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NUSHASI S KURUŞTUR 

1- lstanbulun ilk ıünıerl 

2-H•rlcl ve eon haberıe-r. 

a ancll sabllede: 
Elemek ffatlarına zam 
yapılamaz . 

.ı Uncıı sahifcd•: 
ı- telek. 
G HlkAy• 
2- Roman 

5 inci sahife le: 
~\lznh. 2- Kadın .................................. 

Almanya' da 
uhran Borçl • • r Si M cliste müna sa edildi .. 

-~~~------~------~~~~-~-. 

Siirt meb'usu: MAHMUT 
Almanyadan gelen son ha
rlere bakılırsa orada mali ve 

-ismet Paşa ve Maliye vekili iz hat verdiler. Tevfik Rüştü Bey 
izah etti. Dahiliye vekili hatiplere cevap verdi harici siyaseti ktısadi vaziyetin fenaya gittiği 

nlaşılıyor. A!'?anya, şiddetli ı 
ir buhran geçırıyor. Acaba bu 
ali buhran memleketi nereye 

ötürür? Bunu şimdiden kes· 
irmek güçtür. 

Mecliste çok hararetli 
münakaşalar oldu 

Gazi Hz. Koca Almanya buhran ve para· 
Almanyanın iktısadi ve mali 

aziyetini yakından takip eden- ı 
r, memleketin ciddi bir tehli
eye maruz kaldığını çoktan 
örüyorlardı. Almanya gibi bü
.. n dünya ile münasebeti bulu
an, Avrupanın ve Amerikanın 
üyük devletlerine borçlu olan 
ir memlekette her hangi bir 
arsıntının tesiri yalnız o mem· 
kete münhasır kalmaz. Böy
bir sıkıntıdan her memleket 

erece derece müteessir olur. 
nun için bu vaziyeti yalnız 
imanlar değil, diğer devletler 
e gözden kaçırmamak mecbu-
. yet indedirler. İşte bu mec~u-
. yet; tehlikeyi gören Amerı~_a 
eisicümhuru Mister Hoover ı, 
arekete getirdi. Almanyayı .v~ 
layısile kendi menfaatl~rını 

k . ·n efiaslı tedbırler ruma ıçı . . 
lınak l .. zumunu takdır ettı. 
kıllı b~ alacaklı olarak ~öyle 
areket etme kliizımdı. Mıster 
oover alacaklı devletlere yap
ğı teklifte, Almanyanın 1931 

emmuzundan 1932 temmuzu
a kadar tediyesile mükellef ol
uğu ve bizim p~~amızla 850 
ilyon liraya balıg. olan borç
rınnı tecilini istedı.F ransa~ın 

teklife yaptığı itiraz ve mha 
et günlerce mü~akt>reler~en 
nra bulunan şeklı hal malum
r. Anlaşılıyoı· ki, Alı~anya
ki para vaziye~i v<; bılhassa 

iyasadaki haletı ruhıye; Ho
erin teklifile zail olamayacak 
dar vahimdir. Acaba marazı 
şhute ve tedbirleri almakta 
k mu geç kalındı, diye ciddi 
dişe ye mahal vardır. 
Maatteessüf son alınan ha
rler bedbinanedir. Alman 

...,..,.arkı sabit bir para olmaktan 
~!lıkmıstır. Bir kaç gün evvel 20 

ark bir İngiliz lirası iken, dün 
cak 28 mark ile bir İngiliz li
aı alınabilmiş, bu gün ise ~ir 
daha yükselerek 23 mar~. ıle 

·r İngiliz lirası alm~k mu_m
V-.llü'n olmuştur. Ahvalı ruhıye 

memleketin maneviyatile 
alakadar olan bu kararsız. 

hangi noktada tevekkuf ede 
k, bilinemez. Alman hükume 

• bir kaç gün için borsayı ka
-~ .. ·-mak mecburiyetinde kalmı!· 

r. 
Almanyada para vaziyetinin 

....,-~'"yle sukuta giditinin sebebi 
aittir: Almanyada çok büyük 
kanlara baliğ olan yerli ve 
nebi sermayeler vardır. Mem 
ketin umumi vaziyetinden ve 

lıl~l"'l~ıiainden endişe edenler, son 
··nlerde bu sermayeleri harice 
çırmağa başlamışlardı. Tabi
ir ki. sermayenin bu hicreti; 

,_,. __ iman markının ecnebi parası-
tahvili suretile vuku bulu

rdu. 
Alman Merkez Bankası bu
n önüne geçebilmek için is

to haddini bir günde yediye 
dar çıkardı. Fakat bu tedbir, 
üıbet bir netice vermedi. 
öviz talebi her gün artıyordu. 
ihayet mevcut döviz tükendi. 
ayhabank'ın tedavülde bulun
rduğu evrakı nakdiye kartılı

ı yüzde altmış nisbetinde iken, 
(Devamı ikinci sahifede) -··--------

~vıeclisin tarihi 
el sesi 

işte aleyhimizde, ivte rejimin aley 
• nde yazı yazanlardan birisi de bu 

r. 
izzet Ulvi Bey (Afyon Ka"rahi-

--Ankara, 15 (Telefonla) 

Borçlara ait tahsisatın tayyı teklifi 

- Gazi Hz. nin pazartesi 
günü Ankara'dan lstan· 
bul' a hareket buyurmaları 
muhtemeldir . 

hükumetin izahatı iş bankası ve 
Ordu kabul edilmemiştir •• • 

uzerıne 

Suallere 
Cevaplar 

--......-·-
25 senelik 
program hazır 

Türkiye ve 
Cemiyeti akvam 

" Bu kürsüde hizmet
kartabiri kullanılmaz,, 

Gazetelerin prim 
tahsisatı kaldırddı 

ANKARA, 15 (Telefon) -
Millet Meclisinin bugünkü ini
kadında birinci celsesinde Dev 
let Şurası, istatistik ve Maliye 
vekaleti ile düyunu umumiye 
bütçeleri müzakere edilmiıtir. 

Celsenin açılmasını mütea
kip Halil Bey (İzmir) söz ala. 
rak muamele vergisi kanunla
rının bütçe ile bitmesi liizım
geldiğine nazarı dikkati celbet
mit ve makamı riyasetten mez 

Mecli•te düyunu umumiye hakkında 
beyanatta bulunRn ve hatipler~ ce

vap veren 

Başuekil lsnıti Pş. 

kiır kanunun bütcenin ikmalin
den evvel müzakere edileceği 
bildirilmiştir. 

Şurayı Devlet 
Bundan sonra Şurayı Dev

let bütçesinin müzakeresine ge 
çilmİftir. Bu münaşebetle bazı 
hatipler söı alarak Şurayı Dev
lette itlerin sür'atle intaç edil
mediği hakkında beyanatta bu 
lunmuşlardır. Şurayı Devlet 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-~·---
Bütün Ordu mensuplarının 

alaca ki arı ve verecekleri 

havaleler için banka şu• 

heleri para almayacak .• 

Fevzi Pş. Hz. nin banka
ya gönderdiği mektup 

Habeı· aldığımıza göre Tiirkiye 
lı Bankası umumi müdürü; ~ubele
rine yaptığı bir tamimde bankanın 
şu kararını tebliğ etmittir. 

ı - BilUmum ümera, erkan 
ve zabitanı askeriye tarafın
dan, ailclerıne gönderilecek 
paralar her türlü komisyon ve 
masraftan muaftır. Bu paralar, 
bankaca meccanen nakloluna
cktır. 

2- Silah altında buluııan el 

iş Bankası U. 
l\lüdürü 

CeUll Bey 

B. Erk;lnı llarhiı c 
Reisi ~lüsir 

Fevzi Pş. Hz. 

rat ile askeri mektep talebesi
ne ailelerinin gönderdikleri pa 
ralar da keza meccanen naklo
lunacaktır. 

3 _ Jş Bankasının şu~eleri~ 

mazhar Müfit, s. Sırrı, Emin, H. Me 1 r.ır:T Begler 

nin bulunduğu yerlere gonderı 
Jecek bu paralar için bankaca 
komisyon ve masarif alınma
yacaktır. Ancak . devle~e ait 
damga pulu ve saır vergılc_r ve 
havale telgrafla yapılmak ıı;te
nıldiği takdirde telgraf iicıeti 
tahsil olunacaktır. 

Iflasdeğil şimdilik tatil! 
Milli müessiselerle mutabık kalı

nırsa vehamet zail olacak 

iş Bankasının bu kararı,. a~k~ri 
makamatı i.liyeye ~e .ırzedıhnıştir. 
Bu milli müeaıesenuz ıevaili ordu
muz hakkında ıösterdiği al•kadan 
ve bu kadar sitayitkirane h~rekct
ten dolayı en ili askeri makamJar .. 
dan ve kumandanlardan takdir ve 
teşekkürnameler almıştır. r.1cmleket 
te kırk üç şubesi olan ~e .ıubelerinin 1 
çoğu askeri merkezlenmızdc bulu· 
nan it Bankaoının bu kararı, Alakit
darlann muamelelerini mühim ıurel 
tc kolaylaştıracaktır. 

tekrar • 
ışe ve başlanabilecektir .. 

T. sanayi bankası idare meclisi dün de uzun 
bir içtima yaptı; vaziyete çare aranıyor .. 

Dünkü nüshamızda da ya>.ını~ 
tık: Ticaret ve Sanayi bankası tati• 
li tediyat etmiıtir. Bankanın bu ka
rarı venneıinin muhtelif sebepleri 
vardır. Bu sebeplerin en ku,·vetliıi, 
al&kadar olduğu Cenevre b~ınkası
nın son günlerde uğradığı müşkü. 
!attır. Malumdur ki, bu banka da bi
kaç ırün evvel tatili tediyat etmişti. 

Ticaret ve oaııayi bankası dün de 
gerek mevduat sahiplerine ve ıe· 
rek borçlu olduğu hesaplar namrna 
hiç bir tediyatta bulunmamı1tır. 

Bankanın memurları dün de çalış 
mıılardır. Hatti mecliıi idaresi uzun 
bir içtima ekletmiş ve mühim kaı·ar 
lar vermi§tir. 

Bu münaıebetle büyük erkanı 
harbiye riyaıetinden, bankanın u
mum müdürlüğüne yazdan mektup 
suretini netrediyoruz: 

"Cümhuriyet ordusu zabi
tan, efrat ve mensuplannın a
ilelerine ve silah altında bulu
nan efrat ile mektep talelıele·· 

« • • • rine aileleri tarafından gönde
rilecek mebaliğin meccanen 

• nakli suretile orduya karşı gös 
nlden taaliyete ve tediyata geçmeai ·ı • • 1 'k . 

·· ·~, d'" H h ld · t 1• 

1 

te11 en samımı a a a ve te"ec-mumaun ur. er a e vazıye , a a- .. .. .. . . 
kadarların endiıesini tahrik edecek cuhten dolayı butun sılah arka 
bir mahiyette değildir. Borsayı ve daşla11m namına te ekkiır ı:der 
~"?'1e~etin maddi ve ma?e.vi kredi- bilvesile hürmetlerimizi teyit 
sıru alakadar eden bu ııbı mesele- eylerim efendim. 
ler etrafında iyi tahkik ve t~vaik edi Bu"'yu""k Erk' H b" 
1 • h b 1 • . d k anı ar ıye 
cmemış a er erın neşrın en teve .. Re' • M'" · 

k . 1 k l' d ıaı uşır 
ı o unma azım ır. F · 

f evzı 

Bizim aldığımız malUmata gôre; 
bankanın iflası mevzuu bahis değil
dir. Ticaret ve Sanayi bankası bu 
gıin bjr çok müşkülilta maı·uz bulu 

r) _ Tuu, Allah cezasını ver!İn. nuyor. Fakat bu müşkulat iktiham e * * * 
Bursa kaplıcaları tirketinde Tic~ 

ret ve Sanayi bankaıının al3kasr, 
sadece bu tirkeıte yü, bin liralık 
bir hi~seıi bulunmaıından ibarettir. 
Halbuki şirketin sermayesi bir miJ
yon Jjradır. Binaenaleyh Sanayi ve 
Maadin banka11nm tediyatını tatil 
elmesile, Bursa kaplıcaları tirketi
nin faaliyeti arasında hiç bil· m'ina
ıebet yoktur. 

,, ______ _ 
Misyonerlerin hediyesi dilemeyecek kadar agır değildir. Ban 

Ali Saio Bey Devamla) - Efen- [ kannı eli~deki muhtelif e•ham, em· 
· • . akl" k liık, arazı, senedat ve nukutun kıy
ler; Sonposla gazetesıne n ı e- met· bo 1 k - ko•· 1 . . d b' ı, rç arını apamaga a.11 ge • 
edıyorum. Zl'kcrıya namın a •· 

mektedir. Ticaret ve sanayi banka~ 
si var, bu adan1 on .1:amanJarda ı:ı, milJi bankalarla temas halindedir. 
·,Yoncrler aleyhine yazı yazıyordu 
kın aldRnmayın politika oyunu 

ı Devamı Sinci sahifede) 

Erer bu ınilli müeıseselerle mutabık 
kı-Jınırsa, vaziyetteki vehametin WI 
olacağı ve binaenaleyh bankanın ye 

Yarın .. 
Matbuat serbestliği 

Matbuat betmestliği.: 

Fazıl Ahmet Bey 

sızlık içinde nasıl panikledi? 
-~~-~~---~~~-~--~~~-~~-~~ 

Almanya'daki mali 
borsalarında da 

ve iktısadi iğtişaş Istanbul 
mühim bir hassasiyet uyandırdı ! 

. -

~ 
~ 

Dün borsada 70 bin lngiliz lirası satmak vaziyetinde 
kalan Dogçe Orgent Bank'a mevduat sahipleri kafile 

kafile ı.eligor ve paralarını alıyorlardı 

Dün borsada 
muamele 

mark Üzerine 
olmadı •• 

Almanyanın vaziyetindeki vahamet de

vam ediyor, 100 milyonluk kredi tecdit 
edildi mi ? Telsizlerin verdiği haberler 

bunun için mezkur krediye i~tirak 
E:tmİf olan diğer bankalann c:fa lecdi 
de muvafakat etmeleri şartını ileri 
sürmektedir. 

lı azıgeti kurtarmak için 
BERLIN, 14 (A.A.) - Almanya

ya nisbeten uzun vadeli krediler 
verilmesini bir takım siyasi şartlara 
tiııbi tutan Fran~n\nın ç1kardığı müş
külat kaı·şısında Alman h;;~~ıneti 
dün Balede vadcdilendcn b •ka ha
ricin hiç bir müzahereti olm~kıı:tın 
vaziyeti bizzat kendi vesaiıile kur
tannağa L.arar vermitlir. HükUmet 
bu bapta "ihtilal tedbirleri,, denile
bilecek çareler kullanmaktadır. Bu 

. ıahada ittihaz olunan ilk tedbir ban 
kaların tasarruf ıandıklarının ve sa-

DevamI 2 inci sahifede) 

f 
Dikkat ' 
ve tagakkuz! 

-----
Halkı yanlış tefsirlere 

11ürüklenmekten 
korumak için 

tedbirli olmalıyız .. 

Bu ıünlerde kambiyo piyas. 
1rnda büyük bir ha'8aıiycl 

mevcuttur. Bu haısnıiyetin 

sebebi, Alman 11\t\rkının arzc-t 
tiği kararsızlıktır. Markın ıuku 

tu tabii ofarak bizim piyaıanuz

da da bazı ecnebi bankalarını v' 
Almanya ile muamelesi olc-n tüc 
car ve müeııe.eleri endi~eye ıc. v 

ketmektedir. 
Şehrimizdeki ticaret ve sana 

yİ bankasının tcdiyatını tatil et 

meıi iıe Almanya buhranile ala 
lcadar değildir. Bu bankanın, ö
teden beri Cenevre banka>ile nıü 
nasebeti vardı ve o bankadan 
kTedi almakta idi. Ahiren Cene• 
re bankasının muhtelif sebepler 
le tatili tediyat etmeıi, buradaki 
ticaret ve sanayi ba.nkas-ını da 

hu karara ıevketmittir. Halk, 
bütün bu ıebepleri bilmediği i 
;in Türk borıaıındaki haısa•İyeli 

yanlış manada tefsir edebilir. Al 
manyadaki mali buhran mevzii 

dir. bizi pek az alakadar etmek
tedir. 

Bu gibi va2iyetlerde halk İyi 
bir menbadan tenvir edilnıezsc 
yanlış fikirlere ıapar. Hatta ııo. 
zetelerde her itittiğini yazmakta 
olduğundan memlekette yanlı~ 

fikirlerin yayılmaıı daha ziyade 

muhtemeldir. Onun için horsa 
idaresi tarafından mı olur. yokıa 
ticaret ofiıi mi olur, her gün bir 

tebliğ ile efl<in umumlyeyi ten
vir ederse, çok faideli bir i~ olur 
knnaatindeyi2. .................... 

Dün de ııelen telgraflar. Almanya 1 
daki had buhran~n ııeçird!ği safa~at 
ile doludur. malumdur kı, Amerıka 
Reiaicümhuru .l\.f. Hoover nihayet a
lacaklıaı bulunduğu Almanyanın bir 
iflis He yıkılmaıının önüne geçmek 
üzere, harp ve tamirat borçlarının 
bir ıene müddetle tecilini devJetlere 
teklif etmişti. Bu teklifi bir cok hü
kümetler derhal kabul ettiler. Yal
nız Fransa bazı şartlar dermeyan 
etti. Bunun üzerine Fran.a ve Ame-
rika araıında baılayan çetin müza
kereden sonra, her iki hülcUn1et ba.tı 
esaslar üzerinde mutabık kaldılar. 
Fakat bu oıralarda Almanyad3 va7i
yet büsbütün ba9ka bir manzara al. 
dı. Halk bankalardaki mevduatını 
çekmeğe ve Alman parası harice ~ık 
mağa haşladı. O kadar ki, Hoovcr 
teklifinde mevzuu bahiı yardım. Al
manyada makUı bir netice verdi. 
Vaziyetin nezaketini gören halk ban 
kalardaki paralarını çekince, bir çok 

1Mart1340 

/t;tanbul borsasında .• 

bankalar müşkül mevkide kaldılar. 
Hatta Almanyadan harice çıkan pa
ra, Almanyanın devletleer olan tek· 
ait borcunu bile geçti. Bir rivayete 
göre de, Alman devlet adamları, Af. 
manyadaki vaziyetin fecaatini anlat i 
malt ve hatta bolıevizm tehdidini ı 
göıtennek için, ortalıkta böyle bir 
paniğin tahaddüıüne mÜaamftha et
mitlerdir. Yalnız hakikat ıudur kı, 
Fransızlu Almanyaya para •01·ebil
mek için mutlak surette siyaıi ivaz 
almak lıtiyorlar. istedikleri 9ey de, 
Almanların bu ıene in9asına batlaya 
cakları B kruvazörünün intnsından 
ve bir de Anıhluı'tan sarfınazar et
meleridiı·. Halbu ki Almanlar yapı
lacak muavenetin siyasi tcn1innta 
raptedilmesini hiç iıtemiyorlaı-. Va
ziyetin karıt1k cephesi buı·adadır. 

100 milyonluk kredi açıldı/ 
LONDRA, 14 (A.A.) - Nevyork 

Federal Reserve banka1r, diğer fede 
ral bankalarla müttereken Rayhit
banka açılmıf olan 100 milyonluk 
kTccliyi tecdit etmeic muvafal.at et
miı olduğunu bildirmelıtıtdir. Ancak 

Saat 78,45 
Avclın meb'usu REŞİT GALiP 

"Reis - Kanunun h yeti. 
umumiyesini reyinizc koyuyo
rum. Kabul edenler el kaldır
sın! Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmiyenler el kaldırsml 
Kanunun hey'eti umumiyesi 
kabul edilmiştir efendim.,, (al-

kışlar). 
1340 yılı m.t.rtının Dlr,nci &Ünu, 

oaat 18,45 te, Büyük Millet Meclisi· 
nin tarihi celıelerinden birini kapı• 
yan bu karar, aynı zamandft Türk 
tarihinin hali acısını çekmekte oldu
ğumuz İğfal ve safsata devirlerinden 

(Devamı 6 ıncı sahifede.' 

!e?i mualli1'1 hanımlar dün mekteplerinde ,,anıimi hir 
ıçtıma gaptılar. Kız muallim mektebinin bu seneki ve 

eski mezunlarından bazıları gözükmektedir. 

( Yazısı maarif haberleri ıütununda J 
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HARİCİ HABERLER •• D 
.\o : 61 Yazan: M. Yavuz 

Edirnede düğün vardı 
Bizans imperatorunun da düğün 
hazırlığından başı dinç kalmıştı 

maz, derhal ordusmıu toplamış 
tr. 

Bir müddet kavgasız ve sa
kin bir hava içinde yaşayan 
Bizanslılar tekrar endişeye düş 
müşlerdi. 1 

«- Türkler Y anoş'a mağ- \ 
liip olurlarsa Bizans'm akibeti 
vahimdir !>ı. 

Bu endişe çok yerinde idi, 
çünkü biz bu sefer Y anoş'u Bi
zans için bir tehlike add2diyor
duk. 

Henderson 
Paristc 
Gazetelerin seyahat 
etrafında tefsirleri 

1 Süt 
Kongresi 
42 Milletin iştiraki ile 

dün açıldı 
. ...,,.

1 
KOPENHAG, 15 A.A. -

Beynelmilel dokuzuncu süt 
kongresi Danimarka kralı 
Christian ile 42 milleti temsil 

r 
1 

J eden takriben bin kadar kong-
1 recinin husurile açılmıştır. İta! 

yan hey'etine ziraat nazırı M. 
Acerbo riyaset etmekte idi. Mu 
maileyh bir nutuk irat ederek 
kralı ve Danimarka milletini 
tekrim ettikten ~onra fiyatla
rın tenzili ve istihlaki.tın teshi
li hususunda İtal ya ile Dani
marka arasında mevcut olan 
dostane münasebetlerden hah-
seylemiştir. 

Kortez 
Meclisleri 
Zamoranın nutku ile 

dün açıldı 
MADRİT, 15 A.A. - Kor

tetz meclislerinin kü§at celsesi 
saat 19 da açılmıştır. M. Alca
la Zamora bu münasebetle bir 
nutuk irat etmiştir. 

MADRiT, 15 A.A. - Kor
tezler meclisi açıldığı zaman 
meb' usan binası ağzına kadar 
dolu idi. Binanın haricinde de 
halk b i-ikmis iai. "İşte bugün 
ümit devr i b~şlıyor" diye M. 
Zamora'nın söylemiş olduğu 
nut-.ıktan sonra hükıiruet erka
nı ile parlamento> azası, asker
lerin geçit resmini seyretmiş
lerd ir. Celse teknr açıldığı 

Irak Kralı Hz. nin G 
Hz. ne telgraf arı 

ANKARA, 15 A.A. - lrak kralı Feysal Hazretleri 
ye topraklarından ayrılırken Karaağaçtan Reisicümhur ti 
!erine atideki telgrafnameyi göndermiştir: 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini 

Sevgili Türkiyeden ayrıiırken en evvel zatı riyasetp~ 
r.ine kalbı teşekkürlerimi takdim etmek isterim. Büyük h!" 
tinizle güzel lakabına kesbi istihkak eden Ankarada, Tür 
diğe" yerler inde, zatı devletlerinden, gerek Cümhuriyet 
meti erkanından, efradı milletten gördüğüm hüsnü kabul ff 
safirpel'verlik iki millet arasındaki samimi muhabbete bir 
olarak kalbimde sevimli ve unutulmaz hatıralar lurakmıttı1 
tı riya•etpenahilerinin şahsi saadeti ve Türk milleti neci 
refah ve tealisi için temenniyatımın kabulünü rica cdeı·iı:n· 

"Zülkadir oğluna Hızır Ağa 
nın hatununu yolladılar. Süley 
man Beyin beş kızı vardı, be
şi:1dcn birini beğendi. Bir çok 
Beyle rin hatunlarile beraber, 
Süleyman Bey kız;nı Anadolu 
dan Edirneye gönderdi. Kızın 
cihazı ve sair e~yası vardı. Sul 
tan Murat gelinini çok beğen
misti. Fakat cihazını görünce: 
(~im türemde cihaz almak 
yoktur. Yeniden cihaz yapıl
sın!) dendi. Edirnede cihaz ha
zırlandı ve düğün başladı. Sul
tan Murat bu esnada kırkbeş 
yaşında idi.,, 

Sultan Murat kısa zaman \ 
zarfında, Anadoludan Kara
man oğlunun gönderdiği aslwr ·. 

Kral, M. Acerboyu 
etmiş ve mumaileyh ile 
uzadıya görüşmüştür. 

kabul zaman meclisin muvakkat diva 
uzun I nı azasının intihabına başlaml-

mı'ibr. Sosyalist M. Be'lteiro , 
Assorio Galordo'ya verilen 2 
ve ô müstenkif reye karşı 363 
rey ile kortezler reisiiğine inli 
hap edilmiştir. 

• FEYSAl. 

Edirnede şiddetli sıcaklar 
Edirnede düğün hazırlığı 

başladığı zaman hen de şehirde 
kalmıştım. 

ile ordusunu yüz elli bin kişiye 1 • M. Henderson 
iblağ ederek (Sofya)ya hare
ket etti. PARlS, 15 A.A.. - Gazete 

ler, M. Henderson'un ziyareti
ne, bu ziyaretin Almanya'da 
cereyan etmekte olan hadisat 
ile ve M. Stimson'un Paristen 
geymesi ile zamanen mütera
fik olması itibarile, büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Evli kadını ayartmak 
isterken Muzaffer bir hükümdarın oğ 

hı evleniyor diye her taraftan, 
;>adişahı tebrik için hey' etler 
geliyor, civar beyleri davetli o
larak Edirneye akın ediyorlar
dı. 

O vakit siz de Sultan Mura
dın yanında bulunuyordunuz. 

lZMlR 15 - Cesmenin Bah 
cearası mevkiinde- İstanköy 
ı'rıültecilerinden :">.'1.ustafa oğlu 
Mehmedin karısı Hatice ismin 
deki genç kadın hemşerilerin
den Hasan isminde birisi ile u
zun müddett,.en beri sevişerek 
gizli gizli görüşmekte iken biı· 
gün kocası Mehmet hadiseyi 
haber almış ve karısını kollama 
ğa başlamıştır. Mehmet dün e
vinin yakınındaki çalıların ara
sına saklanarak bir müddet bek 
)emiş, nihayet Hasan gelerek 
kendisini beklemekte olan Ha 
tice ile görüşmeğe başlamıştır. 
Bu sırada Mehmet saklı bulun-

Türk ordusu, yıldırım sür'a
tile ilerliyordu. Bir akşam ordu 
nun (Kosva)ya girdiğini haber 
aldık. 

