
5 TEMMUZ 1931 
---

6 ncı sene, No. 1938 

NUSHASI S KURUŞTUR 
.................................. u;111 

"* u u u•unu E#uftUft ,._. u o W'<MF$1 u u ucu unu,.n:wn ı o 2 u 
UT 

2 ncl ~nhiiede: • 
1- lstaubulun ilk ıünlerl. l 
2-Harlci ve ao'l haberler. 

3 llncll sahifede: 
1- Vapurcul.ırıa anla ma 

niçin h!sıl olm~d1 ? ı 
2 Darütınnun tıl1rç .... slnde::ı • 

tekrar tenklhat ynpılıı.cuk 
4 llncu sahifede: 

1 felek. 
2 - Hiklye. 
ll · Roman. 

5 inci sahiic 'e: 
1 - Sinema. Z- K:,dın, 3-

\luhablr me-ktut'ttı 

f 

Hoover teklifi 
ve 

1Mecliste heyeca lı mü a ereler olacak 
Osmanlı borçlan Kral . f eysal Hz. Bağdat'tan hareket etti 

Paristen ve Londradan ge- ' ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-
lcng azeteler, hafta içinde-neş- r 
r :-ililen ve mali vaziyetimiz le 
il &kadar olan iki rapordan bah
sc~diyorlar: Bunların biri, düyu
nu umumiye hamiller sendika
• JllJI raporu, diğeri de Osmanlı 
fjankası heyeti umumiyesinin 
L 0 ndrada aktettiği bir içtima-

• mecliı.i idare reiıi tarafın
dan okunan rapordur. Mali va
:Ciyetimizi tahlil ederek aşağı 
"'1karı, ayni neticeye varan, ya
"i müzayika içinde bulunduğu-
1\ıuzu takdir eden, fakat bu mü
•ayikaya karşı ayn ayrı çare
ler tavsiye eden bu raporlan ta 
yanı dikkat bulduk 

Irak 
Başvekili 

----
Dün Avrupadan geldi 

ve durmadan 
Ankaraya hareket etti 

Irak Kıralı Faysal Hazretleri ya-
rın saat on birde Ankaraya muvasa 

lat ebnit bulunacaldardır. 
Gelen malfunata nazaran Kral 

Fayıal Hazretleri dün sabah .. at 
albda Bağdattan zarif bir tenezzüh 

Hamiller sendikası, son An
kara müzakeratından bahsede
rek, temasların neden müsbet 
bir neticeye iktiran etmediğini 
anlattıktan sonra, vaziyetimi
zin ıslahı için itibarımızın iade 
edilmesi lazım geldiğini, bunun 
da ancak 1928 haziran muka
velesini tanımakla mü>nkün ol
duğunu bildirmektedir. 

Bugün Mecliste söz "tJlacak meb'uslardan Sürey_qa ( Aksany }, Şer~/ (Edirne), tayyaresi ile hareket ederek Halebe 
Ali Saip (Urfa) Beyler muvasalat etmitlerdir. 

Matbuat meselesi etrafında Mec-1 ,.ak::,:~ıu:~~~!!!d.dün~ 
liste hararetli münakaşalar olacak ~~;!!~~:::s:~::!::~1~ 

Diğer taı-ahan Osmanlı f;,r,n. 
kasım ecliai idare reiai, mali 
trı ü§külitın başlıca sebebi pa
ramızın k•ymetinde istikrar te
m' ıı edilememPsi ..!duğ.ınu söy 
ledıkte-.ı s,.,nra, bir seneden beri 
husule eelen fili istikrann i.
millerid tabii! ediyor. Meclisi 
idare reisine göre, fili istikra
rm amilleri, ithalatımızın a
zalması, kibrit inhisarına mu
kabil, lOm ilyon dolar kadar 
bir avans alınması ve düyunu 
umumiy~ kuponlarının tediye 
edilmemesidir. İstikrara yar
dım eden bu amiller ortadan 
kalkacak olursa, paramızın krJ 
meti tekrar dü9ebileceği ilive 
etiilmektedir. 

Bu amiller ;ıaaıl ortadan kal
kabilir? Osmanlı bankası heye
ti idare reisinin ifade ettiği gibi 
bir şekil de düyunu umumiye 
kuponlarmı tekrar tediye etme
ğe başlamak, yani himill~r s~ 
dikasının tavsiye ettiği aynı 
feyİ yap~ak auretile. Eğer bu 
tahlili yapan, Osman)~ ~a~~
•mın heyeti idare medıaı reısın 
den ba9ka biri olaaydı, nihayet, 
bunun, tahsi bir mütalea oldu
ğu iddia edilebilirdi. Fakat Os
manlı Bankası, ayni zamanda 
düyunu umumiye kuponlannın 
en büyük hamili olan bir mü
essese olduğu için, banka reisi
nin bu sözlerine hususi bir e
hemmiyet atfetmek lazımdır. 

Banka reisinin sözlerinin 
bir hakikat ifade ettiğini itiraf 
etmek lazımdır. ~sasen hükU
metimiz düyunu umumiye hak
kındaki son kararını verirken 
ayni endi?eden mülhem olmuş: 
tur. Gerçı düyunu umumiye 
Aruponlarını hiç tediye etmeye
ceğiz demedik. Fakat harbi u
mumiden sonra alelümum borç 
lu devletler için borç kabul edi 
len mikyasın bize de tatbilanı 
İstedik. Yani tediye kabiliyeti
miz nisbetinde ödeyeceğiz de
dik. 

I \ 
Müzakerata salı günü de devam edilm~si ihtimali 

vardır. Bu takdirde hükumet 
istizaha cevabını ancak salı günü verebilecektir. 

Yeni matbuat kanunu ikmal edilmiştir. Ailevt ve tahsl 
hususlar gazete sütunlarında yer bulamıyacaktır 

ANKARA 4 (Telefonla) -
MilJet Meclisi yann saat 14 te 
toplanacaktır. Çok hararetli ve 
heyecanlı sahneler arzedeceği 
§Üpbesiz bulunan bu içtimada 
bir çok meb'usların söz alacak
lan anlatılmaktadır. Bu meyan 
da Süreyya (Aksaray), Ali Sa· 
İp, Fazıl Ahmet, Ahmet Ihsan, 
Nazifi Şerif Beylerin kürsüyü 
iıgal edecekleri zannediliyor. 

Müzakert t aynen neşre
dilecek 

İstizah takriri 
Mecliste okundu 
ANKARA, 4 (A.A) - B. M. 

Mecliıi bugün reis vekili Refet 
Beyin riyaşetinde toplanmıştır . 

Matbuat netriyatı bakkında Fa
zıl, Ahmet (Elaziz) ve Süreyya 
(Aksaray) Beylerin Hükumetten 

için bir karar ittihaz edilmesi
ni teklif edeceklerdir. 

Diğeı: taraftan istizah takri- ı 
ri etrafında söz söyleyecek meb 
usların çok olması ihtimaline 
göre müzakerabn aalı günü ak
tedilecek bir içtimaında deva
mına intizar lun bilir. Bu tak 
dirde hükumet iıtizaha cevabı 
nı ancak salı günü verebilecek
tir. 

istizah takrirleri okunmut, Baı- Yeni kanun 
vekil lımet Paıa Hazretleri Hii- Hükumetin Meclise takdim 
kumetin yarınki içti.mada takri- d · · b k 

Meb'ualar matbuat hürriyeti e eceğı yem mat uat anunu 
. . . . rin müzakereıine amade bulun- layihası ikmal edilmiştir. E-

nı suı ıatimal eden bazı gazete- duğunu bildirmittir. hemmiyetli mevaddı ihtiva e-
leır neşriyatı hakkında Mecliste Müteakıben Veraset ve inli- den layihada matbuatın abli-
geçecek müzakeratm Türkiye kal vergiıi ve bina verıiıi ka- lana, fertlerin ıahai namua ve 
hududu dahilinde intitar eden nunlarının ikinci müzakereleri • şerefine tecavüzü idet edenle-

b·1~ 1 b yapılarak kabul edilmiıtir. • l' d kurtarmag"ı ve ga ı umum gazete erin irinci sa nn e ın en • 
hiflerinde harii harfine neıri (Devamı 6 ıncı sahifede) 
.................................. --...... ........... ,,,,,, ....••••.....•. ~ ~············ 
Türkiyede /,... · ·-
Seyahat f' 

-- -

Turing klüp bazı mü
him kararlar verdi 

Türkiye Turing ldübü son bey
nelmilel kongrelerden aldığı intiba
lala mesaisini tevıi iç.in ba:u karar· 
lar ittihaz elmit
tir. 1 - Avrupa 
paytahtlarında ol· 
duğu gibi latan
bulcla da gelecek 
seyyahlann hatta 
küçük kafileler ha 
linde bile olsalar, 
şehir ve civarını u
cuz sezmelerini te 
min için bir oto· 
kar serviıi ibdaı e-
decektir. Bunıu. 

için Turing Klüp ŞOKRO Aı.l B. 
Cook ıeyahat acenta1ile <re Ford o-
tomobil müeııeıeıile müzakereye 

baılamııtır. 

2 - Milli ıporlarmuzdan eski gil
rq usulünü ihya için Turing K1üp 
her sene Türkiyenin her taraftnda 
bir milli pehlivan müsabakası aça
cak ve bunun için bir mükafat ihdas 

' 
i 

Dahiliye Vekili Şükrü Kagtı Beg dün teıgi edilirken 

Dahiliye Vekili ve gazeteci 
meb 'uslar dün gittiler 
Pertemı.. ıünü •ehrimize ıelmit 

olan Dahiliye Vekili Şülırü Kaya 
Bey, dünkü konvanıiyonel ile Anka 
raya hareket etmiıtir. 

Amerika Reiıicümhuru Mis
ter Hoover'in Almanyayı mali 
müşkülattan kurtarmak için 
ortaya attığı teklifi, borçlular 
hakkında alacaklılann müsa
maha göstermekte ne kadar 
ileri gidebileceklerini gösteri
yor. Gerçi beynelmilel harp 
borçlarile düyunu umumiyemiz 
arasında bir fark vardır. Fakat 
nev'i ve tekli her ne olursa ol- edecektir. Bu hususta Güret Fede-
sun, nihayet borç ödemek, büt- rasyonu reisi Mazhar Beyle klüp te-

Şilkrü Kaya Bey, Haydarpllf8 is
tasyonunda Vali Muhiddin, Birinci 
umumi müfettit lbrahim Tali, Vali 
muavini Fazlı, Polis müdürü Ali Rı
za, Mülkiye müfettiıi Müfit, lma
dettin, Edirne Valiıi Emin Liman. 
Jİ.rketi müdürü Hamdi Beyler ile .ze

vatı saire tarafından te§Yİ olunmuı .. 
tur. 

çeden omikdar para aarfetmek mas~ g_i'?"öıtir, . 
;demektir. Bu da ancak imkan ~ır •kı, aya. kadar ıstihzarat neti-
nishetinde yapılabilir. Hoover-1 cesı tespıt ~dılmit olacaktır. 
in teklifi doğrudan doğruya bi- 3 - Demz turizmi ile alakadar 
zi alakadar etmemekle beraber olan turing klüp -bu yaz ve sonba
b.:...çJ,ı ile alacaklı arasındaki harda yapılacak kayık ve yelken 
münasebeti daha geniş bir mik yanılarının birincilerine birer kupa 
Yası& tesbit ettiği için bizde verecektir. Bu yarışlarda klüp tara
?1b~~"İ bir İstinat vazifesi gö- fmdan koınis.,,. olarak murahhas aza 
e ı ır.. Şükrü Ali Beyle idare heyeti azasın-

A.hmet ŞÜKRÜ (Devamı 6 ıncı sahifede.) 

Şükrü Kaya Bey bu sabah Anlıa
raya muvasalat edecek ve bu günkü 
B. M Mecli•inin mühim içtimaında 
lıulunacaktır. 

MaJümdur lt:i, 1'-tediıte bugün, 
ınuhalif gazetelerin kötü netriyatı 

hakkındaki İstizah takriri müzakere 
edilecek ve Dahiliye Vekili de be
yanatta bulunacaktır .. 

Dün Ankaraya giden 
gazeteci meb'uslar 

Uugünkü B. M. Mecliıi içtima ve 

ınııtır. 
Nuri Pata tehrimizde tevakkuf 

-
Irak Baıvekili N•ri Pş.nın 
dün trende çektirdiJimiz 
reşmİ /Altta Irak meb'us
Jarından Sülevman Bey J 
etmİyerek Kral Faysal Hazretlerini 
iıtikbal etmek üzere dün Ankaraya 
hareket etmİftİr. 

Nuri Paşa, kendilerile görü,en bir 
muharririmize beyanatta bulunarak 

demiıtir ki: 
- Kral Hazretlerinin Ankarayı 

tet..:fleri münaıebetile ben de Ce
nevreden geliyorum. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir Yunan vapuru 
karaya oturdu 

Fokas isminde bir Yunan vapuru 
dün Gelibolu'da karaya oturmuıtur. 
Geminin ha•n der ec .. i malum de
ğildir. 

Dün şehrimize 25 Sırp 
talebe geldi 

Dün §ehrimize trenle Yugoılav

ya ticare~ mektebi itlisi talebesinden 

25 talebe gelmiştir. 
•aoo••••••••••••••••••-•••••••-•-••--••••-•-
müzakeresinde hazır bulunmak üze

re şehrftnjzde bulunan l'azeteci meb' 

uslar da dün Ankaraya hareket et

mişlerdir. 

Dün giden meb'uılar Muğla Meb' 

utu ve Cümhuriyet ba,muharriri 

Yunuı Nadi, Kars Meb'uıu ve Va

k.it başmuharriri Mehmet Aaım, Te

kirdağı Meb'u•u Celal Nuri Nebi za 
de Hamdi, Ziy!' Gevher Vasfi Ra
ıit Beyler. 
Gazeteci meb'uılar, bueünkü meclis 
içtimaının çok hararetli oh•caıiını 

aöylüyorlardı... 

Aşka dair ne düşünüyorsunuz? 

J:"lüseyin Cahit Bey 
ne diyor? 

"Niçin ve nasıl meselelerini bir 
tarafa bırakalım : 

Mademki yaşıyoruz; seveceğiz ! ,, 
"Kavgalanm,, devrinin ıü

rültülü edebiyat hocaıını Hüıe 
yİn Cahit Beyin durgun ve a
ğır ıahıiyetinde beyhude yere 
ara yorum. 
"Hayatı muhayyel,, muharri 

ri, uzun senlerin yonacıu tecrü
belrinclen ınora hakiki hayatın 
adamı olmut. 

Beni sanayi ve maadin ban
kasının idare mecliıi oduında 
büyük bir nezaketle kartıladı. 
Anket için geldiğimi söyleyin 
ce cevap vermekte tereddüt e
der gibi olmuttu: 

- Böyle mevzulan daha :ai
yade gençlere sonaıuz .• 

- Onlara da 11ra ıelecek o. 
fendim .• 

- Gülümsedi: 
- Peki öyle ise .. 
Ve İtle söyledikleri: 
- Aşka dair ne mi di.ltünü- Hüseyin Calıit B~y 

rüm? ~akat ~u öyle g~i.t ~ir l ya geliyorlar ve bunlar alelade 
1 ıual kı noktaı nazar degııtik- insanlara benzemiyorlar diye in 

çe verilecek cevap ta değişebi- sanlar hakkındaki hükümler 
lir.. • . bilgiler, kanaatler değişiyo; 

Bırden bıre mevzuu bütüD mc? Aşkta büyük bir felike:e 
9üm1ılile ihata ederek düıün- uğrayabilniniz. O :ı:aman aşk'a 
düklerimi ifadede mü!kilit çe linet -okursunuz. 
keceğim. Atkta saadet bulursunuz. O 

Daha doğrusu nerden baıla- zaman atkı takdis edeniniz. 
yacağı~ı bilmiyo~. • Fakat bunlar ne ıizi, ne baıka-
Aynı zamanda nıçın ıeveraı- tarını hayatın icabatına · t . d. d ıa er 

nız . ıye . ~ ~oruyor~u?~z.. iıtemez tebaiyetle sevmekten 
Sıze bır1&1 gelse nıçın nefes menedemezler 

alıyorsun? Damarlarında kanın - Sevm-'-te. n m· ·ı k 
· · d ed' d """ ı, ıevı me -

nıçın ev~r~n. ıyor,, eae ne ten mi hotlanıraınız? 
cevap verırsınız? _Çok kere i ·rlmi bi 

S . Ç .. k" b b' . ıı ı t r su-
evenz. un u u ta ıatm al. Ben aevmedikt k 

· · · k d - b' 'h · en sonra ar-
ıçımıze oy ugu ır ı tıyaçtır. •ımdalrinin • beni s • d 
A t k · b · d' _. . k T evmesın en r ı sız unu ıate ıgınız a- bana ne? -
dar süsleyebilirsitriz. Olsa olıa bu İni öh 

Aşk, bir kanattır, onunla ıu tini okıayabilir' baz=
1

~ 1 ~o. 
sefil dünyanın yukarılarına u- hit bir dert tetİol eder a nıut-
çarız diyiniz. Herhalde aak bahıi~d~ 

H h ld . . 1 -,. ara. er a e nıçın ve nası me- nacak •ey hem sevmek h 
lel''b' fbk T• 'eDJ s~ e~ı.n~ ı~ tara a ıra anık mukabele ııörmektir. 

dı:~bılınm kı yaşıyoruz, seve- Mukabele ıörmeyen bir atk 
cegız. ta hoıa gidecek bir taraf tasav 

Fakat, siz buna itiraz edebi- vur edemiyorum. 
lirsiniz. Dünyada aık nedir - En kuvvetli atkım hang ·• 
bilmeyen İnsanlar da vardır di- ıi?-. Miiıaade ederseniz bu 

1 
_ 

b·1· . . su 
ye ı ırsınız. alinize cevap vermeyece"' 

B·1 b · dd' ıım. , ı mem .. u ı . ıa tama.men Bir insanın kalbinde mütecea-
dogru olabılır mı? Noktaı na- siı. sözlerden izade kalmas · _ 
zar .doğru olsa bile iıtiına kai- cap eden bir yer bulunm~~. 
deyı bozar mı? Galatı tabiat dır!. • 
bir takım mahlüklar da dünya- M. SAL.A.HADDll'\ 

Politika 
Falih RIFKI 

CÖMHURiYETÇi 1 dllşlrünü, ya taç kölesi idiler 
Cümhuriyetçi demek, Cüm- ve taçsız başa tahammül ede

huriyet Halk Fırkasından de- mediler. 
mektir. CiJmhuriyet Halk Fırkasının 

Halk Fırkasından olmayıp içinde, her fırkada olduğu gibi, 
ta bugün size bin sebep göster- riyakarlar bulunabilir. Faksı 
mei'fe kalkışan şahıs ya şahsi- Cümburiyetin, Cümhuriyeı 
yetler, şapka kanunundan bir Halk Fırkası iktidarda olmak
gün evvel: sızın ya§ıyabileceğini tasavvur 

- Şapka giyelim mi, giymi- etmek budalalık değilse sahte-
ye/im mi i' karlıktır. 

Diye sorsaydınız, Cümhuriyet iktidarına, an-

H .. k" d -·ıı cak Cümhuriyet Halk Fırka<;ı - ayır, mum un egı . . · -
Yahut: '!'!' 'çın.den çı~rlrr. Minareye, 
- Hayır, doğru değil! ıç~nf1ekr merdıve_nden ~rkıldığı 
Diyeceklerdi. Latin harfi gıbı.: · Ve .bu mınaremn dışın-

için de böyle söyliyeceklerdi.' da bır. kedı_!'ençesinin bile tu
Hil§fet ve Padişahlık için de tuna?ıle~e~ı ne bir çıkıntı ve 
fikirleri başka türlü olmıyacak ne bır puruz bırakılmalıdır. 
tı. NİÇiN KÖFRETMİYORUZ? 

Ha/ileci ve Padi!jahcı Rau
fun, Cümhuriyetçi ve layik ol
duğu için Halk Fırkasından ay 
nlmış olduğunu kim kabul ede
bi liri' O ve arkadaşları ya taç 

. ~ünkü fikir söylüyoruz. Bu 
lıkır/erden hiç biri hiyanct ga
zetelerinde münakaşa edilme
miştir. lşte size bir tek yazının 

(Devamı ti mcı sahifede) 
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Mari çok güzeldi 
Müstesna güzellerdendi, İkinci 
Muradın da çok hoşuna gitmişti 

Sultan Murat, fazla vakit ge 1 nalığı yapmasına meydan ver
çirmedi, Jorj Brankoviç'in kız- miyeceğim !,, 
kardeıile evlendi. Dedi ve her ikisinin de göz 

Mari müstesna bir güzelliğe !erine demirli kızgın sürmeler 
malikti. Genç prenses, lkincı çektirdi. 
Muradın pek hoşuna gitmiıti. Prenses Serenin, biraderzade 

Sıplar ve Türkler dilber pren si Jorj'a bu cezanın tatbikini 
ses Semin için parlak düğün- bir kaç saat sonra haber almıı 
ler yaptılar. tı. Paditahm ayaklarına kapan 

Meri Sernin çok zeki bir dı: 
\adındı. Bu izdivaç Bizans "- Şevketlim, dedi, bu ağır 
sarayını haklı olarak telita dü cezaya, biraderzademi nasıl re 
türmüttü. va gördünüz? Günah değil 

İmparator Yuania, Sırp - mi?,, 
Türk ihtilafının temadisini ve Sultan Murat, çok sevdiği 
bu suretle Bizansın rahat kal- zevcesine hakikati anlatmağa 

1 masını arzu ederken ,kimsenin mecbur olmuftu: 
hatırından geçmiyeo bu muaz- "- Askerlerimi mahvetmeğe 
zam ve mutantan düğünde ilk karar veren bir adam kendi kar 

lı Sırp - Türk itilafnamesi im- detim de olsa, boynunu vur
Ça zalamnııtı. makta bir dakika tereddüt et-

Hatta, Bizanslıların diliııcle mem. Maamafih, senin hatırın 
ıu dedikodu bile dolaııyordu: için ona bu cezayı vermedim .. 
"Türkler Sırplarla ittifak ede- sadece gözlerini söndürdüm Ya 
rek Bizans üzerine yürüyecek- rın gene memleketine gönderi-

n 

ler!,, yorum!,, 
Bu haber teeyyüt etmemek- Sultan Murat büyüklük gös-

le beraber, Bizans kili.elrincle termişti. Jorj'u Sırbistana gön 
dualar, münacatlar batlamıttL derdi. Fakat, prensin gözleri 

-ı< -ı< ~ görmüyordu; Semendre kalesi-
Maamafih Sırp Kralile ikin nin gizli yollarını krala göste-

ci Murat arasındaki doitluk rememitti. 
çok sürmedi. İki hükümdar İkinci Murat, Sırbiıtan cihe
beyninde yeni bir ihtilaf çıktı: tini temin ettikten sonra, Ma
Sultan Murat evvelce Sırp kra- caristan üzerine yürümüıtü. 

J 
ima (Semendre) kalesini ver- Sultan Muradın Macaristana 
mitti. eski bir kini vardı. 

Sırpların el altından Türkle Macariatan'a yürümek için, 
• \r re bir oyun oyna mak ihtimali Sırbistan'ı yıldırmıt olmak ki
ki( ni dütünen Sultan Murat (Se fi idi. Maamafih, bu sefere en 
ı v mendre) yi - çoğrafi ehemmi ziyade sebebiyet veren, Eflak 

e yetini nazarı dikkate alarak - Beyi olmuttu. 
bat geri olmak istedi; krala haber İkinci Murat, son zamanda, 
z'ıı göndrdi. Eflak beyi (Drakola) nın sah-

1 Sırp kralı muvafakat etme- te dostluğuna fazlaca kapılmıt 
um yince bütün itilaflar suya düt- tı. 
ka mÜ§tÜ. Zaten siyasi ve askeri i- Drakola, İkinci Murada Ma-
üh tilafların ne kıymeti olabilirdi? caristan seferinde yardım e-' 

2 Ufak bir ihtilaf her şeyi, bütün ceğini, gizli geçitleri gösterece 
ka tlostluk rabıtalarını kırmağa ğini, Türk ordularının zayiat 
3 _ kafi gelmişti. vermeden Macaristanı işgal e-
le Sultan Murat, İshak Beye e debileceğini söylemitşi. 
plı mir verdi; asker bir gece içinde Drakola kurnaz ve hayalper 
ili: hazulandı, kaleye hücum o ka ver bir adamdı.Sultan Murada: 
em dar ani olmuştu ki, hral bile "- Benim gösterdiğim yol
uk kalenin zukutunu ancak iki gün lan takip edecek olursanız, Ma 
n, sonra haber alabildi. caristanı ba,tan başa çi~neye-

Semendre kalesini müdafaa rek Ceı·manya'ya hatta (RoJ eden, İkinci Muradın zevcesi ma) ya bile geçebilirsiniz! Bu 
Mari Sernin'in biraderzadesi muazzam ordu b~nim idarmde 

.. Jorj idi. olsaydı, bıitün Avrupayı işgal 

•• 
Fransa ile itilaf hasıl oldu 

• 

Şu suretle Hoover teklifinin bu ay içinde filiyat 
sahasına girmesi şimdiden beklenebilir 

itila/tan 
Evvel 
Alakadar bazı devlet 

ricali 
nikbinlik gösteriyordu 

Harp borçlarının bir sene müddet 
le telıiri hakkında AmerikaReisiciim 
burunun Avrupa devletleı-ine vaki 
olan teklifini, hemen bütün devlet

ler bili.kaydü tart kabul etmiıler, 

yalnız Fransızlar verdikleri cevap
ta ihtirazi bazı kayı•lar serdetmiı

lerdi. 
Bunun Üzerine Londrada bulunan 

Ameı·ika Maliye N zm M. Mellon 
derhal F ransaya gelerek, sttdedilen 
bu ihtirazi kayıtlar etrafında bir iti
laf zemini bulmak üzere müzakera
ta giritmittir. Dört bet gündenberi 
devam eden bu müzakerelerin safa

hatını bütün dünya azami bir dikkat 
ve alaka ile takip ediyordu. Niha
yet dün gelen bir telgrafta bu mü
zakereler neticesinde itilaf hasıl ol-

Amerika (le Fransa namına 
müzakeratı idare etmiş olon 
M. Mellon "e M. Flandin 

duğunu bildiriyor. Ancak bu kua 
haberden itilafm esaslarını keatir-
mek müıküldür. Bittabi mütemmim 
telgraflar bu busuata tafsilat getire
ceklerdir. 

