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Lozan'ın 
Yıldönümü 'Bugün; 

Sekiz aene evvel bu gün 
n çektiğim bir tel_gr."fta 
asmı haber venrııtbm. 

b••t•• ~:ı;:~ u un 
Türkiyenin 

cihana tasdik 
in _ Kadim Lozan katedralinin bü-

uk çanı demistim. Bugün saat üçü 1 

· nni g~erek, ~henkt~ sad.~l5ile ı 
lhün imzası?• cıhana .•lan ettı. 
Tam bu dakıka, heye!J murahha.a 

ıaıidf •eı•imiz hmet Pa,a Lozan •u!h~-
ini te~kil eden mukaveleleı ın bı

~t'inc!ıinj ım~a etmiş bul~nuy?ı·du. 
111!11111111111 ... ekız sened ı r, Lozan kelımesı her 
!...---" ıeliffuz edildikçe, kulağımda aynı 

da çınlayor. Kalbimde ayru heye-
can can]anıyor. . 

Çanın ilan ettiği bu imza m~·aıı
i, bir taraftan Türkiye beyetı m~

•ahhasası claha doğrusu o heyetın 
UJ::ide r;isi, diğer taraftan da bü

tün bir cihan husumeti araımda al
ay devam eden çetin bir mücade

nin •on safhası idi. lamel Pa§" Lo-
2.ana gittiği zaman, V erıay muahe-
desi imza edileli üç sene olmuıtu. 
Fransızlar Ruhr'u işgale hazırlenı· 
)'orlardı. Harbi umumide mağlup 
ola.o Avusturya, Macar;stan ve ~ul

aristana lmzalananSain 4 Gennaıne, 
Trianon ve Neuilly mualıedeleri ise, 
il..i &ene evvel imza edilmitti• Bina
•ııaleyh Lczanda lamel Patanın 
kartıla~tığı zihniyet a•ai•. l'.ukarı 
Ju idi: MağJUplar :zümreaının 90 .. 

nunc:u uzvu il; hesaplaşmak zamanı 
Relıniıt1. gerçi aradan geçen iki se
rıe ~•rf ında vaziyette azacık !ebec:l
dül hasıl olmuştu. F:ıl<at nıhayet 
&:aliplorin h3kim "'lıziyeti hiç bir ~u· 
retle ihJli eJilmemifti. Bu cün dahi 
Alnıanyaya l•arıı nıuahecı.lerinde 
hit,J~ ayr ı vaziy~ti almayorlar mı? 
htanbuıdaıc hükümet taslağının 
İınu ettiii bir Sevre muahedesi va.~· 
dı. Galipler "fedakarlık,.? olma!. u
aere ufak tefek tadilat yaparak bu
nu bize kabul ettirmek iatiyorıardı. 

Isınet Patanın bu zihniyet il~- m~
cadelesi müzakeratm en ınutkül 
•afhasını teıkil etmi,tir. Bu, konfe
•tlnsırı küşat merasiminde batlad: 
ve aonuna kadar devam etti. Konfe-
• nnıın küşat merasimine ait prova- 1 
nu onlar yanmışlardı. Programa 
ıore. konf•ran• zçrlacak Lord Gur
Zon da bir nutuk aöylcyeeek, f~t 
lıi~e kel:"' hakkı verilmeyecektı. 
Filbakik~ konf eran• açıldı. Curzon 

t nutkunu ıO .. Jedi. Fakat arkaaından 
i smet Pata,- sür ıeıile ve vakur li
~nile Lozana niçin geldiğimizi an
lattı. 'Bu, sulh müzakeratının tam 
Lır müsavat dairesinde ~~eya_n et· 
m . "i geldiğine daJr ı1k ı~aret 

esı . ızım • • ·.ı·ı 
İdi. Harbi umumiden bcrı ışı ı me-
ıniş bir idda idi. Fakat lamel Pa'j&, 
hunu her vesile i1e ve o kadar ısrar
la ileri sürdli ki, nihayet Gurzou'un 
l>ıağrur lisanı bile bu prensibi !es- . 
liın eııi Bu itibarladır ki Lozan mu
ahedesi. harpten sonrak siyaset ale
tnİnin ..:ıüsavi şerait altında müzake-

- re ve aktedilmiş ilk muahedeaidir. 
Ve cihan tarihine de bu yolda kay
dedilecektir. 

Biıyük bir iıbide yakından tcmaıa 
dilemeyeceği gibi, Loanın büyük
lüğünü ve ehemmiyetini de ondan 
"~kla,tıkça anlayacağ!z.. !;oz~n ·~ 
1c.ı2 tene evvel imza edıldıgı gun hır 
•ulh ınuahedesi telakki ediliyordu. 
Bugün bir devletin istinat ettili te
mel taıı olduğu herkes tarafından 
takdir ediliyor. Ve aradan senel~r 
&eçtikçe bunun şümUI ve ehemııu
Yeti daha büyük vuzuhla anl&şıla
c:aktır. 

Lozan kelimesi ismet Pa§"Dln İs
tnile tev'em olmuttur. Ve ~unun '!_e 
bdar haklı bir nisbet oldugunu m~
"11reı-atı yakından takip edenler bı
lirler. Lord Gurzon'dan en küçük 
devletlerin murahhaslarına kadar 
ha.zan kendisinden yalvarant bazan 
'<endi ini tehdit eden ve enva~ tel
kinatla funu bunu koparmağa ça!ı
§;ln müttehit bir husumet dünyasıle 
karııJaıtığı yetmiyormu~ gibi, l~met 
Paıa bir alay garazkıir ıle de uııraı· 
inak mecburiyetinde kalmıttır. Fa
lraı bu mü,külat karı11ında metanı; 
tilli kaybettiğ bir an olmamııtır. B~
likis eazetecilere kadar etrafındaki· 
le.,e metanet tavsiye eden ismet Pııı· 
fa olmuştur. Konferansın inkıtaa 
uğraması tehlikesi karıısrnda L.aç 
defa tebeısUmle yanın1ıza gelerek: 

- Metin olunuz. Davamızı anin· 
tacağız. 

Dediğini hatn·)ıyorum. 
Lonzan konferansınm bundan ev

\'e) de bir veıile ile mevzuu bahsetti 
ilm ve yalnız benim fahit olduğum 
ulvi bir manzarası vardD' ki, bunu 
tarihe hediye etmek için bir defa 
daha tebarüz ettirmek isterim. Mu
.ııedcnin imzalandığı gün idi. ismet. 
l'aıa 0 gün Japon heyeti murnhha
••ıı tarafından ıercfine veril~n bjr 
:Uyafetten ıonra, kitibi umun_ıı ı:e~
fik Kamil Beyin odasına gıtmıştı. 
Kendiıini tebrik etmek için odaya 
girdim. Neşe içinde idi. 

Her vakitlci gibi bol iltifatlarla be
ni kar,ılndı. 

- Artık ne is.tcrse:n sor. Her şe-
yi söyleyeceğim dedi. . . . 

Ben ı,cndisini tcbrjke geldığır.ı• 
g~Yleyince yüzünde korkunç bir cid .. 
d•yeı belirdi. 

- Bu, dedi Şefimin cseridiı. Şun 

Milliget'in tarilıi resim Tcoleksigonlarından: ismet Pş. 11e diğer 
murahhaslarımız mualıedegi imzalıyorlar 

Türk istiklalinin kayıtsız ve şartsız 
• olarak tasdik edildiği gün .• 

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

8 sene evvel buğün bütün bir cihanı husumeti yenip 
hüriyet ve istiklalimizi gene onlara tasdik ettirmiştik .• 

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

B ün Darülfünunda I ozan Y-Ününü muazzam tezahuratla tes'it ede~ğiz 
ug ze tekrar hatırlatalım: Sulh miiza- ı 

J'smet Pı. im:zoyı müteakip 
/so1ıçre reisi cümhuru 11e 
ceneral " Pelle,, ile birlikte 

Bugiin Lozan sulhünun sekizin· 
ci yıldönümünü teıit ed.iyoru.z. Se
kiz yd evvel, bugün Lozanda, çetin 
müzakerelerden, aylarca ıüren ıid
detli münakafalard&n sonra, Türki
yenin, hakkı mevcudiyetini, kayıt· 
sız ve ıartıız istiklalini tanıyan sulh 
mubadeaini, Garp devletleri imza· 
)attırdık. Lozan muahedesi, Tü.,.ki· 
yenin. Garp ve bütün dünya ile mü 
naaebatında, yeni bir dönüm nokta
sıdır. Sekiz yıl evveline kadar de.-
Jetler, bize siyasi münaıebetlerindc, 
konferans müzakerelerinde daim.ı 
hasta, parçalanınağa mabküm bir 
devlet muamelel.İ yaparlar, heı· mü

zakerenin, her konferansın ıonıı nda 
devlet ve miilet sıfatile istiklal hal -
kımızı bira< daha baltalayrp kırpar-

' 
d Halbuki Lozanda böyle olma-ar ı. 

d.r. Türk milletinin o zamana kadar 
in.kir edilmit, çiğnenmiş bütün hak 
tarını kabul ve tnsdikte rnusta r ~" ;ıJ

clılar. 
Lo.zan Türk tarihi siya5isinde en 

büyük zaferdir. Ancak bu <al'erıı> 
temini Türk azmi, Türkün yi.:ksek 
fedakarliği saye•inde oldu. yıllarca 
kan döken Türk, ayru kahramanlık
la Lozanda bütun cihanla çarpı~tı. 

Sekiz sene evvel imza edilen 1-o-

lb ·· nun tarih resini karİIE:rimi ~ zansu u "J: 

1 keratı 21 !etrinievvel 1922 de bat
! lanmıı ve 4 ıubatıa inlataa uğra• 
· mıfb. Oç aylık bir inkitadan aonı '" 

batta (sine! Pt- bulunduğu ~alde, 

murl\hh• slarunız tekrar Laz.ana git .. 

1 
tiler. 2~ temmuz 1923 de sulh mua
hedesini İmzaladılar ve Türkiyenin 

idamı demek olan Sevr muahedesi

ni ırene aynı cihan murahhaslor:na 

yırttırclılar. 

!.ezanı, bu büyük zaferi, bu,ün 
kü hür ve müstakil vatanı; ulu Ga
ziy~ medyunuz. 

Lounda Garp devletlerinin mu

rahhaslarile aylarca yorulmaz bir 

azmile çarpıfan ismet PJ. ıröaterdi. 
ği büyük kiyaset ve dirayeti ile bİ· 
ze bu zaferi kazandırdı. 

Lozan Türk kanından, Türk va
tanperverliğinden, Türk azminden 

Türk kafasından doğdu. Lozanı u
nutmıyalım, ve onu hürmetle anta. 
!un. 

Lozan ıulh bayramım her sene 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

/nıtltere morahlraıı w 
hariciye nazırı mllteoeffo 

Lord Girson 

Buğda_q buhranı 

Alınacağı bildirilen 
tedbirler kafi değil .. 

Mütehassıslar buğday ve köylü için 
daha şamil ve umumi 

tedbiler alınması kanaatindedirler 
Buğday ve buğday fiatleri 

karşısında köylünün vaziyeti 
gittikçe ehemmiyet kesbetmek 
tedir. Hükumetin çiftçiyi hima 
ye için tedbir almağa karar ve
rıtı iktısadi muhafilde büyü" 

------

-

bir memnuniyetle kartılanmıt
tır. Yalnız alınacak tedbirin 
henüz tebellür etmeınit olma
sı, Ziraat bankasımn bu itteki 
vazifesinin tavazzuh etmemesi • alakadarları bu mevzu üzerin-
de bir çok mutalea yürütmeğe 
sevketmektedir. 

Bu zevat içinde bulunduğu
muz mahsul ve önümüzdeki 
ziraat senesinde Türk buğdayı 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yeni Matbuat 
kanunu 

müebbet 
ettirdiği 

kurtul usunu 
' gündür ... 

,,.IEiiiiOiE!ii~~=tıııı 

Gazi Hz. 
Reisicümhur H:z. dün 

Y alo11adan avdet buyur
mamışlardır. Müşarüni

legh Hz. nin dahc bir 
kaç gün Yalo11ada kal-

ı maları muhtemeldir_:__ 

Yenı kadro ----Tütün inhisarında yeni 
kadro 

tatbik edilecek? nasıl 

iki milyon küsür lira 
tasarruf edildi, 

684 memur kadro harici/ j 
Tütün inhisarı umumi müdü 

rü Behçet Bey dün Ankaradan 
avdet etmiştir. İnhisar idaresi
nin bütçesi Meclis tarafından 
tasdik edilmiş olduğundan ya
kında tatbik edilecek yeni kad
ro ve tasarruf meseleleri hak
kında Behçet Bey atideki beya
natta bulunmuştur. 
-İdaremizde yapılan tasarruf 

iki kısma ayrılmıttır. Tatra ve 
merkez .. Tasarruf İmalat ve ınü 
bayaat ıubelerinin birleşmesi, 
merkez deposu tesisi, neşriyat 
şubesinin fen şubelerine, mat-· 
baanın levazım şubesine, evra
kın kalemi mahsusa raptedil
mesinden ibarettir. Fabrika ve 
deporlarda yeni tetkilit veya i ilga yoktur. Mülhakatta evvel
ce mevcut olan 38 baş ve mer
kez müdürlükleri yeni kadroda 
20 ye indirilmiştir. Başmüdür
lükler 4 sınıfa ayrılmış ve birin 
ci sınıf başmüdürlüklerin maa-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Meclis reisi 
Bugün geliyor 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Meclis Reisi Kazım Pş. di~Jc
rinden muztarip olduğu icin 
hekimlerin tavsiyesi üzerine 
bu akşam ekspresle lstanbı.J;ı 
hareket etmiştir. 

Dünkü bayram 

J 

• 

Sedat 11e Set/atla ognagon Samani 

Tenisturnuvarnız 
dUn başladı •• 

Musabakaıar çok he· 
yecanlı oldu .. bugün 
de devam edecek •. 
Dün Taksimdeki tenis kulü

bü sahalarında gazetemizin ter 
tip ettiği turnuvanın ilk günkü 
programı tatbik edildi. Karşı
latmalar çok güzel oldu ve çok 
nezih birtabaka tarafındanheye 
canla takip edildi. Bilhassa 
(singl) kadınlardan Miu Armi 
tage Miss Hecmıtra, Joffredi -
Gannaway maçları çok güzel 
ve çok canlı oldu. Bu iki ekip 
biribirlftl·ile çok çekittiler. 

Dünkü maçlar hakkında ka
rilerime daha güzel bir fikir ve 
rebilmek için maçlann galiple
rinin yaptıkları sayı adedile a
!ağıya yazayım: 

Osma., Naim - Orhan galip: 
Orhan ( 6-1 8-6, 6-3) 

Tregonboff - Z. Rıza Galip: 

Z. Rıza (2-6 6-1 6-4) 
Jaffe - Fazı! Galip Jaffe ( 6-0 

6-0) 
F. Harding - Cihat Galip: Ha" 
diog ( 0-6, 6-3 6-4) 

Ganoaway - Joffredy Galip: 
Joffredy (7-9 6-2 6-3) 

Mangeni - Karakat 
Karakat (6-1 6-2) 

Galip: 

Cemal Selim - Were Galip: 
Were (8-6 6-1) 

Muammer - Taceddin Galip: 
Taceddin ( 6-2 6-4) 

Mehmet Re19at - Dr. 1.met 
Galip: Dr. Jımet (W-00) 

Ali - Siyami Galip: Ali ( 6-1 
5-7 6-1) 

1. Cimcoz - Kriı Galip: 1. 
Cimcoz ( 6-4 6-3) 

(Devamı 6 mcı sahi/ede) 

Küfür bolluğu 
Fikir kıtlığı 

l
. Yeni matbuat kanununu 

. 

Büyük Millet Meclisi pek ya
kında tetkik edecek. Fikir ve 
kalem hürriyeti ile vicdan ser
bestliğini medeni umde/erinin 

Fazıl Ahmet 

li irfan ve zeksnm hür ve şerel 
li inkişafmı her türlü taarruz 
ve tehlikeden masun bulundur
mak saniyen, Türk camiasmı, 
Milli nizam ve huzurunuza mu 
sallat olmak isteyen haysiyet 
katili ve hakikat kasabı kalem 

Dün 23 temmuz hürriyet bay 
ramı münasebetile bütün deva
ir ve müesaesatı huauaiye kapa 
lı idi. Dün, aynı zamanda ye
tim çocuklar günü olduğu için, 
yetim çocuklar namına rozet 
tevzi edilmiştir. Toplanan para 
larm bir kısmı da Himayeietfal 
cemiyetine verilecektir. 

' ...... .. 
Matbuat 
Celsesi 

başında sayan Türk irıkilibı 
iki nokta üzerinde pek hassas 
olmak lazım gelir: Evvelıl Mil (Devamı 6 mcı sahifede) 
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MiLLiYET 

HARİCİ HABERLER •• 
ERMENİ~•~n~AH. Almanyaya yapılacak yardım 

iki gezeteden iki parçal esasları Londra~a tetkik edildi •. 

Siyasi tefrika ~ 2 

~ümrük muahedesini haksız1ık, 
Lozan muahedesini hacalet 

addeden T aşnak muharrirleri 

100 milyon dolarlık kredi 3 ay daha temdid ediliyor 

Bize kalırsa bilakis .. Erme
niler insani ve medeni müda
faaları tercih ettikleri içindir 
ki T aınaldarın diş, boynuz ve 
tekmelerinden uzaklaı•yorlar. 

26. ikinci kanun. 931 tarihli 
Hosaper'den: 

"Biz ve bizim davamız: Ara
rat vadileri Bol,evik edilince 
Rus Ermeni.atanının kapıları 
kapanmıf oldu. Muhacerette 
ya,ayan Ermeniler vatansız bir 
.ıhali oldular. Y atadığımm asır 
da milletler kendi siyasi parti
lerile kavga ederler. 1920 den
beri Ermeni siyasi fırkaları ne 
yaptılar? Bunun hesabın• Ram 
gavarlardan, Hınçakardan ve 
T atnaklardan sonnalı. Bunlar
dan Ramğavar ve Hınçaldar 
hemen hiç bir faaliyette bulun
mamıııtır. Faaliyette bulunan 
yalnız taşnaklardır. Ve 1931 
senesinden itibaren her türlü 
hazırlıklarını ikmal etmiş ol
duklarından ... ,. 

Selinik'te çıkan (Orizon) 
gazetesfinden: 

İtalyanlar sulh muahedele
rinin tashihini talep ederken di 
ger bir muahedeyi llliçin unu
tuyorlardı? ltalya'nın bugünkü 
hattı hueketine bakılırsa bu 
meseleyi hiç düşiinmiyecekler
dir. Y .ı.pılan hak~ızlıklara kim
&erini kalbi sızlamıyor. Türki
ye eski Türkiye değildir. Her 
kcsle dost olmu~tur. Umum 
hukümetlerle müsavi bir mev
kidedir. Mutlak bir hakimiyet 
•ahibidir. Onun içindir ki artık 
bir kül yığını haline gelmif o
lan Lozanı karıştırmak kimse
nin aklına gelmiyor .. Fakat biz 
makavemet edeceğimizi ve gü 
nıin birinde Lozan hacaletini 
tarihin sahifelerinden sileceği
mizi hissediyoruz .. ., 

Gümrü muahedesini bir 
haksızlık ve Lozan muahedesi
ni bir hacalet addeden T atnak 
muharrirlerine karşı yine Gazi 
Hazretlerinin büyük nutkun
dan l>ir kaç satır nakletmek bu 
köhne fonoğraflar için ıusturu 
cu bir darbe olur. 

Nutuk: Sahife 304: 

"M !umu alinizdir ki Mon
dı-o' mütarekesinden beri Er
meniler gerek Ermenistan dahi 
!inde, gerek hudutta mücavir 
mahallerde, Türkleri kitle ha
linde katilden bir an fariğ ol
mayorlardı. 336 sonbahannda 
ErmQni mezalimi tahammülsiız 
bir hale geldi .... 336 haziranın
da Enneniler Olti'de teşekkül 
eden Türk idarei mahalliyeııine 
k rşı hareketle o havaliyi isti-

İstanbul un 
ilk günleri 

Bu sütunlarda devam 
eden "/stanbulun ilk gün
leri,, isimli tefrika 4 üncü 
sahifeye nakledilmiştir. 
lütfen oradan takip edi
niz .. 

Alman murahhasları 
li ettiler ... Nihayet (Kötek) 
(Bardiz) mıntakalarmda top
lanan kuvvetlerimize Ennenile 
rin taarruzu ile harekatı harbi 
yeye ba§landı . ., 

Dün hareket ettiler. Fransız 
murahhasları da bugün dönüyor 

Biz buna bir fey ilave ede
cek değiliz. Fakat o zamanki 
fark cephesi kumandanının Er 
meni ordusu kumandanına yaz 
dığı bir muhtırada ermeni me
zalimi sayılırken " ... Köyler
den Türk kadınlarının kitle ha
line dağlara kaldırıldığ• ve 
Ermeni efradının arzularına 
terkedildiği ... ., maddesinin de 
mevcut olduğunu hatırlayo-

LONORA, 22 A.A. ~ Konf~rans j ç'.len .aza~n mürekk~ . olaca~ . ve 
kat'i şekli bilahare tanzım e~ı~ek 1 aı~eki zemınlerde teı:ıkı mes":'yı ~e 
üzere, 15 haziran 1931 tanhirıde mıne çahıacak olan bır komıtemn 

Reict.sbank'a açılmış olan 100 mil- ihdasını derpİ.J eden Amerikan tek
yon dolar kredinin 3 ay müddetle lifini tevdi etmittir. 
tecdidine dair olan vesayayı kabul 1 - Muhtelif memleketlerin, 
etmiıtir. Konfera . .-ıı, aynı zamanda 

Almanya'ya açdmıı olan husu~i kre 

banka müeııeıelttinin reyleri alın

dıktan sonra kısa vadeli kredilerin 
tecdidi. 

2 - Almanya'nıo icil kredilere 
olan ihtiyaçları hakkında tahkikat 

rum. 
Her §ey yalan olabilir. Fakat 

doğru olan bir şey vardır ki o 
1a Ermenilerle resmen yapı
lan muahededir. 24 eylül 336 
sabahı Ermen' ordusunun yap
tığı baskında tabii bugünkü 
T aşnak kahramanları da vardı. 
O sabah muvaffak olan baskın 
da mevcut olanlar bittabi 6 teş 
rinisanide milli hükumetimiz. 
den sulh İsteyenler arasında da 

1 

İcrası. 
3 - Kısa vadeli kredilerden bir 

kıımının uzun vadeli kredilere tah

viline müteallik bir plinın önünaüz

mevcuttu. lsta .bul, Adana 
Sason, Van ve daha bir çok 
yerlerde Ermenilerin; Ağrı te- J 

pelerinde Kürtlerin kanını dö-
1 

M. Bruning M. Laval 
ken ve hali gazete sütunların- dilerin hali hazırdaki miktarını mı
da haktan ve intikamdan bah- hafazayı kabul etmiştir. 
seden bu efendiler, arapçayı ve M. Snowden, Almanya'ya a!·•f
Gümrü meydanlarında hak ve mı' olan kısa vadeli kredileri Anıe
intikam davaları hallolunurken rikan, lngiliz, ve Fransa bankalan
nerede idiler? Eğer imzadan nm müsavi niıhetler dahilinde tec
sona hak ve intikam diye sui dit etmeleri teklifinde bulunınuJtur. 
kastlar yapmak, hak ve intikam Bu kredilerin sureti tevzii şöyledir: 
diye dağ tepelerinde ve gazete Amerika, % 60, İngiltere, % 35 
sütunlarında bağırmak medeni Fransa, % 5. M. Lava! bu teklifin 
bir şey olsaydı Türkiye bu ha- aleyhinde bulunmut ve teklifi red· 
reketin en başında bulunurdu; detmittir. 
çünkü bizim kaybettiğimiz öz Mumaileyh, birç~k Fransız para
Türk toprakları büyük Erme- sının Fran"z bankaları ile münasc
nistanın beş altı mislidir. betleri bulunan ecnebi bankalar ta· 

Kahire' de çıkan ve ateşli ya- rafından az bir faizi~ Almanya' da 
zılariyle meşhur olan T aşnak bir takım işleı·e yatırılmış olduğunu 
organı Hosaper 3 şubat 931 ta- ehemmiyetle beyan etmiştir. "" 
rihli nüshasmda Kahire sefare muamelenin, menafii de var, muha
timizin bir tekzibini tekzip eder ta<aları da. Şu halde, Almanya.'nın 
ken diyor ki: vaziyeti vehamet kesbebnit olduğu 

"24 nisan 1915 tarihine ka- bir sırada Fransız bankalarmın ec
dar Şarkta mes'ut ve sakin ya- nebi bankaları yerine kaim olmsoı 
şayan Ermenilerin şimdi nere- için hiçİ>ir sebep yoktur. Mumaile
de bulunduklarını ve izlerini yh, netice olarak, Fransa hükUıneti
sefaret bize haber verebilir mi, nin, hiikumet namına teminat ver
bunların hesabını kimden sor- meden Fransız bankaları Almanya'
malı? Çok isteriz ki Ankara bi ya yapmış oldukları avanslan te.ı:yi
ze cevap versin ve bizim bir de icbar edemiyeceğini ve F ranıız 
vatanımız ve bir milletimiz ol- şartları l<abul edilmedikçe Fransa 
madığına dair bize bir tekzip- hükumetinin böyle bir yol takip 
name göndersin.,. eyliyemiyeceğini söylemiştir. 