Düğünden sonra bir sene sü
kunetle geçmişti . 

Bizans İmparatoru: 
«Türkler hele biraz şu düğün 

le meşgul olsunlar!» 
Diye müteselli oluyordu. 
Maamafih, biz, Bizansta Sul 

tana Muradın bütün nazarı Ma 
caristanda olduğunu biliyor
duk. 

Honyadi Yanoş, Tuna 
hudutlarına Türkler için bü
yük bir tehlike idi. Şimal hu
dutlarını temin ıçın evveli 
(Yanoş) un ümitlerini kırmak 
lazımdı. 

Macaristan kuvvetli bulun
dukça, her zaman Sırp, Ulah 
ve Bosna Beylerini arkasına ta 
karak Rum illerini tehdit al
tında bırakmasın·a karşı dur
mak kabil değildi. 

Macaristan kamil en (Y anoş) 
un idaresinde idi . 

Kral Ladislavs Yamada te
lef olduğu zaman, oğlu yeni 
.\ral henüz dünyaya gelmemiş 
ti. 

Macarlar genç Krala Ya
mış'u vasi tayin etmişlerdi Ya
not aradan seneler geç
tikçee Türklerden Varna mağ
lubiyetlerinin intikamını almak 
sevdasına düımştür. Sırplar
dan ve Çeklerden ümidi vardı. 
Nihayet hepsile ittifak akte
derek Rumeline yürüdü, Be
lgrattan geçti. 

Y anot, elli bin kişilik bir or
du ile ilerlemekte iken, Sultan 
Murat bu harekti haber alır al 

Papa beşinci Nikolanm veki
li de Macar ordusunda, askeri 
teşci ediyordu. 

Pıskopos, Türk oı·dusunun 
iki misli fazla kuvvetle geldiği
ni öğrenince, Macar Jeneralma 
müracaat etti ve ordunun har
be girişmeden dini merasim ya 
pılmasını teklif etti. 

Jeneral bu teklife razı olma
mıştı. Piskopos, askerlerin• gü
nahlarını çıkardı ve Macar or
dusunu, kısaca, şu hitabe ile 
teşci etti: 

« - Varna önünde makhur 
ve perişan olan Ehlisalip ordu
sunun intikamım almayı unut
mayınız!» 

Macarlar bu harbe "inti
kam harbi" diyorlardı 

Bu ziyaretin siyasi gayesi, 
dostane bir ziyaret olmaktan 
başka bir şey değil ise de ga
zeteler Fransız devlet adamla
rı ile M. Henderson ve M. Stim 
son arasında mühim mülakat
'· r vukua geldiğini ve bu müla 
katlar esnasında Almacı buhra 
nının tevlit ettiği meselelerle 
tahdidi teslihat me3elesinin 
mevzuu bahsedileceğinden şüp 
he etmamektedirler. 

Henrlerson'un beyanatı duğu çalıların arasından çıkıp 

LONDRA, 15 A. A. - M. elindeki çifte tüfengi ile Hasa
Henderson, Paris - Kale trenin na ateş etmiştir. Hasan muhte 
de Röyter muhabirine beyanat lif yerlerinden ağır surettee ya 
ta bulunarak Paris ve Berlinde ralanmıştır. Mehmet ve Hatice 
icra edeceği mülakatları tel- yakalanmışlardır. 
mih ettikten sonra, bilhassa ····-···•••••••••······-···-············--·-··· 
bunların yegane gayesi, noktai 

Ordunun başkumandan ; vazi nazar ihtilaflarını telif etmek 
fesini gene Y anoş görüyordu. ve M. Hoover'in başlamış ol-

tir. İngiltere, yalm~ hali hazır 
daki müşküllere bir hal çaresi 

bulmakta alakadardır. Ayni 
haleti ruhiyeyi Paris ve Berlin 
de de bulacağıma kaniim. 

Eıki mağlubiyet acısını unut duğu iti ilerletmek olduğunu 
mayan Y anoş ta Papanın vekili söylemiştir. Mumaileyh demiş 
gibi atıp tutyordu: tir ki: bazı rnahafilde İngiltere 

"- Kral Ladislavs'ın yarı- nin Almanyaya muavenet hu-
M. Henderson, Fransız - Al

da bıraktığı aziz bir vazifeyi susunda bir takım şartlar ileri 
man itilafını teshil ve bu suretikmal etmek azmi ile yola çık- sürmüş olduğu iddia olunuyor. 

tım !" Hal, bu merkezde değildir. Bri le Avrupada itimadı tezyit irin 
Türk askerinin kalbinde ise tanya hükumeti, Hoover planı her şeyi yapmanın fevkalade e

memleket aşkından başka bir nı kayıt ve şartsız kabul etmiş hemmiyetini kaydeylcmiştir. 
iman yoktu. • ............. ••••••••••n•••••n••••••••••u•••11•n ...................................................... . 

Hiristiyan ordularını körük Aşk, lezzetlerin .;,n ekşisi ya- 1 meşgaledir!.» 
liyen kiliseler, Papalar ve pisko hut acıların en lezzetlisi diye Ne dersiniz? ~üphesiz, onun 
poslara mukabil, Türkler, zaif tarif olunabilir. Zira birincisi da hayli hakkı var. 
zalim ve şerefsiz hükiimdarla- de mümkün ikincisi de! Devam Hulasa olarak şöyle diyece-
rın idaresi altm·1a inleyen edelim: ğim: 
memleketleri istila etmek İsti- 1 Aşk, mutlaka haile ile niha- Atk, bütün meçhullerin en 
yorlardı. yetlenen bir karnaval. İçimi maliimu, yahut bütün malum-

(Bitmedi) enfes, hazmi dehhaş ve sarhoş- !arın daima meçhul kalamdır. 
========-=======--=-------=-== luğu berbat bir kokteyl. Ben sanıyorum ki sevmek, 
Aşka dar~ ne düşünüyorsunuz? Aşk, iki ruhun biribirini an- kimse tarafından aranmaz fa-

Fazıl Ahmet Bey 
ladım zannetmesinden doğan kat herkes tarafından bulunur 
bir gaflet, bir sui tefehhüm! bir kimya otuna benzer. Bun
F elaketlerin en cazibi! facia dan başka sevmek o nevi bir 
ların en gülüncü, yahut gü- griptir ki tutulana da acırım 
lünçlüklerin en ağlancı.. tutulmayana da! Hasılı afk, • cevap verıyor 

Aşk; içinde her yalana yer olan 
bir hakikat! Yahut içinde en 

katil hakikatler barınan bir yalan ... 
Nev'i _!ahsında başlayıp ge- · 

ne şahsında biten, eski tabirle 
nev'i şahsına münhasir ediple
rimizden biri de Fazıl .&<hmet 
Beydir. Yazıları Şark ile Gar
bın beraberce ko§U§tuklan en
gin bir saha gibidir. Yalnız şu 
muhakkak ki,Fazlı Ahm~t ne 
Şarkın, ne de Garbin kör bir 
muhakkak ki, Fa:;;.! Ahmet ne 
olan orijinalliktir .Buluş ve gös 
teriş itibarile eşi olmayan kıy
metli muharrir aşk hakkında 
uc dü§ündüklerini yazarken 
her zamanki gibi en kuvvetli 
tarafı olan zekasını kullanı
yor •. 

İşte anketimize gönderdiği 
C'.!Vap: 

- Bana sorduğunuz mesele
ye bir kere daha cevap vermek 
nziyetinde kalmıştım. O za
man söylediklerimi şimdi bu
rada hulasa etmeme izin ve'rir 
misiniz? 
Aşkı bin türlü tarif 

mumkün. Ve tarifbrin 
etmek 
hemen 

. '"'-

Fazıl Ahmet Bey 
hepsi de hem doğru, hem yan
lış. 

Mesela deyebilirim ki aşk, 
içinde her yalana yer olan bir 
hakikattır. Yahut tamamile ak 
si. Yani içinde en katil haki
lcatleı· barınan bir yalan! 

Hasılı ne tarafından baksa- temmuzda esen bir berdulacuz 
nız acayip bir şey! Mesela is- kalplerimizin oynadığı en kor
teneniz sevgi için yüzü ipek ter kunç bava oyunudur. Bir yan
si, kıtık bir kumaf diyelim. gındır ki ancak ikinci bir ate
Maamafih şunu da pek ali di- şin kucağında süner. Yahut 
yebilirdik: kaynar sudan bir tufandır! 

A§k, şeytanı mabut karidesi Aşkı, bazı defa kurşundan 
timsah ve atmacayı yarasa ya- dökme bir can kurtarana ben
pabilen bir tılısımdır. Ne bile- zettiğim de oldu. Her halde 
yim ben? istediğiniz kadar söy dünya yüzünde istediğini her 
leyin! İsterseniz ben bile daha kese yaptıracak kadar kudretli 
bir çok söz bulayım. Hem de tek müstebit olarak fimdi yal· 
az çok doğru olarak! Fakat ina nrz onu tanmm. Onun için bu 
nın ki bunlardan hiç bir netice afetten mümkün olduğu kadar 
çıkmaz. İşte şu dakika da ak- kaçmağa bakalım. Gene demin 
lıma gelen bir kaç tarif: · bahsettiğim (Napoleon) değil-

Aşk, insanı en müthiş İrtifa- midir ki aşkta en büyük zafer 
da düşüren bir tayyare! Aklı, firardır demit! 
hikmeti fare yerine koyan bir "' "' "' 
kedi! Altı sene evvel yazarak si-

İşkencelerin en hoşu, ölüm- ze burada tekrar ettiğim söz
lerin en hayat vereni. Her ha- leri okurken dikkatimi dürten 
kikatten daha ciddi bir saçma! bir nokta oldu. Gördüm ki bü

Ruhun çıkarabileceği en teh tün bu sözler kıymeti şüpheli 
likeli çiçek ve ya kızıl. Gökler- bir edebiyattan ibaret! Bence 

' den büyük bir sabun köpüğü. sorduğunuz sualin en muasır 
Katreyi O!<yanus ., ve Kutupla- ve mütekamil İrfanla verilmis 
rı hattı üstüva yapan yegane cevaplarını Cenap Şahabedd~ 
hokkabaz, Himalaya büyüklü- ve Mazhar Osman Beyefendi 
ğünde bir kum tanesi! Yahut üstatlarımızdan almışsınız. 
bir çocuk oyuncağı! Fakat di- Binaenaleyh ben ayni fikir
namitten ve ateşten yapma! !eri rekaketli bir üslüple teJ.."Tar 
( Napoleon ) aşkı nasıl tarif !ayıp gerek sizi, gerek okuyu
ediyor bilirsiniz değil mi? culan l'ahatsız etmekten kendi-

Diyor ki: «Aşk,ancak işi gü- mi koruyacağım ... 
cü olmıyanların İntihap ettiği M. Salahaddin 

EDİRNE, 15 A.A. - Edirnenin meşhur sıcaklan • 
Sarrcapaşa gibi mürtefi mahallerde bile bugün hararet g 
37 dereceyi bulmuştur. 

Koca Almanya parasızlık içinde nasıl panikledi 
(Başı ı inci sahifede) 1 

irenin iki gün müddetle ve kıymet
ler borsasının hafta nihayetine kadar 
tatili olmuştur. Bu karara saik dün
kü panik olmuştur. 

NEVYORK, 14 (A.A.) - Tica
ret gazetesinin aldığı bir habere gÖ· 
re, Nevyorktaki Federal Reserve 
bankaıının müdürleri sabaha kadar 
devam eden bir içtima yapmışlardır. 
Bu toplantıda Federal Reserve ban
ka•mın Almanyaya yapmış olduğu 
kredinin tahdidi veya tezyidi huıu
sunda bir anlatma elde edilmemiştir. 
Federal Reserve bankası Alman ya
da bir kaç hafta evvel açılmış olan 
yüz milyonluk krediye 25 milyo~ 
dolar ile iştirak etmişti. Bu kredı 
mikdarının tecdidi veya tezyidi hu•u 
sunda gösterilen muhalefet bu avan 
sın daha faı:la müessir otabilınesini 
teminmaksadile bazı teminat istediği 
ne dair hir zan hisıl olmasına müs
tenittir. Bu hususa riayet cdilmeş,İ 
Iİlzırn gelen en esaslı şart Almanya
ya ait mali meselelerin devamb su
rette halli hususunda Fransa ile Al
manya arasında siyasi mahiyette bir 
anlaşma temin edilmesinden ibaret

tir. 
Vazgeçtiler mi? 

LONDRA, 14 (A.A.) - Journal 
de Commerce gazetesine Nevyork· 
tan gelen bir habere göre, F ede<al 
Reserve Bank idRresi gece aktetti
ği uzun bir celıe neticesinde banka .. 
nın geçenlerde Almanyaya açtığı 
kredinin tecdit ve tezyidi hakkında
ki teklifi reddetmiştir. Federal Rc
serve ank'ın ida,·esi. istenilen krediyi. 
vermek için bu avansın hem tahtı 
emniyette olması, hem de müe.1sir 
olmasını istilzam eden tamiratla mu
kayyet olması icap ettiğine kanidir. 
Alman maliyesi meselesinin hakika
ten halledilmesi matli'ıp ise bu bu
ıuıta amil olacak ba!lıca şart Frarı
sız - Alman münasebatında bir takar 
rüpten ibarettir. 

Beynelmilel tedigat banka
sının muac•eneti 

BALE, 14 (A.A.) - Beynelmilel 
tediyat bankası meclisinin İçtima 
devresi kapanmış olmakla bcrabeı· 
bir çok aza müzakerata devam et
mek üzere burada kalmıştır. M . 
Luther bu sabah lsviçreli maliyeci
ler ve beynelmilel tediyat bankası 
azaıile mülakatlarda bulunmuı ve 
kambiyoya ait muhtelif teknik mese 
leler tetkik olunmuştur. Almanyaya 
yapılacak mali muavenetlerin bey
nelmilel tediyat bankasına değil, 
muhtelif hükumetlere terettüp ettiği 
hakkında neırolunan ikincj tebliğ ü
zerine mezkôr bankanm k~rarı ol
dukça bir bedbinlikle karıılannuştır. 
Mumafih, beynelmilel tediyat ban
ka11nın ıalillıiyetleri dahilinde kaldı
ğı takdirde 600/500 milyon franklık 
büyük bir yardımı kısa bir zaman
da Almanyaya yapamayae.,ğı husu
suna ipret edilmektedir. Mezkur 
banka 100 milyonluk krediye iştira
kini Almanya ya temin etmiı ve 17 
temmuzda vadeıi ırelen krediyi tah
dide karar vermiştir. Vaziyet bedbin 
Jikle derpiş etmeğe mahal yoktur. 
Dünkü müzakereler Almanyaya 
derlıal muavenet edilmezse Avrupa
nın ve deniz aıırı memleketlerin leh 
likeye düşeceğini meclisin pekala 
müdrik bulunduğunıı sarah,.ten gös
termiştir. Meclis, Almanyaya yapı
lacak bütün muavenetlere iştirak e• 
deceğini ve deniz bankalarının tema
yüllerini bütün vesa.itife takviye ey 
!emeğe amade bulunduğunu kat'i o
larak beyan etmiştir. Bu vadinin yal 
nız manevi değil maddi eheınmiyeti 
de vardır. Bu vadin gayesi hariçte 
markı kuvvetle tutmaktır. Fevkala
de hadisat olmazsa meclis gelecek 
içtimaı 3 ağustosta aktedeccktir .. 

Londra borsasında 
LONDRA 14 (A.A.) - Diinkü 

kadar endi~c icinde olmakld beraber 
Londra mahafili '>u gün daha ziyade 
soğu!< kanlılık ı:üsterm< ktedir. Avm 

turya - Macaristanın sabrk iki payi- ı 
tahtında vaziyete hi.kim olan huzur 
suzluk Londra borsasına fena tesir 
ediyor. İngiliz devlet eshamı zaiftir. 
yüzde 4 Funding 97 ye karşı 94 1/ 2 
de açılmıştır. Kambiyo piyasası dün 
kü gibi intizamsız hareketler kay
detmiyor. Markın mikyası 22,30 ci-...................................................... 
Almanya' da 
Buhran 

(Başı 1 inci sahifede) 
kanunen mevcut olması li.zım 
gelen yüzde kırktan da aşağı 
düştü. Bu, işin maddi ve hesabi 
cephesidir. Meselenin bir de 
yerli ve ecnebi halkın emniyet 
hislerile, maneviyatile, ruhiya
tile alakadar olan cihetleri var
dır. Vaziyeti daha ziyade va
himleştirecek amiller bunlar
dır. 

Alman iktısadiyatınm mü
him bir hususiyeti vardır: Bu 
memleket sanayiinde pek mü
him ecnebi sermayesi yer tut
muştur. Müterekeden sonra Al 
manyada misli görülmedik, bir 
inflasyon olmuştu. Bu inflas
yon, yalnız Alman servet ve 
maliyesini yıkmakla kalmamış, 
bütün dünyada tesirlerini gös
termişti. Acaba Almanya, yeni
den o akıbete mi gidiyor, aca
ba memlekette hatıraları titre
ten o tarih, tekerrür mü ede
cek? Diye herkeste bir endişe 
başladı. Bu endişenin tesirile 
yalnız ecnebiler değil, bizzat 
Almanlar da sermayelerini ha
rice kaçırıyorlar. Paraların mü
temadiyen ve böyle sür'atle çe
kilmesi vaziyeti büsbütün sarstı 
Halktaki itimatsızlık bir nevi 
bozgunluğa müncer oldu. Hat
ta Almanyanın en büyük ban· 
kalarmdan olan (Darmeştad 
Nasyonal bank) tediyatını tati 
le mecbur kaldı. 

Almanya, büyük ve kudret
li bir memlekettir Her zorluğa 
karşı koyabilir. Ancak büyük 
tehlikelerle mücadele için hal
kın ruh : ve maneviyatında çe
lik gibi kudret bulunmalıdır. 
Alman haberlere göre; müca
dele kuvvetlerinin en bozuk 
cepheai; halkın ruh ve manevi
yatıdır. Her halde Almanya i
şin içinden asgari bir zararla 
çıkmak için hariçten yardım 
bulmağa çalışacak, dahilde esas 
lı tedbirler alacak ve çok te
menni ederiz ki muvaffak ola
cak .. Şu ihtimali de unutma
malı: 

Almanyada mali bozgunluk 
bir ihtilal doğurabilir, bu gün
kü rejimi yıkacak bir ihtilal ... 
Şüphe yok ki böyle bir hadise
ye meydan vermekte Amerika
nın, Avrupanın ve hatta Fran
sanın hiç bir menfaati yoktur. 
Ümidimiz şu ki, bu memleket
ler, yangının kendi ülkelerine 
de sirayet edecek bir istidat al
masına meydan vermezler, va
him ihtimallerin önüne geçer
ler .. , Çünkü ufuklarda beliren 
tehlike yalnız Almanyayı değil, 
kendi mevcudiyetlerini, dünya
nm İçtimai nizammı da tehdit 
ediyor. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

varındadır. 
Diğer taraftan altın ihraç 

na nazaran lngiliz lisanının 
manlarda kaydettiği telll 
alakadar mahafili düşünceye 
mittir. , 

BERLIN, 14 (A.A.) -1!" 
mat alan mali mahafil fevl< 
dişededir. Bunlar, Darmsta• 
kasının iflası hususu diğer 
bankalarının kısa bir yık 
taç edecegi mütaleasındadır· 
!ardan çekilen paralar ve 
geçen hafta o dereceyi buho 
birinci sınıf müessesat bile t 
devam edip edememekte ınİİ 
tirler, Mes'ul mahafilde bile 
dola,mağa başlamıştır. Bu 
man bankasının vazifesiaıi 
yapılan muamelelerdeki karıl 
inhisar ettirmek ve dahilde 
yet Rusyada olduğu gibi 
rayiçli ve alhn karşılığı bulıı 
hususi bir para ihraç eylem 
rettir. 

Vaziyete umumi btJ 
BERLIN, 14 - Son hafi 

fında vuku bulan kesif dövİ:I 
tın sarfı dolayıaile bankalll 
ihtiyaçlarını kiti derecede t 
Ranbankın serbestii hare!• 
kus' etmişti. Bu cihetle Da,,•! 
sı terki faaliyet buhranına Ô 
muş ve gişelerini 13 tenun•' 
tarihinde kapamıştır. Buhr 
mi iktısadiyata sirayetine 
mak için Danat bankasına ... 
in tediyatı hükümet bir . 
ile tekeffül etmiştir. Bank• 
komiser tayin edilmiştir. 13, 
15 temmuz tarihli emir 
Rayşbank müstesna olın•lı 
bankalar, tasarruf sandıkl•r' 
ir kredi müeueıeleri tatil 
tir. Bilhassa maaşlarla gün . 
ve İ§sİzlerin aldıkları ye 
temini tediyesi icin hükUrnel 
ca emirnaıneler ihzar et 
Borsaların bu hafta nihaY 
dar kapalı kalmaları mub 
Hükiımet bu gibi tedbir ile 
lok~lize ettiğini temenni et 
Ecnebi memleketlei'ı!eki ın• 
sası sağlamlaştığı cihetle u 
memnuniyet hükümfer.ınadı1'• 

lstanbuld 
Alman markının sukutuıııı' 

bul ve Türkiye piyasa ve 
da tevlit ettiği vuzuhıuzlıılı 
oasiyet devam etmektedir .. 
sukutu muhtelif !ubelerde ij 
tütün ihracat tacirlerisnizj 
çok müteessir etmekle ı,., 
hassa fındık tacirleri çok,':,.. 
müıtür. Mali'ımdur ki biıl 
ihracatımız hemen kaınilen 
ya yapılmaktadır. Alivre •~ 
henüz başladığı bir zama'l1ı 
piyasalarındaki bu buhran 
racat tacirleri üzerinde bir 
airi yapmııtır. Bilbasoa İ".'..J 
cirlerinin markın temev"1i~ 
edecek bir makam bulmıu""J 
dilerini büıbiitün §at•' ,.;j 
ihracat ofisinden, hatta •· 
kaç defa bülten neşreder"> 
tavzih etmesi beklenmekt af. 

Bankalara tehaC 
Dün kambiyo boroasınP 

zerine hiç. bir muamele ~ 
Alman bankalarından IJ";;.ı: 
Bank ve Doyçe Bank bot~ 
yetli kambiyo oatmı' ve ~ 
almıştır. Doyçe Oryenl I 
70,000 lngiliz satmıştır. 

1 
Doyçe Oryenl Bank ' ; 

Bankta dün de mevduat,,.. I 
lerin müracaatlar• de'Y'~ 

Doyçe Oryent Bank /1' 
deye imkan bulamamış.,. 
Bank alacaklılara Lonıl•" 
çekler verebilmiştir. ,.ıJ.ı' 

Geç vakit gelen telgr Ol/. 
ran diin Londra borsa.sıfl ş'iJ. 
ten muamele görmüıtor~J 
ki Alına::ı bankalarım t l,ılf 

h« la olmakla beraber, ~ 
hii.clisen.in önüne geçet:e 
ahnmıo.tır4 



fiatıerine zam 
kononıi 

ı kmeğe zam yapmak 
teklifi karşısında! 

( tisadi mahafil hu zammın köylüye 
' değil, ancak mutavassıta 

kar temin edeceği fikrindedir 
uğday fiatlerinin sukutu do 

~sile köylüye yardım etmek 
1'i gittikçe taraftar kazan

r dadır. İktısadi mahafilde 
l~ pıeaele hayati ve ehemmi· 
bl'i görülmektedir .. Fakat bu-

için en az zararlı ve en çok 
li bir çarei hal bulunması 

ıri görülmektedir. 
on defa teklif edilen ekme
iç kuruş zam mütaleası şe
iye zarar verecek, Fakat 
üye hiç bir menfaat temin 

iikeyecek mahiyette bulun-
. tadır. Ekmeje yapılacak 
eya üç kuruş zam köylü

' değil, mutavassıtın cebine 
l cektir ve bu parayı doğru-

ğruya müstahsile vere
ıılıek bugünkü alım •atım şe 
ıİ altında imkansızdır. 
•~u İtibarla gösterilen. _bu 
• hallin kabiliyeti tetkıkıye 
, 1 irülmemektedir. Alakadar
~ı;I i§i hükumetin .eline_ ~ima 
•" n iyi çare olabılecegı ka-
~'ndedirler. 

-~seneki üzüm mah
~f sulümüz iyi! 
ıJ . 
.. ı/racat ofisinin 1931 sene1t 

lı' üzüm, incir istihsalatı 
~ ında yaptığı tetkikata· ~a 
tıl1 bu sene İzmirde 28 bın 
;izüm, 25 bin ton üzüm is

i edilebilecektir. 
.,J sene Kaliforniyada üzüm 
.ııt''1tlü normal vııziyete naza 

- 90 raddeaindedir. 
al.ii aturalyada &eçeo sene 
~ı mahsulünün 46 bin ton 
iı una mukabil bu sene an
,- ,000 tondur. 
.ıı•naniıtanda da yağmurlar 

"., Yaptığından geç~. sene 
0111ızaran üzüm mahıulu çok 
ı , lran üzümleri de aynl va 

:;ıedir. . 
~0'fts İzmir mıntakaıı Tı~: 

üdürlüğüne gönderdığt 
ifzkere ile bu nokta üzerine 

3, ı dikkati celbetmit ve iyi 
,1 dildig" i takdirde bu sene 

" ,., ihracatının memlekete 
ı. bir servet !e~in edebile 
i'. ;,aret etmıttır. 

ı 1·ya Yunanistandan 
~ tütün aldı 
~ malümata nazaran Sov 

uıya Yunanistan 30 bin 
,,.- n kıymetinde tütün müba 

'1mi9tir. Sovyet Rusyanın 
et· raftan dünya piyasalarrnı 
1 tütüne gark ederken di-

tün mübayaa etmeıi çok garip
tir. 

Kavun ihracı ıçln 
Kavun tacirleri dün ihracat 

ofisinde bir içtima yap.mıtlar
dır. Bu içtimada bu ıene ilk de 
fa Avrupaya yapılacak olan ka 
vun ihracatr etrafında görütiil 
müttür. 

Neticede müabet bir karar 
YeriJmemit Ye aynt mevzu Üze 
rinde görütUlmek üzere bir kaç 
içtima daha yapılması takarrür 
etmiıtir. 

Afyon tacirlerinin 
bir müracaah 

Dün sabah piye.sanın mühim 
afyon tacirlerinden yedi zat ti
caret ofiıine müracaatta bulu
narak, afyon fiatlerinin hiç bir 
maddi ve mantıki sebep olmak 
ıuın düımesine karıı, ofisin a
cil tedbirler almasını istemiş
lerdir. Ofis icap eden tedbirleri 
tesbit ederek derhal telgrafla 
vekalete bildirmittir . 

