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kullanılan 1lstizah takriri yarın mecliste okunacak ar 
"' tÜrriyetler 

EJ..::;:,-·;" (Telefonla-
. ,arririnrizden) - Mat

lı Eırriyeti fikir ve münaka· 
••klllyeti mücrim.ne bir ha
ııoriı suiistimale uğratılıyor • 
• ~p b. . tb t 
10 ,,;ı.ette ır nevı ma ua 

ı meydan aldı. Herke• 
•ı " ~diliyor. Haysiyet sahi· 
' " tanda• her gün maddi 
!Jıf••• ~ eli 
" i §erefine tecavü:z e -
:".,

1".naddi ve manevi itibarı· 

~
.,:,~lacağı endişeıile daima • • •• ılptır. 
1 
"bir kayt ve endişeye ta· 
"'"ıyarak şerefelere, haysi

,ahsiyetlere tecavüz e
:halif gazeteler hürriyet 
nin arkasına sığınarak 
yorlar. Halbuki bunla• 
iyatı yalnı7. mahdut ve 

0 şahısları deği~, .mu~-
tandaş 7.Ümrelerını mıl
seseleri, devlet otorite
evlerinden vuruyoı-. 

riyatın manevi .cephe~e 
1 tahribat ayrı hır tetkık 

dur. T e7.vİre, fesada ka 
tan kendilerini koruma
zı saf ve temiz vatandaş-

,biı· nevi ümitsizlik ve in
hayal baş gösteriyor. Va 

jların yüreklerinde kendi 
•rine ve memleket idare
arşı emniyetsizlik, ati 
mitsizlik hislerinin doğ-
aima fena akibetler doğu 

rihayet bir memleketin 
ıeti de adaleti de yalnız 

f.!ı.ız 0 memleketin selame
\dir- tedbir almak için hü
it m'utlaka kanlı hidisele
lbekliyor? 

bütün bu hükümler son 
nhırda milli muhiti, efki· 
ıumiyeyi tahrik eden enJ trin tam bir hulisasıdır. 
'ertten ayni şeyleri istiyor 
•; infialini gösteren her 
ıdaş ayni endişenin tesiri 
a bu hallerden tikiyet e

. Bütün bu şikayetleri, in
ri bir gazeteci olarak de· 
ir acı ile dinliyor ve mü
ir oluyoruz. 

~·. memlekette devir devir 
)uata ~ar.şı umumi bir. nef
~yandığı ılk defa vakı de
;r. Fakat bu nefret muha-
41'azeteler aleyhinde bugün 

lan infialin derecesini biç 
man bulmamıştı. 

rası muhakkak ki bükU
normalin haricinde tedbir
ılmağa taraftar değildir. 
kii iktidar fırkası memle
inkişafını temiz biı· hür
havaaı içinde temin etme-

aye edinmiştir. 

udutsuz, ölçüsü7. bir hürri
içinde sayfalarını dolduran 
a küfür ve tahkirlere rağ
muhaliflerin hala hürriyet 

ikten bahsetmeleri yalnız 
"kate karşı değil, bizzat hür 
t aleyhine irtika'p edilmiş 
cürümdür. 

~ğer matbuat hürriyetinin 
istimalinden doğacak fena· 
lar yalnız o cürmü yapanlara 
• olaa idi mesele mevzuu ba
bile olmazdı; halbuki o hür 
tten istifade hakkı ve bina
eyh o hakkın muhafaza ve 
dafauı beT vatandaşın hak-
ır. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

. . 
eniz yarışları 

.. ugun Beykozda 

yapılıyor 

afsilat iç sahifem:zde<lir. ] 

