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l\v : 54 l"az•11: M. Yavuz 

iki kardeş tutuştu ! 
Nihayet imparatorun tavassutu ile 
her şeyi yatıştırmak mümkün oldu 

( Drakola) Sultan Muradı öy 1 tinlerin yardımlarına nail ol
le sarp geçitlerden ve çorak mak lazımdı. Bu da ancak Şark 
yerlerden geçirdi ki, ordu açlık kilisesile Garp kilisesinin birle, 
tan büyük telefat vermeğe baı- mesine müevakkıftı. 
ladı. ikinci Murat bin müşkili.t , Zaten Papa Beşinci Marte
içinde Macarlarla çarpıttı, fa- İ nin halefi Dördüncü Ojen de 
kat muvaffak ve muzaffer ola- hiristiyanlar beynindeki bu ay-
madı. rılığı izaleye taraftardı. 

-..__._. w-- --- ---..-

HARicr HABERLER •• 
itilafı devle·tler tasdik edecekler 

-----------~·-------------

Italyanlar Hoover'in teklifini temmuzun iptidasın-
dan itibaren tatbik etmeğe başlamışlardır 

Fransız 
Meclisleri 

Meb'usan ve ayan mec
lisleri evvelki gitn 

tatil edildi 

"'I'·· Almanlar 
Memnun! 
Fransızlar Y oung 

planına 

dokundurtmadılar 

-----Jll i'I A 
Gece Maslak yolunda iki otobı 

çarpıştı. Yaralılar var 
Gece saat on birde Mas!akt• yine iki oto0.üı aral 

feci bir müsademe olmuştur. Üsküdarlı toför Mehmet J 
dinh idaresinde Şişliden Büyükdereye giderken Büyükİ 
den gelen Yılmaz şirketinin şoför Salabattin efendi idi 
sindeki otobüsil~ Maslakta çarpışmıştır. Otobüsler parçl 
mıştır. Yolculardan beş altı kişi agır surette yaralanııd 
Yolculardan biri kadındır ve yarası agırdır. Bu müsaı:le' 
şoförlerin bili fasıla 20 saat çalışdırılması yüzünden 
geldiği alakadar bir ~oför tarafından beyan edilmiştir. 

Drakola türkleri iğfale mu- Yuanis, babası Manuel'in te 
vaffak olmuştu. şebbüs edip te bir türlü muvaf 

Bizanslılar, Sultan Muradın fak olamadığı bu iti başarmağa 
bütün bu hareketlerini gözden azmetmişti. 
kaçırmıyorlardı. Padiıahın (Bi "Kiliseler birleşirse her ilci 

PARIS, 4 (A.A) - Bugün ıaat 
2,45 te mebusan ve ayan meclisleri. 
nin tatilini mübeyyin emirname o
kunmuıtur. 

PARtS 4 (A.A.) -Ame
rikan - F ranıız müzakerah bi
r,:, yirmi kala bitmiştir. Matbu
ata şu tebliğ tevdi olunmuıtur: 

Muğlada bir idam 
kararı 

M.UGLA 4 (A.A.) - Geçen 
sene Mullanın Bozarmut kö
yünde öküz çalmağa geldiği 
halde ahır kapısını açamadığın 
dan Arnavut İsmail isminde 
birisni katleden Muğla köylüle 
rinden Ali oğlu Memif hakkın
da idam k&rarı verilmittir. 

Dahiliye vekili 
An karada 

ANKARA, 5 (A.A.) ~ 
biliye Vekili Şükrü Kaya 
bugün lıtanbuldan avdet el 
t~ • 

zans) tan uzak bulunması on- millet de rahat edecek!,, 
lar için büyük bir nimetti. Diyordu. 

imparator Yuanis, kardeşi Latinler Şarklılardan kız al-
Kostantin'i çok severdi. Hatta mıyorlar, cinsi münasebette bu 
kendisinden sonra Bizans tah- lunmuyorlardı. 
tına onu geçireceğini açıktan a Yuanis, bu maksadı temini-
çığa söylerdi. çin evveli (Venedik) e gitti. 

Yuanis, son zamanlarda, ' Bizans patriki de kendisini ta
belki ini bir hadise olur diye 1 kip etmiıti. 
kardeşi (Kostantin) i Yanın- Papa tarafmdao karıılandı-
dan ayırmazdı. lar. 

Y uanis'in bu harketi, diğer Uzun müzakere ve münakaşa 
kardeti T eodoros'un aleyhine i l !ardan sonra, nihayet (Floran 
di. Teodoros ondan büyüktü; ı sa). da iki kilisenin birleıtiği i
büyüklük hakkını Kostantin'e 1 lin edildi. 
vermeğ' de razı değildi. i Yuanis bunu büyük bir mu-

Teodoros da Bizanı'a geldi.

1 

vaffakiyet addederek, menuni
fki kardeı arasında rekabet yelle Bizans'a_döndü. 

başlamıştı. Halbuki, Bizanslılar bu bir-
Kostantin mücadeleye ııirit- ı leşmeden hiç le memnun olma 

mek istemedi ve Mora'ya, k&r- mıştı. 

deşini'.1 i.dareainde bulunan yer • Rumlar kiliselerin birleşmesi 
lere gıttı. Arkasından T eodo- nin şiddetle aleyhinde bulunma 
ros da gitmiıti. ğa baıladılar. 

İki kardeş tutuştular. 
Mücadele gittikçe tiddetleoi 

yordu. 
Nihayet impararorun tavaa

ıutu her §eyi yatıştırdı: Teodo 
ros ile diğer kardeşi Tomas'ın 
Mora'da kalmasına, Koıtanti
nin de Bizans sarayında bulun
masına karar verildi. 

Dini ihtilaflar Bizans'ta bü
yük bir hoşnutsuzluk tevlit et
mitti. 

Halk: " Siyaset noktai naza 
rından da bu birleşmeden hiç 
bir faide memul edilmez!,, Ka
naatindeydi. Çünkü Papalık, 
bütün Garbı harekete getirme
ğe muktedir değildi. Kilise itti 
hadı, millet kavgalarının önü
nü alamamıştı. Bilhassa Bizan 
sa maddeten biç bir faydası do 
kunmadı. 

Bu vaziyetten bizzat Yuanis 
bile memnun olmamağa başla
mıştı. 

Bu esnada İmparatoriçe Ma
ri'nin ölümü, Yuanis'i faşırt
mıştı. 

Lava{, Franklin, 
hadisesi nasıl 

Bouillon 
oldu? 

PARlS, 4 (A.A) - Meclis, gece 
celaesi esnasında Fransız tersanele-
rinde inıa oiunana ecnebi harp ge
milerini • resimden iıtiına eden ka. 
nun liyiha1tnı kabul etmittir. Celse
nin sonlarına doğTu hi.ıd olan heye. 
can koridorlarda da devam etmif 
ve M. Lava( ile M. Franklin-Bouil-
lon araaında küçük bir hadiıe olm111 
tur. Bu bapta alınan izahata nazaran 
M, Franklin-Bouillon M, Laval'i 
içtima devresini derhal tatil etmeme
si için iknaa çalıımı' ve kolundan 
tutarak: ''Dostluğumuz namına bu-
nu yapmayınız.,, demiıtir. M. Laval, 
biraz ıiddetli bir tarzda kolunu çek
mitıir. M. Gerard bunu bir kavga 
zannederek ayırmak için araya gir .. 
miıtir Hakikatte ise biraz şiddetlice 
bir müoakafadır. Başka bir fey olma 
mııtır. Vak'a anlaııldıktan sonra he 
yecan sükunet bulmuştur. Gerek M. 
Laval gerekse M. Franklin - Bouil 
lon bu harekete bir ehemmiyet veril 
memek lizım geldiğini ve bunun sa-

ikinin munbasıran mü7.&kerenin he-

yecanından mütevellit olduğunu söy 

lemİ§lerdir. M. Laval,, bağcılık ka-

nunu ayanda biter bitmez meclisleri 

tatil etmek fikrinde olduğunu ve i-

cap ederse ilerde tekrar n1ec1isleri 

davet etmek hususundaki vazifesini 

yapacağını ili.ve etmİftİr. 