Borsada intihap hak
kını haiz olanlar 

Ticaret borsasında İntihap 
hakkını haiz mübaayaacr, abo
ne ve simsarlann listeleri borsa 
ve ticaret odası ulonlarına asıl 
mıştır. 

ltalyan ataşe komer
siyah ofiste 

Dün İtalyan ataıe kommerai 
yali ofise gelmiş ve bu sene 1-
talyaya yapacağımız ihracat 
hakkında uzun müddet görüş
müttür. 
.................................................. 

K b" am .ıyo B 9rsası 
ı.tertla 1030,00 Kuron U,115,00 

Dolar 0,47,20 Şiline 3,86,60 

Fraıık 12,01 ,50 Pe:ı:eta 4,94,20 

Liret ~.02,25 k. mark 2,18,60 

FraııtB. S,37,60 zıotı 4,20 

Drah•l 36141,00 Pongu 2,70,50 

Frank 1. 2,43,00 Ley 79,82 

Leva 6ı!,IO, Dinar 21,73,00 

Florln 1,16,93 ~ervonei ıoss_ 

Borsa 
harici { 

Alltn 
Mecidiye 
Banknot --

Esham ve Tahvilitııı 
istikrazı dahili 
DUyunu muvahhade 
ikramiyeli Demlryolları 

912,00 
ııs,3ıı 

363,50 

nevı 

93,50 
64,75 
3,75 

raftan Yunanistandan tü 

~~==:::;:==.~====:mm;;;;::====~ • 
yaşında bir kız 

kuyuda boğuldu 
•'ün saat 13.:0da Orta

feci b'r kaza o'muş, 
~flaşında bir kız kuyuya 
'I boğu·muştur. Boğulan 

rtaköyde Taş merdiven
i; ıır sokağında oturan 
~ Hüseyin Nuri efendi

•"'-' mş;rnsi Şükriye hanım-

~ iif riye hanım yanın~a 
i olduğu halde,.. evın 
f"a bakarken muv~z~

' kaybetmiş, annesının 
'/ ına vakit ka:madan ku· 
,ı'f1 üşmüştür. 

rtarılm•sı için yapılan 
m ~s:ıi ak•m kalmış, 

,1 er ıı ol-!uğunder. Şük-

18 ·m ku·tarılamamıştır. ı 
t- kız pencereden 
• il' düştü 

üdar la lm·ahorcla otu 

ran Sabit Nuri beyin manev; 
kızı 14 yaşında Melahat 
evvelki gün evin4 metre yük
ıekliğindeki penceres ;nden 
düşmüş, muhtelif yerlerinden 
yaralanarak Tıpfakültesi has 
tanesine yatırılmıştır. 

Sokağa atılan kadın 
Küçük Mustafa paşada 

,oturan Ayşe hanım evelki 
gün hemşireleri Faika, Ziy
net ve Hüsıiye hanımlar 
tarafından dövülmüş, üstelik 
eşyasile beraber de sokağa 
atılmıştır. Ayşe hanım kara
k()la müracaatla sokak orta
s nda kaldığın b'ldirıniş. hi
maye rica etmiştir. 

Bir tayfa boğuldu 
Dün Haliçt' H lliÇ şirketi

nin Ayvansaray i~kelesinde 

Belediyede 

Otobüs 
talimatnamesi 
Cumadan itibaren tat

bikine başlanıyor 

Belediyenin yapmakta oldu
ğ uotobüs lalimatnameai ikmal 
edil.mit, berayı tetkik makama 
verilmittir. Belediye reisi ve 
Yali Muhiddin Bey dün bir mu
barririmize talimatname hak
kında fU beyanatta bulunmuş
tur: 
"- Otobüı talimatnamesi 

50 maddelik muayyen ve eeaslı 
bir şeydir. Fenni, nizami ve ce 
zat bir çok mühim maddeleri 
tafsilen havidir. Talimatname
nin teehhürüne sebep, üzerinde 
çok esaalı bir surette ufraııl
mıttır. Şimdi ben bütün tefer
rüatile talimatnameyi kelime 
Ye mana mana rabıtaları nokta 
ıından §Öylece tetkik ediyo
rum. 

Y okaa esaıen hazırlanmıt ol 
duğundan üzerinde ne tadilat 
yapılacaktır, ne de çıkmaaı da
ha fazla uzayacaktır. Talimat
nJDte cuma günü gazetelerle 
il&n edilecek, cumartesi günü 
de derhal tatbikata batlanacak 
tır. Her halde talimatname bu 
husustaaki bütün ihtiyac;ılara 
tekabül edeceğinden, bir çok 
mütkülleri halletmek noktasın 
dan çok faideli olacaktır.,, 

Haber aldığımıza göre, tali
matnamenin tatbikı için lazım 
gelen kontrol memurlarının da 
tesbiti ikmal edilmi,tir. 

Şoförler otobüs sahi~ 
)erinden müşteki f 
Şoförler cemiyeti belediyeye 

müracaat ederek otobüslerde 
çalışan toförlerin vaziyetleri 
çok fena olduğu bildirilmiştir . 
Şoförler cemiyeti otobüslerde 

çalıtanların azami 15 . 20 saat 
dayanabildikleri ve sonra has
talanarak cemiyetten yardım 
i•t&<!iklerini iddia etmektedir
ler. Ceinlyet, patrÖnİar nezdin
de belediyenin te,ebbüsatta bu 
lunma11nı istemiılerdir. 

Cemiyet otobüılere toför ver 
m~eği dü!ünınektedir . 

Büyükdere otobüsleri 
de teftiş edilecek 

Cumarteai günü de Taksim
Büyükdere ara11nda iıleyen oto 
büılerin fenni teftitlerine ba§
lanacaktır. 

Eyip ile Y emİf araamda da 
ltleyen otobüsler tefti, edilmiş 
üç taneai ııayri fenni görülerek 
iskartaya çıkanlmıştır. 

Fenni teftişatı seyrüsefer 
merkezi değil, belediye makine 
tubesi yapmaktadır. 

bağlı olan 15 numaralı vapu
rundan Kadri Osman isminde 
bir tayfa denize düşmüş ve 
boğulmuştur. Kadrinin cesedi 
her ne kadar aranmıf ise de 
bulunamamıştır. 

Bir kişi daha boğu
luyordu 

Dün bir deniz kazasıda 
Kadıköyünde olmuştur. 

Yol bizim .. giderük ! 
Zabıtaya hakaret eden sabıkalı 

· maznun neler söylüyor? 
Hana bizim gibileri alırlar mı? Şimdi 

efendüler bile oraya zor giriyi ... 
Çipil gözleri yuvaları içinde 

fırıl fırıl dönüyor. Belli ki bu
raya ilk geliti değil.. Reis sor
du: 

- Nerelisin? 
- Vilayet Elaziz kaza Mer-

' cümik, nahiye Pırtik. .. 
- Hakkında tikiyet var ne 

diyeceksin? Polise hakaret et
mi9sin ! 

- Heşa ... Boliı bene beka
ret etmif ... Biz İçmiıiz 0 akşam 
Balat tarafında .. Yolda bir efen 
dü önümüze çıktı. Nire gidir
siz diye sordu. Dorgusunu di
yem, biz de bilmirdik nire gi
diyriz .. Aziz var, bizi~ hemşe
rü .. az buçuk kef olmuftu: 

- Sizin ne üstünüze va:ııife .. 
yol bizim, giderük... dedi. 

Bolis efendi kızdı: 
- Daha dırdır ediysiz .. yü

rüyün karakola .. 
Ondan sonra efendime di

yem, bizi attılar karakola .. on 
vurdular bir saydülar .. 

- Öyle amma, sen de kara
kolun camını çerçeYesini indir
meğe kalkmıtsın. Sonra da pG
lialere sövüp sayınıtsın. 

- Yok.. dünyede gabul it
mem ... Dayak vuranda hepi Al 
lah diye bağriydik te "Allah A
me~kaya gezmeğe gitti,, diyir 
lerdı ... 

Bütün sabıkalıların ağız bir
liği ettikleri bu çesit mildafaa
ları çok dinleyen ~ahkeme re
isi, ma:ımunun sözünü kesti: 

- Şimdi uzun lftfı bırak .. 
Küfretmedim diyor.un, öylf! 
mi? .,_. 

- Heşa itmemişem .. 
Reiı sordu: 
- Evvı;lce hapiste yattın mı 

sen? 
Başını kaşıyarak dütünceye 

Yardı. Fakat bir türlü h&tıratı
nı toplayamıyordu: 

- Az dur reiı bey hazarat
ları ... 8i defa Uç ay, tebe tebe, 
-tövbe olacak- altı ay .. bi defa 
sekiz: ay .. eene bi defa iki sene. 

- Hepsi hır11zlıktan mı? 
- Nebletn .. hıraıılık diyller, 

sirkatlik diyiler, manitacılık 
diyiler ... Benim heç birinden 
habanm yok .. yazıp çiziyi, bana 
da mühiir bastıriyler.. 

Boynunu masuınane bükerek 
sustu. 

- Sen nerede yatar kalkar
sın.. Handa filan mı? 

- Hana bizim gibileri alır
lar mı? Oralara efendüler bile 
bu zamanda giremiyi .. 

- E ... nerede yatarsın öyle 
İse? 

- Yıhrh bir hamam külhanı 
var. Oraya sığınırım.. Orada 
da soyu sopu bellisiz kadınlar 

irahat vermiyler .. çaputumu a
lıp sokak sokak giziyim ... 

Mahkeme zabıtaya hakaret 
fiilini sabit görmeyerek maznu 
nun beraetine karar verdi. 

Dayakla vefata 
sebebiyet 

Şile mahkeme batkatibi 
Hayri Bey, mahkeme zabıt ki 
tibi Şerafeddin Beyi bundan bir 
müddet evvel, Şilede, Halim 
Ağanın kahvesinde döğmüttür . 

Dayağa sebep Şerafeddin Be 
yin fazla rakı içerek işlerini ih 
mal etmeıi imiş. Zabıt katibi 
Şerafeddin Bey dayağın tesiri. 
le bir hendeğe yuvarlanmış ve 
eve gittikten bir az sonra da ve 
fat etmiştir. 

Zabıt katibinin dayak neti
cesinde vefat ettiği iddia edile
rek dayağı atan Hayri Bey a
leyhinde ağır cezada bir dava a
çılmıştır. 

Dün son celsesi görülen mu
hakeme neticesinde Hayri Bey 
beş sene hapse mahküm olmuş, 
ancak maktulün dimağında ba
&ı tagayyürler mevcut olduğun 
dan ölümün daha ziyade bu ta
ııayyür neticesi vuku bulduğu 
nazarı dikkate alınarak Hayri 
Beyin cezası üç seneye indiril
mittir. Mahkum hakkında ay
nca tevkif müzekkeresi kesile
rek tevkifhaneye sevkedilmif
tir. --Karısını 20 yerinden 
• yaralayan Hikmet 

Kansı Ayteyi kıskançlık yü 
zünden bıçakla yirmi yerinden 
ya.ralayarak ağır ceza mahke
meainde 18 sene ağır hapse 
mahkum olan balıkçı Hikmet 
hakkında verilen karar usule 
mi.lteellik noktalardan bozuldu 
fundan Hilanetin Ağır cezada 
yeniden muhakemesine başlan
dı. Mahkeme, keyfiyeti tetkiki 
le bozmağa uymamış ve eaki ka 
rarda ıarar etmittir. 

Yarın bir daha 
mahkum oldu 

Yarın gazetesi geçen nüsha
larından birinde elektrik ve 
tramvay şirketleri müdürü M. 
Hansee ile M. Kindorf'u tahkir 
yollu netriyatta bulunmuş ve 
bunun üzerine gazete aleyhine 
lıtanbul Sulh Ceza mahkeme
sinde bir dava ikame edilmif
ti. Ahiren dava neticelenmıt 
ve gazetenin mes'ul müdurü 
Bürhaneddin Ali B. 6 ay hapis 
ve 100 lira ağır cezayı nakdiye 
mahkum olmuştur. Ceza tecil 
edilmemiştir. -.. · .. ve~-r-·tr; .. ·····k~~a~ç·····-· 

yolu mu?. Kadıköy sandalcılarmdan 
Çankırılı Hasan oğlu Etem 
yıkanmak için denize girmiş, 
fakat suların akıntısına kapı
larak sllrüklenmittir. 

Etemin boğulmak üzere 
olduğunu gören sahildeki ar
kadaşları ile hamal Arap 
Orhan derhal bir aandala 
atlamışlar, boğulmak üzere 
olan Etemi kurtarmışlardır. 
Etem tıp fakülteai hastane
sine yatırılmıştır. 

Pangalhda bir adam nasıl para ka
zanıvordu ve niçin bu dayağı yedi? 

Kaza kurşunu 
Erenköyünde oturan Sıvacı 

Mehmet Nuri Efendi evelki 
gece yanında 4 arkadaşı ol
duğu halde istasyo~ civarında 
otomob:le !;inerken, cebinde 
bulunan tabanca kendi ken
dine patlam:ş, çıkan kurşun 
sağ ayağına isabet etmiştir. 
Mehmet Nuri Efendi hasta· 
neye ka1 dırı 1mıştır. 

Vah .• vah.. haJta öldüde 
onun için .. 

Son zamanlarda Pangaltı 
taraflarında apartımanlardan 
ampul çalan ve saf kimsele
ri ve bilhassa kadınları dolan
dıran bir ~ahıs türemıştır. 

Dün bu adam bazı aparlı-

mani arı dolaıarak: 
- Ben sakayım. Annem öl

dü. Cenazeaini kaldıramıyoruz. 
Muavenetiniz~ muhtacız, diye-

Hele serı bir daha buraııa 
görün de .. 

ıla 
Maarifte -

Darülfünun 
Baremi 
30,000 lira noksanına 
göre tanzim edilecek 

1 • 
I\\\ SorU.lJOYUZ . m 

1, . Edvvelk~ gün l~eglerbde- 1 
yın e mumer nr yer e, 

Hukuk fakültesi reisi Tahir 
ve fen fakültesi reisi Muı lafa 
Hakkı Beyler Diarülfünun büt 1 
çesi hakkında vekaletle temas
ta bulunmak üzere dün akşam l 
Ankaraya gitmişlerdir. Darül
fünun emini Muammer B. has
ta bulunduğundan Ankaraya 1 
Hakkı Beyler Darülfünun büt- j 
çeıinden 30 bin lira tenzil edil
diği için kalan 770 bin lira için 
de baremin nasıl tatbik edilece
ği teabit edilecektir. 

bir ağaç gölğesinde otu· 
ran bir gençle yanırıda
ki hanımı bir polis me
muru hodbelıot kaldırn
rak, hurkola götürüyor 
ve orada gencin "polise 
hakaret ettiği,, cürmü ü
zerinde bir zabıt tutulu
yor ve ayrıca her ikisi
ninde dört saat süren 
ifadeleri alınıyor. Gence 
soralan sualler içinde 
"kızın bakire olup olma-
dığı,, bile var. 

Biz bu hadiseae çok 
şayanı dikkat bir husu
siyet görüyoruz. Çünkü 
her polis memuru, aklı
nın esdiği kimsel,,ri, iç
timai mevkilerini ve şah
si haysiyetlerini nazarı 
dikkate almaksızın, her 
kesin gözü önünde ulu 
orta ô.arakola götürmeğe 
kalkarsa, bu hazin man
zara zabıtamız lehine şe
refli bir sahife teşkil et
mez. Nihayet bir zabıta 
memuru da belki görüşü
ne , belki düşünüşüne , 

Kadıköyde yeni bir 
ilk mektep 

Kadıköyünde bir ilk mektep 
binası inıası takarrür etmittir. 
Bina için lkbaliyede bir arsa 
bulunmuş ve satın alınmıftır. 

Yeni muallim 
hanımlar 

Kız muallim mektebinden bu 
sene me;ı:un olan genç muallim 
hanımlarla şimdiye kadar me
zun olan bütün muallimler dün 
samimi bir içtima yapmıtlar

dır. Bu içtimada yeni mezunlar 
1 

eski mezunlara tanı~tırılmıştır. 1 

Toplantıda mesleki mevzular 
etrafında görüşülmüş ve aynı 
mektepten mezun olan muallim 
!erin hayatta daima biribirleri- . 

belkide hissine aldanarak 
yanlış ve ağır bir hare
kette bulunabilir. 

Bize öyle geliyorki, 
fuhşla mücadele için za
bıtaya verilen nazik sa• 
lahigeti, vatandaşların 
şeref ve namusları bah
sinde dikkat ve itina ile 
kullanılmak icap eder. 
Kaldıki, zabıtai ahlaki
yenin elindeki nizamna
me siUin seneden it.almış 
ı·e geni icaplara göre şinı· 
diye kadar mutlaka ta
dil edilmesi lazım gelir
ken, edilmemiş bir ni
zamname ımış. Vaziyet 
bögl11 olduğuna göre, va
tandaşları lı11r lıanği bir 
ganlıf[ılctan aceba nasıl 

ne yardım etmeleri , samimi bir 
tesanüt lemin eylemeleri eörü
§Ülmüttür. =--------

lbrahim Tali Bey 
Birinci Umumi müfettiş İb

rahim Tali Bey bugün fehri
mizden vapurla Tnbsona ha

reket edecek ve oradan Şark 
vilayetlerinde teftişat yaparak 
Diyarbekire gidecektir. 

İbrahim Tali Bey, dün Vi
layete gelerek Vali Muhiddin 
ve muavini Fazlı Beylere veda 
etmiştir. 

Fransız tayyareler\ 
Franaız Goya tayyare kolu 

29 temmuzda Y qilköye gele
cek ve merasimle karsılanacak 
tır. 

Dün, bu huıuıta görütiil
mek üzere tayyare cemiyeti 
reisi vali Muhiddin Beyi ziya
ret etmiştir . 

mıştır. 

Gene dün saat on beş radde
lerinde kara bıyıklı hamal kıya 
fetli birisi Pangaltı Hamam 
caddeıinden geçerken arkasın
dan bir kadın koşmut ve ada
mın yakasından yapıfarak: 

- Hırsız herif, diye nefeı 
almadan tokatlar aşketmeğe 
batlamıştır. 

Bir kadının kocaman bir er 
keği dövmesi ve bilhassa bu a
damın, süt dökmüş kedi gibi, 
sesini çıkarmaması herkesin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve 
hadise yerinde kesif bir halk 
kalabalığı ha11l olmuştur. 

Siyah şapkası yere düşen 
bu kel kafalı adam, bir mazlüm 
tavrı almış ve kadın: 

- Haydı karakola, dedikçe 
etraftan gözleri ile medet ara
mağa baılamıştır. Kadın anlatı 
yordu: 

- Ben apartıman kapıcıaı

yrm. Bu herif her vakit geliyor 
ampulleri çalıp gidiyor. 

Bu esnada oradan geçen bi
risi: 
"- Yahu bu herif demin bi

zim apartımana gelerek, ha
nımdan: "sizin sakanın ortağı
yım. Annem öldü. Cenazesi oı· 
t2'da kaldı" diye para koparan 
adam olacak. 

Bununla beraber, ağlar gibi 
bir vaziyet takınan bu adam 
birkaç şefaatçi bulmuş ve da 
yak atan kadın da: 

- Hele bir defa daha gel de 
ben sana gösteririm; diyerek 
adamın yakasını bırakmıştır. 

Dayak yemesine rağmen se
sini çıkarmıvan adam da savuş 

ur 

1 

sıganat •tmek Mümkün 
olacaktır, dige 

Soruyoruz .. 

Tiftik tacirleri 
Gelecek ecne6f tacirler için 

proğram hazırlandı 
F yliilün betinde nıemleke· 

Limize tetkikat ıçın ııelecelı; 
Bradford yiin ve tiftik tacirle
rini kartılamak ve gezdirmek 
için dün T uring klüpte bir İç· 
tima yapılmı§tır. İhracat ofi
sinden Akil Beyin ve baıı:ı ala
kadarların iştirak ettiği bu iç
timada Bradford yün fabrika
tör ve tacirlerinin tetkik saha. 
sına ait program kararlaştınl. 
mıştır. --------

Irak sefiri gitti 
Irak sefirimiz Tahir Lütfi 

Bey, dün !ehrimizden LUbna· 
na hareket etmittir. Tahir Lüt 
fi Bey, yaz tatilini orada geçir
dikten sonra Bağdat'• gidecek 
tir. 

Fuat Bey geldi 
Gümülcüne tali mübadele 

komisyonunda murahhasnnız 
Fuat Bey, vaki olan davet üze. 
rine şehrimize gelmi,tir. 

Üzümlerimiz için 
bir mahreç 

lZMlR ıs - Memleketimi
mizin üzüm ve incir mahsulünü 
timal memleketlerint" sevket
mek isteyen İsveç seyrisefain 
grupu bu eün Ticaret oda•ında 
tüccarlarla bu mesele etrafında 
uzun müddet görüşmüştür. Bu 
temasların müsbet netice vere
ceği kuvvetle ümit edilmekte. 
dir . 

~ -.. -
Kıçıkırık çetesi 

ADANA 15 - lzalei ,aka
vet kanunu Kadirlide resmen 
ilan edilmiş ve eşkiyaya teslim 
olmaları için oıı gün müddH ve 
rilmiştir. Vali Salimbeylide ha 
rekatı bizıat idare etmektedir, 
Hayd~tların yakında ele geçe· 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

16 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ai No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
htanbul. 

Karanlıkta 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kuru, 
6 .. 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
iç.in müdiriyete müracaat edilir. 
" Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün aıami hararet 31, 

asgari 18 derece idi. Bu
.gün ruzglr mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık
br. 

tF·· rDM 
Eski ve kırılmamış 

bir rekor 
Bir aralık lafı çıktı ve bir hay 

li zaman da dedi kodusu yapıl
dı: Ölüleri yakıp küllerini sak· 
lamak. Bu fikir, erbabı kimya
dan Nureddin Beyden sivrilmit 
idi, leh ve aleyhinde biraz söy
lendikten sonra söndü gitti .. 

Dü:ı bu mevzu ile alakası 
olan bir mektup aldrm. Ehibba
mızdan çapan oğlunun yazdığı 
bu mektuptan ufak bir kıamıru 
aşağı naklediyorum. 

« Dün kitaplarımı karıştırı
yordum. Elime Ahmet Rifııt 
Beyin (Ltigat tarihçe ve coğraf 
yası geçti .. 

Sahifeleri çevirirken fU tatır 
lar ~özüme ilitti: 
[Z~lme Araplar beyninde dey 

yuslukla methur bir facire av· 
rattır ki; deyyuslukta kendisi!~ 
darbımesel olunurdu. Gençli· 
ğinde zina,kocalığında tersalık 
edip hiç bir vaktini boş geçirme 
miştir. Hatta kocayıp artık ha
rekete mecali kalmadıkta keçi
leri çiftleştirip anınla mütelez
ziz olurdu. Hini vefatında ce
ıedini yakup kül etmek ve o kü 
ileri sünnnet olan çocukların 
uzvu maktularında istimal ey
lemek teklinde edepsizçe bir 
vasiyet ettiği bazı kütübü edibe 
yede ( !) muharrerdir. 

Mektup sahibi bu son nokta
ya itaret ederek zamanımızda 
böyle biı; vasiyet qlsa bunu ki
min infaz edeceğini de soru-
yor .... 

itiraf etmelidir ki frenklerin 
(vice) dedikleri şehvani haba
sett.e bu kadar ileri gidene te
sadüf edilmez .... 

Ben esasen kadınlardan hayli 
tehaşi eder bir adamdım Bu
nu okuduktan sonra korkum 
büsbütün arttı. Allah ellerine 
düşürmesin!.. 

Talii harp 
Eski muharebelerde 

lii harp ) diye tesmiye 
len bir muharebe 

( ta
edi

unsu-

Ginette kocasının isim gü
nünde hediye olarak krepdö
tinden güzel bir boyun atkısı 
almıştı. Maka hediyeni.o güzel
liği ve karısının zevki selimi 
karıısında derin bir haz duydu. 

Sonra kalkıp giyindi: 
- Ben dolaımağa gidiyo

rum, dedi, biliyonun ya, dok
torun emri •• 

Ginette pencereden dışarıya 
baktı. 

-Bugün hava biraz serin! 
Dedi, atkıyı da al, sonra bu 
akşam yemeğe davetlilerimiz 
olduğunu da unutma! 

Bir çeyrek saat sonra Maka 
esmer gözlü Vivian'ın kapsını 
çalıyordu. 

Doktorun tavsiyesi mucibin
ce pek uzun türen bu dol3f11la
larda Ginette kocasına refakat 
edemediği için, Maka fırsatı 
ganimet bilerek doğru Vivian' 

ru daha vardı ... Bir ordu ne ka 
dar iyi teçhiz edilmif ve hazır
lanmıt olursa olsun ( talii harp) 
yaver olmazsa hali harap idi. 
Lakin bu talii harp denilen şey 
ekseri orduyu idare eden başla 
rın az ve çok sersem olmasmd
dan başka bir şeye istinat etm
ezd; ... 

Bilmem hangi Rus seferinde 
ordu merkezinden ileri kıtaat 
kumandanına şöyle bir mektup 
yazılmak icap eder: 

«Yollar çamur olduğu için 
bal yemez topları gönderilemi
yecektir . 

Ordu mektupçusu olan zat 
müsveddelik kağıdı ve güzel 
açılmıt kamış kalemi eline al
mıt ve başlamış: 

« Toplar nemihored asel 
[Acemce bal yemez demek] 
ve yollar dahi ... » 

Aael kelimesine bir kafiye 
bulmak lazım gelmiş ve tam 
bir ay sonra bu kafiye bulun
muş ve mektup da "ve yollar 
dahi ziyadeaile çamur ve çepel 
olduğundan sevk edilmediği, .. 
Şeklinde ikmal edilerek gönde
rilmiş, tabii bu müddet zarfın
da talii harp aleyhimize dön
müt··· 

Bana bu 1atırları yazdıran 
ıey ıu oldu .. 

"Yenigünde eski zaptiye na 
zırlarıadan birinin hatıratı in
tiıar ediyor. Bu hatırata ait ve
sikalar araamda iki gün evvel 
bir tanesine tesadüf ettim ki şu 
mealde idi. 