PARIS 3 (A.A.) - Hoover 
teklifi hakkında Fransa ile A
merika arasında c ~ryan etmek 
te olan müzakerat itilıi.fla neti
celenmittir. 

ltilıiftan enel 
PARIS, 3 (A.A)- Franıız ve A· 

merikan murahhaaları arasında mü ... 

z:ıkereler Dahiliye Nezaretinde de-

vrun ermektedir. Younı planının der 
piş ettiği veçhile" fayet Almanya 

••i~LOW.ATI 
~, ........ , ... 
Sarı 
Be ya 
MübarezesJ 
Harbin sebeplerinden biri de nii

fus fazlalığı olduğu iddia edilmittir. 
Eğer bu, bir hakilı:at olarak kabul 
edilecek olursa, yak·n bir iatikbalde 
akuyı tarkta bir muharebe beldiye
biliriz. Çünkü Japonyanın nüfusu, 
son elli sene zarfında iki misli ol
muttur. itte rakamlar: 1872 sene
sinde .laponyada 33 milyon nüfus 
varken, 1928 de nüfusu 64 milyona 
çıkmıştır Eğer japonyanın nüfusu 
bu nisbet üzere artmakta devam e
derse, 1948 senesinde 84 milyona 
baliğ olacaktır. 

Bu nüfula mukabil, Japonyanm e
kilebilen toprağı, diğer memleketle
rin arazisi ile kıyas kabul edemiye
cek derecede azdır. Mesela Fransa
nın nüfusu 40 milyondan az olduğu 

1 halde ekilebilen toprağı Japonyanın 
arazisinden 6 misli fazladır. Altıda 

bir nisbetinde toprağa iki misli nü
fus yerletmit demektir. 
Tarihte emsaline tesadüf edilmiyen 

nisbetteki bu nüfus tezayüdünün, 
Japonyayı müşkül bir vaziyette bc
rakhğt aıikardır. Fakat Japon nüfu
sunun hicretine mÜ!\aİt olan mem

leketleri de mütkiil bir vaziyette bı
ral<ıyor. Bu memleketlerin batında 

da Amerika geliyor. Amerika tim-

Rom ada 
Bombalar 
Italyan gazeteleri bu 
bombaların F ransadan 
gönderildiğini yazıyor 

ROMA, 3 (A.A) - Tiborlina is
tasyonunda vagon içinde bir bomba 
patlamıttır. Popolo di ROtllll gazete· 
sinin infilak hakkında verdiği taf
sili.ta nazaran bu vagon Modane'dan 
gelmiıtir. içinde resimleri Romada 
verilecek muhtelif emtia bulunuyor
du. Bir müfettit ve iki amele vago
nun mühürlerini kırarak lçerl gir

miıler ve eıyayı dııarı çdıu.nnağa 

baılamışlard,,-. lnfilıik eua taşınır
ken olmu,tur.Vaııonun Modane'dan 
kurıunları tam olarak geldiğine n5· 
zaran bomba hariçte faıist aleyhtar· 
ları tarafından konulmuttur. Bu fa
raziye teeyyüt etmit bulunuyor. 
Çünkü ameleden birinin elinde ec· 

nel>i banka kaimeleri bulunmuıtur. 
Bu kaimeler bombaya merbut bulu
nuyordu. Bomba, amele parayı al
mak İstediği vakit patlamıştır. 

Bir kaç zamandanberi, ltalya'run 
muhtelif noktalarında bombalar pat· 
lamatka ve bunlar kısa tebliğler şek 
!inde Stefani ajansı tarafından nril
mekfe idi. insanca zayiat olnk'\dığın· 
dan matbuat bu hadiselere büyük 
ehemmiyet vermiyordu. Diğer taraf 

tan bu nevi hidiıeler diğer memle· 

ketlerde ve bilhassa Yugoslavya'da 
da vuku bulmuştur. H~lbuki, Parİs· 

te ve Romada patlıyan bomba,ar 
gazetelerin neıriyatını mucip olmuı 
tur. Gazeteler, Roma istasiyonundA 

içinde bomba patlıyan vagonun Fran 

sadan geldiğini yazmakta ve bu ha· 
diıe il~ Pariste 1 tal yan iş idarehane· 
sinde patlıyAn ve keza ölümler ile 
neticelenen infilak ara ında bir mü· 

nasel>eı bulmaktad ırla r. "Giornal 
d'ltalia, , gazeteıi bu husuıta kat'i 
olarak diyor ki: 

"Her ıey Paristen, Fr nsanın rnü 
saade ettiği faıi•t ftleytarlarınclan 

çıkma.kt.ndır.,, - -·----Fransız parlamento-
sunda bir hadise 

U Sultan Murat (Jorj) u esir ederdim!,, • 
A etti. Edimeye getirdi. Demitti. Sultan Murat bu ca i 1932'de moratorium isriyecek olur-

di kapJarını her türlü muhacerete 
kapamışt ır. Esasen Avrupadan gi
den muhacirlere kapamazdan evvel 
de Amerika Japonlan ve çinlileri 
hudutları içine almıyordu. Ameri
kalılarm bir kabus gibi uykularını 

kaçıran bu "san oeılin.. iıtili teh
likeıi, Japon nüfuıu çoğaldıkça da
ha kat'i bir şekilde belirmektedir. 
Japonlar l\.tançuriyaya gidemezler. 
Çünkiı maişet seviyesi daha atağı o

lan ve daha ucuz ücretle çalıtan 

Çinli amele ile rekabet edemezler. 
Japonyanın elindeki adalar da nü
fus beslemeğe kafi değildir. Bu va
ziyette Japonyalılar beyaz neslin 
kendilerinden evvel yetitip te vaz'ı 
yet E ~tiği topraklara gözlerjni çevir .. 

mitlerdir. Şimali Amerika mı, Kana
da mı, Avustralya mı? Bu memleket
lere muharebesi~ giremiyecekleri an

laşılıyor. Çünkü gerek Amerika, ge
r k lngiliz dominionlım, sarı ırka 

memleketlerind~ hayat hakkı verme
nıek için birletmitlerdir. Amerika, 

Japonlann Meksika'ya bile gitmele
rini terviç etmiyor. Filipin adalan 
da Japon muhacereti noktai nazarın

dan Amerikanın ecza11ndan addedi
liyor. Bu ,erait altında Japonlara 

PARIS, 3 (A.A) - Meclis, tran
Atlantik kumpanya" h kkındaki 
kanunu 78 muhalife karşı 505 reyle 
kabul etmiı ve celseyi saat 23'e ka
dar tehir eylemiıtir. Meb'uılar fa7.• 

la asabileıerek çekilirken bi.r müd
det en eri M. l.aval'i iknaa çalışan 
M. r nldin - Bouillon bu esnada 
mumaileyhi ceketinden yakalamıısa
da M. Laval, süratli bir harek tle 
kurtulmuıtur. Diğer meb'uslar der
hal M. Franldin--Bouillon'un etra
fını alarak Baıvekili takip etmesine 
mani olmuılardır. Bu hiıdise mühim 
heyecan uyandırmııtır. 

elı Zaten, Jorj'un diğer kardeti zip hayale dayanamadı .. Ora· . sa, Fransa'nın tediye ed ceği 500 
'a de Edirne sarayında rehin duru kola'~ a inandı, ordusunu ha~e-
i yordu. ket ettirdi. 

Sultan Muradın zevcesi, bira Ordunun hareketi gıinü Edır 
Jerzadeai (Jorj) u affettirmek nede yapılan ıenlikler, beş on 
ve Sırbistana iade etmek için gün sonra (Bizans) ta duyul-
bünl<ara yalvarmıftı. muıtu. 

Jc Sultan Murat, güzel zevcesi Her kes matem içinde idi. 
nin İsrarına d!lyanamadı; Jorj "Türk ordusu Macaristan'ı İf· 

ac un memleketine iadesini emret gal ettikten sonra, avdette (Bi 
uk ti. Fakat, o esnada, prense. Se zans) ı zaptedecek!,, deniliyor 
a renin'i çekemiyenlerden bir ca du. 
u~ riye, paditaha, gizlice şu babe Bu haberi Bizans'ta istihfaf 
•
9 ti vermişti: la kar,ılayan bir kiti vardı: im 

10 "- Jorj, Scmendre kalesi et parator Yuania .. 
1 rafında yaptırdığınız bütün giz Yuanis, İkinci Muradın azim 

er li yolları biliyor. Eğer memle- ve İradesi sarsılmaz bir hüküm 
lu ketine dönecek olursa, kaleye dar olduğunu herkesten iyi bil 

bu gizli yollardan casuslar ve diği halde, bu habere neden 
kundakçılar sokarak, Türk or- inanmamtf ve dudak bükmekle 
dusunu imha edeck!,, iktifa etmişti? Çünkü, Yuanis 

Sultan Murat bu haberi alınca Sultan Muradın herkesçe meç 
fena hald hiddetlenmitti. hul bir tabiatini biliyordu: İkin 

Sırp prenseslerinden - her ci Murat, mantıki yalanlara ça 
birile ayn ayrı harp ettiği için buk aldanırdı .. ve Eflak beyi 
- bu ihanetin bir gün tabak- padişahm zayıf damarını keşfet 
kuk edebileceğini dütündü. mekte geçikmemitti. 
"- Elimdeki düşman bu fe (Bitmedi) 
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fayyare ile tenezzüh 1 
eden bir Amerikalı 
Amerikan zenginlerinden M. Cbar 

eı Day'ln tnezzüh tayyaresi ile dün 

llükr.,.ten Y eıiiuöy tayyare istasyo
auna gelmiştir. M. Day'e refika11 
refakat etmektedir ve ıehrimizcle 

lıir kaç gün kalacaklardır. 

Asını Bey dün 
Ankaraya gitti 

Yeni . ne bütçesinın tanzimi mü

eb tile Mt.i,kirat inhisan umumi 

udun.& As m ey /\.ı · k.1.r ya gitmis-

Amerikan gemisi dün 
de gelmedi 

Dün limanınua gelmesi beklenen 
Amerikan m ktep gemisi gel-it· 
tir. 

Amerikan aemisinia bazı liman
larda fazla kaldıfı için teehlaür etti
ği anlatılmaktadır. 

Amerikalıların milli 
bayramı 

Dün Amerika Cümhuriyetinin mil 
li bayramı olduğu için sefarette öğ. 
leden >onra saat 11 den bire kadar 
Amerika tabasına bir re...V kabul 
yApılm:ştır 

milyon marka al t teminat akçesi me 

ıe1e1erinde bir sureti r~sviye bulun .. 

duğu zannediliyor. Saat 23,30 oldu-

ğu halde mecli.te meşı:ul bulunan 

Baıvekil henüz ıeımemiıtir. 

Nikbinlik 
LONDRA, 3 (A.A) - Maliye bir açık kapı kalıyor: Cenubi Ame-

kanununun müzak~res i eaoaıında ı f'İka. 

Maliye NAZırı M. Snowden Fransız-

Amerikan müzakeratrnrn hüınii su

retle halledildiği ümidinde bulun

duğunu •e maamafih aldığı son ma
liunatın mucibi memnuniyet olmadı
ğını oöylemittir. 

W ASHINGTON, 3 (A.A) - M. 

Casıle beyanatında Paris müzake

ratının mükemmel surette devam et

tiğini aöylemiı ve '4Müzakeratın ne. 

ticesi hakkında biz nikbiniz.,. dernİf
tir. 

Berlinde sabırsızlık 
BERLIN, 3 (A.A) - Alınan bü

kUmeti Franıız: - Amerikan mÜza· 
keratının neticeıini sabırsızlıkla bek 
lemetkedir. 100 milyon marklık kre
di tamamen tükenmittir. Zannolun
duiu- nazaran Reichsbank markı 

tutmalı İçin henüz elinde bul•naa 
50 milyon marklık Reeskont kredi

sini de kııllanac:Aktır. Fakat talipler 

bugünkü tekilde devam ederse bu 
para da süratle eriyecektir. Reiscb-

' bank evrakı nakdiye karıılığını yüz
de 40 nisbetinde idame etmek için 
imkanın aon dereceaine kadar ça .. 

lııacalrtır. Vakıa kanun bu yüzde 
nisbeti indirmek saliıhiy.ı>tini Reich
banka vermekte ise de bu bapta ban 
ka mecli•inİn ittifakla kararı lazım. 
ıtır. Reichsbank, bu çareye teH!HÜI 
etmeden evvel İcap ederse diğ'er İh· 

Filhakika Şimali Amerika kadar 
geniı olı:DASIDA rağmen aüfusu 40 
milyona balif olan Brailya, Japon 
mulıaceretini kabul ediyor. 1926 se
nesinde Brailya bükıimeti, Japon 
muhacereti için, Japonyaıun ....,..... 

hai sathiyesi kadar geoit toprak tah
sis etmiıti. Fakat Brezilya Japonya. 
dan çok uzaktır. 

Japonlar, ba memleiıete ı·ağbet 

etmiyorlar. Brezilyada buıı;ün ancak 
30 bin kadar Japon vardır. Ancak 
eğer Japon nüfusu bu nisbette art
makta devam ederse, Japonlar için 

yegane •açık kapı,. olan Cenubi A
merika ya ııitmekı.. batluı yapacak 
bir tey yoktur. Bunun diier bir tık

kı da ailib kunetile kendilerine ı... 
panan kapıları açmaktır ki, beyaz D'· 

km bu noktadaki te.anüdii kartıam
da böyle bir tqebbiis J&pMya içia 
pek tehlikeli olabilir. 

• * • 
raç btmkalanna müracaat eyliyecel&
tir. Alman devlet memurları bazi. 
ran maaılannı bet dolarlık sikkeler
le alnDflardır. 

Reichsbank maden akçe ı.a.,dığı
na dahil olmaksızın 200 milyon ırü· 
müt mark ihracına salahiyettardır. 
Bu hadise çok dikkati taliptir. 

Romanya da kabul etti 
BOKREŞ, 3 (A.A) - Hükümet 

Hoover projesini kabul etmiıtir. 

lngiliz k.ıbinesi 
ekalliyette kaldı 

LONDRA, 3 (A.A) - intihabat 
kanunu- ait tadil teklifinin lortlar 
kamaraıında müzakereai eanaaıada 

bükfunet 39 reye karıı 80 reyle e
kalliyette l.almııtır. 

Çinde neler oluyor? 
KANTON, 3 (A.A) - Cbiaag

Kai--Chek tarafından gönderilmif 
olan tecziye kuYVetlerinin pİıtarları 
Kwangtung hududuna vasıl olmuı
tur. Bu piftarlar, hali hazrrda Nan
ken hükümetine karıı isyan etmiş 

kun-etlerin faaliyet merkezi bulu
nan eyaleti istila etmek için ordu 
kuvayı külliyesinin gelD'eıini bek
liyecelı:tir. 

Bulgaristanda grev 
SOFY A, 3 (A.A) - Menaucat sa 

nayiincle üç ıründenberi grev hare
k;ti görülmektedir. Bu hareket dün 
daha ziyade teveasü etmiftir. Jam
bolu' da zabıta ile 4 bin grevci arasın 
da vuku bulan musademede bir çok 
poliı memuru ve grevci yaralanmıt
tır. Zabıta kuvvetleri grevcilere atq 
açmıtlar ve bir ıüvari müfreze.aini 

İmdada çağırıruılardır. Sofya civa
rında su yollarında çalif8n bin amele 
dün grev ilan etmiıtir. Tütün depo
lan amelesi araımda da ücretleria 
yüzde 25 tezyidi için tiddetli tema
yüller baı göstenniıtir. 

Devlet demir yolları maaşlı 
ANKARA, 4 (Telefonla) -

Bütçe encümeninde tesbit edil 
mit olan Devlet Demiryolları 
maatları muvakkat mahiyeti 

haizdir. Bu esaslar ·· 
itlareb ir barem layihası 
ederek m ~elisin te,riinllı9'l.'~ 
mama yetiştirecektir. 

lngiliz tayyarecileri geri döndül 
ISTANBUL 4 (A.A.) 

Londra • Karati hava seyahati
ni yapmağ teşet>büs eden İngi
liz tayyarecileri Nevi! Stack ve 
Shanplin rekoru tesise muvaf
fak olamadıklarında11 Bağdat-

tan geri dönmüşler, ve 
şam saat 17 de Y eıilköY 
re meydanına inmişlerdir 
yarec;iler yarın sabah \Iİ 
tarikile Londraya avdet 
!erdir. 

Büyük erkanı harbiye reisinin seyy 
İNEBOLU, 3 (A.A.) -

Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Mütir Fevzi Paşa Hazretleri 
dün ıehrimize gelmişler ve ha
raretle karşılanmıtlardır. Pata 
Hazretleri şereflerine belediye 

Bursada gazetecilerle \1 

Meliha 
H. arasındaki dava 
BURSA, 4 (Hususi) - Ga

zeteeilerle terzi Kadriye Hanı
mın gelini Meliha Hanım ara
sındaki hakaret davasına bu 
gün burada devam edilmiştir. 
Celse çılır açılmaz Cümhuri
yet gazet?si mes'us müdürü 
Agih Beyin hastalığına dair 
rapor okundu. Müddei umumi 
Agih Beyin zorla getirilmesi
ni istedi. Müddei vekili Agah 
Beyin hasta olmayıp matbaada 
çalıştığını söyleyer~k muayene 
sini ve kendi!n<.- hasta raporu 
vc ru doktoru!l teziyesini hlep 
etmiştir. 

H eyet Agah Beyin zorla ge· 
ti rlmesinc karar vermiş ve mu· 
hakeme 18 temmuza kalmıştır. 

Gazi çiftliğinde yetiş
tirilen koza 

BURSA 4 (Telefonla) 
Y alovadaki Ga~i çiftliğinde ilk 
defa yeti ştirilen koza buraya 
getirlmiş \"e en yüksek fiatla 
145 kuruşa satılmı9tır. 

Yeni Evkaf müdürü 
ANKARA, 4 (Telefonla) -

Rüttü Be;in Evkaf nıüdiriye
tine tayini milli irad~ye iktiran 
etmi~tir. 

tarfından verilen ziyafedf 
zırb ulunmutlar, C. H. 
sında gençlerle konut 
dır. Reis Paıa Hazreti 
gün Kastamonuya avdet 
muşlardır. 

buat •e efkirı umumiye .aa 
len derin bir nefretle kart 
dır. 

Almaın tedbirler aayeaiade 
Selinikte tam bir slikün " 
uk..rrür elmittir. 

Hadise etrafında bizzat a 
zm tahkikatla meuuldür. 

Son hadiseye sebebiyet 
muharrikler tiddetle tecziye 
ceklerdir. 

Selıinik'in aayfiye yerini 
eden ve hadiseye sahne olan 
pel mahalleaindek.i bütün .,., 
kümet tarafından yeniden i 
lecektir, 

Yurtsuz kalanlara şimdidee 
darik edilmeye baılanmıftır. 
g len zarar ve ziyan tesbit 

ğinden hükümet bu zararlara 
kabil tazminat verecektir . 
Makabi cemiyeti aleyhinde c 
kibatta bulunulacaktır. 

Yüz Amerikalı 
talebe geliyor 

Bu ayın yirmiainde büyük tılr 
la 100 Amerikaa darülfünun t 
ai tebrimize gelecektir. 
talebe ,ehrimizde bir hafta 
ve talebemiz tarafından teb · 
f"Yant temata mahalleri 
cet.tir. 

Galatasaray - Fener 
bahçe maçına dair 

Cuma günkü hadise spor hayatımızd 
anarşiye yol açmaz mı ? 

Heyetin kararına nazaran 
930 • 931 senesi şilt maçlarının 
şampiyonu İstanbulspor takı
mı oldu. Ben kendi fikrime na· 
zaran heyetin bu kararını menı 
leket sporunun disiplini noktai 
nazarından haklı buldum. 

Galatasaray. Fenerbahçe bu 
maçı niçn tehir ettiler? 

Buna verilecek cevap hiçtir .. 
Eğer Yunanlıların gelmesi bu 
karşılatmanın yapılmasına bir 
mini idise, gelmeyeckleri an
latıldığı halde neden yapılma
dı ? ... 

Vakit refikimiz Yunanlıların 
ıehrimize gelmeyeceklerini sa
lı günkü nüshasında kat'iyetle 
yazmı9tı. 

Haydi bu alakadarları tat
min ed~ilecek bir mahiyette 
değildir diyelim, ya pertembe 
günü resmen telgraf ııeldiği 
halde cuma günü neden maç 
yapılmadı? 

Her iki kulüp oyuncuları ha
zır d~ğildi daıemez, çünkü 
Galatasaray geçen cuma ıiltiıı 
dömi finalini oynadı, Fener iae 
ayni gün kendi sahasında sıkı 
bir çalııma yaptı, öyle iae tek
rar ediyorum, maç neden yapıl 
madı? 

Mademki oynanan bir ıampİ 
yonadır, nasıl olur" da iki takım 
anlaşır ve ti. bir sene evvel tes
bit edilmit bir programın ala
kadar teıkilatın imzası olma
dan bozabilir? Şayet bozarsa o 
te,kilitm ne hükmü kalır? Va· 
ziyet böyle ise Federasyonlara 
ve bir sürü idman heyetlerine 

ne lüzum vardır? Öyle ise 
lann hepsini lağvedelim ve 
kulüp kendi bildiği ve ist 
gibi hareket etsin. 

Sonra memleket ıporu ti 
den terakki etmiyor diyond> 

Bu ıerait dahilinde bu k.I; 
nna bile tükürler olsun. 
Eğer bu iki kulüp bu blo 

da ınar eder ve arzusuna 
vaffak olursa Galatasaray • 
nerbabçe kulüplerinden 
futbolle metgul olan bütün 
tekküller ıukutu hayale u 
yacaklar ve çok haklı ol 
spordan -bu mantıksız! 
yüzünden soğuyacaklardır. 
raaını da unutmamak lizı :-..l 
ki memleketteki futbol yalt'!'< 
Galat ... raY •e F enerbabçe 
bisatına tibi değildir. 
batka hükümlerin de hakla 
dır. 

M. O. 

Muhafız gücü 
bisikletçileri 

ÇANKIRI, 3 (A.A.) - "' 
yük Şark turne.ini muvaff P. 
yetle bitiren Muhafız Gücii 1'i' 
sikletlileri bugün Çanla~ 
ııeldiler. 

Sporcular, Çankırı spo~ 
rı tarafından tehrin çok ~ 
rmda bisikletlerle karsılaıı 
hep birlikte halkın takdir 
allatları arasında istikbal 
diler. 

Bu gece sporcular ~r·~ 
Halk fırkasında b" • f~ ~ fi' . ır zıya ' ·"" 
rildıkten sonra Ya b b ~ ·- b k rın sa a 
lec:ıge are et edeceklere:' ,,r. 
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~- Film yangınlarına karşı Belediye esaslı tedbirler al .a :::~f::~~ 
rşl~~ Ekonomi 

;aerııı 

BtJltJdigede ____ , __ 
ıası ta~ 
·iino01 apurcularla anlaşma 

neden yarım kaldı ? 
Tenvirat 

r. •••• 1 

lület 
Bu hafta yeni fiatler 

tesbit edilecek 
ve bo 

iköy ıı 
Belediye tarife komisyonu 

bu hafta içinde içtima ederek 
sene başı dolayısile elektrik ve 
hava gazı fiatlerini tesbit ede
cektir. Borsa, kambio vaziyeti, 
kömür, vesaiti nakliye fiatleri 
ve hayat pahalılığı tetkik edile 
rek yeni fiatler tesbit edilecek
tir. 

~r~~ Seyrisefain müdürü Sadullah 8. 
elet eJıı ı ı . . 1 navu_ mese esını an atıyor 

• yyatJ $eyrisefain umum müdürü Sadul- ı içinden çıkılmaz bir mevkie dütür-
fı. Bey buırün Ankaraya gidecek· müttür. 

r.fet t~ . Sadullah Beyin bu seyahati ye- Tütün tacirleri yıınm kiloluk nü-
H. f il- bütçe ile aliıka· mune paketi yapsalar lnbisar dam-

Komisyon azaları ihzari me
sailerine başlamışlardır. Maa
mafih geçen seneye nazaran 
fiatlerde esaslı bir tebeddül ol
masına ihtimal verilmemekte
dir. 

!'fDl~I ti rchr. ıralanmamakta, bir kiloluk yapsalar 
etler1 "' dullalı Bey dür, posta kabul etmemektedir. 
det ıııı. disile görüıer, Netice itibarile bu tezat yüzünden 

muharririmi2 harice bir dirhem bile nümunelik 
9purcular rekab. tütün ıönderilememektedir. 