Melilada vaziyet kötü 
MELLILA, 4 (A.A) - Şehir ber 

bat bir vaziyettedir. Sokaklarda pek 
az kimse dolaımakıadır. Caddeler 
ıüprüntü ile doludur. Maamafib u-

mumi grev müsait b!r safhaya gir .. 
mittir Fırıncılar taleplerini kabul et 
tirdiklerinden tekrar çalışmağa bat-

Bizans prensleri taç ve salta 
nat endişesile çarpıtırken, Şi
malde, Karadeniz sahillerinde 
Tatarlar Cinevizlerin ellerinde
ki yerleri aldılar. Bu, cineviz
ler için mühim bir zi:ıı.- idi. Fa
kat, onlıır bu ziyaı rumlara le-
lifi ettirmek iıtemiılerdi. Ce
nova' dan donanma getirttiler. 
Bizans jenerale Lcünter'in ce
saretine kartı hiç bir §eye mu
vaffak olamadılar. Üstelik mu
harebe esnasında, tehirde yap
tıkları hasarları da tazmine 

Sarayda elim bir matem var 
dı. 

mecbur oldular. Herkes meyustu. 
' lıyacaklardır Grevciler komitası hü

kUmet mümeııilini ziyaret ederek 

İmparator kulesi de bu hasa Maamafih imparatorun kede 
rat meyanında idi. Cenevizler ri yalnız bundan ibaret değildi: 
yalnız b": ku~enio .inıası İçin Bi Bu sefer de küçük kardeşi (Di
za.nı ha.zınesıne bın altın ver- mitrios), halkın hoşnutsuzlu
mışlerdı. ğundan ve imparatorun aleyhin 

itilaf aktine intizaren amelenin iıe 
başlamasını teklif etmiştir. Sekiz 
gün zarfında itilıif hasıl olamazsa 
tekrar greve avdet olunacaktır. Hü
kumet müme11ili bu teklifi kabul 
etmiıtir. Yuaniı bu beklenilmiyen za- deki temayül ve tezahürlerin

ferden ~o~ra, büsbütün cesare- ı den istifade etmek istedi. Ev-
te gelmııtı. veli iki kilisenin birleşmesinin hal vaziyetten istifade etti: Bi-

lmparatorun bütün düıündü 1 aleyhinde bulunarak, bu ittiha- zans imparatorları, Türk beyza 
ğü Bizans ve Türkelrdi. Türk- dın feshini istedi. delerini nasıl teşvik ediyorlar-
leri mağlup etmek, hiç olmaz- y . 1 d sa ikinci Murat da Dimitriosu 
sa Bizans'ı Türk tecavüzünden uanıs razı 0 ma 1 

• teşvik ediyordu. 
masun bulundurmak için, Li- . Bu esnada ikinci Murat der 1 (Bitmedi) 

Haftalık Edebi musahabe: 

San' at ve taassup 
Bugünkü Ruıya'nın aan'at cere-1 kitaplarını yırtıp akidelerini ç.ürüt

yanlarına Rİt kitap, mecmua veya mek istediğimiz oluyor. Zararı yok; 
gazete makalcıi, basılı küçük haber- onlara kartı kullandığımız silahlaı·~ 
lere kadar l.er ne görürsek bizi, ya- da ekseriya gene onların eıerinden 
ni instn kafasından çıkan her JeYİ alıyoruz. E"""'en onları yıkma~a ça
öğrenmek için yananları alakadar e· hşmamız; bu hususta gösterdiğimiz 
diyor. Hem bunu söylerken yalnız asabiyet te cene ehemmiyetlerinin, 
sinemacı Eiıenstein ve tiyatrocu üzerimizdeki tesirlerinin tasdiki de
Meyerhold gibi kendilerine daha ğil midir? 
ştmdiden, cihan ıan'at hareketleri- Maneviyatunızda Tolstoy'un silin 
nin Ön saflarında yer edinmit insan· meıi zor izlerini bulduğumuz gibi, 
ları dü ıünmüyorum. Orada, bunlar- yegane gayeıi boş vakitlerimizi oya
dan b• ka, ne vereceği henüz belli lamatkan ibaret olmıyan edebiyat 
olmıyan bir takım kaynatmal.ır, yük eserlerinin çoğunda da gene onun, 
s k llcrdede:ı iddialar, ink3rlar var Dostoyevı~i·hin, Gogol'un teıirleri
ki bunlar da fikirleri, lehlerinde ve- ni &'Örüyoruz. Bilba•sa tahlil roman
ya aleyhlerinde, tehyiç ediyor. ları ... Anna Kareninn.'yı, Cürüm ve 

Hem, 1917 ihtilaline kadar, Av- ceza'yı. Karamazof kardeşler'i oku
tupa münevverlerinin en iyilerinin mamıt olanların, meıela bugünkü 
gozü, (~usya'ya cevrilmitti; Nietz- Fransa romanlarından tadalmaları, 
,ehe gelip te zamanının bütün gençle bir fey anlamaları pek kabil değil
rini e'ki dünyanın kıymetlerinden dir, Rus musikisi de, bilha11a lgor 
1Uph~ ettirdik!en sonra susamıı kafa Stravinski, zamanımız Avrupa me
lar İmancdilecck yeni kıymetleriToal deniyetine, binanın eaaı taşlarından 
toy'da ve Doıtoyevaki'de buldular. addolunacak kıymetler ilave etti. 

Biı: bu ün, din ve siyaset sahalann- Bugünkü Avrupa'da gördüği.imüz 
dakl akidelerimiz ne olurıı;a olsun, cereyanların bir çoğu, Garptan ıüp
Frıı:ı.ız Rausseaıı'nun olduğu kadar he edip Şarktan yeni hakikatler ara
Rus Tclstoy'un d".\ evlitlarıyız; va- mak; Hindistan mistiklerine göste
k::ı J '"an - Jacqu~s gibi Yasnaya- rilen rağbet; insan ruhunun en cs
Pnlyan:ı ihtiyarını da taşladığ!mız, rare:>gİz tarafların• dahi tarassud:ı 

lıalkıtmak; güz.ellik kadar çirkinli
ğe de alab göıtcrmek; meıeli M. 
Andre Gide'in Si le grain ne meurt •• 
iıimli kitabında yaptığı gibi, cemiye 
tin en fena ve ayıp telakki ettiği te
mayüUeri bile itiraf etmek arzuıu; 
hatta M. Ber.-ıon'un febefesi; bep 
o Rus peyıamberinin ve o Ruı ro
mancr1arının eseridir, hiç olmazsa 
onların izini taıır. 

Vakra şimdiki Rusya, Tol.ıoy'a, 
bazı kayıtlarla, hala hünnet ediyor
ıa da, Dostoyevski'ye o kadar ehem
miyet verilmesini pek kabul edemi
yor. Zaten o milliyetperver ve mür .. 
leci romancı sağ olsaydr, kendi de
recesinde olmamakla beraber gene 
büyük bir kaç meılekdaıı gibi, fim
di memleketinden kaçıp bir yere sı .. 
ğınmağa mecbur olurdu. Fakat bun
lar görünüılerden ibarettir; dikkat 
edecek olursanız bugiinkü Rus mü~ 
tefekkirlerinin ve siya1'ilerinin Av
rupa münevverlerine yağdırdığı li
netlerde, rationali11te lvan Karama
zoPa kar,ı yalnız bir melek tabiatli 
Alyof'l'ya değil, sade insiyakları ile 
hareket eden Dimitri'ye bile taraf
tarlık eden Dostoyevski'nin •1atti
tude0 ünii bulabilirsiniz. 