« Tanıdıklarımdan bir zabit 
vardır. Ruyaları alelekaer doğ
ru çıkar. Bu adam ruyaıında 
bir ilıtiyar adam görmüş ve Ye 
dikulede bir kilise varmıt Er
meni vak' asının bütün tertibatı 
bu kilisede imiş. Belki bu ruya 
sı da doğrudur diye arzı keyfi
yet ediyorum». 
Bu mektubu ze.manın bahriye 
F eriklerinden birisi zaptiye na
zırına yazıyor ... Allahım mem
leket ne ellerde kalmış ... Şimdi 
bu adamın bir hap idare etti
ğini düşünün Talii harp böyle 
sine yar olur mu? .. 

FELEK 

- lKtI'ICI KISIM -

Bürhan Cahit 
- Türk milleti fransızları J man etti . 

çok sever, en geri Türk köyle- Miralay Celal tatlı bir lisan 
rinde bile Fransızlara karşı can cerbezesile ne zamandan beri 
dan bir sevgi vardır. Ve diye- içinde biriken milli hislerini an 
bilirim ki bu sevginin yanında !atıyordu. 
da derin bir İngiliz ve Rus te· Hemen bütün ırkdaşları gi-
rahhuşu mevcuttur. bi sohbetten hoşlanan fransız 

Fransızlarla Çanakkalede miralayı bu genç ve heyecanlı 
vuruştuk. Hiç müteessir olma- Türk erkim harbini dikkatle 
dık. (Halep) i Fransız ordusu dinliyordu. Ve dostluklarında 
na teslim eden Türk kuman- çok neşeli ve samimi olan bü
danı benim. İtiraf edeyim ki bir tün Franaızlar gibi o da artık 
asker içın çok elim olması icap husumet sahasından çıkan bu 
eden bu muamele bile beni o temastan fevkalade memnun 
kadar alakada.- etmedi. olduğunu her halile anlatıyor-

F akat Fransız askerinin, du. 
mütareke şartnameleri hılafına İki asker biribirini anlayan 
ve Ermeni, Arap telkınatile öz ve niçin harp ettiklerini bilen 
Türk topraklarını istila etmesi iki erkanı harp bu dostane mü
beni ve bütün benim gibi F ran- nasebeti bütün hüsnü niyetle. 
sızlan seven Tüı·kleri size diış rile ikmal ettiler. 

Frasızçadan 

ın evınıe eldiyu..·, saatlarca ora
da kalıyordu. 

Ogün esmer Vivian daha 
çok şirindi, daha çok güzeldi. 
Bazı zamanlar kadınlar ya böy 
le birdenbire daha güzel 
letiyorlar, yahut erkeklerin 
gözleri kadınları daha güzel gö 
rüyor. 

O gün de geçen saatler bay
ii uzadı.Fakat d09t ta olsa, işık 
ta olıa nihayet ayrılık mukad
derdir derler. Maka tatlı saatla 
rın içinde akşam olup geçtiği
ni, ortalığın karardığını ancak 
fark etti. 

-Aman Vivian yak şu ııığıl 
Ben geç kaldon. 

Vlvian yorgun kolunu uzat
tı ve düğmeyi çevirdi. Fakat 
ışık yok. 

-Eyvah, cereyan yok! 
Bu sefer Maka yatakta doğ

ruldu, o da düğmeyi bir kaç de 
fa çevirdi. Nafile! Cereyan ke. 
silmitti. 

- Kibrit var mı? mum var 
mı? 

- Mum yok amma, her hal 
de kibrit vardrr. Dur gidip mut 
bahta arayayım. 

odadan el yordamı ile orta 
lığı yoklaya yoklaya çıktı. Da
kikalar geçiyordu: 

- Vivian bulamadın mı? 
Mutbahtan doğru bir ta

bak şangırtıaı işidildi ve niha
yet Vivian geldi: 

- İki tabak kırchm, kibriti 
bulamadım. Hizmetçi de kibri 
ti nerelere sokmuş bilmem ki .• 

- Mükemmel .. çaresiz ka
ranlıkta geyimneli. Acaba saat 
kaçtır dersin? 

O da ellerile yoklaya yok
laya kanepenin üzerinde yığı
lan elbiselerden kendine ait 
olanları aramağa başladı. Bu 
da pek kolay olmadı. Bilhassa 
yeleğini bulmak içinı hayli uğ
rattr. Nihayet boyun atkısını 
da buldu. 

- Bir ıey unutmadım ya, 
atkı boynumda, butonu aldık, 
fapkayı aldık, eldiveni aldık 
Allaha ısmarladık: 

Vivian'ı bir defa daha kucak 
ladı ve çıktı. Daha ziyade ge
çikmemek için kestirme sokak
lardan acele acele evine gitti. 

Kapıyı açınca doğru salona 
çıktı. Karısı ve davetlileri 
merakla kendisini bekliyorlar
dı. 

Maka salona girince: 
- Affedersiniz eski bir ah

baba raat geldim .. 

Ayni zamanda pardesöaünü 
çıkarrıyordu: 

- Üç senedir görütmemiş· 
tik .. 

Birdenbire durdu. Bütün göz 
ler hayretle kendisine dikilmiş 
ti. 

Maka kıp kırmızı kesildi. 
Çünkü atkr diye boynuna do
ladığı şey, penbe krepdöşenden 
zarif bir kadın kombicezoou 
idi. 

Esasları Ankara' da, bir fran 
srz meb'usunun deliletile res
mi sahadt karar1"'tırılan tab
liye meselesini iki kumandan 
en makul ve mantıki şekillerde 
tesbit ettiler. 
İmzaladıkları kararname bütün 
cüz'ütam konaklarına ve işgal 
mıntakasındaki kasabalara bil
dirildi. 

On bet gün sonra, üzerine 
( Kilikya) tabelaaı yazılarak 
Fransız rengi altında Ermeni 
yuvası haline getirilmek iste
nen Türk Adana namerdane kı 
sıldığı kapandan kurtuldu. 

Ve ta Kafkasyalardan belle 
rine birer tabanca sokup bııra
lara kadar gelen Antranaik çe 
telerinin dökünteleri de cenuba 
avdet eden Fransız ordusunun 
safları arasında, bazı insanlar
la beraber seyahat eden tufey
li başerat gibi Türk toprakla
rından çıkıp gittiler. 

Tahliye günü Adanayı işgal 
eden Miralay Celal coşkun bir 
heyecanla kendisine sarılan bal 
kın sevgisini. Adanayı teslim 
ederken duyduğu ıstırapla öde 

... 

Çocuklar için ha
yırh bir teşeb · üz; 
Çocuğunuzun zekasını 
ölçtürmek istermisiniz? 

Türkiye akıl httzıssıhliası ce 
miyetinden: 

Cemiyetimiz berveçhi ati hu
susat hakkında muhterem ço
cuk velilerinin nazarı dikkatle
rini celbeder. 

1 - Tatil mevsimi çocukla
rın istirahat zamanıdır. Bazı 
çocuk velileri çocuklar mektep 
ten ayrılır ayrılmaz onları hu· 
susi derslere sevkediyorlar. Bu 
yanlış ve hatalı bir harekettir. 
Tatiller fikren çalışanlar için 
zaruri bir ihtiyaçtır. Binaena
leyh mektep zamanından son
ra bir müddet çocukları dinlen 
dirmıılı: gelecek sene mesaisi i
çin hazırlamak lazımdır. İkmal 
imtihanına kalan çocuklan bile 
bir müddet dinlendirdikten son 
ra faaılalı bir tarzda çalıştır
mak icap eder. Kırlarda gezinti 
!er, hekim muayenesile vücudii 
miiaait olanlarda deniz banyo
ları sinirlere kuvvet veren ve 
fikir dinlediren vasıtalardan
dır. 

2 - Cemiyetü:niz arzu eden 
çocuk velilerine berveçhi ati 
müte\ıaas11lar marifetile ilan e
dilen yer ve zamanlarda tıbbi, 
ruhi istişareler hazırlamıştır. 
Buralarda çocuklarda zeka ve 
karakter muayeneleri icra, ço
cuğun fikri ve ruhi istidadına 
göre mütehassıs arkadaşları
mız tarafından tavsiyeler yapı 
lacaktır. Diğer memleketlerde 
tatbik edilip iyi neticeler alı
nan bu gibi istişare poliklinik
lerinin terbiyevi kıymeti çok 
büyüktür. Hasta olmadan ev
vel mütehassıs fikrini almak 
hasta olmamanın en iyi çaresi
dir. Şimdilik cemiyetimiz ber- 1 
veçhi ati arkadaşların polikli
niklerinden istifade edecektir. 
Diğerlerini de teminedildikçe 
ilanedeceğiz. 

Fahreddin Kerim Bey Cumarteısi 

ve salı Un/eri 11 - 12 Trp fakültesi Hay-

darpaşada 1 

Cevat Zekii Be7 Perşembe 10 - 12 

Şişli çoc.ulc has.tiıtlıZbeşiade, Çarşamba 

14 • ıs Beyoğ4u '(! lk. lırlı.a ı;r dl .'ipan'!ie-

rinde - ' 

Ihsan Sıik.rü B~ Pazartesi JJ-15 

arası Beyotlu Hafk fırkası dispanseri 

Hü.seyin Kenan Bey Perşembe 10-

12 Taksim Fransı% hastahanesinde 

Dr. Ahmet Sl.iktii Bey Perşembe 

10 - 12 Cerra/Jpaşa hastahan~si 

latanbul Birinci iflas memurlu
ğundan: 

Adrea: htanbulda Meyye halin 
de 6 No. da Mihran Sinanyan Ef. 

Balida iami ve adreıi yazılı olan 
zatın ifla" açılıp taafiyenin adi ıe
kilde yapılmaaına karar nrilmiı ol
duğundan: 

1 • Müfliaten alacağı olan veya mal 
lannda iatihkak iddiaıında bulunal
ların alacak ve iddilannı ifbu ilan
dan bir ay içinde eyyamı resmiye 

müıteına olmak üzere her gün saat• 
13 den 18 ze kadar Sultanahmet'te 
vakt adliye binasında icrayi vazife 

eden birinci iflas dairesine gelerek 
alacaklarını kaydettirmeleri, ve se
net ve defter ııibi delilleri her ne İse 
bunların aııl veya muıaddak suretle 

rini vermeleri. 

2 - Müflise borçlu olanların yu
karıda gösterilen müddet içinde borç 
ları mikdarını yazdırmaları hilafıua 

hareketin ceza kanunu mucibince 

di. 
Karargah kumandanlığı vazi 

fesini yapan binbaşı Rifat, he
yecanın sevincin yürekleri kı
rıp geçirdiği bu tarihi günün 
aktamı kumandana sordu: 
-Nasıl Miralayım, biraz da 

ha sıkıştırsak (Halepe) e de 
böyle girmek kabil değil mi? 

Genç erkanıharp dudakları
nı büktü: 

- Halep ve ondan aşağı bü· 
tün sahili Adananın bir köyüne 
değifmem dostum, dedi .. Suri 
ye ve Arabistan hem çölleri 
hem de tarihi bağlarile Türkü 
tam bet yüe sene mıhlamıt, 
yemiş kemirmittir. 

A.nadolunun her köyünde 
kaç (hacı zade) yaşıyorsa bu 
Arap çöllerrnde de o kadar 
Mehmetçik yaşıyor. 

Türkün alın teri gibi temiz 
kanı da bu çölleri tam bet asır 
doyurmadı. Bakalım biraz 
Fransızlar tecrübe etsinler 
Binbaşı Rifat gülümsedi: 
- Cefasını çok çektik amma 

azizim, dedi . Hos tJ.rafları da 
vardı haniya • 

İRTİHALLER 

Pek hazin bir irtihal 
Ordu meb'usu İsmail Bey

efendinin henüz yirmi bir 
yaşlarında bulunan kerimesi 
irtihali daribaka etmiştir. Ce
nazesi bugün saat onda Ca
ğaloğlunda Nuroımaniye cad
desindeki 4 numaralı hane· 
lerinden kaldırılarak Eyüpte 
aile kabristanına tevdi edile
cektir. Muhterem ebeveynine 
AUah sabır ihsan eylesin. 

"' :(. "' 
Müze kütüphanesi memuru 

olup bir çok kıymetli asarın 
tertip ve telifine delalet et
mİf olan Ali Bey tedavi edil
mekte oldugu Yenibahçe has· 
tahanesinde dün vefat etmiş
tir. Cenaze namazı. öğleyin 
Ayasofya camiinde eda edi
lerek Rumeli Hisarında Şe
hitlikte hazırlanan kabrine 
defnedilecektir. 

"' "' "' 
Kastamonu Fırkası Kuman-

danlığınıian mütekait Ferik 
Mehmet Kazım Paşa vefat 
etmiştir. Cenazesinin Aksa· 
rayda Cerrahpa~a civarındaki 
Müezzin sokağındaki 12 nu· 
maralı hanesinden bugün saat 
11 de kaldırılarak Merkez· 
efendideki ailesi kabristanına 
defnolunacağı sevdiklerin.ı 
iblağ olunur. 

Sanii azamı kainat 
,ahmet etsin 

• • • 
Altıncı Noter Galip bin 

göl beyin karısı Saiye hanım 
uzun süren bir rahatsızlıktan 
kurtulamıyarak eyelki akşam 
tedavi altında bulunduğu 
Fransız hastahanesinde vefat 
etmiştir. Şehrin avukatların· 
dan, noterler;nden, muharrir
lerinden ve güı.ide bir çok 
şabsiyyetlerinden mürekkep 
bir heyet kabristana kadar 
cenazeye refakat suretile ar
kadaşımızın teessürlerine işti· 
rak eylem!ştir. 

lstaı.1bul üçüncü-= ic~ memurlu

ğundan: Bir bo!'cun temini için mah 
cuz ve paraya çevrilme.si mukarrer 
6 balye kösele Mercanda Tığcılar . 

sokağında 46 No. lu mağazada 19/ 
7 /931 tarihinde saat 12 den 13 ka
dar $atılacaktır. Taliplerinin ~ahal
linde memuruna müracatltleri ilin 
olunur. 

-··-············-······-··----····--···" takibat ve mes'uliyeli mucip olaca

ğını bilmeleri. 
3 - Müfliain mallarını naktt ve 

tahnlitı ve buna mümaail kıymetli 
evrakını her ne suretle olursa olsun 

ellerinde bulund,.ranlar iater talı•• 

iıter banka ve sair müeııiıe elıun 

bunların üzerindeki haklan mahfuz 
kalmak f&l"tİle o malları ayni müddet 
içinde daireye vermeleri, vermezler

se cezai takibat ve meı'uliyete uğra· 
yacaklarını mazeret bulunmadıkça 

rüçhah haklarından mahrum kala
caklarının bilinmesi. 

4-28 Temmuz 931 c"martea~ .. gü 
nü aaat 13 te yukarıda yazılı olan if
laa daireainde alacakWarı ilk içtima· 
da hazır bulunmaları ve müflisin 

müıterek borçlularile kefillerinin ve 
borcu tekeffül eden aair kimselerin 
içtimada bulunmağa haklan olduğu 
ilıln olunur. 

( Helebüşşehba ) baçelerİn· 
de; Lübnan bağlarında, Şam 
alemlerinde azmı hatıramız 
var. 

Miralay Celal yüzünü buruş 
turdu: 
-Hafızamızda yaııyan bun

lar deeil, (Y emenı)e kadar uza 
nan çöllere gömdüğümüz Ana 
dolu evlatlarının hazin hatıra· 
landır . 

Binbatı Rifat bir şey ima 
eder gibi batını salladı: 

- Ya T edmür alemleri. 
Genç erkanıharp arkadatr 

nın ne demek istediğini anla
mıştı. 

K&Jları çatıldı. 

- O alem (Aştart)ın bu 
asra doğan hemşirelerinin ga
liplere hak diye bahşetmeğe 
alııtıkları bir et ve kemik dava 
sıdır, dedi. 

Binbaşı Rifat bu cümlenin 
manasını kavrıyamamıştı. Ba 
kındı. 

Genç erkanıharp ili ve etti. 
-O ıklimin dişileri Süleyma 

nı baştan çıkaran (Belkıs) ın 
(Buhtunnasırın) başını yiyen 

.A.~ .Aı=>C>L tJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

fürkiye İş Banka~ı 
Adres: 

tarafından teş!til edilmiştir. 

4 üncü Vakı f 
Telefon: ı Te'graf: 
Ist. 531 imtiyaz 

Harik ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kıiin 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbr• 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 

- I\ılAJI~ Sineması 
Bugün 2.112 matinesinden 

itibaren 

HERKES KENDİ 
BAHTINA 

isminde fevkalade şen ve 
cazip bir FRANSIZ OPE
RETİNİ göstermeğe baş· 
layacaktır. 

_.RQSEMAIL.--. 
Diş Macunu 

diıleri beyazlatır, diş etlerini kuv· 
vetlendirir, eınsalılz hassaları.., ne
fis lezzeti ve güzel kokum ile 
temayüz eder. S.ıtıcınızda ROSE
MAlL hulunmadıgı takdirde size 
meccanen bir nümunellk gönde
rilmek üzere odresinizi bi ze bil· 
diriniz: 

Pervanidis ve Hazapis 

Aslan l lan. Galata. l<tanbul 

Kadıköy 

Hilaliahmer sünnet düğü· 
nü 13 Ağustos 931 perşem
be günü ve gecesi Mısırlı 

oğlu bahçe•inde 

--------------------------·· Beyoğlu Betinci icra Memurlu· 
ğundan: Bir alacağın tahsili ipn 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu~ 

karrer bir Garderop Maruken bir 

kanepe ve iki koltuk 2517 / 931 tari
hinde saat 10 dan itibaren Ye!ilköy
de Bakıl" köy caddesinde 33 No.lu 
hanenin önünde aatılacağında ta1ip 

olanların yevm ve saati mezkürda 
mahallinde hazır bulunacak memu· 
runa müracaat etmeleri ili.n olunur. 

Sultan Ahmet sulh mahkemeai 
birinci hukuk hakimliğinden: 

Müddei: Rüaumat müdüriyeti u
mumiyeıile Galatada Havyar hanın 
da tüccardan K. Kokive P. Niko
layidi efendiler aleyhine ikame olu
nan alacak davanın cari muhakeme
ainde K. Kokive P. Nikolayidi efen. 
dilerin ikametgiün meçhul olmasına 
mebni ilinen teblifat icraıına karar 
verilerek 8-7-931 tarihinde müddei 
aleyhimin icabet etmemesi hasebile 
muameleli ğıyap kararının tebliğine 
karar verilmiı ve mahkeme dahi 7 
teırinievvel 931 tarihine müsadif 
çarıanba günü saat 14 de talik kı
lınmıı olduğundan yövmü mczkUr
de mahkemeye gelmediği ve itiraz 
etmediği takdirde U. 403 ve 405 in
ci maddeleri mucibinde bilahara 
mahkemeye kabul edilmeyeceği ve 
müddeinin iddiasını kabul ve 
ikrar etmİf nazarile bakılacağı ilin 
olunur. 

gundan: 

Adrea: Mukaddema Bey 
Takıimde 51 ve 53 
Oükkiolarda kaaapl 
ken Halen E skiı · 

ki Alman klübu 
maruf binada sakin 
kiıehirde şimendifer 

yon büfeainde mü• 
müfahir oğlu Ab<l 
man Ef. 

8alida iımi ve adreıi y 

zatın iflaaı açılıp taafiyenin •, 
kilde yapılmaaına karar veri 
duğundan: 

1 -- Müflisden alacağı ol•O 
malların iatihkak iddiasında 
tarın alacak ve iddialarını itb<' 
dan bir ay içinde eyyam! 
müıteına olmak Üzere her giİ 
13 ten 18 ze kadar Sultan 
vaki adliye binaıında icrayi • 
den birinci ifliı dairesine 

alacaklannı kayıt ettirmel.,.i, 
net ve defter ııibi delilleri bel 
ae bunların a11l veya muaad 
retlerini vermeleri. 

2 - Müfliae borçlu olanla , 
karıda ııösterilen müddet İ 
borçları mikdarını yazdınnal 
lafına hareketin ceza kanuno 
bince takibat ve mea'uliyeti 
clacağıru bilmeleri. 

3 - Müfliain -ıranın 
tahvilatı ve buna mümasil 
evrakını her ne suretle o]urfl 

ellerinde bulunduranla iater 
ter banka ve sair müeaaetC 
bunlann üzerindeki hakları 
kalmak ıartile o malları ay1'1 
det içinde daireye vermeleri. 
mezlerae cezai takibat ve 
yete uirayacaldannı miz.,.el 
madıkca rüchan haklarında• 
rum lıalacaklarınm bilirunetİ-

4- 26/ 7 / 931 cumartesi 
at 14 te yukarıda yazılı olaı' 
daireainde alacakldann ilk · 
da hazır bulunmaları n 
mütterek borçlulartyla kJİ 
ve borcu tekeffül eden aair 
rin içtimada bulunmağa h• 
duğu ilin olunur. 

latanbul 7 inci icra Dair', 
Paraya çevrilmesine karar. ~ 
bir adet maruken koltuk iJıi I 
ve bir hazaran aanfalye bir 
iki aiııara iıkemleai tehir b~ 
nci pazarrteai ııünü saat 12 
re kadar ka:r.aaker Hanı kll~ 
de açık arttırma ile aatıl• I 
mahallinde hazır bulunacalı J 
runa müracaat olunması ili.11 

' 
-(Aştart)ın neslindendir-. -- -, Fakat-siyasi sahada 4' 

(Şeyh Sadun) nun kızı tari- kararları tatbik etmektııl'~ 
hi vazifesini şimdi belki de Ma- ka çare yoktu. Çizilerı 
reşal (Allenbi) nin yanında ifa üzerinde derhal ttıtkit•t 
ediyor. h 

Ve genç erkanı harp ayağa 
kalkarak arkadaşım selamladı: 

- Haydı bakalım uykuya, 
dedi. Yarın Silifkeye kadar bü· 
tün Türk toprakları bizim ola
cak! 

Yeni hududun geçtiği nokta 
!arı tayin etmek pek kolay ol
madı. 

Milli Hükumet on haneli 
bir Türk köyünün bile öte ta
rafta kalmasını istemi}ordu. 

Ve bunda haklıydı. 
Çünkü çapulcu Arap aıiret

leri senede bir iki defa nükse· 
den (Gezve) hastalığını buma 
aum Türk köylülerini katliam 
etmekle göçürüyorlardı. 

Çetin münakaşalardan sonra 
itilaf oldu. 

Fakat vaziyeti daha ameli 
gören Miralay Celal çizilen bu 
hattın tabii bir kıymeti olmadı 
ğını göryordu. 

itizar ; 
Dünkü tefrikanın yed' 

tununda bir kaç yarı~~ 
muıtur. (F ranaız ve ıı' 
rihin iki muhalif 111il 
cümlesi "F ranıız ve 'f~j 
rihin iki muharip millel\ 
lacak sonra gene o s~ <' 
Fransızlar yirminci •1'1'r 

bazan (Aymen) Ii ( 1 

mit) değil (Amyen) I~ 
(Quai D'oraay) dip! ~ 
(sancak propagandası) 
si (Hınçak) propagaıııl• 
caktır. 

ıel 
Bundan başka ufak /. 

lime ve imla hataları 01 ,, 
39 numualı tefrilcanııı o(I 

deki bu hatalardan dol•· 
!erimden özür dileriıtl· 

9 



, 

(Başı ı inci .sahifede) ı bu değildi~. ~f~ndiler.. sinsi sinsi 
yapınak istiyor. Cünkü bu adam ka- memleket ıçerıııne fesat sokmak, fe 
ı· ısi.le bir likte misyonerler tarafından nahk sokmak hiyanet istiyor. Miıyo 
:ıklltularak, yetiştirılerek mfOlmleke- nerler onu çok güzel yetittirmiş, 
timize hediye edilmiş birisidir. Efen memleketimizi yıkmağa çahııyor. 
diler· bu bahse girmek İçİıılt hatıranı-• . 
zı istipdat devrjne İrca ebnek ıste-
rim. O zaman da bir çok misyoner· 
ler memleketin her tarafını dolaşır 
lar ve Ermeni çocuklarını toplarlar, 

okuturlar, ve hatti bunlann içerisin
de arzularına daha ziyade ınuvafık 
lıulduklarını daha uzaklara götü
rerek kulaklarına bir ,eyler okuya
rak memleketimize iade ederek hedi 
ye ederler. itte efendiler, zaman za. 
man memleket içerisinde, Yanda 

1 Bitliste, Adanada, Kayseride, lstan
bulda ellerinde bombalar ya iıtikW 
ya ölüm diyerek vatandaı kanı dö
ken, memleketin hayatına kasteden 
v hain çetelerin batındaki boğoslar, 
baçaturlar hep böyle misyonerler 
tarafından yetittirilerek memleketi
mize hediye edilmit olmalarıdır. 

Efendiler; lstanbulda eline-bom
ba alarak Osmanlı Bankasını basan 
Babıaliyi baıan ve Türk vatandat
Jarının kanını a.latmak isteyen ve ita 
malların sırığı ile baıları ezilen o ha 
çaturlar, boğoslar hep böyle o misyo 
Derler tarafından yetiıtirilerek mem 
leketiınize hediye edilen hainler· 

dir. 
Efendiler, değil bunların erke~leri 

hatta misyonerlerin elinde yetıfen 

kızları bile harbi umumide kendi vü 
41utlarına kendi kanlarına bazı si· 
ı·i haatal:klar aıılayarak memleketi· 
mize hiyanet eden kadınlar hep bu 
misyonerler tarafından yetiıtirilerek 
memleketimize hediye edilmiştir. 

Efendiler, hiç biliyor musun , ki 
misyonerler Ermenilerden batka bir 
millete itimat etıinler. Hiç bir rum 
çocuğunu, biç bir yabudl çocuğunu 
götürdüklerini gördünüz mü? Yal
l>IZ bir de kendi vücudile iftihar et· 
tiğimiz bir ıairimizin çocuğunu gÖ
.ürdüler.Ona da dini, milliyetini terk 
ettirdiler ve bize göndermediler. itte 
efendiler asrın en son silô.bı olan ga • 
zete partisi, propaganda sllAlu olan 
g~zetecil ik deıiıeni öğrenmek için 
mütarekenin kanlı günlerinde Zeke
ı·yayı (ve karısını sesleri) ve kanıı 
nı münasip gördüler. Beraber götilr
clüler ve yetiıtirdiler memleketimize 
hediye ettiler. 

Bir zaharga mı? 
Efendiler, size soruyorum. Bu Ze 

keriya bir z.aharya olmadığı ne 

malUm. 
Hakkı Bey(Van) -iftira etme;ı 

dönmedir. 
Ali Saip Bey (Devamla) - Muh

terem arkadatlar; bir apartmanlar 
silsilesi batladı. Amerikada otuz kırk 
katlı apartman rörmüı olan bir 
adam neden bizde yapılan iki katlı 
apartma;ıları çok görüyor O apart
lnan karıısında yıkık bir evin reami 
lli yapıyor. Evin yanı batında çar. 

tafına bürünmüt zarif bir kadm res
nıi yapıyor bundan maksat nedir, an
lamadınız mı? 