Bazı gazetelerin son neşriyatı 
etrafındaki istizah takriri 

Takrir dün meclise verildi. Yarın mecliste okunacak 
ve ismet Pş. pazar günü uzun beyanatta bulunacak 

~~~~~~~~~~· 

Fadıl Ahmet B. ve 
ANKARA 2 (Telefonla) - Elil· 

ziz meb'usu Fani Ahmet Bey ve ar· 
kadaıları tarafından tanzim edilen 
istizalı t&kriri bugün Meclise tevdi 
edilmittir. 

Fazıl Ahmet Beyin bu takririnde 
Ahmet Ihsan (Ordu), Süreyya (Ak 
saray), Ziya Cevher (Ç»nalckale) 
Beylerin imzaları vardır. 

Meclisin cumartesi in'İltad.Jn<la o
kunacak ve hükumet pazar günkü 
in'ikadında cevap verecektir. 

Takrir aynen fÖyledir: 

Tiirkiye biiyük millet mecli: 
si yüksek riyasetine 

''Bazı gazerelrimizin takip ettik
leri muhataralı İstikamet, vatandaşla 
rın ve vatanın siyasi iz'an ve nledeni 
vicdan~ üzerinde sarih bir fikiıı· ıeka 
veti icra ederek, masum rub1aıı ta
mamen zehirleyecek mahiyetler al-

arkadaşları bu takrirde ne diyorlar?. 

Elôzız meb'usu Fadıl 
Alımet Bey 

mağa batladL Hale hiç bir faided 
olmadığı gihi, atiye de bir çok veha

met ve zarar hazırlayan bu felaketi~ 
cereyan kar,ıaında hükumet ne dü
~ünüyor? 

Milli varlığı istilaya ba4layan fll 

2ehirli havadan Ammenin vicdanı 

pek muztariptir. Binaenaleyh Büyiik 

Millet Mecliıinin vu.İyeti miitalea 

eyleyerek, bu hususta bir karaı· ver

mesini elzem göı·üyoruz. Cemiyeti, 

matbuatın ıui İstimallerine kartı mü 

dafaa için, şimdiye kadar müı·acac.t 

edilen tedbirlerin kafi olmadığı mey 1 
dandadır. Binaenaleyh keyfiyetin 
hükUınetten İstizahını talep ederiz.,, 

istizaha Başvekil lsmer Paşa ce-

vap verecek ve bu münasebetle uzun 
"e ehemmiyetli beyanatta buluna
caktır. 

Vilayette 
Bir içtima 1 

Afka dair ne düşünüyorsunuz? 

H~lit Ziya Bey, fikir
lerini söylüyor., 

idare ve Adliye 
amirleri dün 

vilayette toplandılar 

" Sevmeden sevilecek olsam bu sevil
mek benim için pek müziç olurdu, sevil
meden sevsem, bu da pek acı gelirdi! ,, 
"Aşkı memnu,, müellifi beni 

, çabıma odasında kabul etti. 

Dürt vilayette toplanan vali, müddei· 

u.ınumı v~ Polis müdürü Beyl~r. 

Dün akşam saat on yedi rad 
delerinde Vilayette Vali Mu
hiddin Beyin riyastinde Muavi 
ni Fazlı, İstanbul müddeiumu 
misi Kenan ve Polis müdürü 
Ali Rıza Beyler içtima ederek 

- Nasıl isteneni:ıı efendim •• 
Şu pencerenin önü fena delil· 
dir •• Durun ıi:ze pancurları aça 
yım •• Sıcak biraz fazla.. Böyle 
rahatsız olmıyor musunuz?. 

Mini mini, fakat ne kadar se 
vimli bir oda bu.. Yerde canlı 
hiuini veren boylu boyuna u
zanmış bir kaplan po.tu .. Kö-

1 
şede çok sanatlı yapılmıt çek· 
mece teklinde bir yazı maaaıı .. 

\ Şuraya buraya ıerpi9tirilmit eı 
ki yeni bir çok mecmualar .. Ve 
duvarı kaplayan gen.it bir ki
taphane .. 

Üstat Halit Ziya Bey anket 
mevzuu ile birden alakadar ol
du. Ben suallerimi sordukça 
hemen hiç düşünmeden cevap· 
!arını veriyor: 

...... ,,,,,,, ............ ,,,,,,,...,..,.,,,,,, •• ......,. ........... ,,,,,,,,, .. ,,,, ................................. geç vakte kadar müzakeratta 

N 1 kt D ı t d • il bulunmuşlardır. 

- Atka dair ne düşününü· 
nüz? 

aSI ÇI ı,- ev e emır yo arın• Bu içtimada bazı muhalif ga-

N 1 k d ? zetelerin neşriyatının tetkik e-
a Sı apan J. d ı • d• •ıd• dildiği şayı olmuştu. Bir mu-

- Aşk hakkında ne düşündil 
ğümü söyliyebilmek için atk
tan neler l>issettiğimi tespit et
mek lazı~ Kendi agklarımda 
ve tahit oldukça başkalarının 
aşklarında .• 

• 
Uşalcizade Halit Ziya Bey 

bunu bir takım doktorlar gibi 
bir haleti maraziye, yahut bir 
takım üdeba ve hükema gibi 
- meseli Paul Bourgel ve 
Stendal - bunu muhtelif la- •' 
hauüslerle alakadar olan şah
siyet tarafindan iltizami bir 
tercih haraketile bir nevi tebel
lür hadisesi gibi telakki etmek 
icap edecek. Her iki $Uretle de 
aşkın galeyanlı rüzgarları önü 
ne katılıp giden genç ıevdaze
deleri aleyhime imale ederek ba 
na ancak müzeyif bir tebessüm 
le mUkabele ettirecek bu mu
kaddimeden bir netice çıkara. 
lım: Aşk, gerek bir haleti mara 

a maaş ar ılı iri 1 harririmiz dün akşam Vali Mu 
Celal Nuri B. "Yılmaz ,, .. hiddin Beye telefonla müraceat 

gazetesinin ederek böyle bir şeyin mevzuu 
vaziyetini anıatıyor T .1.. .. k k 1 d bah• edilip edilmediğini sor-

Kendi akşlarımın dairesi o J.-.a 
dar mahdut ki, hilkatin ve vücu 
dün bütün sırrını, mahiyetindt: 
ihtiva eden bu muazzam muam 
mayı benim kendi aşklarımın. 
daracık dairesine hapsederek 
hurdebini bir cirim haline getir 
mek suretile sualinize mukni 
bir cevap vermek imkanını gö
remiyorum. 

t-elıil Nuri Bey 
Nihayet kendi kendisini kapatan 

Yılmaz gazetesinin mülkiyeti V\! Ce
lal Nuri Beye Kadri Bey tarafıııdan 
bu hususta çekilen telgraf hakkında 
dün Ankaradan ıehrimize gelen Ce-
181 Nuri Beyle görüırük. Celal Nuri 
Bey diyor ki: 

- Gazetenin sahibi imtiyazı Ah
met Kadri Beydir. Mumaileyhin bir 
Limited ıi"rket teşkil etmek taSllvvu 
ru vardı. Bu tasavvuru bana açtı. 
Bunun Üzerine limitetten aksiyon ol 
maklığım bahse mevzu oldu. Ben de 
dim ki: Ben lehülhamd Halk fırkası 
nın teşekkül gününden bel"i efradın 
danım. Milli hükumet daha teşek
kül etmeden evvel bu uğurda emek 
ıarfcttim, ve bir defa hudut haricine 
tardolunarak, iki ıene de Malta ada 
smda nefyedilmek gibi ferefli cezala 
ra uğradım. Dört devreden beri meb 
usum. Eğer cazetenin siyasi aksa
mını bana bırakırsanız sahibi imtiya 
zı bulunduğunuz gazetenin limitede 
tahrilinde bir mikdar aksiyon alı

rım. Aramızda dokuz maddelik bir 
hazırlık itilafnamesi İmza edildi. 
Dikkat buyurunuz ki, hazırlık itilaf. 
namesi diyorum, Jimited n1ukavele
si değil. Bu vesikaya göre Kadri B. 
"imtiya~ ve elde bulunan efya ve sa-. 
ireyi azamı üç ayda teıekkül edecek 
bir limitede devreyleyecetkir.,. Li
mitedin müddeti teşkil tarihinden 
itibaren on bir ıene olacaktır. Limi
tedin kirı ticari usulle.- dahilinde 
taksim edilecektir. Gazetenin siyase
ti benim tarafımdan, tahrİ•· heyeti 
ile idare heyetleri tarafından, ifa o
lunacaktır. Bir mikda .. avans ve karz 
alındığı halde, Kadri B. ra,afından 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

enzı at yu se maaş ar a ya- muştur. 

ı E Muhiddin Bey demiştir ki: 
pı mıştır • SaslarJ neşrediyoruz "- Böyle bir şey yoktur. 

Her vakit toplanırız. ·Bu gün 

Tütün ve müskirat inhisar idarelerinden 
700 bin lira tasarruf edilecek 

ANKARA, 2 (Tleefonla)
Bütçe encümeni bugün mül
hak bütçelerin tetkikine bll!la
mış ve ilk bütçe olarak devlet 
demiryolları ve limanları itlet
me müdiriyeti umumiyesinin 
bütçesini müzakere etmiştir. 

içtimada Maliye vekili ile 
-ne:zkUr idarenin umum müdiri 
bulunmuş ve içtima çok hara
retli olmuştur. 

• 

Encümenin teklifi 
Encümen tarife esası olmak ü 

zere idareye memur adedinin 
tenkisini tavsiye ehni§Se de i
dare buna riza göstermediğin
den idarenin yüksek memuri
yetlerdeki memur maaşların
dan tenkihat icrası takarrür et 
mittir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dalıilige vekili müstakbllin arasınd• 

Dahiliye vekili dün 
Ankaradan geldi 

Vekil B. cuma mezuniyetini burada geçi
recek ve cumartesi günü avdet edecektir 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 1 mit ve T okatlıyan oteline in-
B. dünkü öğle treni ile şehrimi miştir. Şükrü Kaya Bey kendi
ze gelmiştiı-. Mumaileyh istas- sini istasyonda istikbal eden 
yonda vali, vilayet ve be- muharririmize 1stanbula hafta 
lediye muavinleri, Polis mezuniyetini geçirmek için gel 
müdürü, Müddei umumi diğini, cumartesi günü avdet e-
Beylerle lş Bankası u- deceğini, valilerin salahiyeti ka 
mumi müdürü Celal, müdür nununun mecliste olduğunu, ls 
Muammer, meb'us Kılıç Ali tanbul belediyesinin b~ş sene
ve Salih Beylerle sair bazı ze- lik imar proğramının noksanla
vat tarafından istikbal edilmiş rı dolayısile iade edildiğini, nok 
tir. sanlar ikmal edildikten sonra 

Şükrü Kaya B. istasyondan tekrzr tetkik edileceğini söyle
Poliı< motöri; il.- htanbula vec- mi6tir. 

: de toplandık. Mesaili cariye 
hakknıdıt görüttük.,. 

idare ve adliye amirlerinin 
bu içrlmaında vilayetin idari ve 
inzıbatı işlerinin görüşüldüğü 
anlatılmaktadır. 

Feysal 
Hazretleri 

Ankarada kalacakları 

nasıl 

üç günü 
geçirecekler? 

• 
Irak Kralı Feysal Hazretlerinin 

temmuzun altısında Ankaı·ayı tetrif 
edeceklerini yazmıştık. Kral !-iz. nin 
Ankarada ikamt buyuracakları müd
det zarfında ıatbik edilec<k resmi 

Daireyi tevsi ederek müşahe 
delerimden, intihaplarımdanve 
mütalealarımla tetkiklerimden 
hasıl olan fikirlerimi telhiı et
mek tarikine müracat etsem ya 

Politika 
FİKİR KAVGASI 

Son Türk köyü garplı/aşın
caya kadar, 

'\on r.ı '"'"-"·" prokratı kadro
dan ı;ıkınwya kadar, 

Son .softa ağzı susuncaya ka 
dar, 

program hazrrlanmışıır. Programa Son demagog iflas edınceye 
nazaran: 

1 

kadar, 
6 temmuz 1931 - Irak Kı·alı Hat Son Anadolu kıısabası garplı 

metlü Feyıal Hazretlerile mniyctini bir umran görünceye .lrndar, 
hamil olan hususi tren Ankaraya sa- Son tehlike, son pusu. son 
at ıı de muvasalat edecektir. !atik- tuzak mahvedilinceye kadar, 
balde Reisicümhur Hz. ve maiyetlc- Karşısında düşman var yok, 
ri Türkiye Büyük Millet Meclisi hareket var yok, H. Fırkası 
Reiı~'. Başve~il . Paşa, Ha~iciye ve fikir kavga.~ına ve tasfiyeye 
Dahıliye vekıllerı Beyfendıler, An- devam edecektir. 
kara valisi, Mevki kumandanı ve Ha H Ik F k h · b · . . . . . a ır ası ıç ır zaman 
riciye vekiıletı bırıncı daıre umum "d f d • ·ı h .. .. .. mu a aa egı , er zaman taar 
müdürü ve Protokol umum muduru k 1 k d · f 

(Devam' 6 mcı sahifede; 

larında sükUn gördüğü zaman 
ürkecektir. 

Mustafa Kemalin iktidarı 
yeni ve garpli Türkiye için bü
tün esasları ve imkanları ha, 
zırlamış, kitap ve kanun yaıJıJ. 
mış, fakat yeni ideali, yeni ah. 
lakı, yeni düşünüşü, yeni yasa-

• • • • 'li 
yış1 cemıyetm ıçıne .~okn ak, 
cemiyetin içine yerle~tirmek, 
cemiyetin içinde temelle\tir. 
mek vazifesi Mustafa Kema
lin fırkasına kalmıştır. 

Sükun menfi bir mukave
mettir. Halk Fırkası ~iikunu 

dürtecek tabiye kabul <'t meye
cek, tabiyesini kabul ettirecek, 
prokrasi değil, kavga yapacak 
trr. 

Falih 1-UFKI ru.z yapaca , ya mz en ı sa -
~-=-..:_~-=-~~~~~.:__~~~~~~~~~ 

1 

,~~5!!!!!!!!E3!3~~;;;iiiliiillae!!~~~ 

Maç yapılacak 
Dünkü ga7.etelerde bugün stadyomda }apılacak maçın 

tehir edildiği yazılmıştı. Halbuki dün lstanbul futbol heyeti 
toplanarak meseleyi müzakere etmiş ve kulüplerin kara· 
nnı usulsüz bulmuştur. Dün akşam heyetten şu tezkereyi 
aldık: 

"3 Temmuz 931 tarihinde icra edilmesi mukarrer olan 
Şild maçının nizamname hilafına olarak tehir edildiği Ga
latasaray ve F enerbahçe kulüpleri tarafından gazetelerle 
ilin edildiği görülmüştür. 

Kıral Fegsal Hz. 

Be•·ier bulunacakla;dır. Askeri bir 
mü.,,freze tarafından resmi seldm ifa 

1 

Nizamnamenin 75 inci maddesi tehir ve talik hakkını 
ancak alakadar idman hey'etine bahşetmiş bulunduğundan 
evvelce ilan edilen işbu müsa~akann 3 Temmuz 931 cuma ıı 
günü saat 17 de Hakem Refik Osman Beyin idaresinde 
icra edileceği ve gelmiyecek takımın bu husustaki hakkını 
kaybedeceği tebliğ olunur . ., ' 

o 1 unaca k t ır. .. .. ;;;;;;;;;;;;211iiiHliliiiiiiii!!5iie!!!ie5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;iiii;;;;;;;;;;;;'5!i;;;;o;;;;;;Mll!li9111 
(DPvamı 6 rnc• •ahi/ede) 
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No : 51 Yazan: M. Yavuz 

Selanik alınacakh .. 
Sultan Murat'ın bu güzel beldenin 
Venediklilerde kalmasına taham
rnül edemedi~ni herkes biliyordu 

Kostantin o vakit (Mora) 
d·~potu idi. Kostantin bir müd 
det J.\ılorada oturduktan sonra 
; ·:" emellerine kapılmıttı. O 
esnada (Patras) ı iıgal etti. 
Halbuki Patras, Sultan Mura
da vergi veriyordu. Sul
tan Murat derhal Bizans'a ha
ber gönderdi ve (Patras)ın he
men tahliyesini emretti. 

Kostantin şaşırmıştı; Pat
·as'ı zaptetmediğini, Türklerin 

Rumların da düşmanı olan 
~alanlar)a kartı muhafaza 

söyledi. Patras'tan or
l<aldırdı ve savuıup git !ln .,,r ,,. 

olmuıtu. Andre Moçeniko bu 
deniz muharebesinde büyük bir 
cesaret göstermişti. "Türk do
nanmasını baıtan bata yakaca 
ğım. Selinik ve Bizans Türkle 
rin elinden kurtulacak!,. diyor 
du. Halbuki, Moçeniko'nun za 
bitleri, Türklerden korkarak, 
muharebenin en aletli bir zama 
nında kaçmıılardı. Türklerin 
hücumu hepsini yıldırdı. O za
man, Türkler, deniz muhaNbe
lerinde çok acemiydiler. Fakat 
bu muharebede öyle bir maha
ret göstermiılerdi ki, methur 
denizci Moçeniko bile kaçmağa 
mecbur oldu. Kaçarken, gemi· 

ak:a · ~ <:: itan Murad'm sinin direği bir top güllesile 
parçalandı. Gemisi ikiye bölün 
dü. Maiyet ve kendisi denize 
döküldü. Kaptan Moçenikoyu 
bin müşkülatla kurtarabildiler. 

ı.,emmiyet ver 
~özü (Seli.

yorduk. 
• urat zama

a Türkler eli-
;a bu ar:N nra tekrar Rum-................ ,, ~ 

... r':"verılmitti. Artık, bu sefer 
kat'i surette alınac11ktı. Selinik 
etrafındaki Türk gazileri tehri 
mütemadiyen sıkıştırıyorlardı. 

Selanik kumandanı, impara
tor Manuel'in üçüncü oğlu An
droniko~ 'tu. Şehirde hükümet 
nüfuzuııda.ı eser kalmamııtı. 
Selanik ahalisi bu zaif idareden 
usanmıştı. Bizans prenslerinin 
kudr~hiz collerinde, kih T ürkle 
rin, kah Venediklilerin oyunca 
ğı oluyorlardı. Nihayet Vene
diklileri muvafık görmütler, 
~ehri onlara teslim etmişlerdi. 

Senel~r gı:çtikçe, Venedikli
Selarik'ten bütün Rumları 
;).ltmağa ve yerlerine kendi 
laşl&rını yerlC!~İrme>l!e ba~-

.ı~lardı. 
Sultan Murad'ın bu güzel bel 

deain Venedikliler elinde kal
masma tahammül etmediğini 
işitmi~tik. 

Pederiniz (Seliinik)i almağa 
karar vermişti. Venedikliler, 
Sultan Murad'ı bu kararından 
döndürmek için her türlü feda 
karlıgı yaptılar, hatti İmpara
tor Y uanis Paleologos' un bile 
tavasutunu rica ettiler. 

Yuanis, Sultan Murad'a mü 
rac t dcrek, dost bir şehre ta-

rruz etmeme ini rica etti. Pe
deriniz, o vakit şu cevabı ver
mişti : "Rger Seliinik, imparato 
nın k a;Te i A ndronikos'un e
lind. ise vaz geçerim. Fakat, 
madem ki Venediklilerin, o en 
zalim düşmanların elindedir; 
Yuanis'in bu se'u i a lmamama
ni olmasına hayret ederim 1,, 

Venedildiler; Sultan Mura
dın vaz geçmediğini haber alın 
c .. , .şehri müdafaaya karar ver
diler. 

Ayni zamanda, Geliboludaki 
Tür1< donanmasını yakmak 
içi. bir donanma hazırlamıtlar 
dı. Donanmaya Meşhur (An
dre Moçeniko) yu kaptan ta
yin etmişlerdi. 

Venedik donanması (Gelibo 
lu) sularına geldi. lki donanma 
harbe başladı. Herkes Venedik 
li kaptanm muzaffer olacağını 
ümit ediyordu. 

Türk ve Venedik donanmala 
rının çarpışması gayet şiddetli 

(Venedik)in bütün kuvveti 
denizde idi. Venedikliler deniz 
de de mağlup olunca, Selinikin 
müdafaasına artık lüzum kal
mamıştı. Gelibolu zaferini işi
den Türkler, Selinik surlarına 
arslanlal' gıbi atıldılar, çarça
buk şehre girdiler ve Venedikli 
leri denizden kaçınağa mecbur 
ettiler. Rumların zaafından isti 
fade ederek, bir kaç gemi ile 
Selinik'i itgal eden V enedikli
lerin bu mağlubi:·eti Bizanslıla 
rı korkutmuttu. Gelibolu ve 
Selinik zaferi Avrupa'yı bile 
telRşa dütürmüttü. (M. 1431). 

Türkler Selinik'i aldıktan 
sonra Epir, Ahai, Etol'i de 
romlardan ve latinlerden aldı
lar. Sultan Murat, bu neıeyle 
Arnavutluğa da hücum (1432) 
etti fakat orada yaptığı akınlar 
da muvaffak olamadı, ordusu 
dağıldı; bu esnada Bizans'a de
nizden yaptığı tecavüzlerden 
de bir tey kazanmamış ve lü
zumsuz yere Yuanisle dostluk 
muahedesini de bozmuştu. 
Türklerin Bizans'ı denizden ku 
şatan kuvetleri, kırk gemiden 
ibaretti. 

Türk gemileri imparatorun 
payitahtına karşı muvaffak ola 
mayınca, Karadeniz sahillerini 
yaktılar, Trabzon önlerine ka
~ar ilerlediler. Fakat, Arnavut 
luk bozgunu Sultan Murad'ı 
pek müteesir etmi~ti. Pederini
zın: 

- Ben bu mağlubiyeti haz
me.:J0m 'Ti. Arnavutluğa tekrar 
yürüyeceğim! 

Uediğıni işitmiştik. 

Sultan Murad'ın bu sozu, 
Yuanisle beraber bütün Bizans. 
lıları telıit ve endite içinde bı
rakmıştı. Bu kadar azimkar bir 
hükumdar karşısında, mütefes
sih Bizanslılar nasıl mukave
met edebileceklerdi. imparator 
Yuania: 

- Sultan Murat bu sefer Ar 
navutlukta muzaffer oluısa. on 
dan sonra ilk hedefi Bizans'tır. 
Surlardaki delikleri ellerimizle 
yamamağa çalışalım! 

Diyerek, uyuşuk halkı hare
kete getirm2k iatemiıti. 

(Bitmedi) 

t.· .. H_a .. ft .. a .. lı·k·S-iy•a•s•i ... r."' ... -m-al_..· ... * ... •,.,,, 
Amerika Reiıicümhuru Ho

over'in tamirat borcile beynel
milel borçların bir sene müddet 
le tecili için yaptığı teklifiAvru 
pa devletleri birer birer kabul 
etmişlerdir. Yalnız bu devletle 
rİn ikisi kaydi ihtirazi derme
fan etnıitlerdir. Belçika, harbi 
ıımumide tecavüze maruz kal
mış ve arazisi istilaya uğ .. amış 
bir devlet olduğunu iLri süre
rek bu hususi vaziyetini nazarı 
itiba;·a alınmasını rica etmi,tir. 
Bu muphem k'lydi ihtirazi ile 
Hoover'in teklifi kabul olvn
ma <tadır. 

1- • -'"1 · y' g •lince; b.ı devle
tin k ydi \htirazisi ~aha vazilı-

tir. Fransa adeta mukabil tek
lif yapıyor. F ransanın noktai 
nazarını anlata bilmek için Al
manyanın tediye ettiği tamirat 
bedelinin iki kısım olduğunu 
hatırlamak lazımdır. Almanya 
senede 80 milyon İngiliz lirası 
tediye ediyor. Bunun 24 mil
yon kadarı, şarta tabi değildir. 
Mütebaki kısmı ise, moratoryo 
ma tabidir. Yani Alman yanın 
mali vaziyeti müşkül bir safha 
ya girecek olursa, 55 milyon İn 
giliz lirasnun iki sene tecilini 
talep edebilir. İşte F .. ansa bu 
moratoryoma ,abi olmayan 24 
milyon lng;üz lirasının İsviçre 
deki beynelmilel tediyat banka 

HARİCf ·HABERLER •. 
r 

Fransa müzakeratı uzatıyor!~ Meslek mekteplerinin progra 
ANKARA 2 (Telefonla) - Maarif vekiletmin ida 

da bulunan meslek mekteplerinin müdürleri ve bir kısı 
lim ve mutahassıslarından müteşekkil bir hey'et bug 
rif vekilinin riyasetinde ilk içtimaını aktetmiş ve bu 
rin program ve talimatnamelerinde yapılacak tadilatı 
reye başlamııtır. Bu münasebetle maarif vekili bir nu 
etmiştir. 

daha ~merikalılarla jki noktada 
itilaf edilecek dört mühim 

itilaf ettiler, 
nokta var .. 

Ankara - lstan bul telefon 
' 

Müzakerat 
Ne safhada 
Henüz uyuşulmayan 

dört nokta var 

8günde 
Amerikan 
dünyayı 

tayyarecileri 
devrettiler 

ispanya 
intihabatı 

Kat'i netice ne r~k
kamlar verdi? 

ı 'ANKARA, 2 (Telefonla) - Ankara - lstanbul t 
habereleri bu sene geçen seneye nisbetle 26,323 müki 
lalık cöstrmittir. 

PARIS 1 (A.A.) - Amerika he
yeti murahhasaıı cereyan eden mü

zakerat hakkında bu akıam bir muh 
tıra nqrebnİftr. Bu muhtırada Ame 
rikanın teklifi, Franıanın cevabr ve 
yapdmakta olan müzakerat netice
sinde hasıl olan vaziyet hulioa edil
mektedir. 

M. Hoover'in derpiı ettiği mak
sat sadece cihan iktısadiyatındaki 

ııerginlik unıurlarından birini hafif· 
!etmektir. Halbuki Fran5antn ileri 
sürdüğü bazı şartların bir kıamı Al
manyaya yapılma11 teklif olunan mu 
avenete mani olacak, diğer bir kıs
mı da Hoover teklifinin en11nı bo
zacak mahiyettedir • 

Amerika Almanyanın tediyatmı 

beynelmilel tediyat banka11na yap
masını ve bu paranın bilihara Al
manyaya iadesini eıaı itibarile ka
bul etmektedir. Amerika ile Fransa 
ıu çok mühim iki nokta üzerinde 
itilaf etmişlerdir: 

1 - Fransa Almanyanın bir sene 
zarfında vereceği paraları alakoy
maktan tamamen ıarfı nazar edecek 

tir. 
2 - Almanya tarafından yapılan 

bütün taahhütler hafifletilmekle be
raber ıarta bailı olmayan taksitle
rin tediyesinde eıas itibarile İmtidat 
kabul olunmuttur. Halbuki diier 4 
nokta hakkında henüz anlatamamış 
!ardır: 

1 - Fransa, Almanyanın beyne! 
milel tediyat bankasına yereceği pa 

ralann Alman iktıaat ve sanayi fir
malarına ikrazı teklif ettiii halde 
Amerika bu paranın Alman hükü
metine ikrazında ıırar etmektedir. 

2 - Aroerika, Almanyaya iade o

lunacak paradan 25 milyon dolann 
Merkezi Avrupa devletlerine ikrazı 
hakkındaki Fran11z teklifini kabul 
etmektedir. 

3 - Tecil olunan tediyatın vade
si 25 ıene sonra gelecektir. Maama 
fih bu hususta uyuımak kabil ola
caktır. 

4 - Amerika Fransanııı İstediği 

teminat paralarını muhik bulmakta
dır. 

Muhtırada, cihanın bugün içinde 
bulunduğu buhrandan ancak bütün 
hükümet muvakkat fedakarlıklarda 
bulundukları takdirde çıkabıleceğini 

kaydetmekte ve mevcut müşkülitın 
izaleıi için teıriki meıai elzem olan 
Fransanın hüınü niyetine müracaat 
eylemektedir. 

Almanlar sabırsızlanıyor 
BERLIN 1 (A.A.) - Amerikan 

müz.akeratının uzaması para vaziye
ti üzerinde fena tesirler yapmakta

dır. Kredilerin çekilmesinde!' müte
vellit döviz talepleri ve Almanya
dan sermaye ihracı kat'iyyen azal
man111tır. Bunların dün kırk milyon 
marka baliğ olduğu tahmn ediliyor. 