Rusya' daki san'at ve fikir cereyan 
ları hakkındaki haberlerin bizi ali\
kadar ettiğini söylemek, onlara işti
rak ettiğimizi, hak veridiğimizi, hat
ta beğendiğimizi söylemek değildir. 
Onların her .szeyi iktisat aaha~ına ir
ca etmeleri, her şeyi olduğu gibi 
san'ati de iktisat i~Jet·ine hadim kd
ma(:ı kalkmaları. benim 'bilakis hiç 

Prenses lleana 

Ps. Ileana 

"M. Mellon ve Edge Baıveki
lete saat 21,30 da M. Briand, 
Flandin ve Ponce'ye mülaki 
olmuılardır. Parlamento mesa
isinden dolayı ayan ve meb'...,.
san meclislerine giden Başvekil 
M. Laval, mülakatın bidayet
lerinde bulunabilmittir. iki hü
kümet mümessilleri Hoover 
teklifinin ve F ı·anıız noktasrnın 

BOKREŞ, 4 (A.A.) - Pren 
ses İleana ile Arşidük Antoine 
de Habsborug'un izdivaçları 1 
26 temmuzda Sofyada gayet 
hususi bir tarzda icra olunacak
tır. 

lngiliz 
donanması 

KIEL, 4 (A.A.) - Baltık 
denizinde hayli uzun bir ceve
lan yapmıt olan ikinci İngiliz 
filosu 1914 senesinden beri ilk 
defa olarak Kiel limanına gel
mittir. Ahali, bu ziyareti bü. 
yük bir merak ve alaka ile bek
lemekte idi. Bir çok meraklılar 
filonun gelmesinden bir kaç sa 
at evvel rıhtım boyunda toplan 
mış bulunuyordu. 

Saat dokuza doğru İngiliz 
harp gemileri sahil bataryaları
nın önünden 11ıra ile ve biribiri 
arkasına geçmitler ve batarya
ları seli.mlamışlardır. Kontre 
Amiral Astley Bushon'un bay
rağını çekmit olan Dorsetlhire 
gemisi Alman bayraklannı çek 
mit, sahildeki bataryalar bu ge 
minin selam toplarına birer bi
rer mukabele etmiı ve ayni za
manda İngiliz bayrağını çek
mişlerdir. lngiliz harp gemile
rile bunları karşılamağa çıkan 
Alman gemilerindeki muzika
lar Alman ve İngiliz marşları
nı çalmışlardır. Gemilerin mü
rettebatı geçit resimlerine mah 
sus elbiselerini giymişlerdir. 
Dorsetshire gemisi limanda de
mir atar atmaz İngiliz konsolo 
su gemiye gelerek amirali se
lô.mlamıştır. Sabahleyin mutat 
ziyaretler teati edilmittir. lngi 
liz filosunun bu ziyareti resmi 
bir mahiyette değildir. 

kabul etmediğim teylerden biridir. 
San'ate kendisinden başka bir &'•Ye 
taaaVYur ebnek istemem. Eserlerini 
pek sevmediğim bir Fransız Roınan
cıır, M. François Mauriac, bir gün 
romansınm, dolayııile her san'atki
rın yegane gayesi Allah'a rekabet, 
yani etıiz ve kansız olmasına rai .. 
men gene canlı diyebileceğimiz 
mahluklar olabileceğini söylüyordu.• 
Şair, resaaın, beıtekBr, heykeltraı, 
münakkit, bir taktm haleti ruhiyeler, 
insanlar, fikirler yaratarak; hat, 
renk ve savt ahenkleri vücude geti
rerek; muhtelif unsurları biribirini 
tutacak hayali i.lemler kurarak; hep 
o gayeyi, Allah'a rekabeti istihdaf 
etmelidir. 

M. Briand ve Flandin 
tetkikine deııram etmitlerdir. 
M. Mellon, hükümetin Alman
ya tarafından yapılan gayri 
metrut senelik tediyatın idame 
sini kabul ettiğini ıöylemittir. 
Diğer noktai nazar ihtiliflan 
hallolunmuttur. Henüz hallo
lunmayanlar az ehemmiyetli
dir. Ve bu günkü kabiıie içti
maına arzolunacaktır. Müzake
rahn fenni ve mali kısımlan 
hakkında pek yak,nda itilaf 
hasıl olacaktır. Bittabi diğer a
lakadar devletlerin de iltihakı 
meşruttur. 

Almanlar memnun 
BERLlN 4, (A.A.) - Fran 

sa ile Amerika arasında dün ge 
ce itilaf hasıl olduğuna dair ge 
len haberler memnuniyetle kar 
tılanmıştır. 

F ransanın Y oung planı

na dokunulmayacağı hakkın

daki noktai nazarını kabul et
tİl'meğe muvaffak olduğu ehem· 
miyetle kaydedilmektedir. 

Teminat sermayesi meselesi
nin halli hususunun tatbikat 
sahasında müşkülata sebep ol
mayacağı zannedilmektedir. 
Fransız - Amerikan itilafı bor
sada zait bir tesir yapmıttır. 

BERLlN 4, (A.A.) - Fran 
sız - Amerikan müzakereleri
nin itilafta neticeleneceğine da 
ir olan haberlerin tes' ile ecne-

ders kitabıdır. Ariıtofan'ın komed
ya1annın her biri siyasi bir mücadele 
için yazılmııtır. Büyük Yunanlılar 
ara11nda kendimize çekebileceğimiz 
belki yalnız bir Evripidis vardır. 

Şimdiki Ruıya'da iki sınıf muhar
rir var: Proletarya muharrirleri ile 
yol arkadaşları denen muharrirler. 
Bu ikinci 11nıfa ancak bir müddet 
için, o da amele muharrirlere edebi· 
yat öğretsinler diye, tahammül olu
nuyor. Bu amele muha.rrirlerden bi
ri, Panferof, diyor ki: 

"Proletarya edebiyatı vakıa bir 
edebi zümredir; fakat bundan baıka 
bir de, kuvvetlerinin ne olduğunu 
bilen amele sınıfının etinde bir silih
hr, yani proletaryanın bir harp sila
hıdır ••• Biz fabrikalarda çalışıyor, 
hükumet tarafından yapılan projele
rin tatbiki itine itştirak ediyoruz.,, 
Böylece edebiyat, güzel eserler ver 

se de vermese de, cemiyete hizmet 
ediyor ve ancak o fartla kendini ka
bul ettirebiliyor. Fakat bu fikir, an'
anevi teli.kkiden pek ayrılmıyor; yol 
arkadaşlanna da ancak edebiyat ho
cası diye yer veı·meleri, halka büyük 
bir hizmetleri dokunmadığı için , ... 
irleri cümhuriyetinden uzaklaıtır
mak istiyen Eflatun'un fikrinden 
pek uzak değildir. 

Brezilya sefiri itiwı 1 

Müslümanlar ile me-
cusiler gene çarpıştılar 

namesin takdim el 
ANKARA, 5 (A.A.) 8" 

ya elçiıi M. de Pimentel 1 
dao Reisicümhur Hz. taıl 
~~n bugün kabul buyuru~ 1 
ıtımatnameaini takdim e~ 
tir. 

LAHOR, 4 (A.A.) - Mul
tav civarında Sikanderabed kA
sabaaında vuku bulan bir arbe
dede müslümanlardan 4 ve me 
cuıilerden 30 kifİ yaralanmıt
tır. Zabıta aükün ve huzuru ia
de etmiştir. Bir çok kimseler 
tevkif olunmuştur. 

Ankara 
meslek 

Maliye 
mektebi 

ANKARA 5 - Buradaki 
Maliye meslek mektebi ıçın 
Maliye Vekaleti yeni bir proje 
hazırlamaktadır. 

Bu proje mucibince mektebe 
asri bir şekil verilecek, bu su
retle mütehauıs Maliye me
murları yetittirmek mümkün 
olacakhr. Bir senelik tahsil 
müddeti iki seneye çıkarı' - •ş

tır. 

Amerikan istiklal 
VASHfNGTON 4(A.A 

Amerikan iatikli.linin yıldl 
mü memleketin her tara~ 
tes'it edilmiştir. 