.Elendiler; dünyanın nereıinde si 
rülmüı yıkık evleri hükümet tama
men hepsini yaptırsın da sahiplerine 
iade etsin. 
Şonra hastalıklar, dünyanın her 

:arafında hastalık vardır. Onunla mü 
:adele için bir çok tahsisat koymu
ıudur. Bütün varlığımızla bunun 
;nüne geçmeğe çalışıyoruz .. Maksat 

.Şimdi herşeyi anlıyorum. Beni 
ona ağzını kapatmak için ver
din, ben kaçınca, o da seni ele 
verdi. Hepimizi ele verdi. Be
ni bir daha ele geçiremiyeceği-
111.? aklı kestiği için hıncını sen· 
den aldı. Ah canavar, ah ... Me
ğer falcının söyledikleri doğru 
çıkacakmış. Ben bütün ıevdik
lerimin sebebi felaketi oluyo-
rum ... 

Kerime bu sözleri söylerken 
çaresiz kalmış bir insan tavru 
ih ellerini kavuşturdu. 

- Saat kaç? 
Paşa yatağında doğru~~ak 

istedi fakat gene yastıgtnın , 
üstüne düştü. 

Yusuf Paşa'nın kahve İçin
de içtiği zehir iyiden iyiye te
sirini göstermişti. Sadrazamda 
eski canlılığından eser kalma· 
ınıştı. Yalnız kendini hala bi
li yordu. Ölümü yakrn olduğu 
her halinden anlaşılıyordu . 

Kerim2 Hanrm dıtarı bak· 
~ .. 

!deçhul askere taarruz 
Efendiler; bu adam Amerikadan 

gelir gelmez, ilk evvel meçhul aıkere 
taarruz etmittir. Dumlupınardaki 

meçhul aıker aleyhinde yazı yaz. 
mıfbr4 Nihayet yakayı ele vermiı, iı 
tiklal mahkemesinde muhakeme edil 
mit ve Üç seneye mahkUm olarak 
müddeti r11ahkümiyetini bitinniı; 

lstanbula gelmittir. Bakmış ki bu 
çık• iı değil, biyanete batka )'olda 
devam etmittir. Bu sefer de yazdığı 
yazılarının altına karısının imzasını 

koymuı. Efendiler, kadmlara kartı 

olan civanmerdane hareketimizden 
istifade etmel.. için bu kadına yazı 

yazdırmıttır. Nihayt karısı da sorgu 
ya çekilmiı, sen bu itlere kanıma 
denaıiı ve evine gönderilmittir. işte 
efendler Zekeriya denilen adam 
budur, Efendiler daha söyliyecek bin 
bir davamız vardır.Fakat sizi fazla 
iz'aç etmk iıtemiyorum. Onun iç.in 
Yılmaza geçiyorum. (Gülmeler). 

Haydar Rüıtü B. (Denizli) -
y ılardan yılmaza ıreçiyorsun rali
ba! 

Yılmaza gelince .. 
Ali Saip B. (Devamla) - Bu yıl-

maz, Düyunu umumiyeden yc:tiımiı 
bir adamın oğlu İmİf. 
Kazım Pt. (Diyarbekir) - lımi 

Yılmaz mı? 

Ali Saip B. (Devamla) - Bu 
Kadri... Düyunu umumiyeden aldı
ğı ruhla ilk gazeteciliğe giı·er gir· 
mez Alemdara intisap otmİf. (Men
ıei kuvvetli sesleri). ilk ga~clPciliğe 
oradan batlamıı ve meıbur hain Re
fi Cevat ve bain Pehlivan Kadriden 
feyiz alnuı ve sonra yüz ellilik hain 
Sait Mollanın çıkardığı türi<çe ıra

zeteJ'e nakletmit ikmali tahsil için 
oradan feyiz alnuı. 

Haydar Rüttü B. (Denizli) -
Şehadetnıuneaini de Yılmazdan aldı. 

Ali Saip B. (Devamla) - On
dan sonra bazı ırazetelerde m~habir-
lik etmit ve Bali.1 ve Çituı·i namın~ 
da iki rumla birl.,...dı: bir kitap 
ıiri<eti yapımfbr. Sonra Mösyö Ba
n.,. Celil Nuri ve kendlıi müıte,..._ 

ken Y dmazı Çtkannaia karar ver-

Et-diler; CelAI Nurinln bu ıraze 
teyi naad çdıuu-dıiını ve gazeteden 
.....ı ayrıldıfım bildiğimiz için sa
fahatından bahsetmiyeceğim. Y ııl
nız bir zaman memlekete yapbtı 

ihanetler ye yazdıtı J'U11ar efer 
yüz elliliklerin yazdıfı yazılarla mu 
kayese edilecek olursa, bunun na11I 
bir adam olduğu derhal meydana çı 
kar. 

Efendiler; hain Mehmet Ali tel
grafı yazmadan bir hafta evvel ay
ni telırrafa benzer bir yazı g<İriil

müıt1i. Bunu Kadri yazmıştı. (Böy 
le meclis olur mu, böyle intihap olur 
mu?). 

Mehmet Ali gibi 
Efendiler; Memet Ali de bundan 

batka bir tey söylemiyordu. Bina
enaleyh bıınlann ilıiıinin ve batta 
diğer hainlerin bunlarla alakası var 
dı. Asıl düıüniilecek tamik edilecek 
cihet budur. 

Devamı var 

- Akşam ezanı okunuyor, 
babacığım ... O zaman hastanın 
_gözleri büyüdü. Aklından kor
kunç bir hatıra geçtiği anlaşı
lıyordu. 

- Padişah üst üste iki de
fa: "Akşam namazında beni 
duadan unutma!" demitti .. Su, 
su ver, kızım ... Boğazım yanı
yor ... Çabuk, su ... 

Paşanın elleri bir an havada 
çırpındı. Yüzü mosmor oldu ve 
başı, bir an evvel rahata kavuı 
mak ister gibi kızının kollan 
arasrna düşüverdi. 

Kerime bir müddet babası
nın camit çehresine baka kal
dı. Sonra sanki onu uyandrr
maktan korkar gibi hafifçe 
inildedi: 

-Babacağım. .. 
arttı, 

aldı. 
Sonra bu inilti arttı, 

müthiş bir feryat halini 
Kerime şimdi dövünüp saçını 

ba,ını yoluyordu. 
- Öldü.... Artık öldü .... 

Bundan ıonra onu hic bir kuv-

MİZAH 

ihtiyat 
Tüccar Nahom efendi bir şoföı

arıyordıı. Fakat hızlı ııibneyen, ya
ni bayatını tehlikeye koymıyacak 

bir toför. 
Müracaat eden bir toföre evvela 

tU ihtarda bulundu: 
- Azizim, ben toför olarak ihti

yatlı bir adam is~erim. Dikkatli ve 
çok ihtiyatlı. 

.şoför ıu cevabı verdi: 
- Tamam.. Ben de ılzin tam iıte 

diğiniz adamnn. Hatta sizden aylı
ğımı pe~in iati.redttiıw 

Müdür - Bir saat geç 
geldiniz .. 

Memur - Efendim, evden 
çıkarken merdivenden düştüm. 

Müdür - Canım, merdi
. venden düşmek bir saat 
sürer mi? 

Herkesin arzusu 
Bir dairede bir memurun 

kaynanası öldü. Cenazede bu
lunmak için müdirden izin al
mak lazım .. Fakat o zamana ka 
dar bir çok vesilelerle sık 11k 
izin aldığı için o kadar ceaareti 
yok. Maamafih müdirin oda11-
na girdi ve ellerini ovuıtura
rak: 

- Efendim, kaynanamın ce 
nazesinde bulunmak iıterdim, 
dedi. 

- Müdür batını kaldınlı: 
- Bunu sanki yalmz sen mi 

iatf'rsin diye bağırdı. 

- Bu k'ldar zayıflamak 
için ne yaptın ? 

- Bir muharrirle evlen· 
dim 1 

ismi başka 
Levi Haham batıya gitti der 

dini döktü: 
- Karım bana karşı soğuk 

duruyo, dedi. 
Hahambaşı derhal Madam 

Leviye haber gönderdi. Beş da 
kika sonra Madam Levi geldi. 
Hahambaşı ciddi bir tavurla 
şikayetçiye: 

- Haydi bütün kuvvetinle 

vet kurtaramaz ... Babamı İbra
him öldürdü ... Kocam öldür
dü ... Halbuki o guya beni sevi
yordu .... Beni sevdiği halde l>a 
bama kıydı .. 

Bu feryat üzerin~ bütün ev 
halkı biribirine girdi. Paşanın 
öldüğünü işiten bütün halayık 
!ar feryada batladılar. 

Kerime kocasını bir türlü 
affedemiyordu. Ona bu yaptığı 
l'enalığın cezasını çektirebilse 
başka birşey istemiyecekti. 
Bunları düşünürken biraz ev
vel sokakta kendisini takip e
den adam aklına geldi. Sessiz 
sesaiz ağlıyarak babaaının ölü
sü yanında oturup bekledi. 

Fettah saraya gitmeden ev
vel Kerime'den haber almak i
çin Büyükada'ya adam gönder 
mişti. Arap; Kerime'nin oraya 
gitmit olmasına ihtimal veri
yordu. Fakat gönderdiği adam 
döndüğü zaman aksi bir haber 
getirdi. Köşk 11m11kı kapalr i
di. İçinde kimseler yoktu. Fet
tah bu habere çok şaştı. Keri
me acaba babasının konağına 

gitmeğe cesaret etmiş midi? 
Haremağası kendine haber ge
tiren adama bahşışını verip evi 
tarassut etmek üzere tekrar 
Büvükadava gönderdi. Fettah 

KADIN 

Şapka garnitürü 

• 

t ' 

Çocuk şapkalarına garnitür 
bulmak bazan miişkül oluyor. 
Bahusus çocuklarda bu nevi 
garnitürler sade ve sağlam 
olmak lazımdır. işte size iki 
nllmunel Her ikisi dört, beş 
santimetre genişliğinde bir 
kurdelidan yapılır. Yalınız 
altı üstll baıka renklerde 
kurdela intihap edilirse gar
nitür daha zarif durur. Şe
maya ve modele bakılırsa bu 
garnitürlerin yapJması ne 
kadar kolay olduğu da an
laşılır. Kurdelinıo tuli 1,25 
metredir. 

-····--···-··· ... ·-···--·······-···-·--·· 
öp, dedi. 

Levi, kadma bütün k11vvetİ· 
le öptü ve kadın da bu deragufa 
hararetle mukabele etti. 

Hahambaıı Bu sahneyi gö
rünce kızdı ve Leviye çıkıttı: 

- Hni karın sanakarıı so· 
ğuk duruyor, diye şikayet edi
yordun. Baksana, Melek gibi 
kadrn • 

Levi fU cevabı venli: 
- Affedersiniz, efendim bu 

kadın İzidor Levinin karı11dır. 
Benim ismim Nalan Levi. 

Moda 
İki arkadaş konuşuyorlar: 
- Yahu İıtıınbulda 1apka-

11z gezmek modasım kim çıkar 
dı? 

- A, bilmiyor muıun ıa· 
ir Hikmet .. 

- Bu modayı da naııl çıkar 

mıı? 
- Bir gün fapkaaını kaybet-

mif. Paraaı da Y.?'<.muş . Kimse 
de kendisine ne odunç para, ne 
de ariyet şapka vermemişler. 

Kurtulmuş 
iki arkadat kor.utuyorlar: 
_ Cemil, hani sen bir kızla 

evlenmek iıtemi,tin de,lrfanB. 
isminde bir genç senden açık 
göz çıkmış ve kızı almıştı .. 

-Eee! 
- İşte o irfan Bey yok mu? 

Bu sabah öldü. 
- Öyle ise, bu k<zla evlen

mediğime isabet etmişim. 
- Neden: 
_ Neden olacak? Evlensey 

dim, şimdi İrfan Beyin yerine 
ben ölmüş olacaktım. 

ihtiyat~n arka yollardan gide
rek eski konağının yolunu 
tuttu. 

Fettah konağın etrafın.la do
laşmağa batladı. Olabilir' a bel 
ki bir ıey görebilirdi. Akşam ol 
mak üzere idi. Arap hala dola
şıyordu. Avını hiila ele geçire
memişti. Acaba tahmininde al
danmış mıydı? 

Yavaş yavaş beklemekten 
sarfınazar ediyordu. İbrahim 
Beyin evine dönmekten başka 
çare yoktu.Fakat tam bu sırada 
konağa doğru U§U! usul ilerle
yen siyahçarşaflr bir kadın naza 
rı dikkatini celbetti. Fettah bu 
siyah hayali derhal tanıdı. Bu 
Kerime idi. Sessiz sadasız onu 
takibe başladı. Şimdiye kadar 
sokakta kaç kere küçük Hanı
mının peşi sıra yürümüıtü, bi
naenaleyh aldanmasına imkan 
yoktu. Bahuıuı kadının doğru 
dan doğruya Yusuf paşanın ko 
nağına yollanması her türlü 
füpheyi izale ediyordu. Kerime 
nin izini nihayet ele geçirmişti. 
Şimdi yapacak şey vakit kay. 
betmeden İbrahim Beye haber 
verip Kerimeyi y akalamaktr. 

Kerimenin konağa girdiğini 
gözü ile gördükten sonra F et
tah oradan ayrılıp hemen İbra-

1931 tenis 
23 temmu 

t rn 
da ba 1 

Memleketimizin tanınmış büt ·· n 
tenisçileri iştirak ediyorlar 

Geçen senelerde olduğu gibi, bu 
sene de gazetemiz 23 teınmuzda baş 
lanmak üzere bir tenis turnuvası ter
tip etti. 

Bu turnuvalar Türkiyede tenise 
kartı canh bir alaka uyandU"ıyor ve 
her ıene muu.bıkların adedi artıyor. 

Bu ıene de 23 temmu7. da bat· 
lılnacak olan turnuva her halde çok 
ıayanı dikkat olacaktır. Çünkü bu 
seneki müsabakaya lstanbulda oldu
ğu gibi, Türkiyenin diğer tehirle
rindeki en güzide oyuncular iştirak 
edeceklerdir. Mesela, bu sene Anka 
ra pmpİyonluğunu bundan daha 
bir kaç hafta evvel kazanan ve Is-

tanbulca da çok İyi bir oyuncu ola
rak tanınmış bulunan Mehmet Kara 
kaş Bey turnuvaya girınek için, le· 
lefonla ali.kadar1ara müracaat et
mittir: 

Bundan başka eene bu sene An
kara ikincisi olan ve gayet iyi tenis 
bilen Amerikalı Mister ( Genuvey) 
de turnuvamıza ittlrak edecektir. 

lzmirden daha kimlerin iıtirak e
deceği malum değildir. Çünkü ala
kadar zevat turnuvadan henüz ha
berdar olmamıılardır. 

lstanbulda iştirak edecek oyun
cular aşağı yukan malum şahsiyet
lerdir. Şirinyan, Sedat ve Suat bun-

lann batında geliyor. 
Her halde bu seneki tumuvamı.r.: 

geçen senelerd•kinden çok daha 
parlak ve daha ırüzel olaeaktır. 

M. o 
Hilal spor klübü 

azasına 

Hilal Spor klubli ldre Heyeti 
Reisliğinden: Klübümüz 31 Tem
muz 1931 tarihine musadif cuma 
günü bir içtimaı umumi akteclece
ğinden muhterem azaların yevmi 
mezkürda saat 10 da klüp bina11nı 
teşrifleri rica olunur. 
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~ Tenis turnuvamız 1 
~Milliyet 23 tem;uzda başlamak İ 
! . üzere bir turnuva tertip etti İ 
- -- -= 5 
= 

Gazetema_ geçen sene olduğu 5)0 Muhtelit (Mixte) prtlar koyabilir. 15 
ıribi, bu sene de bir tenis tumu- 6)0 Junior erkek (Single) Madde 9 - Komite lüzwn ;a 

= -- vası tertip etti. 7)0 - Junior erkek (Double) görürse maçlan tehir edebilir. ı::: 

=- 1 Müteha1111 bir komite tara- Madde 2 - Galiple finaliıt- Madde 10 - Toplan komite 
fından ihzar ve idare edilen bu )ere (Milliyet) tarafından kupa verecektir ve sahadaki komit• 

;;; turnuvanın ıeraiti, yapılacaiı ta ve mükafatlar verilecektir. nin kararile tecdit edilebilecek- § 
= rib ve mahalli aıağıda ayrıca Madde 3 - Angajman şera- tir. Dömi finallerle, finaller ye. = = -= = yazıyoruz. Büyük bir rağbet gö- iti &u suretle tesbit edilmittir: ni ve bütün oyuncular Dunlop = - . -5 receğine emin olduğumuz bu tur Herhangi katagoriye ırirecek markası toplarla oynanacaktır- = - -=: nuva 23 temmuz perıembe günü olanlardan iki buçuk lira kay- Madde 11 - Oyuncular ga- = 
5 sabahı saat 10 da batlayacak- diye alınır. :ı:•te ile davet edilecektir. Da- = 
§ tır. iki katagoriye girecek olan· • • edilen O)'Uncu saha)'a ilin e- 5 
E lardan dört, üç katagoriye gire- dilen muayyen vakitte ırelmez- -
~ HEY'ETl TERTlBİYE cek olanlardan bet lira alınacak se hakkını kaybedecektir. = 
= Fahri reis: Siirt Meb'usu tır. Juniorlardan ikiıer lira .,ı.. Madde 12 - Kaydedileole- =: 
5i Mahmut Bev naeaktır. rin listesi 18 temmuzdan itiba- = 
E Fahri ikinci reis: Sir Ge- Madde 4 - 16 temmuz per- ren (Milliyet) te netredilecek- = 
i3 orge Clerk Cenapları tir. -a ıembe a-ününden itibaren Bey-
§ Katibi umumi: A. Whit- oğlunda lngiliz sefareti kart•· Madde 13 - Turnuvalar E 
- // d H · S bakkal. Taksim tenis kulübü kurtlann- = __ = ta sın a arti tor ıye ;;;; 
__ Veznedar: Zeki Rıza B. magazasında M. Hartiye, Tak- da yapılacaktır_ 

5
_= = AZA simde Taksim Tenis kulübünde Madde 14 - Bu talimatna- = 

5!! Mustafa Kibar Beye, lstanbul- mede yapılacak herhaııai tadilat E = Komite azalan i.tidelıı:i zevat- d bal M' ı· -5 da Hamidiye eaddesinde 1 nu- er ıl ıyet'te n"fredi.lecek- a 
- tan müteıelc:kildir: · _ 

== 
marada Zeki Beye müracaat edi tir. ~ Ahmet Şükrü Bey, Galip Bey 
lecektir. Ücretsiz müracaatlar }UN/ORLAR - Server Bey, Mustafa Kibar Bey, -

5 nazarı dikkate alınmayaeaktır. TURNUVASI = = Bürhan Bey, M. Vitalis, M. E. = 
§_= Anmitage, M. Bennet, M. Col- Madde 5 - Turnuvaya ancak Juniorlar yani 17 yatmdan i = IU.a. amatör oyuncular ıi.rebi.lir. atail OJ;uncular için bir turnu- E 
5 İ Madde 6 - Bütün maçlar va tertip edilmiıtir. := 
5 ŞERA T üç sette, finaller beı sette yapı- Seniorlar bu turnuvaya itti- 5 
== Birinci madd.e - Teniı tur~ lacaktır. Juniorlar üç sette oyna rAk edemezler. ;; - -5 nuvası 23 temmuzda baılaya- yacaklardır. Turnuva maçlarnıa kaydedi- := 
5 eaktır ve yedi kısım olaeaktır. Madde 7 - Turnuvada bey- !enler meccani duhuliye hakkı- -= 1 )O Hanım (Single) nelmilel tenis cemiyeti nizamna nı haizdirler. Oyuncular maç- _ 
5 2)0 ., (-Double) meleri caridir. E5 _ ı.ıarıı!paw1a 1n,ıµ ı:ıecıot upnı _ 
:::; 3)0 Erkek (Single) Madde 8 - Komite, turnuva takdirde bu haklannı kaybeder- 5 

4)0 Erkek (Double) ıun hüsnü cereyanı için baıka ter. - -
~ 111111111111111111111111111111111111111111111 llllll lll il llllll il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıını11111111111 ~ 
him Beye kotlu . 

Eli ile kolu ile telaşlı hare
ketler yaparak Beyin yanına 
girdiği zaman çehresinde mu
zafferiyetinin asarı okunuyor
du. 

- Beyefendi, müjdemi iste 
rim! 

İbrahim Bey derhal aşina 
çıktı: 

- Söyle be adam ... Kerime 
yi mi buldun? 

- Küçük Hanımı gözümle 
gönlüm ... 

- Konuştun mu? 
İbrahim alacağı cevabı sabır 

sızhkla bekliyerek Araba sokul 
du. 

-Yok konuşmadım. Esasen 
konuşmak doğru olmazdı. Son 
ra korkup kaçardı Bir daha ken 
disini bulamazdık. 

- Nerede? Kendisini hemen 
görmeliyim. Kendisini ikna e
dip evime götürmeliyim ... 

Kerime Hanımın zarif haya
li kocasının zihninde canlan•· 
yor, tahassürünü bir kat daha 
artırıyordu. 

- Babaaının evine gitti. E
ğer çabuk davran!lbilirseniz 
Kerimeyi orada yakalayabilirsi 
niz. Hatta Kadri Bey de belki 
oradadır. 

İbrahim Beyin cevabı Harem 
ağasının hiç hoşuna gitmedi. 

- Kerime benimle gelir. Be 
nim Yusuf Pata ile bir muara
zam yok. Çabuk gidelim, Ko
naktan çıkmadan evvel Kerime 
yi yakalayalım. 

Haremağası şaşkın ıaı-
kın İbrahim Beyin yü 
züne bakıyordu. Acaba 
Bey aklını mı kaçırmıştı? 
İnsan kendisine kartı ihanet e
den sadakatsiz bir zevceye kar
şı böyle mi muamele ederdi. 
Fettah Beyin hareketini bir tür 
lü anlayamıyordu. Fakat her 
ne olursa olsun İbrahim Beyi 
söz ve nasihatle yola getirmek 
kabil değildi. Onun için Arap 
gene işin bota düştüğünü an
ladı. Kendi işini gene kendi gö 
recekti. Kimseden kendisine 
hayır yoktu. 

Hiddetten için için köpüre· 
rek İbrahim Beyle beraber ara 
baya atladı. Saraya gidip ihba 
ratta bulunduğuna bilhassa 
memnun oluyordu. 

Arabada iken haremağası ya 
nında hiç sesi çıkmadan oturan 
İbrahim Beyin yanakları kıp 
kırmızı olmuttu. Gözleri sevinç 
le parlıyordu. Acaba karısı ken 
disini tekrar gördüğü zaman ,-ıe 

yolda karşılayacaktı? Kendisi
ne karşı hisleri ne olacaktr 1 Ke 
nağa yaklaştıkça İbrahim Bey 
kuvvetli bir miknatısın cazibe 
sahasının girmit gibi kan11nın 
mevcudiyetini daha vazih suret 
te hiuediyordu. 

İbrahim Bey, Fettahın huzu 
ra kabul edildiğini bilmemekle 
beraber, Yusuf Patanın hayatı 
nı tehdit eden tehlikeyi hiue
diyordu. Bu adamın hırsr her 
halde biraz da kendisi için bir 
tehlike olacaktı. İbrahim Beyin 
aklı gene Kerime Hanıma git
ti. O zamana lc:ad ır muhafaza 
ettiği sükunet zail oldu. 

Hava kararıyordu. Fakat ne 
rede İse karısının yanında ola
cak ve ondan sonra her şeyi u
nutacaktı. 

Kerimeye gelince, o derin ye 
sinin verdiği bir halsizlik için
de yarı baygın bir halde baba
sının ölüsü yanında beldiyor
du. Babası öldürülmüştü. Aca
ba Kadl'i Bey de ayni akıbete 
uğrayacak mıydı? Ve şayet öy 
le bir felaket olursa kendi halı. 
ne olacaktı? Konağın etrafı a&· 

ker abluka11 altında idi. Nöb'I 
çiler bir aşağı bir yukarı gez:. 
nip duruyorlardı. 

(Bitmedi) 



1 

1 mart 340 

• , 
ı 

ı 
• 
' 

5 

l 

' • 

i 

1 

ı 

1
: 1 

.. 
. ı 
'ı 

.. 
, 1 ' 

1 

I• 

J· 

1 
• 

1 

'ı •, 

ı: 

1 : 1 

1 1 

' 1 1 ı' 

' 
l ' 1 

1 

l 

. , 
' 
ıı 
1 

• 1 

l ,1 
l 
1 •I 
• j 

, ,, 
' ı. 

. ' 
1 • ~ 

\ c . 

' ! ·ı 
1 1 ' 
! 

1 

1 1 

1 '• 

' 1 
1 

" 1 

\ B.:ı.~ı ı inci sahifede) 
·un ltapaırJştır. Fransa'd.a Nice, 
ı; nında, porla.kaı ve lir.ıon ağaç
_nm kokulu c:ölgel:klcri ara~ında 
riyclcriyk kapand• :ı köşkünd~rı, 
·kaç gün evvel mcın!ekcte, hiya-
t ve hamakatin en yüksek ölçiıde 
ynnşr::ti1Stna misal tutulacak bir 
sjkn yollayan sabık ve sakıt Jı:ti~ .1 

Abdülmecit ve kanı, ruhu, kafası 
ızuk hanedanın son kafilesi bu ka- ı 
r jJe vatan hudutları ötesine sürül- ! 
ii~tü. 
Lİ}•akati, budnlalıkta beynelmilel J 

kor kırmak derece,inde olan bu a
tın adını unutturmak, kendisine ve 
leflerine kar§ı türk milletinin duy-
1&u nefret ve li..net hislerini taze
memek gayretinde b'1lunacak yer
• yıllardan beri ve lıila milli hu
lru, milli selimet ve istikbali para
mak iıtiyen yabancı baltalara kol 
• kul olmakta devam ediyor. 
Düşman aakeri lzmir rıhtımında 

ingü ve ate§le teıyi edilirken, ls
,nbulda düıman kumandanlarını 
zınıo eline verdiği çiçek demetleri· 
11ğurlıyan adam, ,imdi Petit Pa-

sien gazetesinin muhabiri bir ma· 
ımla türk milletini tahkir ederek 
>llu9malrta hiç bir ablak, vicdan ve 
.an mi.nası gönniyor. 