Ull inla son alclıiı " Tüccar dün bu vaziyetten tiki· 
~ ·ı Ye cliier meıe· yede Ticaret Oduına müracaat et· 

Film talimatnamesi 
ikmal edildi 

-:,,. leler bakında tu mitlerdir. 

n. J'maliimatı vermit Yunanistanda mahsul 
Agopyan hanı faciasından 

sonra beldiye filmler hakkında 
Ofiıe ırelen maliimata nazaran tetkikata batlamıt ve bir tali-

d.,.. tir. 

de rl 
ve '1 

. ı« 

n jl 

vlet 
int' 

l 

- Vapurcular SADULLAH B. Yunaniıtanın 1930 - 31 istihsal ıe· matname yapmağa başlamıttı. 
reı.aı..tıni bir Seyriıefain - Vapur- neaindeki zirai iıtihsalatı tütün is- Bu talimatnamenin ihzari da 
aılar rekabeti olmaktan ziyade, u- tiına edilirse iyidir. Fakat fiatların imi encümence ikmal edilmit 
lllum vapurcular rekabeti olarak umumi düıkünlüğü Yunan çiftçisi- ve tatbikı için makamına veril
tavaif etmek daha dojrudur. Bu re: ni çok müteessir etmektedir. mittir. Talimatname bilumum 
lrabet ıoo zamanlarda çok ıiddetli Geçen iıtihsal senesinin hububet film depolarını seddetmekte
Wr ıeldl almıttır. Tabii bu vaziyet- lstihsalitı 811 bin ton, incir 23 bin dir. Buna mukabil belediyenin 
te Seyriıefain de biııane kalamazdı f"I 1 • h f · · • b" ton, kuru üzüm .4 bin tondur. ı m erm ı zı ıçın umumı ır 
ve bunun i~lndir ki Seyrisefain son d ·· t • ı · d T 

T Yunaniıtanda bu ıeneki fırtına epo goe ermesı azını ır. a-
bliyu .. k teozilittan sonra navlunların ı· t · bu · • bel ve yaimurlardan bağlar hasara uğ· ıma namenın emnm e-
.ıa bir miktar tenzilit yaptı. d" k"Jd h il · • ' radığından bu sene üzüm az olacak- ıye şu !e ı e a etmı§tır. 

Şayanı dikkat olan nokta idare· tır. I Y etildirekteki Rüstem Paşa 
nin navlunlarırun hiç bir zaman di- medrelM!9i umumi film deposu 
l •lerinden Bfağı düımemi, olması- Italyanın üç aylık ittihaz edilmiıtir. Yakında bu-
clır. Şüphesiz ki rekabet gerek tica- ihracatı rada lizım gelen tadilat ve ter 
reti bahriye filomu:ı, gerek memle- tibat yapılarak filmlen'n hrfzı-

d• Alınan haberlere göre, Jıalyanın 
ilet için çok muzrr ır. na ba•lanacaktır. Umum'ı d~ 

b f k L 1931 Kinunusani, Şubat ve Mart ~ ~-
Seyriıefain u ena re •uetin ö- ponun kü•at edildı""ı" gu··n dı"g"er 

. h h aylarındaki ihraca tı geçen senenin T • 
nüne geçmek İçın emen er vası. ı bütün filmı· bulunan mahaller 

F ka ayni ve daha evvelki aylara nazaran 
taya baı vurmuftur. a t maatte- azdır. bilfiil seddolunacaktır. Film sa 
Hsüf imzalanan mukavelelerin en bipleri belediyenin deposuna 
uzun ömürlüsü bile bir aydan fazla Maamafih ithalat azlıiı ihracat 

azlığından da fazladır. muayyen zamanlar için muay-
devam etmemiıtir. Yalnı7 memnu- yen bir kira verceklerdir. Bu 
niyetle kaydedeyim ki Mudanya hat Samsundan tütün suretle film sahipleri §İmdi iı-
b üzerinde yaptığımız anlaıma ta· ihracatı gal ettikleri muhtelif mahalle-
rafeynin hüsnü niyet ve mütekabil re verdil<le.-i parnın daha azını 
"timıı" ı · d b" d be · Gelen malüınata nazaran Sam•un ı t arı sayeıın e ır sene en rı verecklerdir • Talimatnameye 
devam etmektedir. mıntakıuında son bir hafta zarfında h 

nezran ariçten gelen filmler 
Rekabetin en çok tesir yaptığı Ka 2290 sandık yumurta ihraç edilmiı- bir gün dahi ba,ka bir mahalde 

radenı" h t• ·· · d b" nl tir. Bu haftada bir tütün ihrar edi-z a •• uzerıu e ır a aıma ' > durmayacak, doğruca sahiple-
yaprr t k B h t 1 T .. k lememittir. Tütün ıtoku yedi mil-'' ı . u at a ça •tan ve ur rinin namına, umumı· .l--ya 

1 il · yon kilodur. uqKI 
vapurcu utunun en büyük gem erı- gönderilecektir. Sinemalar de-
ne salıip 01aıı bu kumpanya1ar1a yap-1 Fındık bu sene az podan ancak günlük ihtiyaçlan 
tıiımız itilüname de maalesef bü· M ı k · · · na go··re fı" lmı· alabı"lecekler ı·s-em e etimızın bu seneki fındık 
tün hiiınü niyetimize raimen itllif ted"kl · k" ' iıtihıalatı geçen ıeneye niıbetle da- 1 erı va ıt detittirebilecek 
harici kalan vapurların da mütema- d" 

ha azdır. Geçen seneki fındık mah- ır. 
eli müdahaleleri yüaünden akim kal- ı·· 300 b" Beledı"ye Ru·· stem Paşa med-au u ın ruval ı"ç ı"dı", Bu ·-neki "1 ve itilafa dahil olan kumpanya- ' ~ · d b 

hndık İ•tihsalitımızın 200 _ 225 resesın e ütün asri yangından 
lar aekiz T-muzclan itibaren ser- r b" tahaffuz tertibatını yapcaktır. 
best olduklıınm bildirdiler. t:i~~val İç olacağı tahmin edilmek- ~una mukabil sigortasız hiç bir 

Bu mukavele de bu suretle gene film umulni depoya kabul edil· 
Türk vapurcularının ellerile kırıldı. Mahıul bu ıene kar ve yağmurlar- . k • 

b dan rr.üteeasir olmuftur. mıyece tır. Keza deponun müt 
Bundan sonra ir •nlatma yapabil- temilitından olarak ı"n•a edı"I~ 

k · · h h" bi Giresun mıntakaıında bu sene Y ~-me ıçın emen ıç . r ümit kalma· cek film muayene yerinde her 
t y ı cul 150 bin kantar mal yetiıeceg- i tah-

mış ır. a nız vapur ar kendi ara- filmi evveli kabiliyeti i•tialiye 
lan d t ı b · 1 mİn olunmaktadır. Kar ve yağmur- :r 

n a op u ır an aıma yaparlar- noktasından muayene edı"lecel· 
sa, b · · d b lann husule ıretirdig" i hasar sahil '\ 

ızım e u tetekkülle itilaf et· ve ondan sonra kabul edilecek-
- · b iki ·· k mıntakalarda °'o 10 orta mıntakalar-~·ız e mum ün olur. /< f 

Yarın Ankaraya gideceğim. Bu da <;, 15 ve yüksek mıntakalarda ır. 
. e h t. ·· k yerine go··re "'• 45 ı'la" 60 arasında-ya a ım muza eresi yaklaşan ye- ı< 

ni bütçemiz içindir. dır. 
Ordu. mıntakasında bu seneki fın 

dı.k mahsulü 70 ilan 80 bin kantar 
arasında tahmin ediliyor. ilk bahar
daki kar ve don1ardan müteessir o
lan zayif fındık ocakları sıcaklara 
tahammül ederniyerek <:-;. 10 nisbe
tinde zayiat vennistir. Son yağan fe 

yjzli yağmurlar fındık vaziyetinde 

Tütün tüccarı ne 
yapsın? 

. Beynelmilel posta kavaidi muci
bınce bir memleketten diğer bir 
memlekete gönderilecek nümunelik 
"fyayı ihtiva ed- pak ti · • """·" e erın yarım 

lııloyu geçmemesi liaımdır. 
Halbuk" T""tü' 1 1 u n nhiıar idareaince 

kabul ve hükUınetçe taıdik edilen 
telde nazaran harice tgönderilecek 
n~munelik tütün paketleri asgari 
bır, azami 6 kilo sildetinde olacak
tır. 

Bu iki ayrı kaide tütün tacirlerini 
' Q ·- .............. 
Kambiyo Borsası 

-- ~=~= laterlln 1030,00 Kuron 15,95,00 

Oolır 0,47,23 Şlllng 3,35,75 

Frank 12,06,50 

Liret 9,02,25 

Pezeta 4,98,50 

R. mark 1,99 

Zloti FrankB. 1,38,80 4,20 
=----.'--~ 

Drahmi 36,42,00 Pengu 2.76,70 ----..:._ 
Frank 1. 2,44, Ley 79,35 

Leva 

florin 

llor,a 
Laricı 

65,10, 

1,17,fü 

Dinar 26,75,00 

Çervoneç 1088 

Altın 
,)\ecldiyc 
Banknot ..... -

i .< hnnı ve Lılıvıla tııı 
l>tik raı. ı dahili 
Düyunu muvahhade 
Jkrnnııreli Denılryollarr 

9(•9,00 
53.25 

263.00 

rwvı 

94,00 
73,75 
4.00 .. -

salah husule getirmiştir. 
Trabzon mıntakasında fındık mah 

tulü 130 ilin 140 bin kantardan aşa· 
ğı olmıyacağı tahmin edilmektedir. 
Kar ve yağmurların bu mıntakada 

husule ıetirdiği haıarın derecesi 

yerine ıröre % 25 iliı 75 arasındadır. 
Vakfıkebir mın1aka~ında son ya

ğan yağmurlardan or .a mıntakada 

% 30 ve •hil mıntakada % 5 hasar 
olmuıtur. Bu mınıakada fındık mah 
ıulü geçen seneden fazla olup 30 bin 
kantar tahmin olunmaktadır. 

Bursadan tenezzühe 
gelenler 

Perşembe sünü Nilüfer vapurile 
Bursadan tehrimize ırelen 500 kiti
]ik mütenezzihin k,.fiJesi evvelki ge .. 
cc ayni vapu1·la avdet etmi,Jerdir. 

Tütün inhisar bütçesi 
Tütün inhisarı umumi mjüdürü 

Behçet Bey Cuma günü ekspresle 
Ani.araya ıriırni,ıir. Behçet Bey 
bütçe encümeninde inhİsi1ır idaresi 
bütçc!Iİnİn müzakereıinde hazır bu

lunacak ve idare noktai n;\zarını mü 

dafaa. edecektir. idare erkinı yeni.
den yapılması mevzuu bahsolan ta
sarrufun çok müıkül ohu:aiı ksıınaa
tindedirler . .. 

lstanbul çöpleri 
Mimar M. Manceri şehirde

ki çöplerden fenni bir şekilde 
İstifade etmek üzere belediye
ye müı·acaat etmişti. Bu teklif 
belediyece mülayim görülma
miştir. M. Manceri toplanmış 
şöplerden istifade cihetini tek
lif etmiştir. Belediye bütün teb 
rin çöplerini fenni bir şekilde 
toplatacak ve bunlardan o su
retle istifade edecek bir müte
ahhit aramaktadır. Böyle bir 
grup müracaat ederse ancak ka 
bul edilecektir. 

Otobüsler talimat
namesı 

Otob~ıler talimatnamesi son 
teklini pazartesi gün alacak ve 
o gün ilin edilecektir .. Dün ta
limatname komisyonu belediye 
reis muavini Hamit Beyin riya 
setinde toplanarak yeni bazı ta 
dilit yapmıştır. 

Mezarlıklar talimat-. 
namesı 

Sürp Agop mezarlığı davası 
hitam bulmuştur. 

Kraar çarşamba gunu veri
lecektir. Mezarlıklar talimat
namesinin bu günlerde beledi
yeye tebliği beklenmektedir. 
Yenil alimatname eaascn bü
tün ekalliyet mezarlıklarını bi
la kaydü şart belediyeve dev
retmektedir. 

Boğazda yaz tarifesi 
Şirketi Hayriye yarından itibaren 

-.az laı·ifesini tatbik edecektir. 

Maarift~ _, ____ _ 
Bütçe 

Stack ve 
Chaplin 

t.:ın 

Florya çiftliğindeki 
hisseler meselesi 

Darülfünundan tekrar Rekoru kıramadan 
tenkihat yapılacak avdet ediyorlar 

l F f.ı. ·· ı · · · M taf H k Londra ile Hindistanın Kara•I 
en ... u tesı reııı uı a • - \ ' 

lu B d.. A k d 1 · · M fehri arasında bir sürat rekoru tcsi• . un n ara an ge rruıtır. uı .. . 
laf H ._._ B b ' t .. . etmek uzere bır kaç gun evvel t •hri. a a..... . u çe encumenıne . 
dar ·· ıf · ' b' · h lok d ·--L- mızden geçen in 

Müddeiumumilik çiftliğe taarruz vaki 
olup olmadığını tetkik ettiriyor 

u unun urçeıı a ın • ı;c.anat ·r . 
. . D .. 1, .. b'. . . iP ız tayyarecısı 

vennııtır. aru unun utçesının en S • • 
.. de k'k" "kmal dil . tack ve Chaplin • -~· (" ca.men tel ı ı ı e mıt ve 

dün akıam saat orı 

Bantçı başı Agop Beyden 
metrük Florya çiftliğinin aidi
yeti etrafında mühim bir ihti
laf zuhur etmiştir. Florya çift
liğinin hukuki vaziyeti ıudur: 

müddei umumilik çiftliğe Aziz 
Beyin adamları tarafından ta
arruz vaki olup olmadığını tah
kik ettirmektir. Hidiıeye altın 
er istintak hakimliği vaz'ıyet et 
mittir. 2 inci hukuk mahkeme
si bu günlerde müdahale vaki 
olup olmadığını tetkik ederek 
kararını verecktir. 

meclise •evkolunmuttur. 
Evvelce 30 bin liranın kesilmesin· yedide y etilköy 

Barıtçı başı Agop Beyin vefa
tile çiftlik dört biraderine inti
kal ediyor. Bu dört biraderden 
birine ait olan çiftlik hissesi 
bundan 22 sene evvel, hük\ime
te ait bir borçtan dolayı müza
yede suretile satılıyor ve yapı
lan müzayede neticesinde Ga
zarozyan namında birine ferağ 
ediliyor. Diğer hisselere gelin
ce bunlar metrük olduklan an
laşılarak hükümete intikal edi
yor. Bu suretle çiftliğin 12 his
se itibarile 5 hissesi hükume.
tin malı oluyor ve her sene usu
lü dairesinde icar ediliyor. 

Bıldırcın aleyhindeki 
dava 

Hayuız neıriyatta bulun.. 
mak maddesinden aleyhine 
takibat yapılan Bıldırcının dün 
ikinci cezada muhakemesine de 
vam edilmi! ve mes'ul müdürü 
sıfatile tlhami Bey mahkeme
de hazır bulunmuştur. İbrahim 
Bey vekili gelmediğinden mu
hakemenin talikini istemit ve 
talebi kabul edilerek müdafaa 
için muhakeme ba,ka güne bı
rakılmıttır. 

Agopyan hanı faciası 
Agopyan hanında film itti

ali yüzünden çıkan faciaıun mu 
hakemesine dün de ağır cezada 
devam edildi. Muhakeme, maz 
nunlann müdafaalannı yapma
ları için batka güne bırakıldı. 

Yann gazetesi gene 
mahkum oldu 

(Yarın) aazetesi İzmit 
valisi Eşref Bey aley-

den sarfı nazar edilmitti. Fakat son 
bütçe tetkikatında bu paranın tekrar 
kesilmea.ine karar verilmit ve bu au
retle meclise ıevkolunmuttur. 

Tıp talebesi 
Ankaraya bugün bir 

hey'et gönderiyor 
Tıp fakültesi talebe cemiyetinden 

bir heyet bugün Ankaraya ıideeek
lerdir. Heyet Ankarada genç doktor 
ların staj müddetlerine ait IUmı ıre
len makamatla temaıta bulunacak· 
!ardır. 

Orta tedrisat 
müdürü gitti 

Bir aydanberi tehrimizcle tefıiı
lerde bulunan orta tedriıai umum 

müdürü Fuat B. dün Ankeraya av
det eımittir. 

Hukuk fakültesinde 
bugünkü içtima 

Hukuk fakültesi talebe cemiyeti 
bugün saat 14 de fevkalade bir içti• 
ma yaparak, cemiyttin idari bazı 

meseleleri görüıülecektir. 

Evkaf 

Hademei hayrat 
maaşları 

Gazarozyanın hissesi ise mu 
maileyhin vefatile refikası A
not Gazarozyana intikal edi
yor. İşte ihtilaf bu hissenin ai
diyetinden çıkmıttır. Florya 
çiftliği arazisinin sahibi oldu
ğunu iddia eden Simon Bey 
zevcesi MaryamH.dır Maryam 
H. ın ortağı sıfatile hareket 
eden sabık mülkiye müfetti§i 
Aziz Bey tapu idaresinden ba
zı kayrtllll' çıkararak bu arazi
ye tasarruf iddiasında bulunu
yor ve bundan tahminen bir ay 
evvel, bir otomobil yükü keres
te ile Florya çiftliği bahçesin
de kendi adamları vasıtasile bü 
fe've sair tesisat yaptırıyor. Ba 
krrköy kaymakamlığı bunu çift 
lik arazisine kartı hotbehot ya
pılmış bir müdahale telakki ede 
rek Aziz Beyin yaptığı tesisa
tı ortadan kaldınyor. Çiftliğin 
mutasarrıfı Madam AnO§ na
mına hareket eden vekilleri A
ziz Bey ajeyhine ikinci hukuk 
mahkemesinde bir men'i müda
hale davası açıyorlar. Diğer ta
raftan Aziz Beye verilen tapu 
kayıtlarının Florya çiftliğine 
ait olmadığı ve bu tapularla 
çiftliğe tasarruf edilemeyeceği 
iddia edilmektedir. 

hinde neşriyatta bulunduğu sı-
rada İzmit mektep muallimle- Evkaf~ devrolunan hademei hay-
. d R · L • tfi H rat Hazıran maaşlarını almıtlardır. 

nn en emzıye ve u ye a u... . b .. "h bula 
1 d • · ) · · k .. _, tenıatı ugun nı ayet • 

nrm arın a ısım erını araya l\<IDJ.'k 
nttırarak kendilerine rakaret- tır. 
te bulunmuş tw • Bu muallim Diyanet itlerinin liivı dolayuile 

Mayıs maatlarını almıyan hadftlHIİ 
Hanımlar tarafından Y ann aa 
Jete9i aleyhine açılan dava dün hayrann da Mayıs maatlanmn Fa
lıkinci cezada neticelenmitlir. tih, Eminönü, Üsküdar, Beyojlu 

mal müdürlül.ıerinden dündoa iriRemziye Hanımın davası, vd<İ· 
li Vasfi Ra9it Bey mahkemeye boıren tevziine betlanmıttır. Maat 
yetitemedilinden, sukut etmit tevziatı Temmuzun altıncı günü alı:
tir. LGtfiye Hanımın davası aa tamı nihayet bulacaktır. 
rüldüitü sırada Vaıfi Raıit B. Emlak ihalesi 
yetiımit vemuhakemeye devam E vı..t aıiizay...ı~ {ihale konıiayo-
olunarak karar tefhim eclilmit- nu) dün nükudu mevkufe mildiirii 
tir. Mahkeme, hakareti sabit Hacı Ha.klu Beyin riyaseti altında 
aördilfüDden Yarın mes'ul mü içtima ederek evkafa ait bazı eın)i. 
dürünü dört ay hapis cezasına kin ihale itlerile ınetaul olmuttur. 
mahküm etmiştir. Vaki olan şikayet üzerine 

•-•••••••••••-••••••-•••••••••n•• ... n• .. n•••••••••uı .. ı.u••ıııııt .... _,,"••MM--

Yılmaz gazetesi nasıl 
tesis edilmişti ? 

Neşrettiğimiz mukavelename sureti, 
vaziyeti sarahaten anlatmağa kafidir 
Sağa, sola ulu orta tecavüz 1 tannı teminiçin &§ağıda imzala 

ve taarruz ettik!en sonra niha- ı n bulunan zatlar arasında ıu 
yet kendi kendıne kapanmak maddeler takarrür etmittir.: 

mecbu~y~tiud~ ~alan Yılmaz 1 - İmtiyaz ve elde bulu
gazetesının kımın tarafından nan e•ya ve saire aazeten · n · • 

d")d" - . b t d • • 1 ın neşre ı ıgı ve u ııaze e e tişarrnda.u azami 3 ay zarfınd 
kimler şerik bul~du.~u. old~k- tetkil edilecek bir limited tirk: 
ça münakata edılmııtı: Bız, tine devredilecektir. 
vaktile bu gazetede Balı Efen· 
di isminde bir Rumun da hisse- 2 - Ahmet Kadri Bey alı
dar olduğunu kaydetmittik; nan i~tiyazı itbu tirkete d~v
F akat ba,makaleleri yazan Ah r~tmeae mecburdur. Esasen ım 
met Kadri Bey, Bali Efendinin tıya~ın. mülkiyeti vaziülimzala
katiyyen ıerik olmadığını yaz- ra aıttır. 
mıttı. 3 - Gazetenin ve binaena-

Şimdi bu gazetenin ne suret leyh tC!k!I edil_ecek . şirketi~ 
le teessüs ettiğine dair olan mu ~arısı Celal Nun Beyın ve dı
kaveleyi ele geçirdik, &§ağıda ger ya~ıaı .Ahmet Kadri ve Bali 
a)flen neşrediyoruz. Beylerıooır. 

Mukavelenin altındaki İmza- 4 - Ahmet Kadri, Celil 
lardan da anlaşılacağı veçhile Nuri ve Bali Beyler gazeteyi 
bu gazetede bidayette Celil teıkil İçin her türlü emeği sar
Nuri, Ahmet Kadri Beylerle ~edeceklerdir. Celil Nuri Bey 
Bali Efendi müşterekti. ıae lazım gelen meblağı vere-

cektir. Bu meblağın mikdarr 7 
Fakat şunu kaydedelim ki, bin lirayı geçmeyecektir. 

Celil Nuri Bey, kendi beyanatı 
·ı d · · • · "b 5 - Birlikte tanzim krlına-ı e e teyıt elttgı gı i, neşriya-
tını kabul etmediğinden 6 ni- cak bütçe mucibince masraf ifa 

olunacaktır. Fakat kir hasıl o. sandan itibaren ~irkette nayrıl 
mıştı. Esasen bu ciheti yılmaz luncaya kadar şerikler maaş al
başmakalelerinde mükerreren mayacaklardır. Kar maaı ver
"Celal Nuri Efendiyi defettik meğe müaait olunca, maaş alı-

1 " nacaktır. Bu maa,Iar da öden· cümleleri e de ilin edip dur-
dilcten sonra kir hasıl olursa 

muştu. 

alınan 

şu suretle tevzi olunacaktır: 
a - Konan seı-mayenin yüz

de d.,kuz faizi ve imhası 

Hidemah vataniye 
tertibinden maaş 

Hidematı vataniye tertibinden 
maa4 alanların Haziran maaılanmn 
tevzitrna Pazartesi &"Ünü batlanacak. 

tır. Tevziat Eminönü mal müdtirlil· 
iü tarafından yapılacaktır. Tevziat 
iki gÜn devam edecektir. 

Yeni pullar 
Yeni posta pullarının dün tab'ma 

ba§lanacalctı. Fakat pulların tab'ı 

94nasında hazır bulunacak olan mü
düriyeti umumiye veznedar Şakir 
Bey henüz tehrimize ırelmedifinden 
pulların tab'ına baılanamamıftır. 

lngiliz ateşemiliteri 
lnıriliz Ataıe militeri binbatı O'

Leary dün ekıpreıle lngiltereden 
tehrimize selmittir. 

ve saire için bir mikdar 
c - Bir mikdar ihtiyat akça

sı 

d - Bakiai tevzi olunacak-
tır. • 

6 - Ledelhace beıinci 
maddenin d bendi imbat edile
rek bu mikdar ebniye intasına 
aarfedilecektir 

7 - Gazetenin siyasetini Ce 
lil Nuri Bey idare edecektir. 
Ahmet Kadri Bey tahrir heyeti 
Bali Bey idareheyeti müdürlük 
lerini idare edeceklerdir. 

8 - Tetkil edilecek tirketin 
müddeti teşkil güniinden itiba 
ren 1 J sene olacaktır. 

9 - Şirketin nizamname j. 
nin tanzimi Celal Nuri Beyfen 
diye aittir. Ve §Üreka kendisi
ne bu bapla tam •alahiyet ver
miştir. 

Üç nüshadan ibaret olan bu 
mukavelename lstanbulda tan
zim ve teati edildi . 

Kadri 
18112 1930 

Celil Nuri 

tayyare iıraıyo-. 

nunda karaya in. 

mitlerdir. Pazarte
si günü buradan 
hareket eden tay. 
yarecilet' ayni eün ~., -

öfleden sonra Halep tehrine inmi, 
ve benzin aldıktan sonra Basray 
müteveccihen uçmuılardır. 