Muhafız gücü 
bisikletçileri 

KALECiK, 4 (A.A.) ~ 
karadan Kars ve Ardahan• 
dar şark vilayetlerini bir 
müşkülat ve ağır şeraite 
men büyük bir muvaffak•>' 
ikmal eden Muhafız Güc~ 
sikletlileri Ankaraya 70 
metre mesafede Kaleciğe,I 
mişlerdir. Sporcuları, kaza 1 

1 
kı hükümct memurları b~ 
bir alaka ile kartılamışlaı4 
Yarın Anl...tr:ıya hareket I 
ceklerdir. 

bi dövizleri evvelki günlerde-- 1 ita/ya ve Hoornr proje' 
kinden daha az mlkdarda aran- ROMA, 4 (A . . ) _ p 
maktadır. d'ltalia ı;aze!,..; Hoo~er pfi 

Bir makat• sinden bah;.ı.., diyor ki: 
PAR1S, 4 (A.A.) - M. "balya, Hu.~ver'in tek~ 

Sauerwein Malin gazetesinde 1 temmuzdan itibar'?D tat" 
nqrettiği bir makalede Cema- başlamıştır. Bütür. cih•nın 1 
biri müttehidenin para kudre•i dirini celbeden Lu hareli~ 
önünde bütün ciharun, Fransa saiki İtalyanın adalet fikr~ 
müstesna olmak üzere, müna- Milletimiz ne müstemleke, 
kaşasız boyun eğdiğini söyle- manda, ne de harbi umuDJV 
mekte ve cihanı alakadar eden bü> ük ganimetlerinden bir 1 
her hangi mali bir uzlaşmanın almıstır. Tamirat uzerin4 
Fransasız bir kıymeti ol .. I:Uece hiss.;miz ufak bıi" teydir. f,) 
ğini Alman matbuatından bir bütün Üunlar M. Musolinirı• 
kısmının dütünebilmiş olmaoı- merikaya ve Avrupaya 1:1 
na teessüf eylemektedir. Mu- bu yüksek tesanüt hareketif 
maileyh diyor ki: bulunmasına mani olmamı/ 

"Fransa hükümet, Almanya- Almanya, Macaristan. Blll 
ya, Almanya ve dünyanın di- ristan ve hatta denebilir kit 
ğer taraflarına göstennitlir ki tün dünya milletleri bu hare 
12 ay sonra Amerikanın mürüv ten iktisatları için istifade ~ 
vetkir hareketinin tesiri kaydi ceklerdir. Avrupa, beynelnt 
muhakeme edildiği zaman da tetriki mesai, medeni millJ 
bu gün olduğu gibi Fransasız rin tesanüdü gibi sözler ttJ 
hiç bir karar alınamayacak ve için bir yalan değildir. RıJ 
hiç bir müzakere edilemiyecek- bütün milletler için adaletin 
tir. nesi olarak gözükmektedir. 

kitabında babıedeceği her feyi liyi- melerini okuyabildiklerimiz arıl. 
lu ile bilemiyeceğinden her parçanın ela, Öyle çok güzel denebilecekt.J 
ayrı ayn adamlar tarafından yaz•I- raıgelemedik; fakat yarın bir ti 
maıı ve eserin anonim olması İıteni- sini görebiliriz:. Hem buna bJ 
yonnuf. Bu da, ilk nazarda zanne- imanım var, çünkü insan oğlu, t 
dileceği gibi, ne gülünç, ne de yeni d · d · ·' evır e, sıyaıi itikatları ve bediJ 
bir 'ey. Bütün Orta - Zaman ka-
tedralleri bu suretle vücude gelmit mayijlleri ne olur~ .olıun, ?I'."~ 
birer ıan'at eseri değil midir? Esa- serler bırakabılmıştır. O ıtıkl 
sen bugünkü Rusya ile Orta - :.Ja- 1 çürür, temayüller değ~ir, fakat ,j 
man arasında ittiral< noktaları pek kabr. 
çoktur; vakıa o devri sevmiyor ve 1 b' · t ~te ızım, kendisine hariçteıı 
onun aksine olarak maddeye ehem- b' ,.. 

ır gaye edinıniyen san'at tararv 
miyet veriyorlar; fakat ferdi inki.r larınııt kazandığımız nokta da .. 
etmelerinde, yalnız cemiyeti dütü- dur. Vakıa aııl büyük ve kütleli 
nüp ferde hiç bir hürriyet vermek sarıan, tar!hte iz btrakan eıerleri d 
istememe1erinde, insaniyetin hep o l isi 
devrini hatırlatan bir hat var. ar yazıyor bizimkiler olsa olsa 

A aaırda ancak bir kaç kitiyi cezbeJ'J Panferof, kendilerinin vrupa mu . 
F'akat biz onlardan zenginiz; çü 

harrirlerini, Avrupa muharrirlerinin ti 
d ki onların eıerlerinin zevkine de 1 

de kendilerini anlama ı arını, istih- ·,..ı 
1 ancak biz varırız. Paıcal onlaror:J 

faf ettiklerini iftiharla söy Üyor. Bu 
dı, Dostoyevski onlardandı, Me 

hususta da yeni değiller. Her ede- ; "' na onlardan dı, hatırımıza geleDY 
bi cereyan, kendisine zıt olanı inkar. , 1,ı cek en büyük muh•rrirler onlar~ 
dan bir haz duymu,ıur. Bundan ı 

dı; fakat onlar bugün dinıiz İ•'" 
batka, aksine ne derece cayret et- k. d' d 1 ,J es ı ın ar arının, dinli iseler ' 
sek, edebiyat haricinde uzlaıamadı- imanıızlarının eserlerini hor gtf 
ğımız Adamların edebi yazılarlnı ıev ı k k k · .1 yor, o umamak, o utmaınl\ istı1· 
mek elimizden pek gelmez. Vakı!l lar. Biz, okuyoruz. 
baı:ı kimıeler kendilerini yenip si
yasi, hatta şahıi haıimlerinin eser .. 
terini beğeniyorlar; fakat gene kendi 
taraflarından, velev ki pek zayif bi
rini bulup tercih t>tmek tartile .. 

Fakat bizim heveolerimiz, kana
atlerimiz böyledir diye baıka gaye
ler peşinde koıanlart görmek isteme
mek le doğru değildir. Hem, doğru
su, biz öteden beri ekalliyetteyizdir 
ve eski san'atki.rlar araırnda en çok 
sevdiklerimizin ekserisi bizimle be
raber değildir. San'atin kendisinden 
batka bir gayesi olmaması nazariye
ai çok yeni bir ,eydir. Vakıa Yuna
niı;tan ve Roma .şairleri arasında da
hi bizden diyebileceklerimiz bulu
nur; fakat bunlar pc:k az olduğun· 
dan batka ne yaptıklarının kendile· 
ri ele pek farkında değillerdi. E~il'in, 
Sofoklis'in lra&'edyaları adeta bire.
dini ayin, halkta i!ihlardan korkuyu 
takviye edecek eserler; Hamiro&'un 
deatanları devirlerinin bütün ilim 
ve malıimatını cemetınek ve halkın 
terbiyesine y11.ra:nak İ•tiyen biı·er 

Rusya hakkında Avrupa gazete ve 
mecn1ualarında yazılan ıeylere pek 
inanrr"''tk olmuyor; ekıı;erİ5İ ora ilh· 
valinı ya gültiı:.ç etmek, kanlı gÖs· 
lerm.k için ve yahut f<i p 'k yükaelt
m~k içi:ı söyleniyor. Bir gazet.;!nİn 
i·.i .:t;ası doğru ise, bir tek romancı 1 

Bugü·1kü Rus ınuharrirlcrinin id .. 
dia ve naza;:İyelct·inin yeni olmanıı· 
sı, c~erlerinin yeni o1masına 111\ni 

clesadir v~k.~ ti,:l:liye kadar tercü- 1 

Taassubun, peşin hükür.ıleria1 
leyhinde değilim, aaıl giizel eser1' 
onlar doğuruyor. KP,n<lim ta:Jsf 
tan, peşin hükümleı-den tız~k o!fll 
i~tiyorum, çünkü onlar o güzel 
lenn zevk ne \'arrrut!İa ma ... i 
Y<'T 

,forullah Af 

• 
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Yerli mallar sergisi 
bu sene de açılıyor 

>arçl 
~noıf 
lsadel 

Dünden itibaren sergiye iştirak 
edeceklerin kaydına başlandı 

Sanayi birliği tarafından ge
en ve evvelki seneler Galata
arayda açılan "Yerli mallar 

ıcİIİ sergisi,, çok muvaffakıyet ka-
zanmış ve yerli malı siyaseti
miz için kuvvetli biı· adım ol

•) __.,muştu. 

