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Osmanlı 
Borçları üzakeresi yarın biliy 
Büy ük Millet Meclisinde 

titçenin müzak~resi esnasında 

' 

· yunu umumiye meselesi t ek
r m evzuu bahsoldu. Bazı 

ı b'uslar, bütçeye düyunu u 
~- ımıiye için konulan d ör t m il 

... ~ n 460 bin l iralık tahsisatın 

Mecliste münakaşalar devam ediyor. Dil encümenine verilen tahsisat 
kabul edilmedi. Yeni matbuat kanunu dün meclise verilmiştir. 

' }YYını istediler. İsmet Paşa 
uafından bu teklife karşı ve
j len cevap, düyunu umumiye 
d' elesindeki ihtilafın mahi

e ini anlatmakladır. 

Mecli le şayanı 1 ~:z:~:;usa ı 
dikkat bir hadise Dersi! Başvekilin beyanatından an-

9 yoruz ki, son Ankara mü~a-
.1 ı- atır.da düyunu umumıye ı •• ,.. • .... f 
uiıarı az kaldı bn taraf edil i- Hukumet samını ı ve meşru en -
ordu. 1928 P aris itilifile dü- , • • 

---Rüştü Beye de 
ne oluyor?. 

~ r.u umumiye taksi.t~ ol~rak ı kıt !erden haz ve sevınç duyar 
nede 1,800,000 lngılız !ırası , 

Buraadan bir kaç rey ile müs 1 

t akil m eb'u s in ıi1'ao Pdilen t •. - lil~i':! 
1 rmeğe mecbur kalmıştık. Bu- • • • • .• • .• 

bir kaç taksitini verdik. ismet Paşanın tebrıkı-Dıl encumenıne hucumlar-
akat umumi .ci.han bu~ı·an~ ve Munakaşalar - kabul edilen bütc .. Jer 
buhranın bızım malı vazıye-

humcu Meh rnc 

Rüştü Bey Me. 
liste bütçe mü. 

• 
;miz üzerine icra ettiğ i tesir
~r dolayısile Paris mukav~le
• nin ahkamı dairesinde tedıye-

~w.4UI Dün Doviçe bank ve Doviçe origent bank meflduot sa/tiplerinin teltociimü karşısında 

imkii.n olmadığı anlaşıldı. 
ris mukavelesinin tatbik e 

ilememesi yüzünden çı~~n ihti 
tf üzerine Ankarada ıki defa 

!anıldı. ismet Paşanın M zc 
; teki nutkuncla11 anlaşıldığına 

Öre alacaklılarımızla bizi ayı
lan ihtilaf çok mühim deği l
ir. Evveli esas itibarile tedi

kabiliyetimizin yarım m il
n İngiliz lirasını tecavüz el

ıediği teslim edilmektedir. 
0

akat bize diyoı·lar ki; "yarım 
ilyon siz veriniz, yarım mil
oıı da size karzan biz verelim. 

1 rçlarınızın bir milyonu te-
l 0 Ye edilmit olur.,, 

Buna kartı biz, ancak sekiz 
" bin İngiliz lirası verebile· 
eğUnizi ve bunun da yarısını 
· a.hmjl a1erek diğer 
ımımı alacaklılann teklifi ııi
i, karzan alacajiımız para ile 

·ye edebilec.oğimizi bildir
ik. O halde alacaklılarımrzla 
raıııızdaki ihtilaf iki yüz bin 

(Dsiliz Jiruı gibi cüz'(. bir. meb
"lğa inhisar etmektedır kı , eaa

n bunun da yansı bize kanan 
nlar tarafından verilecek de
•ektir. 

1, Ancak daha mühim bir ihti
f 1928 Paris mukavelesinin 

nul;adderatıdır. Biz yeni itili
n ııaki itilaf yerine kaim olma-
mı istiyoruz. Alacaklılarımız 
e, yeni itilafı ancak iki sene 
vam edecek muvakkat bir 
1.-ir olmak üzere kabul edi-

orlar. İki sene sonra tekrar 
'aria mukavelesine avdet et

ek isteyorlar. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Rüştü Bey (Bursa) Sıtma müca
dt'leıi hakkında malumat istedi. 

Vekil Refik Bey - Henüz sıtma 
mucadelesi yapdmıyan yerlerimiz, 
yapılandan çoktur diyerek mücade. 
lenin gayesi ve tan:ı hakkında iza~ 
hat v.,.di: 

"- 11 Sıtma mıntaka11nda bir 
milyon 340 bin kiti muayene ve 308 
bin 72 kiti tedavi edildi. Ve 23 bin 
ki ti üzerinde de korunma tedavisi 
yapıldı.,, Dedi. 

Ad lige 
Bundan ıowr.a fasıllu müzakere 

ve aynen kabul edilerek adliye bütçe 
ıine a~ildi. 

Sırn Bey (lzmit) - Söz alarak 
hüliiııatan dedi ki: 

"- Buıünkü kanunlar kül halin
de alınını• maddeler üzerinde tevak 
kuf edilmemiıtir. Adliyemizde bü
yük teceddüdat oldu. itiraf ederim· 
ki beklemeğe vaktimiz yoktu. Eski
ler yıkılırken kopacak ıürültülerin (Devamı 6 ıncı sahifede) GRENOBLEı ıs A.A. - Caneı· 
-::-=-------------------·-----:_! len hareketle Parlo'e ıitmekte olan 

Ye • tb t k bir yolcu tayyareıi uçuı eana11nda 
.nı ma ua anu - ıio }'ilzündaı bir claia ı;arpmiftır. 

Pilot ile yolculardan iki kadın ölmüı 

nunun başlıca esasları :~:~~iy:!~n:1::...lcadın da ağır 

Kanuy.ıun yarın muhtelit encü
mende tetkikine başJanılacaktır 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

r 
Ermeniler 

Surgede müslümanlora 
gapılmıı olan . mezalime 
dair A. H. Begın vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ermeniler 
Serlefllıa•lle gakında 
"Millivet,, sütunlarında 

Ya bu sıcağa 
Ne demeli? 

Dün Koca muztaf a P. 
adbir kadın bayıldı 

Dün şehirde pek fazla sıcak
lık hiasedilmit, bir çok yerlerde 
ahali sıcaktan 
çalışamamıılar
dır. Dünkü sı
cakların tesiri i
le Koca Musta
fa Paşada bir ka 
dm bayılmış, 
kiğıthanede de 
serinlemek için 
dereye giren bir 
köylü çamura 
saplanmış , bo
ğulmak üzere 
iken yetişenler tarafından kur
tarılmıştır. Maamafih Kandilli 
r asathanesi dün şehirde evvel
ki günden daha fazla serinlik 
olduğunu, evvell<i gün şehirde 
sıcağın 31 derece, dün ise 29 
derece olduğunu bildirmiştir. 

tedigatlarına fasılala-r vermeye mecbur kaldılar ve iktisat vekil/etine tedigatlarmı 
tecil için miiracaatte bulundıılor. Re•mimi:ı lıer iki bankanın kapalı olan Tca,,,ları 

önünd• biriken lıalfcı göst•rmektedir .. ~ 

Buhranın önüne henüz geçileme
di ; Almanyanın bir çok şehirle
rinde kanlı komünist nümayişleri .. 

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

Amerika, İngiliz, Fransız hariciye nazır1arı Pariste 
toplandılar, vaziyete çare arıyorlar .. 

En son 1 lstanbuldaki Alman bankaları 
safha! tediyatın tatilini istediler .. ---
Almanyanın içinde, 

dışında ve 
Pariste olup bitenler - ·-Dün ak tam tehrlnıizde A iman ya 

da jhtilal çıktıiı ve aab.k Alman 
imperaıörünün büyük oilu V eliabt 
preno Vilhelm'ın devlet iclaresiai ele 
aldıfı balııkıncla bir taria ~lmJtti. 

Şayia bulunda malllmatlanna 
müracaat ettiilmiz ouaret erl&iaı bu 
huıuota Jıjç bir haber almachklannı 
ve b .. na imkin da ıörmeclilderini 
ıö1lemiıl.,..dir. Havadıoın, ıelen ba
zı ajanı telgraflarında, Alr.lanyanm 
dahili vaziyetinin fena olduiu lıak 
kında verilen malümabn fena tafıi
rinden çıktıiı nnnolunmaktadır. 

Mahaza henüz buhranı izale eden 
bir neticenin alındıima dair de hiç 
bir haber yoktur. 

Amerika, JnıriJiz ve Fran11z bari-

pariste boşbaşa •eren üç 
Hariciye nazırı 

ciye nazırları bir taraftan Paris'te 
toplanımı ve Almanyayı müıkülat· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Muhterem arkadaşlar, bu mösyö 
Balis yazı yazamazmıt, Kadri de hiç 
yazı yazaınazmıf, eli kalem tutar bir 
adam değilmit. Muhabirlik yapar
mıf. Fakat bu mühim makaleleri 
kim yazdı? içimizde oturan bu hR
inler kimdir, acaba kim yazı yazdı? 
Yoksa hariçte mı yazdr. Asıl aıorula 

cak cihet burasıdır. 

Arkadaşlar, bu hain ga2elc5İni ka 
pamış fakat bunu bırakmamak la
zımdır. Bu da Abdülkadiı· Kemali 
gibi her halde bir şey koklamı~ ola
cak. Acaba Abdülkadir Kemali Me-

( Deı•amı 5 inci sahil 

Bankaların bu teklifi lktiaat 
Vekaletine bildirildi 

Dün tediyat intizamını 

kaybetti, Borsada Mark 
üzerine muamele yapıl
madı. Buhran ticaretimi
ze tesir etmiye başladı .. 

Dün alqam tehrinıiu ıelen ma
lumata nazaran Alman1a ve Mııca
riıtan'da bankaların -duatı iade
lerine luırp mon.tor-,wrı ilin edil
mittir. Avuıturya ve Ç.ı.oılovalııya 
da da banlııalann mnduatı iadeleri
ne kartı tecili düyun karan veftlme 
ıi beklenilmektedir. 

Banko müdiirl•rinin 
mıiracaati 

Dün akıam Doyçe Bank ve Doy 
çe Oryeııt Bank müdürleri Ticaret 
müdürü Mubıin Beyi zi1aretle ıon 
üç ı ündür marlııın ıukutu üzerine 
Alman bankalarına mevcluatlannı ol 
mak için halkın vaki olan tehacümü 
nil ve mütkül vaziyette olduklarını 
bildirmiılerclir, Banka direktörleri 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Banka direktrölerile Ji11 
bir mibaker• yapan fiti 1 
aldıiı tck'ifleri Veklil.t. 

ti/diren 
Ticorat müdüril Muhsin B. 

Matbuat serbestliği 
Matbuat hedmestliği 

Hak için, güzellik ve doğru
luk sevgisi için kalem ve lllr.ir 
muharebesine ko!jmak (idea
list) ruhların medeni bir ( ci
hadı mukaddesi) dir. Halbuki 

Yazan: Fazıl Ahmet 

son zamanlarda şeref ve hay
siyetin muhterem mefhumunu 
sayan insanlar, muharririm, ga 
zeteclyim demekten adeta sı-

(Devamı ikinci sahifede) 

Bugünden itibaren oiohüsler sıkı bir :ıabt v! raht altıntı 
alım]Jorlar. . (Yazısı beledive haberleri sütunumuzda) 
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/VO: 62 °'(a:ı•n: M. Yavu:ı 

Sultan Murat allaha 
yalvarıyor l 

Kosva meydan muharebesinin 
kazanıldığı 

büyük günde Türk çocukları .. 
Kosova önünde iki ordu kar· 

ft karşıya gelmişti. 
Sultan Murat: 
" - Allahım, sen bizi küf. 

far elinde esir bırakma. Ayyıl
ciızlı sancağımız ~ehit kanların
dan renk almıştır. 

Sen onu, Salip adlı bir tahta 
parçasının altında öldürme!" 

Bu münacattan sonra gale
yana gelen askeri zaptetmek 
kabil olmamıştı. 

Muharebe 'cuma günü bat
i adı. Erteıi günü akşamına ka
dar fasılasız ve kanlı bir suret
te devam etti. 

Haber aldığımıza göre bu mu 
harebede bir çok Beyler ve as
kerler şehit olmuştu. Fakat, 
Macarlardan da pek çok asilza 
deler, prensler ve kumandanlar 
esir olmuştu. 

Muharebe esnasında Macar· 
ları Türkler aleyhine teşvik e
den Papanın vekilini bir Türk 
askeri diri olarak ele geçirmit
ti. 

Piskopos, göğ•ündeki salibe 
sarılarak: "Beni Türkün elin
den kurtar!,, diye yalvarmağa 
başlayınca askerin ayranı ka
barmış ve: 

"- A Koca l,.efere ! T ürkten 
ne fenalık gördün? Haydi gös
ter kendini: Palamı çekiyo
rum· taptığın şu tahta Allah, 
seni ölümden nasıl kurtara
cak?!" 

Diyerek'. elindeki kılıcını 
savurunca, Piskoposu'un başı
nı yer~ düşürmüştü. 

O gün hava çok sıcaktı. Mu 
harebe meydanında vurulup ta 
henüz ölmiyen düşman askerle 
ri "Su .. Su .. " diye hağırışyorlar 
dı . 

Sultan M~rat, muzaffer as· 
.kerlerine emretti: Düşmana fa 
zil<!t gösterir iz, yavrularım!" 

ı dedi .. Askerler su Kırbalarını 
doiaştırmağa ve son nefesinde 
bir damla su dilenen düşman 
askerlerinin ağızlarına su akıt
mağa başladılar. 

Y anoş, bu harpte de yakası
nı kurtarıp kaçınaga muvaffak 
olmuştu. 

~sir edilen Beyler ve Prens· 
ler t'.dirneye getirildi. 

Bunların içinden (Çeh) Beyi 
Sultan Muradın ayağına kapa

ı narak: 
''- Aman Padişahım, dedi, 

biz nasılsa Macarlara uyarak 
size karşı geldik. Bizim vilayet 
lerim~zden hayli hasılat gelir. 
Her ıene size ilci yüz bin alt111 
Flori haraç vereyim ve bütün 
memleketimde senin kanunun 
yürüsün! 

Sultan Murat: 
"- Allahın inayetile senin 

hiç bir nesnene ihtiyacım yok
tur. Ne malına, ne kalene ve ne 
leşkerine!,, 

Diye cevap verince, Çeh Be-

yinin gözleri sulandı: 
"- Senin gibi gani ve alice

nap hükün:Jarın üzerine gele
ne ne etsele; layıktır. O halde 
benim b.>~ rnı vurdurunuz .. Ti 
ki bu zillt0aen kurtulayım!,, 

Dedi. Sultan Murat esirlere 
merhametle mukabele etmiıti. 
Bu parlak galibiyetten sonra 
kendisi Edirnede kaldı ve esir· 
leri memleketlerine gönderdi. 
Her tuafa zafernameler yolla· 
dı. 

Memleketlerine dönen esir· 
ler bilhassa Çeh memleketlerin 
de günlerce Türkün faziletin
den ve esirlere karşı yaptıkları 
atili.ne muameleden bahsede
rek Kiliselerde Sultan Murat 
namını takdis ettiler. Hiç bir 
millet o ane kadar, kendisinden 
dayak yediği milletin hüküm
darını kiliselerde bu şekilde 
takdis etmemişti. 

Sultan Muradın gönderdiği 
zafernameler arasında Bizans 
imparatoru da ihmal edilmemiş 
ti. 

Yuanis, bu haberi alınca çok 
kederlendi, sıhhati bozuldu. lm 
parator bir akşam Vlaherna'da 
havuz başında ·yemek yerken 
Edirneden gelen bir elçi, ;;:afer
nameyi imparatora verdi. 

Yuanis neş' e içinde, yanında 
ki cariyelerle konuşuyordu. 

Mektubu okuyuıı.ca şarap ka 
dehi elinden düştü ve rengi sap 
san oldu. 

Ben o vakit sarayda oturu
yordum. 

Hava kararmıştı: "lmpera
tor seni istiyor!,, dediler. Ha
vuz başına koştum. Yuanis bey 
ninden vurulmuıa dönmü,, ölü 
gibi sedirin üzerine uzanmıttı. 
Beni görünce: 

"- Zamora! dedi, artık, bü: 
tün ümitlerim söndü. Sultan 
Murat, meşhur kumandan Ya
noşu ve ordusunu bu sefer de 
mağlup ve perişan etmiş. Türk
ler, yıllardan beri, zaferden za
fere koşuyorlar. Bizanı'ın yıl
dızı ne gösteriyor? Bir defa da
ha bak bakalım!,, 

Halbuki Bizans'ın yıldızı 
çoktan sönmüştü. İstikbal ka
ranlıktı. imparatoru bitkin bir 
halde ı:-orünce, istikbal hakkın 
da, kendisini ümitsizliğe düşü
recek fazla bir şey söylemedim. 

"-Ümidinizi kesmeyiniz, 
dedim, Cinler ve Melekle .. , ıi
zin, bundan sonra rahat yata· 
yabilmeniz için Türklerle dost 
olmayı tavsiye ediyorlar!,, 

Yuanis, Venedikten döndü
ğü günden beri hastaydı. Daha, 
Türklerin büyük Varna muzaf· 
feriyetini bile unutmamqtı. 

O seı:e teırinievvelin sonları 
na doğru kendisine felç geldi .. 

(Bitmedi) 

F::j Haftalık Siyasi İcm~l~ -- - -
Beynelmilel borçların bir se- re vaziyeti anlattılar. Alman

ne tecili hakkında Hoover ta- yanın mali vaziyetini ıslah ça
rafmdan tc.klif edilen projenin relerinin Amerikada olduğu 
kabulü, Almanyanın mail vazi- 1 düşünüldü. Amerikalılar yar· 
yt!lİ üzerine salah tesiri yapa- · dıma imale edildiler. Hoover'in 
cağı beklenirken, buaun tama- meşhur projesi ileri sürüldü. 
m:l. maküs bil' tecellisine şa- işte şimdiki vaziyeti anlamak 
hit o!uyoruz. Üç günden beri için Hoover projesi ileri sürül
A!manyadan gelen haberler, düğü günden1 sonraki hadisatı 
b ı memleketin, elim bir mali hatırlamak lazımdır. 
1:. ıhranın zebunu olduğunu bil- Hoover projesinin müessir 
dıımektedir. Mark sukut edi- olabilmesi için bunun derhal 
ycır. Sermaye memleketten dı- kabul ve tatbik edilmesi lizım
~a. ı 'lkın etm~ğe başladı. Al- dı. Halbuki diğer devletler bir 
1" n hü1,ümeti, devlet makine·' kaç gün içinde kabul cevapla
~ : tedvirde müşkilat içinde- rını verdikleri halde Fransa 
• a r. projenin şümul ve ehemmiyeti-

• ~ab \ bunun amilleri nedir? ni darlastırmak maksadile iki 
A ".!lanya e;asen böyle bir aki- haftaya ·yakın bir zaman Ame
b • dogru ilerileme!de idi. rikaltlarla müzakereye girişti. 

(. c.:ıuen mülakatı vuku bul- Ve geçen haftaki icmalde izah 
du. Alman Nazı..ları İncilizle- ettiiimiz gibi bazı noktalarda 

HARİCİ HABERLER .• -• 
Fransa - Rusya 

-···· 
Kızıllar 
Perişan! 

' Ceza mahkemelerı 

milli orduları Çin usulü kanunu Ticari münasebat iade 

F . f k edildi aşıst ır ası papa aley 1 
1 

R 

h. - h. b" PAR S, 15 A.A. - us ma-
ıne mut ış ır 1 mu/At ve mahsulatmdan ba~ı-

beyanname nesrett; · larmm Fransaya ithaline ait 
tahdidat hakkmdaki kararna
menin mülga olduğuna dair 
resmi ceridede bir kararname 
intişar etmiştir. 

yeni bir 
zafer kazandılar .• Layiha dün Halk fırkası grupu 

da müzakere edildi .. 
ANKARA, 16 (A.A.) - C. 

H. Fırkası grupu bugün Tekir. 
dağı meb'usu Cemil Beyin riya 
ıetinde toplandı. Geçen celsede 
müzakeresine batlanmış olan 
ceza muhakemeleri usulü kanu-

1 nunun bazı maddelerinin tadili 

·ı hakkındaki kanun laY1 

müzakeresie devam il"';o 
çok hatipler söz söyleıll f 

V k . "k . b~d a tın g2cı mesı ;1' 
müzakerenin intacı, 111" 7 
içtimaa tehir edılmiitİf• > 

Ayni zamanda lzvestiya ga
zetesi de Ruslarm Fransız ma
mulat ve mahsuliitı hakkında 
mukabele bilmisil olarak tat
bik etmekte olduklarr karama 
menin ilgasına dair bir karar
name neşretmiştir. 

Bu yeni kararnamelerin neş
ri neticesi olarak Fransız - Rus 
ticaret münasebetleri iade e
dilmiş bulunmaktadır. 

1 Annesini altı kurşunla öldür \ 
TRABZON, 16 (A.A.) - de kalabalık kadın erk~ıı,7 

Annesini altı kurşunla öldüren İn huzurunda tefhim edı 
Çang - c.g - Şek 

NANKEN, 15 A.A. - Kanton'· 
daki asi kızılları !:ovalamakla meş· 

gul bulunan jeneral Çang kay Şek 

bugün cepheden gönderdiği bir tel
grafta geçen hafta vuku bulan ~id

d(;~J: muha;ebelerden sonra hükU

met kuvvetlerinin koınünist orda'.'iU-

kuyumcu Hamdi hakkındaki ka Katil ölüm cezasma • 
rar dün ağır ceza mahkemesin· olmuştur. 

rap.:ı 

ROMA, 16 A.A. - Faıist fırka

sı direktuarı, Papa'nın son tamimi 
hakkında 3 beyanname kabul etmiş
tir: 

1 - Direktuar, vatan için, faı;i>t 

inkılihı için icabında yemekten i~

mckten, meılekleı·inden ve hatti ha

yatlarından vazgeçmesini pekala bil 
diklerini isbat ebniş olan ıiyab göm 

leklilerin yeminleri hakkında yapılan 
teavili.b şiddetle protesto eder. Bu 
itham büyük bir tecavüzdür; Bu 
tecavi.ızle onların yapmıt oldukları 

bunca fedakirbklarla ciddi bir . ..
han geçirmiş olan siyah gömleklile
rin hayatları tezli( edilmek İstenili

yor. Fa,ist frrkaıı, eski veya şimdiki 

diğer fırkalar kabilinden bir fırka 

değildir; O, inldabı yapmış olan ve 
o inkılabı kime kartı olursa olsun 
müdafaa etmeği kendisine vazife 
bilen aıkeri gayelere sahip bir mü

cadele teşkilatıdır. 

2 - Direktuvar bütün bu yalan
lara kartı proteşto eder. Ve Vati
kan membaındPn teretşuh eden bir 
ecnebi notada F aıist rejiminin kuv
veti ve grupu olan "Balilas" laı-ın 

milli faaliyet 1/e icraatları aleyhinde 
ki beyan3lı ifşa ve il&n eyler. 

Mısır kredi f onsiyesi 
KAHiRE, il A.A. - Yüzde 3 

fai~ll ve ikramiyeli Mısır kredi Fon
siye tahvillerinin bugünkü çekiliiİD· 
de: 
1886 
1905 
1911 

164,146 No. 
590,327 No. 
200,536 No. 

ikramiye kazanm111ardır. 

50 bin it. 

50 " .. 
100 tJ ,. 

nun sağ cenahını yaraı·ak Kwavg
cbung'u ele geçirdikleri~i, kızılların 
cenuba doğru peri~an bir halde kaç 
makta olduklarını bildirmiştir. 

Muğlada irfan 
seferberliği 

......................................................................................... ,. ................. . 

MÜGLA, 16 (Milliyet) -
Muğlada mühim bir maarif hare~ 

keti başlamışbr. Yazın yaylalara göç 
eden halkı okutmak için 50 seyyar 
millet mektebi açılmı§tır. Kadm Eı·
kek çoluk çocuk 4688 ki~i büyük 
bir tehalükle bu deraanelere devaın 

eyleme:ktedirlcr. Muallimlere haı·cı
rahtan başka 150 şer lira Ücret tah

Matbuat serbestliği 
Matbuat bedmestliği 

(Başı 1 inci sahifede) 
kılma duyacak bir mevkie gel
diler. Ne hazin şey! 

Milleti kalemile İrşat etmek 
davasma kalkanların aklr seli
mi kendi kendilerini bile va
kar, şeref ve bilgi içinde idare
ye kafi gelmediğini esefle gc:r
dük. Aıılaşılryor ki tecavüz. ta 
sa//ut ve şakavetin yaka~ına 
medeniyet ve nizamm penç·e
sini takmakla mükellef olan 
kanun burada da ortaya atrl
mak lazım geliyormuş. Zira fi
kir haydutluğu siyaset çeteci
liği yaparak geçinenlere karşı 
yalmz mantık ve nezaketle lıa 
reket etmek bu iki kıymetli 

mücevlıeriı mezbeleye savur
mak gibi bir günah oluyor! Ar
tık bunda hiç şüplıe kalmadı. 
Şimdiye kadar neşriyat haya
tmda sabit iki umdeye sadakat 
le bağlr durduk: Hürriyet düş
man/acile, istibdat uşaklarına 
karşı kalem ve fikir serbestli
ğini müdafaa etmek, kalem ve 
fikir hürriyetini ise namusla 
şeref ve hakikatle millet ka
tilliğinde kullanmak istiyenle
ri kahr ve tenkil. Çünkü de
mokraside medeni ve muasır 
akide budur. Eğer hakikaten 
cümhuriyetçi ve demokrat bir 
millet olmak istiyorsak! 

kaba ve mücrim gafleti görü- sis olunmuştur. Talebeye levazımı 
yorum. dersiye meccanen verilmektedir. 

Hürriyet mefhumunu, irfan Yaylalar mahşeri bir hal almı~tır. 
ve vicdan serbestliği düşman- Vali ve maarif müdürü büyük bir 
larımn eline bir bomba gibi alaka ile tedri•atı takip eylemekte· 
vermek . .. I şte medeni cina- dirler. Her taraf mektep halini al 
yet/erin en büyüğü! mıştır. R. K. 