Deyrüzzor civarında Fıratı geçer .. 
ken motörde bazı arızalar farkeder 
tayyareciler Basraya kadar gitmiy 
rek Bağdada inmiılerdir. Moıö 

muayenesinde manyeronun bozul 
mut olduğu görülmüıtür. 

Manyetonun tamiri bir buçuk 

gün sürdüğünden tayyareciler rekor 
tesisinden timdilik sarfı nazar etmlı 
ler ve avdete karar vennitlerdir. 
Dün ıabah saat altıda B;.ğclattan h• 
rekeı eden tayyareciler Halepte ıre
ne benzin almıı V•• ıaat betıe Yetil. 
köy tayyare istasyonuna inmiı1e 
dir. Tayyareciler bu sabah saaı dört 
te Y etilköyden hareket ve bu nkıam 
Londraya muvaaalat edeceklerdir. 

Sıack ve Chaplin Bağdat tayyare 
iıtaıyonundan Kral Fayıal Hz. nin 
tayyareıi ile ayni zamanda barekeı 

etm~lerdir. Kral Hz. zarif bir tene. 
züh tayyaresile Halebe kadar seya. 
hat etmitlerdir. Kral Hz. Halebe in
dikten sonradır ki tayyareciler de 
yerlerine inmi1lerdir. 

VlllJ11etttJ 

Kemalist Çiftçi 
Böyle bir teşekkül 
talebi reddolundu 

Çiftçi Ziya Bey iıminde bir zar 
villyete müracaatle "Kemalist çiftçi 
birlifi isimli bir birlik t~ltil -;.ıe~e. 
ğinden lıalıiale müsaade iıtemiıti. 
Fakat müracaat usulüne muvafık ,,J 
madıilndan bu talep reddolunm'"t 
tur. 

Sevahili müteca-Yire 
resmi 

Defterdarlık ıevahlli müre . 
nakl" cavıre 

• 
1~.at postalarından alınacak nalı. 

liye rusumuna ait bir talimat 
YÜcude ıretirmekıedir. 

nanıe 

Talimatname bitince bilümum ,.. 
tiyzlı ıirketlerin heıapları tetkik ,. 
dllecektir. 

Maluller hey' eti 
Bazı malUI gaziler, viliyete m.~ 

racaatle yeni heyeti idarenin feıh1o 
ni iıterniılerdi. Vilayet bu taleptt 
bulunanları çaiıırarak malumat aJ 
mıştır. 

Sen Benuva davası 
Sen Benuva emlaki İçin defterdar 

lıkça açılan davanın rüyetine batlan
mıştır. 

Heybeli çarkçı mektebi 
Bu mektebe ait evrak Defterdar

lıktan Maliye Vekaletine İntilaıl et 
mittir. 

j Küçük Haberleraga.,, 

* Fahri azalık - Türk DeKıın· 
loji cemiyeti reiıi Talat ve Tıp Fi
tesi cildiye müderriıi Hasan Re~ 
B. ler Franıtz tıbbi profiliksi cemi. 
yetine fahri aza olarak kabul •. -.;· 
mitlerdira 

'* Tetkikattan avdet - Oıı 

gün evvel t e , ki kat yapn1ak Üzere 
Zingal ormanlarına &iden yükıt:K or• 

man ınekrebi talebesi avdet ermit1er 
dir. 

* Zat ma«ılanndan açıkt:ı kal 
lar - Mülga Zar i'lerı mu l · ,.., 
liğinden açık rn. kalanlöır Hazıra ı 

aılarını almad klarından dola ı ~ .... 
fettis Nazım Ragıp Beyeı muracaaı .. 

la ıikayetr e bulunmu l.ırdı . B 1la· 
rın evvelce , ·ur ut eden ha\.·alc emri 

mucibince ma ıla rı diın D ftcrdar-
·~ v. 

lık tan V('rilmi nakta-

da he•apl Hen r!'te Pifferinl 
tan •onra c bır trıü/· 
n1uameles.n 1iret .~TAL 

reıt 



.mdesi "Milliyet" tir. 

, TEMMUZ 1931 
l>AREHANE - Ankara cadde
fo: 100 Telıraf adresi: Milliyet, 
nbul. ' 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

aylığı 

" 
" 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 

750 " 1400 " 
1400 " 2700 " 

ıeıen evrak geri verilmez 
liiddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut 

Gazete ve ınatbaaya ait iıler 
müdiriyete müracaat edilir. 

.azetemiz ilinların mea'uliyetini 

ol etınez. 

Bugünkü Hava 

:iliyorsunuz ya! "Son Poa
lıtanbulun apartımanlarını 

sahiplerini teıhir ediyordu. 
. n de (buhrana rağmen mah 

ı.;r ıın•f para kazanıyor) di 
. Bir, iki, üç, nihayet bu saç
şey hepimizi.ı gözüne çarp
y erli, ecnebı bir çokları 

. oyanın hiç bir yerinde ga
j ,ferde böyle şeyler görül-

~ .. dediler ••• Biz de biraz iliş
! 

) gim bu gündür.. Biz sus
•,. Şimdi "Son Posta., da bu 

mucidi ol an Zekeriya Bey 
1 tumuz r lif vesile ve ba 
; elerle b i tevile çalışıp 

uyor. 
, u tevillerin hülasası şudur: 

11 
criya Beyin bütün kayııusu 
ısadaki m;jtedavil sermaye 

~ilmesin. Taşa toprağa mün
ı p olmasın! .. 
:ndişesini ifade tarzına ba

r rsa, h .. r apartıman bedeli 
~]ar parayı piyasadan çek
i d. ete ır. 

- •gah olunuz efendim. Apar
an yapılmak piyasayı fıka
•Ştırsa idi, dünyada metelik 
. r ~ıydıZ··- .Ne söylüyorsu
··· Son Posta bu apartıman 
sını tevil için uğraşırken 

'yce büyücek çamlar da de-
1 yor.. Günahtır; ağaçlara: 
·~ela dünkü nüshada Zekeri-
• Bey muhayyel bir muvafık 
bu bahsi görütürken sözle-
şöyle bitriyor: 

Hem efendim, neye kızıyor 
.ı.nlamıyoruz. Bu neıriyatı 

ı ı gören zatlar apartıman sa
ı heler bu ne~riyattan evvel, 
1 rtıman yaptırırken, düşün
ı i idiler. Her;::ün binlerce ki 
'n gördüğü bu servet i.bide
ini gazetede görünce mi halk 

1 
zu haset duyacak?. O halde 

, rtıman resimlerinin neşri 
c il, apartıman yaptırmak fı-
-:.nın gayzini tahrik ettiği 
: onların sahiplerini mücrim 

Yolcu mektupları ·~ıcı 
TEMMl,JZ 

'karbüratör" ayan iyi, 
ıağlam, "kablo" !arda 1 ,k-.,-.. ----- yok. Fakat dakika· 

--1931 

Çapras kelimeler 
z ' 6 1 s 9 10 11 

ız ı\ M A N!B Klü J::. :.P I ~ 
2 E M E L • M U.Z A !F ~ 

lnönü ve 16 kanunusani 7 337 tarihli Akşam gaze· 
tesi - İdama mahkum münciler - Ethemin ihanetini 
unutmayalım - Kuş uçmayan kerflan geçmeyen yollar-
da - Çarşaflı rH1 eli fenerli kadınlar - /(iitahyaga 

medeniyet nereden ıtirecek? 

lar, saf 1 A yor. motör tek çalış
makta de"'-' 'iyor. Etraf ıssız, ne 
gelen, ne geç. ve ne de bannacak 
bir köy var. Akşıım yaklaşıyor. Kuı 
uçmayan, kervan geçmeyen bu yer

lerde ıeceyi nasıl ıeçireceğiz? 

Kervandaki kadın 
aM 

4 1 
E z -L E 

AR •MiOH Ü R - - - -•E G• M 1 ·R li 

12 
Tamam en bir tesadüf eseri olarak 

arızayı buluyoruz: "Distiribotör pla 
tini'' yerinden biraz kaydığı için 
muntazam ceryan vereiniyormuı.lki 
saatlik endiıelerimiz htık unutul
muıtur. Bu bozuk ve metruk tosa· 
!arda mümkün olan ıiir'atle Kütah
ya'ya doğru yol alıyÖruz. 

rik ve bu muvaffakıyetin toprakları· 
mızı düıman istilasından kimilen 
iotiblia edecek olan zaferi kat'iye 
mukaddime olmaıını temenni" edi
y ..... 

Eıkiıehire ıiden harap ıosa artık 
arkamızda kaldı. Biz, köylü arabala
rının ıidip ııelirken açtıkları bir keı 
tirme yoldan "lnönü" ne doğru gi
diyoruz. Bütün bu yerler, ıağanıada 
oolumuzda yükselen tepeler, tam on 
sekiz sene evvel muıtevlilerden mem 
leketimi:ti kurtarmak i~in el ele ve
ren büyük vatanperverlerin, yerli. 
ecnebi, çeıit çeıit düımanlara kartı 
iki defa kanlarım döktükleri methur 
lnöuü meydan muharebelerinin oah· 
nei ceryanıdır. 

' 

Millet Meclisi reisinin ismi sadece 
Mustafa Kemal, Garp cephesi ku-

l• mandanı sadece lımet'tir. Pata, Bey 
rütbe gazetelere derceclilemez. Çün
kü Türk milletinin esaretini kabul 
etmeyen bu reisler, Halife ve Padi
tah hükumeti tarafından matrut ve 
idama mahkumdurlar ... 

O zamanki lstanbul eazet.leri ko
leksiyonlarını açınız; soluk yaprak
larda okuyacağınız satırlardan ıe

vinç, elem, hayret, ııbrap, nefret gi
bi mütezat hisleri hep birden duya· 
cakıınız. 

16 Kanunusani 1337 .•. Akıam e•
zeteıi, İnönü meydan muharebesinin 
"Kuvayı milliye" tarafından kazanı! 
mıı olduğu haberini, Anadoludan ııe 
fenlerden aldığı malıimata, Yunan 
tebliğlerinin üç dört gündenberi Def 

redilmemeıinden yaptığı istidlallere 
istinaden, veriyor . • 

Biraz aıağıda bir telgraf sureti 
var; Büyük Millet Meclisi Reisi, 
C-1 cephesi kumandanını: "ihraz 
edil .. ı..lebei kat'iyeden dolayı teh-

diye neye ~J \ kif edip mahkeme 
ye vermıı.,rlar?., 

Eh! Kuvvetli mantık bu ka
dar olur. "Aman beni gazeteye 
yaz:.rlar" diye alem apartıman 
yaptırmayacak. . Derken bunu 
gören Zekeriya Bey bir de: 

"Evinde aşçısı olanlar dile 
geliyor., 

Serlavh·ı ·.ile bir sütun aça· 
cak •.. Bu sefe~ de alem aşçıları 
nı savacak •. Derken; 

"Elmas kullananlar dile ge
liyor., 

Sütı.:nıı açıl < : ·ık . Herkes e
linde\,ini avucundakini sata
cak ••• 

"Yüz liralık kostüm giyen
ler dile geliyor.,, 

Sütunu da hepimizi bal
dın çıplak hale sokacak, soka
cak amma piyasada para ola
cak .• 

Hele sözün en sonunda apar
tıman sahiplerinin fıkaranın 
gayzını tahrik ettiği için tevkif 
edilmesi tavsiyesi yok mu, şa
hıs hüriyeti, söz hürriyeti ve 
matbuat hürriyeti için göğsünü 
döven bir zata o kadar yakışı-

,_ yor ki; sormayın! •• 
Eğer bu tavsiyeye uyarak a

partıman sahiplerini fıkaranın 
gllyzını tahrik ediyor diye tev
kife kalkarsak. Bir sürü kamı 
aç adamın gayzını tahrik et
mek cürmile lokantalan sedet
mek doğru olmaz mı? 

Ne taraftan tuttumsa bu ya· 
zınıo parçası elimde kaldı . 

Bunu bu kadar uzatmaktan-
sa: 

Nasreddin Hocanın: 
- Kar helvasını ben icat et

tim amma, ben de beğenmedim 
dediği gibi: 

- Bu apartıman teşrihi işi-
m ben icat ettim amma ben de 

t 

beğenemedim .. Demek daha ko 
lay ~eğil midir? 

FELEK 

'"Akıam", "Hakimiyyeti Milliye" 
den iktibas ediyor:: "Çerkes Etem 
ve kardetleri Anadolunun hainane 
bir tecavüze maruz bulunduğu sıra
larda vatan müdafaasına kıyam et
tiklerini ilan etmiılerdi. Etkıyalık 

ve çapulculuktan feragat etmek iste 
meyen bu adamlar nihayet Yunanlı
larla birletmek •uretile mahiyeti ha
kikiyelerini meydana çıkardılar. Bu 
ikiders ıarp cephesinde ıiddetli mu
harebeler devam ettiği sırada alın- , 

mışbr. Asla hatırımızdan çıkmama
lıdır.'' 

O cünkü Türkiye' nin manzaraır 
ıudur: Rumeli ve Anadolunun garbı 
düıman istilası altında; ltilifçtlarm 
hükümran olduğu lstaubulda Halife 
Padıtahın kuklalarından mürekkep 
bir hükumeti var; Anadoluda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükume
ti teıekkül etıniıtir; Çerke• Etem ve 
kardeılerini tedip ederken lnönünde 
düımana da büyük darbeler indiri-
yor. 

lı!e, bu darbeleri hayatlannı ifna 
etmek bahasına indiren aziz tehitle
rin abidesi önündeyiz. Küçük bir te
penin üstünde etrafı duvarlarla çev
rilmiş büyilk bir kal>ristan. Yolcuya 
diyor ki: "ihanete, zulme kartı va
tanı müdafaa ederken düıenler bu
ra.U. yatıyor. Onları ve o günleri u
nutma .. !' 

Onlerinizde huıu ve tazim ile eğil 
diğim aziz kardeılerim. Ebedi hatı
ranı.ı: kalplerimizdedir. Bazan size 
layik olamıyot•ak beıeri zaafları

mızdandır. Fakat hilrmet ve minnet 
hi•lerimiz o kadar derindir ki bize 
verdjğiniz müttehit vatanın, artık 

r; lÇ bir düşman ayağının baımıyaca

fı, temiz topraklarında müsterih ya-
tacağınızı hepimiz 
ahtederiz. 

sizlere vaat ve 

* * * 
Sine&İndeki. kocaman deliklerden 

kinaye olarak lnönü diye yadedilen 
yüksek dağın eteğindeki kasabanın 
kenarını takiben önümüzdeki sırtla
ra tırmanıyoruz. Solumuzda Eıkiıe
hir hayal meyal, Çukurhisar daha 
vazıh görünüyor. Şoaa niıpeten iyi

dir. Artık "Nemliköy" e doğru iniyo 
ruz. Civarımızdaki dağlar çıplak ve 
keklik sürülerile doludur. 

Bir tahta köprünün batında mer
kuz büyükçe bir tatta okuyoruz: 

Bursa 143 kilometre ve Bursa is
tikametini göıteren bir ok, altında 
Kütahya 47 kilometre ve o istika· 
mete müteveccih ikinci bir ok. 

Demek ki Küahya'ya yaklaşmak
tayız.Fakat otomobilimiz ilk defa o
larak arlza göster;yor; motör "tek

liyor". Aldırıı etmiyoruz. Derken 
araba üçüncü, hatti ikinci vitesle 
çekmemeğe başlıyor. inip mot;;r ka
putunu açarak hadiseyi tetkika ko-

Solumuzda "Porsuk" kirli ıuları
nı, yer yer anaforlar yaparak, timale 
doğru akıtıyor. Sağımızda hep yal· 
çın kayalardan mürekkep bodur bir 
ıihilei cibal. .. 

Kütahya'ya 20 kilometre mesafe
de, yolun sağında, sıcak su ile itli. 
yen bir değirmen var. Burada dura
rak hem istirahat ediyor ve hem de 
sıcak suyun nerden geldiğini öğre
niyoruz: Kütahya'nın ılıcaları bir 

kaç kilometre ileridedir. Demek ki 
Marmara' dan buralara kadar devam 
eden yüzlerce kilometrelik bir saha 
dahili hep 11cak maden sularile için 
için kaynıyan volkanik bir araDdir. 

Yolumuza devam ediyoruz. Kü
tahya bet kilometre uzaktan aktam 
karanlığında seyrek elektrik ampul
larının titrek ziyaları altında •eçili
yor. 

"Genniyan oğu1arı'' nın kadim 
derebeylik merkezi geniı ve kirli bir 
köy eibidir. Birkaç muallim hanını, 
birkaç memur alleıi iıtiına edilirse 
bütün kadınlar yüzleri eözleri kapa
lı, yerlere kadar sürünen çartaflar 
içinde, çarıdardan, üçer beter, elle
rinde fenerlerle ııeçiyorlar. Erkekle
rin kıyafetleri mübmeldir. Kapdarı· 
na kadar dolu kahvelerde müıteh-

cen kelimelerle ıakalaıtıklarıru iıit

memek için sağır olmak lazımdır. 
Bir hanrn kötesine ıığınmıf, en ipti
dai, en eski filmleri gösteren bir si .. 
nema ıehrin yegi.ne eğlence yeridir. 
Evlerde bariz bir köhnelik görüu
mektedir. Oteller eski hanların kar
ytft&lı odalarından muaddeldir. En 
basit nezafet kaideleri bunlarca meç 
huldür. Şehirde belediyenin bozula 
tamir edile çalışbrmaya uğraştığı 

eıki bir gazojen motörile istihsal 
edilen elektrik, yollan bile iyice ten 
vir etmem,ktedir. Şehrin çeımele

rine eski mecralardan gelen sular
dan batka umumi su tesiıatı yoktur. 
Bütün bunlardan anlatılıyor ki Kü
tahya çok geri kalmı~ ı,;, n:Pf'kezdir. 
Anadolu hattının buralara sokmaya 
muvaffak olamdığı medeniyeti, ümit 
edelim ki, yeni Balıkesir hattı eetir-
ıin. EN. E. 

---·---······----··--·-·· 
Yeni neşriyat 

Ceza muhakemeleri 
tatbikab 

Geçen sene Adliye veki
leti tarafından agır ceza 
müddei umumilerine verdiri
len kurslardan Vasfı Raşit 
Beyin verdiği ceza muhake
meleri usulu kanununun tat
bikat ve sakkine ait 8 ders 
bu kerre Ankara hukuk mek
tebi tarafından tap ettiril
miştir. 

Pragtan Amsterdama 
Maruf kaleci Ulvi Ziya Bey 

bu mühim makalesi 

Havacılık ve Sporun 
Eu son intişar ede"n 50 ci 

sayısın dadır. 

Ertesi sabah erkenden hareket e
decekti. Hanın büyük havlusunda 
denkler sayılıyor, katırlar nallanı· 

yor, ipler muayene ediliyordu. Ker
van reiıi Hasan pehlivan katrrcdara 
son emirleri verirken bir jandarma 

neferi ııeldi. 
-Pehlivan alay beyi seni İstiyor. 
Hasan pehlivan telata düımüıtü. 

kimbilir yine ne vardı? Acaba Gavur 
lllhya çetesi kervanlan mı soyuyor. 
yoksa Yemen ıevkiyatı için katırları 
angaryaya mı alınacaktı? Pehlivan 

bunları düıünerek zaptiye kuman
darurun karımna çıktı. Alay beyi 
Mustafa Bey, Alaydan yetişmiı, ih
tiyar, mutaaıııp bir adamdL Uzun 
sözlerle Hasanı yormaya lüzum gör 

meden anlattı: 
- Merkezden ıürülmesi 13.zımge 

len bir kaltak var. Diğer kervanlar
la da gönderebilirdim. Fakat bun· 
!arda her hangi bir edebıizlik etme
lerinden, karıyı oynatmalarından çe 
kindim. Senin çok namuslu bir adam 
olduğunu bilirim. Onun için sana e

manet ediyorum. Ehliırz bir hatun 
gibi muamele edecek ve köyüne ka
dar götürüp bırakacaksın. Sakın o
la ki yolda senin katırcılar ıeytana 
uyınayalar. Yoksa hepinizin canını 
yakarım. Vakıa senin hükumete kar 
ıı hizmetin müsellemdir, fakat yine 
fakir olduğunu düıünerek karının 

yol parasını hükumet verecek. Al 
dört mecidiye. Yolda ziftlenmesi i
çin de aynea bir mecidiye veriy°" 
rum. Artık gerisini ıen idare et. 

Hasan pehlivan bir kaltak tat•· 
maktan hiç te memnun olmamııtı. 

Fakat ıık sık işi düttüğü Alay beyi
ne karşı da gelemezdi. 

- Elimizden geldiği kadar emri 
nizi yerine getirmeğe çalıırrız be .. 
yim dedi. 

Ertesi gün şafakla kervan hare
ket e~ecekti. Denkler yüklenirken 
iki zaptiye kaltağı getirdiler. Orta 
boylu narin yapılı bir kadındı. Ka
im bir dokuma çarşafın içinde tama 

•men kaybolmuş, kalın siyah peçe.
si indirilm.iıti. Teılim ve teıeJlüm 

muamelesi yapıld•ktan sonra elinde 
bohçası bir kenarda bekleyen kadı-. 
na pehlivan dik dik bakarak: 

- Orada dur. Ben sana bir herge 
le eönderirim, dedi. 

En son onu dütündüler. Kervanın 
en zayıf beygiri hanın binek taıına 
yanaıtı ve kadın bindi. Bohçasını e
ğer tqına dayayarak kervanı takibe 
batiadı. 

Haoan pehlivan katırcılar& öfle 
yemeğini dağıttı, hayvanlara yem 
Mrbaları takıldı, ancak o zaman ka 
dını hatırladılar. Peblivan bi kalta 
ğa yiyecek vermeyi ne ıinnile ne 
de mevkiile mütenasip görmüyordu. 

Genç bir kattrcıyı çağırdı. 
- Ali al ıu ekmeği de ıu bat be 

liıı karıya ver. Hoı alay beyinin 
emri "olınaoa ben onu açından geber 
tirdim ya. 

Ali, bir ağacın altında oturan ka 
dının yanına gitti, ekmeği köpek ö
nüne atar gibi yere bıraktı. Arkası 
na bakmadan pehlivanın yanına dön 

dü.... Müıkilat ancak gece kendini 
göıterdi. Han paraıı vermemek için 

kervan Garipler hanından bir saat 
uzakta üç çınar çeşmenin batında 

konaklıyacaktı. Ha•an Pehlivan va 
kıa maiyetinden emindi. Fakat ne ka 
dar olsa hepsi genç delikanlılardı. in 

ıN • • A• EK •Ş I O T ,_. - -ı-,-- '1 -ıan oğlu çiy ıüt emmiştir, belli ol
maz ki! O zaman alay beyinin elin
den nasd kurtulabilirdi.? Mustafa 
Bey insanı dövdüğü zaman öyie Al 
lah yarattı diye dütünen insaflılar
dan değildi. Pehlivan bütün bu can 
ııkıcı düıünceler araımda üzülüp 
dururken katırcı Hurıit imdadına 

yetiıti. Hurıit: 
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Dünkü şeklin halli 
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- Ağam diyordu. Karıyı §U bü
yük çınarm arkaıındaki harap ağıla 
kapatalım. 
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Pehlivan bu fikri çok muvafık bul 
du. Kadının eline bohçasını, yiyece 
ğini verdiler. Götürüp ağıla bıraktı 
lar. Kat'iyyen oradan çıkmamasını 

da sıkı sıkı tenbih ettiler. 
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Gece büyük bir ateş yaktılar. , .-·--·-- -Denkleri etrafına topladılar ve her .. 

kes kebesine sarılarak uykuya dal
dı. Pehlivan da ılir müddet. katırcı
ları bekledi. Hep yorgundular. ve de 
rin bir uykuya dalmıılardı. Pehli
van da müsterih uyuyordu. 
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Pehlivan uyandığı zaman gece 

hayli ilerilemişti. Şöyle etrafına bak 
tı. Katırlar bağlandıkları denkler bı 
rakıldıkları yerde idiler. Ateş çok· 
tan ıönmüştü. Fakat katırcılar orta 

da yoktu. 
- Ah gidi na bekarlar ben ıimdi 

ıize gösteririm, dedi. 
Doğru ağılın yolunu tuttu. Yak

laıtıkça bir takım karııık erkek seı 
leri iıitiyor, ve bu seılerin fevkinde 
ince bir kadm ıarkııı duyuyordu. 
Ağılın kapısından hiç gürültü etme 
den içeri baktı. Kenarda büyük bir 
tafın Üstüne küçük kervan fenerini 
koymuılar. Kaltağı ıoyundurmut

lar, hem söyletiyorlar, hem oynatı ... 
yorlardı. Kadın hiç nazlanmadan, 
yorulmadan kırıla döküle dönüp du 
ruyordu. Pehlivan bir an ağılın or
tasına atdarak, tabancasını aağa so
la boıaltmayı düıündü. Sonra en 
kababatlilerini, daha ziyade tecziye 
için, anlamak istedi. Kadın eüzel ve 
narin bir ıeydi. Uzun oaçları omu
zunda dağılmıı, hafif bir tebessüm
le gülerek oynuyordu. Bir müddet 
seyrettikten ıonra Pehlivan yavaı 

yavaş gençliğini ve o zamanlar yap 
tıkları alemleri düıündü. Çocuklara 
hak verdi. Meclis dağılmak alamet
leri gösterirken kimıeye görünme

den yerine döndü.... Bu hal dört 
gün devam etti. Her gece pehlivan 
uykuya daldınu katırcılar aleme bat l 
lıyorlar, sabahlara kadar eğleniyor
lar pehlivan da ıes çıkarmadan a
leme iıtirak ediyor. Dördüncü eil· 
nü kahpeyi yerine teslim ettiler. A 
lay beyi sordu. 