~n 

'İr. 

t aya . Fabrikatörler bu sene de yer
det elı mallar sergisi açılması için 

sanayi birliğine müracaatta .bu 
• 

1 
lunmu,lar ve bu sene de sergi 

1111 ,.-ılmasında ısrar etmişlerdir. 
el Bu vaziyet kar,ısmda sanayi 

) Bt birli.ği "11 ağust?~ 9~'"-.; üçüncü 
el B yerlı mallar sergısı,. ni açmağa 
t arar vermiştir. 
nı~ . Dünden itibaren sanayi bir
e~ lıği sergiye iştirak edeceklerin 
kaydına başlamıştır. 21 tem
~uzdan itibaren sergi mahalli 

131 olan Galatasaray lisesinde in
'A A şaat başlayacaktır. 

•
1 
Jı Bu seneki serginin geçen se-

yı.. k. . . b l d h . ~ ne ı sergıye nıs et e a a vası 
ara olacağı muhakkak addedilmek 

~·Jir. .. 

düşeceği tahmin edilen butday 
fiatleri kurtulmuş olacaktır. 

Bu sebeplen bütün dünya 
buğday taci.-leri gibi latanbul 
borsasında İş yapn tacirler de 
bu teklifin kat'i bir şekil alması 
nı beklemektedirler. 

Cümhuriyet bankası 
müdür muavinliği 

Cümhuriyet meı·kez bankası 
umum müdür muavinliğine Zi
raat bankasıİstanbul ıubesikon 
tröllerinden Namıt Zeki Bey 
tayin edilmiştir. Maamafih Na 
mık Zeki Beye bu hususta he
nüz bir iş'ar vaki olmamıştır. 
Namık Bey bir aydır bankadan 
mezun bulunmakta idi. 

Muamele vergisi 
müzakere edilecek 
Son günlerde gene muamele 

vergisi kanunu layihaaının ırıec 
!isin gelecek içtinıa devresine 
kalması muhtemel olduğu ya.-

u Almanya - Romanya zılmıştı. 

t
• ti" Sanayi birliğine gel~ Il!;?:le-
ıcare ı 1 · • b' ma il aanran sanayıcı roe us 

) _, Gele~ malumata naz~rat? Al- ' Tarın tşcbbüsü üzeine kanunun 
ma~ra ıl~ Ro)iianya arasında bu devrede müzakeresi temin e 

bir eni bir ticaret muahedesi im- dilmiıtir. 
ite 1 ralanmıştır. 

kır Hoover'in teklifi 
i'üc~ 
o 1 buğdayı yükseltti 
iğe 1 T" b d .--.-1 ıcaret oı-sasına un ge en 
z:. telgraflara nazaran Ameı-ika 

1 
~tf R.;sicümhurumın tecili düyun 

ş a 
1 

teklifi Amerika ve İngiliz bor
et salarında buğday fiatlerini his-

solunur derccde yükseltmiştir. 
'el Tahmin edildiğine göre, eğer 

01 b~ teklif müsbet ve kat'i bir şe
P fi kıl alırsa bu sene fazla istihsal 
P ve fazla stoktan dolayı çok 

lngilterenin harici 
ticareti 

LONDRA, 4 (A.A.) - İn
gilterenin geçen 11 aya ait ha
rici ticareti hakkmda neşredi
len istatistiklerde ithalat yeku
nu 57 ve ihracat mikdan 91 
milyon İngiliz lirası olarak gös 
terilmiştir. 1929 - 1930 senesin 
nin ayni devresine nazaran it
halatta 66 ve ihracatta 25 mil
yon İngiliz liralık bir tenakus 
vardır. 

eki~ miiii~;:;;;;::;:;:::::;:;=;;m~====:ım;T;mr:;;;;;;;;;;;;::~;;;
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ek 
kri 
ke1 

IJI~ 
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in4 
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F ati~ semtini soyup 
sogana çevirenler 

Dört kişilik bir şebeke halinde çalı
şırlarken yakayı ele verdiler 

Zabıta 4 kişilik bir hırsız 
~bekesini meydana çıkarmış
br. Eto nami diğer Ethem 
Süleymau, Sükrü ve Arif 
İa~lerinde olan bu dört kişi 
Fatih ve Vefa cihetlerinde 
uzun mildcettenberi faaliyette 
bulunarak bir çok evleri soy
mu,Ierdır. Uzun zamand.an
dan beri Fatih ve Vefa taraf
larında bir çok evler sı•yul
makta ve failleri bir türlü 
ele geçmemekte idi. Polisin 
~ı tahkikatı neticesinde bu 
ııırkatlerin bir şebeke tara
fından y:ıpılmakta olduğu an
laşılmış ve şebekenin izi tes
pit edilerek bınılardan Süley· 
ma:ı, Eto ve Şükrü yakalan
mışlardır. Bunların isticvap
ları netices· nde şebeke ile 
alakadar Arif isminde birisi 
daha oldu:; u anlaşılarak bu
da yakalar.mıştır. Gece hır
ıızhğı i apan bu şebekenin 
bir çok cilriimleri te~pit edil
miştir. 

Şcl:.eke h:.ıkkındakl' polis 
t~hkikatı ikmal edılmiş ve 
dordü de aclliyeye teslim edil 
miş!erdir. Adli:- e tahkikatına 
7 ne milstar ti lik vazıyet 
&!mi t r. 

Kaçırılan kız bulundu 
Ko~ mp ada Uzunyolda 

Fatma 0
• • • d b" k n LS•nın e ır 'z 

ötedenb.,ri İ!ı İ<m\nde bir 
aıençle sevişmt·kte im"ş. Kı-

zın babası F almayı ba ka bi
~İsine vernı~k istediği için 
Ihsan karcicşi Mehmdle bir~ 
!eşerek kızı kaçı rııwşlar. Fa
kat kız küçük o1 C:uğu için 
aranıp bulu muş ve ailesine 
teslim edilmiş ; ir. 

Bir üfürükcü 
Zabıta Abdürrahim Efendi 

isminde birisini yakalamıştır. 
Abdürrahim Efendinin, Su.tan 
ahmetteki evinde büyücülük 
ve üfürükçülük yaparak 
halkı soymakta ol luğu 
ihbar edilmiş ve polis 
tahkikata başlamıştır. Tah
kikat neticesinde yapılan 
ihbarların doğru olduğu tes
bit edilmiş ve Abdürrahim 
Ef. Sultanahmetteki evinde 
cürmü meşhut halinde yaka
lanmıfbr. 

Bu adamın uzun zaman
dan beri gi:ı:li üfürllkçülük, 
büyücülük yapmakta olduğu 
ve bir çok khısclere muh
telif hastalıklar içiu nushalar 
yazdığı, bu suretle bir çok 
safdillerin paralarını aldığı 
anlaşılmıştır. Abdürrahim Ef. 
hal<kındaki zabıta tahkikatı 
ikmal edilerek evrakile bir
likte adliyeye teslim edii
miştir. 

Abdest alırken 
İzmitten lstanbula gelen 

bakkal Mehmet Ff. Kılıcali 

Vtl/Jgette 

Salahiyet 
Hangi memurlar 
esbabı masalihe 

cevap verecekler? 
Dün vili.yetten dairelere mühim 

bir tamim aönderilmittir. Tamim.İn 
esa.11 ıudur: 

Dairelerde işleri olan esbabı ma
salihe bazı memurlar, salüıiyetleri 

olmadıjı halde: 
- Bu iş olmaz Veya: 
- 1 ıiniz ola bilir. . tarzında lü· 

zumıuz yere meyusiyet ~eya mem-
nuniyete sebebiyet v"1"dikleri görül
müştür. 

Maarif Eminliğinde bir memurun, 
çocuğunu leyli bir mektebe yerleı· 
tirmek iıtiyen bir hanıma, istidaıını 

ahr almaz ceffelkalem: 
- Olamaz! cevabını verdiği görül 

müıtür. 
Halbuki bu iıte ıalahiyet vekale-

te aittir. 

