanmaktır, ıztırap ve ideallerinin tahakkuku için 
çekmektir. Ruh bir alevden mücadele etmişti. Metalibatımı 
geçmeden evvel tufiye edilmit zın kamilen tahakkukuna mini 
değildir. Henüz ham bir halde olan sebepleri şimdi tetkik ede
dir. Galiba eskilerin ham ervah cek değiliz. 
dedikleri bu neviden insanlar Fakat bu gün hudutlarını 
olacak! nihai surette cizen Yunanistan, 

Hayatında hiç aşk duyma- bu hudutlar dahilinde bili istis 
mış bir imanın ruhundaki vah- na bütün memleketlerden, hat
şetten korkanın bütün ha.vassı ta Fransadan daha mütecanis 
mızı kendi mihrakında topla- bir milleti toplamış bulunduğu 
yan, şahsiyetimizi meydana ge için herhangi bir istila harbi
tiren bizi ıiaha kuvvetli, daha ne ~irişemez. Emin<m ki Yuna. 
yüksek bir insan yapan aşktır., nistan kendisini böyle bir badi

- Devamlı aşka inanır mı- reye atamaz. Çünkü atmakta 
sınız? bir faidesi yoktur. 

Masaya ellirini dayadı. Be- _Fakat o kadar haksız ola-
lirsiz bir İç çekişi arasında söy rak bıraktığımız Şarki Trakya? 
lüyor: - Hatta. ne de bunun için, 

- Bir fırtına, bir kuırga, sizi temin ederim. Bir kaç kilo
Beyoğlu Sulh Mahkemesi ikinci bir sağanak ne kadar devam e- metre fazla veya noksanın ne 

Hukuk Hakimliğinden: Mustafa Be- derse aık da o kadar devan1 e- ehemmiyeti olabilir? Ben size 
yin Rifkı Bey ve Cenan ve Meliha der. Ondan sonra a~kın nev'Vıe Peleponezden değil, işlenme
Hanımlar ve Fireyman efile tayian ve mahiyetine göre ya bir gö- mi~ yeni topraklarımızdan bah-
ve müıtereken mutasarrıf oJduklan 1 h b kal h h ' 
Arnavut köyünde Ambarlı derede 36 nü ara esi ır, er §ey ma sediyorum. Bu topraklar işle-
numaralı bir tarafı Simon ve bazen volmut bir halde bulunur. Ya- nirse Yunanhlar daha büyük 
Manol bağları ve tarafeyni tariki hut ta dostluk ve arkadaşlık milletleri ferihu fahur yaşata
has ve bir tarafı tariki am ile mah- denilen çok feyizli bir sükun bilir. Binaenaleyh badirelerden 
dut Sultan Beyazıt vakfından 9 dö- devri başlar. hali kalmayacak bir tevsii ara-
nümden ibaret olan tarla izalei ıuyu Buna ancak yüksek ve haki- zi politikasını ne diye takip et-
zımrunda hükmen açık artırma ile d 
satılığa çıkar:lmıştır. ki aşklar an sonra erişilebilir. meli? 

1 - Tarlanın kıymeti muhammi- aşkdan daha yüksek bir his var -- Ankara itilafları her iki 
ne.i 675 liradır. Halen ipotek ve hac dır: dostluk! taraftan hiç birinin sulhü ihlil 
ze mııallıik muamelesi yoktur. Aşk, mukadder fakat bu etmemesi esasına istinat edi-

2 - Şartnamesi herkesin görebi- dostluk daimi ve ebedidir. yor. Fakat bu pek nazik sulhü 
leceği vaziyette 930/ 747 - 931/151 B' 'I b' d 1 
numaralı dosyada mukayyettir. , ır a~ e yuv.~sı, .ır ost u- bir üçüncü taraf ihlal ederse, 

3 - Tapud" müseccel ve gayr; gun sak~~ ve gu~e!lı .havasınd~ Türkiyenin bu itilafa sadık ka
müseccel hak sahipleri tarihi ilan- ~':'rulabılır. Hakikı aıle saadetı lacağını ve milli menfaatlerinin 
dan itibaren yinni gün zarfında ınah ıçın aşk fırtınasından sonra sevkettiği tarafa geçmeyeceği
kemeye müracaatla haklarını tesbit yeşe;·en bu feyizli sahaya ulaş
etmeleri lazımdır. Aksi ı~kdirde gay mak Jizrmdll'. 
ri müseccel hak sahipleri bedeli mÜ· A k 1 J k 
zayedenin paylaşmasından hariç tu- t ın mey~a. arı 0 an ÇOCU 
tulacakbr. 1 lar, orada yetışır. Ebedi suret-

4 - Müzayedeye iıtirak edecek te birle~miş olan iki kalp, ha
zevat yüzde 7,5 kuru~ teminat ak- yat güneşinin batacağı ine ka
çeai depo ed~cektir. .. . .. dar, biribirlerine samimiyetle 
. ~-:--:: C..yrı. '!'enkulu .mezkurun ta- bağlı kalırlar. İşte aşkın saa

rıhı ıland~n ıtıbaren bır ay zarfında d t' b d 
. 1618 931 . .. e ı u ur yant , ı pazar gunu ıaat on · . . 

altıda Beyoğlu Sulh Mahkemesinin - Sevmekten mı sevılmek-
baş kitabet odasında arttırması icra ten mi zevk alırsınız? 

ni zannediyor musunuz? 
- Böyle bir şey olabileceği

ni zannetmiyorum. Hatta bir 
muharebe olsa ve Türkiye öbür 
tarafa geçse, Yunanistana hü
cum edeceği kat'iyyen aklıma 

gelmez. Ziı·a bu gün Türkiyeyi 
idare edenler, kat'iyyen emi
nim ki, Türk - Yunan dostluğu 
nu ve her iki memleket müna-olunacak ve en cok arttıran zatın Üs- - Sevmek, aşk babında bir 

tünde bırakıla<aktır. muşareket fiilidir. Yani seviş- sebatının takviyesini gıllügış-
6 - Uıtün.ı~ bı'3kılan zat bedeli mek manasına gelir. Sevilme- sız ve samimi surette arzu edi

müzaycdcyi lıeş gün zarfında verme 
ii:• mecburdur nk•i takdirde muame den sevmek bir gün sevilmeği yorlar. Söyledikleri sözlerin fi-
le fesh "" fa•kı r:~: ile ~arar ve zi- beklemek demektir. kirlerine samimane terceman 
yan ond~n taomin edilecektir. Şerai- - En büyük aşkınız? · z 

oldug'una eminım. aten iki ti me'<ude dairesinde talip olanlann - Aşk hakkındaki fikirle-
ba,kita~te müracutlan ilan olu- rimden bunu istitlal edebilirsi- memleketin mütterek menafii 
nur. niz evli bir adam olduğuma de bundan ibarettir. Bugün Yu 

ZA YI: - Sahibi bulunduğum göre..... nanistan ve Türkiye Avrupa-
807 num•rolu otomobil plaklan zayi - Niçin seversiniz? nın hakikaten en sulhperver hü 
olmu,ıur. Yenileri alınacağındl\n za- -Güzen olduğu için mi, iyi kfrmetleridir. 

• Kadıköy, Mu"hu'.rdar No. 74 o duğu için mi, sevimli olduğu A d 1 • F d d h 
yilerin hükmü olmadığı ilin olunur. I 

1 
· · · k' ld - · . . na o u ıse ransa an a a Da~id Bauer tçın mı, ze ı o ugu ıçın mı, .. .. .. .. . 
severiz şüpheliyim, Her halde çok buyuktur ve nufusu ıse pek 

ZAYi: Tatbık ınühürümü zayi 
ettim. Yenisini ha.k ettirdiğimi ve 
m~zkür mühürle kimseye düyunum 
olntadığı ilin olunur. Mütekaidini 
askeriyeden Binbaıı Ahmet. 

seven, kendi idealini sever, ha- seyrektir. Bu vaziyette Türki
lini sever. yenin baska topraklar kazan

"Nedim,, İn beyti buna veri- mak için, bir fethü istila harbi-
lceek en güzel cevaptır: _ ne girmeğe ihtiyacı var mıdır? 

Yok bu şehr içrt s~nin asff!ttiğin 

Hafif bir zelzele oldu 
dilber Nedim, 

Bir perisur~t ~öriinmüş, bir hayal 

oJmuş sana ... 