Hoaaper'in bu sual ve bu ar Amerikan teklifleri 
zusu üzerine bir az durmak LONDRA, 22 A.A. - Konle· 
mecburiyetindeyiz. Şarkta mes ransta M. Stimson, beyndmilel le

ut ve sakin yaşayanlar yalnız diyat bankası tarafından intihap .,_ 
Ermenilerden ibaret değildir. dilen nyahut diğer bir usul ile se-

Orada Türkler ve Kürtler de •••··--······-·-··-·•······----······-· 
vardı. Bunların ocağını söndü- durmasını mı istiyorlar? Hosa 
ren ve halen de söndürmek için per Ankaradan cevap isteyor. 
çalışanlar kimlerdir.? Büyük Ben Ankara değilim, fakat An 

arpte Rus ordularile birlete· karanın ebedi ve değitmez se
rek bu sakin yuvalara ateş yağ sini bir daha tekrar edebilirim. 
dıranlara mütemadiyen suikast "Efendiler Gümrü muahede 
!erden, Türk milletine karşı im si .... Bu muahede ile Ermenis
ha mücadelesi açacaklarından tan dava haricine çıkarılmış
ve büyük siyasetlere satılarak tır. Bilahara aktolunan 16 mart 
(Hoybun) Ye (Haybun) namla 337 tarihli Moskova ve 13 t-e§
rı altında sakin dağlıları iğfale rin 337 tarihli Kars muahede
çalııan ve hndutlarımızın emni !eri bunun yerine kaim olmuf

deki altı veya sekiz ay zarlında tan 

zlırı edilmesi. 
Teklifin hey'eti mecmuası, bazı 

kısımları evvelce halledilmiş olmak 
itibarile alelade tekrardan ibaret ol
makla, tetkik edilmek üzere maliye 
nazırları komitesine tevdi edilmiş

tir. 
M. Brüning, Amerikan teklifini 

ve bilhasoa başlıca alakadar devlet
ler bangerlerinden mürekkep bir 

Müsgö Briand 

komite ihdası hususunu kabul et
miıtir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Mütahassıslar, Almanya'nın ma

ruz bulunduğu nıali mütkiliit bak
kmda tetkikatta bulunmak üzere 
Berlin'e gitmelidirler. Mütahassıı

lar, orada ayni zamanda Pariı ve 

Londra' da ittihaz edilmiş olan mu
karreratın Almanyanın iktısadiy~tı 

üzerinde ne gibi akisler hasıl etmit 
olduğunu da göreceklerdir. 
' Bu teklif, kom;teye tevdi edil· 
miştir; Komite, raporunu hey,eti u

mumiyeye verecektir. 
Umumiyetle zannolunduğuna 

göre hey'eti umumiye içtimaı, kon .. 
feranıın son celıeıi olacaktır. 

Heyeti umumigede görüşü
len kararlar 

LONDRA, 22 A.A. - Yarın. 

konferanı hey'cti umumiyeıine tev 

di edilecek raporlarda atideki dört 
karar mevcuttur: 

yetile oynayanlara kar§ı Türk tur . ., 
ı--·-----------:..! devletinin kollarını kavu§turup (Bitmedi) 

1 - Banknot ihraç eden Fransız, 
l ngiliz ve Amerikan müeueseleri
nin Almanyaya açnut oldukları 100 
milyon dolar kredi ÜÇ ay temdit e-

ispanyada 
Karışıklık 

Barcelone'1n da mem
leketle 

telefon irtibab kesildi 
BARCELONE, 22 A.A. - M. 

Maura, Barcelone'un lapanya'run 

sair aksamı ile olan telefon mulıabe

ratının kesilmiş olduğunu beyau et
miıtir. Sabahleyin erkenden, 15 ka
dar §&hıs üç otomobile binmiş ol
dukları halde telefon kumpanyası

na gelerek binanın yer altındaki o

dalarına bir bomba koymuşl•.rdır. 

Bomba, biraz soı:ra patlamıştır. Bu 

şahıslar, ellerinde revolver o1Juğu 

halde, o sıralarda •okakta bulu:'Qln 
tektük yo)culann ilerlemesine milni 

olmuılar, civardak bir kahvede otu

ranları dıprı çıkartnuşlar ve gece 
bekçisine o civarlaı·da kalmald:ı teh
likeye maruz bulunduğunu haber 
vermiılerdir. 

Müthit bir patlayış civardaki e· 
haliyi dehşet içnde bırakmıt ve cba
lı kaçıtmağa. başlatnıttır. Bu tabı i
batı yapanlar yine geldikleri otomo

billerle avdet etmişlerdir. 

dilecektir. 
2 - Hu•u•i bank~lara Almanya 

ya açmı' olduklan kısa vadeli kredi
lerin hali hazırdaki mikarını muha

faza etmeleri tavaiye olunacaktır. 
3 - Beynelmilel tediyat bankası, 

bir koınite tayin edecek ve bu ko
mite, Ahnanya'ya kısa vadeli krctli
ler açmak ve halen mevcut olan kı
sa vadeli kredilerin uzun vadeli kre 

dilere tahvil ebnok imk.inlarını tet
kik edecektir. 

4 - Konferans, Almanya s~na

yii tarafından Ecompte d•Or banka
sında 500 milyon mark ihtiyat ak-
çaıı vücude gctirilmcıi 
Almanya tarafından 

suretinde 
beynclınifol 

krediye verilen teminab memnuni

yetle senet ittihaz edecektir. 

Nasıl gardım edilecek ? 
LONORA, 23 A.A. - Alm:ınya 

ya yardım için alınacak tedbirlerin 

şunlardan ibaret olduğu haber alın· 
mııtır: 

"1 - Kısa vaddi ecnebi kredilerle 
alelitlik Almanyanın ve hususi su· 
rette Rayişbankın mali vaziyetini 

düzeltmeğe matuf diğer vasıta ve 
çarelerin idameıi. 

2 - 16 Ağustosa kadar temdit e
dilmiş olan 100 milyon dolarlık kre 
dinin 3 ay daha yani 16 Teırinieve· 
le kadar temdidi. 

Kredilerin tecdidi muamelesin~ 
ait teferrüatın her memleketin mer 
kez bankası tarafından tesbit edile
ceği zannolunmaktadır. Maamafih, · 

ileride zuhur edebilecek teknik ba
zı meselelerin halli için bangerler
den mürekkep bir komite te,ki!ine 
lüzum görülmemesi muhtemeldir. 

Konferansm mesaiıine yarın ni
hayet vereceği temin olunmakta.dll'. 

K~vıferans bitiyor 
LONORA, 23 A. A. - Konfe

rans öğleden sonra tertip edilecek 
ııardenparti eğlencesine murahhas
ların i~tirak edebilmesi için tam 
vaktinde bitecektir. 

M. Brüning ile mesai arkada~lan 
bu akıam Londradan ayrılacaklar 

ve F elemenkte Hookof tarikile Ber
line döneceklerdir. 

Fransız murahhasları yann av
det edeceklerdir. 

-• 
Matbuat kanunun 

en son şekli 
ANKARA, 23 (Telefon) - fotografçı ve idare ı:tl 

Tekirdağı meb'usu Cemil Be- isimlerini mahallin en 
yin riyasetindeki muhtelit encü mülkiye m~muruna bıl 
men bu akşam matbuat kanun lerdir. 
layihası üzerindeki tetkikatını Bir gazete v~ya risal 
ikmal etmiştir. Encümenin maz dakarlık ihtiyarile alıp 
bata muharriri Vasfi Raşit B. havadisler b" gazete v 
mazbataınnı bu gece hazırlaya lenin mülkiyetindedir. O 
cak ·ve yarın sabah matbaaya te veya risaleden mü& 
tevdi edecektir. madıkça ne1irden 24 aa•1 

Layihanın encümende aldığ• ceye kadar başkas• tar 
son şekle göre eski projeye n - ı:>eşredilemeycc~ktir. 
zaran bariz tadilleri ve yeni ili G:ızeteler .. 
veleri bildiriyorum. Layihada Layihaya ~anb.j içİll 
birinci madde aynen şöyle tes- madde konmujlur. Bir 
bit olunmustur: nin namusunu ihl;I ed 

A. - Matbuat hürriyeti ve ya iti.barını kıracak ·e1' 
matbu eserler neşri bu kanun- ret ve serve~inc zarar v 
da yazdı hükümlere bağhdır. cek bir maddeyi n~ret . 

B - Bu kanunun hükümleri tehdit ile abone . veya ı 
gerek matbaa, gerek başka tür- mağ' teşebbüs edenlere .;.ı 
lü mihaniki ve kimyevi vasıta- dan bir sen~ye kadar hW' 
!arla veya el ile çoğaltıhrak neş zası ile cezalandırılacaklııl' 
redilen yaz.t, resim, güfteli, rih olunmuştur. . 
güftesiz muhtelif eserleri ve Milli paranın kıymeti' 
gramofon plakları gibi eserlere şürecek veya bu paraya 
şamildir. Bu gibi eserlere mat- itimadı sanabilecek v~ 
bua-:lenilir. tasni veya tahrif eclerek" 

Gazele neşri neşredenler üç aydan üc;,_,, 
Layihanın ikinci fası; mat- ye kadar hapi:s cezasına~ 

baa açmar.ın muhtelif şekil ve Neşri memnu olan i"' 
hükümlerine münhasırd!I'. Dör Neşri memnu olan şefı
düncü fasıl gazete ve risı:ı.le neş layihanın on birinci fasllll~ 
ri hakkındadır. Gazete veya ri- 1 redilmiştir. Bu faslın ihtı 
sale neşretmek isteyenlerin en tiği esaslar şunlardır: 
büyük mülkiye memuriyetine İddianamenin s011 hhk 
beyanname vermesi rıecburiye açılmasına müte ilik lı 
ti konmuştur. Depozito usulü bir harbe ait herhangi u1ıJ 
kaldırılmıştır. Ancak beyanna- evrakı duruşmada okuıtıi"' 
mede baş muharririn, umumi, evvel neşredil .. mez. lsbatı 
müdürün, yazı işleri müdıirü- olmayan söğm eve hakaret 
nün ad•, tabiiyet ve ikametga- vasına ait zabıtlar veya h 
hı yazılacaktır. nın neşri memnudur. 

hgal zamanında düşman ar- Münderecah umumi a Jı 
zusuna hizmet etmek suretile dokuna tıbbı adli rapO". 
gazete çıkartmış olanlar bu ka- muhakemenin gizli olm~fl.,f 
nunun mer'iyete girmesini mü- rarlaştrrılan siyasi, cezaı, 
teakıp gazete çıkarmaları mene ki dava zabıtları, mahkelıı' 
dilecektir. zakereleri, gizli bakılmaY~ 

Şartlar tanına davalarında iki ~ 
Başmuharrile umumi neşri- ve şahitlerin isimleri, ph•J 

yatı idare eden zatın yüksek şahadetlerini aynen olııt 
mektep mezunu olması şart şartile kısa bir mevzuu ve 
koşulmuttur. Halen matbuatta kuki meselelerin kısaca 
çalışıp ta bu evsafı haiz olma- neşredilebilir. . 
yanlar müstesna addedilmit- Bir gazete veya risaleııill 
tir. Müderrisler ve muallimler hibi ile umumi neşriyatuııtl 
siyasi olmayan gazete ve risa- resi ayni meb'us uhdesindeıf 
le sahibi olabileceklerdir. Gün- lanamayacakur. Ayrı, ayrı 
delik ve alelumum ayın veya uslar tarafından da derıılıl' 
haftanın bir gününde neşrolu- namayacaktır. J 
nan gazete veya r!salenin basıl- Müstehcen neşriyat dı 
dığı yerde satışa çıkarıldığı gü rında müddei umumi IJc:t ~ 
nün tarihi çıkarılacaktır. Bu den mürekkep bir ehli hibP', 
gün çıkmakta olan akşam gaze iıtişari reylerini alabil .ı 
telerinin bir gün sonraki tarihi Ehli hibre terbiye ve gü~ 
atmalarına müsaade olunmaya atler mekteplerinden ve Y ,ıJ 
caktır. tahsil görmüt olıınlardan 

Türkiyede ecnebilerin gazete mit olacaktır. ~ 
ve risale çıkarması valilerin hu Matbuat vasıtasile Y' 
susi müsaadesine ve umumi neş suçlar için altı aylık bir 
riyalı idare edecek zatın Türk ru zaman kabul edilmi.tİf• 
vatandaıı olmasına bağlıdır. M aari'' 
Bu gazete ve risaleler cümhuri 'J 
yet hükmetinin dahili veya ha- Müsteşarı 
rici siyaseti aleyhinde neşriyat 
yapamayacaklardır. 

Gazetelerde çalışanlar 
Her gazetede çalışan muhbir 

ANKARA, 23 (Telefoll 
Maarif müşteşarı Mehmet 
min B. vekalet emrine 

ve muhabir, muharrir, ressam, mıştır. 

• 

Ege vapuru bir Yun~ 
vapurunu kurtardı. 

AT1NA, 22 ( (A.A.) -- Türk bandıralı Ege vap~~ 111•~ 
si bozulan Yunan bandıralı Velos vapurun~ ~edegıne ·~ 
Piı·e limanına getirmiştir. Ege vapuru makınesı bozulan 1{ :,/ 
gemisine Girit açıklarında tesadüf etmiştir. Pire liman kıl"" 
danı Türk süvarisine hararetle teşekkür etmittir .. 

• • * Haftalık Siyasi İcmal ir .:C ···1···------------·--r··- malumat gelmemiştir. Yalnız kaybolacağmdan korkuyorlar. tevkil ediyor; siyasi morato- s• gibi pahalı bir silah inşa nı temin etmiş olacaklardı~ 
Brüning Almanyanın mali teş- FakatAmerikalılar veİngilizler riom da siyasi vaziyeti olduğu ettirmeğe hakkı olmadığını bil Bu izahattan anlaşılaca ._ ______________________ :.J kili.tını izah etmiş. Mac Do- bu yardımı Fransanın iştiraki ııibi tesbit ediyor. Siyasi vazi- diriyorlar. Fakat tahdidi tesli- zere, Londra'da devletl~rı~ 
nald Alman maliye siyasetini olmaksızın yapmak istemiyor. yeti şimdi olduğu gibi idame hat me&elesine ait bir iş oldu- kip ettikleri gayeler bırı 
tenkit etmekle beraber, yar- lar. Fransa yardımı yapmağa etmek teklifi, bu şümullü bir ğundan Fransanın da bazı ku- den ayrılıyor. Amerika, ,Jİ. 

Almanya ölüm ihtilaçlarına 1 rans toplanması için yaptığı dım lüzumunu ileri sürmüt, hazır olduğunu bildirmiştir. talep olduğu aşikardır. Çünkü yut ile mukayyet olmasını iı- manyaya Y tırdığı p&~ 
b~rzeyen buhran içinde çırpı- I teklifi tekrar ileri sürdü. Fran- Amerika murahhası da Fran- Fakat bu yardım mühim bazı bu, Almanya'yı yalnız Avus- tiyorlar. Yanı bir taşla iki kuş kurtarmak derdindedir. t . ., 
n·rk~n, bugün Paris'te yarın sadan maada bütün ali.kadar sa ve İngilterenin yardım• ıar- şartlara tabidil'. Almanya siya- turya ile birleşmekten değil, vurmağı tasavvur ediyorlar. tere tahdidi teslihat itİll~~ 
Londra'da konferans konferans devletler daveti derhal kabul tile bu muavenete hazır oldu- si teminat vermelidir.Fransızla her türlü siyasi teşebbüsten Hem Almanlar donanma meseleye raptedebilir il'~ 
üstüne toplanıyor. İngiliz Baş- ettileı·. Fransa bir türlü kabul ğunu bildirmİf. nn istedikleri siyasi teminat, menedecek demektir. Versay inşa etmesinler, hem de diye çalışıyor. Fransa, J.I 
vekili ve Hariciye Nazırı, Che- etmiyordu. Nihayet üçüncü de- Almanyaya yardım bahanesi cep zırhlısı denilen harp gemi- muahedesinden de ag"ır bir tek- Almanların donanma İnşa 'b' 1 

1 k 
. ya' ya yardmı eder gı ı 

quers ziyaretini iade etmek için fa tekrar edildikten sonra F ran altında herkesin bir külah kap- !erinin inşa edilmemesi, Al- lif olduğuna füphe yoktur. etmemelerini ıvez o ara ıı 
Berline gideceklerdi. Fakat sa da kabul etti. Binaenaleyh mağa çalıştığ• anlatılıyor. Va- manya ile Avusturya arasında İngilterenin bu mübarezede vererek Fransızların silah- nüp te bunu yapmar.ı 111 

,li 

1 

son 'tiak· <a gitmediler. Alman pazartesi günü, Paris konferan ziyet tudur: Almanya müşkil gümrük ittihadı yapılmaması, takip ettiği siyasete gelince; !arını tahdit etmek İsteyor- relerini arayor. Ve he(tleıı 
Ba1vek'li ile Hariciye Nazırı sı, hey' eti umumiyesile Londra vaziyettedir. İngiltere ve Ame- Lehistan hududunu kat'i veni- İngilizler, Fransızların "cep lar. Filhakika bu, İngilizlerin leyelim ki, Fransızlar J-1~ 
Paris'e çağrıldı. Paris'te bütün ya nakli mekan etti. Pazartesi, rika, Almanyanın bu müşkil hai olarak tanıması. Fransız- zırhlısı., inşa edilmemesi hak- işlerine çok elveren bir pazar- projesini kabul ederken, ıı 
alaca' lı devletlerin bir konfe- salı ve çartamba günü toplan- vaziyetten kurtarılmasını isti- lar bütün bunlara mühim bir kındaki taleplerini Almanların lık olacak. Çünkü netice itiba- mükemn,cl surette yaplfl~ 
ransı toı;ıl ndı. Fakat konfe- dılar. Bir neticeye varılıp varıl- yorlar. Çünkü evvela Amerika tabirle "siyasi moratoriom,. is- kabul etmeleri lazım geldiğini rile hem Fı·ansa, hem d! Al- dır. A!manyada düş.nail . r 

ra.n.; dev m ederken, İngiltere m:a:d:ı;ğ:ı:h:a:kk:ı:n:d:a~bu::d:a:k:i:k:a:y:a~:A~l:m:a:n:y:a:•y:a~m:il:y'.a~r'.la:r~c=a=~p:a:r:a:!!m~in~i:v:er~m~i;şl;e;r;d;i;r .~N~a;s~ıl~k~i;m~a;-J;s;o;· y;l:ü:y:o;r:l:ar; .• :H:l:a;s_~t:e'.h:l~ik:e:s:in:'.eJ.:m::ı:n'.v'.a':..s:i~li.'.h';::ın~ı~t:ah!:!:l:itC:e:d:e:c!e!kc-J,n"a...;dOü"'mııji··,.,;· .. ;·:_;,· ..,. ,ı,·,1ı::,.,..,,. 

} .. 

evve c! Londra'da bir konfe- k; dar -perşembe sabahı- bir ikraz etmiştir. Bu p:ıraların li rnoratoriom para mmrnanını maruz ! " 
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ve lstanbul toprakları tahlil ed.liyo 
• 

td Ekonomi 

Sergide herkesin yeri 
~ tefrik edildi .. 
;•~ Bu seneki serği her senekinden 

~ ~1a=.!a!!:!ı .~~;~::~:e!~!..~,~~ .. 
nıallar sergisine iştirak edecek to kısmı da aynı zamanda faah 
aanayicilere dün Galatasaray yete baılayacaktır. Gelen ma· 
lisesinde yerleri tahsis edilmiş- lilmata nazaran bu seneki pan
tir . cer mahsulü geçen senekinden 

Erbabı sanayi Ticaret ve sa· daha feyizlidir. 

nayi odasının bu seneki ser,iye Muamele verğisi ve 
hiç bir yardımda bulunmaıftaaı • b b 
na rağmen, maddi külfetini de sanayı er a ı 
deruhte ederek bu yoldaki yü- Büyük Millet Meclisinde ka 
rüyüşlerine de~ama karar ver- bul edilen yeni muamele vergi· 
ıni,lerdir. Sergide imal ettiği si kanunu umumiyetle Türk 
l!tyayı teşhir edecek olanlar sanayiinin lehine olmakla bera 
•erginin umumi masrafına iş- ber, erbabı sanayi bu kanunu 
gal etmekte olduğu yer nisbe- kendilerini temamile talimin e
tinde ittirak edecektiı. Bu ae- dici bir mahiyette bulmamakta 
neki sergiye yalnız İstanbul' da dırlar. . 
ki fabrikalar değil, memleketin Fabrikatörler bıl~assa yal
her taı·afındaki muhtelif mües· nız 10 beygir kuvvetınden aşa
sesatı sınaye de iştirak etmek- ğı kuvei muh~rrikesi o!a~ fah
terı ir rikaların muafıyetten ıstıfade 

G~latasaray lisesinin alt ka- edebilmesini kafi bir. muafiyC:t 
tı sergi için kafi gelmediğin- telakki etmemektedı~ler. ~~i
den, mektebin ön ve aı·ka bah- hassa bu nokta muafıyet hu: 
Çtlerinden de istifade edilecek kümleri haricinde bırakılan hır 
tir. Birir.ci ve ikinci yerli mal· kısım erbabı sanayii memnun 
lar seı-gilerinde olduğu gibi Ü- etmemiştir. . . . 
\'.Üncii yerli mallar sergisinde Mevcut m~amele v-:rgısı pn 
Je sergi komiserliği vazifesi minin S~nayı _ve Ma~d~n banka 
Sanayi birliği umumi katibi sına verılmesı ve p~~mın k~ldı
Nazmi Nuri Bey tarafından ya- rılmaaı ebabı sana~ıı aleyh~nde 
!l!:acaktır. telakki edilmektedır. F abrıka-

Sergide haftada iki gece törler Sanayi ve Maadin bank_a 
Cümhuriyet gençler mahfili te srnın kendilerini temsil edemı
rna a hey' eti tarafından temsil yeceğinde'.' ba'.'k~ akaiy~nla~ı-
ler verilecelitİr. na rnukabıl prımın kendılerıne 

Al '] f b "k • tevziini muvafık görmektedir-
PUi u a rı ası ıma- 1 er. 

lita başlıyor .. 
Trakya şeker fabrikasında 

yel!İ st:n!' istihsalatna başlamak 
üzere bütün hazırlıklar ikmal 
edilmişir. Bu sene istibsalitı .. 
teskil ve tezyit için fabrikada 
yeniden bazı tedbirler alınmış
tır. 

Yeni senenin şeker istihsa- · 
!atına ay başında başlanması 

Parise kavun 
göndereceğiz 

İhracat ofisinin Avrupa'ya 
kavun ihracı hakkındaki teteb
büaü etrafındaki faaliyet hayli 
ilerlemiştir. 

Aldığımız malumata naza
ran, ilk kavun ihracı tecrübesi 
ay başında Parise yapılacaktır. 
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Yol vergisi Memlekette sıcaklar 
ANKARA, 23 - Yol ver- ANKARA, 25 - Memleke 

ı:isi hakkında hükumet yeni bir tin her tarafında şiddetli sıcak 
layiha hazırlamış, meclise '"r- lar hüküm sürüyor. Dün An
rniştir. karada gölgede 36, güneşte 

62 idi. Trakya' da gölgede vasa 
ti 33, garbi Anadolud.a 35, or
ta Anadoluda 36, cenup ve ce
nubu şarki Anadoluda, Urfada 
40, Karadeniz sahillerinde 26 
idi. Dün şehrimizde sıcaktan 
bayılanlar olmu§tur. 

Cumart~si günü müstacelen 
ltıüzakere ve kabul edilecektir. 

Bu layihaya göre verginin 
esası paradır. Vermeyenler 10 
l:Ün bedenen hizmet ederler· 
Vergi senede dört liradır. Vila 

. Yet meclisleri buna nihayet iki 
lira zammedebilirler. Yol para 
aı tamamen idarei hususiyeleı·e 
aittir. Ancak halen bir muka

"Vele ile mevcut bulunan taah
hütlere karşilık olarak bu taah
lütler nihayet buluncaya kadar 
4 lira üzerinden her mükkellef
ten yapılan tahsilatın yüzde on 
beşi nafıa vekaletine verilecek
tir. Vergi iki taksitte alınacak
lır. 

Trabzon ikf sat 

Kasım pehlivan 
yaka1andı 

Mücadeleyi milliyede hizrr eti as
keriye ve vataniyesini ifadan kaçı
narak çete teşkilile Tokal, ve Aı~las 
ya vil8yetleri dahilinde şekavet ya
pan ve arbaa havalislndeki ponlo5• 

cu rumıeı-irlerile de teşriki mesaı e
derek a~ker, jandarına ve ehalidcn 

birçokJartnı şehit eden erbaa kaza
sının Deyirnıenli köyünden Kasım 
pelıli"\·an Zile kazası dahilinde jan
darmalarJmız tarafından tutulınll:}-

tur. 

müdürlüğü Gıyaben idama mahkUın olan bu 
ANKARA 22 - Trabzon caniyi Zile jandarma kumandan ve

ltııntakası il,t:sat müdürlüğü- kili baıç~vu\ Fikri efendi müfrezesi 
11 ~· d B . d.l · 

1 

efradı ile birlikte derdeatı muvaffak e nec et ey tayın e ı mı,. 