90 kuruşa Uç 
kap yemek 

Lokanta, bar, kahvehanele1 
çını/fara ayrıldı 

cümme veribni1tir. Daimi encümen 
süratle tetkikatını ikmal ederek 

• • 
tatb:kata geçilecektir. 

Talimatnamede takıim edilen sı

nıflara na7.aran fiatlar da tespit edil
mitşir. 

Lokantalar b-. aınıfa takıim edil
mit ve bu taksinıde muhit ve yemelı: 
lerin nefueti nazarı itibara alınarak 
fia t konmuştur. 

Bu yüzden vilayete müteaddit ıi
kayetler vaki olmakradır. Vilayetin 
tamimine gôre, aıbabı maıalihe ce- . Fiat için kül olarak bir kan et, bir 
vap vermek ve mütalea yürütmek kap aelne ve bir kap tatla esaa tutul miş, taksimde esilır. olarak mevki de~ 
aıgi\rİ ikinci derecede rÜegaya ait- muıtur. Buna nazaran birinci sınıf ğil, geti:rdikleri filml~ı·in kıyınrt1eri 
tir. Bundan dun unıfta bulunan lokantalarda 3 kap yemek 90 kunq, nazan itibara alınmı~tır Hamamlar 
memurlar badema tamimin aksinde ikinci sınıfta 70, üçiıncüde 50, dör.. dört, hanlar iki, :ı;ınıfa ayrılmıştır. 
hareket ederlerse ceza ı:öreceklerdir. düncüde 35 Ye heıinciıle de 35 kıı· lstanhulda 94 hamam vardır. Bun· 

Ç k 
ruştan qağıdtr. ·· o musip bir tamim . - !arda fiatlar mevki ve cesamete ıro-

.. Kalrveler de beş sınıfa ayrılmıt- re tespit edilmiştir. 
Dahiliye V ckiil~ vili,y.,t\ere gön B" .,. tır. 1rinci sınıf kahveler 10 kurut Birahane gazinolar, ve barların ıe 

ıler-:li~ bir tamimde, tekaüt ve ye- ve 10 kuru•tan yukarı, "·ı"ncı· 110..ı 1 • ·· f" t " .. • celeri kapann1a !!laat erıne gore ıa 

tim maaşı tahaiı rnuamelesinde me- 7 ·· · 

Bt!ledlyt!de -
Yollar 

1
T ercihan yapılacak 

yollar 
dün tesbit edildi 
Dün belediyede vali ve belediye 

rei.ıi Muhittin Beyin riyasetinde mü 

bim bir içtim:ı yapılmııtır. 

fçrima saat 3 ten 6 Ja kadaı- de
vam etıniitir. Bu içtimaa belediye 
muavinlerj, kaymakamlar ve müdür 
Jer İştirak etmitıir. içtimada bele
diye itleri ve bilhas!'a bütçenin İnşa
at faslının muhtelif ıhtiyaçlar kar
tııında aureti taksimi görütülmüı· 

tür. Kaymakamlar mınrakalan dahi
lindeki inşaata dair iı.ahat \•ermit· 
!erdir. 

Yeni bütçede in,aat faslı 250 bin 
liradır. Bundan ba!ka yeni yapılacak 
yollar için de ~yrıce 50 bin lira kon

muştur. 

Bütçenin i~aat kısmı Dahiliye 

Yek.iletince aynen lulbul edildiği İ· 

çin içtinıada bilbaua ynıiclen yapı
lacak yolların evvelce çizilen projele
ri üzerinden en mübrem olanlan tef 
rik ve te•pit edilmittir. 

Bütçe bir kaç ırüne kadar beledi
yeye ıieİecektir. Gelir ırelmez bele
diye hummalı bir inşaat faaliyetine 
başlıyacaktır. 

lıtanbulun haritası 

1 
k k ,6, uc;uncü S, dördüncü 3,6, he!in- tespit edilmiştir. 

mu
1
r a.~ın .. e~ra: 1 no ıan tanzim et- ci de 3 kunıtn.ar. _.... Mahallebici, pastacı ve şekercile-

me erı yuzunden tahais muamelesi- . . . . • • d · "kti" • · bildi .
1 

• ı . Sıl">emalar beş sınıfa talı.ıım edıl- rm de sınıflara taksımı yap rnıftır. 

lstanbulun haritası yeni hudutla
ra göre Devlet Matbaasında tabedil
lirken makine kırılm?~ ve haritanın 

tab'ı bir müddet için kalmııtır. 
Şehir rehberinin lsranbul kısmı

na ait haritaların tab'ı birmiı, Be-
yoğlu cihetine batlanmıştır. l•tan
bul cihetinin ,imdiye kadar hiç ya
pılmıyan k11mına aiı rehber de ik
mal edilmiııir. 

nın gecı gı l'ı ınektedır B . . u ··-.,,.--....................... - .................... --.................. ______ ,,,,, , 

tamıme göre vekalet, yapılacak m\.ı· · 
amele talimarnamede muıarrah ol
duğu için, memurlara kolaylık olmak 
Üz01"e 1683 numaralı mülki ve aoke
ri tekaüt kanunumuzla zeyli, tefsir
leri, tekaüt ve eytam maaşı hakkın
daki talimatnamenin rr.ccmua halin
de neşredildiği bildirilmektedir. Bu 
mecmua alakadarlara tevzi edilecek • bu suretle tekaüt ve yetim ınaatla-

rmda teahhuı·a meydan verilmiye
cektir. 

' 

Almanyadan motosik
letle Kap'a! 

M ahkemelertie 

Katil 
Kim? 

Şişli cinayetinin dava
sına dün başlandı 

Bundan bir müddet evvel Şitlid< 

IUr cinayet olmuş, Rıfat Ef. ismind 
biri, öldürülmüştü. Fakat bu katil 
&:.diseıinin faili bulunamamış, yal
nız. cinayet gecesi maktul ile bcrr .. 

ber bulunan lsmail ve Acem Ali Ek 
ber isminde İki ki~i şüphe üzerine. 
tevkif edilmitti. Zabıta ~imdiye k._. 

daı· yaptığı biitün tahkikatta katili , 
bu iki kişidt'n ba~ka birisinin mi ol
duğunu meydana çıkaramamııtır. 

Nihayet Rıfat Efendiyi 1 ımail ve 
Ali Ekberin öldürmüt oldukları hak 
kında kuvvetli kanaat hiııl olmuf ve 
maznunlar be-rayı muhake-rne Agır 

cezaya verilmittir. 

Diin, katili beaü:ı: tamamile tupit 
edilemiyen esrarlı cinayrt dal·aıınm 
Ağır cn:a.da rüyetine batlanmııtır 

Vak'a gecesi Rifat Ef. lımail ve 
Acem Ali Ekber muhtelif meyhane
lerde içmltler, dolaşmıtlRr, niha}'et 

Rifabn nine l"elmi,ler. Bundan ooıı 
rası tespit edilememekredir. Tahmin 

edildiğine ıröre, o gece bu üç ki•i 
arasında sarhoılukla bir münakaın 

çıkmıJ ve Rıfat öldürülmü,tür. 

1 smailin, maktulün ôveyi oğlu ol 
cluğıı teıpit eclilmittir. Muhakeme 
bazı tahitlerin celbi için ralik edil 
miştir. 

Emniyet sandığındaki 
ihtilas 

Emniyet Sandığı memurlnrmdan 
irfan Ef. nin yazif .. inde 2555 lira 
ihtilô.a ehnekle maznun olarak dün 
Ağır cezadaki davasına devam edil

mi~tir. 

irfan Ef nin emiri bulunan Kemal 
Bey aleyhinde vazifeyi ihmalden do 
layı açılan dava ile bu davanın t"v
hidine karar -nrilmiı, muhakeme ta
lik edilmiştir 

1 . 

Lozan gününe hazırlıkj 

Almanyadan motosikletle 
Cenubi Aferikaya gitmekte 
olan iki alman dün şehrimize 
gelm:şierdir. Seyahlar bir iki 
gün sonra Anaclo uya geçe
ce'-< br ve Suriye, M~ır. Ha
beşistan tar;kle Kap'a gide
ceklerdir. 