ZA YI: - htanbul ithalat güm
rüğünden 5/4/931 tarihinde 34969 
numerolu beyannamenin İmrar et
miş olduğum K.Z.F. markalı on he' 
balya pamuk mensucat 201645 nu
merolu makpuz kazaen zayi eyledi
ğimden nu~hai •aniıini alacağımdan 
ilin olunur. 

1STANBVL, 13 A.A. - Ro,atbaneden verilen malumata göre bu ge
l'! yarısını 26 ctakiY.a ~3 saniye r;cçc cenup istikametinde ve 350 kilometre 
nenfede h•fif bir hnr~keti arz lrn)dedilmiştir. Zelzelenin istikameti cenup 
Bn pek az carbe mÜt•!Veccih oldl<ğundan lzmirin garp mrntakasında oldu-

Ve sonra gülerek ilave etti: 
- Aman bu bahis pek hara

retli bir vadiye girdi. Korkarım 
beni tekrar itık edeceksiniz !.. . . 

Açıkta kalan 
memurlara maaş 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yeni inşa edilen demir yol

larından resmen işletmeye açıl 
mayanlar üzerinde Nafıa veka
letince tan;<İm olunacak tarife
lere tevfikan ücret alınmak şar 
tile nakliyat icrasına mezuni
yet verilmiştiı-. 
Maaş fasıllanndaki tahsisat 

miktarları ile fili kadroların 
taibikini temin için aşağıda ya 
zıh şelcilde muamele yapılacak
tır: 

l - Fili kadrolar temamen 
tatbik edildikten sonra 1931 
mali ~enesi zarfında bu kadro
larda tekaüt veya sair esbap 
dolayısile vaki olacak münhal
lere tercihan veya naklen tayin 
edilenhr tayinleri tarihlerin- -
den itibaren bir sene müddetle 
sabık maaşlarını alırlar. Bun
lardan mütevellit teselsüller ay 
ni esaaa tabidir. 

Teadül cetvelinin 14 üncü 
derecesine (14 dahil) tekabül 
eden miktarda ve bundan daha 
dun maaş ve ücretle istihdam 
edilenlerden vuku bulacak inhi 
lillerde bu kayıt aranmaz. 

• Namzetler 
2 - 1931 mali senesi zarfın 

da tatbik edilecek kadro dahi
linde münhal vukuuna kadar el 
yevm namzet bulunanların va
zifelerine nihayet verilir. Kad
ro dahilinde vuku bulacak mün 
hallere evveli ayni silsile dahi
linde açık maaşı alan memur
lar tayin edilir. 

Mecburi hizmeti olan veya 
kadro dahilinde kalan memur 
namzetleri ile maiyet memurla 
rı ve polis namzetleri vazifele
rinden çıkarılmaz. 

A"k maa~ı 
Açıkta kalacak memurlara 

memu in kanununun 85 inci 
maddesi hükmüne tevfikan a
çık maa91 verilir. Bunlardan 
filen ıoneyi doldurmuş o
lanlar ekiletlerce· tekaüde sev 
kolunur. Açıkta kalmış memur 
lar bulunduğu derecede veya 
bir derece dunundaki münhal 
memuriyetlere hariçten memur 
alınmaz. Bu münhaller ve bu
lunduğu derecelerin bir derece 
dunundaki münhallere en evvel 
açıkta kalan memurlar yerleş
tirilir. 

Derecesi dahilinde veya bir 
derece aşağısındaki vazifeleri 
kabul etmeyenlerin açık maat· 
ları kesilir. Kabul edenlerin 
kendi derece ve silsilesi dahilin 
deki ilk münhallere tercihan 
tayin ve kendi derece maafları 
üzerinden tekaüt hakları mah
fuzdur. 

Komisyonlar 
Layihanın diğer bir madde

sine göre umumi ve mülhak 
bütçelerden maaş veya ücret 
alanlardan bir dairenin herhan 
gi bir işi için teşkil olunan ko
misyonlar ile muhtelif vekalet 
veya idarelerin itleri için teşkil 
olunan komisyonlara memur e
dilenlerin ve ücretli daimi müs 
tahdemlerin maatatınm tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanunun 
15 inci maddesinin son fıkrası 
hükmü tatbik olunmayacaktır. 
Ancak bu komisyonların bulun 
dukların mahallin gayri yerden 
celbedilecek olanlara Heyeti ve 
kilece tayin olunacak mikdarda 
masarifi zaruriye verilecektir. 

Vazifeleri kabul 
etmeyenler 

Dil heyeti bu hükümden 
müstesnadır. Maaıma muadil 
olarak ücretli kadrolarda teklif 
olunan vazifeleri kabul etme
yen açıktaki memurların açık 
maaılan kesilecektir. Kabul e
dilenlerin eskiden bulunduklan 
derecedeki memuriyete tayin 
hakları mahfuz kalacaktır. A
çık maaşı alanlardan hükumet
çe herhangi ücretli bir vazifeye 
veya seı·mayesının ekseriyeti 
devlete ait bir şirket veya ida
reye intihap ve tayin olunup es
ki memuriyet maaşına mukabil 
veya daha ziyade bir ücret a
lanların açık maaşlan kesile
cektir. 

Vekdlet maaşı 
Bir vekalet veya idarenin kad 

rosunda gösterilen her hangi 
bir memur ve müstahdem kad-

Politika Kral F eysal Hı. 
(Başı ı inci sahifede) gidiyorlar 

Hamit geldi ve arkasından (Ba şı ı inci salıifedt 
Dervis Melımct ve nihayet va- Şeı·if Zeyd Efendiye ter~ı 
tan haini Vahdettin. Deli Aziz, şinci noteri bu işleri takıl' 
aptal Murat, kanlı Hamit, intaçla tavzif buyurmuşlar 
Dervis Melımet, vatan haini Kral Hz. nin lstanbuJda 
Vahdettin ve sarsak Mecit .. Bu lunan hemşire ve biraderi 
muhterem şecerenin son da/bu terkettikleri emlak 40 P 
daklarını millete parçalatma- kadardır. Bunların arat 
yıp memleket dışına gönderdi- meşhur Angurya çiftliği ilt 
ğimizin sebebi bir hanedan soy ğer iki büyiik çiftlik, kapa! 
zuzlaşmasımn, bir hanedan te- şıda ı 7 dükkan, Sultanlı• 
fessühünün canlı misallerini mında büyük birkaç mağ 
bütün kainata göstermek için Yeniköyde bir yalı , Büyükd 
idi. Şu sarsak Mecidi f'Vice'te de bir köşk ve saire vardır. 
Külhan kaçkını oğlu ile bir de- !arın mecmuu kıymeti 250 
fa gören türk cümhuriyetçileri lira tahmin olunmaktzdır. 
ne en aşağı bir milyoıı keıe lıak 1 Kral F ey&al Hz. dün öğle 
verir. meğini sarayda yemişler ve 

T ARiH müddet istirahattan sonra. 
Evet, bu hanedandan bir at dörtte Ankara motörile fi 

kaç kumandan yetişmiş oldu- yayı teşrif buyurmuşlardır·. 
ğunu biliriz. Fakat Osmanlı iyetlerinden yalnız haklı nı• 
imparatorluğunun olanca şerc- firler vardı. Fluryadan SarıY 
tini ve fetilılerini milletten ye- deki Çırçır suyuna gidihniı 
tişen kumandanlar yapmıştır. burada bir müddet kaldık1 
Son asırlarda ise, saray ve ha- sonra, Trabyaya giderek 
nedan boyuna memleketi yık- katlıyan otelinde akşam ye 

. ğini yemişlerdir. mış ve yalnız millet içınden ye- q 
Kral Hz. bu gün saat t~· tişen kumandanlar ve siyasiler 

da hususi trenle Alpulluy• vatanı korumağa uğraşmıştır. _,,, 
Anadolu ve Rumeli ta son decek ve şeker fabrika!mı ~~ 

zamanlara kadar bu hanedanın ceklerdir. Şehrimi7den bu 
şam hareket eden ekspres 1'l düşmanı idi ve bu hanedan ni-
rına Şark Şimendiferleri tı 

hayet romanoflar kadar türk fından Kral Hz. ne mahsus, 
düşmanı olmuştur. Kanlı Ha- mak üzere hususi bir vagoıı 
midin mabeyni Arap ve Arna- ve edilecektir. 
vut dolu idi. Kanlı Hamidi Ekspres Alpulluya muvaı' 
Türk nöbetcisi beklememiştir. lat ettiği zaman, Kral Hz. lı' 
Bu hanedan ne Türk toprağı- vagona binecek ve Viyaııa! 
nı, ne Türk köylüsünü, Türk 'd ki d d i 
kelimesine kadar bu milletin gı ece er İr. Evvelce yaz 1 ~ 

mız gibi, Kral Hz. Viyaııa 
hiç bir şeyini sevmemi.~tir. Mü bazı doktorlara kendilerini 
tarekede maarif nazırı Rum ayene ettirecekler ve takri~ 
beyoğlu Fahrettine mektep üç gün kadar kalacaklardır. ' 
kitaplarından Türk kelimesini yanadan lsviçrenin Bern şehrf 
çıkartan hu hanedandır. ne geçerek kendilerini geçer..; 