Sükunla, soğuk kanlrlrkla . •• 
düşünelim: i Münakaşa ve mucadele 

Hürriyet davası, batıl ve hu- ADANA, 15 - Türk sözü ile Ye 
raie kaynağı kafalarm bodru- ni Adana arasında öteden be<i de· 
munda bannabilic bir mefhum- vrım etmekte olan münaka;a tekrar 
mudur Bunu böyle zannetmek- alevlenmiştir. Ferit Celıi.J Bey bura
tir ki şimdiye ];adar muhalefet dadır. Münaka.,.yı bizzat idaı· > et
gibi lüzumlu ve ehemmiyetli m<ktedir. 
bir siyasi faaliyete en zararlr l 
çehre ve en vahametli manayı lzm1re gelmek isti yorar 
verdirdi. Hiç bir kere unutma
malıyız; lıer devrin, her teka
mül mel'ha/csi!ıin kendine gö
re mukaddesatı vardır: Fikir, 
kalem, vicdan hürriyeti ise iş
te bizim o ı:ziz duygu ve pı-eıı
siplerimizden belki e11 mühim
miniu adıdrr. Ve biz milletimi
ze onu behimi bir başı boşluk, 
salgmcı ve bozguncu bir zeka 
haydut/ulu olarak değil, irfan
la, ilim ve terbiye ile müceh
hez bir düşünce ve işleme muh 
tariyeti halinde temin etmek 
isteriz.. Ne yaz::C ki bu haki
kati eli kalem tutanlanmız bi
le pek çabuk unutuyor! 

lZMlR, 16 - Yunanistandan 
200 Mus~vi ail.-i lzmirde yerle,mek 
için hükumete müracaat etmiştir. 

Belçika'da kanlı b;r .. . 
nurnayış 

BRUXELLES, 15 A. A. - So-
b(k muharipler mitli bir1iği a:lasın .. 

dRn 10 bin lrad.ır kimse harpte eıir 
düşmüş olanların taleplerinin l<abu
lü lehinde bir nümayiş yapınıslardır~ 

Nümayişçiler polis kordonunu yara

rak parlamentoya kadar gelmi,ler ve. 
orada bazı tezahüratta bulunmuı· 

tardır. Zabıta ve jandarma ltuvvet-

leri nümayişçileı·i geı·i çevirmek i .. 
çi.l hücum mecburiyetinde kalıru:ı-

Valilere 
Salahlyet 1 

Adliye fle dahi/igll 1r 
menlerinde ihtili ı 

ANKARA, 16 - Ceza :le 
leri usulü kanununda sorı .3 
deği!iklikler mucibince ~ 

dei umumileri dava açmai• 
edebilecek(e,dir. 

Te.bdil layihasını tetkik ıl 
liyc encümeni bu şekli mu 
muıtur. Fakat do.biliye encflı 
!ilerin bütün velcaletlerin v• ~ 1 

tin miimeuili olduğu miiıil' 
ileri sürerek ken·:lilerine 
doğruya dava açmağa sal•~ 
rilmeıi fikrindedirler. 

Bu ıuretle iki encüme" 
bir noktai nazar ı ihtilafı Ç 

yor. Bu mesele yarın toptıııl 
lan Halk fırkaaı meclis t' 
içtiınaında müzakere 

Meb'usların ekserisi adliye 

ninin noktai na:zarmı mufj 

mektedirler, 
--~ ............... ~../ 

Gandhi yola çı~ 
SIMLA, 15 A.A. - c,..J 

varlak masa konferanuna ~ 
yanına mütavir alıp almıf11 

!ine ''Benim başmil!avi....., 
tır,. cevabını vennittir. 

Gandhi, Londra'ya gi 
ve! cemaatler meselesi hB ı gu 

anlaıma hasıl olup olaı'1 1ı' Uşl 
henüz bilmediğini beyan .il" e 

116 kişi yaral.ııı~~· 
PARIS, 15 A.A. - M-'~ nle 

teıi, milli bayramın ilk 3 ı".mi 
fında yollarda vukubula- bi 
neticesinde 34 kiti ölmüt, 11 İna 
nin de yaralanmıı olduğııluku 

' dir maktadır. 

Direktuvar, hiç kimsenin ciddi
yet ve itina ile ıeçilmit binlerce 

Faşiıtin binlerce mektep hocasının 

ve binlerce rahibin tealiıi için faali
yetle çal'!makta olduiu büyük bir 
müeaseseyi takbih ve tahkir etmesi
ne m\iaaHde edilmlyeeeğini beyan 

eder. Bu mües•ese, Faıist inlolibı

nın yarınki müdafilerin hazırlamalı
drr ve hazrrlıyacaktır. Direktuvar 
bütün Faşistleri "Ballilas"ların mil
li faaliyetlerinin pek yakın bir za. 
manda yeni neıillerin cümlesini mu 

zaffer bayrakları altında toplanması 
m temin için çalışmağa davet etmek 
tedir. 

Nasıl dolandırmış? 
PARIS, 16 A.A. - Beyer iımİn· 

d" bir adam belediye daire.inden 
100 kadar doğum kağıdı çalarak si
l'Of'ta sandığını 3 ay zarfında 60 
bin frank dolandınnı,tır. Y apdan 
tal>kikatta bu adamın 42 muhayyel 
çocuğun babalığını yaptığı görül
müttiir. Hakkında takibata ba,lan
mııtır. 

Şu sebepledir ki bu mevzu ü
zerinde muhtelif vesilelerle ya 
zıp söylediklerimizi burda hu
lasaten tekrarlıyacağız. 

"' "' "' 
Kan pıhtısile dolu bir çok 

tecrübeye rağmen hala biribi
rinden ayırt edememek gall.:
tini bırakamadığımız iki mef
hum: 

Hürriyet mefhumunu, baş
kalarmm hak ve şerefini gasp tır. 
ve garet etmek salahiyeti diye -----------------------" 
anlamak olsa olsa haydutlara hut yaralr sargısmdan celliıt J meti tenkit için olsun İ~ i~·e 
yakışabilir, medeni insnlara de kemendi! vik veya takdir için! A'f~ - g 
ğil! Ondan sonra pek İyi bilme Her akıl ve insaf sahibine so ticai ve millet yıkıcı fı ' 
li ki eğer kanun, hakikat ve rarrm: zehirini, taze inkıliip ~ rı, 
haysiyet boğazlryıcılarrnrn ta- Hürriyete candan dost olan henüz körpe uzviyeti ~ınst 
kibine koşmaz.sa o vakit doğr!l gönüller hürriyeti zulüm aleti kıtmak istiyenlere kB ·~ 
dan doğruya kendisini de eşkı olarak kullanaıılara ezeli diiş- durmadan harekete gri 11 11 

d onr 

Ya 

Matbuat serbestliği, 
Matbuat bedmestliği. 

ya yatağı addetmek lazım ge- man değil midir? zım ır. (. Ik 
lirdi. Vatandaşlarrn zihnini, rulııı Zira bir inkrlap bıı i· 

1 
Ta meşrutiyet ilamndaııberi 

Türkiyenin başına gelen en za
lim siyasi badireleri düşünün
ce en azılr sebep olarak ben bu 

Fikir serbestisi, mathuat nu, aydmlatmak, gürbüz/eştir- katili taasup ve iğtişs~,,:· e 
serbesti.si gibi asi! haklarr, h,1k mek hususunda sar/edilen mak /erile de uğraşmazsa j ~aştı 
sızlrğı terviç için kullanmak, bul ve verimli faaliyete, umu- vebaya, frengiye kar~ı a 7 

1 . • k I ' Yn hastane gliserininden ihtilalci mi şükran daima mevutwr. enın ne manası a ıt'pJ 
dinamiti yapmak. demektir. Ya Amma bu faaliyet ister hüku- Fadıl A~ i , 

buna muvaffak ta oldu. Meseli ' tasfiyesine doğru bir adım te- , ları azaldı. Bütün bunlar psi-
80 milyon ingiliz lirasına baliğ lakki etmitti. Bu borçların eski ko!oji meselesidir. Frar.sa 
olan tamiı-at bedelinin şarta ta- şerait altında tel<rar tediyesine Poincare'yi iktidar:ı getir,n 
bi olmayan 24 milyon lirasının baılanacağına ihtimal verenler 1926 mali buhranı e~nasındıı 
Bal' deki beynelmilel tediyat azdı. buna müşabih vaziyeti gördük 
bnnkaaına tevdiini kabul ettir- Amerika ile Fransa arasında Bunun hafif t!rtıp bir neY'ine 
di. Bu banka parayı tekrar Al- ki müzakere ileı·iledikçe, Hoo- geçen sene kendi yipasıınnzda 
man timendifer tahvilatına ya- ver projesi hakkında bir suku- biz de şahit olduk. Bir insanın 
tıracaktı. Kömür teslimatı tek- tu hayal belirdi. Projenin ilk <ısabı ansızın bozulup ta buh
linde yapılmakta olan ayni te- ileri atılması üzerine beliren ranlar geçirdiği gibi, piyaMhr 
diyat eskisi gibi devam edecek- nikbinlik tedricen zail oldu. Ve da ansı"ın itiınats1zlık buhmn
ti. Sonra tecil edilen bir senelik bunun yerine itimatsızlık kaim lan gcçiril'!er. 
taksitin diğer taksitlerle bera- oldu. Hoover projesi Almanya- Almenya bu mali müşkilat 
ber 1935 ten itibaren tediyesi nın itibarını iade edeceği yer- karşısında Amc<ika ve Fransa. 
teminat altına alınıyordu. de, bilakis şu neticeye müncer dan istimdat etti. Amerikalılar 

Bütün bu müzakerelerin ve oldu: Herkes fırsattan istifa· yardım etmekten ist:nkaf etti
kararların hulasası şu idi ki, de ederek paralarını Almanya. ler. Amerika, esas~n Almanya
Almanya Y oung planının mali dan dışarı çekmek istedi. Deni- ya Hoover teklifile mühim yar
yüklerinden ·kurtarılmayordu. lebilir ki müzakere başladığı dımda bulunmuştu. Bundan 
Gerçi bu yükler muvakkat bir günden İntaç edilinceye kadar fazla yardımda bulunmak için 
zaman için tahfif ediliyor; fa. Alman yadan çekilen paraların Amerikanın Federal Reserve 
kat sonra daha ağır yüklere zararı, Almanyaya Hoover pro bankasına dahil olan hususi 
katlanılmak şartile bu yükler jesinin temin edec:?ği faydBya bankalar imale edilemedi. F ran 
hafifletiliyordu. Hoover'in tek- tekabül ediyordu. Ecnebiler sa ise mali ya: ..l;ma siyasi bir 
lifi ileri sürüldüğü zaman, her- meml~ketten paraları kaçırma- kulp takmak istedi. Esasen bu, 

kes, bunun bütün beynelmilel ğa ko~uldalar. Almanların c1 :ı Fnnsız maliye:inin -ski bir 
alacak vArecek islninin kat'i kendi paralarına karşı itim:lt- • :ın'aı:csidir. Ru:; çarlıi;:na yapı-

lan istikrazlardan tutunuz da 
geçenlerde Yuğoslavya ve Ro
cıanyaya yapılan istikrazl~ra 
kadar Fransız parası daima 
F r;ınsız lıari::i siyasetine alet 
olarak !mllamlı ışıtr. Bir kaç 
ay evvel, Avu 1 uryada da ayni 
nt? :i bı•hr::ın çıkmıştı . Fransız· 
lar gene b;r takım siyasi taleµ
lerlr: yaı·dım teklif ettiler. Fa
kat o zaman lngiltere Avustur
yaya yarclrm edere\ bu devle
ti F ransanın himayesi altına 
girmekten kurtarmı~lı. F ran
sızlarıa teklifi şu idi: Almanya 
AvHstı•rya ile gümrük ittihadı 
yapmaktan vaz geçmeli, "Cep 
zırhlısı,, denilen harp gemileri
n; inşadıı.n sarfı uazar etmeli, 
Lehistan Almanya hududu 
nu kat'i ve nihai olarak tanı
malı. 

Bu meseleler ayrı ayrı tetki-
ke değer: Avusturya ile Alman 
ya siyasi vahdetten muahede
ierle menedilmişlerdir. F ak:ıt 
hatırl~ı-daclır ki .geçen mut a-

/ ımd 
. • - bdel im 

ralarında ıktısadı va 
1 

' t 
k 1 b. .. ''k ... ~ ll o me o an ır gumru ... ı· dd 

3İ ;mzalamı§lardı. fr•~ 01 
L 

Çekoslovakyaııın itif~ ·e· ~ 
n.! rr.c•ele CEmİyeti . • · h~cl 
havale edildi. Cemiyet• troi 
da mevcut mukaveleler' abu 
:;ayir olup olınadığıll 1ı' >' fı 
için işi Lahey mahkeııt ,';ac 
vale etti. ~ 1 

Cep zırhlıları mesde'I 1 
lince; malümtlur ki, ::;eı '::,.~~a 
manya Veı$ y mualı d:l~lm 
liihlarından te~rit ~:(Jl'Sark 
Fakat Almanyaya 1. ıltaal> 
kede beraber 00) b•!' i t ir. 

.. t k ..tıla .. ca'YUZ c :su!111e !•.. Oilr- ı c 

lı inşasına miisaade e ı all 
Almanlar bu 10 bııı h kli 
cimden aumi istifade ı~ 
kin bütün mutaha~5·~;ı 
•ik etmişlerdi. Oyle . ...,,i 
gemisi vücude gel•• t an 

ki, ker.diler;ne mah>~ı"Jf İtlih 
at te~kil ediyordu. aın 

... u vaziyeti Versa>'d~ 
a·~ı 

·ııtmamışlardı. 1>
1 



• 
ıs a ro arı 

Bir afta a e e 
ihraç edebildik? 

Bu hafta en fazla 
lzmir ihracat 

Mersin 
yaptı? 

ve 

n bir hafta zarfında muh- ı 19,114,000 ton kadar olacak-
ihı·aç mıntakalanndan şu tır • . . 

....a.d ··h t 1 tır Halbuki mütekabil cıhan ıh-
ır ar ı raca yapı mış · k d 

ersin: son bir hafta zarfın ı·acatı 20, 180,000. ton a ar 
34,364 kilo arpa, 135.981 tahmin edilmektedır. .,. -

C >pamuk ihraç edilmiştir. - = 0 = "'0 
unun 

taıya mıntakasmda: 112 Kambiyo Borsası 
.ıitr.e m. ükabı kereste ihraç e-
Jt t !sterlin 1030,00 Kuron 15,9~,00 

ış ır. 

mir mmtakas111dan: 2747 Dolar 0,47,05 Şlllng 3,37,40 
afyon, 7288 kilo hal.ı, 

,885 kilo pamuk, 64685 kı
alamut 997 533 kilo t" tün 

' ' k'I 33 kilo üzüm, 56,675 1 0 

rtin yağı ihraç edilmiştir. 
hmirde incir stoku kalma

frank 11,92,00 

Liret 9,03,00 

FrıınkB. 3,37,60 

Pezeta 4,94,RO 

R. mark 2, 13,50 

Zloti 4,20 ------
Dra•nnl 36.~2.00 Pengu 2,7 ı, ıo 

-----~ 
Frank 1. 2,4:!,50 Ley 79,37 

tır. 33650 kilo üzüm, 5,553-
k k d İ Leva 65,IO, Dinar 26,73,00 

ilo tütün sto u var ır. z ------ı 
mıntakasında bu sene pa- Florin 1,16,80 Çcrvoneç 1088 

mahsulü geçen seneye nis B f Alhn 912,00 • d orsa e azdır. Denizli vilayetın e l Mecidiye ~3,25 
hariri k ''63 50 00 Muğlada 3553, İsparta Baıı ~ot • . , 

O, İzmirde 9000 dönüm ara - ... - ·-
e pamuk zeredilmiştir. ]<,,Jıaııı ıe Tahıil.ilırı llf'\ l 

B l A istik razı dahi il 
J Uğday İstihsa atı Düyunu muvahhade 

~:l,50 

bri,75 
3,75 apılan bir istatistiğe naza lkrami)·eli Uemiryolları 

1931. 32 mahsul senesinde ...... ,._...,..~_... 
n buğday ithalat ihtiyacı 1 

• Bu esrarengız ve 
şık ölü kim? 

·nayet bütün esrarını n1uha
feza ediyor, henuz 

hiç bir ip ucu elde edilemedi.. 
vvelki gün Kilyoı civarında dürlüğü ile cinayet masası da 

Arapça açıklarında e~le~~ k.ol meşgul olmaktadır. 
~~ağlı ve boğ~larak oldurul- Polisi döğmüşler! 
gu anlaşılan bır ceıet bulun
ştur, 

Keyfiyet .icndarma . ta~afın
adliyeye ihbar edılmış, ve 

kikata müddei umumi mua
lerinden Kaşif Bey vaz'ıyd 
iştir. Cesedin hüviyetini 

bit etmek kabil olmamıştır. 
na~etin bir kadın yüzünden 
ku bulduğu tahmin edilmek

;dir. 

Yak' a çok esrarengiz bir ma
Yet arzelmektedir. Ceset çok 
giyinmi~, genç ve güzel bir 

t-mın ces didir. iç çamaşır
rı, çorapları ipekli, en pahalı 

sten gömlek giyinmiş ve kra 
t bağlamış bulunan bu mağ
kun hüviyeti anlaşıldıktan 

ra vak'adaki esrar perdesi 
lkacaktır. Cesedin üzerinde-

• elbiseler çıkarılıp cepleri a
Ştırıldığı zaman 14 lira para 
~uhur etmiştir. Tahkikatla 

Yrıca polis beşinci şube mü-

Unkapanındaki dükkanında 
ruhsatsız rakı satan Kamile 
Hanımla müşterilerinden Hay
ri ve Rıza Kam'le Hanım hak-
kınC:a muomele yapmak iste
yen polis Şakir Efendi} i döğ
müşlerdir. Polis clöğen bu üç 
kişi yakalanmıştır. 

Ceset bu:undu! 

Evvelki gün Haliç şirketinin 
15 numaralı vapurundan denize 
düserek boğulan Kadrinin ce
sedi dün Fenerde bulunmu~tur. 

Bir hamal öldü 

Dün gece saat 24 te hamal Ha 
san isminde biri Y eşildirekte 
Hoca Hanımla bir mağazanın 
camekar.ma kaeıt y~rleştirir
ken müvazenesini kaybederek? 
metre derinlikteki bodruma dü 
şüp başından ağır surette ya;a
lanmıştır. 

Hammal Hasan baygın bir 

HavadtJ 

Fransız 
Tayyareleri 
---~-

Tayyareler 20 temmuz-

da Istanbula gelecekler --·-Şehrimizi ziyaret edeceğini 
evvelce yazmış olduğumuz as
keıi Fransız hava filosu ayın 
yirmisinde şehrimize gelecek
tir. Fransız tayyarecileri şehri
mizde iki gün kaldıktan sonra 
üçüncü günü eskişehir tayyare 
karargahını ziyaret ve ayni gün 
avdet edeceklerd:r. Ertesi gü
nü de Yunaniıtana azimet ey
leyeceklerdır. 

Fransız tayyarecileri Yeşil
köye muvasala,tlarmda oıdu, 
tayyareciler ve tayyare ctmiye 
ti namına heyet tarafından is
tikbal edileceklerdir. Misafir 
tayyareciler şehrimizde bulun
dukları müddetçe tayyare cemi 
yetinin misafiri olacaklardır. 
Fransız ataşe milteri MiraHiy 
Sarav dün tayyare cemiyeti vi
layet şubeai müdürü Fehmi Be 
yi ziyaretle cemiyet tarafından 
hazırlanmakta olan yuksek ka
bulden dolayı Fransa ordusu 
namına beyanı teşekkür etmiş
tir. ----····· .. 
Gümrükte 

• 

E~er bu teşebbüs te 

netice vermezse •• 

Komisyoncular birliği dün 
gümı ük baş müdürlüğüne çok 
mühim bir müraca;;.lta bulun
muştur. 

Birlik h.=yeti idaresi baş mü 
dürlükten mevcut komisyoncu 
lar kanununur. tamamii tatbi
kmı istemiskrdir. 

Bu kanu~ mucibince gümrük 
lerde yalnız komisyonsculuk e
ehliyetnamesini almış kimse
ler iş yapabileceği halde güm
rüklerde herkes e!ir.i kolunu 
sallıya sallıya İş takip edebil
mektedir. Komisyoncular gay
ri kanuni olan bu hale nihayet 
verilme"ini baf müdiriyetten 
istemektedirler. 
Aldığımız malumata nazaran 

komisyoncular bu teşebbüsle
rinden de bir netice çıkmadığı 
takdirde birliği feshetmek fik
rindedirler . 

halde Cenahpaşa hastahan~si
ne götürülmütse de yarası ağır 
buhınduğundan orada ölmüş
tüı'. Zabıta tahkikata başlamış
tır. 

Meydan dayağı .. 
Beyoğlunda Şişli sokağında 

oturan sabık Musul meb'usu 
maktul Nuri Beyin eski zevcesi 
Zehra Harıım yanında Nuri is
minde birisi olduğu halde evvel 
ki gün mahkem~den çıkıp Sul
tan Ahmet parkının önünden 
geçerken Halil Efendi isminde 
birisi ile kavga etmiş ve Halil 
Efendiyi dövmü~tür. Bu sırada 
oradan geçmekte olan kahveci 
sa;t isminde birisi de kavgaya 
karışmış, cadde ortasında ka
dınlı erkekli dört kişi arasında 
büyük bir kavga başlamı§tır. 
Kavgada Sait te Zehra Hanım 
ile Osman Nuriyi dövüp yara
lamıştır. Kavgacılar yakalan
mı~lardır. 

Anaç hindinin başına 
gelenler .. 

Tekir kedi bir pençede hindiyi parça
layınca ... iş mahkemeye düştü ... 

Kanlı bir clnayet k~rtııındayız: 

Şeref Efendinin tekir kedisi, komşu 
su Emine Hanımın anaç hindisini 
gırtlağından ) akalayıp bağırta ba
ğırta öldürmuş .. 

listesinin celbi için n1ulıakemeyı 17 
eylül perıembcye talik etmi~tir. 

Adliyede yaz tatili 
Adliyede yaz tatillerinin 20 'em

muzdan itibaren başlanac;ığı ) azıl 
mıştı. Tatil müddtti zarf·n<la Bil'in-

Emine H. akşam evine geldiği 
zantan ne a:örsün. Sevgili hindiıl al 

.. ci ve ikinci cc:ı.a mah~·cmelcri, d!g<: · 
kanlar içinde cansız yatıyor! Ey-

ceza mahkemtlc-rinin işlerini gC.re• , 
vahla•· olsun .... oldumu olacakla•···· ki d' M k. fi d 1 1 ı . 

b ce er ır. ev u u ~va ar a . ın-
Kadıncağız, batlamıt sl\çını a~mı . . . • . 

• A" l d"' ~ .. u" r.ır· cı Ceza mcfgul olacak, ılUncı tıCHrc-t 
yolmaga... g amış, ogunm ş, • . . h k k d' • • h fl,.. ve 2 ıncı u u ıger tıc:arel v-e u 
pınmıı ... fakat, ne yapsa na 1 

""' I k k ahk I . . . I . . .. 
km b

, k H"n u m eıne erının lft erını gore Ok yaydan çı ış ır ere... 1 • 

d 
ccklerdir. Sulh hukuk '\'e ctza "' ft .. 

di, gitti gi er. 
k kemeleri. ara!-ından )Rlnız Sultnn \h 

Emine H. bir hayli ,jhin yordu · 
f met Sulh mahkemesi tatil yapnıaya-

tan sonra hindinin katilini kc et 
mit: komıunun tekir kediıi .... · ia-
bii bu vaziyet karşısında Şeref Ef. 
nin Emine li. elinden ç<'keccği var· 
drr. Kadın açmış agzını, yummuş 

gözünü ... 
- Hindim de hindim, hindimi İ!· 

terim de hindimi isterim. .. 
Şeref Ef. i,i tatlıya başlamak is

tt-mi~ amuıa mümkün mü? 
Emine H. olmut bh· ateş r•r\8· 

sı ... l!arlayıp duı·uyoı·: 
Şe•·ef Ef. bu bindi yu~ündcn YC· 

diği kantarlı küfürlere artık takat 
getiı·e.memiş. istidayı <layl'.dığı gibi 
soluğu almış mahkeme kapısı.ı~a ... 

Reis maznuna aordu: 
- Şeref Ef. ye fena şö.:lcr •Öyle

mişsiniz .... ne diycceksinİ7. ..• 
Emine H. yutkunarak anlattı: 

- Ah efendim, buı·2 sı ne dcrııi~
ler ana bt\ba kıııpııu ... lalanım !'Ok 

dolnnun yok ... Size olduğu gibi .. r.
lata) ım ..• Benim bir hüı.dim V:\rdı! 
Amma öyle c•lız hindilerdc11 değil... 
b>r defa taı·ttımdı da dört okka gel 
mişti. lstanbulda ona benzer bi;· O· 

naç hindi daha bularua.zıını7.. Bjr 
de efendime söyleyim. Bu efendinin 
musibet bir l<cdiıi var. Bulaşık çu· 
kuru ıuratlı, uyuz bir kedi ... Sin-.i 
• . 1. bizim avluda dola~ıı·. 

sınsı a:e ır 
Meğerse hınzınn benim hindide gö-

zü varmı§. 
_ Şimdi bunları bırak ... fena söz 

d. '? .. , d' . ıöy)eme ın mı. 
soyıe ın mı . . . . 

Ş .< dim bılır mıyım ben .. 
- ey aen ' 

C 
.1 belki 1öylcmişimdir. an acısı e . 
k k aene de fena bw 

Amına yo , yo ··· • 
şey demedim... hallah, 

- En kıymetlinden bulursun i-

şallah ! dedim ııaliba .... 
E d d. a bifendı ... canını yan 

••• e. ımy . .. 

b. d' . bir ııören, bır daha go· 
dı... ın ıyı . 