~. ~~~= 

işin içinden nasıl kurtulacağı- Fransanın da vaziyeti kuvvetli
nı düşünüyor. dir. Çünkü İngiltere ve Ameri-

Bunlar yekdiğerile telif ka- ka yalnız olaral< Almanyayı 
bul etmeyen, hatta biribirine kurtaramıyacaklarını itiraf et
zıt gayelerdir. Bunların hangi· mişlerdir. Fransa senele.'.de!1 
si doğru hangisi yanlış? Han· beri altın topluyor ve bugun ı
gisi haklı, hangisi kakaız? Ev' çin hazırlanıyordu. Niha>'.et 
vela hangi ahlak ölçüsile öl- beklenilen gün geldi çattı. Şım 

b 1 k I" Öl ·· dı· vaziyett..!·t azami istifade te-Çecegimizi i me azrm. .çu- -
Ye göre, hepsi de ha. k. h veya min etmeğe çalışacağı muhak-
h b 1 F k t kakhr. Bakalım ne derece istiepsi de haksız ola ı ır. a a 
b k t . k fade edecek. unun ameli bir ıyme ı yo • 

1 "' "' '" tur. Bizi alakadar eden mese e husule 
bu çıkmazdan devletlerin nasıl Alman buhı·anının 

k ı 1 k · ş· d. getirdig" i vaziyet, Avusturya-. 
çı ara darım bi me tır. ım ı- 1 
ki manzaraya göre, Fransa si- Almanya ~~m~~k mukav•e esı 
Yaselen tecrit edilmiş bir vazi- etrafındakı ıh~~l~~ı rdeta unut
~ett d" 1 ·ı ·ı A ·ka turdu Daha buyuk mesele kar· , e il". ngı tere ı e merı ' 1 • ı d 
"A ' - - , _. _, __ ı •..•• ~ . , .n..ı ti h kiicük mese .e en 

Dün gelen 
Seyyahlar 

Giritten dün 175 
seyyah geldi 

Ciritte intişar eden Paratri· 
tis gazetesinin tertip ettiği se
yahate ittirak eden Yunan sey 
yahlan dünı Ege vapuru ile şeb 
rimize gelmitlerdir. 

Seyahat Kandiyeden başla
mıttır .Seyahat programınaPire 
Atina, İstanbul ve İzmir dahil
dir. 

Dün gelen Giritlilerin içinde 
avukatlar, gazeteciler, banka 
direktörleri ve iki Yunan meb
uıu vardır. Pratritis gazetesi 
muharrirlerinden M. Dalacidis 
in riyaset ettiği bu kafile ka
dro ve erkek l 75kitiden mürek
keptir. Bir İngiliz madamı da 
beraber bulunmaktadır. 

Yunan seyyahları İstanbulda 
beş gün kalacaklar ve buradan 
gene Eııe vapuru ile İ:ıımire, o
radan da Kandiye'ye gidecek
lerdir. 

Yunan seyyahlarından bir 
kısmı lstanbulda bulunduklan 
müddetçe vapurda kalacaklar
dır. 

Kafile reisi kendisile görü
şen bir muharririmize Türkiye
yi ziyaret için böyle bir seyahat 
tertip ettiklerini İstanbullular
la yakından temas etmekle bah 
tiyar olacaklannı söylemiş, bil
hassa Ege vapurunda gördüğü 
intizam ve temizlikten sitayiş· 
le bahsetmiştir. 

Maarif cemiyetinin 
rozetleri 

Reisicümhur Gazi Hazretle
rinin yüksek himayeleri ile mü 
bahi bulunan ve Başvekil Haz
retlerinin riyaseti umumiyele
rinde teşekkül etmit olan Türk 
Maarif cemiyeti her sene oldu
ğu gibi bu sene de hakimiyeti 
milliyem izin ilanına tesadüf e
den temmuzun 28 inci Salı gü
nü Rozet tevzi edecektir. 

Üç sene evvel tetekkül eden 
ve memleket dahil ve haricinde 
yüksek tahsillerini ikmale mad 
di imkan bulamayan zeki ve ça 
lışkan talebeye muavenette bu
lunarak bunlara mahsus yurt
lar tesis için çalışan cemiyet, 
bu müddet zarfında Ankara, İs
tanbul, Bursa, Adana ve Çorum 
da olmak üzere beş talebe yur
du ile Ankarada bir ana mekte 
bi açmış bulunuyor. Bundan 
başka cemiyet Avrupada, Ame 
rikada, ve lstanbulda yüksek 
tahsillerini bitirecek baz tal"be 
ye yardım etmiş olduğu gibi 
bir çok mühtaç talebeye de 
muhtelif şekillerde muavenet
lerde bulunmuştur. 

Muhterem halkınızın muh
telif şekillerde hizmettar yar. 
dımlarını eören Türk maarif 
cemiyetinin varidat membala
rından biri de tevzi olunan ro
zetlerden l emin olunan hasılat
tır. 

28 temmuz salı günü Türk 
Maarif cemiyeti tarafından tev 
zi edilecek rozetler"" karşı kari 
!erimizin lazım ı;elen alakayı 
göstereceklerini şüphesiz i1dde 
deriz. ----···--

Yeni bir cemiyet 
"Ecnebi lisanile tedris eden 

mudlimler cemiyeti,, ismile bir 
cemiyet d ... ha teşkili için viliiye 
te müracaat edilmiştir. 

tetkik etti. Malumdur ki, geçen 
martta mukaveleden haberdar 
olur olmaz, İngilterenin tekli
file mesele Cemiyeti Akvama 
havale edilmişti. Cemiyeti Ak
vam da, istişari reyini almak 
üzere işi Lalıey mahkemesine 
gönderdi. Laheydcn bildirilcli
ğine göre, Avusturya ve Çe
koslovakyanm hakem hey'eti 
arasında birer mümessilleri bu
lunması hakkındaki talepleri 
mahkeme tarafından reddedil
dikten sonra ayın yirmisinde 
her iki taraf la davalarını 
teşrih eltiler. Tabii bir 
taraf mevcut mukavelele-
re muarız olmadığını id
dıa etti. Diaer tııraf ta aksi 

Tavuk tüyü, nişadır 
yonga .. sonra ölüm .. 

Taprakları IID--Mevlit 

Tetkik l 
Anadolu ve İstanbul top 
rakları tetkik ediliyor 

İstanbul müftiliğinden: 
Rebiülevvelin on ikisi 28 

Temmuz 931 tarihine mu
sadif olmasına nazaran 
önümüzdeki pazartesi günü 
akşamı (Salı gecesi) mcv· 
!idi cenabı risaletpenahi 
oldu.i!'u ilan olunur. 

Cehalete kurban giden hamile bir 
kadının acıklı hikayesi .. 

lktısat Vekaleti merkez toprak 
laburatuvarı Şefik Kerim Ömeı rı., ' 
Vilayetimiz dahilindeki topraklar ü 
zerinde tetkikatta bulunmak üzere 
evefüi gün §ehriınize gelmi,tir. Top 
raldarmuz bakında bir muharriri
mize malümat veren Kerim Öıner 

Bey diyor ki: 

Vilayette 

Koşu Birinci ceza mahkemesindcyjz, 
Maznun Ayte Hanım: altmış 

beş yaşında. .. Sultan Ahmette Kü
çük Mehmet P8ta medreıesinde o
luruyor. Daha doiruıu evvelce ora· 
da oturuyormuş. Şimdiki mek.iıru 

tevkifanenin lladınlar paviyonu ... 

Ane H. genç bir kızırı c•halet 
yüzünden ölümüne ıebep olmakla 

maznun .. Cajtaloğlunda L. Hanımı" 
evinde hizmetçilik eden Hatice is
minde bir kızın çocuğunu düşürt

mek için bir takım kocakarı ilaçlan 
kullanarak zavallı Haticeyi vakıtıız 

öbür dünyaya göndermi9 ... 

Hele ıu kullandığı ilaçlara bakı

nız: tavuk tüyü, fap, çıra ... ve yon
ga parçalan ... 

Okunan raporda Ayte kadının 

Haticenin rahmini takatlayerak h1.~

:ıı.ule gelen kaorrenin petitona sira

yetle ölümün vukua geldiği k•yde
diliyordu. Ayte H. mahkemede, bü
yük bir soğuk kanlılıkla kendini 
müdafaaya çalı§ıyordu: 

- Efendim, dedi, ben o gün ka
pdardan ekmek toplayordum ... 

Reis sordu: 
- Sen dilenci misin? 

- Öyle ya.... dilençiyim! ... O 
ııün de gene bu Haticenin olduğu 

konağın bahçesine çırpı toplamağa 
girmiştim. Ölen kız, benim emmi 
kızım olur. Pençereden ç.ığırtmaf: 

- An,e ebeye söyle• gehin de
miş. .. Gittim, konu~tuk. Ammd bir 
şey açmadı. 

neler söylemiyordu, neleru 
- Kızım Çağaloğlunda hizmetçi

lik ederdi. Yavrucuk tey etmiı me
ğerse .... Bu An§eyi çağınnıf: '"A· 
man bana bir çare!" deyince yibıii

ue duramamış. Tavuk tüyü, fllp, 
nişadır, daha bilmem neler bulup 
sözüm ona iliç yapmışo 

Benim birıeylerden haberim vok. 
Bir gün Anşe (Ayte olacak) telit· 
la geldi. Az kızın istiyor dedi.. 

- Neıi var? diye sordum, cevap 
lamadı: 

- Hasta mı yoksa didim. 
- Eh .. çok değil ... biraz ba,ı ağ-

rıyor dedi. 
Meğer, çocuk dütmüı, aptesane

nin kuburuna atılmıt. Bir de ne ba
kayım: Kız can alıp can verir. Bir 
avaz yerde bir avaz ırökte .. yeğdir 
Allah çağırıyor.... Bir koltuğuna 

Ayşe geçti, bir koltuğuna ben gir
dim. 

- Ne oldun kız? diye sordum, 
ba~ını öte yana çevirdi: 

- Aybaşını söktü... dedi. inanı
lır mı? Hemen doktora haber sal
dık. Kız, doktor istemedi. 

- Ayşe ebe gelsin ... bu işi o bilir 
dedi. Ayşe, geldi, kızı o halde gör
dü de kıh bile kıpırdamadı: 

- A .. bişeycik değil... göı,.;ği düş 
müş şincik geçer ... dedi, çıktı dışa

rı. O zaman Hatçe bağırdı: 
- Paracıklarımı yedin, beni bu 

halde bırakıp gidiyorsun .. tuh! ya
zıklar ols.un sftna ! 

Sonra bana bakarak vasiyet et-
- Ben senin çoceığunu alırım ti: 

demiısin, iliç- vermiş.sin ... 

- Haşa! Bizim o•·alarda büyiik
lere ebe dirJcr. Anıe ebe diye çığır· 
dıklarını düyunc-a ebe sanmışlar be
ni... Ebeliği olmayan hiç böyle ço

cuk düşürtrneğe kalkar mı? 
Halbuki ölen Hnticenin annıE>si 

Belediyede 

Sütçüler için kurs 
Bu kursta inekçilere ve süt

çülere sıhhi şekilde nr.sıl süt 
sağılabileceği, ahırların nezafet 
ve tathiratına nasıl itina edile
ce·ği ve hayvanların nıtsıl bes
lenmesi daha muvafık olacağı 
izah edilecektir. 

Paçavracılar ıçın 
talimatname 

Geçenlerde belediye sıhhiye 
müdürü Ne~et Osman Beyle be 
lediye sıhhiye müfettişleri pa
çavra depolarile iş~:ler üstünde 
tetkikat yapmışlar, ve bazı ted 
birler almı,lardır. • 

Bu tedbirlerin semeresiz kal
maması ıçın bir talimatname 
yapılacaktır. Bu talimatname
de kırpıntıların toplanması, na 
killeri, depoları hakkında ah
kam bulunacaktır. 

Ufak ekmek 
Bir fırıncı fırıncılardan da

ha ufak ekınek yapmak için be
lediyeye müracaat etmiştir. Be
lediye bu müracaatı kabul elme 
miştir. 

bafih şimdiki vaziyette öyle gö 
rünüyor ki, Avu~turya-Al
manya gümrük ittihadının mu
kadderatı Laheydeki karaı·dan 
ziyade Londradaki konferans
ta laayyün edecektiı· • 

"" '(. * 
Yeni İspanyol Cümhuriy .. ti

nin ilk millet meclısi açıldı. 
İntihabatın tecellisine göre 
sosyalistlerin ekseriyeti kazan
dıkları malumdur. Meclis riya
setine bir sosyalist İntihap e
dilmiştir. Sosyalistler mecliste 
ekseriy<:ti teşkil etmekle bera
ber, aralarında b:r sosyalist
kovalisyonu teşkil edebilecek. 
!eri şüpheli görünüyor. Bunun 
için şimdilik eski kovalisyon 

- Anne, benj Anşe yaktı!.. tü,Jii 

pis iliçlarla beni böyle çürüttü .. On 
dan karumJ arayın! .. 

işte ~fendin1, benim bildiklerim 
bu kadar.-.. 

Şahitlerin celbi içjn muhak~me 

başka güne bırakıldı. 

/ / Küçük haberler 1 

Balıkesirli1erin Istan
bul tenezzühü 

Balıkesir İdman yurdunun 
Yalova tenezzühüne iştirak e
denler dün sabah şchr;mize ge
lerek Y alovaya gitmişlerdiı·. 

Şark şimendifer1erin-
de tenezzüh 

Şark şimendiferleri amelesi 
bugün İspartakuleye bir tenez
züh yapacaklardır. Bu tenezzü
he kumpanya erkan ve memu
rininden bir çoğu iştirak etmek 
tedir. 

Vapurda ipekli sergisi 
Bursa İpek ve dokumacılar 

cemiyeti şehrimize bir tenez
züh tertip etmiştir. 

Bursa srn'atkarları bu tenez 
zühten istifade ederek Bursa
nın nefis ipekleri ve dokumala
rını 1stanbullulara daha yo<kın
dan tanıtmak için vapurda bir 
de küçiik sergi tertip etmişler
dir. 

Eşya bu gün teşhir edilecek 
tir. 

messilleri hükumttte kalmışlar 
dır. 

Ancak en müşkil mesele, is
panya için bir kanunu esasi tan 
zimi olacaktı.- ki, bununla bir 
kovalisyonun meşgul oldugu 
malumduı·. Diğer daha müşkil 
mesele ele ispanyadan ayrıl
mak isteyen, Katalonya ve 
Baks eyabtlerile lspanya ara
sındaki müna$ ,batın tanzimi
dir. Pamuk iplijiine bağlı iti
laflara rağmen, henüz bu mese
le halledilm:ş det:ıildir. Diğer 
taraftan Seville taı r.flarmca da 
bazı iğtişaşlarm <; klığı lıaber 

veı;Jiyor. İspımya Cümhuı·iyc. 
tinin yakın istikbalde bir çok 

- iki senedenberi birer, iki§er, 
üçer ay süren uzun tetkik seyahatle 
rile Anadolunun 44 vilayetinin muh 
telif kaza, nahiye ve köylerinde top 

raklanmız ilzerinde uzun tetkikatta 
bulunmaktayım. Hilen cene c mak 
&atla bundan bir ay evvel Aultara

dan çıkarak Kır~ehir, Mucur 
Himmet dede, Kayseri, lncesu, Niğ

de, Ulukıtla, l<Aratat, Adana, Tar
ıus, Menin, Silifke, AIBiye, Antal
ya, Bordur, Dinar, lzmir, Menemen, 
Reşadiye Bereama, Dikili, Ayvalık, 
Edremit, Havran, Balıkesir, Bandır .. 
ma havalisi arazisini gezdim. Jıtıtn

bul Vilayeti dahilinde de bir kaç ka
zayı a-ezerek Bursa havaliıine geçe
ceğim ve oradan Ankaraya gidete

iim • 
Bugüne kadar yegan yegôn gez

miı olduğum viliıyetlerimizin umu-· 
mi toprak vaziyeti hakkında b'ı· çok 
fikirler elde ettim. E .en !~bura· 

tuvarımızda tahlil etmit olduğ111n11z 
binlerce toprak nümunelerindende 

elde ettiğimiz kanaatlere rörc top
raklarımızda, bazı yerlerde nebatın 

gıdasını teşkil eden ıııda maddele
rinden yalnız azotun noksan olduğu 
nu görüyoruz. Toprak sahasında 

çalışanlar, dünyada gıda maddesin
ce en zenei.n topraklar, kurak iklim 
!erde bulunanların olduğunu lasdik 
ederler. 

Bizde de vaziyet aynidir. Yani 

toprağımızda azottan gayri anasrrı 

\Ok defa kafi bulmaktayız. Yalnız 

diğer maddelirn n~bat tarafından ta
mamen istifade edilemiyecek derece 
de bulunması, yani gayri münhal 
halde bulunması meıeleye birnz iğ
i ılik etmektedir. Maomııfih toprak 
ta esasen n1evcud olan bu acrveıi 
toprak ilminin kurulmut olau yeni 
ese.slarile harekete aetirmek tc n~üm 
kündür. Netel<im bizim bu sabadk 
oldukça sali.hiyetli mutaleal:ırımı:ı: 

vardır. Bizim 2-3 sene daha Jüzuın

lu olacağını zannettiğimiz tetkıka 

tımız neticesinde bunları ortaya a
tabileceğiz. Bunlar mühim ft::nn\ 'lle 
seleler olduğundan ceffelkalem orta 
ya atJlamaz. 

Topraklarımızı gübrelemek mese 

lesine ge}ince: Bizde alelumun1 çi(
çlnin çok fena bir adeti vardıı·. Ağaç 
olan yerlede b;(e hayvan gÜLı·eaini 

mahrukat olarak kullanırlar. B ı çok 
yanlış bir hareket olmakla beraber 
toprağın fazla mahsul vermesine ıni 
ni oletn sakim bir yoldur. Bazt mü
nevver çifçilerir.ıizde sun'i gifbreler 

le bunun teli.fi edileceği kanAalı var 
dır, Halbuki dünyada bugün hay
van gübresinin yerini tutacı.k hiçbir 
a;über yoktur. gerçi piyasaya bu şe 
kilde bir takım gübreler çıkmt~5~t da 
bunlar henüz matlup faideyi temin 
edecek kadar tekemmül etmemiş bu 

lunuyor. Diger !'iUn'i gübrelere gcHn 

ce: Ben bu husuıta memJelcf'tuniz 

topraklarını İyi bilmek ve giihrele~ 

ıne u'\ul!eri hakkında söz söyleanek 
az çok salahiyettar olmak iıibarile 

Bizde bu işin bu tRrı.da yürü i .h;le
ceğine kani değilim. Plyasad" muh .. 

telif nan1Jarla ba~it ve mahlUt glib. 
Tcler vaTclır. Ba~it gübreler hakkın

daki hakkı k•lamımı muhafa,a et
mek !•rtile alelumum mahlut gübre 

,,, .y. :ıf. 

İtalya ile Papa arasındaki ih 
tilô.f devam ediyor. Papanın fa. 
şizm aleyhindeki beyanname
sinden geçen hafta bahselmi§
tik. Mussolini evvela bu beyan
nameye mulcabele olmak iizere 
faşist fırkasfmda azalık ile Ac
tione Cattolica cemiyetinde · 
azalık tclıf cdilcmiyeceğini 

ilan etti. Yani faşistleri cemi
yet len çı:;m, .. ğn davt't etti. 
Mussolini'n;n bu beyanatı ıize
rino cemiyetin 150 000 iiza~ın
dan 50,000 i yani ii~te biri ce
miyetten i·tifa etmiştir. 

Fakat faşist c!\ anı da "-Y" 
bir beyannamt: ile Pa:>aya cc-

.. 
mu-Bu sene çok 

kem mel olacak 
Gelecek cuma günü yapıl 

cak olan at koşuları için hazı 
lıklar devam etmektedir. 

Yarışların zengin ve müke 
mel olması için İyi bir progra 
yapılmı§tır. 

Gaz depoları inşası 
mukavelesi 

Boğaz içi sahillerinde b .. 
yük gaz ve benzin depoları i 
fa edilmek üzere belediye bu 
dan bir müddet evvel Neft Se 
dikat ıirketi ile bir mukavel 
yapmıştı. Mukavele şehir me 
!isinde müzakere ve tetkik edi 
miş, muvafık görülmüştü. 

Mukavelenin derhal tatbi 
ve inşaata başlanabilmesi içi 
yalnız iki tarafın imza etm~• 
kalıyordu. Fakat, şirketle bele 
diye arasında bazı maddeler
den dolayı ihtilaf çıkmış ve ın 
kam mukavelenameyi imza et 
memiştir. Şirket de imza etm 
diğinden mukavelenin mer'iy
yeli teahhur etmi~, aylar geç 
tiği halde henüz inşaata başla 
mamıştır. Mevcut ihtilaf el 
vam ebnektedir. Söylendiğine 
göre, mukavelename suya ati 
şecektir. 

Yangın 

Anadolu kavağında Yalı ca 
desinde Avukat Ali Kemal Be 
yin evinden yangın çıkmış, y 
tişilerek sirayetine meydan ve 
meden söndürülmüştür. 

Jere fazla kıymet verenlerden ohiu 
ğum gibi bilakis iıtimıılini hiç bi 
:zanıan tavıiye edemem. Çünİt.ü ev 
velce de söyledim ki toprak1arnnı 

da bazı gıda maddeleri eaaıı:en n1~v 
cut iken o madde bir mahlüt gUbr 

ile ikinci bir defa vermek Ilı bi 
aerveti toprağa gömmekten başk 

ne ifade eder? Çifçimiz, sun'i gübr 
yi hakkile istimal edecek kadar ınü 
nevver değildir. Filhhakika mahlu 
gübre kullanan ba<ı çifçilerin gübr 
lemenin bariz olan tesirini ~örüyor 
lar. Fakat bu gübredeki maddeler
den hangisi tesir etmiştir, bunu cif
çi düşünemiyor. 

Topraklarımızın tabiati mem1tke 
tin iklimi diğermemleketlere hiç b~ıı 
zemez. Biz aübrelemede büsbütün 
yeni usuller kurmak mecburiyetind~ 
yiz. Avrupa şeklinde 1übrelen1e biz 
de ya huıranla biter veya gayri iktı 
sı:ıdi bir netice verir. 

Topraklarımızı naııl gübrPlcmell 
liızrm geldiğini resmi mües~elH\t 111 

yapmakta olduğu tecrübelerin r.eli• 
c~i ve bizim toprak sahaıında Y"fJ 
makta olduğumuz etütler ikmal edil 
dikten sonra teıbit edilecektir. Bu· 
nun haricinde herhengi bir muta

lea afakilikten ileri ıridcmu. 

Biz, memleketimizde mevc.ut !abii 
gübre menbaları hakkında tetkı"at· 

ta bulunuyoruz. 

divanın beyannamesi oldukça 
hafiftir. Papa'nın beyan::.amesi 
gibi taarruzi olmaktan zıyade te 
dafüidir. Papa'nın beyann~me
sine cev•p verilmekle iktifa e
dilmektedir. 

Bundan da İstidlal eclilivor 
ki, ihtilaf bu raddeye vardıktan 
sonra da Mussolini Papa ite 
miınasebatını katetmek ıstorıi
yor. Eğer Papa, 1 talyada fa~ist 
fukesınm ve devletinin genç
liğin terbiyesindeki vazife ve 
mes'uliyetlerini kabul edecek 
olursa, Muasolini·nin Papa ile 
anlaşmaga hazır olduğu tah
min ediliyor. Her halde her iki 
tarafta da bir ric'at alameti var 
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Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
aylığı .. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 u 1400 n 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

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

Gazetemiz il8.nların mes'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

aıgari 21 derece idi. Bu· 
gün ruzgar mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık· ı 
tır. _ 

(Fa:• iiJill 
Yeni Filistin 

Cuma günü Büyükadada ı
dim. Bir kaç arkadaşın ısrarı 
ile geceyi orada geçirme?" üze 
re perşembe akşamından yola 
revan olduk. Bir saatlik bir yol 
culuktan sonra Büyükada iske 
lesine çıktık ... Ve ismi lazım de 
gıl (yabancılara mahsus) bir 
otele indik .. Bana demiş \erdi 
ki; "Ada bom boştur. Oteller 
fiatlarını yüzde otuz kırdılar.,. 

Daha ada toprağına ayağımı 
basar basmaz bu sözün bir ga
zete havadisi kadar boş olduğu 
ııu derhal anladım ... İskc!eden 
çıkan yolcular kesif bir halk 
tarağından taranarak ilerileye
bılıyorlardı. Bu tarak bir fildi
şı tarak değildi ... Görüştükleri 
dıle, yüzlerin~ ve laubali bakış 
larına naz.ıran bu kesif halk ta 
bakası hemen hemen hep Beni 
is ailden idiler .. . 

Otele indik ... Gazinoda ot•;r 
duk ... denize gittik .. Arabaya 
b:ndik ... Dondurmacıd:ı nefes 
a!dık. ... her taraf bana adanın 
artık yeni Filistin olduğunu 
gösteriyordu ... Bence bu sene 
Büyükadanın ismini yeni Filis 
tin yapmalı. .. 

Bu Filistin intibama hava da 
gölgede 36 derecelik sıcağile iş 
tirak ettiği için her şey tamam 
idi .. ((Y orgulu) nun yalçın ka
yaları önürde sakin d~nizin su 
)'Unu kana kana bulandıran bu 
kesif halkın Kudüs'te ağlama 
duvarı önündeki kalabalığa 
benzeyen yerleri de çoktu ... 

(Y orgulu) da saatlerce bu 
m;>nzarayı seyrett;ın ve dünya 
istatisti1<lerinin rnusevi nufusu 
hakkındaki rakamlarında kasti 
veya gayri kasti bi~ yaııılışlık 
olduğuna zahip olı!um .. 