Binaenaleyh geçen hafta verilen 500 
milyonluk kredi ciddi bir surette aar 
sılmııtır. Maamafih mali mahafil 
itimatlarını muhafaza ediyorlar. Çün 
kü, yeni mü;külii.t zuhurunda Reis
c:hbank 1 ngiltere ve Amerika banka 
larmın rnüzaheratını tem.in etmiştr. 

sına verilmesini ve banka tara
fından da tekrar Almanyaya ik 
raz edilmesini istiyor. Bu suret 
le gerçi parayı Almanya vermi 
yecek fakat zimmetine borç ola 
rak kaydedilecek. Maksat; Al
manyayı ağır bir mali yük altın 
da bulundurmak olduğuna gö
re, bu, F ransanm siyasetine uy
gundur. Fransa bu teklifi, 
Y oung planının ahkamında ta
dilat yapılmaması enditesile ile 
ri sürdüğünü bildirmektedir. 

Ancak Amerika reisi cümhu 
ru, Fransız kaydi ihtirazisi ka
bul edilecek olursa, teklifinin 
şümulü daralacağından bunun 
kabulüne taraftar görünmiyor. 
J.\ılesele şimdi Avrupa.da seyya
hatte bulunan Amerika maliye 
nP.ztrı Mellon ile F l'an3ız hükil 
meti arasında müzakere edil
mekcedir. M.ü.:akcreye zemin 

NEVYORK 1 (A.A.) - Curtisfi 
elds tayyare karagcl.nın civaı·ı ve ka 
rargaha ıiden yollar tayyareci Post 
ile Gatty'yi karşılamağa gelen bir 
çok otomobillerle ve kesif br kütle· 
sile hıncahınç dolmu!tu. Tayyareci
lerin bir l<aç saate kadar buı·aya gel 
'!'e•İ beklemektedir. 

Ankara' da su derdinin önüne ge 

CLEVELAND 1 (A.A.) - Gat
ty ile Post saat 16,15 te buraya gel
miıler ve yere inmi1lerdir. 

NEVYORK 1 (A.A.) - Tayya
reci Poıt ile Gatty yapmağa çıktık
ları devrii.lem seyahatini 8 gün 15 

saat 15 dakikada bitirerek saat 20. 

47 de Nevyorka gelmitlerdir. Tay
yarecilerin bilfiil uçuş yaptıkları 

müddet 4 gün 10 saat ve 8 dakika
dan ibarettir. Bu hesaba göre aaatte 
vasati hesapla 146 mil katetmişler

dir. 

Devetan eden bir şayiaya nazat'an 

Fransa ile Amerika uyuşmazlarsa 

Amerika hükUmeti Fransa tarafın

dan kendisine müttefik borçları ola
rak tasfiye olunan parayı derhal Al 
manyaya ikraz edecektir. Bu suretle 

Almanya gayri m"frut senelik tak
sitten ancak 320 milyon mark tedi

ye etmiı olacaktır. 

Romada ne düşünüyorlar 
ROMA 1 (A.A.) - Hükümet ta

rafından netredilen resmi bir tebliğ 
de Hoover teklifi hakkında alakadar 
hükiimetlerle giritilmiı olan müza
kerelerin kat'i bir neticeye vas,I ol

ması beklenmekte olduğu fU .,rada 
ltalya hükumetinin mezkur teklifi 

tamamile ve samimi bir suretfe ka

bul etmeıi neticesi olarak Amerikan 

projesinin tatbikına bir ba~langıç ol 
mak üzere lazım gelen ilk tertibatı 

almıf olduğu bildirilmektedir. 
Bu maksatla Hariciye Nazın Ma

liye Nazırı ile anlaıtıktan sonra !tal 

ya hükümetinin Younır pliını ve La
hey itilafları mucibince 1 temmuz
da kendiıine yap.iması liıznn :Jelen 
tediyatın icrasını talep etmek niye4 

tinde bufonduğunu ltalyaya borçlu 
olan bütün hükumetlere bildirmiştir. 

Ayni zamanda hükumet alınacak 
kararlara intizaren ayni tarihte ltal 
yanın yapma11 Üızını gelen tediyatı 
tecil edeceğini kendisinden alacaklı 
olan hükumetlere bildinni,tir. 

Roma seyyahati 
ROMA 1 (A.A.) - Alman baı

vekili ile Hariciye Nazınnın Roınaya 
gelecekleri haberinı müsait bir ıuret 
te karşılamıt olan 1 tal yanın siyasi 
mahafili bu seyatin Alman nazttları 
nın M. Lava! ve M. Briand ile müli. 
katından evvel vuku bulmamuı ar
zuya şayan olduğu fikrinde bulun
maktadır. Ayni mahafil bu mülaka
tın Fransız - Alman münaıebatı ve 
dolayııilc umumi vaziyet üzerinde 
hayırlı bir tesir yapacağını da ümit 
etmektedir. 

olan diğer bir nokta da tecil e
dilecek senelik taksitin ne za
man tediye edileceği meselesi
dir. Son dakikaya kadar henüz 
F ran&a ile Amerika arasında 
bu noktalar üzerinde bir itilaf 
husule geldiğine dair haber gel 
memiştir. 

"" "" "" 
Fransız hükumetinin resmi 
noktai nazarı bu olmakla bera
ber, Fransız gazetelerinin bu 
mesele etrafındaki yazıların
dan Fransanın endişesi ve iğbi
rarı şöyle hülasa edilebilir: 

MADRIT 1 (A.A.) - Ahora ga
zeteıi intihabatı biten 320 meb'us 
hakkında şu izahatı vermektedir: 

Sosyalist 77, Radikat 47, Radikal 
Sosyalist 38, Müstakil Cümhuriyet
çi 32, Sağ cenah liberal cümhuriyet
çi 18, Cümhuriyetçi aksiyonu 16, 
Katalonya sol cenahı 14, Milliyet
perver katolik 13, Federalci 10, Gıı
liae cümhuriyetçiler federasyonu 10, 
Cümhuriyetçi alyanaı 10, Milliyet
perver aksiyonu 8, Müstakiller 6, 
Cümhuriyete müzaheretçiler 3, Sol 
cenah cümhuriyetçiler 3, Demokrat 
ciimhuriyetçi 3, Ziraatçi 3, Katalon
ya milliyetperver 3, Katalonyalı cüm 
huriyetçi 2, Merkez cümhuriyetçi 2, 
Ananci 1, Liberal Kralcı 1 .. 

Mezkür gazete diğer 155 meb'usa 
ait tasnifin henüz bitmediğini yaz
makta, maamafih bunların da yuka 
ıdaki nisbet dahilinde ayrılacakları
nı tahmin eylemektedir. 

Gene mezkUr gazete idare mevki
inde bulunanlar arasındaki ihtilafı 

mevzuu bah•ederek diyor ki: "Bun
ların arasında ihtilaf gayet tabüdir. 
Bu ihtilaf açıkça ıözüktüğü için kim 
seyi tethit etmemelidir. Her hangi 
bir inkıta Meclisteki iki temayül a
raaında ölüm mücadelesi demek de
ğildir. Çünkü bu bir nevi İntihar o
lur. 

ispanya' da korışıklıklar 
SAINT - SEASTIEN 1 (A.A.) -

Mahalli hükumetin bir tebliğine na
zaran pazar günkü hidiıeler Üzerin .. 

de Bergare'deki ıoıyalist ve cüm

huriyetçi unıuı·ların §ehirden tarde

dilecekJerine dair çıkarılan şayialar 

memleketin asayişini bozabilecek de 

recede heyecanı mucip olmuıtur. 

HükUmet tiddet vasıtalarına mü

racaat etmeden evvel Vergara ve 

Eiber ıehri eşrafını, mahalli matbuat 
müeıseselerini tehdit ve tecavüze 

maruz siyasi tetekküllerin murahhas 

!arını Sant - Sebastien'de içtimaa 

davet etmiıtir. Uzun bir müzakere

den sonra çtimada hazır bulunanlar 
tahrikata bir nihayet verilmesi lüzu
mun.:la ittifak etmiılerdir. Her biri 
kendi mıntakasmda asayiş iadeyi ve 
nıatbuat vasıtaıile sükUn l~hinde 

mücadelede bulunmağı taahhüt eyle 
miştir. 

Berlin'de kanlı kan
ş1klıklar 

ERLiN, 1 (A. A .) - Dün ak
tam şehrin tark k .. mmda mühim bir 
yolda toplanan bin kadar komünist 
alay halinde tehrh'l merkezine iler
bir zabıta kuvveti yolu kesmek iste
mi,tir. Komüniıtler poliıleri taı yağ 
muruna tutmuşlar, aynı zamanda 

ııüınayiJçiler tarafından kırk el de 
ıitah atılmııtır. Polisler derhal mu
kabele etmitler ve alayı dağıtmıılar
dır" Bir polis memuru ölmüıtür. Nü
mayiıçiler arasında zayiat olup ol
madığı belli değildir. Yirmi kiti tev
kif olunmuştur. 

vermiştir. Fransız hükilmeti, 
ikide bir emri vakiler karşısın
da bırakılıyor. Fransa, bunu 
dostluk ve samimiyet ile gayri 
kabili telif bulmaktadıl'. 

1 - Evvela Fransızlar, Ame 
rika teklifinin şeklinden dolayı 
muğberdirler. Kendilerine hiç 
sorulmadan bunun ansızın orta· 
ya atılması, bu işe Almanya -
Avusturya gümrük ittihadı te
şebbü~ü gibi bir komplo şeklini 

2 - Fransa, teklifin Y oung 
planını değittirdiğine kanidir. 
Halbuki bu young planını Fran 
s:ı., daha geçen sene, nihai ve 
asla değişıniyecek diye kabul 
etmişti. Fransızların noktai na 
zarlarına göre, eğer ortada ma 
li müşkülat varsa, bu vaziyet 
esasen young planı tarafından 
derpiş edilmitti. Varsın Alman 
ya young planının ahkamı mu
cibince moratoryom ilan etsin. 
Y oung plim tadil edilecek olur 
sa, bu tadil hastalığı Versay 
sisteminin istinatgahı olan di
ğer mukavelelere ve muahcdele 
re de sirayet edebilir. Avrupa 
siyasetinin istinat ettiği muahe 

ANKARA 2, (Telefonla) - Ötedenberi tebrin tat 
lamış olduğu su projesi F afıanın ecnebi ınutahusıslan 
dan tetkik ve tasvip edildiğinden su derdinin intacı v 
hirde bir hazine inşası münakasaya konmuıtur. Mü 
10 grup iştirak etmiştir. Neticede Muhlis Beyİın grup 
kasayı kazanmıştır. Su mikdanının tesbiti için de ayrı 
len biı· mutahassıs tarafından tetkikat icra edilecektir. 

Amerika zeytinyağı gümrük resmini in 

lstanbul, 2 (A.A.) - İhracat Ofisinden tebliğ edil 
Amerika birleşik hükumetleri zeytm yağı gümrük 

dirmiştir. Kırk libreden aşağı fıçılarda Amerikaya ith 
zeytin yağrndan şimdiye kadar alınmakta olan9,S seat it 
mi 8 senle tenzil edilmiıtir. 

Mektep pansiyonları kanunu 
ANKARA, 2 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bug 

vekili Refet Beyin riyasetinde toplandı. ihtiyat zabit v 
askeri memurları kanununun muvakkat maddesi 
ve ( D) fıkralarının tefsiri hakkındaki Başvekalet tezke 
zakel'e edilmiş ve kanunun hükümleri sarih bulunduğun 
fiyetin tefsirine lüzum görülmediğine dair mim-, müd 
cümeni mazbatası kabul edilmittir. 

Bundan sonra mektep pansiyonları kanun layihasının 
müzakeresine geçilmiştir. Bütçe encümeni mazbata m 
Kemal Zaim Bey maarif bütçesinin müzakeresi esnasın 
fasıllar üzerinde tetkikat yapılmasına lüzum görüldüğü 
yıhanın pazartesi günkü içtimada müzakereedilmesini iat 
kabul edilmittir. 

Bursalılar şehrimizde 
BURSA 2 (Hususi) - Buradaki Türk yükseltme 

tinin terli~ ettiği lstanbul tenezzühüne bir kısım halkla 
met memurların hemen kaffesi ailelerile ittirak etmiılerd 
k<şiden ibaret olan mütenezzihin bu gece Mudanyadan 
eden caz bantlı nilüfer vapurile 1 stanbula varacaklardır. 
tiye iştirak edenler yarını latanbulda boğaz içinde ve ad 
geçirip öbürgün avdet edeceklerdir. Cemiyet reisi d 
Memduh B. de beraberdir. 

icra ve iflas kanunu j 
ANKARA 2 - Adliye encümeni 

icra ve iflas kanununun muaddel 
li.yihasını tamamen hazırlamıttır. 

Yalnız ıon teldi bir defa daha tet 
kik v; heyeti umumiyeye sevkedile
cektir. 

Borç İçin ~piı iade edilmeyecek· 
tir. 

Hariciyede tayi 
ANKARA, 2 (Hususi) 

ciye memurin müdürü Himi 
tihbarat müdürlüğüne, iıtih 
dürü Kemal B. memurin mü 
ne, memurlardan Şadan B. 
kançılarlığına, Anvers kançıl 
met B. Barıilon kançılarlığı 

edilmiılerdir. 

F armakoloğların tenezzühü 
Farmakoloğllir cemiyeti dün bir tenezzüh tertip e 

Şirketi Hayriyenin 68 numaralı vapuru ile Bogazda ve 
marada 12 saat devam edeıı bir gezinti yap:lmışbr. Ge 
çok neşeii ve nezih olmuştur. 

delerle bu kadar liübali bir te
kilde oynanamaz. 

3 - Teklif, Almanya ya faz
la müsaittir. Fransız siyaseti, 
Almanyayı iktisaden zaif bir va 
ziyette bulundurmak olduğu
na göre, Almanyanın terfihi 
için atılan her adımın Fransa 
tarafıııdan hoş görülmemesi tıı.
biidir. Fransızlar, Almanyanın 
iktisadi ve mali mütkülitını 
takdir etmekle beraber l>u müş 
külatın izam edildiğme de kani 
dirler. Hele bir taraftan "Cep 
zırhlısı., için para sarfederken, 
diğer taraftanAlmanyanın borç 
larını vermemek istemesine 
Fransızlar hiddet ediyorlar. E

ğer Almanya, bu kadar sıkıntı 
içinde olsaydı, cepzırhlısı gibi 
masraflı bir harp aleti yapmaz
dı, diyorlar. 

4 - Tecil edilmesi teki" 
len paranın ne zaman tedi 
dileeeğini öğrenmek istiy 
Bunu Almanyaya zimmet 
dederek, mümkün olduğu 
dar yakın bir zamanda tedi 
için teminat talep ediyorla 

S - Tediyatın gelecek 
aynen devam edeceğini ta 
ettirmek istiyorlar. Ve bu 
ta çok mühimdil'. Gerçi H 
rin teklifi sarihtir: Tediyat 
cak bir sene tecil edili 
Y oung planının ahkamı old 
gibi baki kalıyor. Binaenal 
bu bir sene geçer geçmez, P 
nın kendiliğinden tatbiki li\ 
geliyor. Fakat Fransızlar, 

nun nazariyatta kalmasın 

lrnrkuyorlar. Tıpkı zencil' 
bir mahkumun, bağları çoz" . 
te bir sene salıverildikten .i1 
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tanbuld_a-ki bUtUn vesaiti nakliyenin teftişlerine basl~~.f ~ 
l 

ıarekonomi 

ün yeni mahsul 
senesine girdik 

ııu h ı 

Maarifte 

Avdet 
Darülfünun emini dün 

paristen döndü 

1 

ihmalden muhakeme 
edilen hakim 

teıe1rsada dün yeni senenin ayır ı 
~•1ef olması temenni edildi .. 

f l - 32 mahsul senesine 
~Çİ girilmiştir. Byenelmilel 

ti. Oda bu raporunda serbest 
mıntakanın zamanla ve kısım, 
kısım yapılması lazım geldi~i
kanaatini izhar ediyordu. 

Pariste ( College de France) ın 

400 üncü senei devriye meraRimine 1 \ 

Türkiye namına iştirak eden Darül
fünun emini Muammer Raşit 84 dün 
sabah aramani vapuru ile avdet et

miştir. 

Muammer B. dün kendiıile görü
~en bir muharrimize ıu izahatı ver
miştir: 

Bir iflas davasında görüldüğü idda 
edilen ihmal tahkik ediliyor 

iil mucibince istihsal sene 
•tbilı temmuzdan itibaren bat· 
,n f:1ndan, dün borsada husu
ıre \ı merasim" yapılmış ve ye 
iinalahsulün hayırlı olması te
ıPrU li edilmiştir. 

(( unanista koza 
ndİ re~oltesı 

len malumata nazaran bu 
miıYuııanistanda kaza rekol
~eçen seneye nazaran yüz 

al noksandır. 

th'ficaret telgrafları 
acat ofisince koh usulile 

alili telgraflaı· tertip ve halli 
ısine y.ıı.rından itibaren bat 

'aktır. 
~~ Deri satışları 
re(inya piyasalarında deri sa 
d•ı için müsta'llel kontrata 
afıuneleri beynelmilel deri sa 

arı ve deri fabrikaları itti
tarafındaıı yenidn tanzim 

ulmuştur. Yeni kontrata nü 
dıesi ofise gelmiştir 

~~ıerikaya gönderilen 
., . 

yag resmı 

·acat ofisine gelen mulfuna 
zaran, Müttehidei Ameri

ükumeti tarife komisyonu 
el.,z ettiği bir karar mucibin 

~ 
kı libreden aşağı fıçılar i

dite Amerikaya ithal edilen 
bılin yağından şimdiye kadar 

r. n 9,5 sent gümrük resmi 
h sente tenzil edilmiştir 
11 Adres kitabı 
\racat ofisi ihncat tacir
r,ıizin adreslerini ihtiva ede 

n bir kitap hazırlamaktadır .. 
- un için bütün ihracat tacir
·ı ize mektup göderilmi,tir. 

bııl'laamafih mektup almayan 
· dlıalar da Ofise müracaat ede 
keklerdir. 

""'Selanik ve pirede 
o!duğu gibi .. 

'icaret odası, bundan bir 
d<.t evvel, limanımızda ser 
mıntaka hakkında iktısat 

!etine biı· ı·apor göndermiş -ınbiyo Borsası 
rlln 1030,00j Kuron l~,9.5,00 

lar 0,47 ,25 i Şll!ng 3,Jö,00 
' nk l 2,06,00 ı Pezeta 4,89,80 

et 9,39,00 J H. mark 1,99 

nkB, 3,39,0ÖI Zloti 4,20 

lıml 3ti,4 I 00; PengU 2,70,60 

nk 1. 2,43,871 Ley ' 79,34 

65, ıo, Dinar 26, 73,00 

rin !,17,ıo Çervou_e_ç 1088 

rsa f Altın 908,00 

l Mecidiye 53,00 
rıcı B k an not 262,50 

tı --···- -
ıılE~lıanı ve Taltviliitın nevi 
ıılkrazı dalıill 

lyunu rnuvahhade 
arniyell Oemlryolları 

94,00 
73, 
4,00 

' 
onu tekrar zencire vurmak 

1
1kül olduğu gibi, gelecek se 
:Almanyaya tamirat bedelini 

·ltmek mümkün olmıyacağın 
1
'l korkuyorlar. 
~şte Fransızların endişeleri 
~)ardan ibarettir. F aka.t ciha 
~asıp kavuran buhran' içinde 
~ün dünya Hoover teklifine 
ılmıştır. Fransızların endişe 
i ne olursa olsun, efkarı umu 

"1yenin bu tezahürü karşısın
~ F ransanın tekl;fe mukave

ltt edemiyeceği aşikihdır. 
J' :f. :ı. ::. 

~.merika, Fransayı Hoover 
jlıfni kabule imaleye ça'ı
~en, diğeı· taraftan Almanya 
Ingilteıe ara<ındaki mücade 

j:_levam ediyor. Chequers ziya 
ndeıı sonra, İngiliz Başveki 

ve Hariciv., rnuın, l!erline 

Oda bu hususta 1ktısat veka 
!etine yeniden bir müracaate 
bulunulmuştur. Bu müracaatin 
de İstanbul limanında Selamk 
ve Pire'de olduğu gibi, gemi 
levazımını hiç bir resim ve kay 
da tabi olmadan veren ufak bir 
serbest mıntaka veya deponun 
tesisini istemektedir. 

Napoli fındıkları 
ihracat ofisin;n yaptığı tet

kikat neticesinde bu sene Napo 
ll'de fındık mahsulünün fazla 
olacağı anlaşılmıştır. Geçen se 
ne N apoli' de mahsul pek az ol 
muştu. Bu seneki mahsulün 
95-100 bin kental kadar olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Koza alış verişi 
BURSA 2 - Koza alış verişi ha

raretlendi Kozahane arı kovanı gi

bi dolup ho§alıyor. 
Fiatler 70 - 125 arasındadır. Şim

diye kadar iki yüz bin kilo koza gel
di. 

Zonguidaktan bir 
müracaat 

Tıcaret odasına Zonguldak
tan bir müracaat vaki olmuş
tur. Bu müracaatta, Zonguldak 
limanından ihrakiye alan Türk 
ve ecnebi gemilerinin hiç bir 
resme ve gümrük muamelesine 
tabi tutulmaması ve Odanın bu 
hususta teşebbüsatta mulunma 
sı istenmektedir. Oda emsali ci 
var ecnebi limanlarında bulu
nan bu şekil hakkında tetkikat 
yapmış ve bu usulün tatbiki 
takdirinde Zonguldak limanın
da kömür ihracatının çok arta 
cağı neticesine varmıştır. 

Bunun için Ticaret odası lk 
tısat vekaleti nezdinde teşebü
satta bulunarak Zonguldak li
manmdaki mevcut takyidatın 
kaldırılmasının münasip olaca
ğını bildirmiştir. 

Rehiy müessiselerini 
kontrol 

İktisat vekaleti komiserlerin 
den Nahit Tahsin Bey şehri
mizdeki ikraz müesseselerini 
ve faizle para veren eşhası kon 
trola memur edilmisti. Nahit 
Bey bu hususta hazı;lanan yeni 
nizamname gelir gelmez bu iş
le uğraşan müessesat ve eşhası 
kontrola başlayacak ve ondan 
soma müsaadesi verilmeyenleı· 
bu işle meşgul olamayacaklar
dır. 

Muamele vergisine tabi 
olmıyan emtia 

Türkiyeye ithal olunup ta 
muamele vergisine tabi bulun
mayan emtianın kambiyo müra 
kabe hey' etine ibraz edilecek 
fatuı,alarının mahalli Ticaret 
odaları tarafından tasdiki usu
lü vazedilmiş tir. 

1 ağustostan itibaren tasdik 
siz faturalar muamele görmiye 
cektir. 

- CoUege de France'ın 400 üncü 
yıldönümünü tes'it için yapılan me

rasime 34 milletin akademi ve da
rülfünun murahhaslar iıtirak etti. 
Murahhaslar merasime akademis\
yen kisveleri ile geldiler. Böyle bü
yük bir merasime Tüı·kiye ilk defa 
olarak davet edildiği için, şayanı e
henımiyettir. Ben Periste biricik da
rülfünunumuzu temsil eden ycg~ne 
murahhastım. Temsil ettiğim daı·ül. 

fünuna karşı alaka gösterdiler. 1 
Merasime Haziranın 18 inci günü 

Kollej dö Frans'ta başlandı. Ak~amı 
belediye dairesinde ziyafet ,·erildi. 
Ayın ı9 unda Sorbonda yapılan hü·· 
yük merasimde Reisicümhur, Maa
rif Nazırı ve bir çok yüksek zevat 

hazır bulundu. Akşam Klariçte Kol
lej tarafından bir ziyafet verildi. 34 ' 
millet murahhasları nutuklar söyle
di. Ayın 20 İnci günü F ontenblö' de 
Birinci Fransovanın ıatosu ziyaret 
edildi. 400 sene evvel koleji tes <. 
ed~.n bu hükümdarın namı tizki.ı· e

dildi. Akşam Komedi Fransezde şe
refimize bir müsamere tertip e<lildi. 

2ı haziranda saat 17,30 da Reisi<.üm 
hor tarafından bir resmi kabul ya
pıldı ve bir garden parti verildi. 

Ayın 22 sin de akşam Mareşal 

Liyote bizi müstemleki.t sergisine 

davet etti ve gezdirdi. 
Bundan başka site üniver!ite .ge· 

zildi. Paristen iyi intibalarla ayrıl· 
dun. Paria sefaretimiz hakkmıdn bü
yük misafirperverlikte bulundu. Bu
nu bilhass.a kaydetmek isterim~, 

Tuğla harmanları ve 
doktorlar 

Etibba muhadenet cemiyeti 
idare heyeti dün içtima ede· 
rek Haliç sevahiliııde halkın 
sıhhatini ihlal eden tuğla 
harmanlarının veziyetini mü
zakere etmiştir. Fakat bu 
humsta bir karar verileme
miş, tetkikata devam edil
mes;ne karar verilm'.şlir. 

Heyet yakında tekrar içfm:ı 
edecektir. 

Karzen para isteyen 
nıemurlar 

Belediye memurlarının Es
naf Bankas ndan birer maaş 
nisbetinde ve altı ayda öce· 
mek üze re yüzde 9 faizle 
para alabilecekleri yazılmıştı. 
Vi'iiyet:e Emanet tevhit edil
diği için bunun c!iğerlerine 
de teşm;Ji Vilayetten rica 
edilmi~fr. --· ....... -
Müsekkafat komis-

yon lan 
F 11tih kaza~ında çalışan üç 

tahriri müEakkafat komisyo
nu kira ile Şehzadebaşında 
bir evde ifayı vnife etmek
te idiler. Bu komisyonlar 
mü'ga zat maaşları binasına 

nakledi imiştir. 

davet edilmi~ti. İngiliz nazırla- 1 Bu, 1923 senesinde Primo de 
rınm bu daveti kabul ettikleri Rivera diktatörlüğünü ilin e
ve bu ayın 17 sinde Berlinde bu derek İspanyanın idaresine va
lunacaklarr bildirilmektedir. zıyet ettiği tarihten beri yapı
F ransızlar da Alman nazırları- lan ilk intihabattır. İki ay evvel 
nı Parise davet etmişlerdir. 1-. ki intihabat belediye intihabatı 
talya bu noktada da F ransadan idi. Cümhuriyet taraftarlarıııın 
geri kalmak istemediğinden, kahir muzafferiyeti üzerine 
Almanları Mussolini de davet kral,istifa etmiyerek memleketi 
etmiştir. Alman Başvekili ve terketmişti. Kı·al istifa etme
Hariciye nazırı, Mac Donald mekle hükumdarlığın mukadde 
ve Henderson'un ziyaretinden ratı bu defa yapılan intihabata 
sonra Parise gidecekler ve ora bağlı olduğunu zrmnen anlat
dan da İtalyaya geçeceklerdir. mak istemişti. Eğer hattı hare
Ancak Fransanm Hoover tekli ketini bu intihabın neticesin
fine karşı gösterdiği müşkülpe den sonra tayin etmeje karar 
sentlik Almanları asabileştirdi- vermişse, Cümhuriyetçikr lehi 
ğinden Paris ziyareti mevsım- ne olan bu tezahürden sonra ka 
siz görünüyor. rarını vermekte gecikmemek 

l!lzımdır. 

İspanyada intihabat yapıldı. Esasen İntiha 

Sabık İstanbul birinci Tica~ ı vekaleti ka~annın celbine ve 
l;l't mahkemesi aza mülazımı ı- muhakemeı:ııı;ı 7 temmuz s_alı 
ken Gördes hukuk hakimliğine gününe talıkıne karar verdı. 
nakledilen Cemil Bey bir tütün 
satışı meselesindeki ihmalin
den dolayı Ağırceza mahkeme
sine sevkedilmiştir. Gördes hu 
kuk hakimi Cemil Bey İstanbul 
tiraret mahkemesi aza müla
zımlığmda bulunduğu sıralar
da Mehmet B. isminde bir tü
tüncünün iflsına ve bu zata ait 
tütünlerin naip marifetile satıl 
masma karar verilerek mahke
mece Cemil Bey naip intihap e 
dilmiştir. Cemil B. naip sıfati