, d d" Herrün bana bır yu
reyım er ı .. 

tlardı Satar da ekınel< 
murta yumur • . . . . 

dım Ben, böyle hındıyı 
parası yapar • 
bir daha ncrde bulurum .... 

Davacı ıaJlit getireceğini söyledi 

Muhakeme, başka bir güne kald• ... 

Kaçakçılar f.ilm~ ~~ciası 
K"çakçılar film• çevrdd1ğı sn·a .. 

da vukua &elen otomobil faciası 
meı'ullerinin muhakemesine diin a
ğırcezada devam edilmit, ve mahke
me mahallinde kctif icrası için Na
fıadan yol mühendislerinin, şofOrlcr 
cemiyetinden şoförlerin ve vili.yet. 
ten makine mühendislerinin birer 

caktır. 

Para teklifedilmed~ 
istendi 

BabıZ.li caddesindl'ki otvrncb.il 
faciasının safahatını tahrif mak adi-
le Emin Vafi Beyin baıı kin1scle:ı·c 

pa .. a t•klif ettiği hakkında Mudd<İ· 
umumiliğe bir ihbar vuku bulmıı~tu. 
ihbar üzerine Müddei umuınilik, a-
lakadarları isticvap ve l<hkikatı ta-
mik ctmckl~ idi. Oğrcndi"imize gG
re Emin Vafi Beyin para teklif <t-
tiği iddiaıı teeyyüt etmemİj, bunun 

muhbir simitçi tarafından tasni edil 
diği anlaşılmıştır. 

Bu simitçi kaza akabinJe Vafi 

Beye müracaat eder<k para ınuL.abi 4 

li.,de istediği şekilde tahadette buloı 
nacağını söylemiş ve V fi B<'yİn bu 
teklifi reddetıne~i üzerine ift~a<la 

bulunmuştur. Simitçi hak ı.ı .. ta 
Müddei umumilikçe takibat yapıl-

maktadır, 

Emin Vf\fi Beyin sebebiyet \·er

diği otomob:I facias• tahkikatı he-
nüz ikmal edil10.ıemittir. 

Cemil B. beraet etti 
Bir tütün satrırna naip ııfatile ne

zaret elliği su·ada lhmali &ÖrüJ,:~"gü 
iddiasile tahtı muhakemeye alınan 

sab1k birinci ticaret ınahkemesi a.ıa4 

ıından Gördoı hikimi Cemil Beyin 
muhakemesi dün Ağırcezada İnlaç 

edilmif ve Cemil Beyin İsnat olu
nan ihmal füli ile alakası ohııadıgı 

anlaşıla .. ak beraetine k11.rar verilmi~-
tir. 

Balıkhane projesi 
M. Vebermon projesini 

vekalete gönderdi 
Balıkçılık mütehassısı M. Ve 

herman Haliçteki balıkhanenin 
gerek muamelatını ve gerek 
şeklini ıslah için bir proje ha
zırlamıttır. 

Bundan bir müddet evvel be 
lediye kerestecileri arasında 
bir sebze hali ve bu meyanda 
bir balıkhane yapmak için te
şebbüsata girişmit fakat tahsi
sat yokluğundan bu iş ku-.ve
den fiile çıkmamıttır. 

lktısat vekaleti bunun üzeri
ne M. Veherman'dan ır.evcut 
balıkhaoenin ıslahı için bir pro 
je istemiştir. M. Veberman bu 

------
a ? • 

Belediflede 

Bugün tatbik 
ediliyor. 
- .............. -

Otobüsler hangi şartlar 
altında işleyecekler? 

Otobüs ti'.limatnamesi bu 
günkü gazetelerle ilan edilmiş 
tir, Talimatname yarından iti
bat"en tatbika başlanacaktır. 

52 maddelik olan talimatna
menin külli ehemmiyet ve şü
mulüne göre dört fasla ayrıl 
mıştır, 

Birfoci fasıl yarından itibs
ren, ikir.ci fasıl iki ay sonr , 
üçüncü fasıl altı ııy sonra ve 
dördüncü fasıl da b!r sene son
ra muteber olacaktır. 

Talimatnan,enin böyle kısım 
lara ayrılmasındaki sebep bii
tüıı maddelerin derhal tatbika
tı maliyesi mümkün olamama
sıdır. Talimatnamenin bir stne 
sonra tatbik edilecek madde!e
ri meyanında direksiyonun sal
da olmak n cburiyetidir. Altı 
ay sonra tatbik edilecek madde 
!erden biri de camların tripleks 
selloloit olm uıdır. 

Talimatnamenin t;;.tbikı için 
lazım gelen kontrol memurla
rı motosikletli belediye memur 
!arından intihap edilmiştir. 

Kıral Feysal Hz. nin 

teberruu •• 

Irak Kralı F eysal Hz. İstan
bul hayri müessuelerine tevzi 
edilmek üz~re belediyeye bin 
lira teberru dmiştir. 

Müstahdemin 

Müstahdeminin beyanname
leri muhtarlar tarafından dol
durularak beled;yeye iadesi he
nüz bitmemiştir. 

İslerin tesrii lazım geldiğin
den.bu hususta b.lediye nahiye 
lcre bir tamim göndermiştir. 

30 apartıman için 

müsaade istendi 

Son zamanlarda şehrimizde 
apartıman inşası çok fazla art
maktadır. Yalnız ıon bir hafta 
içinde belediye 30 apartıman in 
taama ruhaat vermittir. Beledi 
ye apartımanlara ruhsat verir
ken müsaadeyi heyeti fenniye 
vermekle berabeı· sıhhiye mü
dürlüğü de tetkikat yapmakta
dır. Sıhh;ye müdürlü~ü sıhhi 
ıeraiti haiz olmayan planlan 
tudik etmemel<tedir. 

Berber mektebi 

Berberler cemiyetinin açtığı 
mektep bu ay sonunda faaliye
te başlayacaktır. Talebe kaydü 
kabulü ikmal edilmiştir. Bu 
devre dersleri iki ay sürecektir. 
T edriıat için li.zım gelen sıra 
ve ilat ihtiyacı temin edilmek 
üzeredir. Mektebe diploma al
mamış kalfalar da devam etme 
ğe mecbur tutulacaktır. .......................... -......................... . 
ıslah projesini hazırlayarak ve
kalete göndermiştir. Diğer ta
raftan bu projenin bir nüshası
nı da dün ticaret odasına ver
miştir. 

Aldığımız malumata naza
ran M. Vebcrman balıkhanenin 
bilhassa muamelat kısmında e
saslı tadilat ilzam etmektedir. 

..,._. ___ 
Baren1 inhisarlarda 

ağustost;-ı tatbik 

ediıiyor •• 

Tütün inhisarı umumi müdü 
rü Behçet Bey henüz avdet et
me~iğinden idarenin yeai vazi
yetı hakkında sarih malümat 
yoktur. Maamafih baremin 
mezkur idarede ağustostan iti· 
haren tatbikına başlanacağı 
kat'i surette anlaşılmıttır. Me. 
murların şimdiye kadar almak. 
ta oldukları ikramiyelerin bu 
sene verilmeyeceiji hakkında 
neşredilen malumatın hakika. 
te tevafuk etmediği anlaşılmalı 
tadır. Vakıa yeni biıtçcde ikra· 
mıye faslı olarak bir fasıl yok. 
tur. Fakat ayrı bir maddei ka. 
nuni~e ile ikramiye için mecli. 
se muracaat edilmiştir. İnhisar 
~emurlarmın evvelki senelt!'re 
mabetle az bile olsa her halde 
bir mikdaı· ikramiye verilec.,k. 
tir. Behçe Beyin bu işle nıeş 
gul olduğundan avdetini tehiı 
ettiği zannolunmaktadır. 

Müskiratta .. 

Müskirat inhisarı umumi mü 
dürü Asım Bey dün Ankaraya 
har.eket ~tmiştir. Asım Bey ida 
resme aıt meseleler hakkında 
Maliye vekaletile temaslarda 
b?lunac~k, bilhassa yeni bütçe 
n.ın tatbıkı etrafında göruşı:c•k 
tır. 

Vilayette 

Misil zammı 
Bunun için mahkeme

ye gidilmiyecektir 

Oyun kağıtları kanunu muei 
bince ceza tahakkuk ettirilen 
misil zamanlarına ait davalara 
mahkemelerin başlamağa sala· 
hiyettar olmadığını mahkemei 
temyiz kabul etmiştir. Bu zam 
lar, bundan sonra mütecasirleT 
den tahıili emval kanunu muci 
bince tahsil edilecektir. 

f stiklal madalyası 
lstanbul mallalyası için 1 ey 

lulden itibaren inha yapılmama 
11 vilayete bildirilmittir. 

Dahiliye müsteşarı 

Dahiliye müsteşarı Hilmi B. 
dün Ankaraya hareket etmiş
tir. Hareketinden evvel vali 
Muhiddin Bey, Hilmi Beyi zi
yaret etmiştir. 

İbrahim Tali Bey 

Birinci umumi müfettiş ibra 
hi mTali Bey dün Trabzona ha 
reket etmiştir. Oradan Diyarbe 
kire gidecektir. 

Belediye bütçeleri 

Belediye bütçelerinin memuc 
maaşı kısmı tahsisatı, varida
tın yüzde otuzunu tecavüz ede 
miyeceği vilayete bildirilmiştir 
Ancak fevkalide zaruret hasıl 
olursa, ayrıca fevkalde tahsi
sat konacaktır. 

'mdi Ver•:ıy muahedesinin, rilmedıın evvel Almanyanın ta· nürsurıuz, Almanyanın haklı derecede radikaldir. Rusyada tar olduğunu iddia etti- yalnız iki teşkilat iizalığr değil, İhtiyaç nisbetinde. Her ferdin 
!mayanın tahdidi teslihata ahhüde gİl'mesi beklenemez. olduğunu kabul edersiniz. Bu- olduğu gibi, dahilde tedavül i- ği sosyalistlere müsamaha ile ltalyada daha mühim bir şeyin, azami mesaisini •arfctmesi ve 

it olan safhasını daha ziyade Tahdidi teslihat i~inin en sakat nun içindir ki, Lehistan hu- çin ayrı, hariçle ticaret için de itham etli. Bu, Papanın Mus- Papanın nüfuzile devlet nüfu- ihtiyacı nisbetinde müteneffi 
iddetlendiı mek istiyorlar. tarafı, bu husust; mevcut ah- dutları meselesine, bedbaht me ayrı bir para kabulü bile düşü- soliniye karşı ilanı harbi demek zunun telif edilemiyeceğinin olması komünizmin esas lamı· 
Lehistan hudutlarına geli ,_ kamın bir t:ırafı olmasıdrr. Al- sele demek doğrudur. nülmekte imi;o;, her halde Al- ti. Esasen malumdur ki, aktio- hala anlaşılmamasıdır. İtalya- dan birini teşkil ediyordu. Bu-
; gerçi Almanya Versay mu- manya VerSJ.y muahedesile e- Fakat siyasi mesele etrafın- manyayı uçuruma yuvarlan- ne katolika denilen katolik teş· da şahit olduğumuz d~vlet ve nun kabul edilmesine •ebcp te 

hedesile bu hudutları kabul sasen silahlarından tecrit edil- da söylenecek sözleı· ne olur- mak gibi bir akibetten kurtar- kilatı meselesi yüzünden çıkan din arasındaki bu mücadele ku- servette müsavatsızlığı ve bu 
tmiştir. Fakat b<. nun kerhen miştir. Fransa ile ııayri müsa- sa olsun, bugünkü şerait altın- mak lazımdır. Çünkü cihanın ihtilaf dolayısile bir müddeten runu vustai bir manzara arze- müsavatsızlığın ahlak üzerine 
abul edildıgini iddia ediyor ve vidir. Şimdi daha ziyade gayri da mali yardrm için bunları i- iktısadi bir vahdet teşkil etti- beri araları açıktı. Musaolini diyor, İhtilafın esası nedir? yapacağı fena tesirlerden in-
ir fırsat zuhurunda tebdile ça- müsavi bir vaziyet ihdas ede- leri sürmek bu yardımı hiç yap ği bir devirde Almanya gibi Papayı, cihan efkarı umumiye- ftalyada gençleri kim terbiye sanları korumaktı. 
şacağını inkar etmiyor. Hat- cek taahhüdata girmesini bir mamağa muadildir. Çünkü her muazzam bir uzvun, batkaları- sini ltalya ve faşizm aleyhine edecek? Papa mı, yoksa ltal- Geı·çi Rusya bu kaidede.l ay
a ı 926 da Loc arno muahedesi devletten beklemek doğru de- şeyden evvel, Alman yadaki hü- nı da beraber çekip götürme. tahrik etmekle itham ediyordu. yan devleti mi? Bize öyle ge- rılmağa başlamııtı. Fakat bü
zalandığı uman, Almanya ğildir. Hem esasen Bu mesele- kumetin vaziyetini de nazarı den her hangi bir uçurumcfan Filhakika Papanın bu beyanna- Jiyor ki bu sualin cevabı çok- tün ameleye teşmil edilmesi gi 

aı p hudutlan kat'i ve niha! ler de gelecek şubattaki tahdi- itibara almak lazımdır. Her yuvarlanmasına imkan yoktur. mesinden sonra Mussoliniye tan verilmiştir. bi komünizm için inkılap hare-
lmak üzere kabul ettiği halde di teslihat konferansında mü- beynelmilel meselede ciddi bir • • · hak vermek lazımdır. Çünkü • • • keti denilecek kadar şümullü 
ark hudutları hakkonda ayni zakere edilecektir. Lehistan - teıriki mesai siyaseti takip e- ltalya ile Papanın münase- Papa beyannameyi gizlice ec- Rusya bet senelik programı surette tatbikine geçilm~mi . 
aahlıüde .,irismek istemenıış- Almanya hudutları hakkındaki den bir hükumetten en müş- betleri cidden gergin bir safha nebi memleketlere aşırmış, tah başarmak için ricli bir adım da- ti. Öyle anlaşılıyor ki, Rusya, 

tir. 0 
• teklife gelince; bunun lehinde kil bir zamanda, müzaheret e- ya girdi. Papa geçen hafta, bü- rif edilmesin diye evvela orada ha attı. Stalin tarafından irat l istihsali çoğaltmak ıçın bu 

işte Fransa•ıın Almanyaya ve aleyhinde söylenecek çok sirgenirse, bunun bütün akib~t- tün katolik alemine hitap eden nefretmiş ve beyanname !tal- edilen bir nutukla kömür prensıpı feda ediyor. Yani beş 
ali yardım iı;in ileri sürdüğü sözler vardır. itiraf edilmek la- lerinin mes'uliyetine katlan- beyannamcsile faşizmi takbih yada sonra neşredilmiş. istihsalinin beş senelik pla- senelik programın tahakkuku 

eklifler bunlardır. Almanlar zımdır ki, bu damping mesele- mak lazım gelir. Almanyada etti. Faşist yemininin dine mu- Mussolinin ıimdilik mukabe nından o/0 35 noksan oldugu Rusyada he .. 1• h J . ~ 
· · k 'd 1 · · bütün reJ"imı'n sar'sılmak tehlı' - · ld - ·· 1 d" f b'ld' "ld' S l' k" · · h r mu a za an us •Yasi istiklallerile gayri kabili sı, orı or mese esı veıaıre, k . gayır o ugunu soy e ı ve a- lesi, faşist cemiyetine dahil O· ı ırı ı. ta ııı omur ısti • tündür Rusyada komünizm-
l·r 1 dünyanın en çetin meselelerı'n- esıne maruz kaldıg"ı bildirili- •İsl devlet mefhumunun kato- salini çoğaltmak irı"n şu tedbı'- · e ı addettikleri bu şart arı T !anları aktione katolika cemi • T d d l 

teclclclmişlerdir. Filhakika Al- den biridir. Çetindir; çünkü yor. Hariçten yardım göreme- liklik ile telif edilemiyeceğini menetmek ri teklif ediyor: Ameleye veri- den ev et serma)ekc ıkgınn 
, anya .. A•·usturya gümrük her iki taraf ta haklıdır, Bir da- diği cihetle hükumetin müş- iddia etti. Daha ileri de gide- lec<0k ücret, amelenin istihsal oğru cereyanın gitti •" llV· 

ltlih~dına esasen Cer.ıiyeti Ak- kika Lehli gibi dü~ünürsünüz; kilata karşı almak istediği ba- rek bizzat Mussolininin şahsı- derecesine göre olmalıdır. Ko- vetle~mektc olduğu anlaşılı-
"am vaziyet etmiş bulunuyor. Lehistanı haklı buluı·sunuz. zı tedbirler, adeta şimdiki re- na karşı bazı taarruzlarda bu- münistlikte ücret şimdiye ka- \yor. 
11ı.ı ..... -n.w.-..ı....ı.;.-ı-----!..1liı.dıı.ki.Llıio.Almanlar....Ulhi..düiMi-.llll!l.!i l[Ee~tcı:ılıı' f:__k~abtı:lll!clL~etıtmm· l'eı:cl!;..llıluJ.1nrıod~ui!-·!f~aınıi sütJll!'i d~e~ıcı·in!!i..i !!diıi n!.!:..!lı:.i'..tu~~lli!Llı.!.!12..!!.!:!.!l..!l!!!!!.!!!~!.._.'.....i!!!au.YJrulliiıiı' zeri ı>e v Pri li v nrd u , Ahmet Ü K R O 
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Çapras kelimeler 
1 2 ,q 4 ~ 6 7 8 p 10 ı 1 

1 Kıü ı F Ü ~ıı· YIAIV! A _Ş 
2 A Z I M J! K A N ~l_S U 17 TEMMUZ 1931 

lDARfllAtiE - Anka<> cadde. 
ıi Na: 100 Telgraf a<lresi: Mılliyet, 

Hepsini biliyorum : ~ 21~ ~ !~ ~~ ~.~'-~- ~ I 
Dostum irfan üç sene evvel 1 fan da karısının evvelce gittiği ~ CJ_. •L.'_.~_: .A_,US AS -.~ •L ı •A,_.M _AN. 

Meliha ile evbnmişti. İrfan u- evin karşısmd~ bir kahvenin c -
Telefon numaraları: 

24311 - 2.4312 - 21313 -- . 
ABONE ÜCRETLER! 

G Tüı·h.; ) e j~ in Hariç için 
3 aylığı 400 kurut 800 !turu! 
6 .. 750 ,. 1400 " 

1400 .. 2700 " 

zunca boylu, mat tenli, İnce bu kuytu yerinde kapıyı gözetli-
runlu, iri gözlü, İnci dişli, son yordu. Bittabi ikisi de biribirle 1 G ~~ A IS AB İ Y I El 
derece şık, son derece şen, spor rini cürmü methut halinde ya- 8 E C f ~- B A S IAI R • 
cu biraz da müsrif, hulasa her kalayamadılar. Lakin kapıcıya 9 R ~ M f • A B A K A • 
kadının hoşuna gidecek tipte, verilen para, konuya komşuya "J"I L A Z • • f N

1iiJM A 
kıratta ve mizaçta bir gençti. sorulan suallerle aldıkları mek I " S t L !\ H ii L ii'ii • R 

Tabii ilk önceler, lrfan sach tupların sadece müthiş bir ha-
ce karısının hoşuna gitmeğe ça kikati anlattığına da kanaat ha Dünkü şeklin halli 12 

" 
lıştı ve iki sene İrfanla Meliha sıl ettiler. ı 2 1 4 & 6 7 8 9 ıı 11 Gelen evrak geri «eri::nez 1 vücut erile, ruhlarile seviıtiler. O aktam irfanla Meliha ev-

Müddeti ı::cçen nus!:~lar 10 kuruı S İ 1 •' • ı 1 onra.. rfan günün birinde de karşı karşıya gelince, ikisi . - 1--- -.- - - - - .- - -
tur. Ga ı ~ ~ ve r:ı.::ıJaya ait işler h bb mu a etinin gevşediğini his- "de kollarını göğüslerinin üstü- _ _____ -· ____ - -
için ınüo.riycl~ n1üracaat edilir. ,. • setti. Çünkü artık itiyat hasıl n:! çaprastladılar ve biribirleri- ' _ _ _ _ _______ _ 

Gazcteknİz ilinların meı'uliyetini 1 o muştu. Ah itiyat! aşkı hazan ne sert sert baktılar ve ikisi de 4 • • 
lıabul etmez. - - -canlandıran, bazan öldüren iki birden gerilediler: 6 I• • - • -- İi 

Bugünkü Hava 
yüzlü teY ! - Hepsini biliyorum.. ii ·· - - - - il R - -

İrfan,"baklavada olaain- lrfandediki: -------·---

Dün azami hararet 29, 
a~gari 19 clerece idi. Bu
gün ruzgar mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık· 
tır. 

• .. san usanır,, fehvasınca, bir gün - Ben ki aana itimat eder- - - - - --- - - - ·- - -

•~""'••yeni ı..,.~., bi• dim, demok ki •il• ••m••m ' - . -- • -• _ il!_• - ı ı 
sarışınla tanıttı. Güzel olduğu böyle çamurlara attın öyle mi? ---- - - ~ - 1 

için muvaffakiyeti de geçikme- Yazıklar olsun sana.. 
1ı~ı - .-ı~.~ --.-ı~ı-ı•. 

(Fm:·E~ 
Gazetedeki küfür

lere çare 
İstanbul müddeiumumilik 

Jairesinde bir çok dostum var
dır: Allah muhtaç etmesin el
lerine düşürmesin!.. Geçende 
bunlardan birisile hasbühalde 
1>ulundum. O da herkes gibi ga 
zetelerle kalem erbabının biri
~irlerine ağızlarına gelen kü
fürü savurmalarından müşteki 
görünüyordu,. 

- E canım! dedim, siz de §İ
ı ~ayet ederseniz biz n:! yapa

lım?! Sizin elinizde kanun var. 
' Küfür edeni yakalayıp mahke

meye verin vesselam!.. 
- işte, dedi, asıl hata bura

da .. Bu kabil şahsi tahkirlerin 
1 ve küfürlerin takibi için alaka
' darın dava ikame etmesi lazım

dır. Yoksa müddeiumumi re-
1 ıen bkibatta bulunamaz.. Şa

yanı hayattır ki; erbabı kalem 
biribirlerinin küfürlerine ayak 
takımından fazla tahammül e
:liyor ve dava açmıyorlar .. 
' -Evet dava, açmıyorlar am 
ma ağızlarını açıyorlar •.•. 

- .. Ve bu suretle ulu orta 
biribirlerine karşı ağır sözler 
söylüyorlar, hep müteessir olu 
ı·oruz. Oluyoruz amma, alan 
satan memnun .. asıl- teessürü 
arttıran nokta bu zevatın küfür 
le mukabeleyi dava açmaktan 
daha terefli telakki ve onu ter
cih etmeleridir ... ,, 
Doğru söze ne denir?!. 

Dirilten kadın 

di . Bu defa da Meliha çantasın-
Tabii işi karısına çaktırma- dan bir kağıt parçası çıkardı: 

mağa çalışıyordu. Bu da onun - Ya sen? dedi, ya sen? .. 
İçin güç bir şey olmadı. Çünkü İşte isbatı da elimde .. Demek 
iki senedenberi biribi• :erine i- her akşam, o kocasından artık 
timatları hayli kuvvetlenmişti. kalmış sarışın alüftenin kuca
Onun içinlrfan karısının şüphe ğından buraya, bu temiz yuva 
siı>den veya takibinden kork- ya geliyçrdun öyle mi? 
muyordu. Yalnız onu ba,kala- - Biliyor musun, ben o he-
rının nazarında gülünç düşür- rifi gebertirim. 
mekten çekiniyor, fakat mii· - Ya ben o sarı karıyı sağ 
kemmelen de aldatıyordu. bırakır mıyım? 

Bazan ufak bir mazeret uy- Şimdi karşı karşıya gelen iki 
durarak eve geç geldiği zaman hain, biribirleri için ne kadar 
!ar, karısı onu bir buse ile karşı kıskanç olduklarını derhal an
layınca pişmanlık duymayor !adılar. Serzeniş, yees ve biraz 
değildi. Fakat insan günaha da da göz yaşından sonra biribir
alışıyor. İrfan da az zaman için !erinin kucaklarına düştüler ve 
de en vefasız ve en samimi ko- bu defa tam bir sadakatle tek-
calardan biri oldu • rar biribirlerine bağlandılar. 

Meliha da bu z.ımanlarda ay 
ni hislerin te:;iri altında kalma 
mış ınıydı acaba? Derler ki: 
"erkek tabi·•~ırn bir kadınla ik
tifa edemez. Lakin kadın bir er 
kekle iktifa etmek mecburiye
tindir ., Bu belki CTkeklerin 
hudbinlığinin bir ifadesidir. Fa 
kat tarihe bakarsak, bir haki
kat gibi görürüz. 

Tarih te, zamanımızda tahav 
vül etmeyor mu? ediyor ... Hem 
de baş döndürücü bir hızla .. Bu 
gün erkekle kadın her sahada 
at başı gidiyorlar. İrfanın ta
gayyüplerinden gayet geniş 
bot ve serbest zamanlar bulabi
len Mi!ıliha da günün birinde 
Cemil isminde bir delikanlı ile 
tanıştı. Artık o da kocası gibi 
günahın lezzetinden tatmağa 
başlamıştı. Yalnız irfanı batka 
!arının nazarında gülünç dütür 
memeğe çalıııyor, fakat ala
bildiğine ihanet ediyordu. Ba
zan kocasından beş dakika ev
vel, yani saat dokuza doğru eve 

Karı Sütunu 

Bir haksızlık 
Beyoğlunda Kamerhatun ma 

hallesinda Enli yokuş sokağın
da 17 - 19 numaralı Dimitri
den metruk haneye iskanı adi 
suretile yerleştirilmiştim. Bu 
ev tamamile bana teffiz edil
miş olduğu elimdeki vesaik ve 
iskandaki doayamla sal>it iken 
şimdi muamelemi yarım yap
mak istiyorlar. Bütün v .!Saiki 
ve katibi adildeki senedimi mu 
saddak bir İstida ile mülkiye 
başmüfetti,liğine müracaat et
tiğim halde istidamı elime ver 
miyorlar ve muameleye koy
mak İstemiyorlar. Bana sadece 
"evin yarısını vereceğ:z,, diyor 
lar. Bu keyfi muameleye sebep 
nedir? 