Baş!talarında,1 deha çok gü 
ne1 ziyası alabilmek için başka 
laı ından başka yerlerim bile a 
çıp gezen bu kalabalık bende 
öyle bir tesir yaptı ki ... Arka
daki çamlıklardan elinde yılan 
olan asası ile Ml!s:ı nebi ha şim 
di inecek, ha şimdi gelecek di
ye bekledim .. Gelmedi.. Tah
min ettim ki; alamet b'r mayo

s; ıu olduğu iç'.n orhya c;ı1<ama
mı1 ve bir kaya kovuğuı?:.la ban 
yosunu alır san:lım !... 

~I 

( 

all 

Nihayet güneşte yandım yan 
dım ... ve avdet ec!erkm arkada 
bıraktığım kalabalıem mahiye
tini düşünürken yan tarafta biı· 
kaç eşekçi rumca: 

- Gayduraki, Gaydur ki! 
han'.ya eşek de var: .. 

Ben bu sözleri kendi üzerime 
almsdım... ve yürüdüm ... 

FELEK 

.. -··-·--·····-········--····-··--··· .. -· 
Yeııi nl'şriyat 

Yunan terbiyecileri 
Kiymetli felsefe muallimle

mözden Mustafa Namık B. 
güre! bir baskı ile "eski Yu
nan terbiyecileri,. isimli bir 
eser neşrcım:ştir. Bütün mu
allim Vt' talebelerin çok isti
fa le edecekleri bu kitabı 

karilerimize tavsiye eder;z. 

ıdlLLIYET 

1 Sıhhi bahisler 1 

''Kadın hastalıkları,, 
Bugünkü kadın, dünkü kadın 

• 

Yazı maıaıının üstünde nefis bir 
cilt duruyordu: "Kadın hastalıkla

n - doktor Besim Omer,.. Üstat 
hemen her sene mili kitaphanemize 

ihda etmekte olduğu eserler •ilsile
sine bir tane daha katmış. Burada e
sere dair bibliyografik bir makale 
yazmak niyetinde değilim. Mutat ol 
duğu üzere eıerin kadrosunun bir 
şemasını çizmek, fasıllarını saymak, 

ve bir kaç fıkra nakletmek neye ya
rar! Tavsiyem şudur: Herkes alıuı, 

ba~tan bata okusun. 
Eeserin baılangıcınr okumak ve 

baılangıcın kartı!nndaki eıerleı· fih
riıine bakmak e'ierle müeııiri tak

dir için kafidir. 
Bence doktor Besim Omerin ma

nevi iki hüviyeti vardır: Vilidiyeci 

ve nisaiyeci profeıOr Besim Om er; 
Püblirist doktor Besim Omer. . Ki
tabın •·o zaman,, unvanlı başlangıcı 

okunursa elli ıene evvel bizde ka
dın ha•talıklarmın ferdi ve içti
mai vaziyeti bütün çıplaklığı ile 

meydana çıkıyor. o_,u bugünkü ha
le getirenlerden birisi de üıtattır O 
sahifenin !tarıuundaki eserlerin yal
nız: adlar1nı okumak ta pübliri"t 
Besim Ömerin bu sahadil da birinci 
lerden olduğuna kanaat getirmek 

;çin kafi gelir. 

* * * 
Tesadüfün ne garip bir cilv~si. 

Gt!ne masamın üstünde Fra"lıa aka
demisi azasından ''Lezond arr.<ırÖze 

Hanri Bordo adlı son bir eseri du
ruyor. Gerek ''kaJ!n hastal kları" 
kitabı, gerek bu sonraki bana kadın 

meıeleıinio, bu ebedi muammanın 

elli sene içinde geçirdiği safhalan 
hatırlattı. 

Eskiden erkeklerin kadınlar hak
kında İğr~.,ç fiki,·Jeri vardı. !,adu111 

.ırzr."l etrafında dönen ay gibi, erke .. 

frin etrafında dola:?an ıoüuk, solgun 

bir peyk idi. 
Antroporantrisizm orta yaş devri 

nin bir hatasrdrr. Yeni keşifler onu 

psikolojiye kadar attı. Yirminci asır 

oradan da fırlatacak. Galilc'nin fer
yadını hatırlarsınız: Arz sabit değil 

dir ve güneı onun etrafında dönmÜ· 
yor diye haykırmıştı. O feryat, o es 
ki iddiaya kartı da yükselmelidir. 
Kadın evde bir yıldızdır; umumi ca· 
zibeye tabi bir yıldız .. O da biz-zat 
batlı başına bir mahlüktur. 

Bunları söylediğiniz zaman he

men dudaklarda şüphclj te'>essüm
ler belirirdi ve her daim söylenen 
ıu sözler ağızlardan dökülürdü: 

Lakin kadın himayeye muhtaçtır. 
Nazik, çabuk kır~lan bir oyu".ak. 

Gezen dola~n çiçek ve her yath 
bir oyuncak.,. 1 

Bazıları da derlerdi ki: ' 'Kadın 1 
aile ocağının ali.hesidir. Ebedi an;ı. 1 

Evin bekçisi olar:>k yarotılmıştır. 

Evin eşiğinden dıtarıya :ıya3'ını at-

tı mı, ~endeler ve düıer.u ~ 

Hava a'la, sanemper.estan'! bir bu 1 

hllrla ıt~r!anmıt elleı·ıni a;1ca" ev 

işlerinde kullanacak. Sinesini, k:tnlı 

bir mabet 8'ihi, ancak ıı k İçin ttak. 

hyacak. Şuursuz h'-r nükte glLi için
de ''nevi,, in istikbal hamuru yuğ. 

ı·ulacak. Bunlara muhabil, menfaat
pereatane 11İr hürmete kanaat ede. 
cek ... 

Prüdon iki kelime söylemiş, aıır· 

!arda!' beri kadsn hakkındaki <lüşÜ'1 
celeri hulasa ediyor: "Ya ev iradını, 
ya sokak kadını,. erkek için ya ke
yifli yahut faydalı bir şey. Ne ek•ik, 
ne ziyade. 

Prüdon'a töyle bir cevap verile
bilir: Sokak kadını ile ev kadını ara 
~'nda epice bir mesafe var. lkisint.n 

.:ıraaında bir ıey olamaz mı? Erkek 

gibi kadm da beteri bir mahlüktur. 
Huıuıi bir vazife ile muvazzaf !>l

.,.,. ua<Qpaq 'uaı'l!J ıaqır..-.q eı'lew 

besi olamaz mı? Madam (Hildatat) 
bunlara cevap vermişti: "'Franıada 

bulunduğum zaman kadınlann dai
ma ana olmakla iftihar ettiklerini 

gördüm. Çocuklarım herke•e gös
tererek usanç veriyorlar. Benim de 
çocuklarım var. Fakat bundan dola
yı müftehir değilim. Bu, tabii bir 
vazife ifa etmı; olmaktan baıka bir 
kıymeti haiz değildir. Kucağında 

oğlu Mesihi taııyan Mery~m :>na 
tasvirine baka baka artık usanmı,ı
nı:zdır .. Milonun Venüs heykelini o· 

na tercih ederim. Daha güzel, daha 

.. Ölüm lırtıaaları zevcemi 

tekrar bayat kıyılarınaa getir· 

di, ."fİmdi onunl• kalp lc.albe 

le.arşı karşıyayım.,. 

( R;ıbindranat Tagor) 

ziyade tapınağa layık. Her ne kadar 
kolu kırılmıı ise de. . . Kadınıh ço
cuğu olduktan sonra bir laymet ka
zanmadan evvel bir değeri olmalı

dır • ., 

Bugünkü kadın dünkü kadın 
( Hanri Bordo) etüdünde mesele

yi pek güzel halletmiş, söyledikleri 
kısaca fU meaJdedir.. Bazı muhave
relerde bugünkü genç kızlar hakkın 
da onları incitecek tarzda sıkı ten. 

kitler yapdıyor ve dünün genç kı· 

zı onlara karşı gösteriliyor. Ve bu 

sonrakiler bilmem hangi faziletin 

sertifikası veriliyor. Dün ve bugün. 

Değişen yalnız görünüştür. Uzun 

saçları olmak, uzun eteklerle bacak 
ları saklamak,modadan başka bir 
mina ifade etmez. Likin harbin te. 
siri ve bugünkü hayatın iktisadi şe .. 

raiti öyle neticeler hasıl etti ki tadi
li elimizde değildir. itte meselenin 
ehemmiyetli ciheti .. 

Bilikis, asrın icabatrna uyan, ka

labalrk şehirlerde meharetle otomo
bilini sUr.en, hastabakıctlık şehadet .. 

namesi alarak o kadar korkunç ya .. 

ra1ara el süren; ;erkek al'kadaşları 
gibi ve çok defa onlardan İyi İrnti

hanlar veren; bir me&leğe giren, ha· 
yatlarını ve hazan anasının, erkek 

k'i\rdeşinin. hemşiresinin hayatını 

kazanan ve bu kadar sıkıntılı bir 
~abalama arasında lıitif ve şen bir 

çehre göstermeye çalışan genç kız 
bugünün f!enç kızı hayretle takdire 

:ayık değil midir? Aile ocağınm te
siri ve ziyalanması gaye olat·ak lml

mak şartile, hu~ünün kadın nesli 

çok takdire şayestedir. Sürüde u

yuz kuzuJ::..r çoğalmamıştır. 

Bilhassa erkekler arasında kadın 

kültürünün yükı;clmeıine muarız o

lanlar VR.ır. Onlar kadırı ref,abetini 

İBtemiyen!erdir. Gi J~ Moµ-ısan gi

bi derler (,i: Kadının yer yÜ~ünde 

il.ti vazife~i vardur: •'Aşk ve ana· 

hk,, 

Ne ltad.lr erkek ve yüksek erkek 
vardır ki kadının talim ve terbiyesi

ne karşı gösterilen bu husumete iı

tirak ederler. Oyle sanırlar ki onla

rın beyinleri açılırsa kalpleri kapa-
nır. 

Kadının talim ve terbiyetine itina 

olunmalıdır. MalU.math kadın evle

nirse kocası için hakiki bir arkadat) 

bir müşavir, ve ayni zamand2l haya. 

tının neşesi, şetareti olur. Evlen· 

mez'5c çalııması sayesinde lıürriye

~ini muh 'lf'\'Z'.'\ der. rll:ıişeti geniş· 

ler. Sp~r, talim ve terbiye, bedeni 

mukavemet ve c.tkli keş<\yİş ve inbi-

sat k11.d1nın yardrmcısıdır. 1 

Bununla berab~r, kadın serbestli

ğin vel'diği nefsine güvenmeği pek 

bUyütmemelidir. O daima erkeğin 

himayes;ne muhtaç olacaktır.. Bu 

ihtiyaç, e> kekten atağı olmaktan de 

ğildir. Erkek kadar dayanıklı olma
masındandır. Tabiat te böyie isti

yor. Sporla bedeni ve akli kültür ka 
dın için hakikatte bir miktar ve 

nıikyas me'lelesidir. Bilhassa erkek

ten ziyade kadın için.. Çünkü yu
karda söylediğimiz gibi, mukaveme

ti azdll'.,, 

····················-···-··························· Üsküdar lstanbul alımcı lcrR me 
murluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çevrilmeıi mukarrer bir adet 

vinç, bir adet §anzıman, ve bir adet 

ıra-at ve bir adet İıtanpa ve bir adet 

çapa ve saire 28-7-93 tarihine mü
sııdif salı günü saat 10 dan 11 e ka
dar Galatada Makaracılarda 17 nu
maralı dükkin önünde ikinci artır~ 

ma suretile .atılacağından talip olan 
ların yevmi mezkUrda mahallinde 

hazır bulunacak memura mÜrLıcaat 
eylemeleri ilin olunur. 

I LAN 
Beşiktaı· · Fakir Çocukları mek

tebi müdiri sabıkı Muzaffer Beyin 
vefatı ha•ebile varislerinin, Beşilo:U.f 
heyeti ibtiyariyeaine müracaatları. 

-
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Geceleyin gelen kadın 
Ahmet Bey yaşı ilerilediji J - Yarabbi, dedi, bu gece si- Çık, git, defol! 

için, tekaüdünü talep etmişti. zi ne kadar rahatuz ettim. Ç<'k 
Şimdi Göztepedeki köşkünde, mahcubum Beyfendi, c;ok mah
sakin ve münzevi bir hayat ge- cubum, fakat siz de ne kadar a
çiriyordu. Evlenmemişti. ·Sa- licenapsınız .• Fakat benim yü
bahlyin balık avına çıkar, ak- zümden bu adamlar başınıza 
şamları bahçsindeki çiçeklerle bir felaket getirmesinler .. 

Allah senin de, Eleni'nin de 
bin kere belasını versin 

uğraşırdı. - Siz hiç merak etmeyin Ha 
Bir gece tam yatacağı sırada nımefendi, ben yaşıma göre 

bahçe kapısının zili çalındı. Ah değme delikanlıları cebimden 
met Bey şaıırdı. Bu vakitte çıkarırım .. 
kim ziyarete gelir? Ahm<.t Bey yukarıya çıktı. 

Maamafib gidip kapıyı açtı. ne olur ne olmaz diye, tabanca 
karşısında bir genç kadın gör- sını da yanına aldıktan sonra 
dü. ı;enç l:admla beraber çıktılar. 

- Beyfendi, sizi gecenin bu Kadın koluna giı·mişli, taze 
vaktinde rahatsız ettim. İki a- etleri tirtir titriyordu. Ahmet 
dam peşime takıldı, yalnızım, Beyin ihtiyar kalbi de otuz ya
korktum. Ne olursa olsun diye şında bir delikanlı kalbi gibi çar 
kapınızı çaldım. pıyordu. 

- Çok iyi ettiniz Hanımefen Bir müddet konuşarak yürü-
di. giriniz. Heyecanınız geçsin. dü!er. Ahmet Bey b.ıhçedeki 
Belki 0 vakte kadar sizi takip gülleri methetti. Kadın bilhas-
edenler de defolurlar. sa gülleri çok sevdiğini söyledi. 

Genç kadın içeri girdi. Ah- - O halde ne zaman arzu bu 
met Bey salonu açtı ve Hanımı yurursanız gelin:z, bahçem si
koltuğa oturttu. Cidden güzel zindir .. 
bir kadındı. Esmer, iri siyah Ahmet Bey arada bir arkası 
gözlü, uzun boylu bir kadın.. na bakıyordu. İki serseı i takip 

Tabii konuşmak lazım geldi- ten vazgeçmişlerdi. Ahmet Bey 
ği için esmer, iri siyah gözlü, bundan bir az da gurur duydu: 
uzun boylu kadın anlattı: ·-Gördünüz ya takip edeme 

- Efendim, İhsan Beylerin diler .. 
köşkünde idik. Annem hasta ol - Teşekkür ederim efendim 
duğu için benimle gelemedi. Ni sayenizde kurtuldum. Si;! olma 
hayet saat ona kadar orada ka- ~aydınız, kim bilir ba~ıma ne 
lacaktım. Dereden, tepeden ko 1 fdaket getireceklerdi. 
nuşurken, oyun oynarken, bir Yirmi dakika kadar yürümüş 
de br.ktım ki saat on ikiye gel- !erdi. Nihayet genç kadırı Ah
mi~. Alelacele kalktım. Yanı- mel Beye elini uzattı: 
ma birisini vermek istediler. __ Artık ayrılalım efendim, 
kimseyi rahatsız etmek iste- dedi, bizim köşk işte ,urası .. 
mcm. So::;ra Göztepe gibi b:r 
yerde kadınların arkasından gi- -İyi ya, sizi kapıya kadar 
decek serseriler olduğu kimin bırakayım. 
aklına gelir? Hata etmişim.. ·- S:.bn yapmayın.. Eğeı 

- Hata ettiğinize iyi etmiş göriirle r &e mahvolurum. Bıli
siniz. Cünkü bana sizin gibi gü yorsum;z, b•J G;jztepe ne decii
zel bir-kadınla ta'lışmak şerefi koducu muhittir. Annem de kal 
ni verdi. binden hasta .. Maazallah bir fe 

- Rica ederim~. Ben bilakis liiket gPHrse ben ne yaparım .. 
sizi rahatsız ettı~ime mahcu- Ahmet Bey, kadının elini öp 
bum. Belki de :r,atacaktınız. tü ve kadın da ~ayet annesi İyi-

- Zarar yok 'Ben yarın, ca- leşir de, o taraflardan geçerler 
nım n:? zaman isterse, o vakit sc, gül bahçesine uğrayacakla
kalkabilirim. rmı vadetti. Bu suretle lyrıldı

Bir müddet sorra genç kadın lar. 
ayağa kalktı. Ahmet Bey, yirmi dakıkalık 

- Teşekkür ederim Beyfen- yolu bu defa yalnız, fakat bir 
di, artık gideyim.. çok tı>.tlı hatıralar içincle, dal-

- Müsaade ediniz de pence- gm Vl- mes'ut yürüdü. 
reden bakayım, herifle< hala o- Kö~küne geldiği zaman bah-
rnda mı? çe kapısmı açık buldu. Olur a, 

Ahmet Bey pencereden dışa çıkarken kapatmasını unutmuş 
rıya balrtı. Evvı;la bir şeyler gö oiabilir. 
remedi. Genç kadın da pencere Köşke girdi. Lambayı yaktı. 
ye geldi ve baktı: Ortal•ğm perişan manzarasını 

- Eyvah, hala orada duru- görün"(, aklı başına geldi. Her 
yorlar, eledi, görüyor musunuz, taraf allak bullak olmuştu. Bü
şu soldaki ağacın ait.rnda iki tün konsolların gözleri açılmış 
gölge}·İ, i~te onlar.. tı. Kücük yazıhanesine koştu. 
Ahını t Bey de filvaki iki GOi Orası d:ı tarumar .. Y :>zıhanede 

genin orada kımıldanmakta ol- bir zarfın içine koyduğu sekiz 
duld,ırını görmüştü. yüz küsur liranın da yerinde 

Eh, ş;mdi Ahmet Beye bi,r yeller esiyordu. O vakit hakika 
vazife terettüp ediyordu, genç ti anladı. 
kadını evine kadar götürmek... Kadının femli, bu defa da er-
Bu teklifi kadın büyük bir min- keği yenmişti. 
nettnrlıkla kahul etti: SEM 

Bu esnada, Hüsrev, hiddetin 
den titriyordu .. irade ve itida
lini kaybetmişti. Birden ayağa 
kalktı ve elindeki ayna parçası 
yerdeki mermer taşların üzı·ine 
düşerek bin parça oldu .. 

- Bu herif, sevgilimi kolla
rının arasında, aç bir kurt gi
bi, diri diri yiyecek.! 

Diye bağırmağa başladı. 
Fakat, ihtiyar sihirbaz, tıl

sımlı aynanın parçalandığını 
görünce, zevali yakınlaştığını 
anlamıştı. 

- Eyvah, yüz senelik sihir
li aynamı parçaladın .. beni mah 
vettin ! Bundan sonra hiç bir 
şey keşfedemiyeceğim ... 

Diyerek, hiddetle Hüsrevin 
üzerine yürüdü . 

- Çabuk, çık git odamdan .. 
alimallah şimdi seni bir nazar
la iki büklüm yapar, yere sere 

• 1 
rım .. 

Hüsrev korktu: 
- Gidiyoı-um Zamora !.. O

dandan çıkıyorum ... fakat, Ele
niyi bana sen bulacaksın! Onu 
senden isterim.! 

Zamora'nm gözleri döndü. 
Titrek bir sesle bağırdı: 
- Allah senin de Eleni'nin 

de belasını versin ... ! defol o
damdan diyorum sana! 

Hüsrev şaşkın ve karasız bir 
tavu~la odadan çıktı. 

Zamora kapısını sürmeledi. 
Yere kapandı. 
Cam kırıklarını yüzüne süre 

rek söylemeğe başladı : 
- Seni yüz senedenberi elim 

den ve koynumdan ayırmamış
tım, tılsımlı aynacığım ! Yüz 
sene zarfmda çok büyük tehli
keler geçirmiş, çok kazaya uğ
ramıştım! Köşenizden ufak bir 
parça kırılıp düştükçe mevcu
diyetimden bir şey eksildiğini 
hissederdim. Artık, bugün ma
demki yere düştün; bin parça 
oldum ... ! Hayatım da öyle ola
cak.. parçalanıp yere düşecek 
demek! 

Zamora ağlıyordu • 
Ona bu sihirli aynayı, sek

sen, doksan sene evvel - tari
hini iyice hatırlayamadığı bir 
gün- Ayakozma manastırı ra 
hibi vermişti. 

Rahibin sesi, bugün söylen
miş gibi, hala kulağında çınla
yordu: 
"- Zamora ! Bu iami sana 

verişimin sebebini biliyor mu
sun? Sen çok zeki ve akıllı bir 
kızsın! Elindeki yıldızın çok 
padak .. bütün hayatın saraylar 
da gcçe-::ek .. hükümdarlarla dü 
şüp kalkacaksın! Zamora .. bu, 
Birinci ( Paleologos) un nedi
mes!nin ismidir .. ve bu ayna o
nun m~şhur sihirli aynasıdır. 

1 
Bu aynayı iyi sakla! Parçalan 

1 l1<l l Pe ... ·tev Nezih -~ ' dığı gün, hayatın nihayet bula 
~ f 1 

' caktır ! Birinci Zamora tamam ;;.. ____ L...;.------------·----..ı.---- yüzelli sene yaşamıştı .... ondan 
Bh· lkİ gün cvv ·l f!azetelet·de inM çuk v"kııJı•·. 1-.. t.ra~atınetı.» znvalh sonra aynayı manastıra aldık .. 

tişar eden müe.,if bir haber eminim Perteviıı şahsında tekemmül etnıi•- aradan beş yüz sene geçti .. Bi
ki icap ettiği kadar nazan dikkati ti. Biraz bohemliğe bile varan bu hal zans İmparatorları sefahate dal 
celbetmi~tir. Eskişehirde Devletde- ' biçare arkadaşımızın oon nefesine ka dılar ... memleketi ihmal etme
miryollar operatörü Peı·tev Nezih dar dev'm etti. Avrupadan kıymetli ğe, halka zulüm ve işkence 
Beyi saralı bir hasta, marazın venli- bir doktor ve opeı·atör olarnk a•·det yapmağa başladılar. Sarayda 
ği ı,,,;r ile ha•tanede bıçakla yarıla- ettikten .,onra hiç bir şöhret arama imparaorları ve prensleri ikaz 
yarak öldümüıtiir.Bu haberi okuyup dı, kendİ•İnİ göstermedi. Kıymetini edecek ikinci bir (Zamora) ya 
ta Pertevi bihakkin ve yakindan ta- bilip te müracat eden hastalar için ihtiyaç vardır. Bu aynayı al ve 
nıyanların yüreği sızladı; ağladılar; canla ba,la çalıştığı halde bunlardan saraya gir •. vazifene başla!,. 
tanımıyanlar da tüphesiz sadece esef ücret almamağı bir prensip ittiha~ Ayakozma rahibi, tılsımlı ay 
ederek geçtiler. etmiş idi. Bütün emeli htanbulun nayı (İkinci Zamora) ya ver-

Pertev Nezih memleketin cidden gürültüsünden uzak küçük bir hasta diği günün akşamı ölmüştü. İh 
az tesadüf olunurkıymetli evlitların nenenin başına geçip burada çalıı- tiyar keşiş öldüğü zaman yüz 
dan biri idi. Tahoilini lstanbulda mak, başltalarmın derdine çaresaz seksen yaşında idi (1) 
ikmal ettikten sonra Avrupada da olmaktı. Bir çok inkisarı hayalleı·den 
itmam etti ve oradan hakilü bir ha
mulei irfan ile döndü. Zekası ve di
rayeti çok yüksekti. Fakat buna mu 
kabil payansız bir tavazuu kendisine 

şıar edilmişti. Şahsına h.iç ehemmi
yet vermez, nümayiıten daima kaçar 
dı. Daha talebelik hayatında teba
rüz eden iktidarı ve hüsnü hilkatı 

samimi ve mahdut muhitinde k~ndi

sine çok muhabbet ve hürmet cel
betmiş idi. Fakat Pertevin hemcins
lerine karşı duyduğt.l derin meı·ha

metıi lstanbulda b~kar olan tahsil 
arkadaşlarının haitalığı zamanlRr•o. 

da bun.brın iki üç gece başları ucun 
dau. avrılmıvarak u~J,.,.. ... _ ı . ...,u,;n 

ve istıraplardan sonra iyi bir tesa~ü 

fün yardımı ile buna muvaffak oldu: 
Devlet Demiryollarının Eıkiıehir'de 
ki küçük hastahaneıinin idare5İnİ 

deruhte etti. Burada bulunduğu ye
di sekiz ıenedenberi hastahanenin 

iktisap etmiı olduğu intizama De\·
let Demiryolları idaresi, Pcrtev'in 

fedakarlığına ve muvaffakıyetli te
davilerine de bütün Eskişehir ahali
si şahittir zannederim. 