- Nasıl pehlivan karı yolda edep 
sizlik etmediya? 

- Hafİl beyim. Ehli ırz bir ha
tun eibi gitti. Sesini bile duymadım. 1 

O zamandan beri alay beyi hep 
böyle angariyeleri Hasan pehlivana j 
buyurur. Arkasından da \ 

- Pehlivan çok değerli adamdır. l 
Benim sözümden çıkmaz diyerek · 
tefahür ederdi. 

A. Fahri 
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İrtihal 
Eyupsultan Kuru kavakta Tabur 

katibi Hikmet beyin mahdumu iz
zet Bey füc'eten vefat etmiştir. Ce
naze namazı bu günkü pazar günü 
Eyüpsultan camiinde badeleda med 
feni ınahsuıuna tevdi kılınacaktır. 

Mnla rahmet eyleye. 

-

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Mafevkattabia (9) 
2 - Elemli (4) Para (4) 

3 - Vücut suyu (3) Kıyafet (6) 
4 - Arzu (4) Yük otomobili(6) 
5 - Ayı yuvası (2) iyi (3) 
6 - Dumanın bıraktığı (2) Arı

nın verdiği ( 3) Şikar ( 2) 
7 - Ek (2) Ateıin çıkardıfı (4) 

Eıraf (3 
8 - Para konan yer (4) Efsane 

(6) 
9 - Gümüı (3) Bıçak mahfaza

sı (3) 
10 - Büyük (3) Çuvalın büyü

ğü (6) 
11 - Bele sanlan (5) Eski bir 

harp uıenniıi (2) 

Yukardan aşağı 
1 - Para (7) Ticari bir tabir(3) 
2 - Keder ( 4) Sarhoıluk ( 5) 
3 - iplik (4) Te'kit süali (3) 
4 - Umumiyet ifade eder (2) 

Esvap (5) 
5 - Feryat (4) HE (2) 
6 - Kemiğin içindeki (4) Edat 

(2) Renk (3) 
7 - Ağaç (3) ümit et (2) Nota 

(2) 
8 - Oğrenmek (4) Irat (4) 
9 - Bir ilim (5) Yiiz sene ( 4) 
10 - Olur ıey (6) 
11 - Maskara (8) Beyaz (2) 

ROSEMAIL 
Dit macunu 

Majik Sinemasında 
Talebi umumi üzerine 

AL JONSON'un tem•ili 

DELİ ŞARKICI 
(SONNY BOY) 

filmi bir kaç gün daha 
irae olunacaktır . .,._ 

Yaz ınavalml için 

BEBEK'te 

Kiralık lab 
Dalyan önUnda Salp Bay 
yalısı möbllall olarak ki· 
ralıktır. Darunundakllara 

mUracaat 

illiyet,, in Edebi Romarı : 31) Fakat ilk müsademe de epey 
şiddatli olmuştu. 

nankör çölün içip kuruttuğu bu 
temi:ı Türk kanlanndan uzun 
müddet gözlerini ayıramadı. 

reyerek seyretti. - Aşiretin silahları alınm~ş 
tır. Şeyh Sadun sizi görmek ıs 
tiyor. 

1 

boyu istikametine bir keşif lw
lu çıkann. ı 
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kuk e: - BIRINCl KıSIM -

" Bürhan Cahit 
... ymakam Celal sordu: j le sürmeleri için maiyetine e
- Teslim olduktan sonra, mir verdi. (Aynilkum)da Türk 

ıJ.:: durdular mı? 
; bir ihtiyat zabiti omu-

' .ı k " t d' ·- ~·· ~.can anı gos er ı: 

- Hayır Kumandan Bey. 
ılim olduktan sonra benim 
ükten üç askeri gözümün ö
ıde cenbiye ile boğazladılar. 
halefet etmek istedim bir 
,,. bana sapladılar. 

.~ı ilave etti: 
- Silahlarımızı verd ikten 
ra anladık ki teslim için gös 
len şart bahane imiş. Çün
izimle beraber efr dm elle
bağlrvMlardı ki siz yetişti-

ımiş. tunç yüzlü 
lZIM: 

;i bizi bağlayıp çö 

askeri öldürmeğe ahıtları oldu
ğunu söylüyorlardı. 

Kaymakam Celal yaralı si
lah arkadaşlarının sözlerini m~ 
lanetle dinledi. 

Ateş kesmeleri için verdiği 
emri geri almanın imkanı yok
tu. Teslimi kabul etmişti. Kıt'a 
kumandanları esirlerin silahla
rını toplayıp muhafaza altına 
alırlarken kaymakam Celal 
yaktırdığı iki hurma dallarının 
kızıl ışığında bu kanlı mücade 
le meydanını dolaşıyordu. 

Araplar bütün erfadı bağlı
yamadan baskına uğradıkları i
çin kendi canlarının kaygusun 
dan onlan yüz üstü bırakmış
lardı. 

Faik ati ret kuvvetleri toplu 
nizamda giden kıt'aya birden
bire baskın yaptığı için çok za 
yıat vardı. · 

Ve sonra Araplar, gene mü
lazımın dediği gibi teslimden 
sonra da bir çok askeri hançer 
le öldürmüşlerdi. 
Düşman karşısında yıllarca 

vuruşan, askeri nizama göre 
harbedenbir düşman kartısında 
merdani vazifesini yapan bu 
kahramanlar anavatana döner
ken bu şenaat tuzağma dütmüt 
silahlalı alındıktan sonra bir 
tavuk gibi hançerle boğazlan 
mıtlardı. 

Kaymakam Celal kıvrıla kıv 
rıla yanan hurma dallarının kı· 
zıl ışığında ateş gibi yanan çö
lün sert kumlarına acı acı baktı. 

Kızgın kumlar hön erlenen 
Türk askerlerinin soluk kanını 
aç bir kene gibi emiyordu. 

Korkak ve hain bir düşma
nın tuzağında kendini müdafaa 
edemeden can vermiş'erdi. 

Kaymakam Celal vah~i ve 

Tam kalbinin üzerinden sert 
bir cenbiye yiyerek sağ kolu
nun üstüne düşen bir nefer o 
acı ile sol elini de göğsüne bas 
tınp can vermitti. , 

Yanık buğday rengi yüzü, a 
şikar elmacık kemikleri ile Si
vas, Erzurum evlatlarından ol
duğu anlaşılan askerin hala ha 
yat izi görünen soluk yüzünde 
deı·in bir ıztırap, acı bir takal
lüs vardı. 
Kaymakam Celal siperler için 

de döğüıen veölen kahramanla 
rı çok görmüştü. Onlann ölü
münde bile bir asalet ve sükiı 
net vardı. 

Ta Elarişten vuruşa vuruşa 
buraya kadar gelerek hiyanet 
tuzağına düşen bu yüreğinden 
hançerlenmiş Türk askerleri
nin yüzünde almmamış bir hır 
sın sönmemiş bir kinin nehazin 
bir ıztırabı vardı. 

Kaymakam Celal kum çölü
ne boşanıp ıı.kın bu taze türk 
kanların tırnak a 

Genç kumandanın dimağın -
da çetin bir mücadele batlamıt 
h. Bu topraklara ayak bastığı 
günıdenberi varlığına yerleıen 
o değişmez, o kuvvetli ukde, bu 
ram buram tüten hurma dalla 
rının kızıl •tığında yeniden bi
lenmiştj. Bu kızıl alevler hiya
net tuzağına düşürülerek 
hançerlenen kahraman ve mert 
Türk askerinin Anayurttan u
zaklarda bükülüp kalan ma
sum cesetlerini gösteriyordu. 

Nankör ve zalim çöl, onlarm 
temiz yüreklerinden boşanan 
kanı ne çabuk içmiş, bitirmişti. 
Şimdi bu isli ışıkta yalnız si
yahlanmış izleri görüyordu. 

Kaymakam Celalin gözleri
le dimağı arasında bir ıztırap 
şeraresi çıktı. 

Hükmüne dünyayı ram ede
cek kıratta insanlarda görülen 
dile ve derin bakışlarile bu et, 
kan ve kemik levhasını seyredi 
yor, dudakları ateş ve kan ya
ratacak bir emir vermeğe hazır 
lanıyprdu ki yüzbaşı Rifat ken-

Kaymakam Celalin intikam 
kıvılcımları yanan gözleri açıl
dı: 

- Ne dedin, Şeyh Sadun 
mu? 

Emekdar silah arkadaşı du
daklarında acı bir tebessümle 
tasdik etti: 

- Evet kumandan, şeyh Sa 
dun, esir ettiğimiz aşiretin reisi 
dir. 

Genç kumandanın gözlerin -
de dört yıl evvleki çöl alemi, 
kahramanları meşhur bir film 
gibi canlanıyordu. 

Dört senedenberi izini kay
beden şeyh Sadun ne acı ve kan 
lı bir tesadüfle kartı&ına çıkmış 
tı. 

En mühim anlarda sükilneti 
ni bozmayan genç erkanı harp 
başını kaldırdı. Emir zabitleri 
dinleclilr: 

Esirleri muhafaza edin. Sıh
hiye memurları yalnız yaralı as 
kerlerle meşgul olsunlar. Em-

Alev alev yanan hurma dal
larının isli 19ığınd• üç genç zil 
bitin sert mahmuz şıkırtıları 
duyuldu. 

Kum•ndan yü9bazı Rifat'a 
döndü: 
-Şeyh nerede? 
- Onu süvariler hurmalığın 

cenup kısmında bet lltlı ile ka
çarken kestirmişler, bana ge
tirdiler. 
-Tanıdı mı? 
- Derhal. 

Genç erkanı b•rp dütünü· 
yordu: 

- Ağırlığı yakalanmıdı mı? 

- Bir şey kurtulmadı. 
- O halde dostum sen şeyhi 

misafir ' et. Arapların silahları 
nı hayvanlarına yüklet.. Kuı·
tardığımız asker ve zabitlere 
de bu hayvanları veriniz. -IJ.izim 
süvari bölüğü esir ararrarıa 
meşgul olsun .. Y arıılı askerle
re bakıldıktan sonra hemen şi 
mali garbi istikametine hare
ket .• 



1 Dünyada neler oluyor? 1 

Sıcaklar 
Kanadada otuz kişi 

daha öldü TALLULAH Filmde serbest 
kızlar TORONTO, 3 (A.A.) -

Ontarino eyaletinde bir sıcak 
dalgası hüküm sürmektedir. 
30 kiti ölmüttür. Bunlardan 14 
dü banyo yapmak için denize 
girmitler ve orada boğulup te
lef olmutlardır. 

Şimdi bütün Hollyvood'un 
kendisinden bahsettiği kadın 

l 
Sinemanın bir milletin ahlô.k ve 

adetlerini tanıtmak- huıuıund .. ki 
müessir propaganda kuvveti mailim 
dur. Fakat bazı filmler vardır ki, 
mevzuları hakikatlere temaı etse 
bile, s:ıuıör tarafından iraeıi. mene
diliyor. Avruparun bir çok ycrlet"in
de böyle nekbete uğrıyan Amerikan 
filmlerinden bir taneıi de ·• Çılgın 
Kızlar '' dır. 

PALERMO, 3 (A.A.) - Sı 
caklar Sicilyada bir çok vefiya. 
tı mucip olmaktadır. 

Zeppelin 
Bu ayın sonunda 

kutba ıidecek 
8ERLlN, 3 - Graf Zepplin 

bu ayın nihayetinde kutbü şi
maliye hareket edecektir. 

Doktorr Eknerb izat bu u
zun seyahate iştirak edecektir. 
Seyahatin fennt idareini Sov
yet profesörlerinden Samunelo 
Yİç deruhte etmiştir. 

Zepplin kutüp noktasında 
"N autilus., tahtelbahri ile bir
leşcektir. Fakat tahtelbahir bo 
zuk bulunduğu için bu telaki 
vuku bulmayacaktır. 

Bu film Neyorktakj kız kollejle
rinden birinin iç yüzünü tasvir et
mektedir. 

Sally isminde on alı. ya,ında bir 
kolejli kız -afif bir kız- hiç bir kay
gu ile mukayyet olmayan eğlence 
dütkünü gençlerin mahfillerine de
vam eden şen, fuh Eva isminde bir 
diğer kızın telkinlerine uyuyor. Ni· 

hayet o da Eva ııibi kokteyler içi 
yor, sarhoş oluyor. Ve &Ünün birin J 

de gayrı kabili tamir hata vaki olun 
ca, artık geriye dönemiyeceğİ için 

girdiği hayata devam ediyor. 

Fakat bir de "Gençliği himaye" . - -
cemıyetı var ki, geç te olsa müda. 

Zepplin kutbe yakın bir nok
tada Sovyet buzkıranı "Mali
gin., ile birleşecektir. 

K atup seyahati Tallulah 
hale ediyor. Ev.,'yı te.-biyeıine alı-

yor, Sally'yi de hala 0 nu afif zanne 
den ana ve baba11na iade ediyor. La 
kin anneı~ hakikati anlamakta ıre

cikmiyor ve kızını onda yeni uyan· 

maya batlayan heveılere kartı mü
dafaa etmeğe yemin ediyor. 

LO~D~ S (A.A.} - Nr.u 
t ·..,., ta~elb.J.ıi için Nevs ork
lllı.> ııöı t-.;;I..Nı ir parça Plr
ıno...J.ı'" ıı~lmle ve mt'2kur tab
tcl~a.-,rin bulundufu Devon
pcrt tersaıııeaine ıevkolunmuı
tur. 1 ahtelbahrin tamiratına 
Sir W'if-cinı'in idaresi altında 
ba7lanmı9tır. 

r~eksika reisicümhuru
nu:ı bir davası 

NEVYORK, 4 (A.A.) 
Bundan bir müddet evvel Ald
more' da Meksika reiıicümburu 
Kubia'nın yeleni diğıer bir ta
lebe ile herabeı polis müdür 
muavini tarafından öldürUlmüt 
tü. Bu hadise üzerineKubieCe 
mahiri müttehidede bulunan ._ 
ki oğluna tahsillerine devam et 
mek üzere Kanadaya gitmebri 
n~ bildirmiştir. Devlet aleyhine 
bır kaç milyonluk tazminat da
vası ikamesine intizar olunmak 
tadır. 

ispanyada orman 
yangını 

MADRIT, 3 (A.A.} - "Si-

Hollyvood' da şimdi yeni bir 
ıinema artistinin ismi dillerde 
dolaşıyor. Acaip bir isim: Tal
lulah. 

Bu Meksikalı kadın Londra 
sahnelerinde kendini göstermiş 
ti. Sekiz sene ismi Londrahla
nn ağzından düşmedi. Tiyatro 
bittikten sonra, pereıtitkarları 
locasını ve artistler kapısını 

doldul"\lrlar, onu daha yakın
dan görmeğe ve alkışlamağa 
çalışırlardı. 

Muvaffakıyeti diğer bir çok 

Mirna Log 

erra Eıpuna ormanlarında bü 
Yük bir yan~;n çıkmıttır. Yan
f'•nın tevesıüüne mani olmak 
~;in orman memurları alet ma 
1'.alline gitmitlerdir. Hasar a
''1mdir. 40 milyon çam ağacıo
l Jan 300 bini alev içindedir. 
Kano otomobil cihan artistlerin kıskançlığını tahrik 

sürat rekoru ederdi. Bir yere gitse her kesin 
ClARDONE "Riviera 3 (A başı ona dönerdi. 

A.) - M. Gaedon M. E~gland Hatta bir gün bir lokantada 
11 ~a~o otomobiline koyduğu yemek yerken, bir kadın yanına 
Y~~ı bır motörle müheyyiç bir yakla~mış, iki tokat vurmuş, 
sur at elde etmiştir. Cihan re-
koru ·· b k . . şapkas•nı parçalamıştı Kıskanç 

.. m~sa a ası ıçın pazar gü 
nu tesbıt edilmi.tir. bir kadının sinir buhranında ağ 
Yugo l zına gelebilecek n~ kadar küfür s avyanın nüfusu 

BELGRA T, 3 (A.A.) _ ya varsa hepsini de sarfetmişti. 
P 1 n Faka< Tallulah hiç sesini çıkar 1 a son nüfus tahririne naza-
ra!' Yugoslavyanın nüfusu 14 madı. Yüzünü podrııladı, şapka 
mılyona baliğ olmuştur. Şu ha- sını tekrar giydi. Onun bu hali 
le n~zran 10 sene evvelki nüfu- perestişkarlarının adedini art
•a ndısbetle 2 milyon fazlalık tırdı 
var ır. 1 

Gümrük birliği 
meselesi 

'.ALA HA YE, 3 (A.A.) -· 
.vusturya - Almanya gümrük 

bırliği rejimine ait ilk tifahi 
lllÜzakeratın başlangıcı 20 tem 
tnuır. olarak tesbit edilmittir. 

Yine bir manastır 
yakıldı 

MADRlT, 3 (A.A.) - Sen 
dikalar tarfmdan yapılan bir 
toplanmanın hitamında orada 
bulunanlar, Kaposen papasları 
na ait bir zaviyeyi yakn;ıı9lar
dır. Zaviyeye mensup papaslar 
o sırada içinde bulunmuyorl'\r-
dı. 1 

Bir katil idam edildi 
PARIS, 3 (A.A) - Efganiıtan 

Tonunu öldüren dülger Espiuo bu 
sa!>ah idar!I olunmuıtur. 

• 

Eğer bu hadise Mekıikada 
olsaydı, hiç tüpheıiz Tallulah 
mütecavizi saçlarından yaka
lar ve ona dersini verirdi. La
kin Londranın böyle bir muka
beleyi götürmeyen muhit oldu 
ğunu biliyordu. Zaten Tallulah 
ın artist oluşunun bir ifadesi de 
ondaki muhitine uymak kabili
yeti idi. 

Likin bu ınüdafaaıını sıkı tuta· 

mıyor olmalı ki, hamile lialan Sally 

Hollyvood'a gitiği zaman, 
gazeteciler, onu mevcut şöhret 
lere benzetmek istediler. Benz~ 
temediler. Yalnız Tallulah'ta 
Lilyan Tashman'ın şıklığını, 

Clara Bov'un sihrini, Greta 
Garbo'nun esrar engizliğini, . 
Jeane Eagle'in sesini, Marlene 1 

Dieti'ich'in cazibesini buldular. 

"Solmut Kadın., ismindeki 
ilk filmi ikmal edilmiştir. Bu 
filmin muvaffakıyet kazanıp 
kazanmayacağı malum değil
dir. Fakat bütün Hollyvood bu
nunla meşguldür. 

Bir gün Ethel Borryınor ken 
disini ziyarete geldiği zaman 
İsmini değiştirmesini ısrar etti 
ve o kadar yalvardı ki Tallulah 
İsmini değiıtirmek üzere idi. 

O sırada Amerikanın maruf 
muharirlerinden Joseph Her
gersheimer artisti ziyaı·et etti: 

- Hakikaten bu güzel ismi 
değiştirecek misiniz? 

Tallulah böyle bir niyette 
olduğu cevabını verince, roman 
cı dedi ki: 

- Eğer l:ıöyle bir şey yapar 
sanız, size yemin ederim ki ka
lemimi kıracağım ve hayatım
da bir tek satır yazmayacağım. 
Biliyorsunuz ki ben karnımı do 
yurmak için yazı yazmak mtc
buriyetindeyim ve her günkü 
bifteğimi çok severim. 

-Bunun üzerin~ Tallulah mu
harriri açlıktan öldürmemek i
çin ismini değiştirmekten vaz 
geçti ve T allulah kaldı. 

"Yeni Bakireler., de Anita 
Page, Joan Crat1vford 

evlenmek ürnidi(e kendisini o hale 
ı 

koyan gence müracaat ediyor. Bu 

genç le betyüz dolar mukabilinde 
(iyi para) Sally'yi, bir gecelik eğ
lenceden batka gayesi olmayan doıt 
larına Rtıyor. Sally bu dostların 

"Gece kulübü" ismi verilen kulüp· 

!erine gidiyor. Aklında hiç bir fena
lık yok. Li..kin orada son derece sar

ho§ ve burnunun ucunu gönneyen 

babasına t.,..düf ediyor. Bu baba 
kızını tanıyacak halde değil. Hatta 
onu öpmeğe kalkıyor. Sally bayılı

yor. Haıtayı evine götürüyorlar. 

Genç kızın duyduğu heyecan o ka
dar kuvvetli ki, haota bir daha ayı-
)amryor ve ölüyor. Ve film de şöyle 

nihayet bulu:,ror: 

"l1te çok seı·best terbiye kurbanı 
onaltı yaşında bir çocuk ta böyle IÖ-

nüp gidiyor!' 

••yeni bakireler" filmi de böyle 
çılırın iki kızın feci akibetlerfoi tas
vir eder. Lakin bu nevi filmlerin, 
genç kızlar üzerinde, Y•••rulan ha· 
ya!~ akıbetini tasvir etmeıi itibarile 
iyi mi, yokıa yafanılan muhiti ve 
eğlenceleri ıöıtermesi itibarile fena 
mı leıir huıule ıretirdiği terbiyeci
leri ikiye ayırm(ftır. Bu nevi filmle
rin İyi tesir haırl etmekten ziyade 
kötü teıir bıraktığını iddia edenler 
çoktur. Bunlar zamane gençliğinin 1 

netic!Jl<?re ehemmiyet vern1ediğine 1 

ve bu neticelerin 11rf filme bir bağ I 
olsun diye icat edilmit olduğuna 1 

. inandıklarına ... ka~diı-ler. Onun için / 
:zevk ve as.fa ilemı, cenç kızda neti-

' ceden daha ziyade müeısi.r o1uyor. I 

1 
Bir çolı: memleket sanaörleri de 1 

bu kanaatte olmalı ki, a'ılaki diye 1

1 
gösterilen bu filmlerin muzur neti- 1 

celerlni heıaba katarak, halka göıte- r • 

rilmesini men etmektedirler. 

KADIN 

Sofra 

Tereyağlı fasulya 
Taze fasulyeyi temizlemeli 

yıkamalı ve kaynar suya at
malı. Yeşil rengini muhafaza 
etmesi ıçın ayni ıatnanda 
ilive etmeli. Pişince çıkarıp 
ılizmeli, üzerine siyablanın
ncaya kadar yanmış tereyağı 
ve bir mikdar sirke ilAve 
ederek derhal sofraya koy
malı. 

Kaymaklı domates 
Orta bUyüklUkte on bet 

domates seçiniz ve ucu sivri 
bıçakla tepes'nden bir kapa!< 
kesiniz ve bir kabve kaşığı 
ile çekirdeklerini çıkarınız. 
Yalınız ç •kirdeklerini çıkarı· 
nız ve doma: e ~:n etinden 
müm\ün mertebe fazla bıra
kınız. Bu domatesleri fırına 
gidecek tepsiye sıralayınız. 

Yarım litre süti ılıklaşlır

mak üzere ateşe koyunuz ve 
içine 200 gram rendeleemiş 
gravyer peyniri atarak karış
tırınız. Peynir erir ve bir 
kaymak basıl olur. Diğer ta
raftan bir kaba dört yumur
ta kırarak omlet tertibi ka
rıştırınız ve peynirli sütü bu
raya ilave edin·z, tuzunu, bi
berini koyup karıtbrdıktan 
sonra bu mahlut ile boş do. 
mateslerin içini doldurunuz. 
Domateslerin kapaklannı ka
patınız ve her kapagın üze
rine küçllk fındık cesametin
de tereyağı oturtunuz. Hafif 
fırında yanm saat bırakınız. 
Sıcak sıcak sofraya getiriniz. 

Evde çiçek 
Fransada Liyonda çiçek

çilik cemiyeti bu hazirandan 
eylüle kadar devam etmek 
üzre küzel bir mü•abaka aç
miş bulunuyor, Liyonun en 
güzel çiçekli balkonu ve pen
ceresi kimindir. 

Cemiyetin bittabi hedef
lerinden birine dahil olan hu 
müsabakanın mevzuu her ev 
kadınını alakadar etse yeri
dir. Bizde bir çok evler var
dır ki, bağçeleri yoktur. Hal
buki çiçek yalnıız onuıı z:ne· 
ti değil, güzel ve ruhunda 
bir neş'e ve ferahlık menba
ıdır. Bir çok kadınlar var
dır ki, evde bağçe olmayın
ca, bu eksikliği saksılariyle 
telafi ederler. Pencere ve 
balkonları birer kliçük bağ
çeden farksızdır. Çiçeklerine 
çocuklarına bakar gibi ba
karlar. Bir evin türbeye ben
zeyen kasavetli haline çiçek 
gibi dağıtacak sihirli bir kud 
ret varmıdır? Bizde de böyle 
bir müsabaka açılsa demiyo
ruz, fakat ke,ki bütün evleri
m'zin pencerelerinde ve bal
konlarında çiçeğe layık oldu
ğu yeri vermeıini bilseydik. .. 

Mersinin bir altın oluğu 
binalarının ve 

sokakfarının halinden anlaşılıyor 

olduğu 

b 

1 

Mersin hükümet konağı 
MERSiN - Mersin ana vatanımı ı dürler. Tahıil çağındaki 20 000 

zın sıcak mıntakalarından biridir. cukta k b •-- ' ç ... 
B .. . . . n anca ru u Oaut\f • ilmek. 
uraıının muhım bır ıskele olması 

1 
d. Ş h 

arkaımda vasi hinterlanrlar bulun- e ır · u eaaptan daha ne bdar 
mektebe ihtiyaç bulunduğu anlatılır. maıı ve arazisinin kuvvei inbatiyesi 

dolayuil muhtelif anaıırdan ::>ekçok 
kimseler buraya toplannu~lardır. 