Sarayın keyfi ve budalalıği ne ıedavi etmiş ve tedavileri' 
İçin lüzumsuz akan mazlum den istifade eylemiş oldukl-1' 
Türk kam toplanabilse kaybet doktorlara bir müddete tcd• 
tiğimiz kırmızı denizin hakiki- edildikten sonra, Fransa ceıııA 
si vücude gelebilir. şehirlerine gideceklerdir. Bo~ 
iŞTE BU ALÇAKLAR- dan Mısır, ve Maveı-ayi Şet'1 

DAN BİRİ tarikile ve tayyare ile lraka •' 
det buyuracalı:laı-dır. Mer11lr 
ketlerine muvasaletleriniıı ef 
lul ortalarına doğru vaki otael 
ğı anlaşılmaktadır. 

Evet, işte bu alçaklardan 
biri Türk ismini ve Mustafa 
Kemal ismini atzına alarak ko 
nuşuyor ve alt tarafında küfür 
etmek icin bile olsa, bıı deliler, 
aptalla;, kanlılar, dervişler ve 
hainler tayfasının bunak ve 
sarsak halifesinin lakırdıları
nı kendi gazetelerimizde neş
retmemeliyiz. Yalnız son yüz 
senelik cinayetlerinin hatırası
nı unutmak için yedi bin sene 
sükut etmeleri lazım gelen bu 
şeni millet düşmanlarının se
sini duymak, insanın bütün si
nirlerini yerinden oynatıyor ve 
vicdanını kökünden mustarip 
ediyor. 

Falih RIFKI -·····--·· .. ·····-···-···········-·····----tile o vekalet veya idarenin her 
hangi bir kısmında istihdam o
lunabilecektir. Bu suretle istih
dam edilenlere vekalet maaşı 
ve ikamet yevmiyesi verilmeye 
cektir. Ancak bu suretle istih
dam edilen hakimler hakkında 
harcirah kararnamesi hükümle 
ri tatbik olunacaktır. 

Yukarı derecelerdeki vazife
ler maaşatı karşılık gösteril
mek suretile daha a,ağıderece
lere memur tayini caiz olacak
tır. 

Meccani talebenin adedi 915 
numaralı kanunun tayin ettiği 
mikdara ininceye kadar liselere 
ve orta mekteplere leyli ve mec 
cani talebe alınmayacağı gibi 
yukarıda yazılan kanunun koy
duğu esaslara binaen lise ve or 
ta mekteplerin İptidai kısımla
rına leyli meccani talebe alına
mayacaktır. 

At1ize yok 
Vekil ve müsteşar odalarile 

kabul ve içtima salonlarından 
ve müstakil idarelerin riyaset 
odalarile müstakil umum mü
dür ve kumandanlıkların oda
larından ordu müfettitleri ile 
kolordu kumandanlıkları odala 
nndan ve vilayet makam odala 
rile içtima salonlarından gayri 
devlet dairelerindeki elektrik 
tenviratı 6 - 8 metre murabbaı 
zemin sathına yüz volt hesabile 
direk veya dizizörlü lambalar
la yapılacaktır. Bu dairelerde 
ziya kudretinin zıyaına sebep o 
lan avizeler kullan ı lmayacak-

Kral Hz. bu gün öğledw e•' 
vel İstanbul matbuatı mü!11el' 
•illerine, ağlebi ihtimal bih•ı'' 
ta, beyanatta bulunacak ve rJ 
kiyedeki seyyahatleri hak1'1"' 

da ihtisaslarını tebliğ buyul" 
caklardır. 

Vali ve belediye reisi Muhil 
din P. ey dün Dolmabahçe sarf 
yına giderek Kral Hz. ne af~ 
tazimat etmişlerdir. 

Kral Hz. ne hududa kad•' 
Türk mihmandarları refakat t' 
deceklerdir. İraklı misafirle!' 
den Nuri Paşa ile Rüst~m Se1 
teşrifatçı Saffet Paşa ve ya..;tf 
ler; Tahsin Bey Viyanaya (it" 
dar refakat edecekler ve yalll~ 
Saffet Paşa ile Tahsin Bey jı' 
Bağdada kadar maiyyetleriıııl' 
bulunacaklardır. 

Spor 

Avrupa ağır sıklet 
boks şampiyonu 

LONDRA, 12 A.A. - Bef' 
nelmilel boks federasyonu l<•s 
tibi umumiliği Bruxelles'de 

-ı( 
Temmuz 1931 de Avrupa•' 
siklet ,ampiyonluğu için bolı', 
sör Griselle ile Charles aras~ 
da yapılıın müsabakanın neti. , 
sini bugün resmen ilan etııı1I 
tir. Boksör Charles'in müs~~· 
kanın galibi ve Avrupa şar111' 1' 
yonu olduğu bildiı·ilmiştir. 

Viyanada yeni bir 
spor meydanı . 

VİYANA, 12 A.A. - Rciı; 
cümhur, hükiimet erkanının.· 1~ 
firlerin ve azim biı- halk kut e 
sinin iştirakile Viyana beledır. 
ıi tarafından yapılan spor 111~5 
dr. ııını açmıştır. Bu meydan , 
bin kişiyi istiap edecek cef~~ 

b ")'ıl mette olup dünyanın en u .1, 
sahalerinden biridir. Bu ve~t" 
ile Reisicümhur ve Viyao\i,ı' 
lediye reisi tarafından nutU 

r 
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Hararetinizi teskin için 
her zaman 

Kl81Hi~l8 MlDEN 1010 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder. 

Böbrek, Karaciğer, Kum ve mide hastalık
arma karşı tanınlDlf bir sudur 

Her yer~e ara~nız. 
Toptan ve perakende satıt 

deposu: 
Yeni poatane karşısındaki cadde

de No. 20 Telef on. 20062 
:;ıı T elgr. Depo - lstanb~ 

~o.d~~~=~~~::; 
~ Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

emlak ğlı Kiralık 
"e ~ 

E Mevkii ve nevi 
raı ;~ 1 f!: 27 Dolmabahçe kıfla caddesi 9-11 No. 
r. ~ kok kömürü imalathanesi arsası. 
11111 3S Tophanede Boğazkesen kışla altında 
rıY' 4 numaralı dükkin 
iı 180 Osküdar Küçükçamhca Setler kahvesi 
~~130 Teşvikiye Vali konağı caddesi bostan 

senelik icarı 
901 T. L. 

240 

120 
180 

.. 

" 
" 

·.~ sokak 14 No. arsa (halen A kahvesi) 
• 252118 Beykozda Tokat çiftliği müştemilitından lS " 

1 z.' kır kahveciliği 
• 1287 y enikapı Kitip kaB1m mahallesi San-
gtl dıkburnn 22 No. hane 

u ~292 Beşiktq Kılıçali mahalleai Asariye so-

150 .. 
2S .. 

lı•1 kağı 3 No. dllkkin 
1'j291 Beşiktaş Kıhçali mahallesi Tekıervi sokak 75 .. 
5 
~ 18 No. bostan 

11 
301 Beşiktaf Cihannüma mahalleıi Hamam 120 .. 

aokak 13 No. hane 
Unkapam YaTIIıersinan mahalleai Cami 
alh sokağı elyevm beylik değirmeni 6 
No. t'dalar 

60 " 

30 " 
30 .. 