Pertev bir kaç sene evvel aile yu .. 

vaıını da kunnuf, sakin muhiti için
de istediği gibi çalışıyordu. Belki de 
gayri me•ul bir el onu daha çok biz 
D>et edebileceii bir zamanda feci bir 

(J) Bizans efsanleri ... (Priamos) 

····················-·-··-····················-
tekilde aramızdan ayırdı. Biz, onu 
tanıyanlar, Pertev'i, Pertev'in bü ... 

yüklüğünü hiç bir zaman unutmrya

cağız fakat pek İsterdim ki bütün 
memleket, hayatı fecaatle biten bu 
i.licenap ve kıymetli evli.dının kim 

olduğunu öğrensin ve onu hayır jle, 

hürmet ile yadetsin. lıte bu haklı' 
arzunun ıevkiyledir ki Pertev'i • '1!ö· 

virden pek uzak olan bu kıymehİ7. 
yazıya küçük bir yer tahsis ~tanesini 

muhterenı "Milliyet,, ten çok rica J 

ederim. 
\okat Meb'u•u 
Nazım iZZET 

Zamora keşişin o akş 
hal öldüğünü haber alı 
smılı aynaya sarılmış, 
mukaddes gibi koynun 
mağa başlamıttı. 

Zamora ilk saraya gir 
ce, İmparator Mibail' i 
tına nail olmuştu. 

Zamoranın çok zeki v 
lı bakışları vardı. 

İmparatorla araları 
muhavere cereyan etmi 

- Ne zamandanberi 
çıkmıyorsunuz, hatmet 

-·- Beş senedenberi .. 
- Bu kadar uzun :ı: 

mütemadiyen sarayda m 
diniz? 

- Tabii .. niçin hayret 
dışarıya çıkıp ne yapa 
görmek istediğim her şe 
da, yanımda. . 

- Fakat, görmediğini 
fey var ki, o burada yok 
metmaap! 

- Burada olmıyan bir 
memleketimin hiç bir kö 
de de yoktur ... Samur, ha 
ra, altın, mücevher, eski 
ve en güzel cariyeler .. 
nin iyisi, güzeli ve en kıy 
si var! 

- Ya milletin sefaleti .. 
t~ göremediğiniz şeylerd 
rı .•• 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Sarılmıı tütün (6) Kalııt ~ 

yım ağızlığı ( 4) 
2 - Çiftin biri (2) YükıelP1 

(5) 
3 - Orta (3) Edat (3) 
4 - Renkler (5) idam (5) 
5 - Familya (4) 
6 - Ne bizler, ne ıizler (Sl 5' 

(2) 

7 - Boyuna takılan (7)) .. .J 
8 - Renk (2) Ağa (4) y11l< 

(3) 
9 - Tavla kemiği (3) Müfd'~ 

meşrup (4) 
·ıe' 10 - inatçı (4) Duman 111 

yer (4) 
11 - Adak (5) Et satan (S) 

Yukardan aşağı 
1 - Şifnıanlık (5) Tenceı-eııİ" 

ağababa11 (5) 

2 - Amele (2) Yuva (4) 
,~, 

3 - Mabıuben verilen parll 
Gün (3) 

4 - Olüm meıleği 
5 - Tefehhüm (7). 

(6) Tı ($! 

6 - Beygir (2) Reziller (6) 

7 - Kör (3) Şehir harici (31 ,,. 
8- Ayak (2) Gök yÜzÜ (41 ~ 

' lın çuha (3)) 
9 - Bilgi (4) iyi (31 K•~ıtV 

birli (2) 1, 
10 - Pirinç yemeği '(5) (.o 

""' (5) 
11 - Yama (2) Adet (3 :>11 
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Afka dair n~düşünüyorsunuz? 

oktor Şükrü Hazım 
·Bey ne diyor? 

şk, bir kabus, bir sıkıntı, ruhu 
bunaltan bir buhrandır ... 

Sinir hekimi Şükrü Hazım 
r. bizim anketin karilerin
n 'olduğunu söyledikten son
' cevap vermek hususunda 
· çük bir tereddüt devresi ge
rdi: 
-Belki vereceğim cevap baş 
!arının hoşuna gitmez •. 
- Zarar yok, dedim, mutla-
hoşa gitmesi fart değil ya •. 

- O halde, peki ... 
işte Şükrü Hazım Beyin an
timize verdiği cevap: 
- A§ka dair ne mi dütünü

' ın ? .. Bu sualinize cevap vere
'lmek için evvel& atk kelimesi 

ti telakkide farkımız var de
mektir. 

_ Sevmek mi, yoks" sevil-

mek mi daha zevklidir? 
Sevmek ve sevilmek ... Bu su 

alinize gelince sevmek gibi se
vilmek te ruhun tabii bir ihti
yacıdır. Esasen neslin tekessü
rünü teshil eden ne yalnız sev
mek, ne de sadece sevilmektir. 
O, bunların muhassalasıdır. Ne 
tekim verasette bunu ayrıca 
dikkate alırız. Mürekabilen sev 
miyen ve sevilmiyenlerin nesli 

~ay.· 
Modern san'at nedir 

Darülbedayi san'atkarlarından Vasfi Rıza 
Beyin modern san'at hakkındaki fikirleri 

Modem san'at hakkındaki fikirle- le dedi!. Boydan boya mavi kurdel& 
"? l · k d çok o gerdi: Deniz dedi!. Suratına paçav-rim mı... yı amma, o a ac , 

kadar karıtık ki, ben de içinden çı- ra bağladı: Sakal dedi!.. 
kamadım.. Dün seve ıeve ıeyretti- Bu da dünyayı alt üıt etti .. Şim
ğim klasik bir e<eri bugün okuya· diye kadar bilip öğrendiğimiz ıeyle
cağım modern bir san'at eseri yıkt· ri yıktr attı. Bu da kendine taraf
yor! Bugün hayran hayran tetkik tar buldu .. Yer yer Meyerholt Iİ· 
ettiğim yeni taze bir tabloyu, yarın yatroları açrldı .• Avrupadan, Ame· 

göreceğim bir klaıik söndürecek gi- rikadan görmeğe gelenler oldu. Bıı 

bi geliyor .. da bugünün inkilipçısı, bugünün 

Modern ,an'at daha kuruln'Uft yenicisi .. 
meydana çıkmıt bir şekilde değil- Alman rejisörü ve dünün inkilap· 
dir ki •• Her gün değişen, her gün çısı Rayn Hart'a sordum: Meyer-

'ft h bolt'u·· ve ve tarzını nasıl buluyorıu-başka yeni bir yola dönen aıı e a· 
li var.. z11 fatkın ııan'at hakkınd~ nuz?. Gülümsedi.. Batını salladı .. 
benim ne fikrim olabilir?.. Nere~e dudağını büktü: Bilmem! Dedi ... 
gittiğini, nereye gidecefini lıeniız A! ! .. Naııl bilmez? Rayn Hart bil
kimıe kestiremiyor.. Hattl kur'an- mez de ben mi bilirim. Aman dedim. 
lada.. O kadar sür'atle ilerliyen bir Zaman, dediın... Yalvardım, yakarv 

dım. Ağzından likırdı almak ıçin 

hoşuna ıitme~P çalıştml: Gazeteci 
olmadığımı söyledim.. Muvaffal. IR 
oldum .. 

salim ve güzel olmaz .. Alman
lar buna Cersume düşmanlığı 
Keimfeindschaft diyorlar.Sevil 
mek arzusu da sevmek gibi ço- l 

; cukluktan başlar. Sevilmek, ho 1 . 
Yüzündeki gülümseme geçti k..4-

ları çatıJdı. Y a:zıhaneıinin önüne, ba 
na doğru eğildi.. Elindeki eski bir 
at nah ile oynayarak, "saçına ve. çu· 
rük iddialar!,, dedi .. Dikkatle dinli-

• 

Şükrü Hazım Beg 

neyi kastediyoruz, onu tayin 
eliyiz .. y ntıyan her mevcu-

· n biri muhafaza; diğeri nes
i idame olmak üzere iki esas 
grizeai vardır .. Erkekle diti

. n biribirini araması bu gırize 
· n bir neticeai, yani bir zaru
ttir. Bu his, bu meyi her iki 
nate de mevcuttur. Buna aşk 
İyemeyiz .. Hatta bu meylin if 

tla mevcudiyeti de aşk değil
ir. Ona, olsa olsa kızgınlık İs 
İ verilebilir.. Aşk bu meylin 

· r kimse üzerinde temerküz e
rek müptelasının bütün ira
•ini bütün şahsiyetini kendi-. ' 
e esir ve ram etmesidir .Aık; 

. r kabus, bir sıkıntı, ruhu bu
l tan bir buhrandır. lnıanın 

Ykuaunu kaçıran, iştihasın• ke 
n, her türlü aramını selbeden, 

Üzgün ve dalgın bir hale geti-
eb·ı· . ., n atka tabii den ı ır mı··· 

ayır beyim .. Aşk bir ruh haı
~lığıdır. Hem öyle bir hastalık 
1 derece derece musabını sıkın 
•d ı- . an, felaketlerin en e ımıne 
~dar sürükler.. Gözünü kan 
Ul'Ümüş kuduz bir hırsla sev
~l~sini parçalatan; yahut ken
tsıne dayanılmaz ve akla gel
ez işkenceler yaptıran, gah 
Ünevver ve aklı başında bili

en bir adamı mesela bir kirli 
endilin arkasından saatlerce 

0 Huran ve nihayet bazan bir 
1ünül) üzerinde en sefil vazi
ette yakalatan veya istrrabına 
atlanamıyarak hayatına kıydı 
an bir buhrana nasıl tabii de
.'bilir? .. Atk bir melankoli g~-
1 hazan hafif, bazan tiddetlı; 
azan basit bazan hezeyanları 

' llcip olarak seyreden bir has-
:ı.I ktır. Anlıyorum; bana bel
'1 de san'atta ve edebiyatta en 
udretli eserler ilham eden aş

tı hatırlatacaksınrz. Fakat mü
a:ıde buyurun orada eseri ve
-n akş değil, san'atki.rın ru~i 
unyesi yaratıcı muhayyeleaı
:r. Or~da sevgi bir nefha gibi 

· byü sıyırmış, ruhun kabili
tini meydana çıkarmıştır. 

. S vgi yerine bedii .olan atk 
ıı- •ı arzunun ruh üzerınde ta
il.kküm kazanmış bir ifratı da
a Joı!rusu bir dalaletidir. He-. ~ 

•rnlikte ise if r:ıt ta, dalalet te 
rer hastalıktır. 

Mazhar Osman Beyefendi 
k zaınanımı:ı:rn allahıdır di

or · · IVhıhterem üstat aşk keli
. -sini F reud'un cinsiyet naza-
1Ye i . · · · · 

1 
şa gitmek ihtiyacı olmasa süse, 
zarafete bu derece itina olur 
mu idi? Bunları atkla kanıtır
mamalıdır. narcissisme derece, 
derece herkeste vardır. 

1 

_En büyük aşkınız? 
_ Bakınız, bu tuhaftır. Be

nim en büyük aşkım, zaflanm
dan kurtulmak aşkıdır ... . . ., 

_ Nicin seversınız · 
_ Se~mek, düşünül~rek, şu

urla yapılır bir iş değildir ki .. 
O, tahteşşuurun verdiği bir his
tir ... Bence asıl ihtiyaç sevmek 
ihtiyacıdır. Sevilen şahıs, kim 
olursa olsun .. Mesela, kedileri
ni seven ve onların uğrunda ai-
le yuvalarını yıkmağa kadar va 
ran kadınlar yok mudur? 

M. Salahattin 

.... _ .......... Miö~;h· .. ··-5···· 
Nispetsiz izdivaç 

Yatlı bir adamla genç bir kı 
zın nikahında hazır bulunan 
Süleyman Nazife sormuşlar: 

- Bu çiftten hangisi buda
lalık ediyor dersin? 

Süleyman Nazif başını kal
dırmış ve şu cevabı vermit: . 

-ihtiyar bir adam ~enç bır 
kızla evlenirse her ı.ey~ beki~ 
meli. Genç bir kız de .ıhtıyar bır 
adamla evlenirse, hıç bır tey 
beklememeli! 

Trende 
yeni evli yaşlıca bir kadın 

kocasile seyahat ediyor· 
Kompartımanda ihtiyar bir 

kadın soruyor: 
_ Bu delikanlı size karşı 

çok muhabbet gösteriyor. 
_Evet, beni pek sever efen 

dim. B 
_ Çok memnun oldum. aş ,, 

ka mahdum Beyler var mı· 

. ~ 

_ Bir haftadır arkanli:dan 
koşuyorum. Gene merhamet 

etmiyorsunuz. . 
- Size bir ıey ıöyleyeyım 

mi? Ne kadar koısanız, ge· 
Jle yakalanacak sizsiniz. 

Geri vermiyecek ol
duktan sonra 

Arkadaılardan birinin, her 
fırsatta kaqısına çıkanı çarp
mak gibi kötü bir huyu var:dı~. 
Geçenlerde bana geldi, dedı ki, 

_ On kul'Uf versene .. tram
vayla gideceğim, param y~ .. 

_ On kuruıum yok, lıram 

var dedim . 

yordum: '' San'at gülünç ohnamalr ! 

1 

San'at halkı iğrendirmemeli!. Halk 
sahnedeki aktörün karıu deşilip bor
snklarının fırlamasına tahanımül e .. 

1 
dem~"Z-. Halk, İpi boynuna geçirilip 
asılan adama bakamaz!. Halk, kıçı

! nı açan akter.i i severek seyrede
' mezl .. ,, Dikkatle dinlediğimi hisse
l diyordu: "Amma diyeceksiniz ki, o 

1 nun da taraftarl,,rr, onun da mcllun 
'

1 larr var .. Evet, doğru.. Amma ge
l çicidir .. Uzun etek, kı •a etek n><>da-

Vas/i Rıza Bey sı gibidir .. Halk, bir müddet için 
hali var ki Bugün yenilik yapan yeni şeye kapılır .. Nctekim M~yer

dünkü yenilik yapanı beğenmiyor; holt ta kapılmıştır. aFkat bu tRrzcla 
bugünkünü de yarın gelen beğenmi~ devam eder, tabiiliğe dönmezse, sO
yecek .. O h•lde size bugünkü fikri- ner gider! .. ,, dedi! Sordum: Aca
mi söylemek yarının adamına gÜ· ba dönecek mi?11 ''ZannP.:derim!,, de 
lünç olmaktan başka bir şey değil- di .. (Köningrctçcr Ştraze) tiyatro 
dir. Bana diişmanlığınız nedic ki, sunda Rivaln İm!lli bir Amrı-ikan 

böyle mÜ!kÜI bir mevkie sokmak iı- piyesi oynııyoı-. Gittik,, gördük. Me 
tiyorsıınuz? Hele durun! Bir ekol yeı·holt diye tabelesı den Ervin piı
haJinde meydana çıksın .. Kendi va- katör İ-smindeki re1ısörün ıahneye 

ziyetini bir kere kendi tayin etsin. koyduğu bir eserdi.. İ>uyup i;itti · 
Gideceği yolu k111ıvrasın .• Ondan son ğimiz Meyerholt tarzından batkıt bir 
ra o yolun fena mı iyi mi olduğunu şey göreceksiniz!,, dedi .. 
söylemek ırrası bize gelir! y okıa Eminim ki Meyerholt'ü gibi Rua 
bu kör döğ-üşünün arasına karıımak yada görsem, sonra da Ruıya lfart 
bir iki yumruk yemekten batk' bir ekolünü ona ıorsam .. Eminim ki ba
İfe yaramaz. Maamafih iıterıeniz ge na: ''Zamanı geçrnif, kokm~t bir 
lin sizinle ilmin rülünç. tarafına ıap- tarz!,, diyecek .. Hal böyle iken, ar
madan dostça, ahbaPÇ& konuıalun!. tık beniın ne fikrim olur bu (nıodern 

Size biraz evvel dünün çocuğu bµ ıan'at) hakkında ..• 
günkünü beğenmediğini, buaünkü. Pariıte Roçilt isminde lİyatı·o itin 
nün de dünkü ile alay ettiğini .Oyle den yetitme bir adam milyonlar ıar· 
ıoİltim .. Pek gülünç bir tekle giren file (Pigal) tiyatroıunu yaptı .. Taın 
edebiyat anketi de bunun tue bir timdiki zevke göre: Kübizm mi isti 
misalidir .. Fakat ben bunu daha yorsunuz? KUbizm .. Modern mi de 
ıalabittar bir ağızdan kuvvetli bir diniz? lıte bu da modern ... Pariıe 
u.n'aki.r kafasından çıkan bir ten- gittiğim zamen daha intaatı bitme
kitle anlatayım: 1 mitti .. Bir fınatını bulup her tarnfı-
Almanların meşhur bir rejisôrunü nı eezdim .. Aman yarabbi! hı~aksa-· 

ele alalım. Tiyatroda inkilip yflp- lardı günlerce kulrrdım o buıanın 
mıt esaslı bir yenilik tarzı meydar.a içinde •. Kendi k ndiıne F~ansız mil. 
çıkarmıf. Bütün dünyayı kendisilc Jetine imrendim, gıpta ettım .• iki üç 
ıneıgul etmİf .. Adeta kendi tarzıud..ı ay ıonra inıaat bitec~; 'u mabet 
bir mektep kurmUf .. Yalnız Beı lin- kadar güzel binanın ıçınde kimbilir 
de dört büyük tiyatroya sah.ip .. fda ne san'at harikalan gösterecek'erdi.. 
reıi altında yüzlerce san'atkitr ça· lnn.n bu altı milyonluk tiyatt·onun 
lıtlıran, her sene sanat piyasasına içinde neler yapmazdı.. Pariıliler 
rejiıörler, aktörler yetİftİrİp salı- buraya girebilmek için kimbilir ne 
veren bir tİJ'alro di.hisi vardır:Rayn usanmaz bir yarııla ıiteye ak.u1 e
Hard ... Berline sırf bu adamın eser- deceklerdir .. 
terini görmek için gittim.. Bir kaç 
piyesini müteaddit tiyatrola•·ında 

seyrettim •.• 
San'atkarları aktörlükten tabii bi

rer adam yapmıf .. Piyeıi takip eder 
ken kendimden geçtiğim, tiyatroda 
olduğumıı ıınuttuium zamanlar ol
du .. Bir salonda, bir evin bah(eıİn· 
de konufan• adamlan seyreder &ibİ 
bunları taköp ettim. Ne fazla bağır
ma~ ne gayri tabii jest ne lüzumsuz 
bir nefes!. Bu tarzı, Franıızlarrn 

anlayı,sızlıklarına rağmen ilk benim 
siyen Ruılar olmutlardı... Gelmİf

ler, sönnütler, beğ-enmiıler, tatbik 
etmitlerdi. 

5-elr seçti.. Büyük Ruı ihtili
li oldu .. Kan kokulıln ve ihtilal iı

vazeleri ara11nda telcnf aj .. nsları 
diiayarun her tarafına yeni bir ti
yatro inkillpçısırun ismini il&n etli
ler: Meyerbolt... Bu adama (deli!) 
diyenler ele oldu .. Halkı tehyiç için 
her vasıtaya müracaat etti. Sahnede 
adam aıtı. Oruıpu rolündeki kadı

nın donunu çıkardı. Korkunç harp 
ler yaptı. Enıteliıyonıın teklini de
ğiıtirdi.Sinemayı tiyatronun bir cüz' 
ü haline getirdi .. Dekoru ıöküp altı .. 
Sonra da hazan aene kullandı.. Kul
landı ~ hi örmediğimiz tarz. 

latanbula döndüm. Tiyatronun a. 
çıldığı havadisi burallll'a kada< ge~
di_ Şimdi ismini unut::Uğum bir 
piyeai ilin ettiler .. Bir M" sonra Pa. 
ri.ıten gelen bir arkadafd ~ordum: 
(Pigl'e) gidip filanca es...; ırördün
mü? diye .. Güldü: ''Ç ... tan değıt

tirdiler o piyesi!., dedi.Ş&fırm·~tırn.. 
Pariıin köhne tiyatrolarında bir pi
yesin aylarca oynarlar da Pigal &>ııi 
yepyeni bir tiyatroda bir aydan az 
bir zamanda naaıl piyes değiıtirmek 
mecburiyetinde kalırlar?!.. Bütün 
piyeıler muvaffakiyetaizlikleı«e l'll· 

varlandı. Müdürler deiitti, icl.ıre 
değİflİ ... Nihayet dedil~ ki: 

Oynanan piyeıler binaya ıört' de
ğil! .. Binaya göre piyes yazdılar .. 
Talim terbiye heyetinden Avni Be
yin beğenip le lttcüıne etti fi (Do
nago) piyesini sahneye koydular .. 
O da tutmadı!!. 

Peki siz ne deriıiniz bu muvaffakı 
yetıizliğe?. Ertuğral Muhıin Beye 
sordum: "Tasavvur et ki son sistc:1n 
bir sahnede bir dekoru bet dakikad .. 
değiıtiremiyorlardı. Halbuki biz bu 
salat tiyatromuzda üç dakikada de. 
kor değiıtirdiğimiz zamanl ... oldu .. 
Makineleri kullanamiyol'lar da 0'" 

SA!\1'A 
aleminde ---- - --
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Fon ve resim 
Ressam, eserini ikmal etti. 

Çerçeveci ona ağır, yaldızlı bir 
çerç•~ve mıhladı. Sergide bir 
renk gölünde yüzdü. Sonra bir 
miras yedinin koyu renk döşe
meli, lot salonuna veya belki de 
bir müzenin küflü duvarlarına · 
yaslandı. 

San'atkarın şövalesinden in- ; 
dikten sonl'a bir eseri san' atın ı 
başından geçmesi mukadder o
lan bu macera, çok hazin ve a- , 
cıklıdır. Resim, renkle ifade e
dilen bir nesne olduğuna göre 
san' atkarın bin bir üzüntüsün
den doğmuş, bin bir ıztırabının 
mevludu olan bu ahenk, bu 
levhanın içinde yan yana gel
miş renkler, bunların hariçle,et 
rafla olan alakalarını kesemez
siniz. Göz, istediği ve isteme
diği renkleri aynı anda şuuruna 
geçiren bir adesedir. Eseri san 
at, evvela insafsız bir çerçeve
cinin gadrine kurban oluyor. 
Bu levhanın renklerıni çerçeve 
leyen bu yaldızlı tahta parçası 
eseri san'atın ilk katilidir. Son 
ra sergide yanına gelen arka
daş san'at eserlerinin renk ve 
fikir farkı, aralarındaki geçim
sizlik salonu dolduran bütün 

' levhaları aynı derecede muta-
zarrır etmiştir. Hepsinin kafası 
gözü yarılmış, hepsi mecruh ol 
muşlardır. Sonra şi1kin portfö
yünün muhteviyatını verip ese
ri sanatı yakasından tutarak sü 
rükleye sürükley'! salon na ge 
tiren zengin efendi bunu salo
nun duvarına asar. lıte hakiki 
idam ... Burada san'atkarın ız
tırabı bir evlat acısıdır. 

Çok salon duvarlarında böy 
le san'at cena~leri sallanmak
tadır. 

* * * Resmin çerçeve, fon ve mu-
hiti ile bulunduğu köşenin renk 
göge ve ıtığile, bin bir şeyle a
lakası vardır. Resmin çerçevesi 
ni reuamdan gayri kimse boya 
yamaz. Talik edilecek duvar, 
san'atkarın emrile boyanacak. 
Odanın tefri9atı, koltuk, kana-
pe perde halılar, pencere, ta-' . . , 
van döşeme hep o etten san a-
tın renk nümayi9lerine ittirak 
edecek tekilde olacaktır. Bana 
kalrraa her eseri san' at için bir 
oda, bir salon, bir mahfaza la
zım. Kutu öldürmeyecek kafeı 
ister. 

Elif Nrci 
···-·s~;·;ı·;;;;;df;i~;;··············-

T ezyini sanatlar 
muallimliği 

Aldığımız bir habere göre 
Güzel sanatlar akademisinde 
tezyini sanafar mütehassısı 
olan çalışmakta olan M. Ve
ber yakında memleketine av
det edecektir. M. Veber 
Güzel sanatlar akadcmis'nde 
dört seneden beri bu vazifeyi 
ifa etmekte idi. M. Veberin 
avaetinden sonra yerine Av
rupada ikm1li tabsil e.tmiş 
gençlerimizden bazıla·ının ta
yin edilmesi kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Ihsan Bey 
lzmire rekz edilecek hey

kelin tetkiki için ltalyaya· 
gitmiş olan güzel san'atlar 
akademisi heykelbraş mual
limi İhsan Bey ltalyadan av
det etmiştir. 

Müstakillerin kongresi 
Temmuzun yirminci günü 

ekseriyet olmadığı için mtls
taldl ressam ve heykelbrq
lar birliti •enelik kongresi 
temmuzun yirmi albncı pazar 
günüııe talik olunmuıtur. 

göıt- bir mioal olaralı: kabul ede
rim bunu •. 

Ben Pizal tiyatroıunıın muvaffa
kiyetaizliiini Fran11z halkının mo

dern tiyatroau humedemeyııine ve
ririm.. Biz.im naıd anladığunız ve 
naııl •layacağımız ev.elki Hıne oy
nadığımız o nefiı (Deyyııı) ta oabit 
oldu .. 