Memlekete samimi ıeveisi o1mı· 
anlann vatan kurtaranlar için sev .. 
i saygı ve minnet duymamaları ta
iidir. Ruhları ve kalpleri kasap çen 
eline asılı et parçalarından daha 
uyguıuz bu seciye ve insanlık dü1· 
ünlerinin, hiç olmazsa, milletin mu· 
addes •aydığı mefhumlara dil uzat
ıaktan çekineceklerini zannedecek 
adar haklarında merhametli ve mü 
m>ahalı olanlar yok değildi. Bugün 
•tık, bunların hiyanettetn başka bir 
'Y konu9mıyan dillerile birlikte Jll! 
m ve sersem kafalarının koparılma 
Uf olmasına esef etmiyen kalma
ııttır. 

Türk milletine hiç bir muıbet 
1"nfaat ve hayrı dokunmadıktan 
aJka onu a11rlarca bütün bir dü9-
ıanlık dünyasının saldrrııına ma
uz bırakan, maddi ve manevi talra
ini hırpalıyan millga hilafetin bu 
akıt ve koğulmuı haliyfeıi, Fran11z 
azeteciıi Madam (Violliı) le konu
urken burün eski imparatorluğumu 
un en güzel parçalarını elinde tu
an Fransızlara kartı muhftbbet ve 
;ostluk hatıralarını arzettikten son
a bariz bir istical ile sözü Gazi 
.ıuıtafa Kemal'e getiriyor, onu 
(romvel ve Napolyon ile mukayese 
•e kalkışıyor. Hafıza11 alçaklık anah 
arı ile kilitlenmemiş, vicdanı hiya
ıet bataklığının sıtrnaıile zehirlen
nemiş hangi türk böyle bir muka
csede en garazkar yabancıdan da

.,_ ileri gidebilir? Bütün Ömründe 
ete muharebe•i denebilecek birkaç 
.asit, mahdut kavgadan baıka aske
·i ~arpışma yapmamış olan Krom· 
:el ile Gazi değil, onun yeti~lirdiği 
>rdunun en naçiz neferi bile muka
fetıe edilemez. Kromvel'in askerlik 
ıahasındaki kıymeti lıer ferdi en 
'tlÜkemmel aoker ve icabında başlı 
>aşına kumandan olan her hangi hir 
Türk köylüıünün a•kerlik meziyet
erile ancak kartılattırılabilir. Umu 
mi türk tarihini bilmiyenJer hiç ol-" 
na:esa son milJi mücadelede ordunun 
te elrkülüne tekaddüm eden safhala
ra bakmakla buna çok yeni ve canlı 
deliller bulabilirler. 

Sabık şehzadenin hayran olduğu 
oe Gazi Mu•tafa Kemal'e tercih et
tiği Kromvel milli hakimiyetin tees 
&Ü5Ü uğrunda on iki yıl maddi ve 
manevi bütün va•ıtaları hazırlamı~ 
olan parlamentoyu askerle basa•·ak 
n1ebuslara: 

- Geveze herlfler, artık yetışır. 
Sizin zevzek1iğinize nihayet verece
i:,.-im, Size buradl\n defolun ve bir 
daha adınız işitilmesin diyorum, de. 
folun ... 

Dcmj' ve filh:"kika millet mtimcs 
sillcrini koğmuş, ve dağıtnn:; olan a
damdır. Tü•·k milletine ciimhuriyeti 
değil, m~~ı·utiyet idaresini dahi çok 
gormüş, ın:Uct hakkı güdenleri asır 
larca i~kencelel" içinde öldürmüş, 
menfalarda çürütmüş bir cüliıle şeh 
:adesi.nin Kromvel'in bu marifetine 
imrenmeme•i elbette kabil değildir. 

Bu Abdülnecit Ef. ve butün dün
ya ahmakları bi)melidirler ki, tiirk 
milletinin Gazi'yi en derin saygı ile 
seıımesinin bin ~e~binden biri de 
or.un bizzat toplayıp kurduğu Bü
yük Millet Medi•ine en cok hürmet 
eden ve hürmet ettirmeyi en iyi bi
lrn büyük vatanda1 olmas,dır. 

Gazi ve Kromvel ınukaye&csinde 
Gazi'ye i•nat edilebilecek beiki yal
nız şöyle bir eksiklik, btr kusur ve 
kabahat bulunabilir. Krcm,•el, mü
u..dele sıralarında, Mecit Ef. ailesi 
~adar h~in olmıyan kıral Şart hak
kındaki niyetini: "onun kafaıını la· 
tıdığı lac ile birlikte uçuracağız,.. 
aözlcrile anlattı. Ve muvaffak olur 
olmaz dediğini yaptı. 1 nsanlıktan ve 
i.licenaplıktan mütehassis olmıyan -
!ara kartı Kromvel gibi hareket et
menin i•abetli olacağı filhakika gün 
ı;eçtikçe daha iyi anla~ılmaktadır. 

Gazi ve Napolyon mukayesesine 
gelince: Napolyon'a millet, birinci 
kon!llÜllU1c vazifesini ve devlet kuv
vetlerini emniyet etti. O, ilk fırsatta 
enıaT')ete hiyanet ederek İmparator
luk tacı giydi, Fransız milletinin ka. 
nı ve canı pahasına kazanılan yerle~ 
ri r·.endi malikitnesi imiş gibi akraba 
ıına ve usaklarına kıt'allıklar halinde 
bağışiadı. Şahsi bir spor .•~vkiyle 
franıuz kanını, şuursuz ve fayda~ız 

ı seferlerde ırmakl;tr ~ibi akıllı. E.n 
nıh yet, franıı.z miUetini düşnıan 

, sün~iisüne saplıyarak bir J nriliz 

harr gemir.ine savuıtu ve sığındı .. 
Ne kada" büyük kumandan olurlar
~a. olsunlar, böyle arlamlara vatan
perverleı· ve haltikl askerler en ha .. 
lif tavsif ile: "alçak,, derleı.Dü~man 
hçı·p gemi E'rİne sığınarak vatan top 
rnklarından kaçan hükümdarlar hak 
kında c.:ıslı malıimab olması lazım 
gelen sabık ve matrut Efendinin~ 
hayatı böyle zilletlere ve daha fazla 
olarak beş yıl bir kaya üstünde ln
giliz gardiyanın daimi ve ağır haka· 
retlerine dayanabilecek kadar ~eref 
vf! haysiyet]e ölmeğe müreccah tu~ 
tan Napolyon'la Gazi Mustafa Ke
rruııli mukaycıe etmesi bir denaet e
seri olduğu kadar, hiç JÜphe edilme 
.sin ki, aynı zarr-anda hamakat ve 
cehalet derinliğinin miyarı ve düt
man memleketlere ilticada beis gör
ıncmek ruhunun mevlU.dudur. Na
poleon'u doğuran Fransız inkılabı
nın hajn hükUmdarlar kafasını kes
mekteki isabetini burada tekrara 
bilmem liizam var mıdır? 

Bu ıabık Abdülmecit Ef., Gazi' -
nin iyi asker olduğunu ve azmiJe, ce 
saretile memleketi kurtardıgını -
sanki onun tasdikine ihtiyaç varmış 
gibi - söyledikten sonra "fakat o 
bir yaratıcı, bir yapıcı ve bir te~ki
latçı değildir." diyor. Yepyeni bir 
vatan yaratan, büyük, derin ve ınüı 
takil bir inkıliıp yapan, en yeni e
saslarla bir devlet teıkil eden ve bu
gün eserlerinin batında onların tekiı 
mülüne çalı:ıan Gazi hakkında böyl,ıo 
bir mütalea yürütmek için, ölçülme 
ıine bugünkü ölçü vasıtalarının ki
fayet edemiyeceğl efsanevi bir hama 
kat lazımdır. Tevrat'ta Süleymana 
atfen ' 4dünyada ahmaklann sayısı 

pek çoktur" diye bir cümle vardır. 
Hazreti Süleyman, kendi devrinde, 
böyle bir bahiıte buna benzer müla 
haza iıitaeydi hamakatin bu merte
besini Tevrat'ta, muhakkak ayrı hir 
fıkra ile tesbite lüzwn ve ihtiyaç du
yardı. 

Sabık Abdülmecit Ef., Madam 
(Violliı) le musahabeainde ecdadın
dan, geçmit osmanlı padişahlanndan 
da bahıediyor: "Sultan Mahmut, 
her sabah sarayından çıkarak şehrin 
dar sokaklarında dolaşır bu ıuretle 
halkın ih tiyaçlannı tetkik eder, ba
zan bir manav dükki.nının önünde 
oturarak gelip geçenlerle konuşur
du" diyor. Halkı, milleti devlet ve 
hükUmetten ayrı ve aşaiı bir yığın 
sayarak onunla konuşmayı, onunla 
teması bir !Utufkiırlık, bir fevkalade 
lik saymak zihniyetinin bu akıllan
maz kafalarda ve utanmaz ruhlardl\ 
hila yaıamasına ne kadar hayret e
dilse yeridir. Sultan Mahmut bi.· sa
bah lstanbulun iki sokağından geç
miş, bir gün de beş dakika bir ma
nav cJiltc.3.nında oturmuş ... Bütün sü
Iİlle içinde yalnız ıultan Mahmut bu 
nu bu kadar yapmıf. Bu hikaye bir 
asır sonra kölesine veya uşağına. ilw 
tifata tenezzül etmiş bir efendi eda
sile ve emu.lsiz bir tarih harikaın e
hemmiyetilc (Nice) kötkünde Ma
dam Viollis'in kalemine hediye edili 
yor. Hala Türk köylüsünün aoıdar
ea çalınmıı emeiini ve ekmeğini ya 
hancı topraklarda dahi ıefahat vası
taıı edinmekte devam eden bu nan
körler, türk milletini, yüzlerce yıl
dan beri hiç bir osmanh paditahının 
Osküdardan beriye geçmemiş oldu
ğunu bilmez mi zannederler? Ecne 4 

bi memleketlere relen rapoa·ları, ec· 
nebi seyyah ve gazetecilerin Tü.-ki -
ye hakkındaki yazılarını okuduğunu 
ıöyliyor. Ecnebi memleketlere Tür
kiye hakkında gelen raporları oku
makta olduğunu ifade suretile, iha -
nelini veya yalancılığını ilan etı11ek
te olduğundan haberi olmıyan buda 
la, okuduğu raporlardan ve gazete
cilerin yaz1ıı11dan artık Türkiye'de 
halkla devlet arasında bir aynlık ol
madığını, dr.vlet reiıinin, meclis ve 
hükômet reislerinin, vekillerin meb'. 
uslann cümhuriyet idaresinin en ta
bii hallerinden olarak hergün, her 
an memleket içinde, her an milletle 
temasta bulunduklarını h3ı18. öğren • 
memiş mi? Bu mertebe bot, deli 
saçmasından daha m3.na"ız ve rabı· 
tasız sözlere cevap vermek için, gir
diğim ' zahmete cidden acıdı&ını ve 
yazdıklarımı yırtıp atmak istediğim 
oluyor. 

"Babam Abdülaziz memleketi "y
le yükseltti ve öyle kuvvetlendirdi 
ki FrRn~ız müverrihi Renaıı onun 
yaptıklarını gördükten sonra: (has
ta adam artık ha•ta adam dcjlildi<. 
On sene !.Onra mühim bir kuvvf.'t o
lacaktır.) h\:kmünü verdi diyor. Re
nan'ın aldandığı sabit olalı on sene ... 
ye yaklaşıyor. Ha•ta adam denilen 
osmanlı devleti çoktan ölınüıtiir. 
Y ilŞiyan ve ebediyen yaşıyacak olan 
Türk mi-:~eti ve onun kendi rejimi
dir. 

Tiirk milleti şapka giymiş. (Şap
ka giyivermekle Türk milleti hemen 
medeni mi oldu?,, diyor. Medeniyeti 
yalnız elektrik ve makineden ibaret 
sanan, Türk ırkının ezeli medenivet
çiliğinden, türkün yüksek ma.;evi 
kültüründen, ahlik meziyet ve kabi 
!iyetlerinden haberdar olmıyan ve 
bugüa telafisine çalııılan teahhunın 
sırf kendi sülalesinin fena idar<'&İn
den ileri reldiğini unutan bu adam. 
dan, başka ne beklenir? Bunları ıöy 
Jiyen ve Fransızlann (insan elbise 
ile papas olmaz) meseline iatinat 
eden adi adam, bir zaman kendisi
nin kalıplı fesini ve ütülü redinı;otu 
nu atarak yeşil sarık sarmak ve kara 
cübbe giymekle müslüman ve hnlife 
olduğu zannına düştüğünü unuttuk 
mu &an•yor? 

\ydın Meb'uou 
Re!İt GALiP 

Mecliste ararelli Unakaşa ar Valiler 
Salahiyetleri tevsi edil· 

mekle ber:ıber 
(Başı 1 inci sahifede) 

rei~i cevaben Şurayı devlette 
teşekkülünden beri gelen ve in
taç edilen evrak hakkmda iza
hat veı·miş usullerde tadilat ya 
pılması ve ilaveten bir daa.vi 
dairesi teşkili meselesi düşünül 
mekte olduğunu söylemiştir. 
Şu rayı devlet bütçesi 192,386 
lira olarak kabul edilmiştir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
bütçesinin müzakeresi münase
betile bir suale cevaben Başve
kil İsmet Paşa Hazretleri bu 
idareclen beklenilen vazifenin 
hükiımetin içtimai, iktrsadi hu 
susta temiz bir rakam elde et
mesi olduğunu işaret ederek 
mezkur müdiriyetin bu hedef 
üzerinde çalışmakta bulundu
ğunu söylemiştir. İstatistik u-
mum müdürlüğü bütçesi 
43,296 lira olarak kabul edil
mi,tir. 
Gazetelerin prim tahsisatı 

kaldırıldı 
Diyanet itleri msliği bütçe 

si 460,350 lira olarak kabul e
dilmiştir. 

Müteakiben Maliye Vekale
ti bütçesinin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Gazetelere verilecek prim
ler hakkındaki faslın müzakere 
si münasebetile söz alan Rüştü 
Bey (Bursa), bu tahsisatın kal 
dırılması lazımgeldiğini, mat
buatın kıymetini takdir etmek 
le beraber kendisinden bekle
nen hizmeti yapmadığını söyle 
miştir. Maliye Vekili ve Bütçe 
encümeni Reisi mevzu tahsisa
tın gazetelerin sırf inkılap dola 
yısile duçar oldukları zararları 
karşılamak için muayyen sene
ler zarfında verilecek primlere 
ait ve meclisce kabul edilen bir 
kanuna tevfikan konulduğunu 
söylemişlerdir. Tahsisatın kal
dırılması hakkında Rüştü Bey 
(Bursa) ve Süleyman Sırrı B. 
(Yozgat) tarafından verilen 
takrirler reye kanularak kabul 
edilmiştir. 

Maliye bütçesi 26,446,000 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
Düyunu umumiye bütçesi i

se hararetli münakatalara sebe 
biyet vermiştir. İzmit meb'usu 
Sırrı B. in açtığı bu münakaşa. 
zemini Osmanlı borçlan sene
lik taksidinin üçte birine teka
bul eden 4 milyon 960 bin lira
lık tahsisatın [!jtçeden ihracı
na dair idi. Aynı mevzu hak
kında bir çok hatipler söz al
mışlar ve hepsi de bu fa.sim 
bütçeden tayyını teklif etmit
lerdir. 

Münakaşalar 

Emin Bey (Eskişehir), 
Türk milletinin hiç bir vakit 
borcuna karşı sadakatsizlik gös 
termediğini, ancak bugünkü .•.•• 
takatinin bu borcu ödemeğe 
müsait bulunmadığını söyledi. 
Ve bütçeye mevzu tahsisatın 
mııamele vergisine karşılık tu
tularak tayyedilmesini ve mez 
kur verginin ka.ldınlması sure
tile memlekete ileride borçları 
ödeyebilecek bir kabiliyet veril 
mesini teklif etti. 

Rasih Bey (Antalya) Türk 
milletinin içinde bulunduğu sı
!:ıntılı vaziyette, bütçesinde 
mühim tasarrufat yaparken a
licanabane hareket ederek da
yinlere tediye kabiliyeti gör
dükleri takdirde bu parayı tedi
ye edeceğini söylemiş olduğu
nu hatırlatarak Türkün her
hangi bir suretle esaret altında 
alınmasına imkan olmadığını 
ve böyle bir akibete uğrama
mak için her fedakarlığı yapa
bileceğini ve herşeyden evvel 
milletini göz önünde bulundur
mak icap ettiğini beyan etmiş 
ve Emin Beyin teklifine ittirak 
eylemiştir. 

Süleyman Sırrı B. ise faslın 
bütçeden kalkmamasmı bu fa
sılda tahsisat olarak yalniz 1 
lira bırakılmasını istedi ... 

Mazhar Müfit Bey (Deniz
li), Bidayetten beri Osmanlı 
borçlarının tediyesine aleyhtar 
olduğunu beyan ederek, bu pa
ranın tayyi ile Maarif bütçesin
den yapılmış olan tasarrufatrn 
iadesi mütaleasında bulunmuş
tur. 

Müstakillerden Rüştü Bey 
(Bursa) umumi sıkıntıdan hah 
sederek Amerika reisicümhuru 
M. Hoover'in teklifine temas 
etmiş ve (bütün düyanrn borc
ları tecil için çalı~tığı bir dev;e 

de bu efendilere buyurunuz ala 
caklarınızı deyemeyeiz.) demiş 
tir. 

Maliye flekilinin izahatı 
Maliye vekili Abdulhalik B. 

bütçeye mevzu olan bu paranın 
tahaddüs etmit bir sitatokonun 
muhafazası için konduğunu ve 
dayin!erle takatimizle mütena
sip bir tarzı tesviyeye varınca.
ya kadar bunun muhafaza edi
leceğini söylemiştir. 

ismet Peşa kürsüde 
BB§vekil hmet Paşa Hazret 

leri söz alarak şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

"Arkadaşlar, bugünkü vazi
yet şudur; 928 mukavelesinin 
bu memleketin takati haricinde 
olduğu mali ve iktısadi bir buh 
ran ile tezahür ve teeyyüt etti. 
Bu sabit olduktan sonradır ki 
hamillerle müzakere açtık. ilk 
müzaker•ler neticesinde ve ik
tisadi vaziyetin de yardımile 
bu temaslar esnasında fili bir 
istatoko hasıl oldu. Buna naza
ran geçen sene 5 milyon kadar 
bir para verdik. Bir taraftan da 
onlar konferanslar yaptılar. 
Murahhaslarını tayin ettiler. 
Hülasa, müzakereye girdik ve 
bu müzakere devam ederken is 
tatoku muhafaza edildi. Gerçi 
bu istaatoku üzerinden bu sene 
de tediyeye başladığımız para
nın hukukan kabul edilmediği
ni görüyoruz, yani tediye edi
yoruz memnun olmayorlar; bu 
hususta kat'i bir itilaf hasıl o
luncaya kadar tediye etmekte 
maaddeten fayda yoktur. (Bra
vo sesle!·i, alkı ~~ ı:.r) 

Müsaade buyurun, esaslı bir 
noktayi arzetmek isterim. Bu 
borçlar meselesinde bizim esas 
lı bir iddiamız vardır, o da Os
manlı borçlarından bize düşen 
hisseyi memleketin takatile mü 
tenasip bir hudut dahilinde te
diye etmek istiyoruz, esasını 
reddetmiş değiliz. Binaenaleyh 
bu defa da bu e~ası kanunen 
muhafaza etmek İsteriz. Bu 
noktai nazardan bütçede bulun 
masına lüzum va1du·. 

İkinci bir ıne le açılmış o
lan müzakere inkita etmit de
ğildir, devam edecektir ve bir 
çok intibalarımız ve hususi ma 
liımatımıza göre bu bütçe sene
si içinde bu itilafı kat'i bir ne
ticeye vardırmak ihtimali var
dır. 

Bize düten hisseyi memleke 
tin takatile mütenaaip bir hu
dut dahilinde tediye etmek is
tiyoruz. Esası reddetmiş deği
liz. Binaenaleyh bu defa da bu 
esası kanunen muhafaza etmek 
istiyoruz. Bu noktai nazardan 
bütçede bulunmasına lüzum 
vanlır. İkinci bir mesele, açıl
mış olan müzakere inkıta et
mit değildir. Devam edecektir. 
Ve birçok intibalarımız ve hu
susi malfunatımıza göre bu büt 
çe senesi içinde bu itilafı kat'i 
bir neticeye vardırmak ihtima
li vardır. Esası muhafaza et
mek İçin ümit ettiğimiz bu iti
laf havasını bozmak için ve ü
mit ettiğimiz gibi itilif hasıl 
olursa bütçemizde tediye edile
cek bir para bulunması için bu 
tahsisatın bütçemizde ipkasına 
müsaadenizi rica ederiz. 

Görüyorum ki Büyük Mecli 
sin vaziyet hakkında teferrua
tile malumattar olması daha 
faydalıdır. Eğer 928 mukavele 
sini tetbik edebilecek, ona gö
re tediye yapabilecek vaziyet
te olsaydık bu sene 18 milyon 
Türk lirası yani bir milyon 800 
bin İngiliz lirası istenirdi. 

Geçen sene çıkan buhran ü
zerinde memlekıotin bu tcdiya
tı aynen yapmağa takati olma
dığı sabit ve zahir olduktan son 
ra. geçen sene beş milyon Türk 
lirası verdik. Böyle fili bir is
tatiko hasıl oldu. Şimdi bu se
ne koyduğumuz para geçen se
ne konmuş olan paranın deva
mıdır. Statokonun tadbikidir. 
Müzakere esasında bir rakam 
meselesi bir de sistem meselesi 
vardır. Bize telkin olunan sure
ti hal şu idi: Bir milyon isterlin 
verilsin ve bu bir milyon ister
linin yarısını kendi bütçemiz
den verelim ve yarısını da borç 
olarak tedarik edip verelim. Bu 
tarzı hal ile iki seneyi geçire
lim, ondan sonra vaziyet yeni
den müta!ea olunur. Yahut mu 
kaveleye avdet olunur. Bize tel 
kin olunduğunu söylediğim fi
kir işte budur. 

Esaılı nokta 
Bizim esaslı addettiğimiz 

nokta ise şudur: Bu sene iki 
senelik muvakkat bir itilaf ile 
bir tarzı halle varırsak ve iki 
sene sonra 1928 mukavelesile 
bu memleketin tediye takati ol 
mazsa bir tehlike hasıl olur, 
dişimizden tırnağımızdan art
tırdığımızda fazlalık oluraa o 
fazlalıkla daima artmakta olan 
bir borcu mütemadiyen tediye 
etmek mecburiyetinde kalaca
ğız. Bu, memleketin atisi için 
inkişafını güçleştirecek. Hüla
sa bütün tasarrufatımız, bütün 
emeklerimiz ve gayretlerimiz 
memlekete sarfollı.nmaz gibi 
bir ha.Jeti ruhiye meseleyi çok 
müşkül bir vaziyete sokar ve 
işkal eder. Meseleyi samimi, 
doğru ve kat'i olarak halletmek 
için bir memleketin alisini endi 
teye_ düşünniyecek bir tarzi hal 
bulalım. Onun için diyorduk 
ki; 800 bin İngiliz lirası vere
lim ve bu şekilde Osmanlı borç 
ları meselesi daimi ve sabit bir 
teahhüt olarak bu memlekette 
kalsın ve herkes bunu bilsin. 
Yalnız bu bir iki sene için 800 
bin lngiEz lirasını hem bütçe 
noktai nazarından hem vaziye
ti muhafaza noktai nazarından 
tediye etmemiz müşküldür. Bu 
nun yarısını bütçede bırakalım 
ve diğer yarısını da borç olarak 
tehir ederiz. Onu daha geniş 
:zamanda ba~ka senelerde öde
riz. Fakat bir mutabakat hasıl 
olmadı, bu tarzda ayrıldık. • 

Hülasa eğer kat'i bir itilafa 
varırsak, bütçede bir para ver
mek vaziyeti vardır. Bu parayi 
venneğe mecbur olacağız. Ta
bii böyle borç itilafları yapar
ken memlel·etin mali veya iktı
sadi vaziyetini genişletecek ma 
li tedbirleri beraber düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Yalnız, bu 
kabiliyeti tahakkukiye mesele
sile beraberdir. Ve nihayet kar 
şımızda bir alacaklı vardır. O
nunla itilaf etmek meselesi 
mevcuttur. İtilaf ederken arzu 
nun varacağı hat vardır. Şimdi 
bizim için mühim nokta ~udur: 
Borcun esasını tanıyoruz. Bir 
itilafa varılma.mı ~rzu etmek
teyiz. Müsaade buyurunuz, bu 
şerait altında ümitlerimiz var
dır, müzakere olunacaktır bel
ki bir neticeye varacağız. İste
diğimiz şekilde neticeye varır
sak esase'1 bütün meseleler hal 
)edilmiş olur. lsteyorum ki, 
hüsnü niyetimiz her şerait i
çinde nihayetine kadar muhafa 
za edilsin. Takrir vel'en arka
daşlardan ve burada bütalet ve 
endişelerini serdeden arkadaş
lardan tekrar rica ederim. T ah
sisat olduğu gibi kalsın. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin 
izahatlarını müteakip müzake
re kafi görülmüş fasıl 4 milyon 
460 bin lira olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Mezkur bütçenin 253 üncü 
faslı encümene iade edildiğin
den hey'eti umumiyesinin ka
bulü tehir edilmiştir. 

ikinci celse 
Kabul edilen bütçeler 

ikinci cel5ede gümriikJc•·, tapu ve 
kadaıtro, dahiliye, emniyeti umuıni 
ye, jandarma ve hariciye vekaleti 
bütçeleri müzakere ve kab~1l edilmiş 
tir. 

Dahiliye bütçesinin müzakeresi 
münasebetile Şükrü Kaya Bey kür
süye &eleı·ek meb'usların irat t:ltikle 
ri suallere cevap vermiştİI". 

Dahiliye vekili eLcümle Sırrı Be· 
yin muhacirler hakkındaki itirıızına 
temas ederek bunların sureli iskt\n 
ları hakkında mufassal iwhat ver
miş ve memleketin nüfus meselesini 
şayanı dikkat bir şekilde tahlil et
miştir. Vekil Bey demiştir ki: 

- Bir çok kimseler, hatta Avrupa 
lı profesörler bile Türkiyeyi nüfusu 
nun azlığı ile tenkit ederler. Türki
yenin nüfus kesafeti kendisine göre 
ölçülmelidir. 