Nasliç mübadillerinden 
Muzaffer H. 

Mevlidi şerif 
On dokuz asır evvel Meaihin geldiği zamanlar, bir iş yüzün Bugünkü Cuma nabazından .,,nr~ 

1 söylediği sözü bugün Bursalı den geçiktiğini söyleyen koca- Nuru Osmaniye camii şerifinde mev 
ı bir kadın tekrar ediyor ... Bu u- sını görünce pişmanlık duyma- lit kıraat edileceğinden arzu eden
' nuz fasılalı tekerrürü görünce yor değildi, lakin kadın da gü- lerin teırifleri. 

artık tarihin tekerrürden iba- naha alıııyo.-. -------------lıtanbul 4 Üncü icra Mcmurlu-
cet olduğuna şüphe edemeyiz. Bir yaz günü İrfan, aile ta-

k 
ğundan: Tamamına 3500 lira kıy-

Bursalı Safiye Hanımın ölüleri nıdı !arından şişmanca bir ka met takdir edilen üoğaziçin'de Ki-
diı-iltme hikayesi yeni deg-ildir. dırım, gösterdiği temayüllere 

ı reçburnunda atik Fuat pa1a cedit 
Bundan bir kaç ay evvel de bir aldırış etmedi. zzeti nefsi kı-

l ı Telgraf so!<ağında atik 13 c~dit 1 

1 
.kedi diriltmiş olduğunu söyle- rı an şişmanca kadın, rfanın 

t d M ı "h d k 1 ki h numaralarla murakkım maa ba.hc;e 
mişti .. 5imdi slanbula gelmiş. a, e ı anın a artı ı ı i-
ıdd 1 . l I bir bap hanenin taınamı aç!k aı-tır- ı 

iasına göre insan ölmez- yanet enni nası sa öğrenmiş o 
d · · k 1 maya vazedilmit olup 30 ' 7 ı 931 ta-

miş ... hatta parçalansa bile!. uğu ıçın, inli am a mağa ka-
s d. . İ f d rihinde şartnaınesi divanhaneye ta· ı afiye Hanımın bu sefer yeni rar ver ı ve aynı gün r ana a 

M l"h d b k lik edilerek ı9 Ağuıtos 931 ta6hine )ir iddiası daha var: Delileri de ·:! ı aya a irer me tup yaz-
k il d d 1. rf k d k" müıadif çarıamba günü sa.lt 14 den j 

ı ı an ırıyormuş ... Mesih bu- ı. ana arısının nere e ı-

dd 
• 1 M l"h 17 ye kadar lstanbu! 4 Üncü icra nu i ia etmemişti. Çünkü de- mm e görüştüğünü, e ı aya 

· · · k il d k d k" • 1 dairesinde açık art:.rma ile satt~acak 
ııyı a ı ıındırmak için delinin a ocasının nere e, ımm e 
deli olduğunu idrak etmesi la- düşüp kalktığını anlattığı mek 
zrmdır. Buna da az tesadüf edi- tuplara imza koymadı. 
1ir. Bizde yalnı~ !tatiller delilik ı Karı ve koca mektupları al
iddia ederler. dıkları gün polis hafiyeleri gibi 

Ben şöyle bir lahza Safiye ı takiı> ve tarassuta ba1ladılar. 

ttr. Artırmay:ı. i-,tirak için yüzde 
yedi. teminat akçeııi alın1r. ~IütEra

ltiın vergiler ile belediye resinJeri, 
v.:tk·f İcaresi müşteriye aittir. Hak

l~tı tapu ~icille.rile sabit olmayan İ· 

pottkli alawlılar ile diğer al~ka-

darların ,.e irtifak hakkı sahiplerinin 
bu hakl1trını ve hususile faiz ve ma ... 

Hanımın ölüleri ::liriltti~ini ha Meliha, kocasının filan sokak
kikat olarak kabul ettim. Az ta, filan numaralı ev" gelip gel 
kalsın oyr.:atacaktım ... düşünün miyeceğini tarassut ediyor, İr-
b. k rr Ah sarife dair olan iddialarını ilan tari-
ır ere •'-araca met ve Edir •••11

•••••••••·························••••••••••······ 

nekapı mezarlılclarının birden hinden itibaren yirmi gün içinde ev-

ZA YI: - latanbul ithalat Gümrü-
ğünden 761 numero ve 9 / 6 931 
tarihli beyanname için allnan j 
214708 numero ve 9/ 6/931 tarihli 

nun sebebini h~men kes.federsi k .. b"t 1 il b"ld" 1 • ı· bire dirilişini!.. ra ı mu• ı e er e ı ırme erı azım 
niz: (ilan b"r kadın ag- zından- d Ak · h ld h '-1 ·ıı Daha ölmemiş diriler güçlük dır.) ır. •• a e a" arı tapu scı e-

l · · k b b" k · rile sabit olmıyanlar satıt bedelinin 
e geçınır en una ır aç yiız "28 ya•mdayım ve güzelim. 

bin diri daha inzimam ederse • paylatmasından hariç kalırlar. AI:.. 
İt neye varır.?!. Kendi tabıma münasip bir er- kadarlarm yeni iora ve iflas kanunu 1 

D rı · k il d kek bulamadığımdan henüz ev nun 119 uncu maddesine göre te•-
e 1 erı a 1 an rrmaya ge- lenemedim. Bana talip olacak 

lince; bazı mutahaaaıslara na- fikı haı·eket etmeleri ve daha fazla 
k b l d erkeğin yaşça benden küçük ve malumat almak istiyenlerin 931/ 91 

meşhr.u re a et 0 acağm an bu- ya büyük olması ehemmiyeti dosya numarasile memurı"yetı·,~,·ze ' 
na ıç cevaz yoktur .. Ha, akıl- " 
lıları delirtmek isterse ona ma- haiz değildir. Yalnız bir pehli- müracaatları ilan olunur. 

van gibi güçlü kuvvetli ve iri 
ni yok, zaten ;,kseri hem cins. 

yarı olmalıdır. Esbabını evlen
leri bunda kusur etmiyorlar. dikten sonra söyliyeceğim.,, 

Hayret Bu ilanın hakiki birşey olduğu 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Eski ıey (6). Ben (3). 

2 - isyan eden (3). Motörlü 1 

mavna (4). Renk (2). 
3 - Doğruluğunu kabul etmek 

(6). Kır çiceği (4). 
4 - iyi (3). Doğru değil (5). 
5 - KE (2). Dua (4). 
6 - Mükafatlanclmnak ( 6). Dış 

değil (2). 

7 - SA (2). Bir köpek cİ'1si (4) 

8 - Bizim idare müdürü (4). Ka· 
mer (2). 

9 - Koku (7). 
Hl - Şöhret (2). Cet (3). 
11 - Damar suyu (3). içki (4). 

Yukardan aş'?-ğı 
1 - Gözü pek ( 4 ). One takilan 

(5). 
2 - Kibarlık (6). 

3 - Kadınlar (4). Kibar (4). 
4 - Erkek dadı ( 4). 
5 - Alııkanlık (6). Bir vilayet 

(3). 

6 - Fena (4). Azıtmak (5). 
7 - Beyaz ((2). S:Jz (3). Meyva 

(3).) ~' 
8 - Elemler f4); Lezzet (3). 

9 - Birde we· (l)'. Ark (3). 
10 - Atın kıaduraıı (3). Kav

ga, ihtilaf (4)1. 

11 - Kedir (4). Zehirli maklük 
(5). 

Askeri fabrika- ı 
lar ilanları 

24 kalem tek, çift, k ıtlı 
ve yuvarla'< kasnak kayışları 

Yukarıda yazılı malzeme 
kapalı zart usulile 23-9-1931 
tarihinde saat 15 ce ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyi almak için Ankarada 
s1tınalma kıım"syonuna mü· 
racaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarmı 
komisyona tevdi eylemeleri. 

* .. * 
45,000 metre ham ipek kumaş 

Yukarıca y;;zılı malzeme 
kapal zarf usulile 12-8-931 
tarihinde saat 15 te ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şart· 
nameyi almak için Aııkarac!a 
Satı ~alma komisyonuna mü
racaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarını 
komis,·ona tevdi eylemeleri. 

• • 
65000 mefre Torbalık bez 

4 kalem deri 
Yukardaki malzeme ayn 

ayrı kapalı zarf i!e 15-8·931 
de saat on beşte ihalesi ya
pılacaktır. Talipleriıı şartna
me için her gün ve münaka
saya girmek için de o gün 
teminat ( teklifat ) ile müra-
c1at1. ............................... 
VELı Zı-ıUh VAPURLARI I ' 

KARADENiZ POST ASI 
• 
Ik.t İ vapuru 

ısa 18 temmuz 

Cumartesi a~~:!1 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle Zongu'dak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Kiresun, 
Trabzon, Sürmene, Of ve 
Rize'ye azimet, avdet ede
cekf r. Yük ve yolcu için Bu isimde bir gazete çıkıyor. na bütün hüsnüniyetime rağ

İsminin neden böyle intihap e- men inanmadım. Eğer doğru 
dildiğini siz de benim gibi a- ise bu evlendikten sonra söyle 
raştırmışsanız, size orada oku- yebileceği ne kalmıştır ki?!. 

makpuz zayi olmuştur. Yenioini a- . Sirkeci, Alaiye hanındaki 
lacağnndan hükmü yoktur. s;,·kecı 1 acentalığına müracaat. 
Yalı köşl< caddeıinde 56 numcl"oda 1 ]' • f f 980 e ~ c~: <t. 

duğum bir ilanı nakledeyim, bu FELEK Simvoo SimiyonidiJ •-----------.. 

.. ,~--~~lllldt~=-sı- • 
H E ~ M 1 1 t l N t l R T ~ H K ~ 1 r~ T ~ ~ ~ i ~ K E 

' Türkiyede her lisanda intişar edeıı bütün 
gazeteler için bilumum resmi ·daireler 

ılanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

'f elgraf adresi: Resmi lan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 7 
........ ftt.lıi ........... ... 

Nikah merasimi 
Sabık Ankua merkez ku

mandanı mütekait miralay 
Ahmet N ıdir Beyin kerime3i 
Bedia hanım ile e'e'ctirik şir· 
keti memurlarrn ·!an Sala'ıad
diı beyin ni .1'ı~arı riünkü 
perşembe günü Kadı~<Öy !.e
lediye daires"nde icra kılın 
mıştır. Tar.i!fevne saadetler 
temenr!İ o'unuı" . 

Seyrisefain 
Merkez acente3İ: Galata 

Köpr;lba11 B. 2362; şube 

acente ıi: Sirkecide Mühür
darzade ha -ıı 227 40 

İZMİR SÜR'AT POSTASI 
(Gü'c~mal) 19 Temmuz 

pazar 14,30 da G•lata 
rıhtımından kalkaca'dı ·. 

SOÇET A IT.'\L YANA 
Dl SERVTSl MARiTlMt 

• 
ASUNZİONE vapuru 19 tem-
muz pazartesi (Burgaz, Var
na, Köstence, Novo:osisk, 
Batum, Trabzon ve S1m>un)a 
gidecektir. 

KONST ANTINOPOLİ va· 
ru 20 te;rmuz pıza:tesi (Na
poli, Marsilya ve C'!nova) ya 
gi :lecektir. 

İT ALYA vapuru21 temmuz 
sa'ı ( Sctmar Levant E 1<spr~s 
olara'< (Pire, Na;:oli, i\hrs·ı

ya ve C~nova) ya r;i1cce\lir. 
UMBHİA vapuru 23 tem· 

rruz peqembe (Ro,os, M ·r
sin , fs'; enderorı , Tr,.b!us , 
Beyrut, Hayfa, İskerıderiye, 
Mesina,Nıpoli ve Cenova )ya 
gidecektir. 

Tafsi'at iç'n G'.lhtada mer
kez rıhtım hanın fa umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771 • 772 ve ya Be
yoğ:unda Perapalas altında 

Natta N ısyonıl Türk;ş türist 
acenaiye Telefon Beyoğlu 
3599 yahut İstanbulda Emin
önünde lımir sokağında 8 
numarada acente vekiline 
m"iracaat. Tel. İstanbu~ 776 

ALl:.MDAR ZADE MEH

MET VAPURLARI 
Lüks ve seri Karadeniz 

postası 

B ··ı t VAPURU u en 20 temmuz 

Pazartesi 

M. M. satln alma 
komi~yonu ilan' 

Lrt adet Ku;>a \e dokuz 
t Fayton arabası m:ıa ko-
t.ıknıı kapalı zarfla mü

n,!:anya koıımu ;tur. ihalesi 
8 ajl!st~s 931 cumarte3İ günü 
saat 15 k An:.arada mer:Cez 
satm a .u komi;yonun;"a ya· 
pı'acakt:r. Talplerin şırtna
meyi Fı.ldıkhda heyetimizde 
görmeleri va şartname almak 
ve tekliflerini v~rmek üzera 
lemina•lariyle biri k:e Anka
ra'da mez'.cür kom syona mü-
racaatla ı. (455) 

* * ·,r.; 

Ordu ihtiyacı için altı ka-
' lem Ron tken ın ılzem !Sİ pa

zarlıkla alınacak :ır. İhales • 20 
Temmuz 931 Pazartesi günü 
s1at J 4 te Fındı'<!ıda heyeti· 
mizd! yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her r, ü 1 ve pazarlığa iştirak 
etmek için de ihale saatinden 
evvel teminatlariyle birlikte 
heyet mize müracaatları. (457) 

* • 
İslahiyefoki kıtaıtın ihti

yacı olan ot kapalı zarHa 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 4 ağustos 931 sılı günli 
s:ı.at 8 de İslahiye' de ask •ri 
salınalma komisyonunda ya
pılal.aklır. Talip'erin şartna
me almak ve tekliflerini ver 
mek Ü7.ere tem:natlarih bir
i kle ıueıkür kom"syon~ mü-
racaatları. (456) 

• * * 
Ezine ve Bayramıçtaki 

kıtaatın ihlıyacı olan sade 
yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İba'esi 19 
temmuz 931 p~.zar gü-ıü sa
at 14,30 da Ezinede askeri 
sıtınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Taliplerin şartna· 
ıne a"ınık ve tekliflerini ver· 
mek üzere teminatlariyle bir· 
1 kte mczkür komisyona mü· 
r.ı.caat:arı. (419) 

ıt• •• 

günü akşım raat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareket· , 
!e (Zonguldak, İııebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Or
du, Ginson, Trabzo:ı, Ri-

Farkı fiatı müteahhidi ev· 
vele ait olmak üzre 10,000 
kilo motorin yağı aleni mü
nakasay~ konmuştur. ihalesi 

25Temınuz931cumartesi günü 
saat 14 de Fındıklıda l:ey'e· 
tim'zde yapılacaktır. Talip!e
rin şartname ve nümunesini 
heyetimiz fo görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temi· 
natlarile birlik~e hazır bulun-
maları. (436) 

* * * 
Çorumdaki kıtaatın ihtiyacı 

olm sı]'ır eti kıpalı zarfla 
münakasıya konmuştur. iha
lesi 25 temmuz 931 pazar 
g.;nu rn1t 14 de Çorumda 
askeri satınalma komisyonun-_ 
Ca yapılacaktır. Talipler;n 
şartname a"ınak ve teklifleri· 
ni vermek üzre teminatlarile 

ze ve Mapıvriye) azimet 
ve avdetle aynı iskeleler-
le Vakfıkebir ve Göreleye 
uğrayarak avdet edcc~ktir. 

Yük ve )O~cu için Sir
kec"de Vezir iskelesi sokok 
karşısında No. 61 ac~nta· 
sin~ m ··rac.ıat. Tel. 21037 

p••••••••••• .. ı birlikt~ mezkür komisyona 
SADIK ZADE müracaatları. (440) 

Biraderler vapurlan 1 1 A•keri tebligat 
Karadeniz postası 

1 
-----------' 

Dumlu Pınar Aksaray askerlik şubesin-
den: 

vapuru PAZAR Ayın on sekizinci cumartesi 
19 Temmuz günU inikat eden kura mec-
günü akfamı 17 de Sirkeci !isinde ihtiyat efradının da 
rıhtımından hareketle (Zon- yoklamaları icra edileceğin-
guldak, İııebolu, Ayancık, den Fatih kazasına ait efra-
Samsun, Ordu, Giresun, dı askerlik şubesine merbut 
Trabzon, Sürmene ve Ri- mahallat ahalisinden ihtiyat 
ze) ye azimet ve avdetle efradın yevmi mezkürdan 
aynı iskelelerle (Görele ve ayın yirmi beşinci perşembe 
Ünye) ye uğrayarak avdet glinUne kadar askerlik şısbe-
edecektir. Fazla tafsilat sine mliracatları müracaat 
içiıı Sirkeci Meymenet hanı etmeyenler hakkında mükel-
altında acenteliğine müra- lefiyet kanununun maddei 
cJ~t. Tel. 22134 mahsusasının tatbik edilece-

i ilin olvnur. 

3 üncü Kolo 
ilanları 

163,0JO kilo Ot ale 
nakısı suretile satın 
caktır. İhalesi 22 temm 
ıı:ıat 17 den 17 ,5 ğa 
İcfa olunacağından tali 
şır:namesini görmek 
her gü:ı öğleden evv 
münaka 1aya iştirak 
;çin de vakti muayy 
ieminatlarile birlikte 
yonumuza müracaatları. 

* '{..· * 
15,000 kilo m-ıngal k" 

aleni münakasa suretile 
alınacaktır. ihalesi 22 te 
931 ıaat 16 dan 17 ye 
icra olunacağından tali 
şartnamesini görmek 
her gün öğleden evv 
münakasaya iştirak e 
için de vakti muayye 
teminatlarile bir:ikl~ k 
yonumuza müracaatiarı. 

*** 
50,000 kilo odun ale ıi 

nakasa suretile satın 
caktır. İhalesi 22 temmuı 
saat 15 den 16 ya kadar. 
olu ·ıacağından taliplerin 
namesini görmek üzere 
gün öğleden evvel ve m 
kasaya iştirak etmek içi 
vakti muayyeninde tem 
larile bir!ikte kom:syonu 
müracaatları. 

.. . .. 
16,000 kilo süt aleni 

na kasa su re tile satın a 
caktır. İbalesi 28 temmu 
saat 15 ten 16 ya kadar 

olunacağından taliplerin 
namesini görmek üzere 
gün öğleden evvel ve m· 

kasaya iştirak etmek için 

vakti muayyeninde tem" 

larile birlikte komisyonu 

da bulunmaları. 

Londra'da E. C. 2, Ald 
te High Street, 87 /89 nu 
rolarda kain olup ( riza 
hali tasfiyede bulura n ) 
MA YER ve Şürekası (19 
Limited firmasını kayıt e 
1929 kanunu mucibince 

mezkür ıirketten alacakları ol 

rın 31 temmuz 1931 tarihinde 
vel Londra, E.C. 2, Landon W 
Building, 3 numarada mukim t 
tasfiye ınemuruMösyö Kenneit 
hur Leyton Bennett'e müracaat 
sim ve adreslerini ve alacakla 
müteallik bütün tafsili.tını ve 
tayin ettikleri takditde vekiller 
isim ve adreslerini bildirmeğe d 
olunurlar. Bundan maada me 
tasfiye memurundan kendiler 
gönderilecek lahriı·i davetnameY 
recekleri cevapta ya bizzat vey3 
kiİleri vaaıtasile hukuk ve mütal 
tınF~ davetnamede tayin cdilci• l· 
ve mahallere bildirmeğc medu 
lar. Salifüzzikir mesalih ve mu 
latı ifa etmeyen alawlılann • 
bulacak bu gibi mütalebatın tasdi 

1 den evvel yapılacak tevziattan 
kalacakları beyan olunur. 

) 

f 

30 Hziran 1931 
Tasfiye memuru 

K.A. Loyton - Bennelt 

Üsküdar !kinci Sulh Hukul< r.ol 

kemesinden: Çengelk;;yünde Ca 
ıerif meydanı sokağında sakin İ~ 
29/ 6/ 931 tarihinde vefat eden I•' 
veci Bofulu Halil ağanın alac~ı.lı, 

• 1 
borçluların: bır mah ve veraset ! 
diasında bulunanların da üç "'~ 
zarfında vesaiki kanuniyclerile 

tikte Üsküdar ikinci Sulh ftı<~ 
Mahkemesine müracaat eylcıJl"."' • 

d rıı~'' ve aksi takdirde kanunu me c ~ 

mevııdı mabsusası a!ıkimı t1tbif> 
lunac ... ı ilin olu.nur. 



.. 

eclisin tari.hi celsesi ~ı-i'.E?fA'~ ... ı.ııııı u gun ~ 
~ 

en z tamamen unutulınaktır. lst.nlerimiz. 
(Bası 1 inci .salıifede) 

. I den bahsedilmediğinden korkmuyo-
~n h;i,Ci ~sin-den üç 1ün cvvc 

._ ruz. Yeter ki hiyanet ebnesinler. i .. .:nin vu:i:ı hlı!ac~ğin1 '.lnlıy;:x:lK 
' b" Dü"maua hizmet etmesinler. Bütün ı 

t1 ğ1 cibi bi.r ?r.ı.k·at ta.1thnu~• ır " 
· istedig .. imiz budur. Hain dedim, tas::!r uldı d~ ondan mı ga·~C"tesint 

·SA1\1'A 
aleminde -------~·):.!'t" ~··.:.~!.f .1,'I'~ ~~'l it~ ,-;_ .. •! 

·~ 
1

Modern 
Modern san' at hakkında Fikret 

Adil Bey diyor ki: 

yar ş arı 
a:lı. Bu hususta zab :tanın çok vip seıleri iıittim.Şaki dedim, tasvip 

sesleri i:ıı.ittim. 
t~yıLılı.kcz'olması lilznndır .. M"ll M I' · Efendiler; Büyük ı et .ec ıoı 
·fcnditcr·, beş sene sonra. bir ha· k ı. ı haindir, §&kidir dediler ve arar n.ı 

çrkaroa bu hainin yak•smı bı- dılar. O halde bunların vaziyeti ne-

Yunanlı 
Ressaamlar 

.Galatasaray bu yarış 
mayıp so~·guya çc' meU. 1 h 

dir? Hangi. mahkenıe mun arı mu a .. 
53 Jzmir gazet~[eri . . keme edebilir. Hangi mahkeıne bun· Haberiniz var mı? Biı- Yunan ar
.. ~Mubterenı arkaıda,hırnn~ ş•mtiı ların itine bakabilir. işte biz bakmı tist grupu hükümetimize müracaat 

Elif Naci, 
"Moderne., lceliınesine pelc sini1·~ 

lenirim. Züppe bir tabirdir . 

i lara da 
~r vaktiniı:i suiistintJ.1 C'.'tmeOimse • · ' t k ederek bı"zı"mle, Tu""rk ressamlarile 

aadenizle İ7mİr gazetelerine gt.ç kan dökülmeden ve bu giba hainle- birlikte Türkiyede bir resim sergisi 

3 
şızdır. Kararunızı vermışız. , ... r ı 

Sebebi de eski harfler yazıldığı 

zamanlar, bunu okuyanlardan, hnt
t& yazanlardan c;la bir çoğu ' 1mode

ren., diye söylerdi. 

lı girmiyeck galiba! 
j 

: İstiyorum. rin mülevves vücutlarına bakmaktan yapmak istemiıler. Atina elçiliğimiz: 
fendi le.-; lzmiı-de üç gazete var usandtk. Bunlara madem ki haini vasıtasile Hariciye Veki.letine gön· 
Bunlardan biri•i Zeynel Besim b" 1 h b den"len bu teklı'f, Heyeti" Vekilede 

Fakat türkçe mukabili olarak kul
landığnnız ''asri,, kelimesine daha 

çok sinirlenirim. Nereye gitseın kaı-
şıına ya bir uaıri perükir,, yo. "asri 

lokanta,, çıkar. 

~ 1 Darülfünun takımı 14ağustosta R~s!ay.~ gidiy~r 
ıt r 't: Bugün Büyükderedeki yüz- runu runu oldurt;bılır' ~nun ı· 
1' ı 1 I me :.avuzunda senenin ilk res - çin artık bu senehk benlık kavt) mi yüzme müsabakaları yapıla galarını bırakalım da el~le ve-

vatan denmektedir, ınaena ey un 
- .otncisi ls1nail Hakkl üçüncüs.ü de lara yapılacak şey vatan dııına at- müzakere edilmit, Maaı·if Vekt:ıleti 

nı ~·• namındaki adaınlarmııı. Zeynel k H , · el' G .. 1 s • ti B" l" • · e JtJlf ~ maktır. En son olara ey etı c ı- va&ıtasile uze ana ar ır tgın 
a l '"n denilen .adamı bütün ~~ınir lenizden bunu isterim (Alkışhr). ve akademiye tebliğ olunmuş. 