Ya efendim, (Modern ıan'at) hak 
kında 1imdi ben Iİu fikirlerimi na
sıl söyliyebilirim?! .. 

s 

bir m 

Bu vilayetimizde Maar"f işleri bilhas 
sa her gün biraz daha terakki ediyo 

Manisada hükumet konağı 
Manisa, - Bir zamanlar Oı Manisanm toprağındaki ka 

manlı şehzadelerinin valilik biliyet ve mezruatile mahsul& 
yapmış oldukları bu tarihi şeh- tındaki feyiz ve bereket he 
ri otuz sene evvel bir daha zi- yere nasip olur saadetlerden d 
yaret etmiştim. O zamanki ha- ğildir! Bu mübarek toprakların 
!inden şimdiki istikbalinin keş- dağlarınd n yağ ve ovaların
fi bittabi mümkün değildi! Ha- dan bal akmakt~ıdır! Fakat n 
yırllz ve eli kirli uğursuz bir ça çare ki mütevali harpler 
pulcu alayının ko:fduğu kun- menhus istilalar yüzünden vili. 
dakla baştan başa yanmıı olan yetin üzerine bir nuhuset çök
bu Türk şehri şimdi yeni bir müş ve hala onun korkunç göl
umrana mazhar olmak için geleri silinememi tir. Viliye
hümmalı bir faaliyetle çırpın- tin bu zaru. i vaziyetinden isti
maktadır. Maahaza namert düş fade eden bir takım muhtekir
manın kastı intikamla yaktığı ler halkı soyup soğana çevirmiş 
mahalleler cümhuriyetin feyiz- ler ve onları fahi faizler altın
li idaresile asri ve bedii manza- da zebun bir hale getirmiıler-
ralar iktisabına başlamıştır. dir! Bereket versin ki ziraat ve 

Mlarif iş Bankalarile Bağcılar Banka. 
sı halkın imdadın yetiımişler 
ve bunlar borçları beş sened.n 
beri tecil eylemetke bulurunuı
lardır. 

Şehire zibü zinet veren mü
essesat meyanında maarif cep
hesi şayanı şükran bir manzara 
arzeylemektedir. Hukumeti -
mizin maarif uğru 1da ihtiyar 
eylediği fedakarlık bütün halkı 
medyunu şükran eylemiştir. 

Oevlet makineleri içinde maa
rif makinesinin sistematik bir 
tarzda çalışması ati için insana 
büyük ümitler vermektedir. En 
büyük düşmanımız olan ceha
let ejderini mağlup etmek Türk 
milletinin yegane emeli olduk
ça bu millet ve hu memleket, 
kolu bükülmez, kapısından İçe
ri girilmez kuvvetli bir oamia 
halinde yaşar! 

Orta mektep 
Gerek mevkii ve gerekse bi

na ve bahçe.inin vüs'at ve za
rafetile nazarı dikkati celbeyli
yen orta mekteôi bir kaç defa 
ziyaret eyledim. Mektep kıs
men leylidir ve 261 evladı vata 
nı sinesinde ilim ve irfanla ye
tiştirmektedir. Muallimlerin ek 
serisi Darülfünundan mezun ve 
gece gündüz mukaddes vazife
lerile meşguldürler. Talebenin 
kırk beşi kız ve erkeklerden 94 
ü leylidir. Yatakhaneleri ye
mekhaneleri, sofa ve koridorla
rı tertemLZ ve mazotla yağlan
mıştır. Yatakhane gardörop
ları muallim Cemal Bey tara
fından bizzat imal ve mektebe 
ibda olunmuştur. Halalarla el 
yıkanacak yerleri, revir ile hem 
tiresi, su ve elektrik tesisatı, 
banyo mahalleri çok mükem
meldir. Bilhassa mektebin an
tresi o kadar tab' a muvafıktır 
ki çifte merdivenleri ve bir kıs 
mındaki üstü açık ve havuzlu 
mevkii bir nümunei bedayidir! 
Mektebin arka tarafında bir de 
yeni laboratuvar yapılmakta
dır. Mektebin bahçe kapısın
dan giren bir insan iki tarafta
ki çiçeklerden fezaya intitar e
den esanslarla hali itbaa gel
mit olan muattar bir hava ile 
kaqılanır vçe oracıkta gafyo
lur! 

Diger melctepl11r 
istasyon civarında henüz ik

mal edilmiı olan bir bina var
dır ki bunu uzaktan gören bir 
insan mubtetem bir saray zan
neder! Halbuki burası cümhu
riyet hilkümetinin evlidı mem 
lekete yaptırdığı büyük bir ma
arif sarayıdır! 

Bu mektepten başka dahil 
vilayette son &istem ve çok na
zar ruba dokuz mektep daha 
yapılmıttır ki bunların her biri 
yüzlerce Türk avr 

Sebepler: Harbi umun.iyi 
müteakıp vilyetleki stoklı.rın 
azalması dolayısile ihracat em 
tiamıza gösterilmiş olan büyük 
rağbet yüzünden fiatların yük
selmesini mucip olmuş ve 25 
kuruşa olan üzümlerin okkası 
80 kuruşa satılmııtır ki bu hal 
müıtahsillerin gözlerini kamat 
tırmıştır ! Havanın böylece hep 
güneşli devam edeceğini zanne 
den bu vatandaşlar şu müthit 
bolluk ve kar aşkile büyük maı 
.-aflar gire:ırk füzuli inıaata 
Latlamıılar ve büyük masraf
lar yapmıtlardır. Binaenaleyh 
kar ve kazancın bu şekilde de
vam eyliyeceğini zanneyliyen 
bu halk eski •ahnelerini kapat
mak ve hem de irat v.? akar yap 
mak için büyük borçlara gır
mitlerdir. 

Fiatlerin düşmesi 

Halbuki 928 senesinden İl •. 
baren bütün ihracat emtiamız· 
da fiatların sürat le tedeııni Ey
lemesi neticesi olarak b~rçlann 
ödenmemesi ve bu yü:ı.den in
safsız mürabahacılara müraca
at mecburiyeti hisıl olmuş ve 

iki sene dolu ve don ve sergi za 
manlarında şiddetli yağmurlar 
gibi yekdiğerini takip eden a
fetlerin istihsalıitı yarı yarıya 
indirmit olması ve sarrafların 
da faizleri yüzde altmışa çrkaı 
malan zevallı müstahsilleri ha
rap ve bitap bir hale getirmİt· 
tir! 

Ziraat bankası 
Bu afetleri nazarı dikkate a

lan Ziraat ve ı, aBnkaları 929 
ve 930 senelerinde vadeleri hu
lul etmit olan borçlan tecil ey. 
lediklerinden buhranın teşeddü 
düne mehaemken mini olmut
lardır. 

Mah/ce.,,elerimizin adaldi 

Hükümetimizin gerek banka 
lar ve gerekse sair vasıtalar!• 
halka çok yardım eylediğini 
herkes lisanı minnetle yadeyle 
metkedir. Bir taraftan da adil 
mahkemelerimizin cümhuri
yet kanunlarını bihakkın tatbtk 
eylemeleri sayesinde ahalinin " 
zilmesine meydan verilmemiş
tir. Bu meyanda hukuk hakim
lerimizden Ali Osman Bey iıt
safsız mürabahncıların fahiş fa 
izlerini haddi meşruuna tenzil 
ettirmek suretile zaten ağır 
yükler altında belleri kambur-
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Spor meraklıları çok 
mühim bir 

gün daha geçirecekler 
Günün hareketleri şunlardır: 

Yüzme, Boks, Tenis 
~ Bugüne tam mi.nasile bir ıpor ( maçın yapılamıyacağını Öğreniyor
ıünü .!iyebiliriz. sunuz. Sebebi araıdmldıkta bu ma-

Hemcn hemen bu ıon seneler 
zarfından spor noktai nazarın .. 

dan bu kadar yüklü bir ııün geçme
mittir. Büyükdere de Şirketi Hayri 
yenin ve denizcilik heyetinin ltim
metile yapılmış olan yüzme havu
zunda senenin ikinci deniz ve yüz
me yanşlan yapılacak. 

Geçen haftaki yarıtlar çok mun
tazam olmakla beraber ilk müsaba
ka olması itibarile bazı ufak tef el.. 
noksanları vardı. 

Bugün bu nokıanlarda bertaraf 
edileeek ve çok güzel yarı~lar yapı

lacaktır. 

Malumdur ki geçen hafta ilk 
defa pıin de yüzen yüzücült:rimiz 
bihııkkin hu tarzın icap · ettirdiği 
stili bulamadılar buna da s~bep 

timdiye kadar memleketimizin bir 
psine malik olmadığını wösterehili-
nz. 

Artık bu hafta yüzücülerimiz ge
çen hafta dütdükleri acemiliklere 
duşmeyecekler ve daha çok mu"af
fak olacaklardır. 

l stihbaratnnıza nazaran geçen 
hafta çok kıymetli bir muvaffakiyel 
kazanan Beylerbeyliler, bu hafta da 
bu avantajlarını eUerinden kaçırma 
mak ve daha ileriye götürmek için 
çok çalıımışlardır. Diğer taraftan 
bu sporda batlıca rakipleri olan 
Galatasaray, Fenerbahçe .ıe bot o

tunnamı4lar ve onlarda çok iyi ça
lıtmıt bir vaziyette bulunuyorlar. 
Her halde bu gün Bilyükdet"e p•:ni 
çok heyecanlı çarpıtmalara aahne 
olacaktır. 

Tenis müsabakamız 
GünUn ikinci mühim hidi'\esi 

gazetemizin tertip ettiii tenis tur
nuvasldır. 

Taksimde Tenis klübii sahaların
ola olan bu maçların ilk günkü kıs
mı dün yapıldı ve bazı oyuncular 
(elimine) oldular. 

Bugünküler daha heyecanlı ve 
-laha belli batlı oyuncular arasında 

olacağı için çok calibi dikkattir. 
Dün yapılan maçların neticele

rini kmru mahsusamızda yazdık bu
rada bu vadide fazla yazmaktan 
vazgeçiyorum. 

Günün üçüncü mühim ıpor hft
disesi de Sketinr palasda yapılacak 
olan Boks maçıdır. 

Bu spor maalesef memleketimiz 
de çok sönük bir vaziyettedir. Bu
nun böyle olmasına mühim sebep
ler vardır. 

Bir kere bu nevi organizaıiyon .. 
lar ~imdiye kodar ehil bir elde olmı
)"Or. Bir maç ilin ediyorlar, gidiyot" 
sunuz fakat hayretle ilan edilen 

ça )izım o1an paranın bulunamadı-
iı ve onun it;İn maçın yapılamaya .. 
cağını söy)üyorlar. 

itte bu haller •porcu rençleı·iıni-
zi bu spordan soğutuyor. 

Bugün yapılacak olan Boka maç 
!arı ne ise ki böyle na edil ellerde 
deiildir. 

Sketinıı Palas maçlarını orrani
ze edenler epi düşünmütler ve bu 
maçları öyle organize etmişleı·dir 

Bugünkü maçların en mühimmi 
ni hiç şüphe yok ki Sel~mi-Buya ma 
çı teşkil ediyor. 

Bakalım netice nasıl olacak? 
M. 0. 

Güreşçilerimiz 
dün geldiler 

Atinada tertip edilen güref 
müsabakalarına iftİrak etmek 
üzere Atinaya giden Kumkapı 
kulübüne mensup göreşçileri
miz, dün Seyrisefainin Ege va
puru ile avdet etmişlerdir. 

Güreşçilerimiz vapurda arka 
daşları tarafından karşılanmış 
tır. 

Bir boks maçı 
BROOKL YN, 23 (A.A.) -

Dünya orta siklet boks sabık 
ıampiyonu Mickey Walker ile 
Jack Sbarkey arasında 15 ra
vuntluk boks maçı beraberlikle 
neticelenmiştir. 

Seçme müsabakaları 
Galatasaray klübü Atle

tizm kapdanlığmdan: 
Temmuz atletizm mu
sabakaları seçmelri 

Birinci kategori: 100, 200, 400, 
metre. 
İkinci kategori: 100, 800, Yük 
sek,100 dömi final disk, Uzun, 
400, 200, Gülle müsabakaların 
dan ibaret olup müsabakalara 
sabah saat 9,30 da Kadıköy Fe 
nerbahçe Stadında başlanacak
tır. 

Konya izcileri 
An karada 

ANKARA, 23 A. A. - Konya 
Llıesinden 2 kişilik bir izci kafilc>i 
tatil seyyahati yapmak üzere mual
limleri refakatinde otobüderle Kon 
yadan şehrimize relmi,lerdir. Cu
martesi gÜnÜ Çankayaya ridecekler 
oradan yaya olarak llgazdan lnf'bo · 
luya ineceklerdir. 

izciler lneboludan vapurla Zon
guldaia geçniek niyetindedirler. 

Af S?anistan' da kabine 
teş~kkül etti .. 

KABiL, A.A. - 8 Temmuzda 
açılan Efgan millet meclisine; Be
dah~an, Kunduz, Mezarııerif, He
rat, Kandahar ve Kuhistandan halk 
tarafından intihapla seçilmit kabrJI 
mümcııiJleri gelmitler ve mezkUr 
meb'usan meclisi Şah Mehmet Na
dir Han tarafından açılmıtlır. Mec 
liste hazır bulunan meb'uılar hep 

bir ağızdan "Y a"'sın millet, yafasın 
Gazi Mehmet Nadir Han!,, diye ba 
ğınrıı,lardır. 

Millet mümessilleri tarafından 

İntihap ve Şah Nadir Han tarafın
dan ta•dik edilen kabine ıu sul'etle 
teştkkül etmiştir: 

Ba,vekil Nazır" Şah Mahmut 
Han. Hariciye Nazırı Feyz Mehmd 
Adliye Nazırı Omer Sahip Mücde

da Han, Maliye Nazırı Eyip Han, 
Maarif Nazırı Ali Mehmet Han, Ti
earet Nazın Mehmet Ekber Han. 

Sabık kral Amanullah Harun Ef
ıaniıtana dönmesine millet naz.llrın 
cLi imkiın ııörülmemektedir. 

KABI L,A.A. - Beççei Saki'ria 

taraftarlarından çete reisi Mir Ab

dullah bir müsademede maktul diit 

müt ve diğer 12 kitilik maiyet cfr~

dı tevkil edilerek Hanabat ıehı ine 
aevkedilmitlerdir. 

Bulgar - Yugoslav hu
dudunda müsademe 

BELGRAT, 23 (A.A.) - 19-20 temmuz gecesi bir devriye 
kolu Be~nekobi yakmlarında Bulgar hududu civarında müsel
lah ba;ı:ı eşhasa tesadü~ etmiş ve vuku bulan müsademede bun
lardan ikisinii öldürmüştür. Diğer taraftan Ksima civarında da 
geçen gece saat 20 raddelerinde bir jandarma devriyeai üzerin
de silah ve bomba bulunan müsellah bir ıahsı müsademe neti-
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ci sahife e eçen yazılar 

Küfür bolluğu 
Fikir kıtlığı 

Lozan sulhunun 
yıl dönümü 

(Başı birinci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) 
sergerde/erinin siyasi şeka\'et- tesit etmeğe kendiıi için vazife bi
ten korunnıak.Binaenaleh ht•pi len darülfünun Hukuk gençliği, bu 
mize düşen vazife şudur: sene de Darülfünun konferans •a-

l - Herkese göstermek ki j !onunda saat 3 de bu büyük bayra
Türkiyeden ilim, fen, felsefe mı parlak bir surette tesit edecek

edebiyat ,san'at,hasılı en geniş tir. 
ve kavrayıcı manasile her tiir- Riyaseticümhur orkestrasının da 
lü zeka ve l rfan hareketi. hiç itlirak edeceği bu merasimin prcgra 

bir engeli olmıyan emin ve sa- mı şudur: 
labetli bir hürriyet içinde ne- 1 - lıtiklal marşı, 
fes alır. Bu noktalar üzerinde 2 - Merasim açılması: Hukuk 
en küçük bir tereddütle Cüm- fakültesi reisi Tahir B. tarafın .. an. 
huriyet ve demokrasiye karşı 3 - Hukulcu düvel müderrisi Ah 
en büyük cinayet olur. met Reşit B. tarafından: Kapitii-

2 - Ve gene cihana göster- lasyonlar. 
mek ki Türk matbuatı • 1Jısi, 4 - Hukuk talebe cemiyetinden 
bayağı ve pes paye ihtirasların bir efendi tarafından Sevr ve Loza· 
alabildiğine cırıt oynaması nm mukaye•esi. 
için yapılmış bir redaet mey- 5 - Müderris Muslihittin Adil 
danı değildir. Orası, inkılap B. tarafından: Lozan bayramı. 
umde/erile, memleket vicdanı- 6 - Program fasılalannda riya
n/ boğazlamağa savaşan adam- aeticümlıur orkestrası terennüm e

lann zannettiği gibi bir irtica decektir. 
salhanası olamaz ve hiç bir za- Bu merasime bütün Türkler 
man olamıyacaktır. Halbuki davetlidirler. 

§imdiden bazı fiskoslar işidi- Anadolu ajansının teblili 
Iiyor; gfiya matbuat serbesti si ANKARA, 23 A. A. - Lozan 
kalkwormUlj. Hiç bir tenkit . muahedesi bugün sekizinci yılını 
ve muhalefete imkan bırakıl il ikmal ediyor. Türk milleti büyük 
mıyacak mış ila ahır ... işte ib- kurtancı Mustafa Kemalin idaı·~si 
ret ve dikkate değer bfr propa ve iradeıile zafere ulaştırdığı milli 
ganda! ... Ne yapalım denile- istiklal davasını bu muabedem•me 
cek? Yapılacak şey Türkiye ile bütün dünyaya kabul ettirmiş
nin şerefine, inkiliıbın İzan ve tir. Gazeteler hararetli makaleler 
vicdanına kadar iftira edilmek neşrederek bu ııüzet yıldönümünü 
istenilse boş olduğunu bilfiil teait ediyorlar. Lozanda bu mu.U.e
ispat etmektir. Zira bu vatatı deyi millete kazandıran lımet Pa
yalnız harici vesiyasi istikla- §aya hertaraftan tebrik telgrafları 

li değil, fikir ve kalemin de gelmektedir. Bu münasebetle yann 
müstekil hükiımdarlığını tak- hukuk mektebinde merasim yapıla
dis eder. Çünkü idealine gün- caktır. 

den güne daha yüksek, dalıa ---~-----

medeni ve mütekamil bir hey- Tenisturnuvamız 
eti içtimaiye vücude getiıır.ek
tir. 

Son zamanlarda matbuat 
serbestisinin ~amimi dostla : ını 
en mustarip eden şey. 

1 - Küfür boJ/uğu. 
2 - Fikir kıtlığı. 

Bunlara bir de kalem kabada 
yılığı katarsak münakaşa faa
liyetinin en büyük parça~ını 
hulasa edebilirz. Cidden acına
cak şeydir: 

Bir hayli muharrirler epi .-a 
kittenberi söğüşmeğe ne ka-· 
dar hasret çekiyormuşlar!Belli 
ki beklediğimiz yEgane iıı;;at 
bol bir vakit bularak biribiri
mizin şeref ve namusuna :;al
dırma sokmak imiş! Peki 111n
ma hakikaten maksadımız, 
ilim, zeka, siyaset ve saiu de
ğil de yalnız boğuşmaktan iba 
retse bunun için gazete, maka
le filan gibi şeylere lüzum ne
dir? Dağlar, ormanlar ne 
güne güne duruyor? El
lerimize birer balta ala
rak oralara koşalım. Ve Ah
medin kılığı Mehmedin, IIasa
nı bıyığı da Hüseyinin hoşuna 
gitmiyor diye biribirimizi bo
ğazlıyalım! 

Halbuki asıl insanlık ve mü
tekamil medeniyet bunun ta
mamen aksini emretmez mi? 
Gazeteden, münakaşadan ga
ye, behimi surette boğuşmanın 
önüne geçmek biribirine en u
zak ve yabancı fikirleri ayiiİ 
medeniyet ve milliyet mefku
resi içinde eriterek ondan bir 
irfan halitası çıkarmak değil 
midir? Ve bunu da hem lıür 
hem de şuur ve şerefine malik 
bir matbuattan baııka hangi va 
sıta temin eder? 

Bir mi/Jetin dertleri, yarala
n haddi zatında karşısına hür
metle dikat vesamimiyetle ç:ık 
mamız lazım gelen mevzular
dır. 

insanlığın yaşayışte, ı:eçi
nişte ve düşünü§te çok zavallı 
kalmış örnekleri temiz zekala
rı ve hakikaten iyilik yatağı 
gönüller için demagoji kayna
ğı olamaz. Halbuki ... Evet iti
raf edeceğiz: 

Bir çok vatandaşın yanık 
bağn ile çıplak sırtım kendi 
siyasi kinlerini tutuşturacak 
bir kav gibi ku/Jsnmak isteyen 
Jer var. Hatta .. Hatta: Kendi 
bayağı dileklerinin çuvallarını 
taşıyacak bir semer gibi! 

işte matbuat kanunu müna
kaşa edilirken dikkatimizden 
kaçmaması lazım gelen bau 
noktalar .. 

Yoksa her türlü fikir ve mii 

(Başı birinci sahifede) 
Sonazzi - Sedat. Galip Sedat 

(6-3 6-3) 
Gamble, Vedat - Hhami, Or

han. Galip Gamble, Vedat (7-5, 
6-4) 

A. Ferit, N. Serdar - Suat -
Sedat. Galip: Suat - Sedat (8·6 
6-0) J 

Miss E. Cul;l\ming - Mrs We
re. Galip: Cumming (6-3 6-4) 

Miss Armitage - Miss He
emstra. Galip: Miss Armitage 
( 6-4 3-6 6-4) 

Miu Whitall - Fahire. Ga
lip: Miss Whitall (6-1 6-2) 

Miss Patsikakis, M. V. Şirin 
yan - Miss G. Nenman, Mr. Bal 
dini. Galip: Patsikakis, Şirin
yan (6-3 6-0) 

Miss Nomico - Mr. V. Mei. 
Galip Nomico - V. Mei (W-0) 

Y ordanides - f. Şamlr Galip: 
1. Şamlı (7-5 6-4) 

Suha Nami - Daniy 1. Galip: 
Daniyal ( 6-1 6-1} 

M.ö. 

Yeni kadro 
(Hişi 1 inci sahifede) 

şı 260 diğerlerinin İse sırasile 
230, 200 ve 175 liradır. Mülha
kat müdürlükleri de üç sınıfa 
ayrılmıt ve maaıları sırasile 
150, 125, 100 lira olarak tesbit 
edilmiştir. inhisar memurlukla 
rı iki sınıftır ve maaşları 90 - 75-
liradır. Satıt ınemurlarmm ma 
aıları 60 - 50 liradır. Batmü
dürlüklerde, evvelce olduğu gi 
bi, şube amirleri ve müteaddit 
memurlar vardır. müdürlükle..
de ehemmiyetine göre bir kaç 
memur bulunacaktır. Satıı me
murluklarında gene ehemmiye
tine göre bir veya iki memur 
bulundurabileceğiz. Yapılan u
mum tasarruf geçen sene bütçe 
sine nazaran iki milyon küsur 
liradır ve kadro harici olarak 
684 memur vardır. Evvelce ida 
re kadrosunda mevcut olmayan 
umumi müdür muavinliği yeni 
kadroda 350 lira maaıla ihdas e 
dilmiştir. Fakat bu makama ki 
min getirileceği bir kaç gün 
sonra belli olacaktır. 

tecavüzlerden sonra muhterem 
mefhumlan birer yalancı şahi 
di gibi kuJJananlan aldatmak 
medeni bir günah vatani bir zu 
Jum olur. Zira diri ve yiğit bir 
kabiliyet ve dirayete muhtac 
olan hususlar üzerindeki o sa; 
sak musiki neye benziyor bili 
yor musunuz? 
Şahin yuvasında alaca karga 

ötmesine! 

Buğday buhranı ' 
(Başı birinci sahiied e) 

nm mevkiini muhafaza ve yük
seltmek için Ziraat bankasının 
köylünün borcu mukabilinde 
buğday kabul etmesini kafi bir 
tedbir telakki etmemektedir
ler. Bu tedbirin olsa olsa köylü 
nün ancak bir senelik vaziyeti
ni kurtaracağı, fakat hiçbir za
man Türk buğdayının umumi 
vaziyeti üzerinde bir rol aynıya 
mayacağı söylenmektedir. Ma
amafih mutehassıslar buğday 
fiati meselesini köylü ve buğ
day meselesi olarak iki cepheli 
görmektedirler. Bu noktai na
zardan Hükumetin köylüyü ko 
rumakla İşe başlamış olması 
en salim bir adım telakki edil
mektedir. Meclisin gelecek 
devresinde de çıkarılacağı be
yan olunan buğdayı kıymetlen
dirme ve koruma kanununun 
bu şerait İçinde daha fazla mü
essir olacağı şüphesiz addedil
mektedir. 

Hükfimetin ilk harekette 
mutavaasıtlan bertaraf ederek 
köylü ile Ziraat bankasının kar 
şı karşıya bırakması, Hüktime
tin yardımlarından mutavassıt
larm istifade edeceği iddia ve 
endışesini temamen bertaraf et 
mittir. 
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Matbuat celsesi 
(Bişi 1 inci sahifede) 

Turgut B.(Manisa) - Muhterem 
arkadatlar; bilhassa son zamanlarda 
Türk cilmhuriyetinin dahili, fırka 

mücadelelerinde cereyan eden hadi
selerin en kuvvetli "Ve en kudretliıi 
olmak üzere &Österilmesi lazım ge
len hiç şüphe yokturki matbuat ve 
matbuat hÜITİyetidir. 

Benden evvel söz alan arkadaşla
rım, matbuatın siyasi ahlaki ve bu
na mümasil söz1Crde ne tekilde. Ye 

ne vaziyette olduğunu güzel ve be
liğ misalleri~ izah etmişlerdir. 

iktisadi tenkitler 
Bendeniz Türkiye cümhuriyetinde 

bilhassa bir ki sene evvel iktisadi 

hayatımızda bu matbuatla vaki olan 
tema 5rarın1dan ve iktisadiyallmız 

hakkmda yaı•tıkları tenkitlerden bir 
neb<l.e bahsetmek İsterim. 