Millet mektepleri 

Mersinin havaıı ve ıuyu iyi olına- Bu mekteplerin çok faydaıı giSrüt 
makla beraber maddi menfaatlar mektedir. Yeni harfl..-le okumak 
ve büyük ticaretlerden dolayı her ı mecburiyetinde bulunan kadın erkek 
taraftan muhtelif cinı ve mezhepte 39875 k' "d . d' . ışı en şun ıye kadar 610211 
ınsanlar buı·aya toplanmışlar ve k I . . . 

1 k . "k . d. h . o ıJtu abılmıştir. mem e etın ı tısa ı cep e-sınde bü. 
yük bir varhk vücuda getirmiıler

diı; 
Mektepler 

idare 
Bir çok köylerde köylülere mii

kemmel ve asri mektepler İnşa edil-
Esaıen buraya bakan müdP.kkik miştir. iki üç senedenbri zıraat va

bir nazar Mersinin bir altın oluğu ziyeti bozuk gittiği cihetle köylerde 

olduğunun ve binalarile sokakları- mali kudret kalmamıı olmasına ra;
nın ve cesim ticarethane ve müesse· men yine birçok Maarif yurtları te-
aelerinin mevcudiytinden de bura5ı- · · · _ ._~ _ 

1 
aıııne ıma.m bulunmuıtur. Blris.i 

nın n~ mühim servet membaı bu-
lunduğunu anlamakfa güçlülc cek- 1 
mez. Şehrin fU vaziyeti ticariye~ine j j 
ve abaliıinin muhtelif cinıte bt.ılun. 
malanna nazaren idarıindeki ınüı- J 

k_üliit~ kendili~indcn anlatılıı. Tec J 
rubelı, muktedır ve kanunşinas bir n 
vali ile dürüıt ve faal ve teferruatı 
umura kadar infazı nazar eyleyen 
bir Poliı mUOürü ve. ,ehl"İn varida. 

tını hüsnü iıtimal eden bir belediye 
reisin bu cibi yerlerde vücutlarına ' 
çok ihtiyaç bulunduğuna herkes ka 1 
ildir ve halkta bunu can ve ırönül- • 
den arzu eyler. 

Murıaffakıyet 

Mersinlilerin ihtiyacatını tatmin 

için mevcut e~lenc~le~~ "umar ve 1 
eırarhane balıne ınkdap ey lemeai 
ve lstanbul ıribi klllabalık ve ticaret 
gah yerlerde olduğu ıribi dilencile-
rin etraftan buraya hücun1 eyleme. 
iri ve bu iıret ve safahatın neticei 
zaruriyesinden olar1'k halkın huzur 
ve rahatını ihlil eden ıerseı i ve kül 
han beylerin tüt·emeleri pek tabii 
olurdu. lıte bir sene evveliaine ka-

l dar devam eden bu safahathaneler
le bu makule uygunsuzlardan şimdi 
eser kalm.amıt ve pek nezih ve faya. 
nı takdir içtimai bir vaziyet lıasıl ol 

Bereket fabrikasında ihraca 
hazır pamuk balyaları 

muıtur. Artık burada ne kumarhane 
ne esrarkeı, ne hrrıız, ne de dilenci 
yoktur. 

Temizlik 

idare makineıi içinde bot l<asnak 
ve ağır kaınak dönen kııımlar birer 
birer temizlenmiı ve gayri ınc~ru 

1 
menfaatlar yüzünden balkı izrara 

j 
1ığra1an mızır mikroplar kolların· 

dan tutularak şayet h.ikimane usul-
lerle hük\imet kapıiından d11arı atıl 

j mıılardcr. Bu i~raa'ı yapanlar timdi 
halkın gönlünde yükıek mevkiler· 
kazanmıtlar ve hükümetimi:ıin halk 

1 

ile beraber yürümek husu~undaki a 
18.ka ve umdesinibariz biı· surette 
göstenniılerdir .. 

Maarif 

Mersin, diğeri Tarıusta olmak üz..

re iki kUtüphane açılacağından ;i:.r .. 

diden 120 parça meıleki kitap teda· 
rik olunmuıtur. Şurası teessüfl'! kay 

de sezadır ki vilayet meclisi amuıni 
ıi okuma odalarının latvına karar 

venniıtir. Bu odaların acaba n• aga\-, 

•e 

KQn· 
Fi

H alk licaret mektebi 

zarratlan görülmüıtü? 

Fransa - Efganistan 
PARIS, 3 (.\.A) _ Afganistan 

'~;iri Prcn' Şaha;ı Veli Han Reisi-
cu::nhu,., •t• . . d' 

~ ımatna~esını rev ı etmıt· 

lstastistikll'r bu nevi filmlere 
ge,;çlerin çok rağbet gösterdikleri- l 
ni de teyit etmk+edir. Bu ruğbetin 
zevk ve sefahate k~rşı ruhi bfr te· 
mayül ifade ettiği de, filmin ıonu 

1 h3kkında gençlerin verd"!:leri men
i fi hüküınlerı.:cn an:~~~lm<·k•aJır. 

Plajda banyo·lan çıktıktan 
sonra gazinoda oturmak için 
hafif manto ve gez· nmelc 

ı Viliyet Maarif müdiarü Ali B.ey 
[ istifa eylemiı oldugundan Tauuı 

Tedrisat müfettİlİ Haydar Bey tara 
fından vekalet edilmekredir. Mer
kezd 8 ilkmektep ve bir de orı~.mek-
tep vardır. Dahil vilayette 79 ilkmek 
tep mevcuttur. Bunun 66 sı köyle~·· 
dedir. Bu mekteplerde 149 mu>llim 
ve 5226 talebeyi tedris ilo meşgul 

MalUmatı umumiyeleri noksan o

lna tüccarlarla, kitip, eınaf ve çırak 

ların hayatı, iktisadi bilJilrini takvi
ye için huıuıi olarak Maarif müdü,·i 

yeti ve Ticret odası yardimile bir 

mektep açılmıtlır. Bu ıene Maarif 
Vekaleti bu mektebi reımen kendi 
emrine alacaktır. Şimdilik 67 mevc
udu vardır. Devam ciceleridir V< 
rağbet ziyadedir. Ticaret odası mec

cani olarak salonunu bu nıektebe 

terk eylemiıtir. Devam edenler bu. 

nun faydasını anladıkları için gece. 

iri ğlence ve iıtirahatlarıru feda ede

rek seve seve mektebe ko~lllakt;: ..-. 
dırlar, Mersinlilere sathezar afe · rm 

• • • 1 
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;~·Lokomotifin kıvılcımı 
::200 dönü~lük ot yaktı 
~ 

~ 

•Y Istanbul ve Bakırköy itfaiyelerinin 
gayretile ateşin H .. önüne geçildi 

' ' 

Dün Bakırköyünde ve civarında 

;eltınihim bir tehlike geçirilmit, Barut
lü.d.ıane civarındaki Kaymakçı mevki .. 

ende otlar rutup.rak, iki yüz dönüm 
mülrazi yanmıştır. 

.aze Yanan saha mezru değildir ve Ba· 
mi .,-uthaneye aittir. Yangına 15,47 de 
-.:l eşilköyden lstanbula hareket eden 

[lrenden ııçrıyan bir lııvılcım sebep 

>lmu,tur. 
D Bu tren Baruthanede Kaymakçı 

:O 2nevkiindelıi su makinesi önünden 
ıug ~eçüken foryap etmiş, bacadan a

.fa V ev ve kıvılcım çıkmıf, bu suretle ot 

::::ar atet almıttır. 

e Alüadarlar Baruthaneye doiru 
erlemekte olan ateşin önüne geç
ek için derhal icap eden tedbirleri 

""h'lmışlardır. a lstanbul ve Bakırköy itfaiyeleri 
ıcelbedilmi,, baruthane efradının da 

e k;y ~e gayreti le söndürülmüıtür. 
:iliyKÖprü dibinde bir ölü 
İstı Bqiktaşta lhlamur köşkü yanın

sahilaki Yıldıza giden köprüniin dibin-
. n dde bir ölü bulunmuş, hüviyeti tet

lıir cik edildiği zaman Be,iktBJ Bülbül 
. Bi-okağında oturan seyyar ekmekçi 62 
,ey raşmda Mustafa Efendi olduğu an· 
Y erhşılmıştır. 
nya Yapılan muayenede Mustafa E

l; 'ler<lendinin sarho§ olduğu görülmüt, 
ı., dtebinde de 50 dirhemlik bir rakı şi

! ·· ıesi bulunmuştur. Doktorlar Musta
. İ gu·a Efendin;n neden öldüğünü te•pit 
• •• Şi~dtmernişler, cesedinin morga nak-

mqedilme&İne lüzum görmüşlerdir. 

;tu
1
m Bir çocuk bogwuldu 

e er 
l uyoı Çe•memeydanında Mesçit soka-

' u tJ'ında otur;ııtı Gülcemal vapuru ıer-

0 nr' dümeni Necip Efendinin oğlu 10 ya. - ıy 
ısadıırda Rasim dün Kaybolmuı, aran-

r ilmemış, bulunamamıt, fakat bir müd. 
t P ol~et sonra denizde boğulmak Üzere 
l :ndi•olduğu görülerek sandalcılar tarahn 
r •sa, 'dan sahile çekilmiştir. • 
~ ar p Çocuğa sun'i teneffüı yapılmıtıa 
ıl ctedida kurtarmak mü!!'kün olmamıştır. 
- •gah Rasimin denize yüzmek için gir-

pata hastahanesine nakledilmit 
tir. 

Otomobil kazası 
Sultan Ahmette oturan mani 

faturacı Süleyman Efendinin 
oğlu 7 yaşında Ferruh Sultan 
Ahmet meydanında gezerken 
motoıiklet altında kalmı§, Cer
rahpa9a hastahanesine kaldırıl
mıtbr. 

Ana baba kavga 
ederken 

Eyipte oturan Recep Efendi 
dün kar11ı ile kavgaya tutuı

rnUf, annesinin ve babasının bu 
kavııasından müteessir olan kız 
!arı Mühibe Hanım araya gire
rek ayırmak iıtemiş, fakat bu 
arada zavallı kız başından ya
ralanmıştır. 

Kuma oturan vapur 
Dikilinin İıkeJetinin yaJ"lıını de

niz yıkmıt ve ancak 12 metre kadar 
bir k11mı kalmıttı. Evvelki gece ls
ranbul tenezzühünden avdet eder

ken Dikiliye uğnyan Saadet vapuru 
i•keleye yanaşmak isıerken baştan 

koma oturmuıtur. Vapur iki üç sa

at içinde eşyaların ve bir kısım yol
cuların indirilmeıi üzerine sabaha 

kartı kurtarılmııtır. 

Erz.incanda kütüphane 

Erzincan, - Vali Ali Kemali Be
yin teıebbüıile burada bir milli kü
tüphane açıldı. Maarif Vekaleti kü
tüphaneler müfettişi Ahmet Tevhit 
B. tarafından da kütüphaneye (100) 

cil kitap hediye edildi. 

···-·--·---·······-·-····-·---
Matbuat meselesi 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

zeteciliğin halkın heyecanını 
ve huzurunu istismar eden bir 
ticaret olmaktan ziyade bir ir
ıat ve tenvir vasıtası haline koy an ydiği anlatılmııtır. 

•ştın Haydarpaşa garında ' mağı temin edecek esaslar var-

r mı bir kaza · ... s. 
sını Tiilll;r eciiime!;t~ ~lau Hayd~!paf« 

ı yce ;ıtasyonunda dün bir kaza olmut, 
ı yor .. binıınuı üst katında çalıtan amele
'sela ,den CibaJide sakin 18 yatında Rize
. Bey li Mehmet ~ğlu Tahsin bindiği lata-
bu b nın kırılmaıile clütmüı, afır ıuret
şöylt• yarftlanarak tıp fakültesi hastane 

Hemaine nakledilmi,tir. 

ımlaı ipeklileri götürürken .. 

ı 1 .gö
1
r Kazlıçe§mede mensucat fab-

1 ~~e 'fabrikadan dört top ipekli çalıp 
1 rtıma ·' d bek · Abd h .. d'l -:..casın a çı urra man 
ı 1 1 ~.götürürken memurlar tarafın-
c n. gardan görülüp yakalanmıştır. 

i :~ g~' l\1o tosikleth~r de .. 
1 rtımt Belediye civarında oturan 
' il, afFikret Efendinin 14 yaşındaki 
c -:.nın «>,ğ lu Muzaffere evveki gün Su! 

ı onla~rı.t Ahmette 1365 numaralı O• 

- tomobil çarpmış, ağır surette 
•11 yaralamıttır. Muzaffer Cerrah
ı ıgt 

... ymakam ,razam bu sözlerden hiç 
_ Teslir .eesair olmamı' gibi lakayt 

• ·
1 

• •ehissiz duruyordu. '" . ; bk · Ne d
1
EOmek. istidy~rsun? 

_ _ :~ 
3 

:zıına zor a senı sev ıremem 
_ Ha ya! Demin sen kendi ağzınla 
;lim 

0 
söy !edin, o senin karındır. Ma 

ükten dem kızıma bu kadr vurgunsun 
ıde ce. gö:.ı:ıinü açıp onu elinden kaçır 
haleff masaydın .. 
•r - Bildigim teYlri hünkara 

, ,,f;ı:liyeyim. Dilencilerin İsten· 
_ Silaı.ul kalı~ele::inde toplanmaları
ra ani nı, ramazanda kadir gecesi top 
len ş 8 lanıµ komıştuklatınızı.. Bütün 
izimi bunları padi~aha haber vere-

• 1 bağl• y•m mı"" 
Yu f Paşanın yüzü korku
n &apsarı olmuştu. 
- Bunları hünkara söyle

mek se.'lin haddine .~üşmemiş 
be herif! Eğer öyle bir halteder 
tn ôldü•:ün gündür. 

dır. 

Ailevi ~<: şahsi hususlar 

Ailevi ve şahıi hususlar ga· 
zete sütunlarında yer bulama
yacaktır. Eşkıyalar menakibi si 
tayitkar bir lisanla karilere ar
zedilmeyecektir. Ceza kanunun 
daki devlet reisine ait maddede 
tadilat yapılacak ve Reisicüm
hura velev ima tarikile olsun te 
cavüz edilemiyeceği tasrih olu
nacaktır. 

Siyasi imtiyazlarda yatırıla
cak depozito mikdarı memleke 
tin her tarafı için ayni mikdar 
e>larak tesbit edilmiştir. 

lıtanbuı Sekizinci icra Daire&İn
den: 

Bir deynin temini zı mnında mah
cuz ve paraya çevrilmesine kara r v.e
rikn (2) adet divan halısı 6-7-931 
günü saat 9,30 dan ı 0.30 a kadar 
Sirkecide Şahinpc~a otelinde furuht 
edileceği il;:in olunur. 

Fakat Sadrazam 
ağzını kapamak 
müliyım bir lisan 
lüzumunu hissetti. 

serkr.tibin 
ıçın daha 
kullanmak 

- Ayol sen div<ıne misin? 
Kerime babasının sebebi mevti 
olan bir adamın evine döner mi 
hiç? .. Unutma lbrahim seninle 
olan pazarlıkta benim hisseme 
düşeni yaptım. Ben sana kızı
mı verdim. Onu elinden kaçır 
manıak senin bilecğin şey ... 

lbrahim Bey düşününce Yu· 
suf Paşaya hak verdi. Sadra
zam bu nazik vaziyeti diploma 
si ile kurtarmıştı. 

- Ben gidiyorum. Şayet sa 
baha kadar Kerimeyi bulup 
meydana çıkarmazsan, ben ya
pacağımı bilirim! 

Ibrahim Bey giderken Yu· 
ıuf Paşa başını sallıyordu. Ke 
rimenin bu tedbirsiz harekti i? 

(Başı 1 inci sahifede) 

iddialarından bir kaçını tekrar 
edeyim: 

1 - lzmir Türk unsuru, eski 
lzmirin Rum refahını öne sü
rerek kıyas yapamaz. lzmirde 
Türk unsurunu Kordonboyuna 
çıkaran Cümhuriyettir. 

2 - lstanbulda büyük tica
ret ve büyük piyasamn sarsılı
şmdan ancak Fener, Balat ve 
Galata şikayet edebilir. Türk 
unsurunu bankaya, şirkete, 

dükkana, borsa ve piyasaya so
kan cümhuriyettir. 

3 - Bizim inhisar/arımız tü
tünü türkleştirmiş, müskiratı 
türkle§tİrmi§, /imam türkle§
tirmiştir. 

4 - Bizim maliye siyaseti
miz bankayı türkleştirmiştir. 
Bu, bütün tarihte yalnız Cüm
huriyet zamanında olmuştur. 

5 - Mazi ile mukayese an
cak bizim lehimizedir. Biz ide
al Türk devletine varmak için 
kestirme yolları arıyoruz ve o
nun usullerinin münakaşa ve 
tenkit edilmesini istiyoruz. 

6 - Cümhuriyet Halk Fır
kasımn dÜ§manlığı, Cümhuri
yeı düşmanlığı siyasi ve ikti
sadi istiklal dü§manlığıdır. 

PRENSİPLER 

Evvelki günkü "Hakimiyeti 
Milliye,, de genç ve mütefekkir 
Bürhan Asa/'ın yazısım herke
sin okumuş olmasını temenni 
ederim. O da yalmz prensip 
münakaşa etmektedir. l§te on
dan da bir kaç satır: 

1 - inkılap rejimlerinin 
kontrolüne kalkışmak ıçm, 
prensipleri bülbül gibi ezberle
mİ!i olmak değil, prensiplerin 
tatbikinde "şahsiyet,, göster
miş olmak lazımdır. 
2- lnkılap fırkası mefkiıre

cilcrin müsbet tenkit ve kon
trolünü ister ve maskeli muha
lefetleri tecviz edemez. 

Böyle muhalefeti tecviz eden 
inkılap, eğer muhalefet sağ -
dan geliyorsa irticaı, soldan 
geliyorsa kendi lüzumsuzluğu
nıı kabul·ediyor, demektir. , 

3 - H;ı.!k F:.:..dsı bir sınıf 

fırkası değil, "bir kalabalığın 

bir millet olması,, , "bir coğra
fiya sahasının bir memleket ol
ması,. fırkasıdır. Böyle bir 
programı "'sağ,, ve "sol,, kılişe
leri altında tasavvur ettiğiniz 
Avrııpanın klerikal, muhafaza
kar, revizyonist, radikal, sos
yalist, radikal sosyalist,demok 
rat, liberal, so.~yal demokrat, 
kommünist. hangi fırkasında 
görürsünüz? • 

4 - Halk Fırkasmın devlet
çiliğini Lozandaıı Sevre dön
memek endi§esi tayin etmiştir. 
Mü~temleke demek, milli ser
mayeye malik olmıyan, ve bir 
miktar milli sermayesi olsa da, 
hem bu milli sermaye parçası
nın hem de milli emeğin ecne
bi sermayesi hesabına çalı§tığı 
sahadır. Türkiye, milli serma-

leTİ birden bire son derce ger 
ginle§tirmitti. Bu itibarle canı 
sıkılmıştı. Kerime biraz daha 
beklemiş olsaydı ne kadar iyi 
olacaktı ... Yusuf Paşa pek ya
kında nefret ettiği bir hüküm
darın bendeliğinden kurtulmak 
la kalmıyacak, bi:z;ı:at kendisi te 
vabii tarafından me'Şru bir hü
kümdar sıfatile tahta çıkarıla· 
caktı. Kızıl Sultan aleyhinde 
kurulan bu pusudan tamamile 
bihaberdi. 

Bir gece evvel lbrahim Bey 
tarafından uykudan uyandırı
lan Fettah acı hakikatle karşı
laşalıdan beri intikam arzuları 
nın tahammülsuz bir siddet 
peyda ettiğini hissediyordu. A 
rap artık bundanböyle kimseye 
bel bağlamamağa karar vermiş 
ti. O zamana kadar kendini 
bin türlü tatlı vaatlıerle avutan 
İbrahim Bey Kerimeye kavu
şup muradına erdikten sonra A 
rabı tamamile ihmal etmişti. 

Fettah Bursadan lstanbula 
dönerken hep bunları düşünü· 
yordu. Artık kendi işini kendi 
görecek. Yusuf Paşadan bizzat 

(Başı l inci sahifede) 

Tarafeyn münasebatı son derece~ 

de dostane ve çok samimidir. 
lrakın ahvali umumiyeıi gayet iyi 

dir. Asayiş mükemmel bir haldedir. 
lıyan etmiş olan Kürt aşireti reisi 

Şeyh Mahmut yakalanarak hapı•· 

dilmi,ıir. 

Bütçemiz miitevazindir. 

Irak meb'usu Süleyman B. 
Irak Ba,vekili Nuri Paıa ile bir

likle Irak meb'uslarından Süleyman 

Bey de Kral Faysal Hazretlerinin İs 
tikbııllerinde hazır bulunmak Üzere 
dün hareket etntittir. Süleyman Bey 
mulıarririmize §U beyanatta bulun· 
muttur: 

- Irak 11ünden 11üne inkişaf edi· 
yor. Memleketin İman için beş sene
lik bir program yapılmıştır. Bütçe
miz mütevazindir. 

- Cenup hududumuzda bazan 
vak'alar kaydedilmektedir. 

- Buralarda da sükı'.ineti mutla-
ka mevcuttur. f 

- Irakta mevcut teşrii meclis ve 
fırkalar haklnnda malumat verir mi
siniz? 

0
- Meb'uaan ve ayan meclisleri

miz vardır. El'ahit fırkası da, sizde
ki Halk fırkasının vaziyetindedir . ., . 

Irak Baıvekili Nuri Paşanın Kral 
Faysal Hazretlerini Ankara dan ev
velki istasyonlarda veya Eskiıehir

de istikbal etmeleri ihtimali mev
cuttur. 

lngiliz sefiri bugün gtdigor 
lngiliz sefiri M. C. Clark bugün 

iki trenile Ankaraya gidecek ve" 
Irak Kralı Hz. nin Ankarada bulun 
duldan müddet orada kalacaktır. 

yeye henüz malik olmıyan bir 
memlekettir. 

Devletçi i!ftisadın himayesi 
parçalanırsa, daha milli serma
ye teraküm etmeden, ecnebi 
sermayesinin tahakkümü av· 
det eder. Milli sermayenin te
rakümü, memleketimizin ikti
sadi istiklal ve hürriyeti için 
şarttır. Ecnebi sermayesinin 
bizi istismar etmesi için de, 
fertçe olan teşebbüsleri kolay
ca kendine bağlıyacak olan bıı 
sermayenin karşısına, devletçi 
iktisadın şuurlu kontrolünü çı
karmak sarttır. 

DÜŞI\'IAN 

Genç arkadaşımız bır lzmir
li gazetenin: 

- Halk Fırkasına muhalefet 
bef,,cndiremiyoruz. Solda ohun 
diişman yok, prensibini kabul 
eder mi? 

Sualine şu cevabı vermekte
dir: 

- lnkıliıp fırkası, düşmanla
' rını ne sağında, ne solunda, 
' oha ol a, memleket dı!irnda 
gö:nıck is ter! 

Falih RIFKI 

(Başı ı inci sah~de) 

dan Ekrem Rüştü Bey tayin edil
mjştir. 

4 - Prag ve Peşte kongrelerinde 
karar verildiği Üzere, Türkiye tu

ring klübü milli ve ecnebi ~alebenin 
seyahatini teshil için makamatı aide 

si nezdinde teşebbüsatta bulunmuş 

ve gerek •eyahat ve gerek ikamet 
için merkezi Avrupa ve Ba1kanJar
ra kıyasen bazı tedbirler ittihazını 

hükumet, belediye ve tirketlerden 
rica etmittir. istenilen kolaylıklar 

meyanında talebe kafilelerinin, a1-

gari bet kişiden ibaret olduğu tak
dirde bile, kendilerine azami tenzi
lat yapılmaır, ikametleri için res
men gelenlere tatil zamanlarında hü 

kiimet mekteplerinin açtırılması, di

ğer aylarda ikinci ve üçüncü sınıf 

otellerde yüzde elli tenzilat yapılma
sı, müze ve abideleri zjyaretlerinde 

duhuliye alınmaması, milli talebe 
gruplanndan kendilerine meccanen 
rehber verilmesi Türk talebe birlik
lerinin seyahate teşvikleri, bilhassa 
Ankaradaki seri tahavvülün talebe
ye göıterilmesindcn hillıl olacak 
Vatani faidelerin ihmal olunmaması 
vardır. 

5 - lsviçre ve Almanya Turing 
lclüplerinin teşebbüs ettikleri ıekil

de yolların tehlikesine karşı çocuk
ları ve balkı himaye için resimler ve 

risaleler yazılıp mekteplere tevzii, 

ve talik edilmesi kararlaştırılmıştır . 
Fakat klübün varidatı bu İ§ için ka
fi olmadığından evvela yeni varidat 

membaları bulunması tekarrür et
miştir. 