Unknpanında Yavuzeninan mahalleııi 
Otluk aokak 13 No. dnkklo 
Ediraekapı Avıı bey mahallesi Şifhane 
so~ğ'ı 2 t-!o. Jcarakol binası 

~ ~ Balld:& vazık eıııl&k bilmlizayede birer sene milddetle ki
·;jl raya v1::riie'ceğtnden ta!Jttlerin ihale gllniine mnsadif 20-7-931 

~··=:~i~ii:~~iAın 1 
t j, 1927 Mali aenesi nihayetine kadar Milli hükümet blltçe-

1 !erine müteallik borçlarla Milli Hilkümetin zamanına ait 
e: bütçe ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakları 

la' 1513 No. lu kanun mucib~nce Şubat 930 nihayetine kadar 
müracaatla müracaat vesıkuı almışlardır. Tayin edilen bu 

e<' müracaat müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tahak
e" kuk eden bu gibi borçların alacaklılan için 1-4-931 tarihin
,r den iribaren bu kere kabul edilen 1783 numerolu kı:nun 

'~ mucibince alb ay daha müracaat müddeti tayin olunmuştur. 
Eylül 930 nihayetine kadar hitama erecek olan bu altı ay 

1"' müddet zarfında alakidaranın mahal ikameti itibarile tabi 
r• olduhları en büyük mal memuruna ba istida müracaat ede-

rek müracaat vesikası alm1lan Jizım olunur. 

••• 
KIRALIK SEYiR KAHVECILIGI: No. 28132. 22, Çam-

r'fl lıca caddesi Kısıklı, büyük Çamlıca ( setler kahveciliği ) 3 
sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 80[) lira, 

ıl•' kiralamak açık arttırma 16 temmuz 931 perşembe ıs def-
e- terdarlıkta. ( M· 7S ) 

er 
el 
el' 

SATILIK MÜCEVHERAT 
,. mniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

aamı 

SIHHATlNlZl ÇOCUKLARINIZI VE YEMEKLERiNlzt 
MUHAFAZA EDİNlz,:.:··:...· =--

~AS-AN 
·'· . 

Sinek, Sivrisinek, Pire, 
Güve, Hamamböceği, Bit, 
Örümcek, Karınca ve Kırka
kayak ile kümes ve sair hay
vanat üzerindeki bit ve pireleri, çiçekler, ağaçlar, bağlar ve 
bostanlardaki böcekleri ve bilumum h~aratı imha ve yu
murta ve tohumlarını ifna ve izale eder. Yerli malıdır. Türk 
zekisı, Türk amelesi ve Türk parasile yapılmış daha müessir 
daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke 
yapmaz. Kokusu hafif ve litiftir. insanlara ve çocuklara 
zararı yoktur. Bütün devairi devlet, ecnebi müessesat, Sey
risefain, Şirketi Hayriye, hastaneler, Hilaliahıner, yah mek
tepleri vapur kumpanyaları, Devlet Demiryolları Amerikan 
F ord kumpanyası, büyük oteller, Bursa haınandarı, Yalova 
kaplıcaları bütün müessesab milliye FAYDA istimal eyler. 
FAYDA diger bazı fena müstahzarat gibi sersemletip ba
yıltmaz. Kat'i olarak öldürür, ve haşarat bir daha dirilmez. 
Aksini iddia edene bet bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı rek
lam I arına aldırmayalım. Kutusu 50, büyük 7S, bir 
kiloluk 12S pompası 7S kuruştur. Hasan ecza deposu. 

Pazarlık suretile Kırım danası 
mübayaası 

Pendik Bakteriyoloji Müdürlüğünden: 
Ankarada Etlik merkez liboratuvarı için pazarlık ıuretile 

18 temmuz 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 de 
mübayaa. ~dilec!k olan 26 b.aş kırım da~asının şartnamesini 
görmek ıçın he ~ gün Pendıkte Bakterıyolojibanei baytari 
mildürlüğüne ve Fındıklıda Güzel sanatlar Akademisinde 
Yilksek mektepler muhasebeciliğine ve danaları vermeğe 
talip olanların yukarda gösterilen tarih ve saatte Fındıklıda 
yilksek mektepler muhasebeciliğinde mütetekkil mübayaat 
kom'syonuna müracaat [eylemeleri. 

-· 

EMo~s 
FRUIT SALT 

.Sical:larda, damar agrisitı· 
~ . balaııtıduı, yanm tıq 
agn11nd~n TC: su.ilıaz:imdea 
mdfeftllit rahatsizliklardatı 
masan blmak isterseniz . 
tatli mılleyyin. tabii tıızs~ 
mOshil olaıı tekersiz Eno'• 
M Fruit Salt " gazözl6 müs• 
tahzarıııdan sabah ve aqam 
bir bardak sıı demııunda 
bir kahve bfiğı mılı:daroııda 
almia. 

ı' Makıut Efendinin 44145 numaralı deyn senedile istikrzz ı, 
jı' 

"' =· ,,_ 
etmiş olduğu mebaliğe mukabil Sandığımız narmna merhun 

/ıl bulunan iki roza akar pantantif, iki roza çıplak taş ve bir 
rou yüzüğün mumaileyhin talep ve muvafakati ile 14 
temmuz 931 tarihine müsadif salı günü saat 14 te Sandal 
bedesteni mezat idaresinde bilmüzayede satılacagından talip 
olanların müzayede mahalline müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurlan '16 
temmuzd .. an itibaren her pertembe ve cuma günleri saat 
9 da" 12 ye kadar müracaat kabul olunur. Yerler mıbdut 

olduğundan istical tavsiye olunur. 

Zile Belediye Riyasetinden: 
i· Zib kasabasının caı!de ve sokaklarında 100 mumluk 150 

adet lamba ile tenvirat 'yapılmak ve 4000 lira bir senelik 
~eryan ücreti peş:nen veri'mek ve emakini husuıiyeye veri
lecek ceryaııın beher kilovatından 25 kuruştan satılmak üzre 
bi'.müzakcr ~ 11 sen~ müddetle imtiyazı hakkında mutabık 
knl:nan mukavcle:ı 'me sureti lstanbulda Büyük kınaciyan 
ba,. 30 numarada hacı Tahir efendi zade Rahmi mahdum
ları yazıhanesin~ gö:ıderilmiştir. Mezkur mukavelenameyi tet
kikle t."aha müsait şera"t 1e talip olanların 15 Ağustos 931 
gayesi1e 1--a:Lır bc'e~iye ıiyasetine müracut etmeleri ilin 
olu~ur 
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ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi - ADAPAZARI 
Sermaye•i: 1,000,000 Türk liraın 

'fesi• tarıhı 1913 Anonime ıah\ili 1'119 

Is' a ' bul tubesi: Yeni postane karı•sında. Tel. :.!2042 

Müsait şerait le· Senedaı iskontosu - Sened•t tahsili __ 
• Heubı car! muame!Atı . llıvıle tabulu. 

Mevduat· Hesabı cari senevi • • 5 (lç aylık ıcnevl 0 
• b 

• Altı aylık senevi • 7 llir senelik ıenev! " g 
Faizle kubul olunur. Bir seneden fazla müddetle ve 

büyilk mikyasta mevduat ayrıca kararlaştırılır. 
Tasarruf •andığı ve kumbaralar için 

•enevi faiz 0o S 

1 ~~IE~Eli: 
Aclıpazarı, Biga. 1 lcndc~, C:crode, Yenİ$cbır, Bursa, 
ll:ındırma, lsı:;ınbul, Kutahva. Tekirdag-. Bolu, llartı• 
lzmir. Kacamur>cl, lliizlll'ük, Düzce, C:eyve. Mııılur 
nu, Bilecik, E•kişchir, Gemlik. M. Kemalp.ılJ. 

Telgraf adresi - ADBANK 1 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprübatı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühür
darzade hanı 22740 

Trabzon postası 
(lnebolu) vapuru 14 tem

muz salı 17 de Sirkeci 
nhtımıodan hareketle Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi
reson, Trabzon, Rize, Me
pavri'ye gidecek aynı is
kelelerle Görele'ye uğra

yarak avdet edecektir. 

Trabzon postası 
(Cumhuriyet) 16 temmuz 

peflembe 17 de 
---

Mersin postası 
( Konya ) 17 temmuz 

cuma 10 da Galata rıhtı
mından kalkacaktır. 

LA~TEP Sil .ı_ı~;R~1AN ve 
ŞÜIU:KASI 

DOYÇE Ll<:V:\NT LINIYE 
l lımhurg, llren Aııvcrs lstan · 

bul ve lbhri~iyah arasında azimet 
munt1z3m postası : 1 lıımburg ~ 
Brem, Stetin. Anvers vo ltoter· 
damdnn limnnLmız.:ı. muv:ı~slatı 

beklenen vapurlor 
ALIMNlı\ vupuru ı S tcmmu7.a 

doğru. 

IMl!ROS vapuru 16 temmuza 
doğru. 