Arlrada~lar; Osmanlı lmpaı·atorlu 

ğunun 1908 den 1913 senesine ka· 
dar beş senelik ihracatı 125 milyon 
sarı liradır. o~manlı 1 mparator]uğu 
yani Balkan harbinden ve umumi 
harpten ı.onra elimizden çıkan Ru~ 
meli, Arabistan ve diğer yerlerd'.! da 

hil olduğu halde be, senelik ihraca 
tı 125 milyon sarı liradır. 

Bunun senelik vasatisi 25 milyon 
denebilir. Yine ayni imparatorluğun 
bu be~ sene zarfında yaptığı ithalat 
yekünu 195 milyon sarı liradır. Va 

sati rakam 39 milyon lira eder. 
Osmanlı lmparatorluğundan Tür 

kiye Cümhuriyetine kalan ve bu 
gün Türkiye Cumhuriyeti iktisadi 
faaliyetinin cereyan ettiği sahalar 
bu seneler zarfında 82 milyon lira 
ihracat yapmı§tı. Vasati rakam 17 
milyon lira eder. ithalatı ise 117 
milyon lira idi. Vasati rakam 23 mil 
yon 5arı Jira olarak eösterilebilir. 

ithalatımız 
Arkadaşlar; Türkiye Cümhuriye .. 

ti teeısüs ettikten sonra 1923 sene

sinden 1929 ıenesine kadar 6 ıene 
zarfında Türkiye Cümhuriyetinin 
yaptığı ithaalat 1 milyar 249 mil
yon kftğıt paradıT. Bunun vaaati ra 
kamı 257 milyon lira eder.Bu altı se 

nede yapılan ihracat 955 milyon lira 
dır. Vaaati rakam 159 milyon lira 

eder Yani Osmanlı lmparatorluiıı 

zamanında halen elimizde bulunan 
yerlerin bu günkü para ile yaptığı 
ihracat 153 milyon, ithalat ta 207 

milyon lira idi. Görülüyorki bu gün 
bile Türkiye Cumhuriyetinin yaptı
ğı ihracat rakamı Osmanlı impara
torluğu zamanında bu yerlerden ya
pılan vasati ihracat rakamile IM-ra
ber gitmektedir. 
Vakıa ithalat da/ıi ayni su<etle 

beraber ııitmekte ise de bilhassa dik 
katle nazan itibare ahnması li.zım 

gelen bir nokta vardır. Arkadaşlar. 
Osmanlı imparatorluğu zamanında 

memlekete yapilan ithalat % 99 ·nis
betinde, derecesinde derhal konso
me edilen, istihlak ediJen yiyecek 
içecek, giyecek gibi ithalat maddele 

ri idi. Türkiye Cümhuriyetinin tf'es
süsünden sonra ve bu altı sene zar
fında bizim yaptığımız ihtilat 290 

milyon liradır. Bu ithalat fabrilcalar 
tesis etmek, şimendiferler yapmak 
baştan ba~a harp 

Bu nasıl kar eş? 
16 yaşındaki kardeşine kızınc 

pıçakla karnını deşiverdi 
Dün sabah Tahtekalede u- ne yatırılmıştır. 

zunçartı caddesinde bir cinayet 
olmuş, bir börekçi kalfası karde 
§İni ağır surette , karnından ya 
ralamııtır. 

Y aralay;m adam 21 yaşında 
Abdullah Hüseyin, yaralanan 
da 16 yaşında kardeşi İbrahim 

Bir ihtilas 
T erkoa şırketi tahlil m 

Emin Efendi tirketten 135 
ihtilas tttiği için şirket 
müracaat etmittir. 

Ayrılık 
dir. 
İbrahim nasılsa ve nedense Aksarayda Hacı Safer 

Ağabeysini kızdırmış, Abdul- ğında oturan 2240 numaralı 
lah kızınca derhal bıçağa davra tomobilin şoförü Aziz İbra 
narak, kardeşini kamından ya- evvelki gün sol memesi üı 
ralamıştır. lbrahimin yarası den kanla~ aktığı halde sa 
çok tehlikeli~ir. Abdullah ya- olarak yıkıla yıkıla köpriİ 
kalanmıştır. geçerken görülmüt, polisler1 •• •• rafından çevrilerek kim tar• 

Zavallı çopcu dan yaralandığı sorulmuştıJI 
Dün Eminönünde bir çöpçü Aziz intihar kaı;tile sol 

ile bir adam arasında garip bir mesine bıçak sapladığını jf 
kavga olmuştur. etmi, ve intihara teşebbü• 

Hamit isminde bir adam kar- de zevcesile imtizaç etııı 
puz yiyormmı, Mehmet ismin- için 10 aydan beri ayrı ya 
de bir çöpçü de sokağı süpürü- sı sebep olduğunu bildirınİt• 
yormuf, Hamit çöpçunun sü- davi altına alınmıştır. 
pürdüğü yere karpuz kabuğu at Köprüde cerh 
mış, Mehmet kızmış: 

_ Neye attın, günah değil Dün aktam köprü Adalat 
mi bana! daha şimdi süpürdüm kelsinde gazete müvezzii rıl 

ret ve dilenci Mehmet arası 
demiş ve arkasından bir küfür 

bu kavga çıkmış, Nusret bıç 
savurmuş. Hamit te ndan dilenci Mehmedi arkasındall 
muğber olarak bıçakla zavallı ralamıştır. Dilenci Mehmet 
çöpçü Mehmedi yaralamıftır. ı tahaneye yatırılmış, Nusre 

Kurşunla cerh kalanmıttır. 
Evvelki gece Küçükpazarda Zehirli peynir 

kanlı bir kavga olmuş, tam po- ,_..,. 
lis karakolunun karşısındaki Dün Fatihte Şeyh Mall"" 
Faik Efendinin kahvesinde çalı mahallesinde bir aile bey.,: f 
tan 330 doğumlu Mehmet, kah nir yiyerek zehirlenmittir
venin önünden geçmekte olan Zehirlenen aile Eminöniİ ı:' 
Marmara adalı 18 yaşında Yu- liye tahail tubesi memurla~ 
sufu ağır surette tabanca ile ya dan Mihri Beyin valdesi R _., 

ye H. la biraderi Celal B. lı"' 
ralamıştır. 1 ._. ~ 

Mehmet ile Yusuf arasında şireleri hsan ve Huriye na 
bir kaç günden beri münaferet lardır. C' 

Y f Dün civarlarından bakkal 
varm,ş, Evvelki gece usu , t 
kahvenin önünden geçerken man Efendiden beyaz peyoır 
Mehmet hemen dışarı fırlamış, mıtlar, yemitler, fakat bir~ 
Yusufun yakasına yapışıp kav- det sonra sancılanınca zehi Jıl 
gay:ı. tutuşmuştur. Yusuf uğra- diklerini anlamıtlardır. cüP'dıı 

hastahaneye kaldırılmış, Ull'" 
dığı taanuza mukabeleye hazır 
lanırken Mehmet hemen taban kata başlanmıttır. 
casına sarılmış ve Yusufun üze Otomobil altında 
rine ateş etmiş, Yusuf yere yı- Kasımpatada Hürriyet ıol'.' 
kılınca kaçmağa başlamıttır. ğında oturan İsteeryo lsak ~ 

Fakat silah sesine polisler ye Şitaneden geçerken 2606 11ııP' 
tişmişler, kaçmakta olan Meh- ralı otomobilin altında kal~ 
medi yakalamışlardır. Mecruh muhtelif yerlerinden yara!" 
Yusuf Cc~rahpa§a haatahan~i- mıştır. Şoför firar etmiıtir;,,.1 

iç;n makineler almak, tllbabetimizi .

1

. ğitti~ bir yerden yahut hiç olıd'.ı 
maarifimizi daha kamil, daha mede- sa bir lokma elmıelini temin •1J 
ni bir şekilde yürütebilmek için ona için bir ecnebi bankasında y•P 

vesait tedarik etmek için ıarfedil- kavaslıklan aldıiı bet on kuru" 
miştir. Bu milletin ithalat ve ih- hut bir tapu, bir nüfus memu,,.rıı 
ractı tetkik edilirken bilhassa bu fatile aldıiı 120 kuru,luk bir ~ 
nokta çok mühimdir. Çünkü meıe- I lan ibar~tti. Yapılan bütün b11 
li 1929 senesinde 225 milyon liralık ' catın en kuvvetli ve en canlı ._,/ 
ithalat yapmış isek bunun 25 milyon ı bu meml•kette yafıyan ve bu i 
Jiraıınıhiç bir vakit o sene zarfında ' aramızda bu)unmıyan paraziti ~ 
iıtihlak edilmiyecek bir rakam değil 1 tufeylilerin yani ııayri Türkun•~ 
dir. Belki hiç olmazsa yirmi sene rın ve ecnebilerin zevk ve safı.~ıtl 
kadar bu memlekete servet tevlit e- refah ve saadetine ait olan bir iJd" 
dilebilecek demirbat e§ya yani mü
vellit servet olmak üzere yapdmıt 

bir ithalittır. Binaenaleyh altı sene 
ye yirmi milyon lirayı taksim etti .. 

fimiz vakitte itha18.tımızın vasaT l~i 
207 miloyn ııösterilmit iken bunun 
hiç olmazsa 160 milyona indirilmek 
icap eder ve bu suretle bir çok yerli 

ve yabancı - yabancıları pek kolay 
kabul etmiyeceğim. Çünkü yaban
cılar sübjektif ve her halde bir mak
aada binaen bixim iktisadiyatımızı 

tetkik etmİ§ kimselerdir, aldanarak 
söylememişlerdir. - Kimselerin itha 
latla ihrocatımız arasında buldukla
rı büyük fark hiç bir vakit Üzerinde 
Cümhuriyeti tesis ettiğimiz gafil Os 
manlı imparatorluğunun bir harbe, 
mahuf ve korkunç bir harabe halin
de bulunan ithalat ve ihracat asla 
mukayese edilecek bir vaziyette de

ğildir. 

Eski ti«ıretimiz 
Fakat arkadaşlar, bu mukayese 

dahi Türkiye Cümhuriyetinin iktisa 
di kudret ve reviıini ifade etmek 
için asla kafi değildir. Ve bu muka
yese hiç bir vakit yine bizim çn do~. 
ru olamaz .• Çünkü pek aliı bilirsini, 

ki arkadaşlar; Osmanlı imparatorlu 
ğunda elli milyont yüz milyon, be~ 
yüz milyon san lira ihracat yapılı~ 

yor idi ise bu servetin bir memleket 
te dahilinde vatandaılara inkisamı 

ve vatandatların bu servetten İatifa 
desi noktai nazarından 

cat paraaı idi. • 

Halbuki Türkiye CümhurİY'ıi' 
de yapılan ihracatın her santirııi ; 
sırf Türk milletinin kendi varlıl 
ve saadetine taalluk eden bir p.I 
dır. 

I (BitmeıJi) 

Bir lahit bulundu 
Aksarayda (Mireleon) ııı' 

nastırı civarında bir temel 1~1 
lırken çok kıymetli mermer f 
lahit kapağı bulunarak müıe 
nakledilmiştir. Kapağın ü~ll~ 
de altın ve gümüt livha ıı e, 
vardır. Bu lahit, geçen sene~ 
zenin bu manastırda yapt~ 
hafriyatta arayıp ta bulaJ118 ~, 
ğı eserlerdendir. Kapağın "' i' 
tile hırsızlar tarafından at 1~f 
mış ve üzeriin altm ve guııı;, 
!eri alınarak bir su depo•tl 
rak kullanılmı, olma~ı tal- (<' 
ediliyor. Kapak Roma de"'rı 
aittir. ---
Tahdidi teslihat hakW; 
dakj Fransız muhtır8 

. 1 
PARIS, 22 A.A. - Fran•a ı.u, 

meti 1932 şubatında top!anncıJ< ı' 
lan tahdidi leslihat konferan•ı118 ,.ti 
rilmck Üzre teslihatın umurni_ •11 .tılt 
te tahdidi hakkında Cemiyet• 
vama göndermit olduğu nıuhl 1 



• 
ıyangomuz 

Kur' aya iştirak edecek olanların 
fiş numaralarını neşrediyoruz 

211 El k "k · k · k 0 -~•i Salilıaddin Mançu B. e trı tır ctt ta ıtasyo ~ d Tenzil H 
242 Beyoğlu panruık kapı hoca zade sokak 29 numara a • e • 
2-t3 o ··h 1 k .... 1 · Lutfi 8. JU u et utup 1aneıı p ·b H 
244 Şehzadeba~ı çeıme sokak 8 numaı·ada erı an • 

245 Bakırköy Cevizlik mahallesi yalı sokağı 16 No. da Sabahat H. 
2~ Cağaloalu hoca Rii,tem mektebi sokağı 19 No. da Behçet paşazade 

~ Muıtafa Reşat 8. 
217 Beyoğlu sa;,.., • jiaç 7 numarada Hac.i Havi. Ef, 
:na Kadıköy Rı •a Pa!a çeıme sokak numara 50 "Remzi B. 
249 Üsküdar sol•:. Sınan mahallesi nwnara 4 Cahil B. 
250 Oımanh bankııu Y cnicami •ubeıi veznedar Hilmi B. 

' k Salih B. 2.51 Şişli aon tramvay i•ta•yonu 171 numarada binncı at 
2Sl Galata 'thAlat ıı;ümrüğü muayene memuru Haydar Be 
25J Galata meı·kez rıhlun han 5'6 numarada Hüsnü B. 
254 Tayyare piyangosu latanbui servisi Ihsan B. 
255 Kadıköy Ku,dili numara 29 M~hmet_ ~i 8. 
256 K"d•köv cevizli sokak 3 numarada l'ledım Haşım B. 
257 Kadıköy altıyol ağzı merkez eczahanesi Tevfik Hakkı 8. mhadumu 

Muammer 8. 
ıss Büyiikada sıhhiye katilı Sedat B. 
259 lstar.bul ticaret borsası Fatma H. 

'260 Ka<agümrük kece.ilcr çeşme •okağı 21 nwnarada Nizamettin 8f 
'!ı) 1 l•tanbul b inci mektep 3 üncii sınıf 80 numaralı Vedat B. 
262 Beyoğlu i'an'!!•ltı satırcı so '· 9 numarada Afife H. 

1!6J ~navutki;y iskele ,.aziaosu . . Andon Fı • 
2G4 Şişli Celalpap sok.ık !numaralı aparlıman alımcı daıresın~e 1rf"? B. 
265 Seyrisefin poliçe menıuru lsmaıl Zelu B, 
266 M.ındo müsevi lisesi birinci sın ıftan: Beyoğlu 
267 Mahkemei ticaret temyi.::: reisi Halil B. 
268 Siileymaniyc Mehmetpa~ yol< uşu 20 numarada Sai'11e H. 
269 Yusuf B. l.uid Tiryestino 
2,70 Aksar:.y küc.uk linga nuıwıra lh Vedat S. 

71 3 l\·ıin Ef. 4 ı· azıcı cıkrna.z "olcak nwruva · 
272 lstaaııuİ bclcdiye•i iktısat mürakıl.J ~~v'~~ :: 
l73 Pa:;abalacc Rüıuhi Beyin evinde . 
274 Üıküdar -so:ltan tepe•inde büyük yokuf başında 9 fl!o. ~ıdvan B. 
275 Halkalı ziraat mektebinde Sefık Bek: ~yl~. 
276 Eyüp yavedut mahalleıi 3 numarada . u~y.e B. 
'l.77 K · • r k nı arad hmaıl Munır · 
278 ,_,, asıı:ıpaşa 2ıncı~ ~k. u~u -b nu.'."b f Kemal B. 
.. oarhıyc ınektebı ı ıncı .fU '!:? yuz a 1 • • • O ha B 
<7l f.yü, 1 (<,,.·ukavak caddesinde 37 No. Dr. H•lnu B. oglu .r .n • 
28ı) O ,._,_ --'- · e· neda.- Vıtalı Ef. 

litnaulı ~n"-".sı u.cuota nıeı-K.ezt v L. 