Türkiye irtifalar diyarıdıı·. irtifa
ları ve akar sulan az olan bir ınem
lekette lnüfusu tezyit mühim ve ce 
tin bir meıe1edir. Hükiimetimiz h;r 

çareye baş vurarak bir çok tedbirler 
aldı ve daha da alacakbr. 

Mühim bir kanun hazırladık. Ge
lecek içtimadft elim.izde bulunacak
tır. Bu kanun 25 senelik bir prog
ramdır. Bu programda nüfusun ne
relerde teksif edileceği bunlara ne 
gibi muafiyetler temin olunacağı 
musarrahtır. 

Bundan batkn Ankarad;;n ı:.ki,.. 
hire kadar hanıı:i köylerin ıslah edi
lebileceği ve yeniden ne kadar köy 
yapılacağı tetkik olunuyor. 

Şükrü Kaya Bey bundan sonra 
Süleyman Sırn Beyin, Bu;;sa meb' -
usu Rü~tü ve Eskişehir mıı?:b'usu E
min Beylerin kaçakçılık isk.iın işleri 

ve koyleı·dc talınp edilen ağada.- mes'uliyetleri artıyor 
hakkında hüklımetôn ne giw tedbir- ANKARA 15 _ Vilayeti" 
fer aldığına dair olan suallerine ce- dr 
vap vermiştir. idal'esi k .. oununun b<:zı r..ıad 

Bursa Mebusu Rüstü Hev iskan lerinin tadiline dair layihe:Y' 
ıuı·etile memleketin m~hteli{ verkri go.-e, defterdar, m.ktupçıı, rr 
ne yerlestirilen bazı muhacirlerin arif müdüru, nafi baş mıih • 
Türkçcd~n başka lisan kullandıkla- disi, hukuk işleıi, baytar, ev 
rına temaı ebniş ve vekaletin ted- ...... 

1 tapu, nufus, ziraat, iskan, P"" 
bir erini sormuştur. 

Kütahya meb'usu H. Mehmet B. ta ve telgl'af, rüsumat, polis ııı~ 
tatbik edilmekte olan tasfiy" kanu- dürleri ile jandarma kumand•· 
nu fakir muhacirlerin himaye görme nına ve bunların ma i ,·ctltriıı 
diğini ve bunların bundan •oıwa bir vali resen tekdir ve ihtar >1ert 
kanun veya bir tefsir ile himaye e- bilir. Vali, yaptığı bu muaıııı· 
dilmesini teklif etmittir. H. Mehmet 1 
Beyin bu teklifi n"zsrı dikkate alın- attan alakadar vekaleti ha' · 
mı~tır. dar eier. Vali, devletin ve b~ 

Tekrar kürsüye gelen Şükı·ü Ka- vekaletin mümessili ve vi)ayetı0 

ya Bey Eskişebir meb'uıu Emin Be- umumi idaresinden dolayı bel 
yin itirazlarına kar,, bir az müıteh- vekalete karşı mes'uldlir. Bu I· 
zi bir tavurla ve cazip bulu~larla ce tibarla vali, adli ve askeri dat 
~:P ~~rmiştir. Dahiliye vekili demi§ reler haricinde bütün dairelt~ 

- Muhterem Eskişehir meb'usu nezaret murakabe ve teftiş h•~ 
idare amirlerimizin kabiliyetlerine kını haizdir. Valiler, davaları1' 
temas etti. Filvaki kaymakamlarımı teehhürü esbabını müddei ıırıı~ 
zın ~kseriıi _!lim itibarile ayni seviye ı miden. tahriren sorabilirler. }.· 
dedırler. Ah mektep mezunudurlar. J ki b ·· k f' el' 

Eskişehirde bir çok vat•ndaşları- ac~ an c~va. a go~e . ~y ıy 
mız vardır. Fakat hiç birisi Emin B. adlıye vekaletme bıldtrırler. 
lıadar temayüz edememi§tir. Emin Valiler tekdir ve ihtar ceı•· 
B. mecliıtedir ve parlak müWeala- sım resen tatbik edebilirler 
rınc_Lın arkad&Jlarını müıtefit etmek keyfiyetten Başvekaleti habef 
t~_dir. ld",'.'e amirlerini de ooyle dü- dar ederler. 
Junmek lazımdır. V 1• . !· 

Daha sonra Emin Bf. b~e bir az a ılerı vekalet emrine ' 
daha fazla ha11asiyet tavsiye ettiler. mak ve yahut tekaüde sevkt1 

Kendilerinden rica ederim millet ,.e mek heyeti vekileye aittir. V~ 
memleket işlerinde faikiyet değilıe li teftişatı neticesinde mes'ulr 
bil~ bizimle beraber müsavatı kabul yeti üzerine alarak adli ve al' 
ehınler . ., k • 1 h · 1 ı. ~· .. .. .. en memur ar artç o maı> 
.Şukrü Kaya Bey ~ute_akıb.;n. iz- zere her hangi memura işte!' 

mıt met; usu Sım Beyın sozlerını tel ) kt' · B d h 1 · ıd~ 
mihen ilave eylemiştir. ~ çe k•~1ır. ub?lud' ~r a aıt 0 

., . . . . . . . gu ve .a ete ı ırır. 
- T urkun kabilıyetlerını utıs- K k ) d k d ı.j. 

1. ı · 1 · ayma am ar a azası aı: 
gar etmeye ım ! .. skin mesc esı ma r d ki 1 d k • ~, 
nt•İ ve mad li y~rdımlara mazhar ın e memur ar an as erı 
olup ta ayni meseleyi halle uğraı;an adli teşkilata mensup olanl•1 

bir çok devletler bizim kadar muvaf müstesna olmak üzere lüzUl)I 
fak olamamışlaı·dır. gördüğü her memuru valini~ 

Sonra Bursa mebusu Rüttü Beye muvafakatini almak şartile İl' 
cevap vermek isterim. ten el çektirirler. Vali ve kaf 

Bu l<ürsüde çiftçi ve hizmctkı\r di makamlar halkın askerlik ıııır 
ye iki tabir kullandılar. Teşkilatı e•a amelatına ait şikayetlerini 1'•' 
siye kanunu herkesi vatanda1 tftnı- bul ederek alakadar fırka k~' 
mışbr. Bu kürsüde hizmetkar tabiri J 
kullanılmaz. Bütün vatandaşlar mü mandanlanna ve Milli MüP•• 
Sa 'd'· faa vekaletine bildirirler. Velıi 

vı ..... ,, 

aHı·iciye bütçetinin müzakeresin
de Tevfik Rüştü Bey harici politika
mız hakkında azayı tenvir etmiştir. 
1 zmir mebusu Halil Beyin ıualine 
de cevaben izahatını daha geoit bir 
kadroya idhı>I etmiştir. T evlik Rüıtü 
Bey muhtelif devletlerle ikamet mu 
kavelesi n1üzakerat1na giriıifdiğini 
beyan etmiı, Amerika ile Ankarada 
ve 1 tal ya ile Romada müzakerat ce
reyan ettiğini, Fransa ile ba!layan 
müzakerenin son baharda devam ede 
ceğini söylemit, Fransızlarla müza~ 
kereyi işkal eden cihetin mektepler 
meselesi olduğunu aöylemi,tir. Tev 
fik Rüştü Bey demiıtir ki: 

- Hiç bir devlet ile herhangi bir 
taahhüde girişmeyecegiz. Meclisin 
çizdiği yoldan ayrılmayacağız . ., 

Hariciye vekili Cenevre içtimaını 
tahlil ve tasvir etmiş ve Hoover tek 
lifine temas ederek ilave etmiştir: 

- Amerika büyük elçiıi, Muhte
rem Amerika Raiıicümhuru Hazret 
!erinin teklifinden bizi de haberdar 
etti. Bunun hüsnü netice verme5İn
den memnun olacağız. Çok çeknıit 
milletiz. lztırap çekenlerin ıztrrapla 
nnın durmasından zevk duyarız 

Hariciye vekili bundan sonra Kral 
Feysal Hz. nin seyahatinden ve iyi 
tesir uyandırdığından bahsf'!tmi1tir4 

Cemiyeti akflam fle biz 

Tevfik Rüştü B. Cemiyeti 
Akvama girmekliğimiz mesele 
si hakkında: 

- "Cemiyeti Akvama karşı 
muhabbet hissediyoruz ... teşeb 
büs ettiği bütün işlere iştirak 

ediyoruz. T ür!ı! ye daimi aza ol 
mağa davet edilmiş değildir. 
Bunun izhar etmek fazla müna 
kaşalara sebep.olur. Musavi hu 
kuk zihniyetimizden yalnız bu 
müşkülü hallettiğimiz gün Ce
miyeti Akvama girmemizin ko 
layl2şacağını tahmin ederim. 
Bu müşkülatın gayri balili hal 
olduğunu zannetmiyorum ... de 
miştir. 

Bundan sonra Ahmet İhsan 
B. yin Almanyadaki son buh
rana M. Hoover'in teklifinin 
amil teşkil edip etmediğine da
ir bir sualine cevap venniş ve 
müzakere kafi görülerek fasıl
lara geçilmiş, hariciye bütçesi 
de kabul edilmiştir. 

Yarın öğleden sonra topla
nılmak üzere celseye nihayet ve 
rilmiştir. 

Ye11i neşriyat 
Tavuk • 

Çok zengin münderecatla 
6 N. lu temmuz nüshası çıktı. 

Her sayısında büyük bir te
kamül gösteren bu güzel mec
muayı tavsiye ederiz • 

let ve fırka kumandanları tab· 
kikatın neticesinde vali ve1' 
kaymakamı haberdar etnıei1 

mecburdur. 

Bir facia 
iJediz nehrinde dokuz 

kişi boluldu 
IZMİR 15 - Şoför Ali Efe!' 

dinin idaresinde bulunan K•1' 

şıyakalı Feyzi Beyin 38 nuııı•· 
ralı kamyonu, içinde bulun';'1 
bütün yolcularla birlikte Gedıl 
nehrinin suları altmda kaybOI• 
du. Kamyon içinde 12 erkek, j 
kadın ve bir çocuk 'fardı. 

Kamyon dün akşam saat 1 
de Bergamadan hareket etrnİI' 
ti. Yol Gediz nehrinden geÇ1• 

yordu. Fakat Gediz köprüsü b4I 
zuktu. Binaenaleyh toför kaJI'.' 
yonu Geren köyüne sevkett.' 
Burada yolcuları ile birlikte bil 
sala bindirdi. 

Sal nehrin orta yerine doğr~ 
ileriledikten sonra üstünde b" 
lunan yükü çekememeye bati' 
dı. Ayni zamanda da şiddetli 
bi rcereyana maruz kaldı. yol· 
cular batmaktan korktular, İ~' 
timdat ettiler. İçlerinden b11 

kısmı kendilerini nehre atara~ 
yüzmeğe çalıttılar. .1 Bir kısmı da yüzmeyi hiç b1 

medikleri için salda kalarak jı· 
timdada devam ettiler. çolö 
geçmeden sal battı, kamyon Y"' 
cuları ile birlikte suya. görniil· 
dü. 

Yolculardan bet kiti yüzere~ 
sahile çıkmaya muvaffak ol 
muşlardır. 

f 
.. , 

Bunlardan bir tanesi şo O 

muavinidir. 
Bu zal Menemene gidere~ 

vak'ayı zabıtaya haber verıııİt' 
tir. 

Henüz cesetleri bulunmaY'~ 
!ar şunlardır: 

Havra sokağında peynirci !<il 
çük Hasan ve refikası Lı1tfh1 

Hanım, Baş sokağında mukiı11 
Rumelili bir erkek ve zevce''· 
İki çeşmelikte mukim bir 01•~

1 

faturacı. 

···-···· -·~·-············-.. ··•············ 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mutahassısı 

·" 

·~ Cumadan maada herg0 

öğleden sonra Raat (2,30 da~ 
5 e) kadar İstanbulda Di,110 

yolunda (118) numaı alı hıl' 
susi dairesinde dahili hasV' 

el ,.ı 
lıklan muayene ve te ıı S 
eder. Te1efon: İ9tanbul 239 

ıi 
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M. M. satln alma 
komisyonu ilanı 

M~ııisa ve civarında~<i 
askeri kıtaatm iht'yacı olan 
g a z ve sade yağı kapa'ı zarf
la münakasaya konmuştur. 
ihalesi 25-7-931 cumarte'i 
günü saat 1Sde Me!'isadaki 
askeri satıoalma komısyonun
da yapılacaktır. Taliplerin 
( şartnamesini Fındıklıda he-

. · d ·· eleri ) ş~rt-yetimız e gorm · 
name almak ve münakas:ıya 
girmek üzere ~eı:"inat ve tc~
lifnaınelerile bırlıkte mezkur 
komisyona müracaatları. 

(442) 

t1 ~: * 
O. du ihtiyacı için yerli 

fabrika 1 a r mamulatından 
60000 metre boz renkte 
kaputluk kumaş kapalı zarf
la münakasaya konmu,tur. 
!balesi 25 temmuz 931 cu
martesi günü saat 14 de An
karada merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname .~imale ve 
tekliflerini vermek uzere te
minatlarile biriikte mezkür 

komisyona müracaatları. 
,. "' "' 

Ordu ihtiyacı için yerli 
, Fabrikalar mamulatından 24380 
li kilo yün çorap ipliği kapalı 

zarfla münakasaya konmuş

tur. ihalesi 26 temmuz 931 

pazar günü saat 15 de An

karada merkez satınalma ko· 
ınisyonunada yapılacaktır. Ta

liplerin şartname ~lmak ve 
tekliflerini vermek üzere te

minatlarile birlikte mezkür 

komisyona müracaatları. 

ıl' ,. 
ıl' 

• 
' it' 
• 
' 

"' "' "' 
Ordu ihtiyacı için yerli fab-

rikalar mamulatından 1000 
adet dökme soba kapalı zarfla 
~ünakasaya konmuştur. !ba
lesi 25 temmuz 931 cumar
te9i günü saat 15 de Anka
rada merkez satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır, Ta

Hplerin tartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te· 
ıninatlarile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

* * • 
Bandırmadaki kıtaatın ih-

tiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi ı 5 Ağustos 931 cumar

tesi günii saat 10 da Band~r
ınada aıkcri satınalma komıs
yonunda yapılacaktır. Talip

lerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzre teminat
larile birlikte komisyona mü-

racaatları. (4S4) 
* ~ * 

Bandırmadaki kıtaatın ih

tiyacı olan sığır eti kapalı 
zartla münakasaya konmu ı
tur. İhalesi 5 Ağustos 931 
çarşamb:ı günü saat lS te 
Bandırmada askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır • 
Taliplerin şartname almak ve 

tekliflerini vermek üzre te· 
ınioatlarile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları (453) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

6SllOU metre Torbalık bez 

4 kalem deri 
Yukardaki malzeme ayrı 

ayrı kapalı zarf ile 15-8-931 
de saat on beşte ihalesi ya
pılacaktır. Taliplerin tartna
me için her giln ve münaka
saya girmek için de o gün 
teminat ( teklifat ) ile mlira
caatı. 

Gülhaneye hasta kabul 
edilmiyor 

CİLT ve ZÜHREVi 
HASTALIKLAR 

Cağaloğlu Süreyya Bey 

apartımanı Tel. 20679 1 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
1931 Temmuzun 17 inci cum~ 1 

günü sabah saat 10 ela Bomonti 
Bulıar Çarıı, Kağıthane cadd~ıi 

Jandark mektebi ittisalinde 19 nu
merolu hanede mevcut nefis ve za~ 
rif eıyalar müzayede surllt.ile mec · 

• ı 
burı satılıktır. 

On üçüncü Lui iıtilinde emsali •, 

nadir bulunur kuıurıuz fevkalade j 
17 parçadan mürekkep yemek oda \ 
takımı, mavun ağacından mamul 4 l 
parçadan ibaret mükemmel yatak 1 
oda takımı, salon kapitone, bul ba
ya maa ayna, bul masa, sevr vazo 
ve jardinyer, markiteri yazıhane ve 

vitrin, kusursuz fevkali.de mozayık 

orta masası, yazıhane odası, kütüp. 
hano derununda kıymettar kitaplar, 
portigez kaşpo, vazo çiçeklik, du. 

var tabakları, kristofl metal blan ve 
kristal tepsiler, yemi,Iikler, kaşpo

lar, bronz vazolar, tablolar, bronz , 
ve bi ı.küi heykeller, berjer koltuk l 
ve kanapeler, mavun sandalyeler, si 
gara ınasaları. kristal su takımı, 

(Ruolz) markalı ıriimüş kaplama 
komple zarif çay taknnı, bronz elek 
trik avize ve aplikler, muhtelif ma~ 

salar, portmanto, çini ve demir ~o

balar, muşambalar vesair bir çok 

eıyai nefiıe zarif anadolu ve Acem 
halıları ve seccadeleri ve kilimler. 

'?ey sürenlerden 100 de 25 teminat 
alınır. l 

i LAN 
Fatih Sulh Mahkemeıi icra Me

murluğundan: Sabire ve H ayriye ve \ 
Vaıfiye Hanımlarla Muhiddin Ef, 
nın 4ayian mütasarrif bulundukları 

Fatih'te Kirmasti Mahallesinde Çar 
şamba caddeıinde 18 cedit ve 36 136 1 

atik N umarah müfrez Bah<;a ve k· ı

men kiı.rglr ve kısmen ahşap Uç oda 

ve bir ınatbah ve bir halayı muhte. 
vi ( 1300) lira kıymeti muhaıumene- 1 
li bir bap hanenin izalei şuyuu 7ım~ ı 
nında icra kılınan birinci artırml\sın 

da (650) lira bedelle ihalei evveliye 1 
si İcra kılınmıt ve kıymeti muham
menesini bulmadığı cihetle ikinci aı· 
tınnasının 6/ 8 1931 tarihına müsa
dif Pertembe günü saat on be,le ic 
ra11 mukarrer bulunmu' olduğunilan 
talip olanların ve daha ziyade malü
mat almak istiyenlerin 2238/ 931 No 
doıyasına C"',., 10 pey akçelerile ~~ ı 

raber müracaat etmeleri ilin olunur. 

Pcrtevniyal Vakfından: 
Köprü batında Valid~ hanı tah. 

tında 7 No. lı Pastacı dükkimı 3 se
ne ve Şifli'de izzet Pı. sokağında 

V11lde apartunanının 3, 10 No. lı dni 
releri birer sene müddetle ve pazaı·~ 
hkla müzayedeye konulmuştur. Y ev
mi müzayede ıehri halin 18 inci cu
martesi günü tayin ediJmit olduğun

dan taliplerin yevmi mezkürda saat 

16 ya kadar lıtanbul Evkaf mtı :ıİrİ· 
yetinde Pertevniyal vakfı idare! ine 

veya idare encümenine müracaat ey 
lemeleri. 

Bakrrköy Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: Bakırköyünde Cevizlik ma
hallesinde cami sokağında 18 ımma
ralı Mnede mukim :ken vefat eden 
kömürcü Hasan efendinin b<.ırcun· 
dan dolayı mutasamf bulunduğu 

Bakırköyünde Cevizlik cami •olıa. 
ğında27numara ile marakl<am ahtap 
bir bap hanenin bilmüzayede d.leni 
açık arttırma iJe ıatı1masına karar 
verilmiştir. 

1 - Bakırköyünde Cami sokag ın
da ?.7 numara ile murnl..l..am üç o 1a 
ve albnda bir dük.kin i~c- bir sofa ve 
bir hela bir mutbah ve mikt~rı kafi 
h"hçe ile müttemiliti saireyi havi 
bir bap handir: 

2 - Mezkiir hanenin İcra kılınlJ.n 
birinci müzayec:İeıindc kıymeti mu
hamminesinin (700) l!rA olmasına 

nazaran altı yüz seksen liraya talibi 
üzerinde ise de haddi 15.yikını bul
madığrndan yirmi cUn müddetle 
tekrar i.lemi açık arttırma ile ruii .. 
zayedeye çıkardmıttır 

Gülhane hastanesinde senei der

ıiyenin hitamına binaen derılei ta4 

til edilmif ve imtihanlara bAılanmıı, 

br. 1 

3 - Mezkilr haneııin 12 i 8 931 
çarf'UDboı ıünü saat on ı.e.te Bakır. 
köy ulh Mahkemesinde münadi 
marifetile üç defa bAğrddıktan son
ra en çok bedel verenin üzerine katti 
satııı yapılacaktır. 

4 - Talip olanların kıymeti mu• 
hamminesin.in yüzde onu n.iıbetinde 
pey vermeleri ve ihal i kat'iyyenin 
icrasından ı.e. ıün zarfında mü;teri 
bedeli müzeyedeyi vermeye mecbur 
dur. 

Gerek tedrisatın tatili, ıerek has 

tanenin eaaslı tamiratı münaıebeli

le ameliyathaneler ve laboratuvar
ı.... ve hasta koğuıları kapatılmıt 
"• malzemesi kaldırılmııtır. Tamirat 
l.itinceye kadar hastaneye hasta ve 
Jaralı kabul edilmiyecektir. 

5 - Haneyi ıörmek ve ıezmek 
isteyenlerin 930 / 19 numaralı tereke 
dosya numaraıile Bakırköy Sulh 
Mahkemesine müracaatları ilin olu 
nur. 

~avnnı ha et \C nc\İC3t hı. ınaktne .. J\tSJ'lJ...: ..;o..::LI hır, m ~tı:plıl!.!'r, 
ıctrnilt:r \' ... lleliımum heriı:::e-:-. i :.;t etl i )tı ıl :n :ı n kolavca r~s ı nı çekebilir. 

BABYBOX3X4 
Türk 

Yalnız 7 
1
. 
ırası 

Görlinüşte bir cüce, fakat kabiliyette bir dev 
4X6 1 2 lık tabii bir film, hep;i mu' affa~ 

olarak •İ ze 115 ADET FOTO verir :\Jc. 
sa{c. diafra gın ve sai revc luzum ohn:ık r.ızın 

maki ne d:..ı ~mesine ba .;..ar b.ı -,:n f J ... ı n Ç~ 
kilmi~ür. 

1 ZEISS İKON BABY BOX 
ı\lıkine,iJ e çoc Lıkl .ı ınızın. tatil ~unlerini }l'll 

letiniz. ~1:tk. 1nenin te"h ıı ı , c hu t • 

bri>~ü rlı forografçı l ıA".:ı ait 
I 

biliı ınu ın ::' l tı~ m ;ı~:ı z 
larında bulunmaktad ır. 

ZEISS IKON°Jn f ,. 
toğ-raf mak ınr l crin ı:, ·e:,lı 

\C ozhi ~ i neml m3kinelcri ne, mektepler için p rv1ck 
si) on al ctlcrını:, emniyet kilitle ri ve tenvir3t l :\mbalnrı n a 
dair hc·r ne \'I ka talo~la r için lstanbul'da IJiJ,jz zaJ e 
hanında 2.J. 2~ numa ralı JAl K RO"l IK HfAW 
ıdarl"h :ınesıne •ni.Jraraac edilmesi. 

P -.r·l kııtıı~ ıı l st:ınhı 11 4 

SEYAHAT 
29 Temmuzdan 8 Ağusto.ıa kadar 

VARNA PLAJLARINA 
BU R G A Z ve S O F YA' Y A 

Yalnız: 75 Türk lirası 
75 lira içinde: Pasaport' vizesi, gidip gelme 

kamara, Sofya'ya şimendifer, otel, plajda banyo, sabah, 
öğle, akşam yemeği, mlizelerle şebrin görülecek yerle
rini ziyaret dahildir. Talipler çok olduğunda'l bir an 
evvel ka ydolunuz. 

Fazla tafsilat, kayıt ve program almak üzere hüviyet 
varakası ve 4 fotoğrafla: Galata'da Merkez rıbbm ha
nında No. 7 BULGAR VAPUR ŞİRKETİNE, Tel: B.0. 
2779 Sirkecide CEZA YER Pazarına : :el: 21220, Kara· 
köy' de OSMAN GEMIL ŞARK ŞEKER MAGAZASINA 
ve Galata' c' a eski Gümrük caddesi 32 numaralı Sava 
Ka!fa hanının 2 inci ka tındaki FUAT ve FRANK Se-
yahat müracaat edilmesi. 

Tel: B.0. 1447 

. Bu gece 

l\1UHLIS SABAHADDiN Bey 

ZKULESi 
PARK ve PLAJINDA 

Dişleri serıa~ 

beyazlatır 

K OLYNOS, dişlen uerlan 
beyazlatır. Çunkü fena 

va sararm '' tabakayı • izale 

ve dişler nrasında sıkışmış 
yemek artıklarına imha eder. 

Bütün diş boşluk, ve aralık· 

ıarını tamamen temi zleyen 

muzadı taa ffün köpü).{U, dış 

terl çUrUten muhlık ağız mık· 

roplarını ıt_lilf oder. 

lyı, sağlam ve parla k dit
lere ınalik oımas,nı arzu 

ediyorsanız heman Kotyno& 

istimale başlayınız. 3 günde 
farkını gorecekslnlz. Kuru 
bir fırçada bır santim mık· 

darında kA.fldır. 

tımu,.1 .. posu : R. URAcl 

Ytını YoUo han, lıtı.rıbul ı ,.,,. 

Veni 

TAVUKÇULUK 

'l ornk ·ulda• mı: vafı k ıılımk ve 
ıt.aıı ınak. iç tn nuıt :ık . a hu 

ur uğünClen: 
Muratlı köyünün Eğeli mezarlık mevkiinde 20, Eğefi stı

yunda 32, Muşmulalı derede 12 ve 15 Doğan derede 15, 
Ayvalarda 16, Eğeli'de 8 lira kıymeti muhawmeneli 7 parça 
tarla temliken ~atılmak ve bedeli peşinen olmak üzre 14-7-
931 den itibaren 20 gün ıniiddetle mü~ayedcye çıkarılmıştır. 
İhalesi 3-8-931 pazartesi günii saat 16 dadır. Taliplerin m:i

racaat evlemeleri. 

• • • 
Beykoz rdalmüdürlüğünden: 

Ömerli köyü içinde 30, 20, lS ve 20 lira kıymeti muham
meneli 4 parça arsa temliken satılmak ve bedeli pe~inen 

verilmek üzre 13-7-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmışbr. İhalesi 2-8.931 pızar günü saat 
16 dadır. Ta!ip:erin müracaat eylemeleri. 

Tütün lnh ·sarı Umu
mi Müdürlüğünden: 

1500 kilo müceddet bel ipi 
12269 ., ka:ıav :çe 

761 ., ~ul 
1270 " ıp 

Köhne 

17S7 ., kınnap 

Azapkapı fevazım anbarında mevcut ve mıktarları balada 

muharrer beş kalem eşya satılacaktır. Bunları görmek için 
ta \iplerin her gün mezkür an bara ve 25-7-931 cumartesi 

günü saat (11) de de teminat akç.ılerile beraber Galatada 
ınübayaat komisyonuna müracaatları. 