ALAYA npuru ,9 temmuza 
doğru 

ASKAl\IA vapuru 21 tcmmu· 
za doğru . 
Burgaz, \' arna. Kostence, K•lao 
ve lbrail içın limanımızdm hare· 
ket edecek yapurlar: 

ll'>JUROS vapuru 16 • 18 tem
muzda tahmilde 

ASKANYA vapuru l!S - 27 
temmuzda tahmilde 

Yakınd• Batum için hareket 
edcoek vapurlar: 

ALl.VINIA vapuru 14 -16 ıem
muzda ıahmilde 
Hamburg. Brem, Anvcrs, l<oter· 
dam ve Dançig için yakında lima· 
oımızdan hareket edecek vapurlar; 

ANGORA vapuru 16 18 tem· 
muzda ıahmilde 

GALl!'iEA vapuru 19·20 tem 
muzda tabmıldc 

AL,\ YA vapuru 22 - 24 tem· 
muzda tahmildc 

Fazl.ı ıaf>ifjt için Galat•da 
Ovaklmyan hanında bin l .aster 
Silberman '" :;iurekılsı vapur 
3.centelJgjne n1Ur.:ıc:ıat. 

Telefon l\c\otlu fı41 - lı74 

Erzurum vrı;~:u!s 
ÇARŞAMBA 

günü tam saat 17de Sirkeci 
nbtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
SUrmene ve Rize ) ye azi
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 

acentelijine müracaal 
Tel. 21515 

IZMIR - MERSlN 
Lüks ve Sür'at Postası 

GERZE 16 v::~~uz 
PERŞEMBE 
Akşamı aaat 19 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(İı:mir, Küllük, Fethiye, AB
talya, Alaiye ve Merain ) e 
azimet ve aYdet edecektir. 

Tafailit için Sirkeci'de 
Küçük Kırzade hanındaki 
acentasına müracaat. 

Telefon: 23118, Galata 
acentası Galata rıhtımında 
3S No. Vuçino Tel. Bey
oğlu 1169 

Muhlisin Çocukları operet 
heyeti ıs temmuz çarşamba 
llkşamı Kadıköy Mühürdar 
bahçesinde, 16 temmuz per
:ıembe aqamı Üsklldar Kız 
kulesi parkında. Perkde Ar
kasında Operet 3 perde. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Zonguldak vilayeti hükumet konağının(56614)1'rallkuruı keşif 
bedelile dördüncü kısım insaatı 931 temmuzunun 30 uı:cu 
perşembe günü saat 16 da Zonguldak Defterdarlı'< dairesin· 
de ihalesi icra edilmek üzere bu günden itibaren kapa 11 

zarf usulile münakasaY.a çıkarılmıştır. 
Taliplerin Ankara, lstanbul, Zonguldak Ddter.:arlıklarına 

müracaatla keşifname, şartname ve sairesini iÖrÜp ehliyeti 
fenniye vesaikını, yiızde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat 
teminatile teklif zarflarını ihale gün ve sa 1tinden evvel 
Zonguldakta münakasa komisyonu riyasetine u!>lllen tevdi 
etmeleri ilin olunur. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Karadeniz Ereğlisinde mağruk va haritasında kısmen mev

kileri iıaretli 2S kıt'a sefine ile Amasra ı:manındaki Şahin 
vapurunun ve Kozludaktaki Selanik vapuru enkazının çıka
rılması kap1lı zırf usulile münakasaya konulmuştur. 931 
ağustosua ı 1 inci salı günü saat 16 de Zonguldak Defter
da d ık dairesinde ihalesi icra kılınacaktır. 

Talipl?rin Ankara, lstanbul: lzmir, Zonguldak Defterdar
lıklarına miiracaatla şartnamesini görüp matlup vesaik ve 
(Yedi bin beşyüz) liralık teminatı muvakkate ile teklif za~f
larını ihale gün ve saatinden evvel Zonguldakta münakasa 
komisyonu riyasetine usulen tevdi etmeleri illln olunur. 

Zonguldak Defterda-rlığından: 
Zonguldak hükumet konağımn 1726S lira keşif bedeli 

( KALORiFER) tesisatı olbaptaki proje keşifnamesile prt
nameleri veçhile 1931 ağustoıun birinci cumartesi günü aaat 
ı6,SO da Zonguldak Defterdarlığı dairesinde ihalesi icra 
edilmek üzere kapalı zarf uıulile miinakaaaya çıkarılmıştır. 

Taliplerin izahat almak üzere (ANKARA), (ISTANBUL), 
( ZONGULDAK) Defterdarlıklarına mllracaatları ve yevmi 
mezkürda ehliyeti fenniye veaaikini ve 129S lira muvakkat 

, teminatla münakasaya iştirakleri lüzumu ilin oulunur. 

i l .. _M_._M_._s_a_t_ın_a_I_m_a_k_o_m_is_y_o_n_u_il_a_n_ı _ı 
Eskişehirde yapılacak bir Kınıktaki askeri hayvaö!a-

askeri inşaat kapalı zarfla tın ihtiyacı olan arpa ve kuru 
milnakaaaya konmuJtur. İha- ot ayrı ayn prtnamelerle ve 
leai 16 temmuz 931 perfem- kapalı zarfla münakasaya 
be gilnü saat 14 te e.skite- konmuştur. ihaleleri arpa 
birde 4. K. O. Sabo alma lS-8-931 cumartesi aaat 17, 
komisyonunda yapılacakhr. kuru ot 16-8-931 paıı:ar saat 
Taliplerin şartname ve ke- lS de Kınıkta askeri satın 
şifnameıini almak Ozre te-
minat ve teklifnameleriyle alma komisyonunda yapıla-
birlikte mezkllr komisyona caktır. (Şartname sureti hey-
müradatları. (420) etimizde mevcuttur.) Talip

• • • 
Urfa ve Siverekteki kıta-

atm ihtiyacı olan 4 kalem 
yem ve erzak 16-7-931 per
fembe günll saat 10 da ve 
3 kalem yem ve erııak 20-7-
931 pazartesi günü aaat 10 
da kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi Urfada 
ukeri aatınalma komisyonun
da yapılacakhr. Taliplerin 
prtname almak ve teklifle
rini vermek üzere teminat· 
lariyle birlikte mezknr komis· 
yona müracaatları. (408) 

• • • 
Ordu ihtlyact için yerli 

fabrikalar mamülibndan 62S 
buçuk ton çimento kapalı 

zarfla münakasaya konmut
tur. ihalesi 29 temmuz 931 
çarpmba günil saat 15 de 
Ankarada merkez satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin tartnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize 
ve prtname almak ve tek
liflerini vermek üzere temi
natlarile birlikte mezkur ko· 
misyona müracaatlan. (44S) ...... 

lstanbul Levazım muayene 
heyeti için iki adet kuvvet 
makinesi kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. İhalesi 
S-8-931 çarıamba iÜllÜ saat 
on dörtte Fındıklıda heyeti
mizde yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve kataloğu heyeti
mizde ilirmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
tekliflerini heyetimize verme-
leri. (449) 

Tavllzade vapurlara 
Muntazam AYVALIK poıtası 

.... v~~~~!!1p~r~ F tembe akfamı 
sa~t 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu , Çanakkale , 
Kllçllkkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. Adreı: Yemifte Ta
yilzade biraderler. 

Telefon latanbul 2210 

lerin şartname almak ve mü
nakasaya girmek üzere ihale 
saatinden evvel teminat ve 
teklifnamelerile birlikte mez
kiır komiayooa müracaatlan. 

(450) 

Beyoğlu Sulh Malılı:emesi ikinci 
Hukuk Halı:imlltlnden: Mustafa Be
yin Rifla Bey -.e Cenan ve Meliha 
Hanımlar Ye Fireyman el. ile fayian 
Ye mütlereken mutasarrıf olduktan 
Arnavutköyünde Ambarlı derede bir 
tarafı Simon ve bazaıı Manol bağlan 
ve tarafeyai tariki has ve bir tarafı 
tariki am ile mahdut Sultan Beya
zıt nldmdan 9 dönümden ibaret o
lan 36 numaralı tarla izalei ıuyu 
:umnında hükmen açık arttınna ile 
aablı(a çıkımlmıı olmuına binaen 
hisaedarlardan Meliha ve Cenaa 
Hanımlara aalıtın icraıma dair olaa 
teblisat üzerine mumaileybimanın 
ıöıterilen ikametgi.hta bulunmadık
lan ve biriainin Pariıe ve diferinİn· 
de Konyaya ırittikleri ve nerede bu
lunduklarınm mcçhııl olduiu müba.
tİJ' tarafından verilen mqrubattan 
anla1dma11na biııaen aatıı için tayin 
kılman ı2/7 /931 tarihinde sabı İc· 
ra edilemiyerek satııın ı6/8/931 

Pazar ırünü sut 16 ya talik kılmdı
i• ilin olunur. 