Bütün gazeteleri dava 
eden adam iskan işleri 

Talimatnamede müp
hem görülen 

noktalar tavzih edildi 
Son defa Maliye Vekaletin

den gelen iskan talimatname
sinde bazı noktalar müphem ve 
muhtacı izah görüldüğünden 
keyfiyet Maliye Vekaletinden 
sorulmuştu. Vekaletten sualle
re cevap gelmiştir. Gelen cevap 
şudur: 

1 - Evlerde az nüfuslu aile 
!er için iskanı adi derecesi üç 
veya dört oda olmak icap eder. 
Fazla nüfuslu aileler ise az~mi 
altı odadan ibaret bulunmak 
icap eder. Vaziyetleri bu şekle 
uymayanlar veya yukarıdaki şe 
kilden fazla mal alanlar borç
laııdırılacaktır. 

2 - Terfih için verilecek 
dükkanlara tatbik olunacak mu 
amele biliihara bildirilecektir. 
Bu hususta şimdiye kadar veril 
miş bir karar yoktur. 

3 - Evlerinin altındaki dük 
kan ve mağaza gibi akarların 
borçlanması lazımdır. 

4 - lskan ve tedeyyün itle
rinin tedviri memurini dahiliye 
ye aittir. (İskan ve temlik işle 
ri vilayet idare heyetinin kara
rile evvela metrük mallar idare 
si tarafından yapılmakta idi. 

Bilahara Dahiliye Vekaletin 
den gelen bir emirle bu iş iska
na devredilmitti. Bunun izahı • 
na ait olan mesele budur. 

5 - Kanuni istihkaklardan 
fazla mal almıt olan mübadille 
rin tefevni:r: ettikleri itbu §ayi 
kısımlar hakkındaki taahhütle 
ri bakidir. Mezkıir şayilerin b"
dellerinin affına kanuni ;mkan 
ve mesağ yoktur. 

Bu maddede Maliye Vekale
ti tarafından verilen izahat ay
ni zamanda mütefevvizler tara 
fından aldıkları fazla malların 
affı etrafrnda yapılan teşebbü
se cevaptır. Şu halde mütefev
vizlerin te ebbüsleri vekalel r• 
nazarı itibara alınmamaktadır. 

camii avlusunda abdest alır
ken cakelinin cebinden 47 
lirasile niifus tezkere ve hı.
susi evrakı bir şahsı m~çhul 
tarafından aşırılmışt•r. 

Hukuk fakültesi talebe cemiyeti 
merasir.n programını hazırladı 

Hukuk fakültesi talbe cemi- gedilmemesini rica etmektedir. 
yeti idare heyeti dün saat 14 te Bu hususta bir çaı-ei hal bul
bir içtima aktetmiştir. Evvela mak üzere üç kitilik bir heyet 
yeni reis intihabı ~ apılmı§ ve intihap edilmittir. 
eski reis Hıfzı Bey yerine ikin- Müteakıben 24 temmuz Lo
ci sınıftan Baki Bey intihap e- zan sulhunun vıldönümü.· ve 
dilmiştir. Bundan sonra eski i- hukukçuların bayramı olması 
dare heyeti reisi Muhiddin B. münasebetile yapılacak meı-asi 
in zimmetinde kalmış olan 1600 . min programı ihzar edilmiştir. 
lira meselesi görüşülmÜ$tÜr. ' Merasim parlak bir şekilde Da
eveı· noter vasıtasile kendisine rülfünun konferans salonunda 
çekilmiş olan prote$toya gelen yapılacak, müderris ve talebe 
cevap okunmuştur. Muhiddin· tarafından Lozan sulhünün bü 
Bey bu cevabında bir sureti hal yüklüğü hakkında hitabeler i
tavsiye etmekte ve mahkemeye ral edilecektir. ..................... ~ ................................................................................... .... 
J)enizde: 

"Balık,, gemisi 
Fenni nokaanları 
ikmal edilecektir 

lktısat V ekiletinin yeni al
dığı balıkçılık gemisinin mev
cut noksanları ikmal edilmek ü 
zeredir. Esasen geminin nok
sanlarını telaıik cihetinden yok 
gibidir. Yalnız teferruat kabi
linden noksan olan bazı şeyler 
ilave dilmektedir. 

Gemideki noksanlar ikmal e 
dilir edilmez kara sularımız da 
hilinde balıkların vaziyetini tet 
kik için getirtilen yeni aletler 
yerlqtirilKek ve mütelıassıa
larıhn Dr . Sempson gemi ile 
Marmaraya çıkarak balıklann 
biyolojisi ve hangi m:n
takalarda hangi balıkla
nıı bulunduğu hakkında tetki
kat yapcak ve bizde ilk defa 
balık mıntakalrını tayin ede
cektir. 

Bir kaç gün evvel limanımı
za İngiliz bandıralı iki balıkçı 
gemisi daha gdmiştir. Soğuk 
hava tertibatım haiz olan bu 
gemilel"den bil'İ avlanmak iize
re Karadenize çıkmıştır. 
Anıerikan ticareti bah

riye gemisi geldi 
Evvelce limanımıza velceii:i-

Cemi yeli~ 

Sütçüler cemiye
tinde irıhilal 

Bu cemiyet bir hale ve 
yo!a giremedigitti 

Bundan iki sene evvel süt 
müstahsilleri cemiyetôle ~üt 
müstehlikleri cemiyeti birletti
rilmiş ve bu teşekküle Sütçüler 
cemiyeti namı verilmişti. 

Fakat o zamandan beri bu 
cemiyette biribiril<' anlaıama
yan iki zümre arasında devam 
edip duran ihtilaf nihayet pat
lak ve~tir. Süt müstahsilleri 
Ticaret müdiriyetine müracaat 
la lnekçiler cemiyeti namile 
bir cemiyet yapmalarına müsa
ade edilmesini istemişlerdir. 

Ticaret müdiryeti bu müraca
atı tetkik etmektedir. 

ni yazdığımız Amerikan tica
reti bahriye mektep gemisi dün 
sabah gelmiştir. 

San Tutkeç ismini tafıyan 
bu gemi Amerika bahri ticaret 
mekteplerinden birine aittr. 

Gemi bir harp sefinesi olmadı 
ğı için merasim yapılmamı§tır. 
Geminin içindeki talebe dün çı 
karak sehri gezmislerdir. 

Yat yerine tayyare 
Evvelki gün Bükrcşten hu

susi tenezzük tayyaresile şeh
rımıze geldiğini yazdığımız 

Amarika zeng:nlerinden M. 
Charles Doy ve refikMı diln 
şehri gezmişlerdir. M. Char
les Doy son zamanda tay· 
yJresile şehrimize gelen ikin
c: Amerikalıdır ve yakında 
daha başkalarının de yıne 
tayyare ile gelmeler:ne ioti· 
zar o~ı.:nmaktadır. 

l.tanbaldaki bütıin gazeteler aley 
hiae, hakkında tahkir edici neıriyat 
yapbkları iddiasile dava .l'.'i\l.ı;ı...~,ı';, . 

met Zeki nBmlnılaki bir zabn mu. 
hakemeıine dün ikinci cezada de
vam edilmi,tir 

Mehmet Zeki B, dünku·· cel d . . ae e a .. 
leyhine ""'"Y•t yapıldığı vaku An. 
karada bulunduğunu idcli,a et • 

b "dd" · · · ""' v~ u ı ıasırun ııpatr açın dava 
ayın 

19 una kalmııtır, 

Mehmet Zeki B, bıitıin lıtanbuı 

a:azeteleri ale1hine dava ikame erri. 
ği İçin mahkeme sa]onu her Jisandan 
çıkan aazetelerin mestu) müdlirlen 
ile ılolmuıtu. 