le usulen tütünlerin satışma ne 
zaret eylemişse de bu esnada 
bir kısım tütünlerin · cins ve 
mikdarı tayin edilmeden satıl 
dığı ve bu meyanda bir kısım 
eşyanın da satıldığı hakkında 
bir iddia ortaya atılmış ve bu 
işte Cemil Beyin ihmali görül
müştür. 

Ağırceza mahkemesinin dünkü 
celsesinde müddei Nuri Bey da 
vasını teşrih etti. Mahkeme, 
keyfiyeti müzakere ederek sa
bık İstanbul meb'usu Kavalalı 
Hüseyin ve Nemlizade Milat 
Beylerin şahit sıfatile celpleri
ne ve 1 inci ticaret mahkeme
sinde bu işe ait olan dosyanın 
ve evvelce tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Adliye 

" Bahk ,, gemisi 
Bugünlerde balık saydına 

çıkacak 
İ ktısat vekaletinin yeni aldı 

ğı "Balık,, ismindeki balıkçı ge 
miai bugünlerde Marmaraya 
çıkarak tetkikata ve açık deniz 
balıl<çılığının icap ettiği şekil
de balık saydına başlayacaktır. 
Balıkçılık mutahassısı M. We
berman ve arkadaşları da gemi 

de bulunacaklardır. 

Balıkçılar cemiyeti reisi 
Ahmet Bey dünkü akşam gaze 
lelerinden birine verdiği malu
matla bu gemi ile "T ranler,, u
sul ile balık htutulacağırn, bu u 
sulde denizin dibi tarandığın· 
dan Marmaradaki yumurtalık
ların harp olacağını söylüyor

du. 

Dün bu hususta mutahassıs 
bir zatla görüştük. Bu zat di

yor ki: 
- Evvela uzun müddetkn

beri malum olmuş bir hakikat
tir ki balık yumurtalıkları deni 
zin dibinde değildiı-ler. Binaen 
aleyh balıkların T ravler usuli
le saydi yüzünden Marmarada 
balık yumurtalarının mahvol&· 
cağı endişeleri 'hiç te yerinde 
değildir. Maamafih eski devir
lerin yadigarı olan saydı bahri 
nizamnamesile bu sistem bizde 
memnuduı·. Bugün balıkçıları
mız bu şekle müşabih bir şe
kilde taş atarak balık avlamak 
tadırlar. 

evvel de kral taraftarlarının, 
muvaffakiyet elde etmek şöyle 
dursun, nümayif telakki edile
cek bir kuvvet temin edemiye
cekleri anlaşılmıştı. Kral taraf
tarı namzetler, 470 meb'usun 
içinde ona bile baliğ olmuyor
du. Binaenaleyh İntihabat cüm 
huı·iyetçiler ve kral taraftarları 
arasında olmaktan ziyade, sol 
cenahla sağ cenah fırkaları ara 
sında olmu~tur. Krallığın süku 
tundan ben İspanyada sol ce
nah fırkaları kuvvetleşmekte 
idi· Hatta memlekette komünist 
!erin galebe çalacağından bile 
korkuluyordu. İntihabatın neti 
cesi bu cihetten korkuya mahal 
olmadığını göstermiştir. Sol ce 
nah fırkalarının idareyi ele 
geçirmele,ri tehlikesi karşısın

da ittihat eden mutedil fırkalar 

Halit Fahri beyin 
davası 

Halit Fahri Beyin Darülbe
dayi mecmuası sahipleri aley
hine açtığı davaya dün ikinci 
ceztdt devam edilecekti. Polise 
gönderilen bir tezkereye henüz 
cevap gelmediğinden mahke
me kaldı. 

Agopyan hanı faciası 
davası 

Ağır ceza mahkemesinde ya 
rın Agopyan hanı faciasının 
muhakemesine devam oluna
caktır. 

Gebze cinayeti 
Gebzede Derviş isminde biri 

ni bir kadın yüzünden araların 
daki münazaaa neticesinde ü
züm almak üzere gittiği bağda 
tabanca ile yaralayarak hasta
nede ölümüne sebebiyet veren 
Şevketin Ağır cezada muhake
mesine devam edilmiştir. D.ün
kü celsede müddeiumumi iddi
anamesini dermeyan ederek 
Şevketin Dervişi tehevvüren 
katil maddesinden cezalandırıl 
masını istedi. Muhakeme, mü
dafaa ve karar için kaldı. 

Posta 

Ecnebi memleketlere 
gönderilen gazeteler 

LDün posta telgraf müdüriyeti 
umuıniyesinden Posta hat müdürlü 

ğüne gelen bir emirde mernaliki ecne 

biyeden bazılarına gönderilecek ıra· 

zetelerin posta ücretinde yü2de 50 

yapıldığı bildirilmiştir. 

Yeni posta pullaaı 
Bir haftadanberi şehrimizde bu

lunan Posta işleri müdürü Yusuf B. 
dün .. l'"' '··Ankaraya avdet etmiş.tir. 

Yusuf bey şehrimizde rahatsızlı
ğını tedavi ettirmekle beraber, yeni 

tabedilecek posta pullarile de meı

ğul olmuştlıı-. 

Yeni posta pullarının tab,ttla ya· 

rın ·Damğa n1atbaasında başlanacak 

bulunmak ve kontroJunu yapmak ü:ı 

tır. Pullarln tab'ı esnaiında hazır 

re posta muhasebe müdürü Şakir B. 
bu gün şehrimize gelecektir. 

Sahık Danzig ~omiseri 
şehrimizde 

Cemiyeti Akvam azasından ve 
Cemiyeti Akvam sabık Danzing fev 
kalade komiseri Fan Hanmel seya
hat n aksadile şehrimize gelmiştır. 

Fan Hammel dün Ticaret odas1nı 

ziy.ııh"et etmiırir. 

Macar - Iran ticareti 
Alınan malümata göre fvlacaris

tan hükumeti Iranla akteıtği muvak 
kat ticaret muahedesini 9 kinunuev 

vele kadar emdit etmiştir. 

muzafferiyeti temin etmişler
dir. 

İspanya intihabatının garip 
bir hususiyeti şu olmuştur ki, 
hükumeti teşkil eden nazırlar, 
ayrı ayrı fırkaların ve zümrele 
rin lideri vaziyetinde meydana 
çıkmışlardır. 

Reisicümhur Zamora ile da
hiliye nazırı Maura sağ cenah 
cümhuriyetçilerin lideri vazi
yetinde intihabata iştirak etmiş 
!erdir. Radikallere riyaset eden 
Hariciye N azrrı Lerroux olmuş 
tur. Nafia Nazırı da diğer bir 
Z~re namına hareket etmiş
tır. Neticeye göre, Lerroux'un 
radikalleri hakim vaziyetedi'r
ler. Binaenaleyh Hariciye Nazı 
rının kabineyi teşkil etmesi bek 
lenİ}'or. 

,. 

Belediyede 

lmaı 
Beş senelik porgram 
gelecek seneye kaldı 

Belediyenin yaptığı bet senelik 
İmar programı bu sene tatbik e<lilc

miyecektir. Halbuki belediye bütçe
si vekaletçe tasdik edilmiştir ve ya
kında gelecektir. Bütçe gelir gelmez 
belediye faaliyete geçecek i•e de 
programa ait hiç bir madde tatbik 
edilmeyecektir. Sebebi de imar prog 
ramı bütçe yapıldıktan sonra tan

zim edildiği için birinci ıenE.ye hiç 

bir fasıİ tefrik edilmemiş, bütçe 
mesai proıramı unutularak acele ile 

daha evvel tanzm edilerek Ankaraya 
gönderilmiştir. Programın tRthikr 

gelcek seneye kalmıştır. 

Y emişteki sokaklar 
Y eıniş ve Ha.sil" i~kelesi civarı ö

teden beri hazan yağmur ıuları, ba .. 

zan da deniz tarafından isriliya uğ

rar. Belediye bu su istili.aınnı önüne 
geçmek için Hasır iskelesi civarında 
dört sokağı }-ükseltmiş ve kaldırım
larını tecdit etmiştir. Fakat son yağ 
murlarda seller bu sefer de alçak 
kalan sokakları bilhassa Hasır i•ke
Iesi sokağı ile etrafındaki dükkanla
rı basmııtn·. Burası alçak oldugu 
için sulan atmak imki.nı olmadıffın .. 
dan bu civardaki ticarethanelec-in 
tical"eti de durmuştur. • 

Bir sürü sui istimal 
Belediye müfettişleri tarafından 

yapılan umumi teftişler bir ka~ gıin 
evvel bibniştir. Müfettişlerin üç ay
dan beri devam etmekte olan met!-a

ileri neticesinde belediye ve ş.uaba

tından ı63 müesıese ve daire tEftiş 

görmüştür. Umumi neticeye göre 

belediye dairelerinde 1-2 vak'a müs
tesna ehemmiyetli ıui istimal ve ha

talar yoktur. Yalnız Bakırköy mu
hasebesinde bazı kusurlar görülmüş 
tür. 929 senc•ind<ki hesaplarında 

görülen noksan dolayısile muhase

beciye işten el çektirilmiştir. Bundan 
başka köprüler tamirat koınisyonun 
da tesadüf edilen sui istimal tahki
kah da ikmal edilmiş, adliyeye ve
rilen evrak müstantikliğe hava?e o

Junmuştur. 

Anıele yevmiye1erinde yapılan sui 

istimale ait tahkikat neticesinde mu 
hasebeci Kenan, fen meinuru Sabri 

Beylere işten el çektirilmiştir. Mü
fertişler raporlarında sermühendisin 

de lüzumu muhakemesini istemişler 
dir. Yapıldıjiı iddia edilen sui isti
mal 2500 liraya baliğ olmaktadır. 

Diğer taı·aftan mülkiye hey•ti tef
tişiyesi de bir müddetten beri bele
diye şubelerini teftiş etmekte idi. Bu 
teftişler kısmen ikmal ed;Iıniştir. 

Bu meyanda belediye teftış heyeti· 
nin de raporları tamamen gözden 

geçirilmiş ve heyeti umumyesi hak

kında bir rapol· tanzim olunarak 

Da.biliye vekaletine gc\nderilnU~tir. 

Vesaiti nakliye teftiş 
ediliyor 

Sene başı münasebetile şehiı·deki 
biliiınum vesaiti nakliyenin fenni tef 

tişlerine başlanacaktır. Teftiıatı sey 
ı-üsefer idaresi ve belediye mühendis 

!eri yapmaktadırlar. Matlup evs"lı 
haiz olmayan tramvay, otoınobil, 

motör ve saire gibi \•esaiti nakliye 
faaliyetten menedilccektir. 

Taksim bahçesi müza
yede ile verilecek 

Taksim bahçeoinin müstedri M. 
Leyman belediyeye müracaat edeı·clıt 
mukavelesinin temdidini isteııuştit·. 

Leyman burada yeniden tesisat ya

pacağmı bildirmiştir. Belediye bu 

olacağı ilk mesele İspanya için 
yeni kanunu esasiyi kabul et
mektir. Bir müddetten beri bir 
komisyon bir kanun projesi tan 
zim .etmekte idi. Bu projeye gö
re, ispanyanın teşrii makinası 
iki meclisli olacaktır. Biri meb 
usan meclisi, ve diğeri de işçi
ler de dahil olduğu halde iktisa 
di teşkilatı temsil eden bir a
yan meclisi, Reisicümhurun va 
ziyeti Fransız Reisicümhuru
nun vaziyetine benzeyecektir. 

İntihabat, İspanyada müsta
kar bir cümhuriyet rejiminin 
başlangıcı telakki edilebilir. 

'1- '1- '1-

Sekiz senelik hükfimete ni
hayet veren diğer bir intihap ta 
Bulgar intihııbıdır. Bu ıneınle
ket~ de yapılan intiha~at ile 

istemi~ -~ 

Tanassur "'- \. · $ 

·- -
Polisin tahkikat 

yaptığı da 
doğru değildir 

Kadıköyünde oturan ve 
Haydarpaşa demiryolları sa
tış mağazasında daktiloluk 
eden 24 yaşında Nedime A
rif hanımın Kadıköyünde ka
tolikİtalyan kilisesinde tenas
sur ettiği ve polis müdürlü
ğünün bu hususta labkikata 
başladığı yazılmaktadır. 

Polis müdürlüğü tahkikata 
başlamış değildir. Polisiıı 
tahkikata başlaması için, ha
dise etrafında bir şikayet 
vuku bulması veyahut tanas
sur hadisesinde yaşın küçük. 
lüğü veya cebir istimali gibi 
sebepler mevcut o'ması icap. 
etmektedir. 

Bunların hiç biri vaki de
ğildir. Nedime Arif Hanıll' 

3 st:ne evvel tanassur etmi'' 
ismi de " Çiçily a ,, ya tah . ." ,, 
edilmiştir. Nedime Hanım 
diyor ki: 

- Bu Allahla kul arasın
da bir iştir. Ben hiç bir ta
raftan teşvik görerek değil, 
kendi kanaat ve arzum ile 
tanassur etmiş bulunuyorum. 
Mamafi beni hiç kimse "Çi
çily a,, diye çağırmaz, herke-• 
Nedime diye çağırır. Esasen 
din:n isimle de alakası yok
tur ki .. 

Doktorların kazanç 
- . 

vergısı 

Daktorların k zanç vergısı 
meselesi hakkında Ankarada 
yeniden temaslarda bulunmak 
üzere Dr. Tevfık Salim' ıss 
ve lbsan Arif B. bugün An=
karaya gideceklerdir. 

" Yılmaz ,, ın eşyasına 
haciz kondu 

-~ 
il 

O: fil-.~.; a =-c: s:ıııı •poı .. 
;:ı. yurtta 

Vakit gazetesi:' 
binayı işgal ettd
yılmaz ga:ıetesini; 
icar borcundan d
gazetesi taraf111° 
konulmuştur. 

ili iıtigal o 

----
Eminönü evlenme 

memurluğu 
Polis altıncı şube ba~ mc• 

muru Hikmet Bey Eminönil 
evlenme memurluğuna tayin 
edilmiştir. 

············-··-·································· teklifi tetkik etmi~, bahçeyi müzayc 
deye koymağa karar veı·mi~t.i.r. -- ' / 

Asri hamam, otel . 
ve saıre .. 

Bir Alman sermayedar grup bun, 
dan bir müddet evvel belediyeye mu 
racaat ederek, asri hamam, 01 el , e 

saire yapmak için teklifte buluunıuı 
tur. Belediye bu grupa son cevabın 
vermiştir. Tasarruf dolayııile bu in~ 
şaattan sarfı nazar edilmİ§tİr. 

Üsküdar hastanesi 
ı 

Belediyenin Üıküdarda a ;acaiı 
hastabene için eski Zeynep ı<amı1 
hastahanesi binaııı muvafık ıröriil-,ı 

müttür. Bura11 halen bir tütün .ı.~· 

posudur. Binaci'.,. yenideıı baz• tad ! 

!at yapılarak 11lah edilecektır. 

idare eden kovalisyon mağlup 
olmuş ve milli blok namı altın 
da toplanan muhalifler hükume 
ti ele geçirmişlerdir. Liyeı>çef. 
kabinesi bunun üzerine istifa et ' 
miş ve Malinof Başvekil olmut 
tur. Mağlup olan hükumet ko-
valisyonu, 1923 ser~S,;"\tJP 

S b 1. ki' · k ti" ıııa - -tan u ıs nın a ı • ... 
. "d . . B ' bir tı ..... ıktı ara geçmıştı. urı1; du ...., 
eden milli blokun gaY.çiııd:ı 
canis bir takım fırkala-Kara 
teşekkil olduğu malueYeca11 t .ı<ı 
!ar muhalefette biri kili bc•~?n 

71ek · · Z" 
Acaba müspet idar et ıçı.11\e 

.. d.. . eu; l . 
da ayni tesanu u ' .,/r1 , ı '1l l . ~ıg1 e • 
cekler mi? Y enı B Jşmaıı .'!\ar ~ 
kilinin karşılaştığı 'ıarru; a 
mesele budur. 
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Denizli meb'usu 

Her kütüphanede arayını 

Fiati: 1 hadır 

~desi "Milliyet" tir. 

iEMMUZ 1931 
~REHANE - Ankara cadde

ıo: 100 Telırraf adresi: Milliyet, 

ınbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

BONE ÜCRETLERi 
G 
aylığı 

" 
" 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 " 2700 " 

1 >elen evrak geri verilmez 
ıfüddeti ıreçen nushalar 10 kurut 

Gazete ve matbaaya ait itler 
mü diri yete müracaat edilir. 

J.z,.temiz: il.inların meı'uliyetini 

.uı etmez. 

Bugünkü Hava 

nı, . d ·1· maz,, gazetesı uvar ı an 
ı;;da kendini şahlanmıt bir 
olarak halka prezanta ettik
' ve bir müddet filhakika tah 
dıktan sonra birdenbire ka-
1dı. Bizde gazete kapanııı, 
n ayni hastalıkla yani (İıtis 
ri cüzdan) haıtalığile gazete 

ı 1anışı, ne ilktir, ne de son ••. 
lnız bu son kapanııın bazı 
·ip cilveleri vardır. Yılmazın 
.'günlerini büyük bir ıarar 
yaşatmağa çalışan Kadri B. 
•adaşımız ötedenberi yaşama 
kabiliyeti olmıyan gazetele
son demlerinde inat ederek 
;ti ihtizarı uzattırmak ve bir 

._ matbuat ehlini bu yüzden 
caklı bırakarak merhuma ha 

1 dua yerine lanet getirmek
,öhret bulmuş bir zattır .• 
,,ı: ... kadar çalıştığı gazete 

s'1at gayretine rağmen 
<lkapanmışlar. Bakınız size 
rayım: 

A.lemdar, Tevhidiefkil.r, Ye
Ses, Son Saat, lstikli!.1, Halk 
.stu, İnkılap, Yılmaz. 
Pek az değil, değil mi? .. Ma 
kih bu sırf bir tesadüften 

"''ir. Umalım ki; arkadatı· 
tor • nafi sahada ve daha 
tavasuh_'i gazetelerde çahı-

Yuanıs, 
rac • >der• -. · k d ...... uuayı ·oı rıyayı te rar an 

ua Yılmaz için yazılmış o· 
ı şu beyti naklediyorum: 
~hm~yl~di bir hayli zaman kendini 

Yılmaz 

:Jırdr hakikat gün~şi, artık ayılmaz., 

Bütün bu gazetenin neşriyatı 
hayatı içinde anlaşılmamış 
lnız bir nokta kalmıştır. O da 
't!maz) ın neden yılmadığı-

Dün akşam gazetelerinden 
biri iç sahifesinde çıkan baş ma 
kalesinde C. H.F. nın yeni prog 
ramının fırkanın ana vasıflan
nı sayan ikinci kısmının ikinci 
maddesini teşkil eden: "2-Tür 
kiye Cümhuriyeti halkını ayn 
ayrı sınıflardan mürekkepdeğil 
ve fakat ferdi ve içtimai hayat 
için it bölümü itibarile muhte
lif mesai erbabına ayrılmış bir 
camia telakki etmek esas pren ' 
siplerimizdendir. 

A) Küçük çiftçiler, B) Kü
çük sanayi erbabı ve esnaf, C) 
Amele ve işçi, Ç) Serbest mes
lek erbabı, D) Sanayi erbabı, 
büyük arazi ve it sahipleri, ve 
tüccar, Türk camiasını teşkil 
eden başlıca çalııma zümrele
ridir. 

Bunların her birinin çalıtma 
sı, diğerinin ve umumi camia
nın hayat ve saadeti için zaru
ridir. 
Fırkamızın bu prenaiple istih · 

daf ettiği gaye, sınrf mücade
lesi yerine içtimai intizam ve 
tesanüt temin etmek ve birbiri
ni nakzetmiyecek surette men
faatlerde ahenk tesis eylemek
tir. 

Menfaatler, kabiliyet ve ça· 
lıtma dereceıile mütenasip o
lur.,, 

Maddesini, bazı eksiklikler
le derç ettikten sonra iki sual 
soruyor. 

Süalin biri: 
1 - Sanayii himaye ediyo

ruz; fakat bundan istifade eden 
ler, havasız, ziyasız han ve ahır 
ki>felerinde fabrikalar yapıyor
lar. Kadın ve çocuk işçileri a
fır sıhhi şartlar altında çalıt· 
tırıyorlar. "Hani muhtelif sı· 
nıfların menfaatleri ahenk da
iresinde müdafaa edilecekti?,. 

Bu süali soran zat gücenme 
sin amma, "Latakarabuuali!.
te .. ,, yi okuyup ta, alt tarafaını 
okumak işine gelmeyen bekta
tı vaziyetindedir.. Yoksa pro
gramın üçüncü iktısadi kısmı
nın 5 inci maddesinin ikinci fık 
rasını okusaydı, orada: "mülte 
ci türk işçilerinin hayatlarını, 
haklarını menfaatlerini göz ö
nünde tutacağız .. Say ileserma 
ye arasında ahenk tesisi ve bir 
Ot kanunu) ile ihtiyaca kil.fi 
hükümlerin vaziyeti hem itleri 
arl(sında görür.,, 

Fıkrasını da göreckti .. Sonra 
bir az da insaf edip hüsnüniyet 
gösterseydi ve sanki aktualite 
den mahrum imiş gibi hareket 
etseydi, bu prensipin icra saha
sına intikal ehnek üzere oldu
ğunu "it kanunun Mecliste tet 

Darüssaade ağasının fikrini al
makla bu zatları iıtimzaçetmek 
arasında fark yok!. Çünkü bu 
zevat ne kadar mütalea beyan 
etseler, cevap verseler, hepsi
nin mülahazalarının hülasası: 
Geçmiş zamanolur ki; hayali cihan değr 

kik edilmekte,, olduğunu düşü 
nerek, teslim buyururdu .. 

Süalin ikincisi de fU mealde 
idiı 

"Saniyii koruyacağızdı, ha
riçten gelen şeylere ağır vergi 
koyuyoruz; iki ıeker fabrika
mızla, bazı aaneyicimiz bundan 
istifade ediyor .. Fakat bu yüz
den köylü en çok muhtaç oldu 
ğu şekeri ve petrolü ve kaput 
bezini pahalıya alıyor .. 

Hani, muhtelif sınıfların men 
faatleri ahenk dairesinde müda 
faa edilecekti? .. ,, Gene bu mü' 
nekkit zat, biraz külfet ihtiyar 
etseydi de, programın üçüncü 
kısmının 4 üncü maddesini de 
okusaydı, süalinin cevabını: 
"Çiftçimizi (tabii köylümüzü 
demektir) kredi ve istihıi!.l ko
operatifler gibi iktısadi teşek 
küllere mazhar etmek ve 'bu te 
şekkülleri terakki ve tekamül 
ettirmek gayedir .. ilh,, şeklinde 
yol bulacaktı .. 

Sonra gene programın 4 ün
cü .kısmının 2 nci maddesini de 
lütfedip okusaydı vergi kanun 
lannda yapılması mutasavver 
tekamülü görürdü .. Bunlar pro 
rama girmiş olmakla beraberhe 
nüz mürekkebi kurumadan icra 
ata g17mit olduğunu mecliste 
müzakere edilmekte olan kıs
men intaç edilmiş vergi kanun 
!arını dütünerek, anlayabilirdi .. 

Ve neticede de, Halk Fırka 
ıı ve onun hükumeti, bir taraf
tan dahili sanayii korumak için 
dışarıdan gelen eşyaya vergi 
koyarken,onunla hem ahenkola 
rak çiftçi ve işçiden mürekkep 
köylülerimizin şehirlilerimizin 
de zarara uğramamasını, bili!. 
kis onların da yüklerinin hafif
lemesini, gaye edinmiş çarele
rini aramış bulmuş, ve daha da 
aramakta ve bulmakta olduğu 
nu teslim ederdi. Fakat böyle 
müsbet doğru ve iyi gayeye var 
mak için eveli!. bir az yorulmak 
lazım, iyi tesbit li!.zım; bir az 
bilgi lazım, doğru görmek la
zım ... Yalnız memleket kaygu
su ile müteharrik olmak lazım. 
Yalnız gazete sürmesini temin 
endişesi sırf menfaat kaygusu i 
le hareket etmemek lazım .. 

Sonra İnsaf edelim. 
Program demek, tahakkuk 

etmit itleri değil, tahakkuk et
mesi İstenen işleri ihtiva eden 
bir eser demek değilmidir? 

Böyle olunca bir program 
neşir ve ilanı onun ihtiva etti
ği feylerin hepsinin yapılmış 
bitmit olduğu iddiasını tazam
mun eder mi? 

Bunda zaman ve mekan mef. 
humunun yeri yok mudur?. 

İtte en mutedil geçinen ve 
bir az bilgi kokusunu taşır gi
bi görünen muhaliflerimiz bile 
bu kadar sapkın ve bu kadar 
şaşkındır. 

A. R. 

Şaşılacak şey 
Bucarol her sene on beş gü- 1 şıkdaşlık ediydl'lar. 

, 

nünü Mantonta geçirir. Hemti Mongreloo sordu: 
resinin kocası burada, Eski li- - Altı sene, hep sevltmek? 
tnana iki adnn mesafede müte- Görülmüş §ey değil.. 
vaıı:i bir otel sahibidir. Müteva - Amma, onları seyretmek 
zı bir otel, fakat rahatı ve kon ne zevkli oluyor? Biri diyor ki: 
furu yerinde.. "- Şekerim, bir elma daha 

Orada kendisini masraf ettir ver. 
meksizin kabul ederler. Diğer "- Emredersin Hanım .• 
taraftan amcası Demosten yir- "- Garson, madamın barda-
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mi senedir. Nafia Nezaretinde ğındaki su ısındı. Taze su getir ı J. _____ --= • •_ 
1 

_____ _ 

müdür muavinidir.. Onun için bakalım.. _ 
şimendifer idaresinden nısıf ta- "-Teşekkür ederim, sevgi- • • • 
rife kardeşinin çocuğuna bilet !im.. 4 - _- -_ il_- === j• -= 
aldırır. O kadar ki, Bucarol da "- İstağfurullah ciğerim .. 

6 • il • 
bu sene on beş gününü pek hoş "- Ben seni neden böyle çıl - • - - - • • - -
geçirdi. gınca severim?. 

Bu seyyahatten en ziyade ca "- Ya ben .. Ya ben.. 7 - - - - • - - -· - -~· 
nı sıkılanlar, tüphesiz eski kah "- Sen delisin.. • • - - • - - - - • -

ve ahbapla._. ~ Rubyar, Kone- "- Sen meleksin.. yannna 
1 
= = = = ·•·· = • -- -= • 

tabi ve Mongrelon'dur. Oçü de "- Kuzum, biraz 
Bucarol gibi bekar.. Her ak- yaklaş, öpeyim.. 11 - - li - - - m j 
tam dördü kahvede toplanıp "- Deli dedimya, dikkat et
bir kaç parti kağıt oynarlar. Oy sene etrafımızdakilere.. Onla
namazlar ve biribirlerini gör- rın yanında böyle şey olur mu? 
mezlerse içleri rahat etmez. O "itte muhavereleri hep böy
nun içindir ki, Bucarol'un tatil le.. 
seyyahati, diğer arkadaşlarının Mongrelon inanmadı: 
hayli canını sıktı. - Altı sene evlilik olsun, 

İki hafta yavaı yavaş geçti. böyle seviısinler, mümkün de
Sonuncu aktamı ahbapları sa- ğil.. 
bırsızlıkla bekliyorlardı. - Vallahi yemin ederim ki, 

Bucarol hafifçe yanmış, fa. öyle .. Altı senedir her yaz onla 
kat daha gençletmiş ve daha rı orada görürüm, hep böyle 
şen bir halde kahveye geldi. On muhabbet içinde vakit geçirir
bet günlük istirahat vücudüne ler .. 
hayli yaramıştı. Bu sefer ötekiler inanmadı· 

Ahbapları sordular: lar: 
- E, anlat bakalım bu ıeya- _ Altı sene.. Altı sene .. Bu 

bati? 
- Vallahi çocuklar, mükem 

mel geçti .. 
- Havalar iyi gitti mi? 
- İstediğimden alası .. 
- inişten geçen seneler gi-

bi yine seni evlendirmeğe kalk 
tı mı? 

- Hayır, bu defa bir tek ke 