İstanbul Belediyesi 
İlan lan 

Fatih yangın yerinde 61 inci a· 
dada Haraççı Muhiddin mob.UMin
de 14,93 ve 3 metro yÜzünde 41,79 
metro mürabbaınclaki arsanın metro 
murabbama 4 lira kıymet takdİJ' <>
lunarak açık müzayedeye lıonmuı ol· 
dujiundan taliplerin prtnameyi ırör
mek için her sün Levaum müdür
lüğüne müzayedeye girmek için 13 
lira teminat akçesile beraber ihale 
cünü olan 3/8/931 Pazartesi •ünü 
saat on bete kadar Encümeni dai
miye müracaatları. 

" " .. 
Cibalide Muhiddin Hocavi mecf. 

reıeti bir seneden üç seneye kadar 
kiraya verilmek için açık müzayede 
ye konmuttur. Taliplerin tart.name· 
yİ &Örmek için her etin Levuım 
müdürlüiüne müzayedeye girmek 
için 5 lira teminat akçelerile beraber 
ihale günü olan 3 / 8/931 Pazartesi 
ııünü saat On bete kadar Encümeni 
Daim.iye müracaatları. 

Beyoğlu Beşinci icra memurlu 
ğundan: Bir borçtan satılmasına kı 
rar verilen Tuhafiye en-ası 20 7 31 
tarihine tesadüf eden Pazartesi sa· 
at 10 dan itibaren Beyojiluilda Tü. 
nel civarında 391 3 numerolu dükk;ırı 
önünde açık arttmn.a. ile satdıac.ıiı 
ilin olunur. 
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Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedes1 
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'.ira Lira No 

J520 2647 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 

NEV'lı.E MEVKİ VE MÜŞ
fEMİLA TI 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Eğ
ri sokağında eski 19 ve yeni 21 No. altmıt 
dört arşın arsa üzerinde bodrum ve çatı katın
dan batka kagir üç katta biri ufak olmak üze
re yedi oda iki ufak sofa bir antre bir tatlık 
bir mutfak bir sarnıç ve on altı artın aralığı 
havi bir hanenin nısıf hissesi. Lütfiye H. 

50211 29tı8 Galatada Kemanket mahallesinde kara 
Mustafapa§a ve Kılınç Alipaıa caddesinde es
ki 87, 89' ', 91, 16 ili 26 ve yeni 119 ili 5, 121, 
12-1, 2, 22, 24, 26 No. sekiz yüz yetmit üç ar
tın arşa üzerinde kagir ilk katta iki dükkanı 
ve bu dükkinlann üstünde gezinti mahali al
tı oda (odanın birinin içinde aynca ahşap ca
mekan bölme vardır) (odaların üçü çatı odası
dır) bir avlu bir yazıhane bir musluk mahalli 
çatı altı galvenizli saçla örtülmüştür diğer 
merdivenle ikinci kata çıkıldıkta dükkanların 
üstüne müsadif mahal bir kapısı olan büyük 
bir salon, camlı çatı altı bu salonun ültüne 
müsadif olup koliler vardır iki yüz altmıt ar
tın arsa üzerinde iki kısımdan ibaret olup bi
rinci kısım dört dükkan halinde dolma ve ta
mire muhtaç oda teklindedir diğer kısım üç 
dükkan halindedir bu kısımda dolma ve el
yevm zemini çimento bir garaj halinde kulla
nılmaktadır. Veyüz doksan bir artın arsayı 
havi eski 87, 89, 91, 16, 26, ve yeni 119 121,ı 
121-1 2, 22 24, 26, numaralarla murakkam 
ban ve deklkinin sekizer hisse itibarile beşer 
hissesi Ayte Pırlanta, Emine Nimet, Melek 
Neriman hanımlarla Mustafa Adnan, ve Ali 
Ruhi Beylerle bilvekile Niıan Andonitan E
fendi. 

lS6760 3001 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde es
ki caddeikebir ve yeni caddeikebir ve Tiyatro 
sokağında eaki 190, 1 ili 25 ili 16,1 ili 6 1 ila 
8 ve yeni 170, 172, 174 4 numaralı bin do
kuz yüz otuz arım ana üzerinde dükkan ve 
çamatırlık katlardı kagir altı katta ve üst ka
tmda daraçayı ve dört yüz otuz altı artın arsa 
ibıerinde pasaj mahali havi üç kı11mdan iba
ret olup üç a1>9rtımanmda birer kapısı vardır 
't'e bu kapılann ikisi pasaj ve biri Tiyatro so
kaiındadır puajların ise biri istiklil caddesi
ne diğeri Tiyatro caddesindedir icra •beyanna 
-inde yeni 170, 172, 174, 176, 2, 4, 8, 10 
12, 14, 16 numaralı gösterilmi9tir. Pasaj da
hilindekilerle beraber on sekiz dükkandır (iki
si birle,mitti) bunlardan batka pasaj dahilin
de iki kapının tarafeyninde olmak üzere dört 
tahta baraka dükkan vardır, dükkiıolann iki
sinden maadasının üzerlerinde odaları vardır 
birine ait odanın ayrıca medhali caddei Kebir 
'den paaaja girince sağdaki apartıman medha
linde dükkinlann bir kıamının üzerinde dört 
oda bir mutfak bir hamam bir heli bir koridor 
bir daire ve kapıcı odası üstündeki katta dör
der oda birer ufak oda birer mutfak birer he
li birer koridoru havi iki daire onun üstünde
ki katta alt katın ayni iki daire onun üatünüde 
yine ayni tarzda iki daire çamatırlık katında 
altı ufak oda bir koridor bir heli çamatırlık üs 
tünde dança •ardır kart11ına gelen medhal
'den diikk&n)ann üstüne Çıkıldıkta bir kapıcı 
odaaı üstünde biri beş diğeri altı odalı birer 
sandık odur birer mutfak birer heli birer kori 
'dor ve bet odalı11nda ayrıca ufak bir odayı ha
'ri iki daire onun üstündeki iki katta da ayni 
tarzda ikiter daire çamaıırlık katında beş oda 
bir heli bir koridor bir mutfaklı diğer daire 
ile dairelere ait birer ufak oda üstünde daraça 
vardır. Tiyatro sokağındaki medhalden dük
kanların üstüne tesadüf eden kata çıkınca bir 
oda bir heli bir yazıhane ve kapıcı odası onun. 
üstünde biri bet diğeri altı odalı birer hamam 
birer mutfak birer hali birer koridorlu iki dai
re onun üstünde altışar oda birer kiler birer 
heli birer koridor birer mutfak iki daire bu ka 
tın üstünde ayni tertipli iki daire çamaşırlık 
katında sekiz oda bir koridor bir heli bir ça
maşırhane ilstünde daraçayı havi maaoda dek. 
kikin ve mağazaları müştemil Sinedepari de
mekle maruf bir hanın on hisse itibarile dört 
hissesi. Atayı Vehbi ve Münip (seneden zira 
miktarı 2306 ve mahallen 2366 dır) ve Kemal 
Beyler ve Kemal Bey vekili Sayit Bey. 

569 1360 3291 Babı Caferide Ahıçelebi mahallesinde Li-
• mon iskelesi caddesinde eski ve yeni 74 numa-

• rah on yedi arşın arsa üzerindekigir dahili ah 
şap üç katta zemini çimento ve üstünde iki o
dayı ve bir kuyu havi bir dükkanın nısıf his
sesi Ali Naci B. 

1206 15131 3646 Üsküdarda Haci Hesna Hatun mahallesin-
de Paşalimanı sokağında eski 87 mükerrer 87 
mükerrer 89 mükerrer 89 mükerrer 81, 1 ve 
yeni 104 numaralı beş yüz doksan altı arşın 
arsa üzerinde bir katı kagir iki katı ahşap ol
mak üzere üç katta dördü sandık odası olmak 
üzere on yedi oda (odaların ikisi mutfağa tah 
ril edilmiştir) iki salon bir antre bir taşlık o
dunluk kömürlük (üçüncü kattaki salon bir 
oda bir sofaya tahvil edilmiştir) bir kuyu bir 
sarnıç bir havuz ve on sekiz arşın arsa üzerin
de bir mutfak ve doksan yedi bin dokuz yüz 
altmış sekiz buçuk arşın arazı havi kö~k ve 

1976 44944 4439 

SS6S 21789 483l 

2318 11032 4835 

475 3625 5169 

184 7!)11 5173 

müştemilatının tamamı arazının kırk hisse iti
barile on bir hissesi. Ayşe Mediha, Ayşe Gü
zide, Fatma Nazan ve Alime Saide, Fatma Ne 
vire Hanımlar ve Rauf Bey. 