ıuz 9 ıhıti ve lzmır meb'u•ları bıhrler. Reio _ 15 dakika istirahat için c~I Bu teklif karşısında Türk ı·essa-
\ cakhr. . rip bi~ ~z çalışalım bu bın kere 

Yüzme havuzu memleketı- daha ıyı olur. 

kadİ, adama (Fırıldakzade o;;nek) sevi tatil ediyorum. mının alacağı vaziyetin çok ciddi ve 
Gel seninle tuna istersen "Bugü 

nün,. san'ati diyelim, olmaz mı? 
''Okuyucularım faşır.ar., diye bir 

endişe duyuyorsun tıa\iba? Peki, öy 

le olsun, modern san'at diyelim. 

mizde daha yeni yapıldığı için Dariilfünunlulur giriiyor 
yüziicülerimiz bunun icap ettir 1atanbul Darülfünun. t':kı'?.ı liplePrelr. (Handeler). Bu adam Kam- Kapanma saati: 17,35 mühim olacağı atikôrdır •zannede-

ıızeıfr izzetin maiyetinde bir zamanlar ikinci celse rim. Buyurunuz bakalım? Yazı yaz-

~
e1 ftlcşmış ve ondan feyiz alını ~tn'. mak için kalemi elime a1dığ1nl gün-
tıııılonra Yunanlılar gelince Alaşehirde Açılma saati: 8 denberi belki bin defa yazdığım, bin 

e ·Jh ay kadar Yunanhla .. a hizmet et- Reis: Kizım Paıa defa ıikiyet ettiğim "galeri,, n1cse-
ı n~ş ve fakilt Yunanlılar da bu hai- Katipler: Ruşen Eşref B. (Af- lesi hakkındaki söyled:klerime ku-

Bence modem sana't diye yeni bir 
şey yoktur. Sanat ötedenberi tabiat 
ve ecdadımız tarafından esasları atıl 

diği yüzme sistemlerini he~~z a~ustos':'~ .14 vı:ya 15 ın~ı gu
hakkile bilmiyorlar. Onun ıçın nu 20 kışılık bı~ ka~ro ıl~ ve 
b müsabakalarda rekor kırma Taip Servet Beyın nyasetı al
" u fevkaldelik göstenneği, iyi tında Rus yaya bir kaç maç fap 
gı t" 1 almag" 1 du·· şünmek bi· mak üzere gidecektir. Seyahat 
ne ıce er IA 1 k d ·· k k f" 1 · tt' 4 ey u e a ar surece ve a ı-o n fıddakçı olduğunu anlamışlar, yonkarahisar) Haydar Rüttü taklarını tıkayanlar acaba bu teklif 

ılundan tutup sürüp atmışlardı. B. (Denizli) karşısında ürpennediler mi? Bfr ser-
i\! k k 'ar kalını• Reı·ı _ Celse açılmıştır. 1 h" .. ~ utare e zamanına aa ıı gi binasına sahip o amayışımızın t-

. ,i. 
mış o)an tel&kkisini hiç değiıtırm(,'- ' 
miştir. Bize huıün modern san'at 

dedirten şey sadece ifade vasıtaları
nın, İci"a usullerinin getirdiği şekil

den ibarettir. 

Fikret Adıl Bey 

Ressam Hale llarıııuın bir kroki .. ı 

e ~~ g~~ yapılabilecek bir şey le bu tarihde İstanbulda bulu
var 0 da sadece yüzücülerimi- nacaktır. 

' 1 l b"I · · Bu hususta kafile rcisliğini ıııU ndan sonra gelmiş fakat hain oldu Şeref B. (Edirne) - Efendiler; cahile kızarmak herhalde Türk res-
e satılJnu bilmişler, derhal bir daha hiz üç aziz arkadaıın matbuat hürriyeti. samına dütnıez. Fakat onun da bu 
ınııııılelj devlette kullanılmamak üzere ni JuÜstimal edenler hakkında Meclı işte hissei mes'uliyetini kabul etmek 

fak oldular. Bir kelime ile bütün İn
sanların gayesi şu oldu: Çabuk. 

zin bu tarz ara a ışa ı mesını 
temin etmektir. yapacak illan Taip Servet B. 

Bu günkü müsabakalar yarış ile konu~tuk bize dedi ki: 
!ardan ziyade bir teşvik olmak "-Filvaki böyle bir spor se
tan başka bir şey değildir ve yahati tertip ettik hükumetten 
olamaz.Çünkü aksine madetten de müsaade aldık ve gidece
imkôn yoktur. Maksat Türk de ğlz,, 

1..ı t si Alinize takdim ettiği İstizah tak-kao•.inkında e~rak yapmışlar. Fakat ev - ve tembel geçmİ§ günleriniı, fccaa-
..:.Ok l , d ·· ·· ı d riri üzerine müzakereyi kabul buyur d 

p . dunuz. Bu memleketin kana)•an bir 
U··ıe.r"' z üstü kalmış. (Neden soJlen). Ben çalışmıyan meslektaşlarınıa 

Seyahati, işi, ~ılu çabuk yapmRk 
istiyen insanların en ınüstccna13rı o~ 

lan artistler de ıan'at eaerleı·ini çn· ~ 
le•" ı >ey eti mahsu•a a goru nıe en tini hissetmek icap e er. 

h Yarasına kudretli parmağınızı bastı-
1 _,aman müsait değilmiş veya er d ka~ defa hu sütunlarda sesimi yük-

e " lllZ. Bu Meclui; en elemli günler e, , 
jl\t-.gj L;r sebeple. Efendiler; bu a· . s:.~~tim. Bina yok, eser yok. Bu na-

tıııv . k en dütkün dakikalarda, er. ezgın sa-

ıo"' atlerde bu milletV. ne kadaı· ço ya-

Anlatayım: Umuıni harbin U7.Utt, 

sinirleri yıprandıran intizarından 

sonra, geri kalanlarda, çabuk yaıa
mak için bir aksülamel oldu. 

Fen ilerledi, otomobiUer, tren1eı· 

ve nihayet tayyareler mel8.feleri kt
saltarak zamanı, uzaltmağa muvaf· 

f 
. 11 a.rn. son zaınan1arda gazetestne ço k ttl iı? .. Sergi için, sergide satflmak 

D , ~'" 1;> bir şey yazıyor .• "Hemti.rem ı iein ser;i açılmazdan beş on gün ev 
-a.fıf d ·· ı .ı· • • ·ı 1· . ralo.-ını sarau• ve ümitsiz yaşanı an .. 

0111"" egı uır onun ıçın aı e mec ısın- ' • vel alelacele çırpı•tırılmıt iki üç b ·· k ld " 
en k d" dak'ı'alarda ümit yaratmııtır , • ran ugun pe çok geride o u,.unu 

ovuyoruz,, ıyor. "" levh,· ı"Je daı"ma karşımıza çıkan mu·· - . il 1 . h B"" ""k b. 

buk yapınak istediler, muharrir ya-

zıs1nı ressam "atavlque,, hisleı·ini üç 

beş çizgi, üç beş, hatta siyah-be
yaz olarak iki renkle anlattı, beste-

kir bir "theme,, in etrafını hesaplı 

nizcilerinin beynelmilel tarzda Diğer taraftan istihbaratımı
yetiştirebilmek ve melhuz Av- za nazaran, gidecek olan spor
rupa temaslarına da bilgili ve cular gitmeden evvel on gün ka 
muvaffak olabilecek atlet 'hazır dar bir kamp kurup çalışacak
lamaktır. lardır. Her halde bu temas yeni 

Rus fütbolunu görüp öğrenme· 
~iz noktasından çok faideli ola 
caktır. 

· d k' keık.tı ze " mııa ere ıza etıni•tim. uyu ır H • · t'hba atıma naza. Rica ederim kendi ailesinin namu Tak .:ıriniL: ruıına .r 1 
l f k bar k k d 1 b t kl"f k ' d b ve basmakalıp lahinlcrle süsleyip şi- ususı 15 1 r 

ka-ıar fırsattan ı"stifade eder er a at e ar a aş arın u e ı ar§ı- hakikat ve teessürü ihtiva e en u 1 k t• "ızde den"ız spo • a!• ırhinde bulunan bu adamlar- ran mem e e ım 
fır •tı ı"cat ederek ondanistilade ile sında nasıl vaziyet alacakları cidden hükmün dog'ruluğuna geçen gün a- şirmedi, mimar mikabın sade hatla- •1 f 1 .... gul olan Ga - p1a-an ba§kasının namusuna ri,.yct et· - ru ı e en az a m-, • 

k b . 1 koca bu· milleti kurtarmak ancak merak edilecek bir mevzudur. Fa- kademide açılan ve hala açık bulu- rım girintili, çık lı, karışıklıklara latasaray kulübü bu müıabaka-
!uıl''" eklenir mi? (Bravo seslen a - "h' b .. t" · kat mill·ı bı"r •erefı"n mevzuu bahsol- b" l"k 1 · · • ih t · k 1 · · 

1 1 Ve ancak bütün tarı ın ve u un ın- , nan ır sene ı ta ebe nıeıaı ıergm- tere e tı. !arın bazı no ta arına ıtıraz 9j 1 ~ ar). Efendiler; "Yeni Asır,. ga-
l .anll;;m huzurunda hürmetl.ı eg"ile- duğu bir i•te müstakil ressam ve ni gezdikten sonra bir defu daha y · .. . k ld "" d" v bu 1•tı"raz mesmu ol . ıı•tt ·ine P.eçiyorum, Orada vcktı e o ' anı oz aynı a ı, ıcra,. ıı- e ıyor e • 

ıc • , ceg··. Mustafa Kemal tıibi dahilere heykeltraşları hire sayarak yalnız muttali oldum. Bu fecaati yakınd~n . d " ta'-d"ırde ı· Atı·rak etme-"erakk;peı·ver Fırkam:ın naşiri e•- • su!ü "ifade,. vasıtası değişti. ma ıgı .ıı. • 
Şar• · · nasip olur. l•te o, bu tarihi yaratmı• Güzel San'atlar Birliğine yapılan görmek istiyenlere bu sergiyi gez- ft• z n bir noktan ilı· . olan "S>daJi •,ak., ga"etesrm • < yor. ıra ı 

lıol 1 b. • . ve sarsılmaz bı"r varlık vücude getir müracaatin eksik ve sakat olduğıı melerini tavsiye ederim. Biz buna modern san'at diyoruz, d d D·ıyorlar ki· ı cran lsmail Hakk• namında ırıaı ~· a şu ur. · 
• •' b" mı· •tu· ·. kanaatindeyim. Çünkü Türkiyedc i- d k Elif Naci. Halta sa-.ıa bir şey söyli- k. .. k t uo• '>rn·ş Bu ~:lam bazı yahudilerle ır • Mimari knmını i•ti•na e erse Geçen sene ı yuzma re or -

1' Azı·7 arkada•lar-, matbuat hürrİ· ki resim cereyanı vardır. Bh·j vazi- · · k · ·1 Nacı"cı·g· ı·m pek yakında 1 · b k• • 1 ·o P""Şmiş ve Kanb~.toğlu bilmem ne a· "" T diğer resim, heykel ve tezyını csun yeyım mı. , ' men en u sene ı yenı e eman-
ı · 1 ı.· t" · · · t"mal edenlere karşı bu fesini yapını•, ikmal etmi~ hüküme- ı· d 1 · · bo 1 1 · · 1 • ina ' 1 ın:I,. hir"•i!I! b:ı-ıe;rniş, tejur.. a ey ı ye ını sut 11 1 ~ - "' "f lar1nda bir facia ile k,_r,ılaıırsımz. seni, e ın en pa etıru ve ya arını tarla e imına&yona gırme et't 

· ·· d b••t ·· ··r kanın so""yledı" klerı' tı"ı·. yardımından müstefit olan düne 1 b d ·ıd· R k t 1 ııı'·•, Ciim:.uriytt aleyhine envaı tur- ı·a a u un ru e Resim kısmının bir senelik ta e e bıraloruş, fevkalade tekemmül et- doğru eğı ır. e or men er-
• ı ·· 1 h k.k t lmakla berab•· ben aı't fasıl, dig' erı· de daima ihmal edi- ı b d d d" • ·· ·· ·· ı ·· U }a-...ı;a~ yazmış. Bunun aa Oh ar.. soz er a 1 a 0 

o.#.). ' msaisi olarak karşımıza üç yağı o- miı, renkleri hem aynen, hem dese- en maa a ıger yuzucu er yuz 
,İbi l:.:r hain oldug~unu arkadaşları onları tekrar edecek değilim. Yalnız len bugünün genç ve ateşli nesli. ya levha çıkıyor. Bu d• mevhum ve sünler, bir rekor tesbit etsinler 

• •ba ') b" · · kı " nin fantezine göre biribirine -tıp-oylüyorlar. ve yalnız bir noktaya temas edece- San'at kıymeti ıtı rı e ırmcıye - muhayyel bir Av.rılj>:ı konku•·u iıtı· ve bundan sonra yeni rekort-
., 1 . . • 1 d k b 1 tnı b' f .k. ti .. ·tü· kı ezdig-in boyaları karııbrdıg"' ın wi- 1 rJIP Ast! en mühimi uHalkın sesi,, ni ğinı ve bu 5~be:p e suı ıatima e e- yas a u e ez ır a' ıye e u 3 n rarile yapdmııtır. KB.&an.dıklarc il.an .;.,. menler eskilerle yarışsın ar, 

ıol' ·kıran serseridir. Bu adam 0 mm· ceğim vakitlerini~ için müsamaha- olan ikinci kıtmın ihmali bilgİıizli- edilen talebeler de Avrupaya gide- bi- karııtırabileceğin bir fotoğra[ ve bu suretle yeni rekor tesbit 
ı931 alt.ada - lzmirli arkadaş!arnnız da nızı rica edeceğim. ğin ve an'anaperverliğitt büyük bir miyeceklerdir. Peki 1kı nasd Avru- makinesile tablolar yapaı·ken görece edilmit olsun. Buna da sebep 

·ı d ı · Eı··ndı"ler· cu··mhuriyeti ilan eder· gafıd..-. Mill·ı •eref ve haysı"yet"ımı·- · · 0 b·ı ;;;mı· zannedı"yorum. 1 k •· ten'yorlar· ictJ>• ir kj - kirye er ern•ış. ... ' !S' pa konkuru diyecekıınlZ.. rasını ı 0 • o ara şunu gos • 
rl' illa~i bayrak ken biz bütün arayi umumiyeye mü- zin mevzuu bahsolduğu bu mesele- meRL Bu hal üç senedir böyle te- Fikret ADIL Eğer rekortmenlerimiz 

a llu herif ir;gal zaınanmda "Koz rac;aat ederek teker teker rey almış de bütün Türk ressamlarının alaka- kerriir etmektedir. Vaziyet ~aşıla- eliminaoyona girerse kendini 
fıe1 .,.,,., 1 aleyhimize neşretıai1 ve on değiliz. Hayır!. .. Vatan dü,man •- <la~ olmalarını, dünşünmeleı·ini ve P cak ve acınacak bir hal.ledir. Tezyi- Galatasaray sergisi sıkmaz ve tesadüfen yeniyüzü-

•d 1 • 1 d ·• e ı·rk•n yedi bir. lı•malarını tavsiye ederim. · t k f tt G 1 • l b" ı· .. • ··ı d b" .. • • •· ·· pi • a •vhiı.,İze envai )'azılar y:uınış. yagr a tın a çıgn n ' · • ni kısmındaki facıa ar ı ecaa en üze ııan at er ır ıgı ta· cu er en ın geçıvenne yuzu-s Yıldır bu' Yurtların sahibi olan bu Gal · 1 · ı· A k kı M ·ı· b l' d k t JI 0 nra bu da kafi değilmiş gibi ' ·m•ı- erı meıe esıne ge ınce: rtı komikliğe doğru sar nııtır. eae a rafından her sene açılmakta cü Of yere e ın en re or men-
k d Yurdun U···tünde ve a1tındo. hakkı o- ·· 1 kt d Y 1 · ( · ' d il ı·ğ· • k b t · 1 " a <ics mav; bayrak dururken r.l3ıl soy eme en usan ım. anız ı·esım kadın rop model erı, şapKa mo e e- 1 • • • • t ı mı ay e mıt o ur. 

a• 1 lan tu"'rkün istiklafj ilan olunurken . . d .. 1 h , b . . . d , o ar. resım s~rgısı agus osun B .dd" d k d o urda bu k'rli Türk bayra;,ı b"reda ıçın egı ' er san at şu emız ıçm ri galiba manikür k•smı a var. '"m- • . G 1 u ı ıa ne ereceye a ar 
- · ·· ı b m~ınleketin • birıncı günü a atasaray uj'duı·uı·,, demiş. artık geçmıı reıım e u · lazım olan ticaret sahasındaki bazı ma bunlara ait işler o kadar çok ki doğru olduğu cayi sualdir. 

K bu devletin yürüyemiyeceğine ali t zab .. 1 . . e1 1 b. . · , ti d mektebinde bu sene de açı-
8

. k b. ed'I . I ıl:ç Al; B. (Gazi Antep) - Bu a e ur er ıçın zem o an ır sergı dört beş salon bu acayıp sana a o- ır ere tes ıt ı mış o an 
dam rnı? Meclisiniz kanaat getirmiş ve ondan binamız maalesef yoktur. Bu yok- lu. Akadeıninin bu moda kısmına lacaktır. rekorlar piıin rekoru değildir; 

1
• Ali Saip B. (Devamla) _ Bu al- sonra millet, kendisine bir devlet luğun ifade ettiği ınin.ı pek fecidiı-, gösterdiği himın•l aıikôt doğrusu. bundan dolayı ortada rekort-

" •ak b mefhum" aramıştır. l stibdadı mev· k h. d. Y ı b k el r Kongre d. b" k b • u yazıyı yazmııt, hal1 yazıyor .. pe va nn ır. anız en aç es a • •• k b. if d ·ı men ıye ır zümre yo tur, " ( ' . F k t b" Af;• kıımı, gayrıtur ır a e ı e 
.' Kahrolsun sesleri)). zuu hah• etmıyorum. a a ız ne yazdrm. Mü•takil reuam ve heykel- ~ h ı · Müstakil Ressam ve Hey• böyle bir (titre) olmadığına gö 
ılf Ef sultani me"'l"Utİyetten, ne ıneşı-uti konuıuyor. Talebe, oca arının tcsı-

S endiler; bunun gibi ve yine hu- • traşlar birliği Şehremanetine kaç 1 ı_ı_ keltıra•lar birlig"i nizamnC!mesi re yüzücüler neden eliminasyo-
.ı sultanlıktan beklediğimiz ve özledi- ri altında kalnu§ 0 aca""'r. • ı• rıun o.rkadalı olan avukat Süreyya defa müracaat etti. Ne çıktı? Hiç h h ld b b mucı.bince temmuzun 20 ncı· na girmiyorlar. 

M. Ö. 

İsyanı bastırırken 
işlenen ef'al suç 
sayılmıyacak .. 

ANKARA, 16 - Şark iıyanınd• 

memleket müdafaaıı için vuku bu

lan cürümlerin affi iç.in hükUmetin 
medise bir layiha verdiğini bildir
miıtim. Bu layihada deniliyor ki: 

Zeyl!ın, Ağrı havaliıinde vuku bu
lan iıyanla bunu mütealap birinci 
umumi müfettiılik mıntaka.N ve Et 
zincan Plömer kazaıı dahilinde yapı 

lan tedip harekatı münasebetilc 20 
hazıran 930 tarihinden bu kanunun 
neıri tarihine kadar aıkeri kuvvet
ler ve devlet ınemurları ve bunlarla 
birlikte veya bunlann emrile ~yrıca 
hareket eden korucu, milis, bel<Çl ve 
ahali tarafından isyanın ve bu isyan 
la ali.kadar vakalarrn tenkili emrin

de gerek müıtakillen ve gerek müş
tereken iılenmit ef'al ve harekat suç 
sayılmaz.,, 

Naki Bey 
ANKARA, 16 - Ziraat umum 

müdürü Naki Bey lktıaat vekaleti he 
yeti teftiıiye riyasetine muavini Tev 

fik Bey ziraat umum müdürlüii"ün< 
tayin olunmuılardır. ıııl g"'imiz istiklil ve saadet bulamıyaca· · Heykel kısmı, er a e u şu e 

71 narrıında birisi 0 Z<~""" lincedilmi; hiç, hiç... Ne diyeyım? Boşlukta k lib z· · ü .. l'k k Geçı"lmek m-elesine aelir-r 1 g'ımızı anladık ve onu idı·ak euıı.. 1 lağvedilmiş oıaca ııa a. ıra •er- pazartesı g nu sene ı ong- ~· .. A k ~ t fil e~ a .ı bu haine dokunulmamış. Bu na dağılan oe•ime deği , bana değil, b" b.l sek her sporcu girdig" i resmi S erı er er•• 
1 Şu halde en başta Gazi Mustafa 1 · gide heykele ait ır avuç çamur 1 e resini aktedeı:ektir. rf" 

1 •• yaşıyor ve "'"'I "'azete cıkarıyor? komtu bir milletin tek ifıne karşı Sİ7. yoktur. müsabakaların hepsinde azami ANKARA, 16-Askeri te ' iste 
hy d" -1 • _, Kemal oldug· u halde Mecfüi fıliniz · · b ı ı f d"I - --·--- 1 ki b 1 t B 

_11 ret e ıyorum. ( zmir!i'eruett. so- cevap verınız a ;a •m e en ı er; Zavallı Sanayii nefise mektebi. eforunu sarfetmesi lizımdır. O sinin hazır ı arı aı anHf ır. u se 
.... ral l f d 1 tarihin materyalist cephesinden mil ' 1 f d"I 1 Tal ebe sergisi 1 • 

..1 •m ses .. eriJ. Onun iç.in c en ı er; mı:::ıs u e en ı er. Hep senin c.atın altında kıymetli ar- nun için Galatasarayın bu iddi ne epeyce tekaüt muame esı ceı·e-
•· !,in l l ·• · !ete baktığı vakit bu millet bir re· Gu .. zel san'atler aka:lemı·- d •· d b · b tt f 1 . ı . 'eı· e mücadele ettıgımız mey- Akademide kadaşlarımla beraber hummalı bir - ası ne dereceye kadar mesmu yan e ecegın en u mı e e az• 
v dandadır. jim istiyor, bir şey istiyor... Onun • .. 1 . h 1 sinde mimari ve tezyini san- olur bı.lmem. terfi yapılmasrna imkan hiuıl ola· 

bu istedig'i şey nedir? bütün Tür- Akademi hakk ;nda geçenlerde yaz faaliyetle çahştıgıın gun en at:r 1• 

Hainlerle, dolMdırıcılada, alçak- vorum. inanır mısınız? Gözyaşı dö- atler talebesinin s~nelik ser- Kendi fikrime göre ben bu caktır. Liste 29 ağustosta Ali tasdi-
ft.f la..ıa mücadol~ ediyoı·uz. Efendile•! kiyede hleallerin en sonunu teşkil e dığım bir yazıda dünkü ak~demi ile küyorum. gileri on gün müddetle umu- işlerde bir az çekememezlik his ka arz 30 ağustos zafer bayrammd• 
1.. İnktlapçılar ı"çı"n ha,··~tta iki t:..i?"lii i.i- ı den cümhuriyet doğdu. Bunu yapan bugünkü akademiyi bir ınuk.:ıyese I k bı·- I k 
• Y'"k k M c1· . ı,· t" d .. k.. Elif NACI ma açıktır. sediyorum ki bu meme et spo da te ıg o unaca tır. 
f~~~u:'"ın:.,v:a:•:d:ır:·~B:·~=r:!~:i~l:,u:•·~~:":":la~,~b:İ•~·i~~i~d:e:.;~~u .... ;•e:.. .. e .. ı•sti•r• .......... ,.. ........... y~a•p~nu-'!ş~v~e--ı•n•n•e•ı•c•e .. u•n .. u•n•e .... n•a•za•-~ ......... .., ... ".'"'.,..-:-,..~:'""~~"""''!"''."'"-::-"':'"."'-::-""".:"'"'.""."".:-~~'!"'~'!"''!"''1100" .. ":'."'"~~'!"',,.."7 .. '!"'~~~~~'!"':;"~~~~!!!!!~~~= 
,JI ., f 'f 78 pay veren. bir çocuğa söybr gi Kerime bir adım ileriledi: İbrahim Bey Kadri Beyi kar lüyorum. Kendi karım bana i- sür'atle ilerileyordu. Ne yapıp 
ti'rıil/iyti'(n (( 11 ası: bi dedi ki: - Yusuf Paşa katledildi. şısında görünce titredi ve bir hanet etti. Benim yapamadıkla yapıp bu arabaya yetişmek la-

11 ' " ' . IK ~.. .. ~ _Elemin aklu muhakemeni Kah~idl.dedi.şteSbu kada•ta.mdı1.rb. Ahll'.'h a~ Keı·fitme~e kt1arşhı duyduğku de ı·ımı bHen ölbdük.ten .sot~kra sen z1• 1ıemkdaı.çıÇyuo .. nrdkuü.K
0

enruimeeldbeunakraaçb
1
a
1 ' .• : , ;,· 

1 

c:lll>.. ~ perişan etmiş, cicim. Yemin e· şa ı ım ır. er 1P ra ım rın me unıye e asmına arşı yap. em eoım ın ı amımı, 
. '.' . derim ki benim bu işte hiç ka- Bey babamın sebebi mevti ol- olan gayzü nefreti arasında hem de kendi intikamını al!.. mamak lazımdı. Arabacı atları 

baha tim yok. Haydi yürü bera- muştur. mütereddit kaldı. Karısının pür Kadri Bey bir yıldırım sür' - leşçi için haykırıyordu. Sokak-
beı· Bursa ya dönelim. - İbrahim Bey mi? teravet güzelliği, o anda ruhun ati le F ettahın üzerine atıldı. !arda kimse yoktu. Kahveleı 

Bu sırada biı·d-:::ı b:rc dı~arı
da ka'>ı calındı. G ,ıe:ıler I< m
di ? K~ndisin' bir fenalık mı ya 
pacaklarclı? Bir torbaya koyup 
Boğaziçinde denize mi atacak

'* lardı?. 
Dışarıda tamdı ğı b :r ses duy 

du. für sual soran bu seı ruhu
nu korku ile doldurdu. Şimdi 
ay.,k reslcri ker.di bulunduğu 
o:hya yaklaşıyordu. G:!!İyor~ıır 

h tlı. Oda kapısı 11it!detle açıldı. 
,j'. Kerime i~t;mdat eder gibi ba

ba~ımn cansız parmaklarına sa 
•, nLlt. Basını kaldırdığı zaman 

kocasını - yanı başında ayakta 
·! gördü .. 

Kerime kocasının matem ve 
elerııine hüımet edeceğini bey
hude ummuştu. İbrahim Bey 

tehalükle karısına d~ğru ilerile 
:ı di, Fakat dehşet içinde kalmış 
~ gibi bird2n r;eri geri k!lçtı. Yu· 

suf Pş, sanki kapalı göz kapak 
ları altından damadını tehdit 
etmişti. 