lime bile söylemedi. Galiba be 
ki!.rlıkta hayli kök saldığımı an 
!adı da, artık sesini çıkarma
dı. 

- Ah, bu evlenen erkekhrin 
hepsi de biribirlerine benzerler. 

Mongrelon ilave etti: 
- Doğru söylüyorsun. Eniş 

ten için değil amma, ben de bir 
tek evli erkek tanımam ki, tanı 
dıkları bekarları evlendirmeğe 
kalkmasınlar .• Bu neden böyle 
dir, anlamam. 

masalı bize mi yutturacaksın .• 
Bu lafı acem bile söylemez .. 

Bucarol dayanamadı: 
- Durun yahu! Sözümü bi

tirmedim ki .. dedi .. İkisi de ev
li dedimse, ikisi de biribirlerile 
evli demedim ya .. 

Yeni neşriyat 

Uyanış 
Dün çıkan " Resimli uya· 

n ·ş- Servetifünun., kenç, ede
bi grupun yıldünümü müna• 
sebetile nüshai fevkalade o-

Yeni şekil 

Soldan sağa 
l - Meskenler (7). Körfezin kü 

çüğü (3). 

2 - Gurur (6). Yanlıtlık (4). 

3 - Şüphe (3). Altın (3). 

4 - Eliti (3). lı (4). Nota (2). 

5 - Muıiki aleti (3). Ser (3). 

6 - Renk (2). Muvafakat (4). 

Su (2). 
\ 

7 - Aynen (4). Hususi değil(S) 

8 - Renk (2). Aklı oynak (4). 

9 - Yıkık yerler ( 6 ). Yapılan 

ıey (4). 

10 - Bir nevi likör (4). Ev ya
pan (5). 

11 - Bir kaza (3). Su yolu (5) 

Yukarıdan aşağı 

1 - Evin büyüğü (S). Alaturka 
otel (3). 

2 - Oturulan yer (2 ) . Atın sa
çı (4). Birdenbire (3) . 

3 - Konağın büyüğü (6). Kibar 
şık (5). 

4 - Beygir (2). Otelin büyüğü 
(5). 

5 - Sarayın küçüğü ( 6). 

6 - Cennet (4). Eskiler (6). 
7 - Kız çocuk (6). Ayının yuva

sı (2). 
8 - Nota (2). Alimler (5). 
9 - Ordeğin büyüğü (3). O... 

nek (5). 
10 - Gündelik yatılan yer ( 4) 

Nota (2). Yiğit (2). 
11 - Gece kuıu (6). Hicap (2). 

"' Satılık ev 
Büyükderenin denize v 

iskeleye yakın açık bir mı 
hallinde biri bef, diğeri ü 
odayı hıvi müstakil iki bö 
lüklü ve bahçeli 30-32 nu 
maralı ev satılıktır. Milliy 
matbaasıııda Saip Bey 
müracaat buyrul'lla5ı. 
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BAKTERiYOLOG 

Dr. lHSAN SAMl 
Bakteriyoloji Laboratuvarı 

Umum kan tahlilib Frengi 
noktai nazarından (W as· 
serman teamülü) kan kü· 
reyvatı sayılması, tifo ve 
ısıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, ka· 
zurat ve su tablilatı, Ültra 
mikroskopi, hususi aşılat 
istihzarı. Kanın üre mikta· 
rının tayini ve kanın sedi· 
maitation sürati. 

Divanyolunda Sultan Mah· 
mut türbesi No. 189. Tele· 
fon l,t. 20981 

1 LAN 
Türk Anonim Elektril 

şirketi ile " Satgazel " deni· 
len İstanbulda Havağazı vı 
Elektrik ve Teşebbüsatı Sı 
naiye Tür'ç Anonim Şirket. 
gerek Havağazı ve 
elektriğe dair muamelatıG 
aşağıda muharrer şubelerin• 
de, bili tefrik ifa edilme 
hususunda itilaf etmişlerdir. 

İstanbul: Beyazıt Elektrik 
Evi. 

Kadıköy: Mühürc' .r Cad 
desi No 73-75. 

Ü!küdar: iskele bat•· 
1 

Binaenaleyh, bilcümle a bol\ 
ınan muamelatı, müracaab• 
ve para tediyatı için batad 
mezkur şubelere müracaah 
etmeleri muhterem ahalideO 
rlca olunur. 

- Anlamıyacak ne var? Bir 
felaketin ıztırabını çekenler ne 
kadar çoğalırlarsa, ıztırabın 
şiddeti de o nisbetet hafifler de 
ondan.. Dünyada her yapılan 
iyiliğin sebebine dikkat etsek 
altından mutlaka bir hodbinlik 
çıkar. Anne muhabbeti bile, 
hodbinliğinin neticesidir. An..?:e 
şefkat gösterirse, ileride oğlu 
kendisine bakacak diyedir. 

!arak inti~ar etm'şl:ir. Halit 
Fahri Beyin "Edebiyat anketi 
ve kenç grup hakkında şayanı 
dikkat bir makalesi ile EH 
Naci Beyin "Ressam Peyı:.mi 
Sefa., unvanlı bir tahlili ya· 
zısını Mehm !t Selim ve A. 
Sırrı Beyin gayet güzel iki 
şiir:ni, Reşat Feyz; Beyin 
"hastahane koguşları., serlev· 
halı bir şiirini, Reşat Enis 
Beyin " Hist mo:ışer .. isimli 
bir küçük hikayesini ve daha 

Muhtelit Hakem mahkemeleri r. 

Bucarol anlattı: 

•• 1 ••• 1 'ht" 
aıger ıuyme•ı. ;;:_;,:;;:ı ı ıva 

etmektedir • 

Tayyare cemiyeti mübaya· 
at komisyonundan: 

Türkiye Umumi Ajanlığından: 

Türk • Fransız ve Türk • Belçika M. H. mahkemeleri 1 
temmuz 931 tarihinden itibaren sekiz hafta devam etmek 
üzere yaz tatilıne karar vermiştir. 

Bu müddet zarfında evrakı usuliyenin tevdiine ait müd· 
.? 

den ibarettir. - Yaz mevsimi için -
1 Hüner aşka dair ne düşündü B E B E K' te 

- Altı senedir enişteme her 
giditimde, otelinde evli bir çift 
görürüm. Fakat bu evli çifte 
baksanız, ikisini de yeni il.şık 
zannedersiniz. 

Numune ve şartnameleri 
veçhile evlenme evrakile no· 
ter evrakı tab' ettirileceğİn· 
c'en taba talip olacakların 
pey akçaları ile birlikte 4. 7-
931 cumartesi günü saat 15 te 
piyango mü :lürlüğünde müte-• 
şekki! tayyare cemiyeti mu
baya!ll komisyonuna müra· 
caatları. 

detler cereyan etmeyecektir. 

ğünü: 
Aşka- <lair ne 

düşünüyorsunuz 
ızim arkadMlardan M. Sala 

ddin bazı zev.ata (Aşk hak-
1da) sualler soruyor. Bu ze
t içinde öyleleri var ki; aşkla 
ikaaını keseli mbu asırdan 
: .. olmuş. Aşk hususunda 

- Aman allah! yanıyorum! K 
1 
k l I 

diye Feridiye sokaklarını çın ı'ı•a 1 a 1 
çın çınlatan tosunlardan sor
maktadır. Bak verecekleri ce
vaplar bizim sütunlara sığar 

- Altı sene hep yine ayni ev 
liler mi? 

- Evet, ayni.. Erkek kırk 

mı? 
FELEK 
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Bürhan Cahit 
·akika cephe kumandanı, ! Ve bu taarruzla beraber sa
bir rütbe aşağı bir Jene hile müvazi ordudan hareket 
cil bırakarak Halep tari· sahasının şarkına tesadüf eden 

c '9.ııbul'a a det etmişti. çöl mıntakasında bütün harp 
r 1- .. m Cel'il en yakın ma- İmtidadınca tenkil edilmiyen 
t erkanını bile seyahat mak Arap aşiretleri bir anda ihtiyat 
Jından haberdar etmeden vu ve levazım kıt'alarına, peraken 
bulan bu avdetten çok müte de ikmal bölüklerine tecavüze 
;,r.,?ldu. Hele kumandanın za geçmişlerdi 
yarilhsus ağırlıkların da ikin Düşman mümkün mertebe 
umrenle g izlice sevkedildiği sol cenahı denize vererek ve 
mış luğu zaman hayretler sağ cenahını kuvetli süvari a
bir <aldı. . !aylarına istinat ettirerek ileri 
rek t-gi!.ha derin biı· yeis ve harekete başlamıştı. Gece ve 
itiba çökmüştü Kumandan gündüz devam eden şidd ... tli ve 
Bu nı fena havayı izale et- kırıcı topçu ve tayyare ateşin
Hoov derhal cepheye hara- den sonra ağır piyade taarruzu 
ma <ti'akat kaymakam Celi- başladı. 

f ı " haberler doğru idi' Cephe esasen bakımsızlıktan 
tin k-lıiddetli bir topçu ateşi ve boşalan mevkilerin doldurul 

:a başlamıştı. masından çürük tülbent haline 

kırk beş yaşlarında, kadın otuz Dalyan UnUnde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllere 

mUracaal r 

sekizlik var. Her mevsimde o
tele gelip bir ay kadar kalıyor
lar. Ve biribirlerine boyuna il-

gelmitti. Üç günlük bir çetin 
mücadeleden sonra çözülüverdi 

Bu çözülüş dört seneden beri 
bu mıntakada devam eden Türk 
hakimiyetini bir anda altüst et 
ti Karargahın bulunduğu Şam 
da bile yerliler tarafından pera 
kende efrada kartı tecavüzler 
baıladı. Ordunun muhtelif kıt
aları kaybolan inzibatın tesiri
le ric'at kaidelrine bile riayet 
etmeden panik halinde Şam is 
tikametine dönmüılerdi. Ku
mandan vekilinin bu cephede 
harbe girmemiş mahdut karar
gah kuvvetlerile durdurmak is 
tediği bu akın ancak düşman sü 
varisinin tazyikine karşı vakit 
kazanılmasına yardım etti. 

Filhakika kolayca çözülen 
cephenin ve panik halinde ric' -
at eden kıt'aların vaziyetine ba 
karak dolu dizgin yürüyen İngi 
lizsüvarisi (Şam)a pek yakın 
bir mesafede bu taze kuvetin 
şiddetli mukavemetine maruz 
kalıp ağırzayiat vermiş vebuhal 
ileri yürüyüşüne başlıyan piya 
denin de hareketine tesir ede
rek takip hareketi iki üç gün 1 

akamete mahkum olmuştu. Ka 
zandan bu iki üç gün artık hiç 
bir yerde tutunması mümkün 
olmıyan bozgun kıt'aların Ha
lep istikametinde epeyce yol al 
malarını temin etti. 

Kaymakam Celili her gün 
yer değiştiren, ve çok defa hu 
susi trende faaliytte bulunan 
karargah ile beraber bu ric'at 
hareketine iştirak etmedi. Ar
tık uzuvları arasında hiç bir ra 
bıta kalmayan bu muazzam ve 
kanlı dövüşte İstihbarat için ya 
pılacak iş kalmamıştı. Dört se 
neden beri yanında çalışan yüz 
başı Rifatla beraber karargah
tan ayrıldı. Kumandan vekili
ne müracaat ederek intihap ede 
ceği efrattan mürekkep bir mu
kavemet kıt'asının teşkilini ri
ca etti. 

Yüz binlerce insanın mukad 
deratının elinde olmıyan sebep 
lerıt felakete doğru gittiğini 
gören ku,;;ıandan vekili fikirleri 
ne çok itimat ettiği genç erkini 
harbin teklifini derhal kabul et 
Li. 

Kaymakam Celil karargah 

süvari bölüklerile aşiret takip 
kıt' alarmın bozulmamış, yıp
ranmamış takımlarından 1500 
kitilik kuvetli bir süvari kıt' ası 
t~kil etti. 
Şam bir mahşer haline gel

mişti. Trenler, otomobiller, ara 
balar hiç bir usule tabi olmadan 
mütemadiyen timale doğru ha 
reket ediyor, istasyonlar silah
lı, silahsız efrat aileler, levazım 
hey' etleri ve çeşit çeşit eıya ile 
dolmuştu. 
Şam civarında İstirahat ha

linde bulunan perakende krt'a
lara karşı aşiretlerin şiddetli 

baskın hareketleri başlamıştı. 
Kahraman Türk zabit ve nefer 
leri arasında bulunan arap efra 
dm geceleri kaybolduklarını ve 
ertesi gün aşiret çetelerile birle 
şip kendilerile müsademeye gi
riştiklerini görüyor, vuru. a vu
ı·uşa bu kızgın, bu azgın, bu 
nankör çöllere o kıymetli kanla 
rını akıta akita ric'at ediyordu. 

Aşiretler çok vahşiyane hare 
ket ediyorlar. Esir ettikleri has 
ta malul Türk zabit ve efradı
na türlü işkenceler ediyor, t;iy-

Mezkur mahkem~ reisinin iş'arı üzerine ilan olunur. 

!er ürperlici .,ekillerde onları 
idam ediyorlardı. 

Kaymakam Celil üç b<.'lüğe 
ayıl'dığı kuvvetli süvari kıt\.ısi
le Şamı bırakmış, çöl istikame
tinden Şimale doğru hareket 
ederek ordunun ric'at kollarını 
bu vahşi aşiret kollarına karşı 
himaye etmeğe karar vermişti. 

Yüzbaşı Rıfat süvari bölük
lerinin birine kumanda ediyor, 
diğerlerinin başında da Kayma 
kam Celillin yanından ayrılmı· 
yan mitralyoz zabiti Yüzbaşı 
Sedat bulunuyordu. Makineli 
tüfek kıtası da onun emri altın 
da idi. 

Bu bin beş yüz kişilik seyyar 
kuvetin en ağır yükü cephane
si idi. Levazım teşkilatı zaten 
alt üst olmuştu. Kaymakam Ce 
lal bu mıntakada artık bir çete 
muharebesi yapmaktan başka 
çare olmadığını anlamıştı. Bu 
eritici, bu nankör çöllerde bir 
daha avdet etmemek fikrile ö
nüne geleni ezip yıkan bir çete 
reisi gibi hareket etmeğe karar 
vermiıti. 

Yüzba ı Sedat • t 

-~-~ . 

fat onun hiıleri ve fikirlerile 
kadar pişmişler, kaynaşmışlar 
dı ki, daha çöle açılır açılın 
Cengizin Şarktan Garba akaııie 
süvarileri gibi yalın kılınç geç· 
tikleri yerlerde kumları bulut• 
lara karııtırarak Arap aıiretle• 
rile silahlı ve silahsız Türk pe· 
rakende kıt' al arı araıında dolat 
mağa baıladılar. 

Üç bölük biribirlerinden dai
ma bir kilometre uzak, fakatd 
daima müvazi gittikleri için ta d 
rama sahası epey geniş oluyoı 
du. 

Bir akşam güneş sahranın ıy 
kızgın ufuklarında büyük bir 
kan damlası gibi akmağa ha· 
zırlanıyordu. Çöl akşam aydın· 
lığı içinde pembeleşti. Keşif 

kolları sağ cenahtan silah sesle 
ri geldiğini haber verdiler. 

Biribirlerine işaret veren bö
lükler •derhal istikametlerini n 
tebdil ederek Garba doğru aktı 
lar. 

Bu ıssız ve kırçıl badiye çolr ır 
tehlikeli idi. 
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Beğenilmek 

m1· 

· ile beğeni:m :!mel( 
bö· --nu· ·ı k be- ·ı · . eğenı me ve gem me-
ıyeı .. Bu iki ifrat arasında ba
eye an'atkirın şaşaladığı göru 

Teknik ve estetik cehlinin 
ai hayranlığile istidadı de 
n dev aynasında gören mü 
idin notundan hissesine İ· 

ıt eden kısmile öğünen san 
ira da, muhteris ve garez-

_J münekidin gadrine kur
olan san'atkara da merha
ediyorum. Bu hayırhah ve 

1 ı teris münekkidin sesine 
ıklannı serçe parmağile h· 

varı b"I . bec . 
·ıasını ı mıyen, eremı-

ngı ha11as ve alıngan san'atki 
as· V ·· kk"d 
Ü· cıyorum. oe o m.unke. ıkie 

yorum. san at ar , 
venleketimizin havasını tenef 

"si, eden san'atkirlarımızın he
a·ı hepsinde bu zaaftan biraz 
raıne vardır.O münekkit ki he 
arı her kalem sahibinin yazıla 
a·fa bu illetten mikroplar var

ru· Besenilenler kendilerine 
cih edilen san'atkir piyesi-

h 
~ritmişolmanın kifayetile ar a • 

I eser yapmak zahmet ve kül 
e· den vareste kalmışlardır . 

hayırhah münekkidin cina-
~dir. Beğenilmiyenler de 
ğdur bire~ san'at şehidi sıfa 

ril metfeni ebedilerine çekildi-
nı· 

vı§te bu in ce11nenin yasım 
51ıyan bugü.ıün çocukları, san 

t' almlanna minnetle kond..,. 
e ~u busenin kuvvet ve gururi 
e :alışıyorlar. Bu teselli de ol
tıO sa zaten ..... . 
in' Elif NAC1 

Modern san' at nedir?, 
Güzel san' atlar akademisi mimarı 
muallimi mimar M. G. Mongerinir. 
modern san' at hakkındaki fikirleri 

Modern san'at hakkında fik
rimi soruyorsunuz. 

Beıeri faaliyetin her branıın 
da geçirdiğimiz bu karışık u
mumi inkitaf devresinde, cid
den esaslı olabilecek bir fikir 
izah edebilir miyiz? Ve evveli 
bugünkü san'at mahsullerinin 
san' at tarihinde bir devir kayde 
debileceğini farz edebilir mi
yiz? Modern eserleri, yeni san· 
at için bir hareket noktasını bu 
lacak ve tesbit edecek bir nevi 
tetJcik ve tetebüs mahiyetinde 
telakki etmek daha makul ol
maz mı? 

Ben bu faraziyeye daha mey 
yalim. 

Bugün ayni memleket san'at 
karlarının bile ihata, teknik ve 
istek aspizasyon inhimak tarz
larındaki azim tehalüfe bakılrr Mimar M, Giulio Mongeri 

sa, h~nüz iıabetli bir yola eri9il 1 kabul edemeyiz. Yalnız bir az 
memıf olduğuna hükmetmek çok füpheli orijinalitelere pusu 
lazım gelir. kurmut züppeler, bu nevi gara 

Mimaride olduğu kadar, re- betlere dütebilirler. Fakat san
simde ve heykeltraılıkta da, atle ciddi surete alakadar olan 
her noktai nazardan hakikaten lar, timdilik ancak iyi ile kötü 

. yü ayrrt etmek, yeni hatların 
şayafü dıkkı.t modern eıerlere k"ll · t h · · d 
b k - b I . ve şe ı erın a arrısın e, ese-

a tıgımız zaman, un arın ı- · · t k" ··ı "km ı· · . nnın e amu ve ı a ını za-
çınde müfret veya tam minasi- mana bırakan ve bu uğurda bü-
le ka1>a san'at mahsullerine te- tün kanaatile kabiliyet ve gay
sadüf ediyoruz. retini sarfeden ciddi san'atkirı 

Fakat bunun için yese kapıl· tetvik etmekle iktifa ederler. 
malı mı? Şayanı temennidir ki, memle 

Elbette hayır! ketimiz gençliği de, inkişafını 
İstenilen ve yirminci asır san tahakkuk sahasında gösterebil 

atının mebdelerini yaratacak o mek için, lazım olan unsurları 
lan aksülamel işte bu bariz te· kendi muhitinden alsın ve iJ. 
zatlardan doğacaktır. hamlarını memleketin haklı o· 

San'at olduğu yerde dura- larak kendilerinden beklediği 
maz. San'atın inkişafı, husule nihai neticeyi kat'i surette ih
~elmesi mukadder tabii bir ha- lal edebilecek mahiyet arzeden 
disedir.Fakat her aan'at mahsu başka yerlerde aramaktan ictİ· 

esL-======;',=,====! Iünü de, üzerinde modern etike nap etıin. 
r:~ " RA TE ,, ti var diye, gözü bağlı olark 
1 :;eç,mler~1e bir genç adanı, 
d ük küçük, kıymetlı kıymet

cçki v.1 yeni ne kadar ka
ı ve şölırei sahibi vana. hep 
e bir den bir tek kelim1 i!;, 

0 1te dedi ve bu frenkçe ker:me 
a~'sahte., "kalp., teklinde ter
d'ııe etti. Mahmut Yesari Bey 
~alıi günde yazdığı bir makale 
leo rate kelimesinin manl.aını 

·di. Uzun uzaı!rya izah ettik 
"--" sonra ( Rate bir tek kelime 

Burhan Ümit Beydir.) di
r. Zarif ve nük\edan toplu iğ 
rate bahsini ~öyle bitirdi. 

O rate değil gate dir. 

Giulio Mongeri 

Şair Ahmet Kudsi beyin modern 
san' at hakkındaki fikirleri 

San'at hayati her gün y-i 
temay~llerle çalkanır, fakat bu 
temayüllerin çofu " moda., nın 
yeni bir aafhasından batka bir 
fey değildir. "Modern aan'at,, 
dediğimiz zamn elbet bunu ku 
detmiyoruz. San' at, herhangi 
bir devirde, hakim olan zihni
yetin tesiri altında kalır, ve 
devirlerin haleti ruhiyesine, te 
hassüs tarzlarına göre san'at 

•. 

' 
I 

muayen bir istikamet alır. Bu
gün biz, "Güzel., in yeni bir ifa 
desinl bulmak için yapılan tec
rübelerin aldığı istikamete "mo 
dem ıan'at., diyoruz. 

Bu İstikameti tayine gelin· 

Ahmet Kutsi beg 
et.: Bunda görüşler çok başka: 
dır. Bazıları, devrimizin hakiki 
yeni bir Rönesans olduğuna 

.. 

G!çenlerde Bükreşte büyük hava merdsımı yapılmış ve 
kral Karo! ile prens Mihael l:u merasimde hazır bulunmuş· 
!ardır. Kral merasime şehrimizde imal edilip buradan Bük
reıe gönderilen fort otomobili ile gitmiştir. Resmimi,ı kral 
ile prens Mihaelin merasim mahalline gelişlerinin göstermek· 
tedir. 

Amerikada sıcaklardan 
766 kişi öldü 

Nev-York - (A.A.) - Bir 
müddetten beri Amerikada 
hüküm sürmekte olan sıcak
lar gittikçe artmaktadır. 
Şimdiye kadar 766 kitinin 
öldüğü ve birçok hayvanatın 
telef olduğu haber verilmiı· 
tir. 

Detroit' deki F ord fabrika
ları dökümhanesi sıcakların 
artuıaııı yüzünden muvakka
ten faaliyetini tatil etmiştir. 

Bu dökümhanede çalışan 
işçilerden 240 tanesinin te· 
davi altına alınmasına lüzum 
görülmüştür. Bunlardan biri 
ölmliştllr. 

Varşova' da bir grev 
VARŞOVA, 1 (A. A.) - Şehir

ler araaında nakliyatta bulunan tak-
siler ile otobüsler dün gece grev 
ilan ehnişlerdir. Civarda ikamet 
eden 16,000 kişi bu suretle işlerine 
gidemiyeceklerdir. Şoförler sokakla· 
rın bozukluğunu protoıto için bu 

grevi ilin etmi1lerdi.r. 

iki düşman kardeş 
SAlNT-SEBASTIEN, l (A. A.)

Ahora gazeteıinin bir yazısına göre, 

Vergarau' da intihabat esnasında bir 

kitinin ölümüne sebep olan vak'alar 

dolay11ile vahim hadiaeler çıkması 

ı beklenmektedir. 

] Vergarau ve Eibar köylerinin aha 

lisi mütemadiyen kavga etmektedir·• 

Eibar halkından bir kaç kimıeler 
silahlanmıı olarak 6 kamyonla Ver
garau'ya doğru yola çıkmı,lardır . 
Bunların niyeti Vergarau köyünü 

ele geçirmekten ibarettir. Silô.h ola
rak sopadan ba,ka ,eyleri bulunma
yan Vergarau'lular arasında büyük 

bir telaş ve korku baş göıtermiıtir. 

Meksikada haydutlar 
MORELIA 1 (A.A.) 

tlaydutlar Penjamillo kasaba
sını yağma etmişler, ahaliden ' 
ekserisi çocuk olmak üzere 18 
kişiyi öldürmüşlerdir. Federal 
kıtaatı haydutları takip etmek 
tedir. .................................................... -

Avam kamarasında en 
çok söz söyleyenler 
LONDRA, 1 (A. A.) - Avam 

kamarası gazetesnin yazdığına naza 

ran 28 teırinievvel 1930 dan yortu· 
lara kadar devam eden Avam kama-
rası içtima devreıi esnasında en çok 

söz söyleyen Sir Euıtach Percy ol
muıtur. Mumaileyhin müzakerat es 

nasında nutukları 175 sütun tutmak 
tadır. 130 sütun ile Kont de la Warr 
ikinci gelmektedir. Sonra ıırasile 

Helbert Samnel, Graham ve Lloyd 
Georgea geliyorlar. Baldwin bnniıbe 
sükuti ad ve itibar edilmektedir. Mu 
maileyhin beyanatı ancak 85 sütuı• 
tutmaktadır. 

Poseidon tahtelbahri
nin kumandanı 

WEl-HEl-VEI 1 (A. A.) - Çin 
sularlnda bir Çin vapuri.le çarpıp.· 

rak batan Poseidon deniz altı gemi-
ıini.n süvariıi divanıharpte yapılan 

muhakemesi neticesinde "tedbirsizce 

bir manevra yapmıt olmakla'' itham 

edilmiı, kumandanlıktan azil ve tid
detli tevbih cezaaına mahkum ol
" muıtur. 

Zeppelin lngilterede 
LONDRA, 1 ( A. A. ) - Graf 

Zeppelin balonu dün sabah Friedric
hıfen'den uçmuı ve öğle üzeri Cro
mer üzernden 100 mere yük•ekliğin. 
de geçmittir. 

Balon şimale doğru S- Carboreuır 

isti.kametinde yoluna devam etmiıtir 

Kuerfe, canavarı dün 
idam edildi 

DUSSELDORF 1 A.A. -
Yarın sabah Dusseldorf cana va 
rı Kuerten idam edilecektir. 

Bir müsademe 
Bükreş, 30 - Bükreş cİ· 

varında bir ş"mendifer geçi· 
dinde tirenle otobils arasında 
bir müsademe olmuş otobüste 
bulunan çocukların bir çoğu 
ölmüş ve bir çoğunda yara
lanmıştır. 

Albnlar bulunamıyor 

::e:1pini, zevcesi ve ama heykel tıraşın 
Mme Seapinin heykeU 

ycptıjı 

1 kani oldukları İçin bugünkü 
1 san' at teşebbüslerini yarır. ın 
' ilk müjdesi telakki ediyorlar. 

kavrayış, anlayış, vaziyetleri ih 
das ediyor.Medenimemleketler 
de mütefekkirleı-, san'atkirm 
tecrübesini büyük bir dikatle ta 
kip ededursun; bizde henüz 
"modernizm., iptilasının geçici 
sathi "moda., salgınlarından 
ileri geçemediği görülüyor. 

Londra, 30 - Harbi umu
mide Ostend açıklarında ba
tırılan Felemenk gem'sindeki 
altın külçelerini çışarmak te· 
şebblisünde bulunan Sunder· 
land limanına mensup tahli
siye gemısı taharriyatında 
muvaffak olamadığından av· 
det etmiştir. 

Kaptanın kederi 27 
sene sürdü 

Kör hegkeltraş ' 
Georges Scapini deki kuvvetli irade 

. Dercettiğimiz fotoğraf, bir 
•; aanrn iradesinin nelere kadir 
doğunu belağatle göstermek
dir. 

r . 
Parıs meb'usu Jorj Skapini, 
ıyük harpte, gözlerinfkaybet 

r Bu facianın kederi altında 
~- B.neviyatının mağlup olmama 
ı· için, fedakar adam her çare 
;f 1 baş vurdu, ve muvaffak oldu 
e gün, Paris meb'usu Scapini 

"zü görenlerden ziyade, haya 
her cihelinden muvaffak o