6 - Hükiimet bu sene yaptığı ta 
sarruf neticesi olarak iktisat Veka
leti tarafından beş seneden beri her 

sene verilmekte olan meblağ bu şene 
4000 liraya indirilmiştir. lstanbul 
belediyesi de klübe yaptığı yardımı 
bu sene her nasılsa sehiv eseri ola

rak bütçe encümeni kimilen liVet .. 
mi~tir. Bunun için klüp varidatı bu 
sene pek kalil olan aza aidatile bau 

vapur kumpanyalarının yardnnlan

na inhisa .. etmektedir. Klüp faaliye
tini bu suretle tenkis etmek mecbu

riyetinde kalacaktır. Yunan hüku
meti tarafından Selanik beynelmilel 
sergisindeki turizm ıubesine iştirak 

davet edilen Türk Tllrİng klübü bu 
meşhere vaktile yapmıt olduğu ilim 
ve malzeme ile ittirak edecektir. 

Maamafih bu meıhere lstanbul Ti
caret Odası Balkan birliğinin itti
raki için turİng klübürnüz mezkiir 

müeııcsat nezdinde mükerrer teşeb

bu•atıa bulunmuştur. 

lstanbul Edirne yolunu kışın da 
geçilecek bir hale ifrağı için Avrupa 
turing klüplerinden \•aki mütevali 

şikayetler nazarı dikkate alınarak 

kllip azasından Şükrü Ali Ekrem 
Rqiı, doktor Süleyman Beylerin bu 
yol üzerinde yakında bir tetkik se
yahati yaparak acilen kabili tashih 
noksanları alakadar makamata arz

ları tekarrür etmiştir. 

Şirketi Hayriyeden: 
Eoğ~z:çi vapurlar.na mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

p zarlesi sabah;n'.lan itibaren tatbik olunacaktır. Tarifelar 
gişelerde sa :ılmaktadır. 

İntikam alacaktı. Esasen bu hu 
susta İbrahim Beyin yardımına 
da muhtaç değildi. Yusuf Paşa 
nın lngilizle başbaşa kurduğu 
kumpası, Büyükadadaki tahtez 
zemin gizli geçiti sarayda Da
vut Pa§aya haber vermek kafi 
idi. Böyle bir hareket Yusuf 
Paşanın idam hükmünü imza
lamalda birdi. 

fbrahim Bey Galata köprü
ıünd.?n Yu&uf Paşanın konağı
na gitmek üzere arabaya ai.la
yınca Fettah ta tam aksi istika 
mette yola düzüldü. Sarayın 
kapısına gelince nöbet bekle
yen tüfenkçilerden birinin ya· 
nına yaklaşmıştı. Amirane bir 
sesle: • 

- Şu dakikada Davut Pa
şayı görmek istiyorum! 

Dedi. Adam cevap verdi: 
- Göremezsin. Paşa istira

hat ediyor. 
- Kendisi sarayda mı? 
- Bütün gece meşguldü. 

Beni kimse rahatsız etmesin 
diye kat'i emir verdi. 

- Beni Sadrazam Yusuf Pş. 
H;;:r.rE:tleri gönderiyor. Davut 

Paşaya hususi bir sözüm var. 
Arap bu sözleri söylerken 

tüfenkçinin eline bir altın lira 
sıkıttırdı. Nöbetçi derhal ağzı 
değiştirdi. 

- Sadrazam Paşa mı dedin? 
Fettah tasdik makamında ba 

şını salladı. 

Tüfenkçi bir an düşündü, 
sonra harenıağasına işaret ede 
rek: 

- Gel beraber gidelim. Ba
kalım bir çaresini bulabilir mi
yım.. ' 

F ettab rehberinin arkasın
dan sessizce yürümeğe başladı. 

Tüfenkçi bu sırada birden 
bire elini kaldırdı. 

- Dur burada, beni bekle ..• 
Bu sözleri söyleyerek bir ka

pı açtı, içeri girdi. Fettah oda
da bir takım anlaşılmaz sözler 
işitti. Gürültü ile bir kapı açıl
dı. Kapının aralığından goru
neıı tilki bakışlı bir adam tıpkı 
bir tilki bakışı ile Araba bak
mağa başladı. 

- Gir içeri de anlat baka· 
lım, mad~mki bu kadar müsta
cel bir işi varmış, efendin niçin 

ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muımelc etmekle olan 

ÜNVON 
Rumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptı• -

Telefon: Beyoğlu 2002 

1 Istanbul Belediyesi ilanları ] 
Heleoiye Z. talimatnamesinin 377 nci ve 388 inci madde

leri atideki tekilde tashih edilmiştir. 377 inci madde (Ek' 
mekler bir nevi ve şekli müdevver olarak çıkarılacaktır) 
388 inci madde (Birinci nevi ekmeklerin Forma ve tava ek 
meği denilen şekilleri köşeleri sivri, dört köşeli mustatil 
olacaktır.) 

... * 
Beyoğlu Kocatepe mahallesi Arnavut sokağı çıkmazındl 

sahibi meçhul arsadaki kuyunun ağzı açık bulunduğundaJI 

tehlike ıörülmüştür. Mezkür kuyunun ağzının 3 gün zarfıncl• 
mutasarrıfı tarafından kapatılmadığı takdirde dairece kapa' 
tılarak % 10 cezasile masrafın tahsil olunacağı tebliğatı ka· 
nuniye makamına kaim olmak üzere ilin olunur. ,,. ,. ,,. 

Zeyrekte Salibasultan mektebi binası bir seneden üç te' 

neye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konoıuf 
tur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gön. levazım rıı.ii· 
dürlüğne, müzayedeye girmek için 11 lira temınat akçesil~ 
beraber ihale günü olan 27 temmuz 931 pazartesi günll saa 
on beşe kadar levazım müdürlüğüne müracaatları. · 

* * * Davutpaşada Hekimoğlu Alipaşa caddesinde 89 89/1 nii• 
merolu hane ankazına 900 lira kıymet takdir olunarak sabi• 
mak için kapah zarfla müzayedeye konmuştur. TaliplerİO 
şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne müracll' 
atları, müzayedeye girmek için 68 liralık teminat makbuıiJt 
şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale 
günü olan 27 temmuz 0 31 pazartesi günü saat onbeşe kadar 
Encümeni daimiye vermeleri. • 

lst~nbul Evkaf müdürlüğünden: 
Mikdarı 

Azami asgari· CIDSı 

)5000 50000 adet Yumurta 
500 500 kutu Konserv• 

3200 3000 kilo Soğan 

450 300 .. Salça 
22000 16000 .. Sepze 

600 500 " Kuru fasulv, 
600 500 .. Nohut 

7000 6200 .. Patates 
1000 900 ,. Makarna 
150 100 .. Şehriye 

Gureoa hastanesin. 1931 senesi içın lüzumu olan yukarcl' 
cins ve mikdıırlart yazılı on kalem er:tak 5 temmuz 931 t•' 
ribinden itibaren aleni münakasaya vazedilerek temmuzıJll 
yirmi dokozuncu çarşamba günü saat on altıda ihaleleri ic_r• 
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere herıriil' 
levazım kalemine ve ihale günü de idare encümenine ııı~· 
racaatları. 

Alakadaranın nazarı 
dikkatine 

Esnaf Bankası ile aramızda mukavele ahkamında ba91
1 

olan ihtilaftan dolayı önümüzdeki altıncı keşide biletletİO' 
vermekten imtina eylediğinden vasıtamızla toptan ve pe~•· 
kende E!naf Bankasıııın mührünü taşıyan ta!-•are biletl~ 
almıt olanların altıncı keşide biletlerini almak için ya Efil' 
Bankasıııa veya Tayyare müdürlüğüne vaktinde müracaatl'J 
ilan olunur. Bu bapta tarafımızdan biç bir mes'uliyet ıııb 
olunmayacaktır. e 

Galata'da Havyar Hanında 64 numeroda Tay181 

piyangosu bayilerinden Efrayıın Devıd•' 

kendi yapmadı da seni gö;der- yürüırıeife ba§ladı. Ara;-ta PW 
di ?... şi ııra geliyordu. Bu sureti~ 

Davut .Paşa tüfenkçiye çekil- palı bir kapının önüne geldıle' 
mesi için başı ile İfaret etti. A- K~pının Önünde kılınçlatl 
dam derhal kayboldu. Serhafi- çe)aJ>İf aakerler nöbet beklİ~u 
ye Arabı odaya aldı ve ııözleri Iarcl~. Davut Pa,anın verdı 
kapalı, elleri biribirine kilitli ol bir ışaret üzerine bunlardaıı 
duğu halde anlattıklarını din· kisi gelip F ettahın iki tarafıl 
luneğe başladı. da durdu. 

Davut Paşa Fettahın ihbara· Davut Pata: 
tını öncedn müstehziyane bir - Ben gidip meseleyi zat t 
tebessümle dinliyordu. Fakat Şah~neye haber vereyim! 
bu tebessüm çok devam etme- Dıy -f ortadan kaybolclı' 
di, kapalı gözler açıldı, keşfet- ! Bu su.· , yeni bir intizar de1 

tiği cemiyeti hafiyenin planları ı resi başladı. Sabır.ızlıktan Feli ~. 
na dair tafsilat veren F etta~a / tahın içi içine sığmıyordu. ~. 
büyük bir alaka ile bakırıaga Neden sonra Davut Pasanı G 

ba§ladı. I bası kapı ara.lığından uz~nd ı 
_ Bütün bu söylediklerini usulca: • 'E 

Hünkarın önünde tekrarlaya- - Gel dedi. ZatıaŞhanc s..oı 1C 
caksın. İşine geliyor rnu? derhal huzuruna kabul buyu~a 

Arap gözünü kırpmadan ce- yarlar. <ei 
d. Fettah ka d · · .... vap ver ı: . pı an ıçerı g 

- Geliyor Paşam. Size söy 1 Genış opda~ın ta öte tarfır:da < 
• •1 ı turan adışah .. 1 b' l · !ediğim sözleri dünya a em kar- k a şoy e ır > 

. tı tan sonra t - b' d 11\ şısında söylemekten çekın- f yap ıgına ır € 
re ana halde nadim oldu, il"• 

mem. . . az evveli · · · d ' ~ -..., 
- Öyle gel de bildiklerını . cı ıtıma ı tamaniııe 

bizzat Padişaha söyle... ıl olnıuş onun verin., müt~I 
Odadan çıkıp bir koı·idordaıt ( BitmedO 



t.~. M. satln ahnaı 
komi yonu ilanı 

ESRi\RENG Z BIR 
HASTALIK 

A}ız yaraları ve kans~ri Mücevherat Satışı 
-- - -""---

KUWET 
GENÇLİK IDEMi iKTiDIRl COMPA~NI_A GENOVES 

İzm:r mfötahkem mevki 
kıtaatı hayvanatının ihtiyacı 
Jlan kuru ot kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur İha
lesi 7 temmuz 931 salı günü 
saat 15,30 da İzmirde müs
tahkem mevki satıııalma ko
,.isyonunda yapılacaktır. Ta
!iplerin şartnameyi görmek 
üzre Fındıklıda hey' etimize 
ve şartnameyi almak ve tek
liflerini vermek üzre tem'nat
larile birlikte mezkür komis-

.Brezilya'da Pcrnambuco ~ehri ma 
kamatr sıhhiycsini te13şa düşüren a· 
ğız hastalıkları (yaralar ve saire) bir 
kaç ay zarfında o derece tahribat 
yapmıştır ki adeta bir salgın halini 
kesbetmiştir. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Karşı 

GLANDOKR..ATİN 

dı navıgaz:o e a vapor.o 
Birin ... t sıru! vapurJar'·ı yakr 

Napoli. Barsclon~. Man;iJya C.cno 
Savona, Livourne. l'ılesına ve Kat 
limanlarına munt.:ı.T.am P,<>stalar: 

o •ona müracaatları. (400) 

$ •• 

Muğladaki kıtaat ve mü
~ssesatın ihtiyacı olan dört 
kalem erzak kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 15-7-931 çarıamba günü 
muğlada askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartname almak 
'l'e münakasaya girmek üzere 
teminatlarıyla mezkür komis-

a· yona mliracaatları (404) 

* * * 
lslabiyedeki kıtaat hayvanse· '-

aarı ihtiyacı için iki kalem 
Yem kapalı zarflk münaka
saya konmllftur. ihalesi 1 
teınmnı 931 salı günü saat 
1 de İslahiyede askeri sabo 
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartname 

tıl· almak ve tekliflerini vermek 
rİJI Üzre temina tlarile birlikte 

nıezkür komisyona müraca
ca· 'tları. (422) 

* * * 
Ordu ihtiyacı için onaltı 

kalem eczayı tıbbiye, dört 
kalem kodak veya ağfa fUim
leri, bir kalem katküt ayrı 
'Yrı Pt"tnamelerde oldukları 
baide6-7-931 pazartesi günü 
;aat 14, 14,30. 15 de ~aza~-
ıkla alınacaktır. Taliplenn 
fllrtnameleri hey' etimizde gör 
IDeleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile hey' eti· 
lllizde hazır bulunmaları.(438) 

>(. >(. >(. 

Un 20171931 pazartesi sa-
'1 ıs te · 

l<uru ot 22171931 çarşam· 
ba saat ıs 
1 ~ade yağı 2Sl7 /931 cumar· 
tsı saat 15 
Sığır eti 2817/931 salı sa· 

•t ıs 

Arpa 118/931 cumartesi 
saat ıs 

Edremit ve civarındaki kı· 
•aat ihtiyacı olan beş kalem 
~tak kapalı zarfla miinaka: 

1 h l'a konmuttur. lhalelerı 
d •lada yazılı gün ve saatler 
ııı' Edremitte askeri satııı8 • 

a komisymıunda yapılacak· 
lır T 1• , • al
Ilı · a ıp.erın şartnaıne k 
• ak ve tekliflerini verıne 
~te b' ilkte t re teminatlarile ır 

1 llı~enıitte mezkür komisSy)ona 
raca atları. ( 41 

Af * * * "h ti İ~astaki askeri kıtaat :ıı: 
l'acı için sığır eti kap 

ttrfla münakasaya konmuf· 
e l~r. ihalesi 20/7 /931 pa~ar· 

1
'•i gu·· nü saat 15 te Milast• 
~ ı · yo· 'l(eri satın alma komıB 
-~llda yapılacaktır. (Şarta:: 

' 
llıc sureti hey' etiıni:ı:de 111:e 

e c~tt ) . . şartna 
1~ ur Talıplerın gir· 

-ltııak ve münakasaya klif· 
" .. le • tvete 
• ~ "'C üzre temına kür 
lf ' '"kte ınez •nıelerile birıı (425) 

~~ . .. acaatları. 
ıl vnıısyona mur 

:f. :ıf. Ji. 

. ·n 100 adet 
Ordu ihtiyacı ıçı. ··nakasa 
~l f d" - . alenı mu 

,ı - gra ıregı İhalesi 21 tem· 
e alıoacaktır. .. .. saat lOda 

~ 'tıuz 931 salı gunu t 'ma 
' \ k da merkez sa ına 11 ara a ılacakbr · 
e ~omisyonunda y p. ..· k 

~ali !erin ~rtnameyı go~m.e 
ı '- p F ndıklıda heyetim ze 
d •zre ı klif lmak ve te • -•e •artnJm~ a . t 

. '. k üzre temınıı -, fcr.nı verme 
.ı 1 b' , , te Aukarada mcz· 
J"llr. e ırııı. ti 
• • k .. , Ja nıüracaa ar4 <ur om.s, o. (

439
) 

. ,, * 
: ·urdu ihti)~~ı :~:n yerli fa'.:· 
l kal:ır m:ımülatından 144116 
;"-•, rP. boı: renkte kapatluk 

Muhammin Hesap Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun 
kıymeti No ismi 

Barselone için doğru posta: 
··capo Faro., vapuru 9 temmU.? 
"Capo Va<lo,, ,·apı.ru 21 tcmnı_ 

Hastalığın menşeini bulmak, mey
dana rıkarmak için uzun tetebbüata 
girişil~iştir. Rio de Janeiro Bakte· 
riolojihanesinin bu bapta yapt~ğı ~
zun tetkikat ve taharriyatı netıcesın 
de mezklır hastalığın ka.,aidi s <lı 1 ·· ~. • 

dairesinde imal olunamıyan ve mik· 
ropların nakhne vasıt~ oıan uış .. .ır
çalarından tevellüt ettiği ve ağızda 
ihtiliitat husule getirdiğini tes-. 
bit eylemiştir. Bunun içindir ki kul 
!anılacak• diş fırçalarının gayet iti
na ile intihap edilmesi lazımdır. Bu 
hususta fen ve biolojik noktai naza
rından son derece temiz olan "Bi
oks,, di§ fırçalarını tavsiyeyi ve_cibe 
addederiz. "Bioks,, diş fırçaları ımal 
olundukları anda muzadı taaffün bir 
toza batırılarak hemen parşömenli 
bir zarfa konu1ur ve bir mukavva 
kutu derununa vazolunurlar. Bir çif 
te ambaliij, fırçanın hav~ ile müna· 
sebette bulunmasından vıkaye ~e 0 -

na mutlak bir temizleme temın e
der. Fırçanın kılları son derece be• 
yaz, uzun, dayanıklı ve mükem:neI 
bir cinste olmakla beraber _serı ve 

f k ı·de bir temizleme temın ede-ev a a 1 "B. ks 
bilecek bir vaziyettedir e_r. ~o •: 
diş fırçaları Türkiye Dış. Tabıplerı 
Cemiyeti tarafından tavsıye olun· 
maktadIT. 

lıtanbul 4 üncü icra Memurlu· 
ğundan: dini' p 

Mordahay Agovat Efen n a· 
. ·ıunda alaca· nayut Efendı Acem og . . 

ğı bulunn mebaliğin temını zımnın
da borçlunun lstanbulda Balıkpaza
rı civarında Fırın sokağında 7 No .. lı 
mağazada mahcuz bulunan on uç 
çuval patatesten klfi m'.ktar:. açık 
arttırma ile paraya ~e~rılec~~=~~ 
11 Temmuz 931 tarıhın~ . 
Cumartesi günü müşterılerın . saat 

d kür magaza· 14 ten 16 ya ka ar mez .. 
da memuruna müracaatları ilan o-

lunur. 

KABIZLIK Y1 

HAZIMSIZLl~E 
karfı muhakak . 
MAZON 
MEVVA TOZU 

kullanınız 

MÜFERRiH, MİDE VİDIR 
1.tllA«Ullf KATIVElf TElllZUR 
MAZÖN ismine <lıkkat 

Büyük \lll!esı 120 krş. 

Sıtkı mııtılırı reı ediniı 

Mıthur ıcıanılerde 

66 
nedir? 

Rizayı tarafeyn ile sat;ş 
Loncra'nın Meapel fabri

kası mamülabndan tamam 
yatak o :!ası ve ufak güzel 
salon takımları,nın kuyruk
lu Bluthner. piyanosu. Bey 
oğlunda Hacopulo Hanında 

2S6 327S6 Bir roza tek taş yüzük Niyazi bey 
50 3278S bir çift roza küpe Ahmet bey 

1000 32786 bir çift pırlantalı tek taş küpe bir pırlanta 
akar pantantif iki roza yüzük bir pırlantalı 
bilezik bir taşı noksan bir pırlantalı yüzük 
bir altın tovalet takımı bir altın kordon 

Musa Kizım bey 
60 32802 bir roza yüzük bir altın köstek bir iki buçuk-

luk iki bir liralık iki yüzük liralık. 
• Hireman hanım 

200 32825 bir çift inci küpe altı sekiz altın bilezik iki 

120 
240 

altın yüzük üç altın madalya bir altın madal-
yon bir altın tabaka. Seniha hanım 

32850 bir pırlantalı pantantif Basri bey 
32856 Üç roza iğne iki roza yüzük üç altın saat 

bir altın köstek bir incili kolya bir altın yüzük 
Naciye hanım 

2500 32882 bir pırlanta hurda gerdanlık 31 taş noksan 
dört parça bir çift pırlantalı küpe bir roza 
iğne bir roza sürgü bir pırlantalı bir roza 
yüzük üç altın saat bir altın kordon bir albo 
köstek iki altın bilezik iki altın halka bir 
altın kemer tokası bir gümüş kemer. 
. N. Asım bey 

900 32903 iki pırlantalı bilezik bir çift pırlantalı küpe 
bir pırlanta akar pantantif Mehmet Celal b. 

82 32991 bir roza tek taş yüzük bir albn kolya bir 

25 
50 
20 

50 
60 
80 

altın kordon bir altın bilezik Bergiizar H. 
33037 bir çift roza küpe Reşit B. 
330Sl bir pırlantalı pantantif Hasan Hüsnü 8. 
33065 bir çift roza kol düğmesi bir roza yüzük bir 

altın kolye Enver H. 
33068 bir roza menekıe iğne Fuat B. 
33070 iki roza yüzük Zehra hanım 
33086 bir çift roza küpe bir roza madalyon bir altın 

saat Hanife hanım 
50 33094 bir pırlantalı iğne bir pırlantalı bir rcza yü-

zük bir tq kağıda sarılı bir taş noksan 
Hayriye hanım 

10 33097 bir roza gravat iğnesi bir yakut yüzük bir 
taş noksan • Rıfkiye hanım 

335 
60 
60 

33109 9ç roza bir pırlantalı yüzük Şevket B. 
33130 iki altın saat bir altın köstek Zeynep hanım 
33 I 49 bir çift roza küpe bir püskül ı:oksan 

Fehime hanım 
20 33150 iki roza yüzük bir altın saat hir altın yüzük 

Andon Manol Ef. 
160 33198 bir roza tek tat yüzük üç roza C:üğme bir 

roza maşallah bir roza iğne iki elmas!ı saat bir 

40 
150 
20 

18S 
5S 
80 

170 
160 
12 
47 

280 

32 
200 

elmaslı ~atlen bir altın go:ıce iğen H. Neciba hau m 
33205 bir çift pırlantalı yüzük Mükerrem h. 
3321S bir roza iğne Hami bey 
33228 bir roza yüzük bir altın saat Neyire h. 
33234 On dört miskal inci Celal b. 
33259 iki roza bir altın yüzük Esına h. 
33265 bir roza tek taş yüzük bir altın bilezi'<. 

Huriye b. 
33269 bir pırlantalı bilez!k saat Bünyamin ef. 
33271 iki pırlantalı yüzük Nadir b. 
33310 İki roza yüzük bir aitın bilezik Saide h. 
33320 Bir elmaslı saat bir altın köstek iki altın 

balka bir altın kalem bir gümüş tabaka 

33323 bir pırlantalı bilezik 
roza pantantif 

33362 bir altın kordon 
33409 bir çift roza küpe 

Firuze h. 
bir taş kağıda sarılı bir 

Firuze b. 
Mehmet Beyhan ef. 

bir rou madalyon 
Bahattin bey 

40 33451 Bir pırlanta gravat iğnesi bir altın bilezik 
s ati bir altın kol düğmesi takımı iki yüz 
d;rhem gümüş Tevhide h. 

350 3346S iki pırlantalı yüzük iki pırlanta!ı saat 
Yusuf b. 

84 33466 Bir roza pantantif iki roza yüzük bir altın 

40 
12 

5SOO 

bilezik Zeki b. 
33488 bir çift pırlantalı küpe Neyir h. 
33494 bir altın raat Şehime h, 
33502 bir çift pırlanta tek taş küpe bir pırlanta 

tek taş yüzük bir pırlanta yıldız iğııe 
Vasf:ye h. 

300 33511 On üç roza yüzük yedi çift roza küpe bir 
rozı bir pırlanta haç bir roza iğne on iki 

4 üncü kata müracaat 

kumaş kapalı zarfla münaka
sa.ya koııınuttur. İhalesi 30 
temmuz 931 perşembe günü 
saat lS ce Ankarada mer· 
kez satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart

name almak ve tekliflerini 

150 
50 

'200 

oltııı } üzük üç altın iğne Mme. Akseviye 
33521 bir roza tek tq yüzük Mehmet Rifat B. 
33529 bir pırlanta'ı yüzük üç altın bi'ezik Pakize H. 
33542 bir pırlauta'.ı pantantif bir pırlanta kol düğ-

vermek 

birlikte 

üzre 

mezkür 

müracaatları. 

teminatlar:le 

komisyona 
(441) 

* * * 
Çorumdaki k•.taatın ihtiyacı 

olan sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 25 temmuz 931 pazar 
günü saat 14 de Çcrumda 
askeri satınalma k:mısyonu:ı
da yapılaca ,tır. TaLpleri.n 
•a·t'lame alm~k ve teklılle~ı-
' . . 'l ni vermi'k üıre tem.nathr. e 
bir:ikte m~ziir komisyona mü 

. (44J) 
racıatl~rı. 

70 
7SO 

2000 
250 
300 

mesi bir a'tın saat Kamil B. 
33556 Üç altın madalyon on altın sikke Emine H. 
33S92 bir pırlantalı pantantif bir pır'anlalı bilezik 

bir çift pırlanta yüzük bir pırlantalı dal iğııe 
bir çift roza küpe bir roza ba'ık iğne iki roza 
yüzük bir pırlantalı maşallah bir e'maslı saat 
bir altın kordon birJ altın köstek C:ört altın 
bilezik Lütfü B. 