İbrahim Bey: 
- Karıcığım .•• 
Dedi, fakat alt tarafını 

remedi. 
geti· 

Bu sözleri söylerken karısını Zabit Kerimenin parmağile i- daki bütün hislere galebe çaldı. Aynı zamanda Kerimenin fena çoktan kapanmıştı. Karanlıktıı 
elinden tutmak ister gibi ileri şaret ettiği adama döndü. Son Ondan müebbeden ayrılmadan halde ürktüğünü görünce: evlerine dönen tek tük yolcula.ı 

F K k 1 b. kum d 1 d B h · ı· d kaldırım ta•larından kıvılcım doğru bir adım attı. akat e- ra as er ere ır l\n a ver- evve udaklarına son bir defa - a çeye gıt güze ım e- • 
rime kirli bir şeyden kaçar gibi di. Askerler serkatibin etrafını temas etmek, tatlı bir iki sözle di. Dostumuz seni orada bekli- çıkartarak yanlarından Y.ıldı-
geri geri gidip duvara yapıştı. aldılar. kansının gönlünü almak isti- yor... rım sür'atile geçen bu sıyah 

ıb h . B b" ·· 1 z ·ı· · · h su··variye ba•larını çevirip hay .. ra ım ey ır şey soy eye- - atı a mızı emen tevkif yordu. Fakat ne çare ki İbra. Kerime gayrı ihtiyari olarak • 
cekti. Fakat söylemeğe vakit için emir aldım! Zatı Şahane him Beyin yapmak istediğini 0 bu emre itaat etti, uzun koridor retle bakıyorlardı. 
b 1 d k b . d b' 1 bö' 1 f bu .Ll 1 k 1 1 - k Fettahın arkasııulan da aynı u ma an apı ır en ıre açı y e erman yuruu ar. sırada bir başkası yapıyordu. dan <0şara se am ıga çı tı, ge 
d b 1 d b·tı · ld " f h B • d · 1 · · · d k b ld su··t'atle bir atlı daha geliyordu. ı. aş arın a za ı erı o uııu bra im ey ıra eyi tebel- Kadri Bey himayekar bir ta- cenın zu metı ıçın e ay o u. 
h ıd b. ..f k · ı d · b K d ·ı h Bu Kadri Beydi. Delikanlı bö• a e ır mu reze as er genış uğ ettiğine aır aşını eğdi. vurla sevgilisinin yanına sokul a ri Bey var kuvvetı e a•- J 

odaya doldu. Kerimeyi elde etmek için son muştu. Parmakları biribirine te mini kavramıştı. Fakat bütün le tehlikeli takiplere çok alışık 
Kerime şaşkın bir halde evve kozunu oynamıştı. Şimdi oyu- mas ediyordu. Bu narin gül İb kuvveti Arabın çelik adeleleri- tı. Şimdi bütün mesele Fettah

la babasının ölüsüne, sonra ko- nu kaybettiği anlaşılıyordu. rahim Beyden zorla kopa~ılmış ni yenmeğe kafi değildi. F et- tan evvel Azapkapıya varmak· 
casına, en ıonra da genç zabite Bundan sonra kendisini nasıl tı. O artık bundan sonra bir tah mezbuhane bir hamle ile ta idi. 
baktı. bir akıbet beklediğini biliyor· başkasının bahçesinde uçacak- kendini Kadri Beyin kolların· Arap o zamana kadaı· başını 

(BitrnaJil 

Zabit: du. Padişahtan insaf ve mürüv tı. dan kurtardı ve alabildiğine Ke bir kere olsun geriye çevirme 
- SadraEam Yusuf Paşa vet beklemekte artık imkansız Rakibinin bu saadeti İbra- rimenin peşi sıra koşmağa baş mişti. Böyle olmakla berab!ı 

Hazretlerine Zatı Şahanenin idi. him Beyin ruhunda bir hiddet ladı. Kadri Bey bütün harekatınır 
iradeleri var. Fettah ta orada şerikinin he- ve gazap fırtınası kopardı. Sokakta askerlerden biri at- Arap tarafından tetkik Fılildiğ 

Bu sözleri söylerek mumlu zimetine şahit olmuştu. Fakat Kendisini karısından ayıran tan inmişti. Fettah bu fırsatı ni biliyordu. 
bir zarf içinde bir İrade uzattı. orada hazır bulunanlaı· yalnız hasım ellerin zoru ile uzaklaşır kaçırmadı, yıldırı msür'atile e- _ Kerime! Kerim< 
Fakat o sırada gözü Sadraza- bu saydığımız kimselerden iba ken müthiş bir sesle bağırdı: ğerin üstüne sıçradı. 
mm naşına ilişti. ret değilıl; - Fettah, ben yarın sabah ö Bir az önüoıde bir araba son 
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u ranın önüne henüz geçilemedi Yeni matbuat kanunu- Meclis·te şaya ı 
En son ~afha! lstanb~ldaki Alman bankaları nun başlıca esasları bir hadise 

• 
] 

(Başı 1 inci sahifede) 
t~n :<crtaracak tedbiı·ler aramaya. 
başlamışlardır. Alman hükumeti de 
kendi derdine bir çare aramakla meş 
guldur. 

l\IMnmfih bugün için muhakkak 
olan vaziyet şudur ki buhran her 
halde kı•a bir zaman zarfında izale 
edile<ek olmakla beraber bir ~ok 
me,.,1leketlerde daha şimdiden l~hrip 
ku tesirler yapmaya başlamı~, bil
ha~sa vasati Avrupa ve cıvar şimal 
hükumetlerinde mali ve iktısadi İğ~ 
ti a !ara sebep olmuştur. MaD'lris
tanda, Avusturya'da, Çekoslovakya. 
da L chistnnd<ı, Belçıkad~ bir çok 
pan kler oln:uş, bankalar kapan'' ıı· 
tır. A1manyanın dahilinde, lıar;GİD. 
do cereyan eden bütün hu hadiseler 
ile berabeı· Pariste hariciye nazırları 
arasında yapılan müzakerelere ait 
olarak son dakikaya kadar aldığımı;ı: 
bütün telgrafları sırasile kaydediyo-
ruz: 

Alman kabinesi tedbirler 
Alıyor 

BERLlN, 15 A.A. - Alman ka
binesi, büyük bank;.ıların müdürleri 
ve büyük sanayi erbab!run mümes
silleri ile yaptığı mÜ<akerelere bü
tUn gece devam etmiştir? Kabine 
bilhassa dahili tediyatı kolayln~tır
tn ~ için e5ki Reiıtenmark gibi teda 
vülti mecbı1ri bir husu~i para çıkA.· 
ılması meselesi hakkında tetkikat-

lil bulunmu ve hari.ci bir moralor
yom ihtimalini de tetkik etmiştir. 

Mali buhranın uyandırdığı heye
cana rağmen Berlin'dc siikUn ve hu 
ı:urn ihli\I edebilecek hiç bir vak'a 
vhr:::ımıştrr. 

1-'man milletine begannanıe 
BERLlN, 15 A.A. - Emirname 

lt-rın intİ!t ri akebinde teJsiz istasi~ 
ı·onları M. Ditrich'in Alman mille
line hitaben bir beyannamesini neş.· 
retmifleı·dir. Bcynnnamede d~nili
yor ki: "Mu,küiattn hulunan Al-

nya değii hususi iklısattrr. Bu 
~uhran, kredit Anstalt'ın yün, k<J-, • 
.crsiunıunun ve Dramstaeter b ~1 
nnıa iflit_.,!~rile başlaınıştır. Bu h ... di 
.... lcre b~rti\k,.nı .siyasetleri ve Fran
..ada ve bütün cihanda çıkan bazı 

C\Jı•ayiin tevlit ettiği fena tesirleri 
.le ilave etmek lazımdır. Alman ik
crs,..diyatı ecnebi krcdilerile teesıiis 
• :ni li. Alm~n milleti bu kretlıleri 
i!:'-lı....,2$ıı. p miitıonayildir. Bu 
tlş;.ıl çok tehlikelid;r. Çünkü hariçte 
'J\r1es'uliyctıizEk,, gibi fena bir his 
,ıyandırıyor. Bjnaenaleyh ecnebi eE
Urı umumiyesinin ~İoirlenme~ine 
aayret cdilmemelidi.ı·." 

1"1. Ditricch tabii zamanda scrma~ 
re haı·eketiuin mütevazin bulundu
iunu hatırlatmakta ve yeni emirna
me-ferin mekanizrna51nı izah ederek 
e\."'?Gkı naktıyenin tezyit olunacağı
"' bildirm<kte ve halkı itidale da
ırct cylcr1cktedir. 
·Hm n11a lediyatta bulundu 

PARIS, 15 A.A. - Young pl;.nı 
.nuc1bin:c bugiin videsi gelen gay
riıneşrut tıunirat tak itini Almanya 
i temmuz tarih 'i F ran!JZ - Ameri
rean itiJ;fn~mesi mucibince beyue) 
.nilel tcdiyat banka~ına yat'rmı1t 1 r. 
V c mezk:ir banka da bu parayı der
hal Almnn dernjryol1ar1 idaresinin 
tr~rine \.ermiştir. 

Rerlin'in manzarası 
BERLIN, 15 A. A.- Bank.,lar 

ıarın gişt-lerini açına!{a haz!rlanıyor 
aır .. Fakat, bor alar bütün Alınanya· 
da h.::\1ta so:ınna kadar kapalı kala
:a~Jardır. 

fl.f. Stimson Pariste 
BERLIN, 15 A.A. -- Bütün şe

~irdc sükunE:.t \'&rdn-. lfiikUm~t mer 
~e:.t.:İ tabii manzarasını arzetmekte 
Jir. Bank~lar ve borsa daha kap?Jı 
3ır. Fakat Alman bankası açık wlu 
1uyor ve muamelelerine devam edi. 
fOr. 

Henderson - Siimson 
mülô.k fı 

PARIS, 15 A.A. - Am rika ha
ricıye nazırı !\·I. Stj:rı•cn ile z<;vcesi f 
bugun •aat 14.40 ı. Roma'dan bu- ı 
r~)a t•eln1·1tercfir. 11!.tsyonda Ame
,;~ ':fi•i ,.e M. Vitrolleo tar~fın- ı 
darı k'toılnnmışlardır. M. Vit"olles, ,. 
l\11 Bı-u\nd namına MaC::a1'Jl Stimson• 

1 

p bir buket vermiştir. M. Stimson J 

r. ;.::ctecilerc deı-iştir kj: "ben bu-
r. ~~ k:>nuıpmak için değil dinlemek 
i ~ 1 ~eldim. Seyahatimden memnu
nu dalın fazla bir şey söyliyemem 
M. Stim·oıı <aal 17 de M. Briand ve 
&onı·a d'.-t lngHtere huriciye naz:rrı 
M. Hender~on ile ~örii"eccktir. Ya
nn öğle yemeğini Arner;ka sclare
ti.:dc yiycc<k ve saat 16,20 de Ber
ı; .. ,, harekrt edecektir, Başvdcil M. 
La\.'al, Amc .. ika ve lnoiltere harici
iC na ... rlar~n;n Parist· b~lunm~~nn. 
dan istifa~e ederek y:mn M. Bria
a·ıd'ın o~ i ti,~1,iJc mz:r:(ur naz,rJar
la mJi;.k~tta balunması çok mı.h-
tcr.;,:idir. J 

lng '/iz - Anıetikan-Fransız 
na:zırlarınuı nıül6ka /arı 

ARiS, 15 A. A. -Cuetelerde 
dcmıcya:ı edilen mülalt·;;ı ve t1'fsj ..... 
le d 1 nnla,r!d·!1ın. "'C?'C fngir.z h:'ı' 
· civr na - rı M 1-icnCf'rson, Am( ri· 
A 1 ~ ·cı· e naL.rl rvı. Slin15on ile J 
lft, sız r. zırla:rı ar~o;ır-rla dü11 vuku 

tedigafın tatilini istediler ... 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

bu vaziyet kartısında hükumetin 
bir tedbir olmasını rica etmekle be
raber kendileri için de 5-6 günlük 
bir tecili düyun müsaadesini müna
sip olacağını söylemi9lerdir. 

Mark üzerine muamele yok 
Uzun süren bu mülakattan ıonra 

Ticaret müdürü derhal telgrafla Ik. 
tısat vekilletine vaziyeti bildirmit
tir. Doyce Bank ve Doyçe Oryent 
ba km vaziyetleri vekitletten gele 
çek cevap üzerine tavazzuh edecek
tir. 

Dün öğleden evvel gerek Doyçc 
Oryent Bank ve gerek Doyçe Bank 
mevduatını talep edenlere kartı yüz 
de 20--25 nisbetinde kısmi tediyat 
yapmışlarsa da öğleden ıonra çelde 
dahi tediyat yapmak imkanını bula
mamıtlardır. 

Borsa' da dün Maı k üzerinden 
hiç bir mumnele olmam<ştır. Son 
buhranlı günlerde markın Londra 
bor asında takip ettiği temevvüç şu 
mel'kezJedir: · 

Pa~artesi günü Londra bor•asın
da saat onu çeyrek geçe mark fiati 
20,57 olarak t•klif edilmi, ve ilk 
muamele 22,57 de olmuştur. Mark 
aym günde naminal olarak 31,05 e ı 
kadar dü~tükten sonra 22,5 ta ka
panmıştır. 

Salı günü 22,5 ta açılan mark 24 
e kadar dü.tükten sonra 21,75 le 
kapanmıştır. 

Çar~amba günü 22,50 de açılını 
ve 21,87,5 ta kapanmıştır. 

Mark dün Lo:ıdra borsasında ilk 
muamelelerini 21,25 den görmüş

tür. 

ranın huıule getirdiği teıir yalnız 
ihracat mallarında değil dahili itha • 
13.t mallarında da tesirini göstermiş
tir. Buhrandan sonra kabuklu fın
dık 37 kuruştan 30 kuruşa düşmüş
tür. Buhrandan evvel 88 kuruta ıa
blan iç fındık 80 kuruşa İnmiştir. 

Bu fiat düşüklüğü hariçten ge
len menfi haberlere müstenittir. 

Arpa fiati de buhrandan mute
e&sirdir. Geçen hafta 4,25 kuruşa sa 
tılan Mersin arpaları 4, 75 kuru:ıa 
düşmüştür. On gün evvel 75 kuru
şa satılan buğday bugiin 5, 75-5,5 
kuruşa düşmüştür. 

Buhrandan en çok müteesıir olan 
ihraç mallarından birisi de afyon
dur. Bugüne kadar Anadolu' dan ge 
len afyon miktarı 200 aandıktır. Hal 
buki geçen sene ayni müddet zarfın 
da gelen miktar 1200 sandıktı vo 
dü>ı salış 9,10 lira dan olmuıtur. 

Ofiıin istihbaratına nazaran ba
zı nakit sahipleri piysadan ofyon al
ır.ak için hazırlanmaktadırlar. 

Alman sefaretinde 
Sefaret markın vaziyetini 

11asıl buluyor? 
Alman sefareti mahafilindc mar .. 

kın sukutu ve şehrimi:ı.deki Alman 
bankalarınht mevduatı iadede ır..a
ruz kaldıkları mu!kilat hakkında 5-
tideki izahat verilmektedir. 

- Markın atisi hakkınd:ı fazla 
tel.\şa mahal yoktur. Harbi umumi 
den evvel kağıt markın altın temina 
ti yüzde 33 niıbetinde idi, şimdikı 
maı-kın teminati ise yüzde 40 drr. 
Binaenoleyh böyle bir paranın alı
oınden şüphe etmeğe mahal yoktur. 
BtJradaki bankaların mevduatı iade

( Başı birinci sahifede ) 
·minata ihtiyaç olduğu derkar 

dır. 
İtte bu ihtiyacın sevkiledir 

ki ihzar edilen matbuat kanun 
layihasının ihtiva etmekte oldu 
ğu kuyudu matbuatın hürriyeti 
ne mukabil kabul etmek mecbu 
riyeti hasıl olmuş bulunmakta 
dır. 

Gazete çıkarabilmek içi.'I 

Kanun layihasındaki birinci 
fasıl gazete çıkarmanın şartla
rına inhisar ettirilmiıtir. Bu 
şartlar şöyle tadat olunmuştur: 

En büyük mülkiye memuru
na gazeteyi çıkaracak zat tara 
fından bir beyanname verilecek 
tir. Bu beyanname muhte •İyatı 
tetki kedilecek ve ondan ~onra 
gazetenin neşrine müsaade edi 
lip edilmeyeceği karar altma 
alrnacaktır. 

Gazete çıkarmak için beyan
namede şu malumat zikredile
cektir: 

1 - Gazete veya mecmua 
adı, 

2 - Yazı işleri müdürÜI!Üll 
adı ve tabiiyeti, 

3 - NereJe çıkarılacağı, 
4 - Gid<ceği ve koruyac.ığı 

mak~at, 
5 - Ne vakitlerde çıkar lc.ca 

ğı, 

6 - Basılacağı 
matbaanın adı sanı 

m~t' ~,:ı ve 
ve tab'iye-

Bu vaziyete nazaran mark'lR 
buhranın ilk günlerine nazaran nis
bi salah vardır. 

ti, 
7 - Hangi dil ile çık1rılaca-

de maruz kald>klım müşkilat mov
duaı sahiplerinin bankalara fazla te 
hacümünden ileri gelmektedir. fa- .... 

Ticaret İRlerimiz bii bankaların bütün mevduatı iade gı, 
T 8 - Eğer gazete vc·ya mec· •• • d k" t - t edebilmesi için elleri..,de bulunan 

uzerın e 1 esıra mühim miktardaki e"bom ve t3h\'i- ırur.nın sermayesi kaı"!Un da:ce 
Almanya'daki mali buhran tica- latı, muhtelif kıymetleri nakrla t~h- ~ir,de t3şekkül etın;ş bir şirktte 

ret sahasında d" şiddetle kendini villeri mecburiyeti vardıL Ollun i- ait ise şirkete mukavelenamcsi 
ııöstenneğe baılamıştır. ihracat ofi- çin banka:a< tediye kabiliyyetlcrini nın beyannameye bağlı olması 
si buhranı yakından takip ederek k>ybetmiş değildirler, yalnız İ>i•· ke- ı ve şiı·l;et idare heyetini teskil e 
ihracat tacirlerini vaziyetten habt.r- çici trezoröri (vezne) mü~kilatına J ·· • k t" t · 1 i 
dru- etmektedir. Ofis buhran devam maruz kalmışlardır lci bu da çok kı- nen veya ~ır ek' em•· e ek~ ~·I 
ettiği müddetçe yevmi bülten n«re- sa bir zamanc!:ı hal ec!ilec<ktir. Her hasın ve eger t.nunzn te~e r. U 

decektir. hanki bir tehlike olmadığını yazabi- etmiş l: l: ~irket yo!: ise serma-
Yapılan tetkikata nazaı-an buh- lirsiniz. yeyi tecarik nlerin cümlesi-

bulan mülakatlar başlıca Almanya- ı mez maliye nazırını kabul etırl.;--:; nin adı, s:ın , esleki ikamet-
nın mali vaziyeti ve bu vaziyetet ça- uzun müddet maliye na;ı:>rı ilP. ırörüş gah veya meskeni muhtevi ola 
re olabilecek tedbirler hakkında nok müştür. cakttr. 
tai nazar teatisine münhasır kaim•§· /,ahire bcnkcsllltn va:igeti Beyanname muhteviyatında 
tır. KAHiRE, 15 A.A. - Reuter a- hasıl olacak değişikliklerin vu-

M. Henderson'un Fransız noktai · Kalü d ld - b" h nazarını Alınan hükumetine bildirip ıansının . re en a ıgı ır abe- kuundan 3 gün zarfında bildiri! 
re göre Kahir banka" Almanya' - • ı · d 

anlatmak "e Franaa ile Alman)'a ara elan olan matlübatının tahdide tabi mesı azım ır. 
sında bir anlaşma teminine çalışn1ak tnlulmasından dolayı ~on derE:cede Evs-:ı./ 
•. ;yetinde bulunduğu söylennı~kte- mütkül bir vaziyete düımüştüı·. 
dir. Mercurbunk tediyalı,ız 

Tedi!fal istemiyorlar tatil etti 
PARIS, 15 A.A. - lnııilteı·e ha

riciye nazm M. Henderson .;aat ERLiN, 15 A.A. - Darmst~cler 
18,15 te Amerika sefaretine gide .. ek İn tediyalını t"til etmesi ııeticc~i o
M. Stimson ile 45 dakikalık bir mü larak Viyana'daki Mucurbank mües 
lakatta bulunmuştur. seseıi. de tediyatını kesmiştir. 

Buhranın başka 3 giin tatil 
BUDAPEŞTE, 15 A.A. - Bü-

memleketl ere teSİ fİ tün bankaların 3 eün müddetle ka

Anı;•rika hükumeti vcziyeti 
nasıl matalea ediyor? 
VAŞ!NGTON, 15 A.A. - Hnri

ciye ve ın~iye nezaretleri Almc.nya' 
nın ,. ziyct:ni endişe ilıa tetl<i:k'! dc
vaın etm!'kte ve NE1W-York'un mali
ye mahi\fili ile s·kı bir teması muha· 
faza e}lemcktedir. iyi malUm ti a -
lan mahafile nazaran içtima netice
sinde vaziyet hakikJ.teıı iyilf:şmİf
tir. Ncvyork hank.,,Jarınnı niyetleri 
h•kkında henüz hiç bir şey söyl~n
miyor. Me:..kf.r bankalar Avrupa 
bankalarının kararına intizar ctm<"k 
le beraber Almanya'ya yardını elnıe 
ğe amade bulunmaktadırlar. 

/ngilteredeki akisler 
LONDRA 15 A. A. - Al,,.an 

mttli buhranı inkİFaf ve aksülan•elle 
ri diğer mernl( ketlerde fcnala?uk~a 

b.ırada bazı ıolahafilde borç v.rccck 'ı 
memlt>ketl~ı· icin ter.ıİnt\t lüzu unu 
idrak tc•nayülÜ do o nisbeti:e art 
maktad:r. Almanya'nın tarafını ilti
zam etmiş oL.n bazı mahafil şimdi 
anliyorlar ki bugünkü buhran, Al
man maliyesinin fena idare edihnit 
olmasından müteveJlittir. 
Çekos!ovakya soğuk kaıılı-

lığım muhafaza ediyar 
PARIS, 15 A.A.- Alman m~li 

buhranı ve bu buhranın Avu5turya 
ve M;\cariatan' da ki akıüli.melleri si
ya•i mahafilde ıükunetle ki.qılan
mışlır. Herkes bunu Çekoslovakya 
Ü7erinde dot!rudan doğruya tesir ya 
pamıyacağı fikrindedir. 

Dnnzig bankaları da 
kapadılar 

V ARŞOVA, 15 A.A. - DanlLiı: 
deki bütün bank1lar 14 ve ]) tem
muzda g:~elerini kapamışlal'dtr. 
Yalnız lngiıiz - Polonya bankası bü
tun talepleri is'af edeceğini beyan 
cyliyer· k gişelerini açık tutmu•tur. 

Macari~tan'cla · 
BUDAPEŞTE, 15 A.A. - Baş

vekiJ, mezunivetini yarı yolda btra
kar~·r. işlerin başına geçmek üue 
avdet etmiıtir. Mumaileyh gelir gel-

patılması hakkında bir kararname 
ç:karılınış.trr. • 

Almany-ya açıimış olan 
kredi tecd t ediliyor 

NEVYORK, Ui A.A. - Fed~ral 
Reserv B:lnk, AJmanya'ya açılnuş 
ol.ın 100 milyo:ı dolarl'k krediye 25 
m~lyon dolar nisbr-tinde vaki olan 
iştir'lkinl tecdidemuv<"fakat etmİ§
tir. 

Lelonya' da tediyatını tatil 
eden bankalar 

RiCA, 15 A.A. - Beynelmilel 
Riga bankasile Libau bankası tedi
yatJarını tatil etmişlerdir. 

Mark ile beraber İngiliz 
lirası düşüyor! 

BERNE, !5 A.A. - Cenevre ve 
Bale borsalan Alman markını fiat 
cetveline kaydctmeıncktedirler. Zu
rich bor~c;ı marka itibari bir fiat 
cPtvcline kaydetmemektedirler. Zu
rich borsası marka itibari bir fiyat 
tayin etmekte, fakat tediyeyi taah
hüt eylememektedir. 

Yüz franga talep edilen mark 1.20 
Franga sat:lığa çıkarılmaktadır. Ara 
daki fark şimdiye kadar misli görül 
memit bir niıbet teşkil etmektedir. 

lngiliz'de düşüyor 
NEVYORK, 15 A.A. - Fransız 

ve Felemenk dÖ•İzlcrinin ehemmiyet 
li bir surette yükseldikleri Londra 
kambiyo borsasında Vl'ku bulan fi
yat temevvüçleri Nevyork borsasın 
da a ksi b;r tesir yapmıştır. Nevyork 
bo .. ıasında en ziyade nazara çarpan 
hal lnııiliz lirasının düşmeıidir. Fil
vaki, 1 ngiliz lira ı 4 dolar 83 5ent'. 
ten a~ağı dü~müştür. lngiltereıün al 
tın mikyasına avdet ettiği tarihten 
beri böyle bir tenezzül kaydedilme
miştir. 

Nevyork borsa•ında bugün daha 
fazla bir faaliyet vardır. 2 mil}on 6 
yiizbin aksiyon alınıp satılmıştır. 
Borsa açıldığt zaman düşük olan fi
yatlar biraz sonra yiikselmi~, !ak;.oıt 
boı-sa kaıparırlr~ı ~aman vinf"" rli.isn1ü1 
tür. 

Layihada teminat mikdarı 
yevmi gazeteleı· ve mecmualar 
için 500 lira, diğerleri için 250 
liralık teminat akçasının mal 
sandığr·~ yatırıldığını gösterir 
bir makbuz veya teminat mek
tubu, para haczedilecek veya 
herhangi bir suretle azalacak 
olursa ikmali ;cap eder. Gazete 
veya mecmua sahibinin atideki 
evsafı haiz olması layihada zik 
rolunmuştur. 