~ n bir adamdır. M. Skapini, a
'1 bisiklete b:ner, eskrim ya

ır ve yüzüciidür, yazı makina 
j kullanır, ve zekan ı ve ilmi sa 

yesinde, Paris meb'usluğuna 
kadar yükselmittir. 

Mösyö Skapini son zamanlar 
da §&yanı hayret bir şey daha 
yaptı. Görmeksizin, mükem
mel heykeller, büstler yapma
ğa başladı. Eserine başlama
dan eve!, Skapini, ellerini mode 
lin yüzüne gezdirmekte, sonra 
çamuru işlemektedir. Bu suret 
le yapmağa muvaffak olduğu e 
serler, incelik ve hassasiyetlik
lerile, herkesin heyecan ve tak 
dirini celbetmişlerdir. 

Resmimiz, Mösyö Skapini 
ve zevcesini, ve ima meb'usun 
yaptığı madam Skapininin büs 
tünü gö~term ~ktedir • 

Bir takımları da var ki, henüz 
kuvvetini deneyen büyük, beşe 
ri bir hamleye intizar ediyor
lar. Bunlar için modem telakki 
edilmesi lazımgelen san'at, dün 
ile alakasını bütün bütün inkar 
eden "revolutionneaire,, tema· 
yülleridir. Nihayet, "Modern 
san'at., denilince onu sadec.ı bu 
günkü hayat tarzının aldığı ta 

Ahmet Kutsi 

Ali Sami Bey 
Pariste iki su;u boya 

teşhir etti 
havvüle göre tavs;f etmek iste Resamlarımızdan Ali Sami 
yenler de vardır. Bu cümleden Beyin Pariste Societe dcs artir 
olarak devrimizin mimariye o- tes F rancais'in bu seneki sergi
lan fazla inhimaki, tenazurdan sinde iki sulu boya eseri teşhİ'r 
nefret, resimde "perspektiv, in edilmiştir. Pariste çıkan "Les 
inkarı, musikide, edebiyatta a- artistes d'aujourd'hui,, mecmu 
ni seri ihsaslar tevlit etmek me asıtıın son gelen r.üshasındaAii 
yelanı hep yeni zaman hayat Sami Beyin ve e;;erlerinin fotoğ 
tarzlarının zaruri neticeleri ol- rafi ile birlikte tercümei hali bü 
mak üzere addolunuyor. yük sitayişlerle dercedilmekte-

Modern olarak tavsif ettiği- dir. Ali Sami Bey 1925 senesin 
miz bugünkü san'at tezahürle- ı de Londrad~ bir hususi sergi 
ri, işte bizde böyle bir tekım yapmıştı 

Londra, 30 - Bundan 27 
sene evvel Valparaiso vapu
runun garkında kerısı ile ço
cı:ğunu kaybeden ticareti bah· 
riye kaptanlarından Charles 
Pe:ry bunca yıldır devam 
eden kederini :·enemeyerek 
intihar etmiştir. 

Çelik kralı vefat etti 
Londra, 30 - Çelik kralı 

sir Hugh Beli ölmüştüri Ken
d;si Do:man Do~g ve şüre
k3.sı tarafından Sydneyde 
inşa ;dil~n muazzam köprü
nün küşadını yapmak istiyordu 
ve bunu gaye ittihaz etmi~ti. 
Sir Hugun kızlarınd ln b'ri 
Mısır ve Arabis: anda tetkik 
~eyahatları yapmıştı. 

... 

(mlMuhablr mektupl;..:~ f ~~· 
Salihli gün geçtikı ~ 

eski halini buluyor1 

Son zamanlarda gençler arasında 
spor faaliyetleri arttı 

Salihliye umumi bir bakıı 
SALiHLi - Yunanldar tarafın- ref vermekte olaa bu irfan yurdun

dan yakılmıı olan Salihli şimdi ge- da 514 evladıvatan senç Cümhun 
ne eski halini bulmak üzeredir. yetimizin istikbalinde milfit olınall 

Salihlide mümkün mertebe köy için ç.alıtmakadırlar. Bunlardan 195 

kanunları tatbit.. olunmaktadır ve kız ayni gaye ile bu ilim kaynağının 
çatısı altında toplanmı !ardır. &,. 

köy yolları oldukça iyidir. Yazın muallim Raif Beyle arkadatlan hu 
her tarafa seyrü sefer kabil ise de 
kışın buna imki.n yoktur. Gürdliıı 

ve Demirci şoıeleri harap ve türap 

olduğundan kıtın buralarla muvasa

la münkati olmaktadır. Alatehir ça
yı Üzerindeki (Taylan) köprüıü ha 
rap olduğu için çaydan geçmek ve 

azgın Gediz taştığı zaman kayıklar
la muvasalayı temin eylemek mec~ 

buriyeti vardır. Kazanın köylerinde 
telefon yoktur bir çok mütkilata 
rağmen gene Adata, Y eıil ova ve 
Tepecik gibi karakollara elefon lem 
dit olunmuıtur. Evvelce her tarafa 
telefon varken teller kopmuı ve ba 
kılmamı§ olduğundan timdi yenisini 

de yapmak güç oluyor. Maahaza te 
lefon gibi mühim bir vaaıtai muha
bereyi ihmale gelmez. Gayyur kaza 
kaymakamile jandarma kumandanı
nın himmetleri bu iti de meydana 
getireceğine şüphe koytur. 

Maarif 
Salihli kazaıının 13 köyünde 

mektep vardır. Dahili kazada 31 mu 
allim 1000 küaur talebeyi okutmak
la mqguldürler. Mektepteki çocuk
lara himaye hey'etlerinden bir faide 
temin olunamamaktadır. 

Muallimler bir. iii 
Merkezi kazada ve en itlek bir 

caddede bir salon açılmıttır. Mual
limler beynindeki samimiyet ve te
sanüt onları her zaman bu ıalona 

toplamaktadır. Meıleki konferanılar 

burada verildiği gibi mevcut gazete 
ve risalelerden de burada iıtifade o-
lunur. -

Altınordu mektebi 
Yedi sene evvel kurulmut olao bu 

mektep merkezi kazanın bir pn·lan

tası ve bir şaheseridir. Genit bahçe 
si ve güzel manzarasile kan.bay,. şe 

yük bir şevk ve hevesle vazifelerini 
yapmaktadırlar• 

Namık Kemal mektebi 
Bu mektep henuz iki dershaneli

dir. Bina emvali metrukeden alın-

mıı alelide bir evdir. Burası mek
tebe elverişli olmadığından kasaba
nın en güzel bir yeri olan ZeytİnliJ, 

te muhteıem bir mektep daha ya. 
pılmaktadır. Mekt~bin mev<;ı!du 6!1 
talebedir. 

Belediye 
Belediyenin senevi bütçesi 30 bin 

lira üzerine yapdmıttır. Mevcut e

lektrik fabrikası başkaama ait iae de 
yeni seneden itibaren belediye tara
fından satın alınacağını haber alclıQı. 
1 tfaiye için bir motör pomp ve 185 

metrelik hortum tedarik olunnıuh 

tur. Fenni bir mezbaha henüz yapd 
mamıı ve liğnnla mecralar için ku
yu uıulü devam edilmeke b>dunmuı 
tur. 

Bozkurt 
Jki ay evvel bura sençlerinln te

tebbüıile Bozkurt namında bir opor ı 

yuı·du teıis olunınuttur. Bu yurtta 
spor, muailci •P müalea ili ittisal 0 • 

lunmaktadır. Aza mikdarı henÜz 8U 

kiti olup varidat taalılıüdatla temin 
olunmaktadır. Bunların tefi ilham; 
Bey namında müteıebbis bir genç
tir. Belediye tarafından bu letekkü
le bir az yardım edilmek elzemdir 

Gürpüzler 
Cehli Bey namında atetin ve cev 

val bir genç tarafından dört sene 
evvel letkil olun't'luş olan bu yur-
d ., '~·o . un mev• , .. _._ e.udan iba...,tti• 
Yüzbatı Rifat Beyin de bu teıekkii 
le mühim hizmeti oınuttur. 

R. K. 
......................................... ~ ............................................................... l 

FEN 1 E] 
Yıldız avcısı 

Amcrikada Arizona hükümeti do 
ilinde kutru sekiz metre genişliği 

1ı.ae yeni bir rasat dürbününün konu • 
ması için yeni bir rasathane inta t • 

dilmek üzeredir. Bu dürbün dunya
nın en kuvvetli ve tekemmül etmi~ 
dürbünüdilr. 

lVIotörsüz tayyarede 
bir muvaff akıy:et • .'Oı.. 

Motörsüz tayyarelerde de .,.,şıa 

bir merhaleye tahit olduk. lncitteno1m 
aç 

Almanya ve Amerika'da büyük bi'ld 
apor eğlenceıi olarak alıp yürüye.~ 

motörsüz tayyarelerin hulada:·.'..7-1..i t • mesafelere gideb!leceğini bidayette 
kimse kestiremiyordu. 

Londra'da çıkan Daily Mail gaze
tesi Manı denizini motörıüz ta}~yn 

re ile ilk geçecek zate 1000 1 ,t;;iş 

lirası mükafat vadetmİftİ. Bunun ü. 

zerine Avusturyah tayyareci Jfaırıa .. 

ren Beadmore ve Avusturyah Kro.1 ... 

feld Manş denizini geçmişlen • 

Bunlar motörsüz tayya 

motörlü bir tayarenin arka; 

karak bin metreye l1avaland, 

i 

• Ondan sonra tayyare İpi \resmi 

- ·· t · • ·r d b on motorsuz ayareyı o ırtı a a ırt. 

• "f d . • •:ı re ırtı a an yavaı yavaı ınc ın~ .. 

mıştır. Motörıü.z tayare de bin hıet. 

saatten fazla deniz üzerinde k"-•<1~ 
Manş denizini geçmiıtir. 



Bu ceket kimin? 
leniz kenarında herkesi meraka 

1 
'düşüren bir ceket bulundu .• 

Evvelki gün İstinye ile Emir Yaralı hastahanede 
~ araıında Tokmak burnun- öldü 

: sahilde bir ceketle bir §apka 
•ülmüt, ceketin cepleri ara- 4 gün evvel Fermenecilerde 

1 mış, fakt elbisenin kime ait Kerim oğlu Hamza tarafından 
1 'uğunu gösteren bir vesika muhtelif yerlerinden yarala-
lunamamıştır. nan Rizeli Tosun oğlu Musta-

eketin cebinde bir cep saati fa kaptan hastanesinde ölmü!-
1 not defteri, ile 23-4-931 ta tür. 
1 .inde Doyçe Oryant banktan Katil Hamza henüz derdest 
,i{mit bir fatura, bot bir port edilmemiştir. Taharrisi için bü 
, , fantazi bir muhtıra çıkmıt tün karakollara emir verilmiş 

1 
.at bütün bunlar sahibinin tir. 

. riyetini tesbite medar olama Otomobil kazası 
( 

ı' 
2tır. 

pcuk meme ağzında 
öldü 

,. 

alatta karabaş mahallesin
imitçi sokağında oturan el 
boyacısı Menahenin karısı 

.rka dün bir buçuk aylık ço 
ı ile uyurken memesi çocu
ıağzında kalıt, çocuk ölmüş 

Kahvede esrar 
{aaımpaşada uzu~ yolda 
ıyit Ahmedin kiraladığı kah 
le esrar içirildil\ haber a-
1mış, eararketler, bir parça 
1ar nargilesi ve saire ya

. ~anmı,tır. 

Otomobil kaıası 
·E~elki gece Arnavutköyün
urraf bumunda bir müsade 

: olmuş, bir otomobil elektrik 
eğine çarparak parçalanmış, 
kiti ağır surete yaralanmıt· 

c. lu otomobil şoför Sezai ye a
, 942 numaralı otomobildir 

ı müsademe sarhoşlukla vuku 
muttur. Yaralanan adam fO 
un akrabasından olup oto
bil derunünde bulunan has
bi! derunünde bulu119n Ha-
1ıdır .• Yaraları çok ailırdır. 
~&taneye kaldırılmıttır. 
··adisini evinin üstün-
1 den attı 
lalatta Hırsız çavu9ta çor
ı sokağında oturan 60 YB!ID 
Lazar oğlu Andon kendiıi
oturduğu evin üst katından 
5 metre y'Ji<cekliijinden y~ 
~rak inti_hara teşebbüs etmit 

1 
ayailı bırden kırılarak bay

ı bir halde Balat Muae"Yi has 
ıPsine nakledilınittir. 

:t\.ndonun intiharına sebep it 
i kalmıt olmasıdır. 

Maçka topçu mektepi zabit
lerinden mülazım Nuri Beyle 
zabit vekili Ömer Nhsan Bey 
rakip oldukları otomobille Y ta 
mak sıyıran caddesinden geçer 
!erken mukabil istikameten bi
siklette gelen lspiro ismindeki 
çocuğa çarpmışlardır. 

Müsademede lspiro hafifçe 
paralanmıştır. 

Kiracıya dayak 
Kasımpaşada Kesim oğlu so 

kağında 4 numaralı evin sahibi 
Saniye Hanım evini tamir ettir 
mek için İbrahim isminde bir 
marangoz celbetmit, Evin bir 
odası aBndırmalr Şahver Hanı 
ma kiralanmışmış. Saniye Ha
nım bu odayı da tamir ettirmek 
istemi9, Şahver Hanım maran
gozun odasına girmesine müsa 
ade etmemiştir. Bunun üzerine 
Saniye Hanımla marangoz bir 
olup Şahver Hanımı dövmüşler 
saçını başını yolmu9lar ve gi
dip karakola tikayet etmesin di 
ye bir odaya kilitlemişlerdir. 
Şahver Hanım hapsedildiği o

dada feryat ve figana başlamış 
kom9ular yetişerek kurtarmıt
lardır. 

Süblime ile intihar 
T akıimde Yağhane sokağın

da Semiye Hanımın evinde otu 
ran Mediha ismindeki kadın 
dün sülüme içerek intihara te
tebbüs etmit, yetitenler tarafm 
dan Beyoğlu Zükur hastanesi
ne kaldırılmııtır. 

Mediha İbrahim isminde bi 
risinin metreal imi§, fakt her ne 
dense danlmıılar ve İbrahim 
Met1ihayı terkedip gitmittir. 
M(.,· iha da bundan müteessirea 
intihar etmek istemiıtir. Süb
IUırıe fazla tahribat yaptığın
dan kurtarılabileceği tahmin e 
dilmemektedir. 

1-l•lllllU uı1111111111Ullll .. 11111•11flllllll111111111111111•11111ntlHllllllllUllllll111ı 11111-

Bu ne iş? 
·trı hin liralık bir sui

istimn! daill!" 
dakırköy Malmüdürlüğünde 
urnlsüz sarfiyat etrafında 

dı 
Maliye hey'eti 
teftişiyeainin 
tahkikatı de

vam etmekte
dir. Bu tahki
kat esnasında 
dün de bir ihti 
lis meydana 
çıkanlmıttır. 
Maliye hey'e
ti teftifiye re-

, isi Adil Bey 
!'dil Bey kendisile görü 

' >İr muharririmize bu husus 
.!emiştir ki: 
Şimdiye kadar yapılan lah 

.atta Bakırköy mal müdürlü 
de 11 O bin liralık usulsüz 

'iyat ve bu mikdara dahil ih 
& bulunmuıtur. 

r • ' ,~ de ayni dairede on 
] liralık yeni bir ihtilas bulun 

tur. 

"' ,vdet ediyorlar 
far 
unrJra ile Karaşı arasında 
mı.i" rekor tesisine çalı;an 

' bir tayyarecileri Stack ve 
ıpl·. 'in bugün öğleden 
=ra şehrimize avdetine in
lr olunmaktadır. Tayyare
r bu seyahatı muvaffakı

le yapacaklarından emin 
'uklarından bu a1<~am için 
·ı kims\!leri yeme$e davet 

•ferdir. 

ZaroAğa 
Kardif'te " icrayi lubi

yat ,, ile meşgul 
Zaro ağanın ailesi, hükUıne

te müracaatle Zaro ağ<?.nın ha
yat ve mema 
tından haber 
alamadıkları
nı ve kendisi
nin memleke
te getirilmesi
ni istemişler
dir. 

Londra teh
benderliğimiz 
vasıtaaile yapı 
lan tahkikatın 
neticesi Zaro ağanın ailesine 
bildirilmiş tir. 

Gelen cevapta "Zaro ağanın 
Kardif'te bir tirkette icrayi lu 
biyat ettiği,. bildirilmittir. Za
ro ağanın tetrinievvele kadar 
konturatı da olduğundon şimdi 
lik gelemiyeceği anlatılmakta
dır. 

Bu sirk, Zaro ağayı tehir şe
hir dolattırmaktadır. 

Maden kanunu 
ANKARA 2 - lktısat veka 

leti yeni bir maden kanunu la
yihası hazırlıyor. Kanuna pet
rol menbaları ve bu menbaların 
işletilmesi hakkında ahkam ko 
nacaktır. 

Okuma bilmeyenler 
ANKARA 2 - Resmi deva 

irde okuma yazma bilmeyenle 
rin vazifelirne peyderpey niha
yet verilmekte ve yerlerine ye-
nileri alınmaktadır. -

.. ~ 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

çıktı, nasıl kapandı? Aşka dair ne dü
şünüyorsunuz? (Başı 1 inci sahifede) 

vecibe olmak üzere takabbül edilen 
limited yapılmadı ve bu varakantn 
ahkamı tatbik kılınmadı. Üç suret 
olmak üzere tanzim edilen itilAfna
mc geri alındı ve her üç sureti de 
imha olundu. Yani vecibelerden yal
nız bana taallük edeni ifa, diğerleri
ne ait olanları İfa edilmedi. Geçen 
paı-a avans ve ikraz şeklinde geçti. 
Bu kelimleri ihtirazi bir kayıt <.1-
mak üzere söylüyorum. Şimdi iaOOt 
edeceğim. Gazetenin 4-1-931 tarih 
ve 4 numaralı nüıhaıında imzam ile 
ıunu yazdım. "Yılmaz ıahibinindjr, 

Ben oraya kendi meı'uJiyetjm altın 

da gündelik yazrlar yazacağım. Ya
kınlara ki\dar ikdama yazdığım gi
bi. 

7 tarihli nüıhasında İie &azete fU 

neıriyatta bulundu .. Bir zattan ba
hisle: CelalJfori Beyin tahsına hü
cum ederek aklı ııra Yıln1azı yere 
vurmak istiyor. Tekrar ediyoruz ki 
J Yılmaz Celi.! Nuri Beyin gazetesi 
değildir. Celal Nuri Byin ,öyle veya 
böyle hareket etmit olmasile de biç 
bir münasebeti yoktur.,, Keza 8 ta
rihli nüıhas1nda eene o zattan ba
hisle diyor ki "Yılmazı hPm Celal 
Nur · Beyin mah, hen1 de Ruın para
sile ç.;.kan bir eazete olarak göster
mek iddias-ında. Y dma;ı;ın nıt::vcudi

yeti Celil Nuri Beyin malı olnladıiı 
nı göıtermeğe kifi gelen canlı bir 
vesikadır. Bunu aörmek i.ıt~meyen 

körlere nuru baaar ihsan etmek eli
mizden ırelmez. Bu Efendiler Celal 
Nuri Beye hücum ettikçe kartıların
da Yılmazı bulamayacaklal'dır. Çün 
kü Yılmaz batkadır, Celal Nuri B. 
başka.,, 26 mayıs nüshasınd" da 
"Halk fırkasının Tekirdağı mt:b'uıu 
Celal Nuri Beyi Yılmazın •İYMetine 
müesıir bir vaziyetten m~hmaen1-

ken ve mevcut mukavelelerin fevk.i
ne çıkarak defUiğimiz anden itiba
rendir ki hakikatleri gördüğümüz 

ıribi yazmağa başladık.,, Diyor. Zan
nedrim ki mal sahibi veyahut kollek 
tif ıerik olsa idim böyle bir hareket
te bulunamazdı. Şu son neıı·i> ar 26 
mayısla vuku bulduğundan Yılmaz 
banı< kar,ı bir çok küfriyata giriştik 
ten ıonra 6 nisan tarihli bir mukave 
leden bahsediyor Fakat bu mukave
le pek eırarengiz olmak liızım gelir. 
Çünkü bunun minasını bilahara erba 
bı hukuka tahlil ettirmit ve anla
mış ki bu mukavele ile benim iııe iş
tirakim var. Hattft bir fabrikatÖI" gör 
düm. GUya kir bana ve zarar ona 
aitmiı. Yukaridaki neşriyat ile bu 
iddia araoındaki farkı göı mey er.ek 
insan dğil, karıa tasavvur erlcmt'11l. 
Gelelim bu 6 nisan tarihli makıJe
nin mahiyetine! Beyfendi. Muka,•e
le ltalyanca kontrato olmak Üzere 
fıya 1ıelir, bir madde üzerinde uzla
ıırlar. Size evvel ve ahır kac'iyyen 
ve tekzip edilmekten korknıayarak 

söylüyorum ki, 6 nisan tarihinde 

Celal Nuri ile Kadri ve ıürekası ara
sında teati edilmiş arapçası mukave 
le 1 talyancası kontrat olmak Üzere 
bir vsika yoktur. O tarihte Ahmet 
Kadri ve şüı·eki\sı tarafından bana 
hitaben yazılmıt bir mektup, 
daha doğrusu bir taahhüt senedi var 
dır. Belki bir ııün mahkemede mev
zuu bahıoluı· ihtimaline mebni bu 

huıuıi mek ' ubu neş .. edem~m. Zaten 
hususi bir mektubun neşri salAhiye
tini do haiz değilim. Y almz bu mek
tupta Kadri Beyin orıağından ayrıl
dığını, üç ayda teıkil edeceği limite 
di bir ay sonrR tetkil edece8in;, o 

Umtedden bana aksiyon vereceğini 

taahhüt ediyor. Şirket yoktuı·, veci
be İfa edilmemiıtir. Binenaleyh or
tada bir İf varsa o da redeyyiinJüı·. 
Tekrar ederim ki hiçbir mukavelem 

yoktur. Bu işte Ka~ri Beyin ortağın 
dan ayrılmasına ve limitedin niı;.an 

ayında yap1Jmaıına muvafakatim 
vardır. Neye ben muvafakat oahibi 
oluyorum diyecek olursanız cevap 
vereyim ki bana karır Kad~i Bey ve 
ferikin.in vecaibi vardır. Bu ifn edil .. 
medinğinden bu itin batka şel<le ko
nulmasında m!ıvafakatim .zaruı·i idi. 

ilk gününden son gününe kadar 
gazeteyi idare eden Kadri Hcydir. 
Ben mukaddes bildiğim Halk fırka
sının emelleri dahilinde o gazeteye 
Gazi inkılabı diye bir tefrika ver
dim. Keza AC'em mektupları ünva
nile müselsel bir fantazi yazdım ve 
bir kaç başmakale tahrir eyledim. 
Kl\dri Bey Halk fırkasının mukay
yet azasındandır. Bu sıfatla matbuat 
cemiyeti heyeti idare azasıdır. Ben 

gazeteye yazı yazdığım müddetçe 
Kadri Beyin muhalif bir yazısınr 
görmedim. Kadri Beyin bö}le şiddet 

kabil değildi. Ondan sonra bir vol
kan indifaabndan beter neşriyata 

(Başı 1 inci sahifede) 

ziye olsun, gerek iltizami bir 
gaflet eseri olsun insanların 

zetelere bir sirküler gönderdim ve mevcudiyetleri üzerinde öyle 
lazım gelen zevat" da keyfiyeti ar- müessir, öyle nafiz bir kuYvet
zettim. Meselenin iç yüzünü bilmiyo tir ki, ona mağlup olmamak, 
rum. Geçen gün aynen ~u telırrafı müstebit fermanının ağır hü
aldnn. 28-6-31 Bütün mes'uliyeıi kümlerini sırtında ta§ımamak 
hukukiyesi evvel ve ahar size aiı bu- biçare zafı beter için hiç bir 
lunan Yılmaz gazetesini kendi hali- zaman mümkün olmamıştır. 
ne terkedip ıritmiı olduğunuz<lan Atk bizi hezeyana, cinnete, 
ben de memur olduğum id11rc hızme mevte, intihara sevkeder. A9k, 
tine nihayet venneğe mecbur kal- bütün dünyayı gözümüzden si· 
dmı. Protesıo verilmiştir. Gazetenizi ter. Vicdanımız önüne dikilmit 
gelip alınız. lı'arı Kadri,, yeğine taabbüt edilecek heykel 

giri4ildi_ Gazete ile alakam olmadı

ğının neşrini kendiıine bildirdim. 
Talebimi is'af etmedi. ben de sair ı;a 

Yukarıdaki neşriyatı, ga7.etenin kendisine teveccüh edilecek 
sahibi olduğu hakkındaki ifadelerini münferit kıble olur. 
beni defetıiğine dair evvel ve ahar Halit Ziya Bey, burada kah-
neşrettiği fıkraları bu telgrafla kar- vesinden bir yudum alarak: 
şılaıtıracak olursanız, hayı·et edeni- _ Nasıl, diye sordu, cü-..~le
niz. Ben ıerik miyim? Yoksa mal sa- Ier biraz uzun oluyor, değil mi? 
hibi mi? Yokn kovulmuı bir mubar Ve ilave etti: 
rir mi? Oçünü de iddia cdiyorl~r. _ Alışılmış ta efendim •. 

1 
' 

Bugün deniz ya
rışları yapılıyor .. 

, 

Bugün Beykozda hemen hem 
bütün klüplerin iştirakile m 
simin ilk deniz yarışı yapıhy 

Şu noktayı tahlil edeUm. Malsahlbi Cümleleri küçültmek, bir kuma 
hükümetçe muteber sahibi İmtiyaz- şı işeyaramıyacakküçükparçala Çok çabıkan ve İt bilen ellerde 
dır. Ben sahibi imtiyaz değilim. Kad ra ayırmak gibi gelir bana. Ne olan bu senek; denizcilik beyetimi
ri Beyin İsmi namı müstear, hakikat diyorduk efendim .. Evet! O za zin gayreti ve Şirketi Hayriyenin 
ıe malsahibi ben i•em, iıııby :.,d- man sevdiğimizin hBl"icinde bir 1 kıymetli müzaheretile yapılacak o
mez. Bu sıfatımın hani vesikası? vücut gayesi, bir saadet ihtima lan bugünkü yarış berbalde çok 
Şöyle bir vesika olmak liozn» ;:ı cliı·- li mütasavver değildir. Biz, çır muntazam ve heyecanlı olacaktır. 

Yarıtlar her zamanki mesafeler 

lacak ve murat katezonler üzer 

olacaktır. Müsabakaların saat 

mesafeleri ve Mtt:gorileı·ini aşa 

yazıyorum .. 
di: Malaahibi diyor ki resmen mal ınarak, ağlıyarak ve hiç bir za
aahibi ben iaem de hakiki sahip filin 1 man bize verdiği bahtiyarlık 
dır ve istediği zaman imı;y~~ ~ ... . ı hissi ile kanaat edemiyerek, on 
namına tahvile mecbun>m. Kendi•i- dan ne kadar gam alırsak, dai
ni gizleyen malsahlbi de §Öyle bir ma ittisaa müstait gazlar gibi, 
vesıka vermek lftzımdL Filan gazete heyecanlarımızın, ihtiraslarımı 
filanın uhdeainde iıe de bunun kir zın hevesleri o nisbette büyüye 
ve zararı bana aittir. rek, yayılarak o ibadetgaha yll 

Böyle bir veaikayı cinle.· ve t•Y· zümüzü gözümüzü sürmek ve 
tanlar bile meydana çıkaramaz. Şe- onun uğrunda can vererek, can 
rik miyim? Bir ıirketin nasıl olaca- verirken de bu son tuhfeyi o
ğını ticaret kanunu tasrih ~tmiştir. nun piyi saltanatına atmaktan 
Fazla tafsilata lüzum yoktur. en cavidani hazzı duymak iste 

Yukarıda babıi ıreçen garip ve a
caip elıı:rafa §Öyle cevap verdim: 

"Telgrafınızı aldım. hayret ettim. 
Gazete benim olsaydı, bu güne ka
dar vaki muhalif neıriyata imkan 
bulamazdınız. Gazetenizin benimle 
hiç bir alakası yoktur. Bana tevcih 
eltnek istediğiniz bütün mes'uliyet 
cı'6ğrudan dofruya size racidir.,, 

Feysal Hz. 
(Başı 1 inci sahifede) 

~elıicümhur Hz. mioafirlerini An 
kara Palasta ibzar edilen daireye 
isal buyuracaklar ve bir müddet iı
tirahl.t buyuracaklardır. Kral Hz. 