33620 bir çift pırlanta tek Lış küpe Suat hanım 
33628 bir çift pırlanta küp~ Faika hanım 
33629 Yedi mıskal İnci iki roza iğne bir altın saat 

bir roza yüzük bir altın kordon bir altın 
köstek üç yüz yirmi beş dirhem gümüş 

Hatçe hanım 
25 33681 bir çift pırlanta kol düğmesi bir gümüş ke-

mer Muazzez lıanım 
500 33698 İki roza iğne on altı mıskal inci bir çift roza 

335 
40 
70 

küpe bir roza madalı on iki taşı noksan dört 
roza yüziik bir taş noksan bir altın saat bir 
al!ın kor. on F erral h9mm 

33707 b r pırlantalı çanta Refia ha.,,m 
33729 bir a'tın sa~t S.dıka hanım 
3'.1737 bir pırant ılı kol dü" mesi tak mı bir rozı 

m:ıda'ron bir roza yüzü'{ L>r e!maslı S'at bi~ 
altın bilezik s:ıatı Nezahet b. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu: fstanbul 
Babçekapı Z A M A N 
ecza deposu~ur. 

da 
"Capo Pino .. vapuru 4 ten.muz 
Köstence, Kalatz ve İbrail iç" 

yakında hareket edecek doğru po 
talar: 

"Capo Va<lo., vapuru S temmuz 
"Capo Pino., vapuru l 9 ıemm" 

S UPL EKS "Capo Faro .• vapuru 2 agusto!> 
Bir ve iki yataklı harici kamar 

!ar fiatinde tenzilat. yemek, şara 
T B v I ve maden suyu dahildir. 
ıraş ıçag Şimali. cenubi ve merkez Am 

hep3in!n fevkindedir. rika i ·in doğru konşmento verili 
SUPLEKS _ Pi.ATİN ise Fazla tafsilat için Ga!atad• Havagi 

yan hanında Laster, Silbe,..mann v 
._ _____________ Y.ir.m •• ·n_c_i .a .. s_rı_n_b .. ir•ş•a•h•e•s .. er•i•-l•ir...; 1 şürekası vapur acentesine müracaa 

KREDİ LYONE BANKASI 
Anonim şirketi 

Tamamen tediye edilm'ş sermaye: 408 ve 
akçes'.: 800 Mi'yon 

ihtiyat 

30 Nisan 1931 tarihindeki bilançodur 
. M~vcudat 

Veznede ve Bankalarda mevcut nukut 
Cüzdan \'e müdafaai milliye senedatı 
Teminatlı avanslar 
Hesabab cariye 
Esham ve tahvilatı mevcude ( esham, 
bonolar, tahvilatlar ve r.ıntıar 
Muhtelif hesabat 
Emlak 

Düyunat 
Vadesiz mevduat ve senedat 
Hesabatı cariye 
Badettabsil vacibüttediye hesaba 
Poliçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif he· abu 
Senei sabıkanın " kir ve zarar ,. 
hesabı bakiyesi 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 
Tamamen tediye edihnis sermaye 

Fr. 2,312.~47,4S1 08 
" 8,974,319.574 56 
" 376,388,275 62 
" 4,688,871,605 27 
" 4, 751Ji96 06 

Fr. 

" 219,761,371 97 
" 35,000,000 -
16,612,039,974 56 

.:r. 6,176,557,223 19 
" 7,482,869,397 93 
" 236,742,218 92 
" 462,412,905 43 
" 706,0S7,916 61 
" 284,862,910 02 
" 10,244, 122 46 

" 44,293,280 -
.. 8oa.ooo.001 -
" 408. 000,f 00 -

fr. 16,612,039,974 56 

Meclisi idare re;sı Mütlürü umumiler 
Baron Brenkar R. Mason E. Eskara 

Merkezi, Galata Karaköy Telefen B. q. 3297 - Şubesi 

Sultan Hamam Telefon Is. 1127 - Şnbesi: istiklal caddesi. 
No. 333 Telefon B. O. 1353. 

Telefon B.0.641·~ 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

' Kvadeniz postası 

Dumlu Pınar 

s ~?.::~uz PAZAR 
günü akşam. 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareket ede
cektir. 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENTASI 

Norveç bandıralı 

ANKARA 
vapuru 8 Temmuzda muva
lat ve İstanbul ile Marmara 
limanlarından Anvers, Roter
dam, Haml:urg ve İska'ldi
navya limrnları için eşyayı 
ticariye tahmil edecektir. 

Tafsilat ıçın Galata'da 
Frenkyan hanındaki acenta· 
lığa müracaat. 

Telefon Beyoğlu 2274 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata 

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

Eskişehir vilayetinden~ 
Sivribisar - Ha midiye yolunun S + 500 - 6 + 627 İnci kilo- ı 

metreleri arası şosesile bu kısım üzerinde mevcut projesi 
mucibinLe yapılacak b"r adet 4.00m~troluk bir adet 1.00 ve J 

bir adet 0.50 metroluk köprü ve menfezler 8867.24 lira 
bedel ile 22-6-931 tarihinden itibn<!n 12-7-931 gunu pazar 
saat on altı buçuğa kadar kapalı zarf u:ulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

Talip olmak isteyenlerin bedeli keşfin ~. 7.5 i nisbelinde 
teminat akçesf \·eya ayni mıktarda banka mektubu vermeleri 
•e müddeti inşaatın devamı müddetince bir mühendis veya 

fen memuru istihdam edeceklerine dair tehahhübnmen;n 
tekl'fnameye leffi i'e encümeni vilayete vermeleri liıırııdır. 
lnşaşatı mezküre hakkmda tafsiliit almak isteyenlerin Nafıa 
baş mühendisliğiae mürrcaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

500 33752 bir pırlantalı hurda ay iğne bir roza bilezik 

140 

120 

100 

30 
1850 

2S 

130 
200 
110 

Mardik ef. 
33782 Bir roza hurda b:Iezik bir ta71 sırça bir taıı 

noksan bir çift roza küpe Zehra h. 
33791 bir roza menekşe iğne bir pırlantalı bir roza 

yüzük Firdevs h. 
33799 bir roza pantantif bir pırlanta bilezik bir 

pırlanta yüzük bir altın kol düğmesi takımı 
Vasfiye h. 

33801 bir pırlantalı pantantif bir yakut yüzük 

irfan bey 
Mürvet h. 33807 bir çift pırlantalı küpe 

33870 bir pırlanta tek taş yüzük 
kordon 

bir alt n saat maa 
Muazzez h. 

bir incili pınlantif 33916 bir çift pırlantalı küpe 
Nigarin h. 

33929 Bir pırlanta akar pantantif Emine h. 
33987 bir pırlanta yüzük Samiye h. 
33993 bir buçuk miskal inci bir çift roza küpe bir 

altın saat bir altın kordon bir altın b;le -
zik dört yüz yirmi dirhem gümüş Adile h. 

675 34029 bir pırlantalı gerdanlık Asım B, 
250 3403S On yedi buçuk mıskal inci Seniha h. 

4 34051 bir çift al:ın küpe bir altın halka Advıye h. 
20 34072 bir altın bilezik Kadriye h. 

670 34076 bir pırlantalı gerdanlık Asım B. 
1000 34~83 bir pırlanta tek taş küpe Düriye h. 

600 34113 bir pırlanta tek taş yüzük Asım B. 
Yukarıda isimleri yazılı zevat gümiiş ve mücevherat mu

kabilinde Sandığımızdan istikraz etmiş oldukları meblağı va
desinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelüsul ih
l arname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyn eylememiş 
olduklarından ecna51 yukarıda gösterilen merhunattan deyne 
kifayet edecek mikdarı Sandık salış heyeti hı:zurile 28 tem. 
mıız 931 tarihin~ müsadif salı günü saat 14 de şehreman f 
Sand:ıl bedestenı mezat idaresin·'e bilmüzayede t l • e 1 

dan tal'p olanların müzıyede ;ahaline ve t s~ ı .acdagın~ 
t d" d' esvıyeı eynı 

veya ec .. ı ı muamele etmek isteyen medyunların Sandık ida 
resıne muracaat eylemeleri lüzumu ilan o'unur. 

Liman mıza muv.ısalatı 
beklenen vapurlar 

VESTA v~puru S temmuz 
pazar (ltalya ve Yunanistan) 
dan 

STELLA DİT ALYA va
puru 5 temmuz p:ı:nr (İt11 1-
ya ve Yunanistan) dan 
Yakında limanımızdan ha

reket edecek vapurlar 

VEST A vapuru 6 temmuz 
pazartesi ( Hurgaz , V arna , 
Köstence, Odesa ve Sıvas
topol)a 

STELLA DİT EL YA vapu· 
ru 9 temmuz perşembe sa
bah tam onda ( Lloyd Eks· 
pres) olarak (Pire, Brendizi , 
Venedik ve Tirie•teyc) ye 

ASIRIA vapuru 11 tem· 
muz cumartesi ( Dedeağaç, 
Kavala, Se!inık, Pire, Kıın• 
dia, Kalamata, Katakulo, fi
ume, Venecl;k ve Tiriesteye)ye 

( COSULİCH LINE ) kum
panyasının lüks vapurlarma 
a ktarme edilerek şimali ve 
cenubi Amerika limanlarına 
gitmek için tenzilatlı doğru 
bik verilir. 

Hereevi tafsilat için G ~
!atada mumhane ( Lloyd "i.'ri
estino) ser acentesine Tele
fon Beyof u 2127 veya G:ı
latasuayın;!a sabık Se'.anik 
\:onmarşası binas:nd ıki yazt· 
hanelerine. T ehfon Beyoğ u: 
2499 ve yahut S.rkccic!e K•r
zade hanmdaki J azıhan<-~İn 
mürac ıat ediJm.,.s1. Tefofoo 
l,tanbul 235 
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Sık sık husule ge· Sıhhatinizi Muhafaza AS• p• N KENAN komprimelerini Sıhhiye :Vekaletinin ruh- Soğuk algınlığı, nezle 
len tebeddül atı 1 1 • satı resmiyesile imal edi-

havaiyeden için yanınızda bulundurunuz. len bu komprimeler baş ve diş ağrıları 

gibi hasta' 
rrn en bi 

ilacıdır 
·~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=.~~~~~~---~~~~~=--~ ~~~ 

Kremini kullanınız. Yumuşak muattar ve mükemmel bir 
cildiniz olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECİP 
biraderler, IZMİR: MARGONATO ve DANON ecza de· 
poları, TRABZON: KIT ABi HAMDİ, Kastamonu Arif 
zade Elektrik evi ve İstanbul Bahçekapı Zaman ve Hasan 
ec!a depolarında ve bilumum meşhur ıtriyat mağazalarında 
bulunur. Deposu Yeşil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

Ye esll<I 

RADYO 
lar pek iyi surette en mükemmel 

Gramofonlara 
tahvil edilebilir. 

Plakların intişarı içi11 

Bir PHltlPI Pll-OP'u 
( Elektrik Diyafragıni ) illi.ve etmek ~ifidir. 

· OakOdar Hale alnemuında 
Rozita 

Elektrikle doldurulmuş plaklar en iyidir. Fakat 
bunlar bu PiK • UP ile daha mükerıımel çalınabilir 
PİK - UP adedinin fiatı 15 liradır. PİK - UP 

Mümessili Mari B:kfort gele
cek program duhuliye 10 

takımı ( kutuda ) 27,50 liradır. 

Terlemeye kartı pek nafi ve müessir olan: 

10- ~I BiNi PERTEV'i 
Dostlarınıza tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacaklardır. 

Her e5'.2:ane ve ecza depolarile tuhafiye mağazalarında arayınız 

[Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
Haydarpeıa • Eskişehir hattı üzerinde Bozöyük istasyonu 

d-;arlnda 257 ve 258 tıci kilometrelerde vaki taf ocağından 
çıkarılacak4000M3 Balast ihraciyesi kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. 

Mllııakaıa 25 Temmu! 9~1 cumartesi günü saat 15 de 
\rtkarada devlet denı.iryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin tebli me'<tuplannı ve mu
rakkat teminatlarını aynı glldne saat 14,30 kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde An· 
karada veya Haydarpllfada idare veznelerinden tedarik ede
bilirler. 

Bir sene zarfında Derince limanına ıelecek malzemenin 
tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mOnakasaya konmuıtur. 

Münakasa 22 temmuz 931 çarıamba günü aaat 15 de 
t\nkarada Devlet demiryoUarı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya lıtirak edeceklerin teklif mektuplarınL ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar mü
nakasa komisyonu kAtiplijine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa prtnamelerini beş lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpa.. idare veznelerinden tedarik ede
lülirler. 

••• 
Pendik Taııla araunda klin " içme " nami!e maruf au 

mahalline gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere 
bu 1ene de 3-7-931 tarihinden itibaren Atideki katarlar 
ıııezkOr mahalle kadal' devam ettirilecektir. 

Köprti Haydarpap İçme 
Katar No. hareket hareket muv. hare 
L6-25 7,- 7,35 8,49 8,54 
20-27 8,- 8,30 9,50 9,55 
U-29 10,- 10,25 11,38 11,41 
!6-33 11,40 12,08 13,35 13,40 
30-37 13,55 14,25 15,40 15,45 

9 ' 6,56 6,57 
10 20,57 20,58 

Köprü 
muvasalat 

10,27 . 
11,45 
13,10 
15,33 
17,25 

Bu katarlar seyrl1sefer ettiği müddetçe 25-27-29 No. 
Banliyo katarlarının tarifelerinde atideki şekilde tadilat icra 
edilecektir. Bu tadilat 3-7-931 tarihinden itibarendir. 

25 No. katar: Pendik 9,14, Kartal 9,21, Maltepe 9,30, 
Küçükyalı 9,37, Bostancı 9,40, Suadiye 9,44, Erenköy 9,49, 
Göztepe 9,53, Feneryolu 9,56, Kızıltoprak 9,58, Haydarpaşa 
10,05 tir. Vapurun Haydarpa§adan hareki 10,10 , Köprü'ye 
muvasalatı 10,27 dir. 

27 No. katar: Pendik 10,28, Kartal 10,36, Maltepe 10,45 
Bostancı 10,55, Suadiye 11,-, Erenköy 11,06, Göztepe 
11,10, Feneryolu 11,14, Kızıltoprak 11,16, 1-1 'arpaşa 11,23 
tür. Vapurun Haydarpaşadan hareketi 11,2.., Köprüye mu· 
vasalatı 11,45 tir. 

29 Ncı. katar: Pendik 11,55, Kartal 12,08, Maltepe 12,12 
Bostancı 12,20, Suadiye 12;25, Erenköy 12,31, Göztepe 
1~,35, Feneryolu 12,39, Kızıltoprak 12,41, Haydarpeşa 12,48 
dır. Vapurun Ha}'darpaşadan hareketi 12,53 Köprüye mu· 
vasalatı 13,10 c'ur. · 

Daha fazla malümatın istasyonların bekleme salonlarına 
talik edilmiş oları ilanlarda mevcut olduğu muhterem aha
liye ilan o!unur. 

* "' >!< 

Elli ton delikli lakır antrtuvaz çubuğu kapalı zarfla mü
ıakasaya konmuş'ur. 

Deniz levazım satınalma 
misyonundan: 

30,000 metre Amerikan bezi 20 Temmuz 931 pa%artesi 
günü saat 14 de kapalı zarfla 

Dz. kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı 30,000 metre 
Amerikan bezi kapalı zarf usu!ile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa gün ve saati olmak üzre tayin edilen 931 senesi 
temmuz ayının 20 inci pazartesi günü zevali ·saat 14 de tek
lif edilecek fiatlar muvafık görüldttğü takdirde ihale edile
ceğinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek 
lıteyenlerin, mllnakaıa giln ve saatinde Kasımpqada Deni'E 
müzesinin Umum kapısı üstOndeki deniz levazım Satınalma 

komisyonuna müracaatları. 

Türk Korsanları 
Hayatınızda şimdiye kadar okuduğunuz kitapların 

en heyecanlı ve meraklısıdır. Barbaros Hayrettin ve 
Turgut Reis gibi derya kaptanlarının korsanhk macera· 
!arını resimlerile beraber bu kitapta ıöreceksiniz. Av
rupalılan nasıl dehşetle titrettiğimi.zi öğreneceksiniz. 
Büyük ve ciltli bir kitapbr. 2 liradır. 

•• 
Orümcek dede 

Dünyanın en methur genç kız romanıdır. Kollejli 
bir kızın hayatını ve mektuplarını zevk ve lezzetle oku
yacaksınız. lngilizceden tercümedir. Bunu okumayan bir 
genç hiç kitap okumamış demektir. 75 kuruştur. 

Milli bilmeceler 
Evlerde gec.eleri eğlenmek için bu kitabı alınız. 

Yüzlerce bilmece vardır. Sonra cevapları yazılıdır. 
25 kuruştur. 

Genç kalınız 
Hayatınızdan hiç olmazsa 20 sene kazanmak, daima 

genç kalmak ister misiniz? Bu kitabı okuyunuz. Bize 
hak vereceksiniz. 75 kuruştur. 

Muallim Ahmet Halit kitaphanesi 
i . ' .,.,,.. .. ''. ~~ . . . . • '. . ' ' . ~. . . 

Maarif Vekaletinden: 
Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak isteyenler 

için bu Eylülün birinci salı günü Istanbul Kız muallim mek
tebinde bir imtihan açılacaktır. 

Maarif Vekaleti, bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
alanları lüzum gördükçe orta mekteplere beden terbiyesi 
muallimi tayin edecektir. Ancak l::u ehli}etnameli muallimlere 
orla tedrisat mekteplerinde istihdamı icap etmediği zaman 
ilk mel. tep mual:imliğinde tekrar kullanabileceklerdir. 

Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunlarından olupta 
20 den aşağı 45 den yukarı olmayan ve ahvali sıhhıyesi mü
sait bulunan taliplerin tasdikli evrakı müspite ve sıl: haat ra
porlarile fiş ve fotoğraflarını arzuhallerine raptederek niha· 
yet Ağustos iptidasına kadar Vekalete müracaattan ilan 
olunur. 

125 kuruş yüzü ile kuşt~yü yastık 
lstanbul'da Çakmakçılar'da kuştüyü fal:rikasında yüzile 

şilte 12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yağ!ıboba yastık 5 
liraya. ku,tü}ünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuştüyüne 
mahsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tel. fst. 3027 

Fenni bilumum otomobil bovası ve 
döşeme atelyesi 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Pariı boya müesseselerinden diplomalı 

Atelyemizi ziyaret etmeden evvel başka yere miiracaat etmeyiniz. 

-================ > Taksim kışlası geçidi No. 9 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

28-6-931 tarihinde kapali 
zarf usuJile münakasası icra 
kılınan 48280 kilo imalat çe· 
liğine teklif edilen fiyat ba
halı görüldüğünden pazarlıkla 
20-7-931 tarihinde saat 15de 
alınacaktır. Taliplerin zirde 
yazılı vesaikle yevmi mezkür· 
da müracaatları. 

1 - Ticaret odasında mu
kayyet olduklarına dair ve· 
saik. 

2 - Analiz raporu. 
3 - Bu çeliklerin DİN nu· 

maralarına muvafık olduğunu 

tahriren bildireceklerdir . 
(3011) 

Nasıl tavukçuluk yapmalı 

Cater Fahri Beyin yeni 
çıkardığı bu kitap tavuk 
besleyenlere tavsiye olunur. 
Fia tı 25 kuruştur. 

3 üncü Kolordu 
ilinları 

Çorlu için 135000 kilo ku· 
ru ot 2-8-931 pazar günü . 
saat 15 de aleni münakasa. 

Çorlu için 135000 kilo ku· 
ru ot 2-8-931 pazar günü 
saat 15 de aleni münakasa. 

Tekirdağ iÇin 105000 kilo 
kuru ot 2-8-931 pazar günü 
saat 15 de aleni münakasa. 

Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı 
ihtiyacı için cins ve mıkdar
larile münakasa tekli ve iha
le tarihi yukarda ynılı kuru 
ot münakasaya konulmuştur. 
Evsaf ve teraitini anlamak 
isteyenler her gün ve müna· 
kasaya ittirak edeceklerin 
de yukarda yazılı gün ve sa
atte Çorluda fırka satınalma 
komisyonuna müracaat eyle
meleri. 

* • * 
Çorlu için 800 kilo lahna, 

9700 k. pırasa, 8400 k. pat· 
hcan, 3900 k. domates, 7500 
k. fasulye, 7200 k. kabak, 
6000 k. bakla, 5700 k. ıs
panak. 

Tekirdağ için 10500 k. la
hana, 12750 k. pırasa, 11000 
k. patlıcan, 5500 k domates, 
10000 k. fasulya, 9500 k. ka· 
bak, 8000 k. bakla, 7750 k. 
ıspanak. 

Çorlu ve Tekirdağ kıtaa
tının senelik ihtiyacı olan 

' cins ve mıktarları yukarda 
yazılı sebzenin aleni müna· 
kasa ile satın alınacakbr. 
İhalesi 29-7-931 saat 15tedir. 
Şartname ve evsafını gürmek 
ve münakasaya iştirak etmek 
isteyenlerin Çorlu fırka satın 
alma komisyonuna müraca· 

•• •• 
BUYUK TAYYAR 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 ded 

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

LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralı 
Bir mükafat vardır. 

Şose inşaatı mOn 
kasası 

Nafia Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 488000 lira olan Malatya ve 

vilayetleri dahiline müsadif 20 + 414 .kilometre t 
deki Furat köprüsü varyant yolunun tesviyei türa 
imalatı ~maiye ve şose inşaatı vahidi kıyasii fiatı üzeri 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 19 temmuz 931 pazar günil saat on 
Nafiıi' vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iftirak ed 
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 
ve saate kadar nafia vekaleti mtiıtqai'ılıiımr 
lazımdır . 

Talipler münakasa evrakını iôr'!lek &zere nafta vek 
yollar umum miidllrlüğüne, JstanbU) ve Malatya bq m 
disliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı bet lira 
del mukabilinde Nafia vekaleti Yollar umum müdürlü" 
satın alınır. 

Kilis Hudut taburu kumanda 
lığından: 

Kilis Hudut taburunun 931 senesi ıarfmda iqelİne 
teEi altı numerolu elekten geçmek suretile lltilwıl olun 
beher kilo on üç kuruşun kıymeti muhaınmeneli yüz on 
bin yediyil! kilo un 21 hı.ziran 931 taribiııden itibare 
gün müddetle ve kapalı zarf uıulile mevkii mthıakaııaya 
o'.unmuştur. ihale ıuuameleai 11 temmuz 931 tarihine ID 

dif cumarteıi günü saat 14 de Kilis Hudut tabur kuman 
lığı dairesinde icra kıhnacağından taliplerin yevmi me 
ve suatte teminatı ınuvakkate akçesile teklifnamelerini 
milen gelmeleri ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin tabura 
racaatları ilan olunur. 

Askeri fabrikalar kereste fabrik 
müdürlüğünden: · 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlOğü Akyazı ker 
FaJ>rikasının anbarlarında mevcut muhteliflilcina 2500 m 
mik'ab kerestenin fabrika anbarından Adapazarı istasyo 
na nakliyesi kapalı zarf uııulile mevkii münakasaya vaz 
miştir. Talip olanlann % 7,5 pey akçası olan 656 Juı 
veya bu kıymette banka mektubunu haıııilen Yevmi ib 
olan 21 temmuz 931 sah günü saat 14 de Adapazarı mal 
dairesindeki komisyonu mahsusuna ve ~eraiti anlamak 
daha fazla tefsilala vakıf olmak arzu ed~nlerin Akyaı 
Fabrika müdüriyetile Adapazarında BeJedıye dairesine 
racaatları ilan olunur. · 

lf lf ... 

Münal..asa 19 ağuslus 1931 çarşamba günü saat 16 da 
ı\nkarada devlet demiryolları i:laresinde yapı:aca'clır. 

Mün1kasaya iştirak edeceklerin tekH mektuplarını ve mu
vakka , t~ mirıatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komis· 
yo~ı katip! ğin~ vermeleri lazımdır. 

Taiipler münakasa şar!name!erini beşer l'ra mukabifüıc'e 
An'.iaradü ve Lt.ınbuıda idare veznelcr.m e.1 tedn.k e eb~
ürler. 

c: Dr. HORHQRUNİ J ~t::·-.GalataİthalatGüınrüğün 
rnğlu Toknılıyan \anında mektep sol·a\: 35. Cilt ve enı r.ızı den 73-3510 tahsil müzekkere~ile 

1 .. . . · . .. ahzedılen cezaya mukabıl alclıgım 
zuhrcvıye tt:d:ı\·ıhane~a. Ilerp;un c;;u.bahcan ~'şama kadar. 82878 numaralı makpuzu zayi eyle· 

Askeri fabrikaları U. md. Akyaı•. kereste fabrikası 
şubesi bulunan Mudurnu kazasına tab;0~aPaklı ormanınd• imalathanesile makta mahallerindeıı 1

1 
Ilı, mikap mub 

lifülcins nim mamul kereste ve toııır11~ arın Akyazıdaki ıııt 
kez fabrikasına nakliyesi kapalı ııı.~ usuliıe münakas~ 
vazedilm ştir. Talip olanların % 7, kPey akçası olan 
liranın veyahut bu kıymetde banlı:ıı ~e tııbunu hamilen ye• 
ihale olan 23-7-931 perşembe gunhu saat 14 te Adapaı 

. k. ınasusa 11 •• 1 .., mal.ye dairesinde omısyonu k e şeraıtı an aır 
ve daha fazla tafsilata vakıf oı~a le~:zu ~denlerin Akyaı 
fahrika müdüriyetile Adapazarı e Ye dairesine müra' 
atları ilan olunur. 

-

1 -- diğimden yenisini çıkaracağımdan 

KARON Alman kitaphanesi 
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eskisinin hükmü olmadığı ilan olu-
nur. 

Salti Franko Ticarethanesi 

~~~~--------~-~ ----Mes'ul "'""d .. 
~•u ur: BürhaneJI 