?8! · · k k 11 MuzaffarB. ' Hey belıada Şadıye so a numara . . 
~~~ Kadıköy Hacı Ahmet reis sokak 6 numara Muhıddin B. 
;ı.ı,3 '' •. t Ekrem B. . ru\yda.rpJ.sa rusum:ı memuru "f B 
~;·t Pangalti Cümhur.yet caddesi 179 numaı . Mehmet Raı . 

285 1 brabim B. 
Gö>.tenc e .,,.)ı:ınc•İnde Halit B. 

286 Tert'Ü;,•an 
28; Ank&,·a Vali muavin• .A.bdülhak 8. 
2on d Zuhal 8. . "" Kadıköy Dilir.;in • .,ı.a1, 33 numara a . 
~89 Kadıköy istasiyon caadesinde Mehmet bey hanesınde ~;-'ş~. H. 
~90 Maliye Vekiileti mulıa&İp • Ruş~u B. 
~91 Maliye Vekôl«tı ınul ... ip . Nezhıye Arıf H. 
292 Eren köy istasiyon caddeunde 9 numara . Ha!ıl B. 
2938.,ğaziçi Sariyıordan . • Necmedd~ B. 
294 Beyoğlu eBlediye mub":•ebecisı Canı B. 
'l.95 Bcyofrlu l•tik!;.I caddesı 3&; numara kuyumca dükkanında odacı 

Cemal Ef. 
296 Y edikulede Hacı Vahdeddin mahallesinde 2 numara Adli B. 
297 Kaılıkoy AcılıAdem Süreyya B. 
298 Ni~antaf Maçkap..Jas birinci lıat 1 "umara Sabri Salim B. 
299 Ü•kudar lnadiye Selim paııa sokal. 46 numara Şükı·an H. 
300 Davutpaşa kıılasr Kı•met B. 
301 Çar~ıkaımmda 117 numara Mehmet Ziya B. 
302 Şehir cırıini katır batında 52 - 54 numara kabile Safiye H. 
303 Ankar?. Tie<ı"•t ın:Uıkesınei Haydar Doğan B. 
30-t Ankara ağırceza mahkemesi azaımdan • • • . ~I B: 
30s Eoki•ehiı- t•myiz mdhkeınesi bat müddeıumunu11 muavını Y~ 
ae f .• ~ ~~a y re t1U1ll • 
30r. T ·k ·· t ·· ba•ı Ahmet Hamdı B. 

" au yuz ' Be k • . S" H 
307 Kadıköy J\ [,,da caddesinde Hüseyin Namık y enmeoı uzan • 
31)g Danca Bcl~diyf' kôtil.ı 1. Ke:nan B. 
309 Aksaray Horhor Rağıp Bey aokak 4 numara . Saıme .H .. 
3 to B Ali camii caddesi 53 numara zabitai Beledıye komıaen 

ursa pa~ Rifati B. 

1 Devamı var ) 

Bnnhl AK-·E·'·R 
Mağazalarında 

SENELİK LİKİDASYON 

13.AŞLIYC>~ 
Tuhafiye ve Manifatura dairelerinde 

Büyük tenzilat 
İ!k iıııtifade edecekler 

Daktilo Kursları 
Ali Ticaret Mektebinden: 
Yaz tatil devresine münhasır olmak üzre 2-3 aylık (Ser-

best daktilo kursları açılacaktır. . _ . 
1 _ Kursun tedrisatı 1 Ağustos 931 cumartesı gunü 

bl~layacaktır. • · · l 
2 - Kursa devam edeceklerin yeni lıarfler:e ıyıce 0 cu-

Yup yazmaları şarıtır. . .. 
3 - H-ıftada üç gün ders gösterilecektır. Bu gunlerde 

ders saatleri !aat (14) den (16) buçuğa lcadar devam ede
cektir. 

4 - Serbest kurslara devam . etmek isteyen Hanımların 
Ve Efendilerin kayıt ve sair ş~rtları öğrenmek için· bugün
den itibaren 1 Ağustos 931 tarihinı~ kac'.ar her gün ikişer 
fotoğrafla mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri lazım_dır. 

5 _ Kayıt için sabahları saat 11 den 17 ye kadar mura-

caat kabul olunacaktır. 

T r~bzon P. T. 8. Müdürlüğünden: 
Haftada karşılıklı üç sefer olmak yazın otomobil kışın 

icabına göre diğer vasıtalarla nakliyat yapmak şartile Trab
zon Bayburt arası postası Temmuıun on altısından itibaren 
yirmi gün mUddetle münakasaya konulmuştur. Bedeli mutedil 
görillilrse Ağustosun dördiincü Salı günU saat on altıda 
ihaleai yapılacaktır. Taliplerin Trabzon veya İstanbul Posta 
Bq müdürlüklerine müracaatları ilin olunur. 

Avan Proje Müsabakası İlanı 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından: 
Bankam•:ı: Ankara'da Anafartalar caddesinde (Hal) binası 

önünde in.ta ettireceği bina projesi için 10 ağustos 1931 
pazartesi günü saat (12) ye kadar Ankara ve İstanbul'da 
Bankaya tevdi edilmek üzere bir avan proje müsabakası 

açmıştır. . 
Müsabakayı (azananlardan birinciye (700) ikinciye (200) 

ve ü9üncüye (100) lira ücret verilecektir. 
Tafsilatı havi şartnamenin İstanbul merkezimizden ve An

kara müdiriyetimizden talep olunması ilan ve rica olunur. 

BOMONTI K 1S1 
ecrübe ediniz. Lmsali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kuruştur. 
uso, 260, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,sıerde 

-;()' !50 60 100 200 kurufa satılıyor 

.. ~ .. Her yerde arayınız _._.. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mutahassısı 

Cumadan maada hergün 
öğleden sonra saat (2,30 dan 
5 e) kadar İstanbulda Divan 
yolunda (118) numaralı hu
susi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi 
eder. Telefon: İıtanbul 8923 

SEYRİSEF AIN 
Merk~z ~L:ent1: Galatı l.opri.ı b3..Şt 

B. ı:Jb~. Şube A. Sirlcci Muburdar 

zade hJn t. 't740 

İZMİR SÜR'AT POSTASI 
( Gülcemal ) 26 Temmuz 

pazar 14,30 da Galata 
rıhtımından kalkacaktır. ··--------1 lngiliz Hüseyin Rüatem 

Vapurları 

Karadeniz Postası 

RüSTEMIYE 
vapuru 

.!7 temmuz pazarte~i 
•kşamı saat 6 da 
Sirkeci rıhumından 

hareketle Zonguldak, lnebulu, Ayan 
cık, Ordu. Saınsun. ('\'"nye, Gireson, 
Görele, \'aklık.bir, Trob1.0n. Sür
mene, Rize ve t\lııp:tvri've aıimet 
ve a.vdette 3vnı iskelelere ugrıyar3.k 

gelecektir. 
l\ılcrkez acentası: I1:n1indnü Re· 

şndiye caddesi 'o. 12 

Teicloıı: ~876 

SOÇETA IT:\L YANA 
Dl SERVTSİ MARITJMI 
ALBANİA vapuru 29 tem

muz çarşamba (Burgaz, Var
na, Köstence, Sulina, Kalas 
ve İbraile) ye gidec~ktir. 

ATLANTİD vapuru 30 
temmuz perşembe ( Napoli, 
Marsilya ve Cenova ) ya gİ· 
decektir. 

FEDE vapuru 2 ağustos pa· 
zar (Burgaz, Varna, Kösten· 
ce ve Odesa) ya gidecektir. 

BRASILE vapuru 4 ağus
tos salı (Sitmar Levant Ek!
pres) olarak ( Pire, Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gide
cektir. 

Tafsilat için Galatada mer
kez rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771 - 772 ve ya Be
yoğlunda Perapala1 altında 
Natta Nasyonal Türkiş türiat 
acenaiye Telefon Beyoğlu 

• 

M. M. satan alma 
komisyonu ilanı 

Farkı fia tı müteahhidi ev
vele ait olmak üzre 10,000 
kilo motorin yağı aleni mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 

25Temmuz931cumartesi günü 
saat 14 de Fındıklıda hey'e
timizde yapılacaktır. Taliple-
rin şartname ve nümunesini 
heyetimizde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temi

natlarile birlikte hazır bulun

maları. (436) 

• •• 
Dört adet Kupa ve dokuz 

adet Fayton arabası maa ko

şum takımı kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
8 ağustos 931 cumartesi gilnli 

saat 15 te Ankarada merkez 
satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
meyi Fındıklıda heyetimizde 
görmeleri ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlariyle birlikte Anka
ra'da mezkür komisyona mü-
racaatları. (455) 

* * .. 
Farkı fiatı ifayi taauhüt 

edemeyen müteahhide ait 
olmak üzre 14 ili 18 bin ki
lo beyaz ve haki bez kırpın
tısı aleni müzayedeye kon
muştur. İhalesi 25 temmuz 
931 cumartesi günü saat 15 
de Fındıklıda heyetimizde 
yapılacektır. Taliplerin kırpın
tıları Sirkecide Demir kapıda 
Saraciye evinde ve şartna
meyi heyetimizde görmeleri 
ve ihale saatinden evvel te
minatlarile haı:ır bulunma-
ları. ı, 444 ) 

* * • 
Askeri ihtiyaç İçin 1000 

adet Ponsot bujisi ve 2000 met
re kablo 25 Temmuz 931 <;u
marteai günü saat 16 da Fın
dıklıda hey' etimi:ı:de pazarlık
la alınacaktır. Taliplerin prt
name ve Ponsot buji nümu-

• nesini hey' etimizde görmele
ri ve ihale saatinden evvel 
teminatlarile birlikte hazır 
bulunmaları. (462) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

[ Detterdarhk ilanları 1 
Kiralık oda.ı dükkaıı No. 335-345, Tophane kışla altı, 

senciik kirası 410 lira, kiralamak açık arttırma 30 Temmuz 
931 pe:şembe 15 Ddterdar:ıkt.a. (M-930-313) 

j 
3599 yahut İstanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 
numarada acente vekiline 
miiracaaL Tel. İstanbul 776 

8/8/931 tarihinde puar
lıkla alınacağı ilin olunan 
Hamdolomit ve saire şartna
mesinde 50 ton kırmızı de
mir .:evherinin de mevcut ol
duğu ilan olunur. 

l 7 

........................ lllJA .............. . 

RE~MI ıtl tlR T~RK tiMTED ~İHKETi 
Tiirkiyede her lisanda intişar eden bütün 
~azeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabui eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade nanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 
~ .................. tlılSı~:tı==-ar.--~--
3 üncü Kolordu 

ilanları 

16,000 kito süt aleni mü
nakasa suretile satın alına

caktır. İhalesi 28 temmuz931 
saat 15 ten 16 ya kadar icra 
olunacağından taliplerin şart
names~ni göımek üzere her 
gün öğleden evvel ve müna

kasaya iştirak etmek için de 
vakti muayyeninde tem:nat
larile birlikte kom:.syonumuz
da bulunmaları. 

* * * 
1. Fırka kıtaatı için 440,000 

kilo kuru ot kapalı zarf 
usulile milnakasaya konmuş
tur. Teklif mektupları 11 - 8 
931 ıaat 15 te açılarak fi. 
atlar haddi layık göriildüğü 
takdirde ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için hergün öyleden ev
vel müracaai ve münakasaya 
iştirak için de tari[atı kanu
niye dairesinde mektuplarını 
vakti muayyeninden evvel 
komisyona ita eylemeleri i!an 
olunur. 

• • * 
Barut fabrikası muhatız 

kıtaatı ihtiyacı için 2.200 kilo 
ekmek aleni münakasa sure
tile satın alınacaktır. İhalesi 
16-8-931 saat 16 da icra kılı 
nacajından taliplerin şartna
mesini görmek üzre her gün 
öğleden evvel ve münakasa
ya iştirak etmek için vakti 
muayyeninde teminatlarile 
birlikte komisyona müracaat
larL (87) . " 

K. O. kıtaatı ihtiyacı içın 

13 ton benz;n aleni münaka
sa suretile sabo abnacaktır. 
İhalesi 16-8-931 saat 17 de 
icra kılınacağından taliplerin 
evsaf ve şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak 
etmek için de vakti muay
yeninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. 

(89) 

Bakır köy Barut fabrika
sının muhafız bölilğil için 
4105 kilo yaf sebze aleni 
münakasa suretile satın alı

nacaktır. İhalesi 16 - 8- 931 
saat 15 te icra kılınacağın

dan taliplerin şartnamesini 

görmek üzere her giln öğ
leden evvel ve münakasaya 
iştirak etmek için de vakti 
muayyeninde teminatlarile 

· birlikte komisyonumuza mü

racaatları. (88) 

Fatih 3. cü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Edirnekapıda Hatçe Sultan 
mahallesinde Yusuf ağa so
kağında 1 No. lu poliı mUte
kaiti müteveffa Abdurrah
man Efendinin bir bap muh
tacı tamir hanesi 150 lira 
kıymeti muhammenesi üze
rindeB açık arttırma suretiyle 
otuz gün müddetle satılıktır. 

Talipler görmek ve gezmek 
için mahalline, ıeraiti müza
yedeyi öğrenmek için mahke
mede mevcut prtnamesine 
müracaatları, kıymeti muham
menesini bulduğu takdirde 
26-8-931 tarih çarfamba günü 
saat 16 da ihale.si icra kılı· 

nacağı ilan olunur. 

Türk Korsanları 
Baştan başa heyecan, şan, şeref dolu Türkün büyük roma

nıdır. Barbar-os, Turgutreis gibi kaptanlarımızın kahraman· 
lı~la~ını ve Aırrupayı nasıl titrettiğini burada göreceksiniı 
Cıltlı olarak 2 liradır. 

Gözlerin Sırrı 
Nur Tahsin Hanımın hissi, zarif, bir romandır. Bi!hassa 

okuyunuz. 40 kuruş. • 

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

kitap sizi hiç olmazsa yirmi ya~ genç bırakacaktır. lıaçsız, 
masrafsız... 75 kuruş. 

Molla Mehmec 
En çok seveceğiniz bir eserdir. Eski medrese nayım, "'"'· 

kaç>rma, eşkıyalık, sahte doktorluk ve daha bir çok meraklı 
şeyler. 50 kuru.,, 

Dont Kişot 
Dünyanın en meşhur kitabıdır. Bol resimlidir. Gülmek, eğ

lenmek isterseniz derhal bir tane alıp okuyunuz. 50 kuruştur. 

M uallim Ahmet Halit Kitaphanesi 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

p·yangosu 
JI. ci tertip 1. el kefide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

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

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

~ilemin Saadeti 

Günde 5 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 57630 kuruşunuz 

Günde 10 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 115260 kuruşunuz. 

Günde 25 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 288155 kuruşunuz. 

Günde 50 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 576305 kuruşunuz. 

Günde 100 kuruş biriktirirseniz 
20 senede 1152600 kurusu uz olur. 

1 TÜRKİYE iŞ BA KASI.! 
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M1LL1YET CUMA 24 TEMMUZ 1931 

-

MUSHIL "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağrı vermez. Deposu: 81:~~:~~~1 ZAMAN 

Borsa intihabatı 
İntihap Hey' etinden· 
Temmuz nihayetinde müddeti hitam bulacak olan ticaret 

ve zahire borsası bey'eti idaresinin yeniden intihabı 25 tem
muz cumartesi günü icra olunacakbr. İntihap etmek hakkını. 
haiz olan zevat ve müessesatın yevmi mezkürda saat 11 den 
14 e kadar borsa hey'eti idare salonuna gelerek baldo 
reylerini istimal etmeleri ilin olunur. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
istanbul'da Çakmakçılar'da kuştüyü fabrikasında yüzile 

silte 12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yağlıboba yaııtık 5 
liraya. kuştüyünün kilosu 125 kuruttan başlar. Kuştüyüne 
mahsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tel. İst. 3027 

~ MÜHiM BiR KEŞiF 
• Mcmleketimiı.in tanın mı~ mü· 

derri s doktor ve kimyıkerl erin 

den Hadi Faik, Nazmi ASJf, 
Celtlyan. Ömer ~evket ve Os
man Ş erafeıtin Reylerin tahli li 
kimyevi ve tecrübe neticesinde 
·erilc.:n raporlarilc tezahür eden 

bir hakikat 

TiMSAH 66 
( CROCODİLE) markalı Tıraş Bıçaklan 
Hali5 lsveç çeliğinden mam ul olup cildi tahriş etmez, taravet ve 
gıi zelli~i tezyit eden i ktisa dı bi ,· aletti•. HekimlerlmiJıin raporlanna 

itımat ed<rtk her yerde Y A LN il bu bıçaklan arayınız. 

Bıçak ların iı zerine 66 numara" bulunmuına dJlı:k at ediniz. 

'fr~nnc deposu; hıanbıı l Ç içekpazar lsti raıiyadi Han No. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddüV. ediyonunuı ? Mhiç, nahoş te.irile 
lizi harap eden, ya:ııı.'1 zevkinden mahrum eyleyen 
(ter) ipeklilerinizi de çlrlltmek ve lekelemektedir. 

1 n -o o B o N 1 p ER T E Y' to 
Bu mahzuru külliyea izale etüpden haberdar 
değilııeniz llitfen arkadaflannıza bir aorunuz. AI
dığımu. teıekkOrnımeler bl:ııe, bu mtlstahzarı, ıize 
tavsiye etmek ceaaretini veriyor. 

T. Tayyare C. Ümumi Merke
zinden: 

Türk Tayyare Cemiyetlniıı Ankaı·a' da Y enişehirde yaptı
racağı Tayyare şehitleri Abidesinin inşaatı 11 Temmuz 931 
tarihinden itibaren 20 pn müddetle ve kapalı zarfla müna
kasaya konmuştıır. Talip olanlar şartname ve teferrüatmı 
20 Türk lirası mukabilinde T. Tayyare cemiyeti umnmi 
inerkezinder tedarik edebilirler. İhale 1 Ağustos 931 gllnü 
saat 16 da Ankara'da T. Tayyare cemiyeti umumi merke
xinde yapılacakbr. 

Hava Makinist mektebi 
Sabnalma komisyonundan: 

Mektep atelyaları için bir adet testere ve bir adet makap 
tezkalıı ve fizik alAtı pazarlıkla mübayaa edilecektir. İhalesi 
28-7-931 salı gilnü aaat (14) de Yeşilköyde mektepte yapı
lacakbr, Taliplerin şartnameleri g6rmek üzre her i\in mek
tebe müracaatlan. 

Tahta münakasası 
Pendik Serom 

dürlüğünden: 
Darülistihzan •• mu-

• 

Adet 
1000 

600 
700 

13 X 28X400 
13X22 X 400 

2 X 22X400 

2300 Yekün 

• 

Pendik ıerom darfılistihzarı ıçın aleni münakasa suretile 
mübaya.asına lüzum görülen yukarda mıktar ve ebadı göste
rilen 2300 adet sandık tahtası 25 temmu:z 931 tarihine mü
aadif cumartesi günü saat on d6rtte ihalesi icra olunmak 

lizere münakasaya konulmuştur.Şartnamesini görmek isteyeeler 
her gün Pendikte serom darlilistibzan müdürlüğüne, Fındık
lıda güzel san'atlar akademisinde yüksek mektepler mubase
beciliğine ve münakasaya iftirak etmek isteyenlerin dahi yevm 
ve saati mezkiirda mezkür muhaııebecilikte müteşekkil mllba
yaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

~~~~~~~~~ 

Eskişehir Vilayetin
den: 
Eskişehir - Seyitgazi yolunun 13+000 - 20 + 000 nci kilo

m~tre1eri arasında inşa edilecek bir adet -4-, bir adet -3·, 
bir adet -1.00· ve bir adet -0.60- metrelik köprü ve men
fezler - 5118.88 - lira bedeli keşifle 16-7-931 tarihinden 
6-8-931 perşembe günü saat 16 ya kadar kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olacakların bedeli keşfin % 7,50 ğu nisbetinde temi· 
nat akçesi veya bank mektubu vermeleri ve inşaatın deva
mı müddetince bir mühendis veya fen memuru istihd1m ede
cekle··ine dair teahhüt senedinin teklifnameye raptı lazımdı r. 

inşaatı m ~zkürenin mes'uliyeti fenniyesini deruhte edecek 
ze\ ata ait ehliyet vesikalarının yevmi ihaleden la.· kal bir 
hafta mukaddem Nafia baş mühend:slivine kavt etti:-ilmes; 
lüzumu illin olunur. 

y~~t. Evkaf müdürlü-, KQDAK 
gunden: Fotoğraf amatörleri müsabaka 
ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bir sene müddetle icar İçin 
Müzeyedeye vazolunan emlak Çektiğiniz her resimden bire 

Çar:ıda Hacı.~emİf so~iında 1~~9 ~o. dnk~in ~~ kopya göndermekle birşey 
Kua:lar o~a : ~~ : : ;;~ kaybetmezsiniz. 

29 932 

" .. 
52-54 : : 339 Bilakis, 23,600 lira kazanmanız muhtemeldi • " . .. " 

" .. " " 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 -
19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

" .. 
" 
" 
" 

Perdahcı /ıan 
Reis oğlu 
Hazırcılar 

,, 
Lutfullab ağa 

.. 
" 
" .. 
" 

54 .. 
44 ,, 
5 ,, 
6 " 
6 " 

" .. 
" .. 

" tt " 7 " " 
,, Kolancılar ,. 14 " " 
,, Gelincik ,. 25 " ,, 
" Sahaflar ,, 59-57 ,, ,, • 
,, Ağa ,, 11-53 ,, ,, 
,, Tacirler " 21 " " 
" Kahvehane ,, 2-4 " " 
" Yarımtat han albnda 9 ,, oda 
,. Ziııcirlihan üıt katında 22 ,, ,, 

Tabtakalede RU.tempaşa mahallesinde Mahkeme 
sokağında 12 No. dekken 
Yenikapuda Katipkasım mahallesinde 59-57 
No. dükkin 
Kocamuııtafa pafa mahalle ve cadde.mde 
451-393 No. dükkin 
Balatta Karabat mahallesinde vapur iskelesi 
caddesinde 13 No. dllkkin 
Üıılmdarda Rum Mehmetpap, T'ekke bahçe 
sinde dOkkin 

26 - Çengel köylhıde pazar kayığı iıkelesiade U 
No. dtkkin 

27 Uahçekapuda Çelebi oğlu Allettin, T ahıın. 
S. 78 No. arsa ve baraka 

28 Mahmutpapda ktlrkcll hanı çeıme önünde 
11 No. baraka 

29 Kasımpaşada Camiikebir, Türabibaba S. 1-S 
No. abur 

30 Mahmutpaşada Sultall odalar ıokaj'mda 5 

929 
296 
364 
330 
363 
294 
318 
314 
308 
259 
274 
935 
930 

531 

748 

667 

696 

1 

32 

204 

382 

61 

No. hane 799 
Müddeti icarlar: 1-6-631 den 1-6-932 tarihine katlar bir 

ıenedir. . . . ' 
iki sen~ müddetle icar için müzayeGeye vazoıunan emlik 

200 
31 - Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde Ağahamamı 

sokağında üçllocü vakıf hanın 4 No. daireıi 
32 - Babaıili civarında Lalahayrettln malialesinde 

Betirağa sokağında? No. hacı Beşir t a tekkesi 
33 Çarııda Varakcılıan sokağında 14-16 No. dükkin 276 
M " ~~r .. H ., ,. U7 
35 ,, Kavukcular " 17 ., ,. 931 
36 Üsküdarda Nuhkuyusunda 141 No. dükkan ve arsa >1 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki 
senedir. 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlak 
37 - Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Okmeydanında 

106 No. baraka ve ağaçbk 263 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar llç 

senedir. 

• • • Mebdei icarlar: Eski miiatecir~r için akdi sabıkın hitamı. 
Yeni müstecirler için teslim tarihidir . 

Müddeti mü~ayede: 19 temmuz 931 den 8 atuıtoı 931 
cwnı1rte11i günü saat on dört buçuia kadar. 

Balada muharrer emlik kiraya verileceğinden müzayedeye 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son gün6n saat 
on dört buçuğuna kadar prtnameyi okumak ve teminab 
muvakkate ita ederek müzayedeye ittirak etmek tj:ıre 1.tan
bul evkaf müdllrlüğünde varidat müdürlllğünOn akarlar ka
lemine müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilab hakkında maliimat almak isteyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına mliracaat ederek ecri 
misil raporlarını görebilirler. 

Eskişehir vilayetinden 
Sarıköy - Mihalıççık tarikinin mebdeinden 6 + 105 inci 

kilometroları arasında ibzar olunacak 6397,80 metro mik'ap 
taş 25695 lira iki kuruş bedeli keşifle 16-7-931 tarihinden 
6-8-931 perfembe ııtınll saat on albya kadar kapalı zarf 
uıulile münaka1aya va:ı:olunmuttur. 

Talip olacakların bedeli ke9fin % 7,5 ğu niııbetiade te
minat akçası veya bank mektubu vermekle !beraber teklif
namelerin Münakasa ve müzayede kanunu mucibince ihzar 
ve itası lazımdır. 

Taı ihzaratı hakkında 
Nafia Baı mühendisliğine 
olunur. 

fazla malumat almak isteyenlerin 
müracaat eylemeleri lüzumu ilin 

Tekirdağ Vilayeti 
cümeninden: 

Daimi En-

Tekirdağ - Malkara yolunun llçllncü kilometrosu Ue on 
yedinci kilometroları arasında yedi parça bozuk mahallere 
(1000) metro mik'ap bam taı ihzarı 21 JlÜD müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuftur. 

1 - Keıifname ve sair evrakı müteferriasını görmek 
isteyenler Vilayet encümen kalemine müracaat edecelrlerdir. 

2 - İhalei kat'iye 29-7-931 çarııamba gllnll saat on 
beşte icra kılınacaktır. 

3 - Talipler (661) numaralı kanunun onuncu madde
sindeki itahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup· 
]arına teklifatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı mu
vakkate akçesine ait vesaikı lef ederek yevmi ihaleden 
evvel Makamı Vilayete göndermeleri lazımdır. 

Resimlerinizi Derhal Gönderiniz. :: 

BİLCÜMLE 
... "~.~A~Att. L 
OC.DUllUlf U ~ 
CÜN~Ü lfAS'tALllt 

tA~IRLA 

grze bit atr" bir hastalık veya ölüm geldl-
Aı zaman bunun. üçan veya sürünen blr 

ha,arat•n eseri olabllecetlnl aaıl unutmayı
nız. Filhakika hafaratın,haetallkların en mOh
lfk vaaıtal sirayetı oldukları her keaçe ma
tilmdOr •. Gerek evinizi ve ""'•" kendinlz1 
koruyunuz. Flit püakürtllnllz 

FUt. sinek, aıvrlalnek. ptre. karınca. gUve. · 
tahtakurusu gibi hapratı ve bunların tohum- , 
tarını imha eder.Hataratı öldürür fakat insan
lara aaıA zararı y0ktur. Kullanılmaaı kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dlter hllf&rat fmha edici 
eo2alarıa teşvtf etmeylnli:* Siyah kupkh ear• 
tenekeler üzerlnde aaker markaaını ı8teyinlz.. 
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Umuıııi Deposu : J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul • Galata Voyvoda Han 

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

Evsafı Kilo 
162000 Ekmelı:: Jıtanbul A:\'vanııaray 600 Randuman unundan o

lacaktır (kapalı zarf) 
36000 

11()()() 

3000 
3000 

Sığır eti: birinci sınıf olacaktır. (kapalı zari) 
Bıılıur: Tatsız beyaz olacaktır. Aleni 
Tere yağı: Trabzon halla yağ olacaktır. (kapalı :ııarf) 
Zeytin yağı: Ayvalık filitrelenmit acısız olacaktır (ka
palı zarf). 

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

200000 Odun: Kamilen mefe ve kuru olacaktır, 
5000 Kuru Bezelye: Jri taneli Ye ta111z olacaktır. 

10000 Kuru Faoülye: Trabzonun ince beyaz cinsinden olacaktır. 
1000 Un: &do randuınan 

10000 Nohut: Bayramıç malı olacaktır. 
5000 irmik: Sıfır Numara olacaktır. 

10000 Mercümek: Taıı ve kırmızısı olıruyacaktır. 
5000 Deyaz Peynir: Çanakkale mahsülünden olacakm. 

10000 Patatis: Adapazan mahıülünden olacaktır. 
5000 Kuru soğan : Çanakkale mahıülünden olacaktır. 
5000 Zeytin tanesi:< Ayvalığın birinci mahaülünden olacaktır. 
2000 Salça: Çanakkale mahıülünden olacaktır. 
2000 Kırmızı do mali\ t ., ,, ,. 

5000 Taze faıülye: ., ,. " " 
5000 J"atlıcan: ,. ,, .. 
5000 Taze Bamya: ,. ,. 

" 5000 Saltız kabağı: ,, ., " 5000 Semiz Otu: " .. " 5000 hpanalı:: 
5000 Pırasa: " " " " 

" .. .. 
5000 l.ahana: " " .. 
5000 Taze Balda : ',; " .. 
5000 Taze Bezelye: ,, 

" .. 
300 Demet dere Otu: ,. " .. 
200 Kırmızı Büber: Tez olacaktır. 

5000 Pirinç : Tosya pirin ci ,,e birincisi olacakbr. 
1500 Şeker: yerli ve toz olacaktır. 
1500 Kuru üzüm: Çekirdekli kırmızı üzüm: 

500 Viıne reçeli: 
500 Kaym reçeli: 

2000 Adet Yumurta: 
2000 Yoğurt: Koyun südünden olacaktı"' 

500 Sirke: Safi üzüm sirkeıi olacaktır. 
100 Sannısak: Yerli mahıülünden olacaktır. 

ı2000 ~rpa: Ta§sız ve yeni sene mahsülünden olacaktır. 
7200 Kuru Ot: ince ve yeni sene mahsülünden olacaktır. 
5760 Saman: Arpa aamanı olacaktır. 

500 Gaz yağı: lotandart şirketi &'azından olacaktır. 
Çanakkalede 1. No. lu Jandarma yeni efrat mektebi için yukarıda cins 

ve miktarları yazılı bir senelik erzakı mütenevvia ihtiyacı 10/ 7 / 931 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı ve aleni suretile münakasaya 
konulmuıtur. Kapalı zarf suretile münakasaya iştirak edeceklerin mezkur 
tarihten itibaren komiayondan alacakları musaddak şartnamelere nazaran 
bedeli muhammeninin % 7,5 niıbetindeki teminatı muvakkate. akçesinj ve
ya kıymeti mubarrereai Üzerinden istikrazı dahili tahvilatı veya borsa fiya. 
tından % 10 noksanile diğer Milli esham ve tahvilatın mal sandıklarına 
teslimini havi makbuz senedini "- veya banka kefaletnameıini hamilen 1/ 8 1 
931 cumartesi günü öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar kapalı zarf ve 13 
den 15 e kadar ve ertesi günü saat 9 dan 12 ye ve 13 den 15 e kadar ale
ıü münakaaa11 icra edileceğinden Çanakkalede 1. No, lu. Jandarma Mp. 
Md. tindeki komisyona müracaat eylemeleri lizımdır. 

Bu husuata izahat almak ıtyenlerin ihalei katiye .günıi olan 1/ 8/ 931 
,,~ 2/8/931 tarihlerine kadar aileden sonra müracaatları ilan olunur. 

\ 

. Kadıköy 
Hilaliabmer Sünnet dii · 
13 Ağustos 931 Perşe 
günü ve gecesi Mısırlı 

bahçesinde 

Zayi 
Seyrüıefer merkezinde 

dığım 29 Ki. evvel 929 
rih ve 1678 ıicil nu 
ııoför ebliyetnamemi zayi 
tim. Yenisini alacacai(ı 
eskisinin hükmü olmadığı 
olunur. İbr• 

T. Tayyare 
Istanbul Şubesind 

Cemiyetimizde mevcut 
nepe, koltuk, halı, masa. 
dalye, kasa, tahta sandı~ 
saire ııibi mliıtamel bası 
temmuzun 26 ıncı pa:zar 
nü saat 14 te ııablacağıO 
almak isteyenlerin o güıı C 
taloğlundaki şubemize ıııD 
caatları. 

Ecnebi memleketle 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

BanKa koınıner~iJll 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
T ravellers (SeyyabİP 

çekleri) satar 
1.iret, frank, İngiliz lir•' 

veya doları frank ol~': 
sahlan bu çekler sayesıO 

't - ~r nereye gı senız paranızı 
mali emniyetle taıır ve tııl 
zaman iateueni:z dllnyaııf 
her tarafında, şehirde, o~ 
lerde, vapurlarda trenle df 
bu çekleri en küçak t• ~ 
yat çin nakit makaoııo. 

kolaylıkla lıtimal edebilil' 
siniz. T ravellers çekleri Jıf 
kiki ııahibinden bqka ki~ 
ııenin kullanamayacağı . 
ıekilde terüp ve ihtas ec!il 
miştir. ,,,,,j 

latanbul Dördüncü icra ~~ 
luğundan: T emamına otuz • 
bin ÜÇ YÜZ OD bet )ira kıynıel 
dir edilen Beyojlu11cla Aamal• lı" 
cit ınahallesinin Mqrutiyet •• 
da atik 25 cecllt 37 Numerod• 
mülk bir bap hanenin temaJ111....ı 

artbrmaya vazolunup 3 ~·;; 
931 tarilalnde tartnameıi dı• 

neye talik edilerek 17 / 8/ 931 ~ 
ne miiaadif Pazartesi ıünü fP". 

ten 16 ya kadar aÇJk arttı_•".'" ı:i' 
tile satılacaktır. Arttırma ıkiP 11 
Birinci arttırmada en ziyade ti' 
liraya talip çıknuı olup bu \ 

' kinci arttırma olmak dolayı•\ 
ziyade arttıranın üzerinde bıff 
caktır. Arttırmaya ittirak içİPrı" 
de bet teminat akçeai alınır. ·ı' 
rakim Vet'&'İ, Belediye, vak>f 1 

müıteriye aittir. . I 
Hakları Tapu sicillle sabıl 

yan ipotekli alacaklılar ile di~ 
likadaranın ve irtifak hakkı 5 

!erinin bu haklarınm ve hU, 

faiz ve maıarife dair olan ;dJ' 
ı nr ili.n tarihinden itibaren 

gün içinde evrakı müsbitelerile > 
dir!tleleri liızımdır. Aksi hal~ 
!arı Tapu sicillerile oabit ol~ 
!ar satış bedelinin paylaşrrı• 11 

hariç kalırlar. • ~ 
Alakadarların icra ve iff•• 

··~ 
nunun 119 uncu maddesi hU 1 •• göre tevf iki hareket etmelei ' 

·'feP 
ha fazla malumat almak isi• / 
930/ 415 dosya Numarasil• I 
riyetimize mÜrftcaatları i13f1 ~ 

Mes'ul müdür: Bürhall;JJ' 