öğle yemklerini oteldeki dairelerinde 
husuıi surette yiyecelcJerdir. 

Saat 16 da Kral Hz. Çankayaya 
azimet ve Reisicümhur Hz. ni aiya .. 

ret e<lecektir. Köıkte bir lut'ai aake
riye merasimi ihtiramiyeyi ifa ede
cektir. 

Saat 20,30 da Reisicümbur Hz. 
tarafından Ankara Palasıa bir ak
ıam ziyafeti keşide edilecektir. Bu 
vesile ile Reiıicümhur Ha'lretleri ta
rafından bir nutuk irat buyrula
cak ve Kral Hz. tarafından mukabe
le edilecektir. 

7 temmuz 1931 - Saat 13 te Bat 
vekil Paşa Kral Hazretleri ıerefine 
bir öğle yemeği tertip buyuracaklar
dır. 

Saat l 7 de Kral Hazretleri ve ma· 
İyetleri Çiftlikle biı· tenc~zühten 

sonra Marmara köşkünde çay içe
ceklerdir. 

Saat 20,30 da Irak sefiri Bey(endi 
tarafınd;ın Ankara Palasta bir akşam 
ziyafeti keşide dilecektir. Bu ziyafe
ti •'lal 20,30 da bir suvare takilJ e
dec<ktir. 

8 temmuz 1931 - Saat 13,ı5 te 
Hariciye vekili Beyfendi tarafından 
Çankayadaki kötklerinde husuıi bir 
öğle ziyafeti keşide edilecektir. 

Saat 17 de Ankara Pala.,n tara
çasmda çay. 

Kral Hazretlerinin rakip olacak
ları hususi tren alqam saat 19 da 
Ankaradan hareket edecekm. Kral 
Hazretleri istikbalde bulunon zevat 
tarafından teıyi olunacaktır. 

9 temmuz 1931 - Kral Hazretle
rini hi.mil olRn tren saat dokuzda 
Hayda1·paşaya muvasalat edecek ve 

müıarünileyh Haydarpaıada lstan· 
bul valisi Beyfendi ile Üçüncü Ko
lordu Kumandanı Pata ıaı-afından 
ıelimJanacaktJr. Bir kıt'ai asekeriye 
merasimi ihtiramiyeyi ifa eyleyecek .. 
tir. 

ikmale kaldığı için 
IZMIR 1 - Kız muallim mekte

binin dördüncü sınıfından Aliye Ha 

nım tarih tedrisinden ikmale kaldı-

rız. 

- En kuvvetli aşkınız? 
Halit Ziya Bey, bir saniye 

düşündü: · 
- En kuvvetli atkım. 
Sonra devam etti: 

- En kuvetli aıkım, çocuk
luk deliliklerimden sarfınazar 
edilecek olursa, bimcidir ve el
bette sonuncudur: 

lzdivacımın aşkı •• 
Eğer hayatımın mes'ut hl

diseleri içinde belki bütün öm 
rümün senelerine bakim olanı
nı tayin etmek icap ederse hiç 
tereddüt etmeden diyebilirim 
ki, o kuvvet bu atkındır. 

- Sevmek mi iyi, sevilmek 
mi? 

- Ah efendim ah .. Hep aşk 
tan bahıediyoruz deilil mi? Zan 
nediyorum ki, sevmeden sevile 
cek olsam bu sevilmek benim 
İçin pek müz'iç olurdu. Sevilme 
den sevsem, bu da pek acı gelir 
di. 

Atkta eğer tatmin edecek 
birsaadet mevcut ise buaevmek 
ve sevilmek hadiselerinin tam 
bir içtimaından tereküp edebi
lir. Eğer buna vüsul mümkün o 
lursa ancak o zaman sorabili
riz: Severken mi bahtiyarım, 
sevilirken mi? Sizin süaliniz ü
zerine bunu itte §U dakikada 
ben de kendime soruyorum ve 
diyorum ki sevmek, sevilmenin 
tefriki mümkün olmayan bir 
lizimesi olmak tartile ben ken 
di hesabıma sevilmekte daha 
büyük bir zevk bulurum. 

Elbette dikkat etmitinizdir, in 
sanın bütün acılannda zehirli 
bir lezzet vardır. Bunu dit ağrı 
larında, böbrek buhranlarında, 
Karaciğer sancılarında bile ket 
fetmek mümkündür. Sizi müt
hit ıztıraplar içinde kıvrandı
ran ağrı ve sızıların da-
mağınızı yakarken gizli 
bir lezzet vem bi-
berli çetnilere benzer bir 

Sırası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
17 

Saati 
13 
13,20 
13,45 
14,45 
14,45 
15,00 
15,30 
16,00 
16,15 
19,30 
16,45 
17,00 
17,30 
18,00 
18,20 
18,40 
19,00 

Amatör 
Müptedi 

" 

" 
Hanımlar 

Kıdemsiz 

Hanımlar 

Kıdem sis 
Erkekler 
Hanımlar 

Kıdemsiz 

Hanımlar 
Kıdelll8iz 
Hanımlar 

Tahlitiye 
Profesiyonel 
Profeaiyonel 

Tekne 
1 çifte 

2 " 
2 " 
3 .. 
1 " 
2 " 
3 " 
2 " 

Padıibep 

" 1 çifte 
2 
3 
2 

1 çifte 

2 " 

dirsekli 

dirsekl 

Jfes 
12 
4 
16 
200 
80 

l6U 
160 
l60 
80 
80 

120 
120 
20 
120 

} Bu yarışlar ya 
} nız 3, 31 t.ı'.":lırıı 
} d 1 •• a yapı-aca!>C . .ır. 

Proalr>"dm itibari!~ f~vkaliıde. i~ 1 muv~akıye•e başarmasını te~;· 
olan bu yarışları denızcilık beyetının edenm. - · 

-

Demir yollarında maaşlar indiril 
(Başı l inci sahifede) 

Normal maaş sistemi 
Devlet baremine nisbetle bü

yük farklar arzeden me.ıkUr i
dare maa,Iarında yapılması ta 
karrür eden bu tenkihat mem
lekette normal bir maat siste
minin yerltıttirilmesi yolunda 
atınlan ehemmiyetli bir adım 
telakki olunmaktadır. 

Yeni maaş cetueli 

Bütçe encümeni bu karara 
varırken idarede çalıtan me
murların diğer devlet memur• 
ları gibi tekaütlük vesaire mik
yasları olmadığını da nazarı 
dikkate almı§ ve idarenin ye 
ni ma&.§ cedvelini teklif edilen 
proje üzerinde yeniden tenzl
llt yapmak suretile teabit et
mittir. 

İdaredeki küçük memurların 

maatlarına dokunulmamıttrr. 
Ancak bu gibi memuriyetlerde 

maaş fazlahklan devlet bare
mindeki muadil memuriyet ma 

aşlarma nazaran yüzde Ol1 bet 
niıbetini geçmemesi karar altı 

siniz? 
Halit Ziya, B. ellerini hava

ya kalC:ırarak: 
- lıte, eledi, çünküsü olma 

yan bir niçin? Maamafih buna 
da cevap verelim: Belki sev
mek, hilkatin bütün mevcudatı 
kendine rim eden bir kanunu 
olduğu için .. Belki de hayatta 
sevmekten daha yüksek, daha 
büyük, daha leziz bir saadet ol
madığı için .. 

Belki de ..• 
Halit Ziya Bey artık devam 

etmedi. 
- Burada bits;n daha iyi .. 

dedi. 
Ben köşkten çıkarken üstat, 

elinde makası, ince bir itina ile 
yetittirdiği çiçeklerine sabah 
tuvaleti yapmağa gidiyordu. 

Altmış yaşında genç kalabil-
• 1 

menın sırrı ... 

1 na alınmıttn•. Y alruz ihtisas 
bi makbuzlar arzeden mer.ıu 
yetler için bu kayıt tatbik e 
miyecektir. 

Tiitün ve müskirat 

Encümen gelecek b,.,''<a f 
too ve müskirat inhisar;Jrı Li 
çel erini tetkik edecektir. Bu 
ki inhisar idaresinden 700 bi 
liralİk tasarruf temini muka 
rerdir. 

Makam maaşları 
Devlet demiryollarrnın bü 

çe encümeninde takarrür ede 
başlıca makam maaşları şu 
!ardır: 

Umumi müdür 600, muavi 
500, umumi katip 250, evra 
müdürıi 150,, muhasebe umu 
müdürü 400, u~umi müfetti 
550, ticaret, müteferrika hası 
lat riyaseti 400, hareket riyas 
ti 450, malzeme riyaseti 400 
yol, haber, atelyeler reislikler 
450 ter, sıhhat itleri müdürlü 
ğü 250, zat itleri müdürlüğ" 
250, müfetitler muhtelif derece 
!ere ayrılmıt birnciye 300, iki 
ciye 250, üçüncüye 225 ve dö 
düncüye de 200 lira maat tesbi 
edilmiıtir. Müfettiş muavinliği 
150 ticaret, müteferrika ve ha 

' sılat dairesi müdür muavinini· 
ne 300 lira maaş konmuştur. 

Tren ücretleri 
ANKARA, 2 (Husuıi) - Treo 

Ücretleri için yeni bir tarife tanzim 
olundu. Yeni ücretler eıkiıinden bi

raz yüksektir. 
yeni tarifeye söre, Ankaradnn a .. 

f8ğıdaki iıtaıyonlara birinci, ikinci 
ve üçüncü mevki Ücret]eri şöyledir: 

lstanbula 2564, 1871, 1190. b 
mite 2169, 1571, 999. Eskiıehrel 180 
855, 544. Afyona 1902, 3177, 876. 
Konyaya 3118, 2258, 1436. Mersine 
4870, 3549, 2190. Adanaya 4471, 
3454, 2195. Malatyaya 6418, 5464, 
3954. ayıeriye 1696, 1229, 779. Si• 
vasa 2691, 1948, 2138. lzmire 3844 
2884, 1963. 

"Mai ve siyah,, bediasını ya
ratan üstattan ben asıl bunu 

Yeni bir lise 

li bir n1uhalif olacağını tahmin et- ğından parmanganat ice:1·.;;:.k İntihara 

nıek heni beşerden olan benim içir J kalkı§tı, kurtarıldı. 

acılık vardır ki, sizi adeta 
hainane tesmim etmekten ve 
teımim ederken telziz eylemek 
ten hali kalmaz. Matemlerini 
daima eşerek, kendileri için, ye 
niden yeniye ağlamak ve sızla 
mak çarelerini bulan ve bunları 
buldukçagarip birsaadet duyan 
mariz ruhlar vardır ki, belki 
bahtiyar aşklardan ziyade bed
baht aşkların içinde inlemekten 
zevk alırlar. Ben bunları kendi 
nefsime tecrübe etmedim. Fa
kat nice sevdazedeler gördüm 
ki, hep böyle hüsran ve hicran 
labiten yolların içinde çarpına
rak, dizlerini, dirseklerini taşla 
ra çarparak kanamaktan gam 
almışlardır. 

""n bir sual: Niçin sever 
sormalı idim. 

M. Salahaddin 

BALIKESIR - Yeni ders seo"' 
sinden itibaren ıehrimizde bir li" 
Açılocakhr. 



uncu Kolordu 
ilanları 

H\llıd4.00,000 kilo o :iun aleni 
nakasa suretile sat ,n alı
aktır. İhalesi 26 temmuz 

1 saat 15 <len 16 ya kadar 
olunacağından taliplerin 

tnamesını görmek üzere 

E!llllllllllllllllllllllllllll.~ Arnavutköy'unde ~ llllllHHlllllllHllllllll~ 
:: Akıntı Burnunda Yeni Açılan ~ 
E ZEVK LOKANTA ve BİRAHANESİ~ 
_ Her gece kemençeci Satiri, udi Marko, kemani İhsan, ha- -= nende Ağyazar ve rüfekası tarafından fevkalade saz heyeti _ = Ayrıca Armonik İıtefo idareıinde Mandolin takımı :--

i •llllllllllllllllllllllUllllAllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllUlllHlllllll• 

• rgün öğleden evvel ve 
'"nakasaya iştirak elmek 
ın de vakti muayyeninde 
:uıinatlarile birlikte komis
mumuza müracaatları. 

* * * 1900 çeki odun aleni mü-
, ıkasa suretile satın alma

aktır. İhalesi 26 temmuz 
31 saat 15,5 dan 16,5 ğa 
adar icra olunacağından ta
plerin şartnamesirıi görmek 
zere her gün öğleden evvel 
e münakasaya iştirak etmek 
,İn de vakti muayyaninde 

efminatlarile birlikte komis
onumuza mürac ıatları. 

$ •• 

e 157,000 kilo ol a'eni mÜ· 
oa a>a suretile ralm alına-

aktır. İ!ıales i 26 ~emmuz 
rd&t31 saat 17 den 18 ze kadar 
erint:ta olunac~ğında'1 tallplerin 
atı<fllrlnamesini görmek üzere 

• ,ıer gün öğleden evvel ve 
agı ·· k · t' ' t k una ·as:ıya ış ır :ııc e me 

çiıı de vakti muayyeninde 
safteminatlarile birlikte komis· 
oovona müraca1tları. 

*** 00 16,000 kilo siit aleni mü-
OO na kasa . sure tile satın alına
OO caıı:tır. lba!esi 28 temmuz931 
(if saat 15 len 16 ya kadar icra 
OO o'.uııac~~ınd.~ıı taliplerin ~art
OO aınes .nı go 1 m!k üzere her 
OO gün öğleden evvel ve müna
OO asaya iştirak elmek için de 
OO vakti muayyeninde teminat
OO larile birlikte komisyonumuz· 
OO da bulunmaları. 

00 Be•inci sulh hukuk hakimliğin
al•den · 
u • Avukat Şevket Beyin müvekkille
ır. ri Leman ve Tazende Hanımlar ile 

iko Abdi, Emin, Bektaş, ve Cemal 
gdlar ve Nazife ve Nazikeda Ha-

1. ımlar ve Cavidan Hanım veresesi
~in şayian mutasarrıf oldukları Be-

iktaş Suleymanlye mahallesinde Kü 

d ük çiftlik caddesinde kain ve iki 
kuh.ıbc ve elli sekiz incir ve dut a'ğa
•Cını havi 38 numaralı bostan ile do

~1kuz dut agacını muhtevi 30 numara-
urt'I! bo>tanın izalei şüyuu zımnında a
edil ç ık artırma usulile satılması mukar

rer olduğurıdan ve her iki bostan 
135U5 z ı ra' murabbamda olup beher 
zıra .. ı.ı bir buçuk lira kıymet takdir 

til• e,Iı ~iş olduğundan talip olanların 
Liil ve Jha ziyade malumat almak iste

i· yenlcrm 9.g.q31 ta rihine müsadif 
b'~ p r gunu aa>t 14 te ı, ymet i mu

t hamnı nesı oı..\n .!02S7 liranın yüz-
at" o ı h l b~tınUc pc; akçesini müs-

tash ı e 931~G ,g 1 .o:ı >ya numarasile 
Beş ikt ş st:n mabk:-mesine müra
caat .ırı , u1n rı unur 

üt•-·-------- ---
!stanbul dördünı:ü icrcı memurlu

n• ğundan · 
Tam•mına 1160 lira kıymet tak

ini dir edil-ıı Davutpasada Çardaklıha
alı marn sokağod1 atik S cedit 9 numa-

ralı 1Hr bap lı .1nenin tamam;: açık 
IJ] artn rnaya vazedilmiş olup 9 t emmuz 
tİŞ 931 t2rihinde şartna ınesi divanhancp 
sı.. ye tc\ İ İ~ı: edii t rf"K 25 tl!mmuz 931 t .. ' 

hine m ü .. adif cuınartcs i günü saa t .ı. 3 1 
ten 15 ya kadCl r İstanbul dördüncü ' 
icra dairesinde acık artırına ile satı-
lacaktır. -

.. ı\rttrma ikincidir. Birinci artirma
sında 850 liraya talip çıkmış olup bu 

~ kerre en çok artıranın üsünde bıra
kılacaktır . Artırmaya iştirak için yüz 
d~ 7 teminat akçesi alınır. Miıtera
kım vergiler ile belediye resimleri .. 
vakıf icaresi miiştcriyc aittir. Hak
ları tapu sicillcrile sabit olmayan 
ipo tekli alacaklılar il~ diğer alakada 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma-

in 
öt 
it 

~: 
~i-

iın 
ı· 

a· 

sarifc dair olan iddialarını il~n tari
hinden itibaren yirnıi gün içinde 
evrakı müsbitelcrilc: bildirmeleri ıa
zrmdır. 

6 
Ay 
v 
A 
D 
E 
i 

E 

llNTiLlT~R SlYESiNDE 
Serin hav_a 

s A T i E 

6 
Ay 
v 
A 
o 
E 
• 1 
L 
E 

Hava Makinist Mekte~inin 
' kaydı kabul şeraiti 

1 - İkinci maddede yazılı şartları ha:z bulunanların istida 
ve vesaiki lazim~ ile Ağustosun birinci gününden it,baren 
Yeşilköyde mektep müdürlüğüne mü~acaat. eyle~~ıi lazımdır. 

İstanbul haricinde bulunup ta vazıyetler• şeraıti dt hule te· 
vafuk eden taliplerin dahi işbu vesaiki mektep müdurlüğüne 
irsıl ile alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şerait şunlardır: 
A - Türk o!mak; 
B - Taliplerin orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsiliııi 

ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve azami yir· 
mi yaşında olmaları lazımdır. ( orta mektep tahsilini ikmal 
edenlerle orta mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler 
imtihansız olarak kabul edilirler.) Şehit, malül, asker ve san'
atkar evlatlarile ecnebi dıİİnf> çakıf. olanlar tercih edilir. 

Mektep kadrosu orta mektep tabsif'ni ikmal edenleri~ 
dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil gö
renlerden usuli vechile müsabaka ile alınır. 

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

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun 
veya mahkum olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talebeler: Gedikli küçük 
zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele 
gürür'.er. (Mektebi muv~ffakıyetle ikmal e:lenler hava kıtaat 
ve müessesatında (ON iKİ) sene müddetle hava gedikli kü
çük zıbiti olarak ifayi vazife edeceklerini taahhüt ec!ecek-
lerdir. . 

3 - Müddeti tahsil İKi senedir. 
4 - Kaydıkabul mu1melesi 15 eylül tarihine ka ar devam 

edecek ve bıından sonraki müracaatlar kabul o!unmıyacaklır. 
5 - Askeri p:Iot o~mak ve 8:s~eri tayyareciliğin d!g:cr 

ihtisas işler:nde ~ ullanabilmek ıçın evvela hava makmıst 
mektebini muvaffakıyetle ikmal etmek şuttır. 

6 - Dersler.! birinci teşrin bidayetinde başlanır. ---------

BOMONTİ 
Tecri;lı~ ediniz. ~:ms:ıli arasında bu ndasctt~ hiç bir rakı yoktur 

Kilosu 200 Kuruştur. 
150, 
30 

250, 300, 500, 1000 gramlık •'••lerde 
50 60 100 200 kurufa satılıyor 

.. .., .. Her ·yerde arayınız _. .. 

Jandarma imalathanesinden: 
(2936) yem t~rl:ası (2936) kaşağı (2936) gebre (1468) 

kıl kolan (1100) çul (2936) fırça (2936) sünger (300) urgan 
(300) keçeli belleme (1468) Brande bezinden su kuvası (15~'.) 
altı kütüklü palaska (382) ön şarjür ve (1036) arka şarıür 
(155) askı kayışı münakasa ile müba_yaa. edilecektir. Kapalı 
zarfla münakasa 13-7-931 pazartesı gilnü s~at 15 de ıc;ra 
edilecektir. Şartname Gedikpaşada jandarma ımalAthanesın
de verilir. 

e ilCspor 
Anadolu, Avrupa haberle· 

rile güz:! ve renkli o'arak 
intişar etmiştir. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 

5 ;.a:~:uz p AZAR 

günü akşam• 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareket ede
cektir. 

1, . . gun"" 410J.ll,11~rah bcx-ann.ın. 
Saman, Alla otu, saz ve bu mısıl · i muh•·yyatı e<y•ya: 1 • 

1. . • d. ka 1 o o • u at Zl~8l 
u mevaddı ıptıdaıyc en Çt rı an numaralı gümrük roakbu -

11 .. 1 •-•- . l' . 1 ' zu encdı sc u oz ve Adgıt ıma tne aıt usu ,.. nı ayi ettiğimden yenisin- k 
hakkında istihsal olunan 20-11-929 m•k ;necburiyet'i>de oldu'ğ çı daar 

ih ı 'h · b t um r 
tar ve 843 ~~~~ra. ı 1 tıra .. cra 1 bulanı:ı h.itf"n Erzurum hanında 
bu defa mevkıı fule konmak uzere numaraya getirmesini rica eylerim 
ahara devrüferağ veya icar edilccc- · 
ğinden talip olanların Galatada Çini· RUBEN AVRA:ı. 
li Rıhtım hanında Robert l'erriye 
müracaatları ilin olunur. 

İstanbul ikinci icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve fü-

Zayi - Ankaranın Zıhrr nahiye 
Pelogan Topçu bölüğünden almış o 
duğum askeri vesikamı zayi ettin1 
Yenisini alacağımdan eskısinin hük 
mil yo!.,.tur. 

Kayseri vlayeti İncesu kazasın<l 
320 tevellütlü r ~ !hmet oğlu Mehme 

Askeri ihtiyaç ı çin 5000 
kilo mazot aleni münakasaya 
konulmuştur ihalesi 5-7-931 
pazar günü saat 14 te Fın
dıklıda hey'etimizde yapı'a

caktır. Talipler:n şartname
sini hey' etimizde görmeleri 
ve ihale saatinden evvel te
ıninatlarile hey' elimiz :!.e ha
zır bulunmabrı. (394) 

Seyrİsef ain ruhtü mukarrer bulunan muhtclifül 
cins ayakkabı kalıplan, dolap ve a-

•·-------------• l yakkabı bağları ve buna mümasil 
M~rkez :ı.cente;i: Galata şeyler 7-7-931 tarihine müsadil salı İstanbul mahkemei asliye bidnc 

ticaret dairesinden: 

* * "' 
Sökede bulunan askeri kı-

taat hayvanları ihtiyacı o'a:ı 
arpa kapalı :zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 20 
temmuz 931 tarihinde saat 
16 da Sökedc askeri şatınal
mı komisyonun.da yapılacak
tır. (evsafı hey' etim zde mev
cuttur) Taliplerin şartname 

almak ve münakasaya gir
mek üzer.ıı teminat ve tek
lifnamelerile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. (413) 

* * * 
Eskişehirde yapılacak bir 

askeri inşaat kapalı zarfla 
miinakasaya konmuştur. lha· 
lesi 16 temmuz 931 perşeoı
be gunli saat 14 te eskişe· 
birde 4. K. O . Sıı.tın alma 
komisyo:ıu:ıda yap lacaktır. 
Talip~erin şartname ve ke· 
şifoamesini almık üzre te· 
minat ve teklifn1meleriyle 
birlikte mezkur komisyona 
müra 1atları. (420) 

* * * 
As'rnri ihtiyaç için poıısot 

bujisi, buji k~b!csu, kanat 
bezi, şerioi, mıkarası ve kap 
lama tahtası ik i şartnamede 
olarak 4·7-931 cu'l\artesi gü
nü saat 14 ve 14,30 da Fın
dıklıda hey'etimizde pazar
lıkla alınacaktır. Talip'erin 
~artnameyi ve ponsot bujisi 
numunesini hey'etimizde gör· 
meleri ve ihale ua tinden 
evvel teminatlarile hazır bu
lunmaları. ( 426) 

Ezine ı e bayı omıç!aki 
kıtaat ihtiyacı olan dört I· a · 
lem eruk kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
9-7-931 perseınbe günü Ez'
nede askeri satınalma ko· 
misyonutıda yap , 2caktır. Ta
liplerin şutnııme ıılmalc ve 
tekliflerini v~rmek üzere te· 
rninatlariyle birWtte mez'<ur 
komisyona müracaat:arı.(406) 

* * * 
Ordu ihtiyacı için yerli 

fabrlkalar mamu'atmdan 80 
bin 486 adet kilim kapalı 
zarfla müoa'.:asaya konmuş
tur. İhalesi 29 temmuz 931 
çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada merkez satınalma 
kom'syonunda yapılacaktır. 
Taliplerin tartname ve nü
muneyi görmek ve teklifleri
ni vermek üzere teminatla
rile biri kte mezkur komis
yona müracaatları. (437) 

"' "' "' 
Ordu ihtiyacı için oıı altı 

kalem eczayı tıbbiye, dört 
kalem kodak veya ağfa filim
leri, bir kalem katkllt ayrı 
ayrı şartnamelerde oldukları 
halde6· 7-931 pazartesi günü 
saat 14, 14,30. 15 de pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartnameleri hey'etimizde gör 
meleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlar ile bey' eti
mizde haz·r bulunm:Warı.(438) 

"' "' "' 

Köprüba,ı B. 2362; şube günü saat 12 den 13 buçuga kadar 
acente5i: S 'rkecide Mühür· 1stanbulda Çiçekpazarında Fmdıkb

yan hanında açık arttırma suretile 
Scl.lnik bankasrna mcrhun ma.hk 

mece satdmasına karar verilmiş ola 
152 lulye derununda mevcut Gere 
de mab ana tiftiğin ikinci artırma. 
6 temmuz pazartesi günü saat 
iliı 14 arasında İstanbul ticarı!t boı 
1asında icra edileceğinden talip 
]anların görmek Üzere her gün S 
lanik bankası İstanbul şubesi emti 
dairesine ve almak için de ııatış giın 
borsada hazır bulunmaları !üzüm" 
ilin olunur 

darzade ha ıı 22740 bilmüıayede satılacağından talip o· 
lanlann gun ve saati mezkürfla ma

Jzmİr Sürat Postası h1llinde ham bulunacak memuruna 

( GÜLCEM
AL ) vapuru 930-5426 dosya numarasile müraca 

atları ilin olunur. 
5 temmuz 14,30 da Gala-
ta rıhtımından ka'kacakhr. ıs'u.nbul üçiıncu icra memurlu-

İdarece a~ağıda ismi 
ğundan: 

Tamamına 191 lira 25 kuruş kıy-
yazılı malzeme münakasa met takdir edilen Üsküdarda Icadi· 
ile satın alınactktır. Te- ye mahallesinde Dogramacı Simon 

o 10 d J" ( sokag· mda k .. in ~ski 27 mükerrer nu 
İstanbul beşinci icrasından: 

ıninat o ır. ila e 1 uıaralı 382 zira 12 porınak bir kıt'a 
4-7-931 saat 16,30 12100 ' arsanın tamamı 25 temmuz 931 ta-

Fiyat markalı 520 model bir ot 
mobil 8-7-931 çar~mba günü ııa· 
12-13 te Taksim meydanında bilını 
zayede satılacaktır. Müştcr 1 rı 
o gün ve vaktinde mahallindekı m 
muruna müracaatları. 

Kg. yerli ıistübü 58 kuru~· 1 rihine müsadif cumartesi günü öı:
ta ta!ibincedir. leden JOnra saat 13 ten l6 ya kadar 

llıııılmm••••••&11•mml dairemizde açık artırm.ısı icra ve 

SOÇETA IT:\LYANA 
Dİ SERVTS! MAR "TlM:İ 

KONST ANTİNOPOLİ va
puru 5 temuz pazar ( Bur
gaz, Varna, Köslence ve 0-
dese) ya gidecektir. 
BRASİLE vapuru 7 teın· 

muz salı (Si!mar Levant Eks
pras) olarak Pire , Napoli, 
Marsilya ve Cenova ) ya gi

decektir. 
FEDE vapuru 8 tem· 

muz çarşamba Napoli, Mar
silya ve Cenov a ) ya gi:!e
cektir. 

SARDEGNA vapuru 9 
temmuz perşembe ( Silmır 
Soria Ekspr~s) o'ara1< (Ro 01, 

Mersin, Lken:'.eron, Trah'us, 
Beyrut, Hayfa , hkenderiye , 
Mesina, Napoli ve Cenova)ya 

gidecekfr. 
Tafsi'at iç;n Galatada m~r