Bahçekapısında Hopyar mahallesinde Yıl
dız hamamı sokağında eski 1, 1 mükerrer 1 
mükerrer 1 mükerrer 1 mükerrer ve yeni 4, 6, 
8, 10 numaralı üç yüz altmış arşın arsa üze
rinde kagir iki katta üç mağaza bir malta ant
re merdiven altı kahve ocağı çini koridor üs
tünde altı oda 6, 8, numaralı dükkan tevhit 
edilmiştir zemini kısmen tahta kısmen çimen
todır ... Y aldızhanı namile maruf bir hanın beş 
hisse itibarile dört hissesi. Matilt H. 

Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde Arap 
oğlan sokağında eski 11, 13, 15:17 beyeni 13, 
15, 17 numaralı iki yüz altmış yedi arşın arsa 
üzerinde kagir beş katta biri kapıcı odası ol- 1 
mak üzere otuz iki oda üç sofa üç gezinti ma- I 
hali bir medhal çimento daraça altında iki 
dükkanı (ortadan kapı ile birleştirilmiştir), 
altlarında birer bodrum ve yirmi bir arşın ara
lığı havi bir otelin tamamı. Hüseyin Naim B. 

Tophanede Hoca Ali mahallesinde Hen
dek sokağında eski 52, 54, 56, 58 ve yeni 52, 
54 56, 58, 60 numaralı üç yüz on beş arşın ar
sa üzerinde kagir dört katta altında fırın ve iki 
dükkan hamurhane ve harman mahali ve un 
deposu üstünde üç oda ikinci ve üçüncü ve dör 
düncü katlar üçer oda birer gezinti mahali 
bir mutfak birer küçük sandık odası diğer üç 
dairesi dörder oda birer gezinti mahali birer 
sandık odası ve yüz elli dokuz arşın bahçeyi 
havi bir apartımanın nısıf hissesi. İbrahim 
ve İsmail Efendi (iki tulumbalı kuyu vardır) 
ler Bali Hanım. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Fe
ridiye sokağında eski 55 ve yeni 71 numaralı 
yüz dokuz ar§ın arsa üzerinde dahili ahşap 
kagir bet katta on oda üç sofa (odaların biri 
taş ve birinin içinde sandık odası vardır ve İ
kisi çatı odasıdır) iki kiler bir balkon bir mer
mer antre bir taşlık bir mutfak odun ve kö
mürlük bir şahniş bir kuyu bir sarnıç ve yet
mit bir arşın bahçeyi havi bir hanenin nısıf 
hissesi. Andon Bedl"Os Ef. 

Galatada Kemankeş mahallesinde Beyzade 
sokağında eski 39, 39 mükerrer ve yeni 43, 45 
numaralı otuz artın arsa üzerinde dahili ve bir 
katı ahşap diğerleri kagir olmak üzere beş 
katta zemini tahta altında mazen, ikinci ve 
üçüncü dördüncü betinci katlarda tahta mu
kavva ile bölünmüt dört odası havi bir dükka
nın nısıf hissesi. Mehmet Adnan 

Bey ve vekili Hacı Ziver Bey 

19405 75808 5201 Galatada Sultan Bayazıt mahallesinde Kılınç 
Alipaşa caddesinde eski 88, 90, 92, 94, 96 ve 
yeni 102, 104, 106, 108, 110 numaralı bin üç 
yüz otuz yedi arşın arsa üzrinde kagir beş 
katta birinci katında dördü Kılınç Ali cadde
sinde biri sete Fransız sokağında ikisi arkada
ki aralıkta diğerleri pasajda olmak üzere on 
bet dükkanı dükkinlardan ikisinin üzerinde 
birer oda birisinin üzerinde bir sofa ve biribi
rinden geçme iki odayı üst katlan apartıman 
teklinde kullanılır ikinci katta on bir oda biri 
dört diğeri iki oda bir sofa bir mutfak bir he
lalı iki daire ( apartımana pasajdan bet basa
makla çıkılır) üçüncü katta on altı (dördü üç 
odalı üçü dört bir sofa bir heli bir mutfak 
lı yedi dairedir) dördüncü katta ikisi beter o
da üçü üçer üçü dörder odalı birer sofa birer 
mutfak birer helalı sekiz daire üst katta biri 
iki üçü dört dördü üç odalı birer daraça birer 
beli birer sofa birer mutfak havi sekiz daireyi 
ve dokuz yüz otuz dört artın pasaj ve aralık 
mabalini havi Luit 'hanı namile maruf bir ha-

350 900 5431 

18988 61875 5497 

nın n111f biuesi. Abdüllatif B. 

Tahtakalede Rüatempaşa mahallesinde Bal 
kapanı sokağında eski ve yeni 29, 31 numaralı 
altmı§ artın arsa üzerinde kagir tonus bir kat
ta mukaddema bir elyevm iki dükkanın nısıf 
hissesi. Şahende H. 

Gazi Muallim Mekteb·; 
ve Terbiye Enstitüsü 

Teşkilatı ve kabul şartları 
Gazi terbiye enstitüsü yüksek dereceli ve leyli bir mual

lim mektebidir. Orta mekteplerle muallim mekteplerine mu· 
allim ve ilk tedrisat müfettişi yetiştirir. Biri mesleki, diğeri 
ihzari olmak üzre iki kısıma ayrılır • 

A. meslek kısmı: 
Mesleki kısmın tahsil müddeti üç sömestrdir. Bu kıs;m beı 

şubeye ayrılır. 

1) Riyaziye, 2) Tabiiye, 3) Tarih - Coğrafya, 4) Edebiyat, 
5) Pedagoji. 

Mesleki kısım mezunları Maarif vekaleti celilesinin müsa
adesile Darülfünuna üç sömestr daha devam ederek Darül
fünun mezuniyet imtihanına girebilir:er. Bu şubelere girmek 
istiyenlerde aranan vas~f..3r şunlardır: 

1) Bir erkek veya kız lisesinden mezun olmak. 
2) Yaşı 25 ten fazla olmamak. 
f;) Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
Pedegoji şubesine girmek istiyen lise mezunları, enstitüde 

tahsilini bitirdikten S'J•ıra hakkı müktesepleri b~ki kalmak 
üzre l:ir sene müddetle bir ilk mektepte muallimlik etmeği 
leahhüt edeceklerdır. Bu şubelerden her hangi birine gir
mek istiye:l lise mezunları 20 Eylül 1931 tarihine kadar ens
titü müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

B. İhzari kısım 
lhz~ri kısım ilk muallim mektebi mezunlarını mesleki kı· 

sım tedrisabna hazırlar ve lise derecesinde umumi kültür 
verir. Burada tahs!l miiddeti iki senedir. ikinci senede talebe 
edebiyat ve fen kısımlarından birine ayrılır. 

ihzari kısıma girmek istiyenlerde aranan vasıflu şunlardır: 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu olmak. 
2) Yaşı 23 yirmi üçten fazla olmamak. 
3) Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
4) Enstitüye kabul için yapılacak duhul müsabaka imtiha

nını kazanmak. 
Enstitünün ihzui kısmının müsabaka imtihanına girmek 

istiyen muallim mektebi mezunları Ağustosun alb11na kadar 
ilk muallim mektepleri müdürlüklerine ve muallim mek
tebi l:ufunmıyan yerlerde orta mektep müdürlüklerine müra
caatla isimlerini kaydettirmelidirler. Müsabaka imtihanları 
8Ağustos cumartesi. velOAğustos pazarteai günleri yapılacak
tır. imtihanlar muallim mekteplerinde ve muallim mektebi 
bulunmıyan yerlerde orta mekteplerde tahriri oluak yapılır 
ve sabahleyin saat 9 da başlar, Derde pedagoji kısmına gir
mek iıtiyecek olanların bir sene ilk mektep muallimliği et
m:ş olmaları şarttır. Etmemiş olanlar tahsillerini bitirdikten 
sonra hakkı müktesepleri baki kalmak üzre- bir sene ilk 
mektepte muallimlik yapmağı teahhüt edeceklerdir. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip ı. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000-10,000 
LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

MÜHiM BiR SiGORT A KUMPANYASI 

Ankarada siırorta ve avarya işlerile iştigal etmek üzere 
bir acentalık tesis etmek arzusundadır. Esasen elinde 

sigorta işleri mevcut alikadaranın sigorta rumuzile lstanbul 
176 No. lu posta kutusu adresine tahriren müracaatları 

Galatada Sultan Bayazıt mahallesinde es
ki mumhane ve rıhtım caddesi ve yeni mumha
ne ve Kara Muatafapafa sokağında eski 16 üç 
defa 16 mükerrer 99, 16 mükerrer 99 müker
rer ve yeni 20, 22, 24, 26, 28, 133 numaralı üç 
yüz otuz arşın arsa üzerinde kagir yedi katta 
bir medhal bir merdiven altı kahve ocağı dör
düncü kattan dördüncü kata kadar dokuz oda 
bir gezinti mahali be§inci kat on oda bir kori
dor altıncı katta on oda bir koridOT yedinci 
katta daraça ve altında bet dükkanı havi Ara
biyan hanı namile maruf bir hanın nısıf hisse
si • Hanife Hanını ve vekili Eaadullah B. 