A - Türk olması. B - Yir
mi beş yaşını bitirmiş olması, 
C - Ceza kanununun 587 ir.ci 

maddesinin birinci fıkrasında 
yazılı cezaları müstelzim suç
lar ile (Müeyyet v.:ıya muvak
kat ağır ve beş seneden fazla 
hapis ve hidematı ammeden 
müebbeden mahrumiyet ve mü 
ebbet sürgün cezaları) zimmet 
ve ihtilası, irtikap, rüşvet sahte 

karlık, fuh~a tahı·ik zina hırsız 
lık ve yağmacılık, dc.!andırıcı
hk ifls ve emniyeti ~ui istimal 
suçlarından birile mahlı1m v.:ı 
matbuat vasıtasile irtikap ed'
len suçlardan birisile mahküm 
olmaması. 

D - Yüksek mekteplerden 
veya lise ile buna muadil diğer 
bir mektepten şahadetnamesi 
bulunması. 

E - Devlet hizmetinde kul 
!anılmamasına karar verilmiş 
olmaması. 

Yazı iş'eri ,,-üdürü 
Gazete veya mecmua yazı iş 

!eri müdürünün bundan evvelki 
maddedeki A, C, v.:ı E fıkrala
rn1da yazılı şartlardan maada 
yüksek mektepten mezun bu
lunması ve muayyen bir yaşı bi 
tirmiş olması şarttır. Bu yaş ağ 
lcbi ihtimal 30 yaş olarak tesbit 
edilecektir. 

Devlet memurlarına ordu 
mensupları kendi nam ve hesap 
!arına ga;ı;cte veya mecmua çı 
karamayacakla~dır. MEclis aza 
!arı devlet memurları, ordu 

ar 

a yazı itleri müdürü olamaya
caklardır. 

Mes'uliyet 
Kanun hükümlerine muahilf 

olarak neşredilen gazete veya 
mecmualar en büyük mülkiye 
memurunun emrile nerhal ka
pattırılacaktır. Gazete sahibi 
ile yazı işleri müdürünün ismi 
gazete ve mecmuanın her nüs
ha smda yıı.zılı bulunacaktır. Ga 
zete ve mecmuanın neşriyatın
dan gazete veya m<:cmua sahi
hi ile yazı işleri müdü:ü mes'ul 
dür. İmzalavnı taşıyan yazılar 
dan muharrirler ve resimlerdc-n 
de reuamlar, verdikleri haber
lerden muhabirhr, hem fiil ola 
ra gazet-:- sahibi ve yazı işleri 
müdüı ii ile birlikte mes'ul ola 
caklardır . 

İmzasız yozılar-
Namı müstear ile veya ru

müzle 'eya imzasız yazılar sa 
h;plerini müdd~i umumi istedi 
ği zaman gazete sahibi veya ya 
zı işleı·i müdüründen sorabile
cektir. De.-l al cevap vermek 
m~cburiytti vard'1". Talep olu
nan bu malumat verilmez veya 
yanlış olarak verilirse mahke
meden veya hi.kimden alınacak 
bir kararla gazete kapatabile
cektir. 

Neşriyatın mahiyetine göra 
bundan dolayı gazete sa~ibi aa 
gari 3 ay hapse mahkiim ola
cnktır J3i!dirilirsc cezası dörtte 
üçe veya yarıya iner. 

:l:"e-:>ınu gazı lor 
Lf,yihada Jiğer maddelere 

ne zar .. n cümburiyet hudutları 
haricine çıkanlmış c.!an Osman 
lı hfıncc ;ınının ve 150 li < liste
de bulunanl"rın gö.1derdikleri 
ye.:ı:ıiann d.'.!rci rr.cmnudur. Heı· 
gazete ve mecmuada istihdam 
edilecek muhaH;ı· e muhbirle 
rin isimleri mah.-.l!in en büyük 
memuruna bildir'!f'~!k, muhbir 
ve muhabirlerin füe veya ona 
m\ıadil mektepten mezun olma 
lan ve m:ılıkum edilm ~ı:niş bu 
lunmaları şarttır. 

Zabıt ı vak' al arı 
Fertlerin şahsi ve ailevi ha

yatı hususiyeleri \":!lev imaeıı 
dahi olsa neşreder~ ı- muhtelif 
cezalara mahkum edi!ecek!er
dir. intihar vak'al;ırı en büyük 
zabta memurundan müsaade a 
lınmadan nEşrcdilemeycce\tir. 
Katil vak'aları yalnız zabıta ha 

beri olan•k neşredileccktir. İnti 
har edenl~r \·eya intihara teşeb 
bü~ edeni .rle yakalanmış katil
lerin hiç bir suretle gazete sii
tunll!rına resmi gcçemiyecckti,· 

Pac!i~ahçılık, haliLcilik, komü
nistlik ve anarşistlik ne~··iyatı 
memnu olacaktır. Şakav<t haya 
tmın canlandrracak ve buna he 
ves uyandn-acak neşriyat ta 
memnu olacaktır. 

Meb'usları, hükum"c crk"n:
m, devlet memurlarının veya 
her hangi bir şahsın aleyhinde 
şeref v:: haysiyet ve ne:ı::ıhati ih 
lal edecek mahiyetteki yazı ve j 
r~simlerden dolayı müddi umu 
miler res:m tı.kibat İcra edebile \ 
celderdir. j 

Um;ımi siy ıset 1 

Memleketin umumi siyastine 
dokunac"k ne~riyattan dolayı 
hey-ti vekile karaı ile gazete ve 
ya mecmua muYakka:en tatil o 
lunacakt·r. 

Adabı umumiye noktasıhdan I 
mahzurlu görülen gazete veya 
mecmua rnahkem'.' veya haki
mi::ı kaı arile müdcei umumi ta 
rafından muvakkaten tatil olu
nabilecektir. 

aMtbuat vasıtasile İrtikap o 
lunan cürümlerden dolayı ha
zırlık tahkikatlannı nihayet bir 
haftada ikmal edil€cek duruş
malar beş günden fazla mühlet 
verilemeyec 'k, fazla mühlet o
lursa sebebi göst~rilecektir. A
ğır czayi müstelzim mevaddan ı 

maada muhakemeler a~liye 
makemesinde göı ülecektir. 

Kanunun mcr'iyete girmesi
ni müteakıp nihayet bir ayda 
halen çıkmakta olan gazete ve 
mecmualar bu kanun hükümle
rine tabi olmağa mecbur tutu-

(Başı birinci sahifede ) 
lstanbul icrasının tt:kcmmülüne 

çalışacağız. Adliyemiz hakkındaki 
takdirata teşekkür ederim. 

Hüsnü Bey (lzmir) - Hukuk 
mezunlarından ıtaja çıkacak talebe
lere 6 aylık stajlarında mahiye 50 
lira verilmeıi doğru değildir. 

Adliye Vekili - Her noktai na
zardan bu paranın verilmesi li.zım
drr. Bu sene bu zaruret kat'i surette 
hissolunmuştur. 
Bundan sonra Adliye bütçesi de ay
nen kabul olunarak Maarif büıçesi
ne geçildi. 

Maarif 
Rüştü Bey (Bursa) - Köy mu

allimliği ettiğim için birkaç söz söy
liyeceğim. Köylüler maarif hissesi 
diye bir vergi veriyorlar. Seneler .. 
den beri hep vergi vermişler, fakat 
mektepleri açılmamış. Bendeniz tek 
lif ediyorum: Ya maarif vergisi kly 
lülerden kaldırılsın,, yahut vergiye 
nukabil bir miktar taltbe okutul
ıun.'' Dedi ve gazetelere verilen pri 
n1in mektep yapılmak tlzere ma:u ife 
verilmesini teklif etti. 

Maarif vekilinin beyanatı 
Maarif Vekili Esat Bey beyana

tında hülasatan dedi ki: 
0

- Maarifimizin bir programı ol 
duğunu size evvelce arzetmiştim. 
Bugün hem mektep adetlerinde, 
hem talebe miktarında yüzde 30 de
recesinde tezayüt gôrülmüştt.İr. 

Ayni zamanda her senenın Cazla · 
talebe okutulmuştur. Bütün dünya ı 
ya çöken buhran kabusu dolayıoile 
biz de fedakarlığa katlanmak nıec
buriyetinde kaldık. 

tayyını se~leri ! ) kabulünü 
rim." Dedi, 

Talat Beyin tay hakkın 
reye kondu, Reis P ş.: 
"- iyi anla~ılmadı, k•b' 

Jer llıtfen a} ağa ka!ksınlat!' 
Meb'uslar ayağa kalktıia 

edenlerin ekseriyette olduğ..ı 
lıyordu, Bu sırada meb'uslar 
da: 

"Dil Encl.İnteni de gitti 
sesleri yükseliyordu. Netice 
lifin kabul, encümene ait f si 
ç~den tayyedildiği anla,ıldı. 

Müteakıben muallim m<ld 
de fazla talebe okutulabilmesi 
bütçeye 30 bin lira zam yıt 
hakkında 50 kifilik bir takrir 
du. Maliye Vekili teklifi şu 
karşıladı: 

•·- Maliye Vekili sıfatile; 
dilen fasılların, ba~k fasıllaro 
sine taraftar değilim. Karar 
Celilelerinindir ,." 

Reis P~. Mecliıe hitabuı: 
' - Maliye Vekili ve Bütçe 

meni reisi zanunı kabul etırıİ 
· Talt;riri reyinize koyl•yorum.,, 

Buna rağmen takrir kabul ed 
Maarif Vekili diğer bir sıı' 

va ben: 
•·- San'at mekteplerine Ç 

hemmiyet veriyoruz. Bu ıerıc 
b~r muallim sınıfı Lı.Çacağız. 
in,aat ustalıfı için de yakın.Lı 
mel..tep açacağız. Uıtabaşıh . 
•i yabancıdır. Burada vata!ld 
mızı da yetiştireceğjz." Dedi. 

Nafia 
Bundan ıonra Maarif bütçell 

bul edildi. Nafıa bütçesine geÇ 
da bilamüzakere kabul oluna 
çeyrek geçe 15 dakıka teneffii• 
tatil edildi. 

Kastamoni yaylasında arzu buyur 
dukları mekteplere gelince: irfan 
nuruna muhtaç olan bütün çocukla. 

rı dü~ünüyoruz. Hükılme~ 1'}~ bir r İkinci celse 
m<ktep kapatmamıştır. Hıç hır mu-

1 ır . k b k tır B ANKARA ı6 (Tclefollla - klP 
a. ımr aç· l~ ır~1 marn

1 
~t · b' un1~n : srde İktısat vekaleti biJtçcıi mu 

la beraber b r rru yon tusur ın ıra edilirken bir çok hatipler e;Qı- a 
nın bütçeden tenziline muvaffak o- j Bu meyanda İzmir mcb"uiu Sıl' 
lunmıı§tur. Sıvas meb'usu Remıı Beyler ı 

M::t..'\rİf i.Jerinde kemiyet itibarile ı ;:~i~~~!~~~ hakkında mutalcaJ P,,
1 

gorülen noksanları keyfiyet il;bıırile ismet Pş. nın tebrik• 
teliı!iye çalışacağız. 

1 1 Sırrı Bey mcmJcketın urr.umi ik 
Yas•f Bey ( zmir) - lk tedri- vazıyeti baklu.,da lktısat vekil.niı1 

s~t muallimleri haremden ve tekaüt lisi tenvir t:tmcsini talep etti. Sı 
kar.unundan müstefit olamıyorfar.

1
: kı.irfiüdcn ındiktcn sonra lsnıet 

Vck~lct bununla alit.kadar olmuı kendlsini.n elini sıkarak tenkit:erd 
ır l Ja.yı tebrık etti. Bu. h3.diıedc cı.imtı 

m•ıa ım ~r. hükiimctinin samimi \'C meşru ter'!".""~ 
Maarıf Vekili - Vekalet buna karşısında Jıu we •"'İAF ~"' 

nazari dikkate alaı·ak Başvekiılete bir delildir. 

müracaat etmittir. haıil B. kürsüde 
Husu!'i idareler kanunun mÜ7.a- izmır mcb'u~u Halil Bey ,;ok 

keresinde bu keyfiyetin de nazari dikkat aıütalealar beyan etti. 
d "kk 1 • d · dunya buhranını,ıı esba.b ve d.\".uJ' 1 ate a ın:ıcagını arze erınl. dair Avrupa mutchassıbl~rının cstı' 

Beılln Atalay Bey (Aksat·ay) - deu mlllhem olarak u .. un bt_·yanatts 
Arkadaşlar! Parasız tahsil olmasay lunciu. Tiırkiyenin ikus.adı eı.ıhr n 
dı_ bizim içimizde çoğu okuyL'maz- şısındaki vaziyetine ıemas cdc:rt~ 
dı. Paraıız tah~ili kaldırmak bana. cumle dedi ki; 

- Tasarruf, buhran için bir t 
pek ağır geliyor. Hep arıyahrn, biı· dt&ildir. HUkumetimi:.ı: esaslı ıcob 
yerden 3f'I bin lira bulnlım, fakir ço- du'l\Jlmck mecburiyetindedir. 
cukları okutalun (hay hay, ara~tn·a~ Ve mcmleketımi:.ı:in hari,_i piyasl 
lnn sesleri). olan muaascbatına dair fıkirıcrırı 

ederken Izmirin rni.istakil mc-b usO 
Hafız lbı·ahim Bey (lsp~rla) - k" 

Dil Encümenini kaldıralım. - Hukiıınctin Rus drla clost ıt 
Besim AtalRy Bey - Hay hny mck hu!'lusundaki si,.asetine ıştualc 

kaldıralım hocam, müftileri de kaldı- rım; lu.ı:umlu bir siyasettir. Fakat 
sadı cepheden ııclen tehlikeyi de 

r~lım. etmemek lazımdır. Eskı Rusyaıun 
Besim Atalay eyin bütçeye zam mi hayatı hakkında hcpınıizin rnalıı 

takriri u:·uI. n1uvafık olına(hi:ından Vdtd•r. Bol<>evikli&in ıse Yctkında 
Jaı.::at:ı hakkında tahm nleı de l.ıtt 
A .. rupalılar çok aldanıyorlar. reye hon.'1la.dı. 

Bundan •onnl Talat Bey (Çangı
rt} - Dil Encümeninin mesaisi, aza 
k.':lyıt ve kabulü ve faa~iyeti nrtiı;f'le- J 

sini M3'.lrif Vek;finden söı·du. E~at 

B';t E ·· . 1 ' d i - nçuınenın tauro .. u aynen u 
ruyor. Gelecek ıenc tasaı·rufa •·~ayet 1 
i<in k"a bir kadro teklif edilmiş ve 
l·Ieyeti V ekileyc sevkedilmiştir'1De

Gi ve Enciımcn hakkında İ7ahat ver ı 
di. 

Hücümlar 
Talat Bey (Çankm) - 928 den 

931 e k;\dftr encün1cn faaliyet ı-apo .. 
runu verıniştir. Er-cüıncne a:ıa nlı- I 
n;ı k"n ilmi salah1yete dikkat edilme 
ıni~tir. Hiç şüphesiz encümende kıy ' 
nıe! li ad.-.rn1ar o?m;.kia bcr~ber, ha
t1r için d~ b~.,.ıb~rı alınmr; ·-. En
cünıcn ftaliyet ... ~:lol·una alfabeden 
bahsediyor. Bu; Dil encüm~nının 
mnli değildir, inııli lügatı da cncii
menin malı değildir. Erbabı liyaka
tin bir senede yapacağı iş için encü 
ınen 3 senP: sarfetmiş ve 3 SC'n \de 
lügatın yalnJZ A harfini yapmı~tır, 
artık li'ıl{atın ne vakit bitece~ini siz 
dii{'Ününüz. Bjr de istili.h cncüıncni 
diyorlar. Halbuki bu ıstılahlan Da
ı·ülfünun yapıyor, buraya gönderi
yor, encümen de ''muvafık,, diyip 
geçiyor. Faaliyet hu mudur? 

Ahmet Cevat Bey gramer yapmı1. 
encümen bunu kendisine ma~etnıiş
tir. 

Encümen şimdiye kadar kaç ke
lime hazırladı? Buna mukabil ona 
90 hin lira sarfedildi. Fasılda 15 li
ra bırakalım da ileride liyakatli bir 
heyet gelirse tekrar kabul :?:eleriz. 
Şimdilik bu faslın bütçeden tayyını 
trklif ederim. (Muvafık, muvafık ses 
!eri.) 

Dil encümenide gitti gürre 
Maarif Vekili kürsüye gelerek 

Talat Beye cevap vermeğe ba'.\ladı: 
''- Biı· lisanın yeniden t~siı.i 

mevcut llıgatları nakletmekle kabil 
değildir. f!'yrı ay!"' tetkik etmek, uğ-

·eni Rusyada ihtilal devri ıeı;r11 
İla ve in-:a dtvri ba .. Ianuştır. Ve', 
luyor ki onda c;ok muvatfoak oiu1° 
Sınai ve ıiraı sahada çok ı]eri gıd , 
tar. Bu tth'ıkcyi alacagımtz tedb' 
nasıl bcctaraf cdcccı;iz: r:saslı 0 ' 

dı .... ünmek mccburiyetind yiz.~ 
Halil B y bundan ~onTa ı;on t;eııe t 

devlet butceleri ve ihracatımı.-: hak1': 
Tail.kanılara · ı;tinat ederek tahlille( 
tı 'e buhranın nerelerden dobdı.1$, 
kuraklıgın ve umumı buhranın 1nc:ıtl 
timizdeki tesirini izah etti. Ve ili\' 

ti: 1' 
- Hı.ılı yuri.iduk. Bunu ce<;Cf1 -.. , 

gene bu k •rsüdcn Oyledim. oıtl..,.ı. 
<"arptık. Durakladık_ Fakat hı.ıh Y 
ınck millet namına ş,erefli bir tıare 
tır. ~ 

1-iı:.r.h yi.ırurken n~emlekette gor 
mi.iı iroar l areketlerındc israf yaP 
mış.ur. Tctk~katım bunu gO~teriyof·ıc: 
<lan sonra ouacağımız tcdbırler ço 
dü!'lunlilürken terakki ve inkişaf ııı 
:;.oÔdiı ne1:.e alışmalıyız. 

Ti~arct oda-.ından istatiı;tiklc' 1 

dim. Muhtelif viliret •erde ,ördu:ı 
ticarete kar~ı meyıl V'lrdır. sta~.;ı.r 
930 seOC:>lndt ()C)Q kişi ycnıd 0 tll 
g1rmi:nir. Bu gO:.tcriyor }n m'Jletıfl 
sartti kuılmıyor İşsı hk: artmak ıe 
kcsıni ~Ostcriyor. tı1 
İhrMat ü:,irniz.e ehemmıyct ,cı 

yıı. Ziraat boı.nlc:ası bilha a ihracat 
vaddımııı yeti~tircnlere azami 11 

yaparak bu cephr:mizi takvıytyc C 
nıadılar. 

Almanl:ırııı du-.tiı~u 11;aziyt"t1 b 
sunu:ı. Avrupanın cu l udrtth b.r · 
tı olduı;u halde büyUk Lır tcşc.v\'U 
kıbeti mcçl?ul bir vaziyette bu'?
rux. Binaenaleyh müe ·:r \c cıc 
tcdbiı ahnak i.ıdira~ın~y1z. . ıı1 

Mütehassıslar ır.tırttlım. P.ı ır1 
hassıslar1a bır iktısat proKraırıt i", 
Jar. Memleketin verim noktal.t 1• ı 

58
11 

edilsın. Ve ondan sonra ıktı ;ı.dı , 
hasredilmek uz.ere istikraz akt"d 

Diğe · bütçeler 
Halil BC'yirı alkışlanan hc>-aJT t 

sonra Bolu meb'u u Şiiktu Bt'Y 0 Jr; 
Jartmı:ta ehemmiyet vcrilıne i hİ 
beyanatta bulundu. Saat geç 0 

Eskisehir ınl"b'usu Err.in Bey O 
tar ~eyanınrla idi. Cuınarteı;ı -:le 
dilme~ ı zere ccl e tatı.l. f'dild t 
Aynı giın İkusat vc:kı 1 ı u unp st 

ta bulunan f/ıilli Mudafaa YC" to e 
Telgraf butcelcri ile vandat ~u. 
riic;iileccktir. Çok nıuhtcı:ncldır Jii.rı 
cc r.ııiT.akeı e i rrı 
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uhte em Halkın Na
Dikkatine: zarı 

COLUMB!A rrramofon ignelerinin taklitleri mevwdiyeti hususunda muhterem halkın 
razarı Cikkalini cdb~deriz. 

Filhakika, bir mücldettenberi COLUMBA ismini taşıyan taklit iğneler piyasay;: 
ç karı'.m .şt·r. 

Bu t:ı'dit iğneler·n amılleri, halkı aldatmak maksadile hakiki COLUMBIA iğneler: 
.·u u•u·tın ~eak, boy, şekil ve bandro!unu tamamile taklit etmişlerdir. 

Hak ki COLUMBIA iğnelerinin taklıtlerinden tefrik edilmesi halk için pek kolaydır. 
"lu hususta aticicki tnfsi'itı arzederiz: 

1 - Sahte iğneler COLUMBIA değil (i) siz COLUMBA marka
sını t ~ıınaktadır. 

2-Hakiki kutular üzerindeki CO
:_.u ıBIA kelimesinin y<"'.lında bulu

sahte iğne ku
tularında mev

nan bu şekıldeki 2 musiki şeraiti ~.ııorıı cut değildir. 
3 - Kutu üzerinde 200 İ~ne buluunduğu işaret edilmiş İse de 

d rununda ancak 100 ila 120 adet bulunmaktadır ki bunu kolay
lıkla kontrol edebilirsiniz. 

4 - Bu taklit iğnelerin İmalinde kullanılan çelik o derece adi
dir ki plakı yarısına gelince aşınmış bulunmakta ve gıçırlı vererek 
plakı tamamen bozmaktadır. 

Bu iğae'.er adi Alman mamuliit;adan olup muhterem balkın bilhassa bu ıirkate ktqı 
müteyakkız bu;unmasını tavsiye ederiz, çünkü 200 iğne yerine ancak 100 ila 120 adet 
ijneyi havi kutular satılmaktadır. Hakiki COLUMBIA iğneleri. sahte iğnelerden daha 
'llba:ıdır fakat neticede sahte iğneler daha pahalıya mal olur ve memnuniyetbahş bir 
~cmere ~ermez. En iyi plaklarınızı tahrip edebilecek olan fena cins iğne olarak 

Kendinizi Aldatmaktan Sakınınız. 
İğnelerimizi satın alırken COLUMBİA markasına iyice dikkat 

cdıniz. C:~nkü ucuz, fakat fena ve net'cede daha pah_lıya mdl o''l.cak değersiz bir 
mal .atmağa (eredddüt etmiyen b:r bay'. tarafı~~an _aldatılabilirsiniz. .. 

Bu sahte İğnelerin piyasadan j(aldırııması ıçın lazım.selen teşebbus1tta bulunuyoruz. 
Yukarda arzettiğimız hususattau maksadımız ancak halkın nazarı dikkatını celp ve al
d.' nmaoıak için müteyakkız bulunmasını temin etmektedir. İngiliz mamulatından, birinci 
nevi çelikten mamul hakiki COLUMBİA iğnelerinden, 200 adedini havi bir kuta pera
kende olarak 45 kuruşa satılmaktadır ki beheri 200 iğneyi havi 5 kutuluk kartonun yani 
1000 i 'rnenin fiatı 225 kuruttur. Buna mukabil bazı düşOncesiz bayiler tarafından, ha
kiki COLUMBİA iğneleri yerine, COLUMBA markalı adi cins Alma-ı mamulltından 
taklit iğnelerin kutusu perakende olarak 35 kuruşa ve hatta 45 kuruş~ satılmaktadır. Bu 
COLUMBA mırkalı kutuda ancak ancak 120 adet iğne bulunduğundan, 5 kutunun 
muhteviyatı ancak 600 adetdir ki bunlar için 175 kuruş yani 1000 adedi için 290 kuruş 
tediye etmiş oluyorsunuz. 

Binaenaleyh beher 1000 iğnede 70 kuruş fazla 
vermiş ve undan maada adi cins bir mal almış 
oltıyorsunuz. 
COLUMBİA GRAMOPHON COMPANY LTD 1..0NDON, NEV - YORK 

[ lstanbu! 9elediyesi ilanları 1 
Otobüsler hakkındaki talimatname Vilayet 

~azetesile neşredileceği alakadaranca malum 
olmak üzere ilan olunur. 

B~yoğlu Belediye şubesinden: Bir merkep bulunmuştur. 
s~kız gün icinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. 

,. ,. ,, 
Müh,ıva..sırıa lut.ılm görUlen 60,000 kilo bcn,in kapalı zdl1 mlın•ka>ı

ya koıımu~tur '( · ıliplcrin ~armamt: almak iı;in her gün levazun müdtirlU~ü
nı: ıııLirac:ı:uları. ınunak .... JyJ girmek i~in l t:l5 ııralık tl!min:ıt mektuhile 

~artıı .une. tek.lif ın ku1bunu ve tİC!rec odasınd.ı kayıtlı nlduw,unü d:tir ve;'li· 

k.1\ ı muhLırlu zilrfa ~nvrırtl k. ihale gunli )).ın h ıt~u stı •s Q.11 peı~embc trünü 

'lilJt [;l e kddttr C'RCu~ncni daimiye vcrmel~ri 
,. ... 

Bedeli keşfi 165 lira 50 kuruş olan Beyo~ln belediye şu
be3i strtebabet odasının zeminine pazarlıkla margaJit yaptı
rılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve keşif e'Vrak,nı görmek 
1çin her gün, pazarlık ;çin 13 lira teminat akçe'erile 22·7-
931 çarşamba günü saat 15 e kadar levazım müdür:üğüne 
m<ir;ıc>atlarL , . . 

Bcde:i ke,fi 95 lira 33 kuruş olan Ü~kndar'da Sclimiye'Je 
Taya kadın çe mesi pazarlıkla tamir ettiri:eceklir. Taliplerin 
keşif evrakını görmek için hergJn, pazarlık için sekiz lira 
tem:ıtat akçelerile beraber 22 - 7 - 931 çarfamha günü saat 
15 e kadl\r levazım müdürlüğüne müracaatiarı. 

~Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert ··N. Gasson) 
( iDEAL BÜRO) 

un 

gayet güzel bir ıekile intişar ebnittir. 
Bütün lı adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaası 
Agah Bey kitapbanesi 
Muallim Halit kitaphanesi 

lıtanbul Mahkemei Aoliye 6 mcı 
Hukuk Dairesinden: latanbufda ..ı,u 
rna Tomrukta Bağçıvan oğlu soka~ 
ğıoda 76 No.lı hanede mukime Ma
dam Paralkevi tarafından mahalli 
mezkürda mukim iken ikametgilıı 
meçhul Meletyoı Kozmidi efendi a
leyhine ikame olunan boşanma da
vaıının tahkikab ili.nen tebligat ic
raıına karar verilmiı ve tahkikat 
7 / 10. 931 tarihine müıadif çartaınba 
günü saat ı4 te tayin kılınmıt bulun 
duğundan müddeialeyh mumaileyh 
yevmi mezkUrda tahkikat hakimi 
huzurunda isbatı vücut etmesi aksi 
taktirde gıyaben tahkikata devam 
olunacağı teblig makamına kaim ol. 
mak üzere ilin olunur. 

lstanbul Birinci Ticaret Mahl.e
meıinden: Türkiye it Banka ının 
Zaharya Menevidiı ve Galatada Ö
mer Abit hanında zemin katta 5 nu
marada mukim Mehmet Ziya ve 
Ko•tantin Haçopulo efendiler al~y
hine ikame eylediği alacak da,•aıın 
da mumaileyh Mehmet Ziya ve 
Koıtantin Haçopulo efendiler ilanen 
tebliğ ktlınan arzıhal ve müıtenidat 
suretlerine müddeti kanuniyeıi zar
fında cevap vermemişlerdir 

Bittalep Hukuk Uıulü muhakeme
leri kanununun 398 nci maddesi mu 
cibince ittihaz kılınan &tyap kararı

nın mezkUr kanunun 140 nci madde 
si mucibince ilinen tebliğine ve 142 
nci madde ahkamına tevfikan da gı
yap kararnameşİnin mahkeme divan 
hanesine talikine karar verilmit ve 
yevmi tahkikat olarak 29 eylul 931 
salı ünü saat 13,30 tayin edilmİq·· 
tir. 

Mehmet Ziya ve Kostanlin Ha. 
eopulo efendiler tayin kılınan gün
de mahkemede isbatı vücut etmedik 
leri taktirde mübrez 5 kıt'a senet 
zirindelııi imzalarını ikrar ve muhte
viyatı olan 800 türk liraoını kabul et 
mit ad ve bi; daha mahkemeye ka
bul edilmiyecekleri tebliğ makamına 
kaint olmak Üzere ilin olunur. 

Üskiidar Hale sinemasın
da "Kafe şanta11 •. 

1 Umumikütüphanekülliyatından-. POLYDO --
N- 1 - Küçük Deniz Perisi (Anderson)ı 
N- 2 - Casus Çocuk (Alfonı Dode); 

N. 3 - Dilenci (Gi da Mopasan) 

N. 4 - Müstatil Sandık (Ec!gar İkon Pııı 
namındaki kitaplar çıkm:şt:r. 

Fiat: 10 !. muştur. 
Bütün kit~pçılarla guete s:ıtıcııarı·ı.ün ı~teyin':

Eundan S01ra her halta çarşamb:ı. gün'eri :ı:i_eki es!r!er 
muntazaıncn çıkac ' kiır. 

N, 5 - Bir boğaz ağrısı (Jorj K:ırt~':n); 

ı N. 6 - Divin (Alber Same. ): 

1 N 7-8 - A bn Böce'. (E-r;.U' Aan Po); 

1 N 9 O ·ı . ' . G · ' d 1 · - n ı.cı ~ar es e:- ~ rım. ~ar c1 r) 

i
l N. 10 - Ar1·a aşım (Mak•im Go ki) 

UMU İ t<ü1·üPHANE 
i ! NEŞRİYAT YURDU 
1 

ı Neşriy t l!'IZ te·:ali ed cek oba ve elde h ız,r:am:ıl1 • 
üzre bu'unan c,c,·!er: 

A. - Çocuksuz (İ~ıt H~rmm); 
B. - lns.!nhğın başlangıçları (R~,e Vem ·au); 

Bu kitap üç kmmdan iharet ve res mJ:dir: 
a) İn~an eskiliği; b) İnsanlığın tekamüiü; c) İnsanı:ı 

başlangıcı. 

C. - Sırlı Pastil (Hanry Bernay). 
(İnsanlar madden:n g:zli knvvei!erine galt"be çaldık· 

tan sonra cür'etlerinin ••erede durac1ğını k:m kestire· 
bilir? Bu roman gençliği fennin en meraklı m!.el• lerile 
istinas t ttirece '.ı : zerre, t:ş.·'Jatı, ve i ıhil ~li, ve bugünün 
hulyaları mesab,.sinde olan şeyler'.n yarının hak'k ti o'a
cağın• göste~cc'!ktir). 

D.- Yı!z sene uyuyan adam (Hanr; Bernay). 
Bu kitap fenni:ı, t~rakkinın, v_e m!deniyetin romamdır. 11 
Naşiri: Rek"am Matbaası - htanbnl Aııkar.ı caddesı_· _I 

ı~eşit Efendi Hanm 'a No. 11 .J 

p 

~lFilE HlNl~1 
No 51123 

" 51127 
" 51613 

RK ve 
~ 

Pl JINDA 
Hikm Rıza Hanım, Darattalimi musiki, 

Ork~stra, Caz, Daı:as ve saire 
Dühuliye 5, Meşrubat 25 kuruştur. 

Avd€:t için: Her yere yapur ve otobüs 
temin edilmiştir. 

MÜ J D El MÜ J D El 
AçılmJsı sabırsız'ıkla beldene-ı ve her tür:ü 

esbabı istirah:ıti temin edilen 

KIZ KULESi RLAJI 
açılıyor. Fiafar her yerden ehv·'n".lir. 

ilanları 

• 

Kiralık dükkan No. 4231433 Tcpcular clddeıi, Çavuşhaşı 
mahallesi Tophane, Senelik kira~• 96 lira, kiralamak açık 
arttırma 29 Temmuz 931 çar~amba 15 defterdarlıkda. 

(M. 930170) 

• • • - ı Satılık taşlar (.jedikpaş~da Gedikpaşa caddesinde jandar-

PORT ATI.F ~e rn ., n gto n ma imllatba:ıesi karş•sıntla es~d tiyatro arsasında mevcut 
moloz ve kabı yonma taşlar:yle mermer sütun parçaları sa· 

YAZI MAKlNANALARl 100 LİRAYA 
Mode l\IIodel 

T. 
130 
Lira 

c. 
100 
Lir2 

Türkiye için uıoum acentaları: SIDNEY NOWILL ve ŞÜ
REKASI G3lah Billür sokak No. 6-7 Telefon l3···oğ•ıı 892 

........................ ~--------· 

BÜ ÜK TAYYARE 
Piyangosu 
il. ci tertip ı. ci ketide 

11 AS)ustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Jandarma imalathanesi miidürlüğünden: 
Jandarma kıt~tı ihtiyacı içm 5500 ila 7000 çift kundura 

kapalı zarf psulıle sabn alınacaktr. Münakasa 22· 7-931 tari
hine mUsaılif çarşamba günü saat 15 te Gedikpaşada jan
darma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname imaliithanede 
mevcuttur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

f daremiı için pazarlıkla mubayaa edilecek sabun ve hırda
vat, toz tütün ve saire gibi (17) kalem malzemenin itaııoa 
talip olacakların ıehrihalin (20) inci pazarteıi günü teklifat
ta bulunabilecekleri malzeme müfredatı mağaza da:resine 
bilik kılındığından bunlar hakkında tafsilat almak için de 
(Cumartesi - Pazar) günleri mubayaa kalemine müracaat 
edi:mesi v.e nuı~unesi birli'<te olm ıyan , e saat on bir buçuğa 
kaoar verıloıemış olan teldifatın nazarı itibara alınmayacağı 
ilan o!unur. 

'tır. Tahru n edilen bedeli 124 liradır. Satış açık arttırma 
' 19 temmuz 931 çarşamba 15 Defterdarlıkta ( M. 929-1076) .... ,. 

Satılık Kerestelik ve Odunluk ağaçlar Hadım koru orma· 
nıudan Ayaıağa köyüne kadar derenin iki tarafındaki balta 
darbes•le işaretli 42 adet kızıl ağaçlar müzayedeye çıkarıldı. 
Tahmin edi1en bedeli 44 lira, aabş açık arttırma 30 temmuz 
931 perşembe 15 Defterdarlıkta (M. 931-66) 

*** 
Satılık Buhar makinesi ve Elektrik Malzemesi ve Saire 

Karadeniz sahilinde Kilyos ile Karaburun arasında Ağaçlı 
, ve Ayazma linit kömür madenleri mevkilnde buhar makinesi 

ve teferrllatı i1e elektrik makınesi malzemesi, vargele 
makinesi , teferrüatı divarcı ve demirci malzemesi, balyoz 
kürek, kanc:ı va saıre makine aksamında iıtim:ııl 
edilebilecek cİYata, somun çelik ve demir parçaları ki 
cem'an 94 kalemden ibaret malzeme ve saire satılıktır. 

Muhammen bedeli 3160 liradır. Sahş açık arttırma 29 
temmuz 931 çarfamba IS Defterdarlıkta. (M. 929-1055) 

• • • 
Kiralık Dükklıı N. 16, Kasımpafa Tersane zindan kapıaı 

senelik kirası 425 lira, kiralamak açık artbrma 29 temmus 
931 çarşamba 15 Defterdarlıkta (M. 930-25) 

• • • 
Kiralık Oc!a Kumandanlık köfkii civarı Yıldız Beşlktq, 

senelik kirası 24 lira, kiralamak açık açttırma 29 temmuz 
931 çarşrmba 15 Defterdarlıkta. (M. 930-34) 

• •• 
Kiralık Bostan Kadıköy Fenarbahçede 12 dönllm boıtaa 

mahalli 3 sene müddetle kiraya verilecektir, senelık kira• 
40 lira, kiralamak açık aattırma 29 temmuz 931 çarfamba 
15 Defterdarlık. (M. 929-1115) ,. ... 

Kiralık bahçe Kaldırım yolu talimhane meydanı Çengel 
köy, sekiz buçuk döni!m meyvalı ağacı vardır senelik kirası 
50 lira, kirahmak açık arttırma 29 temmuz 931 çartamba 
15 Defterdarlıkta (M. 929-1099) 

• • • 
KlRALIK SEBZE BAHÇESl Ayas ağa çiftliği müttemi

liitından Pırnal keçe mer'ası içinde 25 dönüm, 3 sene müd
detle kiraya verilecektir. Senelik kirası 125 liradır. Kirala
mak açık arttırma 19 Temmuz 931 Çarşamba 15 Defterdar· 
lıkta (M - 929 • 1056) 

• • • 
Kiralık ev; kağıthane çağlıyan köşkü miiştemilôtın:lan 4 

oda ve mutbah senelik kirası 100 lıra kiralamak açık arttır

ma 29 Temmuz-931 Çarşamba 15 defterdarlık (M. 929-110'.J) 

Kiralık kulübe yeri No. 38-5 Haydarpaşa tıp fakültesi 
yanı, senelik kirası 108 Lira, Kıralamı.k açık arttırma 29 
Temmuz 931 çarşamba 15 Dcfterdarlıkda (M. 929-1089) 

lstanbu) 3 uncü icra memurJunun olanların mahallinde mem~7 
dan: Bir borcun ödenmesi için mah.. racaatları ilan olunur. 
cuz ve paraya çevrilmesine karar ve- - 1 1 h I 

3 
.. . -.------

. 'f b. ·· 1 an u uncu ıcra m urlu.. 11 
rılen 330 çı t çorap ır toy m kına· d s· bo 
•• bir Simenı marka el('ktrik n1oto.· ru 1 anr: ırh rcun t mini için m u • 

. ve t•ru tu mıilcarrer bal l l ~ •di 
ve saıre 20 temmuz 931 pazartesi • . . 

E~ın Zorb.;ı efcndının d •gı -nıe-rınde 
saat 10 da kapalı Çar,ıda Kürkçııb· m vcut 6000 kıy buwday n 7 JI 
de 24 No. lu dükkanda açık arttır• taııhindc çarJamba t 12 de ~>hı· 
ma i]e paraya çevrileceğinden ~.t~it> re bi>ı·aa.iında ıul.lla.c 31 "IJ.r olun n 
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F ord F a'fJrikasınm 
Faaliyeti 

FORDotomohll kumpanyası, zahiren icrası pek müşkül ve miithiş işleri deruhte ermekte katiyyen tereııüt 
etmediği cihetle , mukaddema istanbtİlda. Topanede köhne bir halde bulunan binaların asri bir oıomobil 

rabrikası haline kalp olunması, diğer memleketlerde oldugu gibi ,Türkiyede de pek müthiş işlerin başarılahilirı
diğinı kuvveden fiile ihrac etmiştir. 

Şimdi Ford otomobil kumpanyasının malik bulundu~u pek azim bir sanayi teşkilatına bazı kimseler vakıf olduğu 
gibi, bazı kimserlerde fabrika ibnası ile m3'kinelerde icra edilen hakiki ve fevkalade terakki yat hakkında mallı -
mattar olmuşlardır; işce bu mürur eden pek cüii bir müddet zarfında Tophanedeki Ford fabrikasına dahli 
olan eşhas şimdiye kadar bu memlekette tatbiki ğayrı kabil olan fen ve sanavi terakkiyatı ile ülfet pe)da ederek 
ou vadide mallımatlarını inkişaf ettirmışlerdir. 

Ford teşkihtını temaşa ermiş bulunsa ediniz,Ford otomobillerinin tartı imallerine daircüii biı malümata destcris 
olabilirdiniz. Faraza, lavha halındeki çeliklerin ğayet çabuk olarak mükemmel ve muntazam bir surette otomo
bil karoserisi şekline kalp olunması cidden hayretinizi mucip olacak bil" fevkaH\dell~in mevcudiyetini ima eder. 

Şimdi her bir iş gayet muntazam bir sistem dahilinde icra cdilmekdedir. Hiç bir hareket bcyhııde yere matuf 
de~lltir. Fabrika dahilinde her bir aksam ve ıeferrüatın temiz bir surette yerli yerlerinde bulundurulması, 
'filrkiye de satılan Ford otomobil ve kamyonlarının son derece dikkatli olarak imal edildiklerini izhar etmektedir. 

Türkiye de asri Ford otomobil fabrikasının imi\llltta tatbik ettiği şayanı hayret faaliyet müspet olmakla, TUrkiye 
de satılan hu&usi, taksi ve kamyon ~lbi her sınıf Ford mamuliltı bu memleketin refahı ve sı.ıdeıile hakikaıı•n 
alakadar bulunduaunu remsll etmekdedir. 

plKKAT: Bu maliıınat Topaııt Ford jabrı7ıaJJ teşkiftitı hakkı11da 
ıertıp edilen makalatın ikınci faslını ıhtıva etmekdetır. 

LINCOLN Fordso~ı 

-
FORD MOTOR COMPANY EXPORTS lNr 

,. ~ 
• 

•• 

Tahta münakasası Türk Korsanları 

Pendik Serom 
dürlüğünden: 

Darülistihzarı •• mu-
Baştan başa heyecan, şan, şeref dolu Türkün büyük roma

nıdır. Barbaros, Turgutreis gibi kaptanlarımızın kahraman
lı'darım ve Avrupayı nasıl titrettiğini burada r~receksiniz. 
Ciltli olarak 2 liradır. 

Adet 
1000 
600 
700 

13X28X400 
13X22X400 
2X22X400 

2300 Y ekiin 
Pendik aerom darü;istihzarı 'için a!~ni münaka3a suretile 

aıübayı.asına lüzum görülen yukarda mıktar ve ebadı &öste
rilen 2300 ad~t sandık tahtası 25 temmuz 931 tarihine mü
'ıadif cumartesi günü saat on dörtte ihalesi icra olunmak 
\zere münakasaya konulmuştur.Şartnamesini &örmek iste}eeler 
lier gün Pendikte serom darlllistibzarı müdürlüğüne, Fındık
lıda gi: zel san'atlar akademisinde yüksek mektepler muhas'3· 
beciliğine ve münakasaya iştirak el mek isteyenlerin dahi yevm 
ve saati mnkfırda mezkür muhasebecilikte mütefekkil müba
yaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Gözlerin Sırrı 
Nur Tahsin Hanımın hissi, zarif, bir romandır. Bilhassa 

okuyunuz. 40 kuruş. 

Genç Kalınız 
Hayatınızda mes'ut olmak, genç kalmak istermisiniz? Bu 

kitap sizi hiç olmazsa yirmi yaş genç bırakacaktır. İlaçsız, 
masrafsız... 75 kuruş. 

Molla Mehmet 
En çok seveceğiniz bir eserdir. Eski medrese hayatı, kız 

kaçırma, eşkıyalık, sahte doktorluk ve daha bir cok meraklı 
şeyler. 50 kuruş, 

D<int Kişot 

· ı 

MÜHiM BiR KEŞiF 
Dünyanın en meşhur kitabıdır. Bol resimlidir. Gülmek, eğ

lenmek isterseniz derhal bir tane alıp okuyunuz. 50 kuruttur. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

BanKa tonııner~iJale 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyabin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası 

veya do'.arı frank olarak 
satılan bu çekler sayesinde 
nereye gitseniz paranızı ke
m'lli emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 

her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda trenlerde 
iıu çekleri en küçük tedi
yat çin nakit makamıuda 

kolaylıkla istiın1l edebilir
sin:z. Trave'l~rs çekleri ha
kiki sahibinden başka kim
senin kul anamayacağı bir 
şekilde tertip ve ihtas edil· 
miştir. 

' 

.... D . İHSAN SAMİ 41' _

1 Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilat- ) 

!arına karşı pek tesirli ve 
taze aşıdır. D:vanyolu Sul

tan Mahuwt tiirbesi 
No. 189 49-• 

Türkiye iş Ban-\ 
kasından: 

15 Temmuz 931 tarihinde 
Donanma tahvilatının icra olu
nan 46 ıncı keşidesinde amorti 
isabet eden tertip numeroları 
berveçbi zirdir. 
Tahvilat Tertip numerolan 
3904,_ 643, 7887, 1936, 
5316, 7026, 7849, 3346 

ikramiye isabet eden 

ikramiye 
3000 

100 
50 
10 
10 
1c 
1C 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

numerolar 
Tertip No. 

643 
3346 
7887 
5316 
3904 
5316 
7849 
7787 
1936 
7787 
7026 
1936 
'i787 
3904 
3346 
3346 

643 
7849 

Sıra 
17 

2 
96 
9 
1 

79 
6 

l3 
3 

37 
17 
70 
86 
9 

95 
19 
77 
90 

Baladaki tertiplerin hizala· 
nndaki gösterilen numerolar
dan mütebaki sıra ve tertip 
numerolarına l.amilen amorti 
iubet etmiştir. 

İkram:ye ve amorti bedeli 
22 Temmuz 931 tarihinden 
itibaren tediye edilmeğe baş
lanacaktır. Amorti bedeli 
beher tahvil için bir Türk 
lirası on kuruştur. 

Veni 

TAVUKÇULUK 

Mı.•llim 

Cafrr Fahri 

Sizi rahatsız eden 
bu karın şişkinliğin! 
izale ediniz. 

(' Hafif L 1 N 1 A ıenlUrGnD glyinlı. 
Vuc.udıJrtllzda •••tudiyetini bile hıssıtı .• ı1e 

ıinı2. Giydi~iniı anden itibaren wOc'6d0nUz hr 
bir çok sanllm•I,.. incelecıktir. Fızlı oıarı 
Ye eıUıikJ trlkuunun dıiral Ye mOeuir wıı 

sayesinde zahmetsiz we r•rucu reıimderı ıri 
rı• bulıln ja;;/a semizlili lzıle eüceiıtir 

Bunu, mağuınuu ıalip tecnıbe edJnıı. 

•ırı.ınlZın lcuturuau we mecmu lrtifa.ını •ildir 
ııtresınize aonderüniı 

Fiıh : 17, lira - Siyah 20. lir• 
Safi ipek 34. lira - Siyalı 40. lirl 

ıaımz, Beyoğlu'nda Türı 
meydanında ve İstiklal ca 
.._dP.sınde 385 Numerodı:ı 

J~· 
.n;;19azaıarında satııır 

P..,RI~ ı •••· Ro•ld. da••••• 

--------·----·--- _____ _.. 

ÖLÜM OAlARllf 
• • • • 

1211'1 TAKIP 
EPER 1 • 

HAŞARATIN, hastalıkla· 
rın en mühlik vasıtal 

sirayetini tsşkll ettıklerl 

hepimfzce malümdür. Ala· 
lumum eüprüntUlerde ya· 
şarlar ve oradan elze ll'&le 
rek mühlik hastalıkların 
tohumlarını beraber ııeu. 
rlrler. Onun için. onlar 
sizi öldürmeden evvel siz 
onları öldürünüz, Flit 
püskürtünüz. 

Flit; slnsk, sivrisinek, pire, karınca, ıı;ııve, 
tahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum~ 
larınl'lmha eder. Ha,aratı öldürür fakat insan
lara aeıa zararı yoktur. Kullanılmaaı kolaydır, 
Leke yapmaz, Flit'I dlli'er hatarat imha edici 
eczalarla teşvl11 •tmeylnlz. Siyah kUfllklı ııarı 
tenekeler uzerlnö• asker marıuuıını isteyiniz, ,· 

\ ....... 1 ·"·---· i:.:: .... :; 
' .... ~t!-_..,til' 
1 3 

~. _,, -1.. 
'1116 llll'61Mlıl timi~ ıtmık lllfkıalılı flit. ııhııı nı#hlrll tuıtılmlf 11ıııll' 
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Erzak münakasas1 
Hava Makinist Mektebi 

Satınalma komisyonundan JI 
Mektebin mayıs 1932 nihayetine kadar, Et, Ekııı" 

erzakı mütenevviasile yem, mahrukat ve sair ihtiya' f 
temmuz 931 tarihine mCsadif pazartesi giinll saat 
ihaleleri icra edilmek üzre kapalı zarf usulile ayrı •Y1' ı 
nakasaya konulmuştur. 

Mıktar ve şeraiti sairesini öğrenmek için her güıı Jll 
idaresine ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin de >İ 
namelerin!1e yazılı olduğu üzere teminatı muvakkııl i 
BAKIRKÖY mal sandıii'ına tevdi ettikten sonra ihı•1 

cekleri memhur zarfları ihale saatinden evvel Yeş' 1, mektepte müteşekki~ komsiyon riyasetine tevdi et~I 

iktisat Vekaletinde~· 
200 Kilo Sulfat dö istiriknin şartnamesi mucibince p. 

zarf usulü ile münakasaya vaz olunmuştur. Talipler!~JU. 
nameyi almak üzere fİmdiden Ankara'da lktiıat v 
mübayaat komisyonuna lstanbulda birinci Ziraat Müdiltl. 
müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak için de yevf1l1/: 
olan 9 eyliil 931 çaııamba güniine kadar bedeli muh;!J' 
olan (10,000) liranın % 7,5 üzerinden teminatile 
teklifnam~:erioi mezkur komisyona tevdi etmeleri ve~ 
mezkürda saat on beşte de kom.syonda hazır bulıı~ ~ 
ilıin olunur. Nt 

~l: rnleketimizin tanınmı~ mü· 
dwis doktor ve kim)'akerlerin 
den l ladi Faik, Nazmi ~.af, 

Cel~lyan, Omcr Şevket 'c Os· 
man · eralcttin Bey terin tahlili 
kim ve' i 'e tecrübe neticesinde 
veriltn •apurlarile tezahtir eden 

1 Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi 1 

--- ı Tavukçulukta muvaff k olmak ve 

-venı· çıkan ala.A p3 ra kaıilnmak için muıla~. hu 

------ ·---------------/ il 

Hava Makinist mektebi 'Y 

Lir hakikat 

Ti SAH 66 
(GROGODİLE) markalı Tıraş Bıçakları 
l J;:ı;fi~ l'i \' ç \·cli~in<.len m.ımul olup cildi tal,rış ctmı-1 ... tara\·ct \C 

~uıellııt; tel\ it <den iktı<ıdi lıir alettir. llekimlcrlmiıin raporlarınil 

it:m;ır ede tt\ her \erde '\' .\ ı, 1 Z htt hrçal..lan ara) ınıA. 

Bı\ııkl:ır 1 n ıızcrinr üh nuınara~ı bulunnı;ı~ına Üik~at ediniı. 

Yt~•oc ticpo."ı; l«anhul (.'içckpaıar l;tirntiy&l'.İ r lan .\ı>. .'i 

... _kitabı okumalıdır._ ... ' Satınalma komisyonundan: 

B A H E 
Mektep atelyalarr için bir adet testere ve bir ııde. t ıııJ& ' 

lstanbuJ Mahkemei Asliye 3 iın-
cü Hukuk Dairesinden: tezkahı ve fizik alah pazarlıkla mübayaa edilecektıf• 

lvan efendi tarafından Ma,!am 28-7-931 sıılı gilnii saat (14) ce Yeşi!köyde mektepte 
Atina aleyhine açılan boşanma da- lacal.tır,. Tal:plerin şartaamel~ri görmek üzre her ~0~ 

BOMONTI KISI 
l'<'tn•be ediniz. t·:msali ar:ı>ında bıı nda<ctcc hi~ bır rakı y,ıktur 

Kilosu 200 Kuruştur. 
150, 250, 300, 500, 100«! gramlık ,ı,eıerde 

30 50 60 100 200 kuru,a satılıyor 

~•••• Her yerde arayınız 4411._0 

vası üzerine olbaptaki dava arzuha· tebe rr.Jracaatları. 
li kendiıine berai tebliğ gönd<ril
miş ise de ikametgahın meçhul ol
duğu beyanile bila tebliji iade kı

lınmış ve bitıalcp ilanen tebliği ka
rargir olmuştur. Tarihi i18ndan iti~ 

haren bir ay zarfında cevap verınesi J -----

lüzumu ihtar olunur. 