kez rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyozlu 771 - 772 ve ya Be
yoğ!unda Perapa1as altında 
Natta Nısyonal Türkiş türist 
acenaiye Telefon Beyo;':lu 
~599 yahut İstanbulda Emin
önünJ.e İ_zmir sokağınaa 8 

' ·ı. 
numarada acente "<!H.l•illc! 

m·•rac•at Tel. İstanbu' 776 

ALtMDER ZADE MEH

MET VAPURLARI 
Lüks ve seri Karadeniz 

postası 

B••J t VAPURU u_en 6 temmuz 

Pazartesi 

günü akş!!.m Eaat 18 de 
S!rkeci rıhtımmdan hareket 
edecek iskelelere az'met 
ve avdette uğrayacaktir. 

Yük ve } o!cu İçin Sir
kec'.de Vezir iskelesi sokok 
karşısında No. 61 acenta
sine m'lracaat. Tel. 21031 

COMPAGNIA GENOVESE 
dı navigaz',one a vapore 

Birinci sınıf vapurlarla yakında 
Napoli, Barsclone, Marsilya, <.enova 
Savona, Livourne, Mesina ve Katan 
limanlarına muntazam postalar: 

Barselone için doğru posta: 
"Capo Faro,. vapuru 9 temmuzda 
"Capo Vado,. vapuru 21 temmuz-

da 
"Capo Pino .. vapuru 4 temmuzda 
Köstence, Kalatz ve İbrail için 

yakında hareket edecek doğru pos
talar: 

"Capo Vado,, vapuru S temmuz 
"Capo Pino,, vapuru 19 temmuz 
"Capo Faro,, vapuru 2 ağustos':· 
Bir ve iki yataklı harici kamara-

lar fiatinde tenzilat, yemek, şarap 
ve maden suyu dahildir. 

şartnamesı 7 t mmuz 931 tan1ıinde 
divanhaneye t?1ik olunacaktır. 

Artırıııııya iştirak için yüzde yedi 
tenıinat akça:.ı.ı alınır. akları tapu 
sı<illeri ile sabit olmayan ipotek ala
cakl: larla diger alakadaranın ve irti
fak hak sahiplerine bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarifc dair olan 
iddi.:l:larını il.ln tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerı 
ile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilleri ile sabit olma
yan satış bedelini paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

Bilcümle müterakim vergilerle be 
lediyc resimleri vakıf icaresi müşte
riye aittir. Alikadarların yeni icra 
ve ifli.s kanununun 119 uncu madde 
sine göre hareket etmeleri ve daha 
fazla mallımat almak isteyenlerin 
929-1417 dosya numarası ile üçün
cü icra memurluğun.a mi.rracaatları 
ilin olunur. 

İHTİRA t LAN 1 
•·zatülhareke tüfekler için tetkik 

tertibatı,, hakkında istihsal olunan 
2-6-930 tarih ve 916 numaralı ve 
'kendi kendine imla edilir alatı har
biye, bilhassa tüfekler i\in sademe 
teskin edici alet.. lıakkmda istihsal 

Sultanahmet dördüncü sulh ,ı 
kuk hakmliğinden: 

İstanbul telefon şirketinin Be• 
beyinde Çengelköy caddesınde r. 
kim Abötilrauf Bey zimmetinde a 
cağından dolayı ikame eylediği la 
üzerine mumaileyhin iakınctı;a 
meçh11l bulunması hasebile ilan 
tebligata kdrar verilmiş ve yevı. 
muhakeme 16 eylti' 931 tarihine ır 
sadif çarp.mba günü saat 13,30 < 
bizzat veya bir vekili mahk•m 
göndermediği takdirde gıyaben ı:
hakeme edileceği il°>ı olunur. 

İstanbul üçunciı icra d.'ıJ-esindeı 
Bir borcun ödenmesi i~in hacz 

dilmiş ve paraya çevrilme.ine kar 
verilmiş olan Fiyat marka 
31.021,320 motör n!':naralı 509 m 
del böcek kabuğu boyalı açık r< 

döşemeli dört kişilik bir ih 
yat lastikli dört kişilik az müstaru 
otomobil 6 tergmuz 931 pazarte 
günü saat 10 da Taksimde mim 
rajda açık artırma suretile satılac 
ğından talip olanların mahalliru 
memuruna müracaatları ilin olunu 

olunan 20-11-929 tarih ve 856 nu· İstanbul ikinci ticaret mahk 
maralı, ve •·zatülhareke endaht es- sinden: 
lihası için ve bilhassa tüfekler için M. M. V . izafetle Harbiye mekt 

bi müdiriyetile İstanbul dördün gaz hücresi., hakkında istihsal olu-
nan 2-6-930 tarih ve915 numaralı, Vakıf hanında ikametgah ittihaz 

!ediği 4 numaralı yazıhanede icra 
ve "endaht eslihası bilhassa tüfekler ticaret eden saman müteahhidi I..I: 
için kundak kapanma tertibatı .. hak- met Bey arasında fiyat farkınd 
kında istih~~} $:iınd:l: ~. ! ~ ·93~ t~r!~• mütevellit 560 lira 13 kuru · alac..: 
ve 960 numaralı ve "kendi kendine cia;.nından dolayr ilanen vaki teb 
imla cd ilır tüfek., hakkında istihsal gata r~~~~n m;;,:!jızi.~~~y mahkem 
olunan 2-6-930 tarih ve 914 numa- ye gelmemiş olduğundan bi~" 
ralı, ve "bizzat imla edilir ttifek., yabında tahkikat icrasına karar·, 
hakkında istıhsal olunan 2-6-930 ta· rumiş ve evrak ve miıddci vekilı 
r.: ve 913 numa ralı, ve "kendi ken- vukat Süleyman Tevfik Bey tara•ı 

dan mübrez mukavelenameler ve r 
dı: ç dolar tiıfek., hakkında ist .sal mi tezkere o unmuş olmakla i ' 
olunan 2-6-930 tarih ve <ıl2 n~- evrakın okunduı;undan bahis ; c ~ 
ralı, ve tüfekler ve bilhassa kendi ameleli gıyap kararının tebliğıne l 
kendine imla edüir tllfekler içın ön rar verilmiş ve cou.ımelata müdd 
şalu ., hakkın"• istihsal olunon 2·6· aley tarafından beş gün zarfında 1 
930 tarih ve 91 7 nı:ın ral. ihtıra be· raz edilmediği ve mahkemeye < 
ratlarınm bu defa mevkii fiile kon- gelmediği takdirde müddei vekili 
mak üzere ahara devrülcrag veya rafından dermeyan edilen vakıalar, 
. . • mübrez evrak muhteviyatı kabul 
ıcar edılecegL,den talıp olanla' n ı'kra ed'l · l -r ı mış sayı acagı ve ta "k 
Galatada Çinili Rıhtım hanında Ro- ı tın 19-7-931 tarihine müsadif• 0 

bert Ferriye müracaatları ilan olu- günü saat 14 e talik edildiği v:?• 
nur. J suretin bir nüshasının mahkcm ışd 

vanhanesine irsal kılındığı her m 

B •1 d" d'· ü lh h k k h. cibi karar tebliğ ve ilan olWUU" eyog u or unc: su u u a • 
kimliğinden: 

Hacredilerek vesayet altına konul 
muş olan Rebekanm uhdesinde bu
lunan: 

1 Beyoğlunda Şişhane karakolu 
civarında eski Şişhane ve yeni Mek
tep sokağında 16 numaralr hanenin 
l 200 lira kıymeti muhammeneli S-1 
hissesi. , 

2 - Galatada Yenicami mahalle
sinde Mahmudiye caddesinde 25-27 
numaralı bila hava iki bap dükkanın 
500 lira kıymeti muhammcneli 120-
12 hissesi. 

Açık artırma suretile rüsumu tel-
1.iliycsi ve ihale pulu müşterisine aıt 
olmak üzere 30-7-931 perşembe gü· 
nü saat ıs te satılacaktır. 

İstanhul ikinci ticaret rc~hkeme 
snden: 

~ci 

Aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Ala
\.:adarların yeni irra ve ifl3.s kanunu
nun 119 uncu ınaddcsi hük:rıüne gö 
re tcvfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla mallımat almak~ isteyenlerin 
930-587 dosya numarasile memuri
yetimiıe müracaatları ilan olunur. 

--------·-----· S,imali, cenubi ve merkez.. Ame· 
rika için doğru konşmento verilir. 
Fazla talsi!St için Galatada Havagim 
yan hanında Laster, Silbcrınann ve 
şürekisı vapur acentesine müracaat. 

Talip olanların pey akçesini ha
milen mezkilr gün ve saatte Beyoğ
lu dördüncü sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmalan lüzumu ilin 
olunur. 

Müflis İbrahim Lütfi Bey ve I< 
malnasi şirketine ait olup İstanbul• 
Bahçekapısmda Tip Top kundu 
mağazasında mevcut bulunan mas 
dolap, lüks lambası ve buna miıır. 
sil sandalya ve saue eşyanın aç 
artırma suretilc satılmast mukadd 
ma ilan olunmuştu. Yapıla, miı 
yedede mevcut eşyaya verilen kı 

met hattı layıkını bulamadıgın' 

ikinci defa açık artırma gur t 

temmuz 931 tarihine müsad.ı. .. 
şamba günü saat 10 da alenen n1 

zayede ile satılıruisı ve ht .. u bul ı 
dığı takdirde ertesi gun m zay 
ye devam edilmesi takarrür c•mıs 
Talip olanların ycvmı ve vakti T"' 

kurda Bahçekapıda Celal Bey ~n 
si altındaki Tip Top m ğ.ızas• 
hazır bulunmaları il.:in olunur 

:r: 

b 
so 
'6. 

.. 

İstanbul yedinci icra memurlu
~undan · 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
~arrcr ma:t r.1otör- bir adet yeni 
E'ilanya makinesı ~-7-931 çarşamba ' 
~u., i s;1at 9 d~n ı n . l kadar Orta
dyde Tramvay caddesinde 8 numa
a lı ma r 

0
• T evfik Efendinin ma 

.{azas Oniindc ikinci artırması icra 
e<lle Cl!lnden t.ılip olanların yevrr.i 
ne k"r•la ha 1 - b · lunacak memuru 

KIZ KULESi 
PARK ve 

Vesaiti 
PLAJINA 

Nakliye 
°(öprüden S.:ılacık ve Üsküda'ra gece ve gündüz m:iteaddit 
yapurlar, Haydar Paşa, Çııml:ca ve Üsküdardan tra~vay, 
gece avdet için Çcngelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Uskü
,' ar ve Kadıköyilne hususi otobüs ve gece yarısına kadar 

Farkı fiatı müteahhidi ev· 
vele ait olmak üzre 10,000 
kilo motorin yağı aleni mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
25Temmuz93lcumartesi 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-

Telefon B.0.641-647 

Yediğiııizi hazmetme\<, genç, 
dinç kalmak iıtermisiniz? 

daima 

Doktor SANDOW 
FRUCHT Salz 
meyva tozunu alınız:. 

,.. Mill iyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muhbra, Reçete ve fatııralar re:ıkli olarak el ve dıva• 

ilinlan yapılır. Fiatlar mutedild r. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahsu a 
- • Telefon 243111213 



kitapçılarda arayı 

MÜSHİL "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağrı vermez. Deposu: 81:~:t:pı ZAMAl\J--B-il 
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Susuz, Sabunsuz, 
Fırçasız 

1 T ı B I ' olmak 
dakikada Y için 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
• cı ketide 11 temmuz 1931 dedi 

Büyük ikramiye 
200,000 Liradır 
Aynca: 50,000 .. 40,000 -
25,000 -15,000 - 10,000 -

LİRALIK iKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

EmiiıÖnÜ Mal müdir
liğinden: 

Hidematı vataniye tertibinden maaf alanlann Haziran :!#Jl 
maaşları 6/7 Temmuz pazarten ve salı günlen Eminönü Mal 
müdürlüğünden verilecelti . 

Devlet Demiryolları İdaresi ilanları 
ldaremız için pazarlıkla mubayaası mukarrer (Hırdavat, 

Cam, MUfamba cilası, Elektirik malzemeıi, Zift ve saire gibi) 
(43) kalem malzemenin m6fredat cetveli mağaza dairesinde 
tetkik edil mittir. 

6 Temmuz pazartesi ,tınU pazarlığı icra kılman if bu mal
zeme için izahat almak arıu edenlerin cumartesi ve pazar 
günleri . mağaza mubayaa kısmına mUracııatlan ve numune
leri teklifat ile birlikte verilmemİf olan fiatlann nazan dik
\ate almmayacajı ilin olunur. ... 

Kremini kullanınız. Yumuşak muattar ve mükemmel bir 
cildiniz olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECiP 
biraderler, IZMIR: MARGONATO ve DANON ecza de
poları, TRABZON: KIT ABI HAMDI, Ka1tamonu Arif 
zade Elektrik evi ve lıtanbul Bahçekapı Zaman ve Hasan 
ecza clepolannda ve billllııum mqhur ıtriyat mağazalann:da 
bulunur. Deposu Yeşil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

IST ANBUL VILA YETi 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI ._.. __ 

KİRALIK ARAZI VE ODALI ANBARLAR 
No. 3 CobançefDle caddesi Ali bey k6y6, Hask6y, timalen 
Emin efendinin iıgalindeki erazi prben Tq köprü dereai 
prkan ve cenuben Çobançe,me dere ve caddesile çevrilmit 
llç dön6m iki evlek erazili metr6k cephanelik anbarlarından 
d6rt odalı iki anbar ile diger harap d6rt odalı bir anbar üç 
sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 150 lira 
kiralamak açık artbrma 5 temmuz 931 pazar 15 Defterdar-
lıkta. (M-26) • 

Tahta münakasası 
Pendik Serom 

dürlüğünden: 
Darülistihzarı 

Adet 
1000 
600 
700 -2300 

13X28 X 40Q 
13x72 x 400 
2x22 x 400 
Yek\ın 

•• mu-

Pendik •erom dariılistihzarı için alenf mUnakasa suretile 
mübayaasına lüzum görülen yukarda mıktar ve ebadı g6ste
rilen 2300 adet sandık tahtası 25 temmuz 931 tarihine mü
Mdif cumartesi gilnil saat on dörtte ihalesi İcra olunmak 

üzere mllnakaaaya konulmuıtur.Şartnamesini görmek isteyeeler 
her gün Peadikte ıerom darUlisf;ihzan müdilrlDğüae, Fındık
İıda a-llzel san'atlar akademisinde ylikıek mektepler muhase
beciliğine ve münakasaya İftİralr etmek iıteyenlerin dahi yevm 
ve saati mezkurda mezkür muhaaebecilikte müteıekkil m6ba
yaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Balıkesir ·Evkaf mü
dirliğinden: 

Bandırmada İllf& edilecek ı "z dlikkin ile Evkaf dalres;
ve albnda iki dükkanın infaaı., l-6-931 tarihinden 11-7-931 
tarihine kadar bir ay m6ddetle ve kapalı zarfla mllnakuaya 
konmUfhır. Şeraiti münakasa}IJ ve inşaat ıartnamesini anla
mak ve görmek isteyenlerin Balıkesir Evkaf mlldürlüğiine 
veyahut lıtanbulda Evkaf inpat mDdUr muaviJ?.qğ_i~t idur;- 1 
caatlan, "!'aliplerin yevmi ~ale o~ ll:J.;,e~! cum~rteai günü \ 
aaat 17 dıye kadar Balıkesır ~·~r mltdGriyetine teklifname• 
!erini tevdi etmeleri. .,,. • ••· 

• ...: _ .,1 ... ı... 1 - . 
IiiŞaat münakasası -OL t<8tJ~"'l 

T"" ••• , . 

~ -:•"t''t-encliıı: Tuzla araaında klin " içme ,, namlle maruf su 
mahalline gidip gelecek yolculara bir ıubulet olmak üzere 

1 bu sene de 3-7-931 tarihinden itibaren itideki katarlar 
J 

mezkür mahalle kadar devam ettirilecektir. 

J K&pr6 Haydaapap içme 
Katar No. hareket hareket muv. hare 
16-25 7,- 7ı35 8,49 8,54 
20.27 8,- 8,30 9,50 9,55 
24-29 10,- 10,2S 11,38 11,41 

-1 'l6-33 11,40 12,08 13,35 13,40 

Kısprll 
muvasalat 

10,27 
11,45 
13,10 
15,33 
17,25 30-37 13,55 14,2S 15,40 15,45 

9 6,56 6,57 
ı' w ~ll ~~ 

Bu katarlar seyrüsefer ettiği müddetçe 25-27-29 No. 
< Banliyo katarlannın tarifelerinde atideki şekilde tadilat icra 
~ edilecektir. Bu tadilat 3-7-931 tarihinden itibarendir. 
t 

• 

25 No. katar: Pendik 9,14, Kartal 9,21, Maltepe 9,30, 
Küçüky~lı 9,37, Bostancı 9,40, Suadiye 9,44, Erenköy 9,49, 
Göztepe 9,53, Feneryolu 9,56, Kızıltoprak 9,58, Haydarpaşa 

fı 10,05 tir. Vapurun Haydarpaıadan hareki 10,10 , Köprü'ye 
mu~asalatı 10,27 dir. 

27 No. katar: Pendik 10,28, Kartal 10,36, Maltepe 10,45 
Bostancı 10,55, Su:ıdiye 11,-, Erenköy 11,06, Göztepe 
11,10, Feneryolu 11,14, Kızıltoprak 11,16, Haydarpaşa 11,23 
tür. Vapurun Haydarpaıadan hareketi 11,28 Köprüye mu
vasalatı 11,45 tir. 

29 Nıı. katar: Pendik 11,55, Kartal 12,08, Maltepe 12, 12 
Bostancı 12,20, Suadiye 12,25, Erenköy 12,31, Göztepe 
12,35, Feneryolu 12,39, Kızıltoprak 12,41, Haydarpeşa 12,48 
dir. Vapurun Haydarpaşadan hareketi 12,53 Köprüye mu
vasalatı 13,10 dur. 

Daha fazla malumatın istasyonların !>.ekleme salonlarına 
talik edilmiı olan ilanlarda mevcut olduğu muhterem aha
liye ilan olunur. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: 

Nakliyat münakasası 
Bir senelik deniz nakliya tı 14 temmuz 931 salı günü saat 

10 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi almak üzere mübayaat ko· 
WIİ8yonu kitabetine muracaatları. 

İmroz Kaymakamlı§ındanı 
Çanakkale villyetine tabi lmroz kazasında muhasebei hu

ıuaiye akarı olarak müceddeden bir HÜKÜMET KONAGI 
iNŞA EDiLECEKTiR. 

Bedeli muhammeni yirmi 1ıia liradır. Mllnakua kapalı 
zarf uaalile yapılacak talipler metro m&rabbaı üzerine fiat 
verecekler proje ve şartnameyi fenniyeleri lmroz kazasında 
Çanakkale nafıa dairesinde ve Ankara lstanbul viliyetlerin
dedir. Mezkür makamlardan tartnameyi fenniyeleri arayabi
lirler. Temmuzun yedinci salı günö lmroz kazası kaymakam
lık makamında ihalei kafiyesi saat 16 da icra edileceğin
den o güne kadar taliplerin münakasa kanununa tevfikan 
şeraiti Jazime ile yüzde yedi buçuk dipozitolarını muhasebei 
husus=yeye yatırmaları ilin olunur. 

·~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Leyli mektepler mübaya
at Komisyonundan: 

İzmir erkek muallim mektebi esas çephe merdiveninin 
inşası ve tarafeyninin tarh ve tanzimı tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazolunmu,tur. Mevcut keşif ve plan mucibince ve şartna
meler ahkamına muvafık olarak yapılacak inşaabn bedeli 
keşfi yirmi üç bin dörtyüz altmış yedi liradan ibaret o'up 
taliplerin bedeli keşfin ·yüzde yedi buçuğu nisbeliıı de temi
natı muvakkate mektubunu ve ya makpuzunu ve ehliyeti 
fenniyelerini müş'ir vesaiki hamilen Temmuzun on dördüncü 
s..lı günu saat onbeşte lzmir erkeklisesinde toplanacak ko
misyona müracaatları ve inşaat hakkında izahat almak için de 
hergfin erkek muallim mektebi müdürlüğüne müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

...-- Fen Memuru Aranıyor-•• 
Telgraf aletlerile yazı makinalannı tanzim ve işletmek 

ameliyelerine ve saat veya buna mümasil sair şeylerin 

tamirine vak ıf tecrübeli Türk fen memurları isteniyor. 
Fransızcaya vukuf şayanı arzudur. Taliplerin ( Fen) rumu
zi:e fs tanbul 176 nurne"olu posta kutusu adresim• yazmaları 

HO ı~ "'~: .. ,,,~ "" "'' im zuhrevıı< 

Fenni bilumum otomobil 
·döşeme atelyesi 

boyası ve 

Resul Bey oğlu Alımet ve 
• 
llısan 

ika 
r. y 

Meb' 
»ostanı 

e dik 
samiınİ . 

Almanya ve Paria boya mlieaseselerinden diplomalı riyat~r 
Atelyemizi ıiyaret etmeden evvel bqka yere mliracaat etmeyiniz. iıelerı 

.... Takaim kıılau geçidi No. 9 ~ın _m 
~reaın 

Emniyet Sandığı Müdiriyetindi~!~:~, 
1 - temmuz - 931 tarihinden itibaren icra olunacak ikruat ve kabul olunacak tevcül'"ensıb 

amelatında faiz ve komüıyon niıbetleri atağıda gösterildiği ~kilde tadil edilmif oll ~~k 
muhterem mü,terilerimizin nazarı dikkatine arzeyleriz: a 

1 

ep de 
TEVDIA T içtiı 

ibariyl 
A - VADESİZ HESABI CARILI TASARRUF MEVDUATI: ( 500) liraya kadar %fl"ılmıı 

fazlaıma faiz: verilmez. çiftç' 
B - KISMEN İHBARLI TASARRUF MEVDUATI: (1000) liraya kadar % 4 fazluııılaf, 

verilmez. 20 liraya kadar h •• te 
al-hllir fulaaı için on bet p•ıreler 
"hbar ....... men 
ı ~·~r. . 

C - V ADELI TEVDIA T : Altı ay için % 5 faiz, bir Mne için !it 7 faiz, iki -e ve •• . 
fazlaaı için % 8 fah ye'." 

i C - iki sene müddetle bırakılan mvvduatm faiıi vadeain hitamında verilir, Üç ıene "."P 
daha ziyade milddetle bırakı lan mevduatm faizi on liradan dun olmamak illere her af ak 
6ç ayda bir verilir. • .. .~" 

IKRAZAT .. u 

A - EMLAK MUKABiLi IKRAZAT iÇiN: Senevi faiz ~o ~. senevi komillyon % yor. 
B - MÜCEVHERAT MUKABiLi IKRAZAT: Senevi faiz % 9, maktuan komüayon 'zin 
C - ESHAM VE TAHViLAT MUKABiLi IKRAZAT: Senevi faiz •o9, maktuan komUı~ fikrı 
Ç - TEVDiAT BONOLARI MUKABiLi: Senevi faiz % 9, senevi ,. n 11• 

$iNEKLER, bir çok 90Cukrarın ıı., ya,pına 
varmadan Olmelerln• eebeblyet vererl ço· 

cuk lehallnln elrayetlnln baflıca ammerldlr. 
Sinekler aynı zamanda her eene binlerce kl-
9lnln lSRilnllne badi olan tıro haataııtını bula,..., 
tırdıkları slbl kut palazı. lekarlatln ve hlttl ve· 
remlh bll• vaeıü.I elrayetleridlrler. Slnekle1 
mllzehrefatta yapar ve oradan dojrudan.doi
nıya yemeklerin tlzerlne konar,.Onun l(ıln evi
nizi ve kendlnllıt onlara ka"'ı ınaeun bulun-~ 
durmanız llzımdır. ! 
· Flit, sinek, elvrtelnek, pire, karınca, ırUve, . 
Uhtakuruau albl haparatı ve bunların tohum
'ıarını imha eder. Hapratı öldil~fakat in.an
lara aııll zararı yoktur. Kullanılmaııı kolaydır, 
Leke yapmaz. Fllt'I ılıter ha.arat imha edici 
eozalarla te,vlt etmeyin it .. Siyah ku,aklı earo 1 

tenekeler llzerrnde asker markasını isteyiniz, 

-FLiT PDSKl§!ATDNDZ "' 

~nn rıtıfalınizi tı11m 11111ık malsadilı Fllf. ıaıoıı 111Qh0tll tıııılıfı/'dı 11tıfmaltad11• 

Umumi Depotu : J. BERT ve ŞÜREKASI istanbul • Galaı. VoyYoda Han• , 

l1_I_s_ta_n_b_u_I_B_el_e_d_iy_~_s_i _i_la_n_I_ar_ı_I 
Arpa saman münakasası: Temizlik, Sıhhiye, İnşaat hayva· 

natı için lüzumu olan 204,392 kilo arpa ile 252,948 kilo 
saman kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin tart
name almak için levazım müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 
Arpanın teminatı 850 samanın teminab 665 liradır. Münaka
saya girecek talipler ıartname ile teminat makbuzunu, teklif 
mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesi
kayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 27 temmuz 931 
perşembe günü saat oıa bete kadar encümeni daimiye ver
meleri . 

* * * Sanyer belediye müdiriyetinden : Sanyerde Cami yanın-
daki tarik fazlası dairede mevcut şartnamesi mucibince 
25-7-931 tarihinde müzayede suretile kirayA verileceğinden 
taliplerin mezkur günde saat 10 da daire encümenine müra
caatları ilan olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi temmuzun altıncı 

pazartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler 
cumartesi sabahından itibaren ıişelerde aatılacakt.r. 

p 

Cafer F _hri Beyin pyo 
çıkardığı bu kitap ti0 rn 
besleyenlere tavsiye olıılr d 
Fiatı 25 kuru,tur. i 

...-------· 1i Ecnebi memleketle ıar 
.d .. lıtu 

gı en tuccar ve iki 

seyyahlara ok 
v 

Banla koınmer~iJ~y 
ltalyana nl 

Sermayesi 700,ooo,()(J(l!ıı 
(ihtiyat akçesi: 0 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin .. 

çekleri) satar 
Liret, frank, lngiliz lir• a 

veya doları frank ola~ 
satılan bu çekler sayesiııf.i 
nereye gitseniz paranızı ld"r 
mali emniyetle taşır ve 
zaman isterseniz dünya~., 
her tarafında, şehirde, ot/ 
!erde, vapurlarda trenler • 
bu çekleri en küçük ted 
yat çin nakit makamıod 
kolaylıkla istimal edebilİ'1 

siniz. Travellers çekleri hl. 
kiki sahibinden baıka ki.? 
senin kullanaınayacağı 

şekilde tertip ve ihtas edil 
mi~tir. 

PERTE 
Diş macununu 
En büyük vaıfı mümeyy 
kalay tüplerde oluşu ve fe 
bir diş macunu olarak ihı 
edilişidir. 

Mes'ul müdür: Bürhanedd 