393 2158 17393 Çartıyı Kebirde bodrum hanı birinci katın-

677 2125 5898 

1061 2468 6138 

4006 22359 631 j 

Beşiktatta Sinanpa§a atik mahallesinde 
Hu fırın sokağında eski 39, 39 mükerrer 41 ve 
yeni 39, 39-1, 41 numaralı yüz yirmi artın ar
sa üzerinde dükkinların biri hane haline so
kulmut kagir iki katta üç oda bir kömürlük bir 
sofayı ve yüz on artın bahçeyi havi üç dükka
nın nısıf hissesi. İbrahim, İsmail Efendilerle 
(dükkanın biri hane şeklinde) Bali Hanım 

Galatada Sultan Bayazıt mahallesinde Ka
saplar sokağında eski 3 ve yeni 1 elyevm 1, 3 
numaralı yüz bet artın arsa üzerinde kagir üç 
katta sekiz oda iken odaların birisi birlettiril
mek üzere üç oda kalmıştır bir bodrum zemini 
çini daraça, ahşap üç kamara ve kömürlük ve 
altında bir dükkinr havi bir otelin nısıf hisse
si.. Ayşe Seniha Hanım 

da eski 60, 61, ve yeni 59, 60 61 kalp.JJ.umara
lı yüz altmış altı arşın arsa üzerinde üç adet 
oda kendinden mezkur numaralarla murak
kam bir dükki.nrn atik 61 numaralı hasırcı 
çuhacı kendinden munkalip muayyen mahalin 
tamamının ve iki adet oda kendinden munka

lip atik 60 numaralı muayyen mahallinin altı 
hissede bet hissesinin tekrar yimi dört hiue 
itibarile on beş hissesi, ( elyevm üç dükkan ha
lindedir). Emine Seniha ve Handan Fat-

.,.a, Ayşe Seniye, Melike Hanımlarla 
Mehmet Halit Ef. 

3 uncü Koh>~ 
ilanları 

K. O. kıtaatı ibtiY' 
168,000 kilo odun ale 
nakasa suretile satın 
cakbr. ihalesi 2-8-931 
16 da icra kılınacıı 
taliplerin şartnam:sİJ! 
mek bre her gün 61 
evvel ve münakasaya ~ 
etmek için de vakti ıııJ 
ninde teminatlarile iı' 
komisyonumuza müracıl 

~ :;. JJ. 

Gümüşsyu hastane~ 
2 "'" s O, 000 kilo koyun e11• 
rilen tiat pahalı göriilıll 
den yeniden kapalı ıa~ 
ile münakasaya konıılııı" 
İbalesi 21 - 7 - 931 sa•1 

yapılacaktır. T ailplerİ 1 ti 
mezkürda tarifatı kan ti 
dahilinde mektuplarını Y 
muayyeninden evvel V 
yona ita etmeleri ilan ~ 

• • * 
• K. O. kıtaab ihtiya0 

280,000 kilo odun alel)I 
nak asa sure tile satın ' 
caktır. İhalesi 2-8-931 
15 de icra kılınacajı' 
taliplerin şartnamesini 

ı:.ı mek üzre her gün "• 
evvel ve münakasaya İf 
etmek için de vakti ııııı" 
ninde teminatlarile I> 
komisyonumuza müra'~ 

*** 200.000 kilo kuru ot 1 

münakasa ile satın alınad Ii 
İhalesi 4-8-931 saat 1 d 
icra kılınacağından taliP' ti 
şartnamesini görmek v t 
her glln öğleden e-rleı 
münakasaya iştirak e~ 
için de vakti muayye0 

5 

teminatlarile birlikte 1col 
yonumuza müracaatları· 

K. O. kıtaab ihtiyacı 
268,000 kilo odun aJeııl 1 

nakasa ile satın alınacİ 
ihalesi 28-7-931 saat.~ 
icra kılınacağından talıır, 
şartnamesini görmek içi• 
gün öğleden evvel ve ~ 
kasayil iştirak etmek jçiı' 
vakti maayyeninde teıııl' 
larile birlikte komisyonll~ 
müracaatları. ( 

• • • 
Çorlu için 800 kilo Jı~ 

9700 k. pırasa, 8400 k- 1, 
1' ti lıcan, 3900 k. domates. ~ 

k. fasulye, 7200 k. ki v 
6000 k. bakla, 5700 Jı. tı 
panak. 

Teldrdat için 10500 ıı., 
hana, 12750 k. pınaa, 11~ 
k. patlıcan, 5500 k. do.o' 
10000 k. fasulya, 9500 lı~ 
bak, 8000 k. bakla, 77 
ıapanak. 

Çorlu ve Tekirdat iP~ 
tının senelik ihtiyacı t 
cins ve mıktarlan yulı1 
yazılı aebzenin aleni ,,,, 
kasa ile 1111tın alınac:• J 
lbaleıi 29-7-931 ıut 15ır 
Şartname ve evsafını ~ 
ve münakasaya iftirak eti 
isteyenlerin Çorlu fırka ,J 
alma komiıyonuna ıuilf' 
atları. .../ 

BAKTERiYOLOG 
/ 

Dr. İHSAN SA&ff 
Bakteriyoloji LAboratııf' 

Umum kan tahlilab fre~· 
noktai nazarından (~; 
serman teamnlü) kan ~ 
reyvab sayılması, tifo . 
ısıtma hastalıkları teşb 
idru, balgam, cerahat, ~ h 
zurat ve su tablilatı, oı ' y 
mikroskopi, hususi af11• 0 
. "h K ·•·ti 

s 

ıstı zarı. anın üre ıııı~ d 
rının tayini ve kanın se 1 

maitation sürat!. ~ 
Divanyolunda Sultan r.1; B 

mut türbesi No. 189. 'f f k 
fon İst. 20981 t 

t 
Sahir Opereti bu alıı d 

Fatihte Dülgerzade mahallesinde kuyulu 
ve Nalbant sokağında eski 1 mükerrer 1 mü
kerrer 1 mükerrer 1 mükerrer 23 ve yeni 5 7 
~· 1 ~ num~ra.lı iki yüz otuz sekiz artın a~s~ 
u~erın~e kagır dört katta on sekiz oda üç çi
nı korıdor üç mutfak bir kömürlük bir daraça 
ve altında üç dükkanı havi apartıman olarak 
müstamel bir otelin tamamr. Nazım B. 

Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemelab yazılı emlak 
61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizala
rında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek bi
riııci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vazedil
mİ§ ve on beş Ağustos 931 tarihine müsadif cumartesi günü sa
at on dörttetn itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on 
beş buçukta muhammen kıymetini geçdiği takdirde kat'ı karar
larının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların 
mezkur günde saat on beş buçuğa kadar Sandık İdaresine müra
caat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak mü
racaatlann kabul edilmeyeceği ve mezkil.r emlake evvelce talip 
~!anların kat'i ~~~ar ea~a11nda hazır bulunmadıkları ve başka ta
hp. zuhur eyledıgı takdırde evvelki talipler\ıt nıüzavededen çekil
mıt addolunacaklan liizumu ilin olanur4 

Beşiktaşta Büyük part• 
14
, s 

vart H. ve Maestro p,1. ~ b 
poçelli Bülbül operet 3 J;7,, la 

Mes'ul müdür: Bürhaneıl,(I v 