Hikmet Rıza Hanım, Darüttalimi Musiki, Or
k .stra, Caz, Dans ve saire lı••• ıtalıı okumal ıdır mm•• Tütün inhisarı Umu

mi Müdürlüğünden: 
Dühuliye 5, Meşrubat 25 kuruştur. 

A et içı·n·~~r yere.vapur. ve.ot~-
•bus temın edılmıştır. 

l\ı!ÜJDE! MÜJDE! 
Aç•lması sabırsızl · kla beklenen ve her türlil 

eJbabı istirahati temin edilen 

KIZ KULESi PLAJI 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakimli
ğiPden: Bakorköyünde Cevizlik ma· 
hallesinde r mi sokağında mukim i
ken vefat eden kömürcü Hasan e
fendinin borcundandolayı mÜk•effa 
nın tahtı taprrufunda BakrrkÖyÜn· ı 
de Zeytinlik mah•lleıinin Baruthane 
caddesinde kAin .,7 numaralı dükü· 
nın mamUıtemilılt terekenin taıfiye-. 
si 71mntnda :1leni açık arttırma iJe 

Ya rın açılıyor. Fiatlar her yerden 
. paraya ç vrilıneıine k rar verilmit-

Istanbul P. T. T. baş müdürlü .. 
ğünden: 

V csaiti nakliyenin bir senelik ihtiyacı olan 26000 ili 34000 
kilo Benzin ile 1000 ila 1200 Makine yağı kapalı zarf usu

Fyle m 'inakasaya vazolunmuştur. Şartnamesini görme'.• için 

her gün baş müdiriyet kalemine ve iştirak içinde. 
0

• 1 buç~~ 
n'sbetindeki teminat akçeleriyle beraber teklıfnamelermı 
kapalı ve memhur zarf derununda olarak yevmi münakas.a 
olan S ağustos 931 çarşamba günü saat lS t~ baş müdı~ 
r:yett. m:.i eş.:kkil wmisyona müracaat ve tevdı eylemelerı .. ,. ' 
ı. an o:unur . 

l.t. Üçüncü icra dairesinden: 1 
~lahcuz v~ paraya çevrilmesi mu· 

karrer 450 lira kıymetinde bir adet 
Kuvanter markl'llı v~ dört şamdanlı ı t · G 
Almanya mamulatından Piyano ile I Merkez acen csı: alata 

Seyrisef ain 

120 lira kıymetinde Acem kari halı Köprübatı B. 2362; ıube 
şehri halin yirmisine müsadif pazar acentesi: Sirkecide Mühllr-
tesi günü saat 11 den 14 de kadar 1 darzade hanı 22740 
Büyük adad~ Nizam caddesinde S3 l--------------I 
No. kö,kün önünde açık arttırma ile Trabzon poataaı 
aatılaca~ından talip olanların yevmi ' ) 1 

halı . d h (Cunıhur·yet 6 temmuz ve vakti mezkürda ma ın e a-
zır bulunacak memuruna miiı·acaat- perşembe 17 de 
ları ili.o olunur. M • ·---

ersin postaıı 
lıtanbul 4 cü lcra memurluğun· ( Konya ) 17 temmuz: 

dan: ı eli y · cuma 10 da Galata rıhtı-Anastaı Banılınnalı ve e · orgı 
ile Tomacimola veledi müteveffa lı· mından kalkacaktır. 
telyonun madom A. altın oğlundan 
istikru eyledikleri mebaliğamukabil 
vefaen ınefruğ Beyoğlunda F eru7.ll
da atik So~anCI cedit Örtme altı Çık· 

. mazında atik 23, 26 cedit 3 No. lu ar 
sa 45 gün müddetle mevkıi müzaye
deye vu olunarak bin liradft talibi 
uhdesinde olup bedeli müzayede had 
diliyıkında gorülmediğinden biı· ay 
müddetle tecdiden müzayedeye vaz 
olunmuıtur. 

Hudut: Sai tarafı lliya Marino 
apartuaanı arkası Ahilya Papadopa
lo aparlımaıu ve bahçesi ve sol tara
fı Koatantin apartnnanı ve cephesi 
tarik ile mahduttur. Mesahası kay
den 192 artın olup bilmesaha 181 ar
ıın terbünde olup halen boıtur. De· 
rununda bir kaç adet eıcarı miôsmire 
vardır. Kıymeti muhammeneıi beher 
arımı yirmi lira olup tamamı 3620 
lirad.-. Talip olanlar kıymeti mu
hammeneıinin yüzde onu nisbetin
de pey akçeledni alarak 929/ 597 
dosya numaraıile 17-8-931 tarihin· 
de saat 14 ten 16 buçuğa kadar ls
tanbul 4 cü icra memurluğuna mü-

~acaat eylemeleri ilan olunur 

AGENZİA İT ALIANA Dl 
NAVIGAZIONE G. 

SCHEMBRI E FIGLI 

vapur ıcentalıgı, Şiırektdan Mösyo 
Ceorges Stellario Schembri'nin s 
H•zıran 19.l I tarihinden itibaren 
acenıalıgın kolektif şirketinden infı. 

klk eylediği \t tarihi mezkOrdan 

sonra G. SCHKMBRI l~ HGLI 
acenı~lıgı ile hiç bir ıl~ka,ı olmadı· 
gını muhterem halkın enzarı ıttılıın~ 
:ırz eJer. 

lıtanbul ikinci icra memurluğun- ! 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmcıi mukarrer eıyayı 
beytiye 19 7·931 tarihine miisadif 
pazar a;ünü saat 9 dan il& ona kadar 
Pangaltıda Elmadağında ki.in Arif 
paıa apartımanının önünd açık art 
tırma ıuretile salllacaktır. Talip 0 

lanların mahal yevm ve aati mez ~ 
kilrde hazır bulunacak memurun 
müracaat ebncleri ilan olunur .. 

tir: 
ı - Bakırköyüade Zeytinlik ma

hallesinde Baruthane caddesinde 7 
numara ile murakkam dükk.Arnn ze

mini çini ile mefruı ve bir aralık ve 
bir heli ile üıtünde bir oda ve bir 
sofayı muhtevi kô.ıir bir bap dük
kandıı-: 

2 - Mezkür dukkiinın 12/1'/931 
çarpmba ıü"ü saat on bette Bı kfl'· 1 

köy sulh mahkemesinde münadı 

marifetile üç defa Bağrıldıktan SOi\ 

ra ençok bedel verecek üzerine kat•i 
satıtı yapılacaktır: 

3 - Kat'i satııı müteakıp müıte
ri bedeli müuıyedeyi be, cün urfın 
da mahkeme veznesine teılim etme 

diği taktirde müstenkif addile mÜ§· 

tennin zararın olarak tekrar satıta 

çıkarılacaktır noksan satddtiı tak
tir:le aradaki farkı bedel ile vuku 
bulacak mesarif ve •aire müstenkif 

1 
ten tazmin olunacaktır. 

4 - Mezkılr dükkanın kıymeti 

muhaınminesi dokuz yüz liradır İfti
raya talip olanların kıymeti mezlı:ü
renin yüzde onu ni•lıetinde pey be
delile ve haneyi ıörmek ve ıezmek 
isteyenlerin 930/19 tereke dosya 
numarasile Bakırköy Sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları ilin olu-
nur. 

Pertevniyal Vakfından: Şiıli'de 

izzet Pı. ıokafında Valde apartana 
nının 8, 12 No. daireleri birer sene 
için tekrar 20 ıün müddetle müza
yedeye konulmuıtur. Tutmak iste
yenlerin 4 Ağustos 931 tarihine mü
.. dil Salı ııünü saat 16 ya kadar 
ht. Evkaf müdiriyetinde Pertevni
yal idaresine veya idare encümenine 
müracaat eylemeleri. 

lstanbul Belediyesi 
İlanları 

ll·l<d; e Z t•lıınaınaıne;ının ı ıs 

ı nc:i nı~Jdı!~ine •ıtideki fıkranın il;\\• 

edildı~ı iL\n ol unu 
J l ıpi;; Vl' a~ır h1pi-1 l'ez:ılanle 

mJhk m ol>rılor ko11k. s•ndıl ve 
•n H.,r kullsnaınJ z: l.ır 

8000 
1100 

kilo 

" 

kola 
matbaa mür~kkebi 

Balada mıktarları muharrer iki kaleıo eıya pazarlıkla satın 
alınacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teminat akçelerile 
beraber 5-8-931 çarşamba günii saat llde Galata'da muba
yaat komisyonuna müracaatları. 

-~~~~~~~~--~~~-~---~ 

1. No. Lu J. Mp. Komisyon Riyasetinden: 
Kilo Evsafı 

162000{ Ekmek: latanbul Ayvanaaray 600 Randuman unundan o.. 
lacaktır (kapalı zarf) 

36000 
9000 
3000 
3000 

Sığır eti: birinci 11ruf olacakt .... (kapalı -zaırfJ 
Bulgur: Taı112 beyaz olacaktır. Aleni 
Tere yağı: Trabzon halis yağ olacaktır. (kapalı zarf) 
Zeytin yağı: Ayvalık filitrelenn1İf acıaız olacaktır (ka
palı zarf). 

3600 Tuz: Kalın olacaktır. 
1600 Sabun: Ayvalık birinci mal olacaktır. 

200000 Odun: Kamilen meşe ve kuru olacaktır. 
5000 Kuru Bezelye: iri taneli ve tatsız olacaktır. 

10000 Kuru Fasülye: Trabzonun ince beyaz cinsinden olacaktır. 
1000 Un: 600 randuman 

10000 Nohut: Bayramıç malı olacaktır. 
5000 1 rmik: Sıfır Numara olacaktır. 

10000 Mercümek: Taıı ve kmnızm olnuyacaktır. 
;;ooo Beyaz Peynir: Çanakkale mahsülünden olacaktır. 
ınooo Patalia: Adapazarı mahıülünden olacaktır. 

SGOO Kuru soğan: Çanakkale mahsülünden olacaktır. 
5001) Zeytin tanesi: Ayvalığın birinci mahsülünden olacsılı;bı 
200L Salça: Çanakkale mahıülünden olacaktır. 
2000 Kırmızı domatis: ,. ., ., 
5000 Taze faaülye: ,. ,, ,, ,. 
5000 Patlıcan: ., .. 
5000 Tııze Bamya: ., " " 5000 Sakız kabağı: • ,. " 5000 Semiz Otu: ., " " 5000 Ispanak: ,. 

" .. 
5000 Pırasa: " .. .. 
5000 uhau: " " " 5000 Taze Bakla : ~ .. " 5000 :faze B4.'zelye: ~ " " 300 Demet dere Otu: " " 200 Kırmızı Büber: Toz olacaktır. 
5000 Pirinç : Tosya pirin ci ve birincili. olaoaks, 

1500 Şeker: yerli ve to:ı olacaktır. 
1500 Kuru üzüm: Çekirdekli kırml2l üziiıar, 

500 Vitne reçeli: 
500 Kayısı reçeli: 

20\l0 Adet Yumurta: 
' 2000 Yoğurt: Koyun ıüdünden olacaktır. 

500 Sirke: Safi üzüm airkeıi oJacaktR'". 
100 Sannı .. k: Yerli m.ahsülünden olacakt-. , 

12000 Arpa: Tatsız ve yeni ıene mahsülünden olacaktır. 
7200 Kuru Ot: ince ve yeni sene mahsülünden olacaktır. 
5760 Saman: Arpa samanı olacaktır. 

SOO Gaz yajı: lotandart !İrketi gazından olacaktır. _ 
Çanakkalede t. No. lu Jandarma ye'_';i efrat ?'e.kt~i için yukarıda cin.• 

e miktarları yazılı bir senelik erzakı mutenevvıa ıhtıyacı 1017/931 tarı
~inden itibaren yirmi .-ün müddeti~ kapalı -ve ileni ıuretile m\inakaaaya 
konulmuıtur. Kapah zarf ıuretile münakasaya iıtirak edeceklerin mezkU.r 
tarihten itibaren komisyondan alacakları musaddak '8rtnamelere nazaran 
bed ti muhammeninin "~ 7,S niıbetinde.ki teminatı l)'luvakkate akçesini \.e-• 

ya kıyıneti muharrere.si Ü.zerinden istikrazı dahili tahvil&tı veya borsa fi)a ~ 
tında•• c;,. 10 nolısanilc diğer Milli esham ve tabvilatın mal sandıklanna 
ıeılimini havi makbuz senedini veya banka kefaletnameıini hamilen 1 8 
931 cumartesi günü öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar kapalı zarf "e 13 
den 15 e kadar ve ertesi günü saat 9 dan 12 ye ve 13 den IS e kadar :.le· 
ni ınünakasası İcra edileceğinden Çanakkalede 1. No, lu. Jandarma Mp 
Md. tindeki komisyona müracaat eylemeleı·i lizımdır. 

Bu huıusta İzahat almak ıtyenlerin ihalei katiye ııunu olan 1 8 93' 
ve 2 18 / 931 tarihlerine kadar oğleden sonra müracaatları irn olunur~ 
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'SfOUE LiBRE., 

OTOMOBICILIQIN ZAFERi 

Otomobllolllkte demaraj eleklrıkten sonra kuvve
d9" 1llle ısal edilen en büyük terakkıyattan biri de 
"Roue Libre .. aıatemldlr . Her otomobllclye, araba· 
nın harek•tlnden mOterakım faaliyetini latlmal 
etmeje müaaıt kılar. "Roue Libre .. eayesınde mo
tôrü oahştırmadan on kUometroda iki kllometro dev 
re debili r, ambreyaja tematı etmeden priz direkten 
ikinciye veya mütekabllen ikinciden priz direkle 
ır999blllr ve yaj ve benzinde •ı. 16 ild 20 nispetinde 
tasarruf edeblllrtılnız. Şuphealz her arabanın tec· 
hlzatı meyanıhda bulunacak olan " Roue Libre .. 
altıtemlnln fevalt ve muhaaaenatını bu ırOnden 

Studabakerln " Altı .. veya "Sekiz., elllndlrll tam· 
piyon otomoblllerlnde ırörüp takdir ediniz. 

G. ve A. Baker Ltd. Posta "utusu lstanbul ~ ... 

STUDEBAKER 

•• • • 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip ı. el ke,ide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiy& 
30,000 Liradir 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Yeni çıkan· ala 
AHÇE 

BOMONTI RAKISI 
Tecrubc ediniz ~:m,ali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktur 

Kilosu 200 Kuruştur. 
U50, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eıerde 

30 50 60 100 200 kuruı;ıa satılıyor 

••••~ Her yerde arayınız .cııc. 
"Haliç Vapurlan T. A. Ş. 1 lstanbul Ma!ıkemei Adiye Bi-

Haliç vapurları Türk Anonim rinci Hukuk dairesinden: Fatihte 
Şirketi bi11edaranm 3 Ağustos 1931 Ho~a Hayr~ttin m~allesi E~ir Bu-

' harı cadde11nde kaın olup bır tarah 
Pazartesi günü saat 15 te, Galata· Hafız ismet ve Ahmet efendilere 
da Kara Muıtafa Pafll caddesinde ferağ olunan ve bir tarafr Kasap 
Ovagimyan hanında 4 üncü katta Hacı Osman menzili ve bir tarafı 
Soçyeta Kommerçiale d'Oriente ida- uhdelerinde ipka olunan araa ve ta
rehanesinde vukubulacak fevkalade rafı rabii tariki im ile mahdut (23) 

mükerrer emlak numaralı yüzü dört 
içtimada hazır bulunmalan rica olu- metre doksan iki santim ve sathı el-
nur. 

RUZNAME: 
1) Şirketin vaziyeti hazırası hak. 

kında Meclisi idarenin teblicatı; 

2) Bu bapta müzakerat icrasile 

li d_okuz metre murabbaı yirmi bet 
desımetre murabbaı veSünnetci Hacı 
Hüıeyin efendi ve Sünnetci Ahmet 
efendi uhdelerinde berveçhi münaae
fe ve beher metresi dört lira itibari
le mecmuu kıymeti muhammenesi 

mukarrerat ittihazı; ı 75 lira 56 kurut kıymeti muham-
Cerek asaleten gerek vekaleten meneli bir kıt'a arsanın Sünnetci 

ittirak edebilmek için bissedaranın Hacı Hüseyin efendiye ait nısıf hiı
laakal yüz hi11eye malik oldukları sesi açık arttırma suretile 9 Eylul 
ve hisse senedatını nihayet 2 Ağus- 931 çarşamba günü saat 14 te İstan-

bul Mahkemei Asliyesi Birinci Hu
tos 1931 Pazar günü saat on ikiye kuk dairesi iflas odasında Satışı ic-
kadar şirketin Ayvansaray'daki mer ra edilecektir. Taliplerin yüzde on 
kezi idaretine yahut Soçyeta Kom- pey akçesi vermeleri lazımdır. Fazla 
merciale d'Oriente idarehanesine tev malUmat almıtk isteyenlerin tarihi 
di elmelcri ıaz\mdır. ı il~ndan ~tibaren ~rttırm~ ıeraitini 

"'1· d' d"I l . d gonnek 11teyer.lerın mahkemeye mü ev ı e ı en 1!sse sene atına mu ti ı·· ·ı- ı 

1 
racaa arı uzumu ı an o unur 

ll:abil ashabına <lühuliye varakası . · 

verilec~ktio· / Üsküdar ha 'e s 'nemasm-
Mecfüi idare , da "Kafc şantan,. 

,.. -· - -- - -- . . - -. - ·- ·- - - - - - -

~ 

.. - ... - ....-~----

Fenni bilumum otomobil 

döşeme atelye9 

boyası ve 
"' 

Resul Beg oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya müesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evvel ba~ka yere miiracaat etmeyiniz, 
~ Taksim kışlası geçidi No. 9 .... 

• • 
~ iNHiSAR 

Rakı Şarap Likör 
LERi ••• 

500 250 100 
8ramhk gramhk 

Kilosu şişesi şisesi şişesi 

Hususi fevkalade rakı 300 150 75 30 
Yalova rakısı 300 j150 75 30 
lstan bul rakısı 200 ilOO 50 00 
Nazilli rakısı 200 100 50 00 
Aydın rakısı 150 75 37,5 ()0 
Boğaziçi rakısı 150 75 37,5 00 
Konyak 200 100 50 25 
Votka 180 90 1 50 1()0 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 70, 
90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah, 700 gramlık şişesi 50 kuruş 

BUNLARDAN BAŞKA 
Fransanın· en meşhur muhtelif marka şampanyaları, İtalyan köpürlir şarapları. 

orijinal viskiler, muhtelif marka cinler, vermı.ıtlar, muhtelif marka 
Rus ve Yunan şarapları 

DüKKAT! 
idare mamulatı me,rnb11ttan 6 kilodan fazla müba
bayaatta bulunanlara yüzde 10 ıskonte yapllır. 

Satış mahalli lata rıhtım üzerinde İspirto ve fspir-
• tolu içkiler inhisarı fdarE:sinin bulun-
• duğu Kefeli Hanı altındaki mağaza •• 

Telefon
• Bey'.l~lu 4160 
• dahılı : 27 

-~AI• ıcı.~l>rler ~ 
Hepiniz Fırsattan istifade Ediniz 

K o ........... D K 
Fotoğraf Amatörleri Müsabakası 

Türkiyede nakten tevzi edilecek mükafat 2000 lira. Te 1{ bir resim: 

KAZANABİLİR Türkiye Müsabakasında 340 Lira 
Beynelmilel ., 23600 ,. 

Resimlerinizi Vakit 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut mekteplerin senelik kuru meyve· 

larile gaz, ~nzin, vakum ve mazot yağı ve mangal kömürleri 
ve Kandilli mektebinin patates ve soğanı 2-8·931 tarihine 
müsadif pazar günü ihale edilmek üzere münakasaya ve 
Galatasaray lisesinden maada diğer mekteplerin yemek ve 
ekmek artıkları müzayedeye konulmuştur. Taliplerin mezkur 
günde komisyona müracaatları. 

, Defterdarhk ilanları 1 
A • 

SATILIK KAGiR EV No. 36 Sepetçi sokak 
Katip Kasım mahallesi Aksaray, Yeni kapı 
istasyonuna yakındır. 4 katta 4 oda, 3 sofa, 
2 heli, mutfak, kömürlük, taraça, sarnıç ve 
bir mıktar bahçesi vardır. Bedeli peşin veril
mek şartile kıymeti 1800 lira satış açık arttır
ma 18 temmuz 931 cumartesi 15 Defterdar-
lıkta. (R-87) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Cöllü köyün'c!e sıtılığa çıkarılan 100 ve 50 lira kıymeti 

mu~ammeneli tarla1ara talip zuhur etmediğinden bir hafta 
daha temoit edi'.mişlir. İhalesi 16 temmuz 931 perşembe 
l?"iinüdür. 

Çekirge hastanesi asabiye 
mütehassıslığına tayin edilen 
Gülhane asabiye seririyatı 
baş muavini 

Dr. Riza Remzi 
Bey Ulu Cami, Maksem cad
desindeki yeni muayeneha
nesinde hastalarını kabule 
başlamıftır. 

FOTOGRAFLARINIZ 
için daima: 

KAPELLİ 
CAPPELLi 

film ve plaklarınını istimal 
ediniz. Bunlar mükemmel 

olup her yerde satılır. 

Satılık otomobil 
Benz marka yedi kifilik 

açık ve kullanılmış bir oto• 
mobil satılıktır. Görmek is
te y en 1 e- r in Cağaloğlunda 
Mahmut Beyin garajına mü-

1 racaatları. 

-· 

Sabah uykudan uyanınca dilin 
paslanmış bulımması, ıııidenin 

rahatsızlıgıııa aJAmettir. Tabil 
hazmi temin Ye iıılı:ibazdan m!1tc· 
•elllt ayarızdaıı sizi vikaye 
edecek olaıı Eııo's "Fruit Salt" 
mdstalızarını almak için mllhlilc 

balfibıı budıısunıı bek!A!meyiniz. 

r 

BANKA Si~' 
:l8 Şubat 1931 tarihindeki mali vaziye~ t 

OSMANLI 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edil
memiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporlaı 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayrı menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik • 

İsterlin ~ y 
" r 5.000.000 1ti 

2.392.041 
399.465 

3.681.571 
2.668.266 
7.556.834 
1.560.292 
1.687.444 

681.497 
107.965 

or 

25.735.379 

DÜYUNAT 

Sermaye 
Nizamnamei dahıh mucibince ifraz 
edilen ihtiyat akçesi 
Mevkü tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve 
vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve heıabı cariler 
Kabuller 
MüteferrH, 

İaterlin 
10.000.000 

1.250.QOO 

373.692 
194.441 

10.281.631 
1.679.956 1 oıı 
1.687.444 . r 

268.212 ) ıye 

25.735.379 B 
IJ<uyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

Muhasebe Şefi ve ikinci Müdür 

üz 

E. HODLER 
Umumi Müdür Muavini Umumi Müdür i, 

A. H. REID DE SORBIER DE POUGNAo0 ik: 

Pazarlık suretile Kırım 
mübayaası nla 

Pendik Bakteriyoloji Müdürlüğünden: aek 
Ankarada Etlik merkez liboratuvarı için pazarlık ~- f ı 

18 temmuz 931 ti.rihine müsadif cumartesi günti saat ııuk 
mübayaa edilecek o!an 26 bat kırım danasının ,artıı-'ın P. 

görmek için her gün Pendikte Bakteriyolojihanei lı'ını 
müdürlüğüne ve Fındıklıda Güzel sanatlar Akadel'ıe, 
Yüksek mektepler muhasebeciliğine ve danalan .,1 va. 
talip olanların yukarda gösterilen tarih ve saatte fıııhdl-ı 
yüksek mektepler muhasebeciliğinde ıİıilte,ekkil JJJa';~rl.a 
k . .. t 1 1 . ana om;syonuna muracaa ey eme erı. ııek 

~~~-~--~~~~~~~-~~~__./ B 

Yenişehir belediyesi riyasetinJ~r E 
Zirde yazılı 11 maddelik şerait dairesinde kasabS nızın 

line döşenecek borular 16-7. 931 tarihinden itibarerı eti 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaıe er 
tir. Talip olanların iha1ei kat'iyesi olan 5-8-931 ç• nenn 
ğününe kadar olbaptaki talimabna tevfikan dipozito 8 bi 
ve yahut Banka mektubu ile Yenişehir belediyesioe İ··" 

1 ·1· J YU caat arı ı an o unur. ı di 
1 - Borular Fransa ahut Belçika fabrikal6~pliği 

mulatından ve Pik nevi• ı olacakbr. fürk 
2 - Boruların yekunu ( 5400 ) metro olup (16001,ını b' 

rosu (7) santim kutrunda ve beher adedinin tulü (3 ) 0 •0 ra, 
olacak ve beher metrosunun sıkleti ( 17) kiloyu tec• ;.~e f 
meyecektir. (3800) metrosu (5) santim kutrunda ol•~:~: i< 
beher adedinin tulü (21) metro olacak ve beher nıetf · lıl'sı 
ııikleti (12) kiloyu geçmeyecektir. /.ali iı 

3 - Borulann kaffesi - yirmi admoııfer - bavayi :el olı 
-t h ') ) kb ııaliyE ye mu e ammı o aca r. ~·b· b 

4 -İşbu boruların ( 7) santimliğine ( 8 ) adet Uf ·'hl'k, 
•e (8) adet dirtıek dahil olacaktır. , f;z'. 1 

5 - Keza bu boruların ( 5) santimliğine (116) 1 l 
ağızlı ve (20) adet dirsek dahil olacakbr. 

1 
kl~l: 

6 - Borular tarihi ihaleden itibaren nihayet lkİ 1· 1 ~·şc 
fında sif İstanbul teslim edilecektir. .,ıtri ye 

7 - Boruların dizbarko ve gümrüğü belediyeye ,ı 1 : mü 
8 - Boruların İstanbulda teslim ve tesellümiirıe u3tuı 

kırık ve sakatı müteahhide ait bulunacaktır. .n sü 
)ıt bud 9 - Borular İstanbul limanına gelmezden on fcJcı-

evvel belediye haberdar edilecektir. . Jı zetti 
10 - Boruların bedeli İstanbul limanına geldiğ ti coveı 

mamen tt:diye edilecektir. •· i bir 
11 - Belediye müteahhide karşı her türlü teıııi~ 1Ye 

edebilir. ~k ıs 
~~~--~~~~~~~~----~~~______.., 

M • 1 "'d"" su··.-ııııı' e& u mu ur: 