I 

- ... ıİllotöriin gürültüsü beynimizi altüst dmişti ve 
biz müthiş bir siir' atle uçuyorduk, etrafımızdaki bulııf· 
ları bile göremiyorduk, yanımdaki yolcular sap;, rı 
olmuşlar, heyecandan korkudan filreQorlardı, arasıra 

' alçalıyor, yükseliyor, hoplııgor, yı:ma yatıyor de rilir 
gibi oluyoruz tJe yarış gapıgoriuk, hasılı fena bir akı· 
bet• dojru uçuyorduk ki; bereket versin bu korkıılı. 
gofruluğ,ımuz çok sürmedi, sı:.limen ve amincn ..• 

- Oh çok şükiir Y<'şilkög tayyare meydanına indi iz 
değil mi ? 

- Ne__ fıY!i!/Crf' • meyd~nı b~ra~er! sayıklıyor nm<un, 
cı•ma !(unü otof;iiıle Bogazu. gıtmıştım onu anlatıyorum! 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

6 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

,; No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

A 
3 aylığı 400 kuruı 800 kuruı 

s 750 1400 n n 
~ 

.. ... i2 1400 2700 .. n " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tnr. Gazete ve matbaaya ait itler ;f• . 
için müdiriyete müracaat edilır . 

li Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
1 

1 

Jl 

111 
' 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 28,5 
en az 17 idi. 
Bugün rıu:gir poyraz 
Hava açık. 

'"' ::====·p~ 
~IF··i~ 
1 Deli katiller 
,. Bilme siz de dikkat ediy~r 
a musl:nuz? Bütün katil vak'ala 

' rmılı-. katillerin hepsi delilik id 
t dia ediyorlar. Delilik taidi.:i ya 

pıyor ve bir kere k11pağı tımar 
li. haneye attım• iş uzayıp gidi
f yor. H::.kim katilin deli olmadı 

' ' ğıııa ne l.adr kıı.il <:llurn olsun 
Ti mutaho.ssısın sözünü (deli de
' ğildir) diy6 'arih sözünü arama 
• 1 ga l.!tc=b•·r oLyor 
J Bi,?:t. ar:.~t:,·usak katiWğin 
\' bir ııevi h.utuln.ı: olduğunu ;d
.ı dia e<l~nler bile vardır.. Y aıti 
~ı Jir !<.;.tiı için uzun uzadı akıl ve 
ı,I ııhhat tetkikatı yaparsak, baba 
. .' ıına, büyak babasma kadar çı
) ı <arsak belki bil· sinh-li, bir sara 
•• ı dıı bu)abılır' • .. Bundan ne !Jol 

<ar... Bir can heder etmiş bir 
tı canlı eli kırm"k için yaptıgı
'1 mz ~:zu.- u:ıun tetkikatı bir hü 
'1ı dimet memuru alırken 
' \ fapıyor muyuz? ... 
c, Deli mi, delice mi, deli 
~j :aklidi mi yapıyor diyor mıyız? 
1~ İki gün evvel birini çarpar-

mühimmini yüksek (iatla satın almış 

Otomobilde atalet rekoru nedir ? - Eg /el kulesine 
benzeyen dal - Afgonlarımız ne halde? - Kaymak 
gibi bir gol - Sandıklı leblebinin merkezi saltanatı· 

dır - Şoselere nasıl bakmalı ? 

13 

Kütahya yalnınız ziraat memle
ketidir. Hububata mütaallik her ,.,. 
yi istihsal eden bu mıntakanın bilba 
saa arpaları meıhurdur. Bomonti 
biralarının imalinde Kütahya arpa
ları diğerlerine daima tercih edilir. 
Kütahyarun mabıulatı arziyesi me

yanında methur olan birde vitnele
ridir. Gayet sulu ve kokulu olan bu 
vitneler bili mübalağa can eriği ka 
dar büyüktür. Mevıiminde yüzlerce 
aepet lstanbul, Ankara, lzmir ııilıi 
merkezlere sevkedilir ve en yüksek 
flatlara satılır. 

Kütahyanın sanayü çiniciliti ile 
halıcılığından ibarettir, denilebilir. 
Fakat ne yazık ki bu sanatlarda.,.. 
ki revnak ve eski sürüm yoktur. 
Şimdi, çinicilik yerini kiremit ve tui 
laya bırakmlf gibidir. lstasyonıın 
yanında tesis edilen büyük fabrika 
etrafa iyi tuğla ve sağlam Marııilya 
kiremidi sevketmektedir. 1 tiraf et· 
meli ki evlerimizi süsleyen ve erba· 
bma ıervet temin etmiyen çinicilik 
yerine bir günde binlerce parça imal 
eden kiremit fabrikaları açmak yir
minci aaır zihniyetine daha çok UY· 

gundur! 

Kütahyaldarı çinileri ve kiremit
lerile ba§ başa bırakarak Afyon Ka 
rahisara hareket ediyoruz. 

. ' Gediz " e dönen kısma kadar 
iyi olan yol yeni beton köprüyü 
geçtikten sonra birdenbire fecaat 
keıbediyor . ZM.»<dilir ki bn şosa i• 
tikli.1 muhareb .-.ıcrinden sonra yüz
üstü bırakılınııtır. Hafif bir yağmu
run JS!attığı kil;; toprak yolda 
kaya kaya ve oldukça zahmetle ile
rilP.yoruz . O kadar ki kırk bet kilo
metroyu ancak üç buçuk saatte kat 
edebildik. Yani, saatte on iki buçuk 
kilometr'ı! süratla gidiyoruz' bu oto 
mobil i9in bir atalet rekoru olabilir. 

Yolun bu fenalığı kili değilmi§ 

Bundan sonra gelse de büsbü
tün kartlaşm11tu, i4e yaramaz. 

Acaba posta idaresi de be
nim kadar bu kartın ziyaına mü 
teessi~ midir? .• 

Anket 
-- -- "--' 

gibi motörde geçen günkü cibi gene 
teldeyor. Artık arızayı öğrendilı: ya 
ara sO"a durup yerinden kayan pila
tini düzeltiyoruz. Fakat bu veçhile 
de çok zaman gaip ediJonız. Kütah 
yadan öğleden 50nra çıktığımı:ı için 
Afyona kadar olan dokaan küsür ki 
lometreyi geceden evvel bitirmeğe 

mecburuz. Çünkü karanlık basınca 
pilicin arızasını el yordamile izale 
kabil olmıyacak ve 1 nönü yolundaki 
gibi geceyi nasıl geçireceğim.izi dü
tünerek sinirleoecefiz. Nitekim öy
lede oldu: Bir taraftan yol, diğer 

taraftan otomobil arıza11 ile uiraıır 
ken bava kararmağa baıladı ve 
" Ekret " ismindeki köyün liıtufkar 1 
gençlerinin bulup getirdikleri maden 
ci feneri olmasaydı geceyi paltoları 
mıza bürünerek köyün kenarında ba 
mamın hiç sönmeyen külhanında ge 
çirecektik. 

Nihayet Afyon Karahioarına ge
lebildik. Kütahyadan çıkalı on saat 
olmuı ve mutavanıt hesapla saatte 
dokuz buçuk kilometre katetmiıtik. 

Otomobil ile Anadoluda seyahat 
edenlere burada bazı naıihatler ver 
mekten men'i nefı edemeyeceğim: 

" Yanınıza bir takım platin alınız, 

Ekret köylülerini her zaman bula
mayacağınız için yola fenersiz çık

mayın. Gece yardarı dağ batında kal 
mak iıtemezıeniz bilmediğiniz yer· 
lerile öğleden sonra ıeyyahate !Jaıla 
mayın; hareket saatiniz güne~in doğ 
duğıı saat olmalıdır. Kilometreleri 
daima üçle zarp edin. Çünkü üç sa
atte alacalbnız yolu, ıosaların fena
lığından, dokuz saatte kat edeceği
niz muhakkaktır. " 

Baııma gelenlere nazaran ben b11 
kadar tecrübe sahibiyim. makas kın 
lırsa, otomobolin başka bir tarafı 

bozulursa ne yapılır? Bunu bilmem 
onuda eski kurtlarla buralarda me
kik dokuyan tecrübeli şoförlere so
run. 

.,. .,. .,. 

lardır. Bu sene afyon fiatları düıün
ce piyasanın ilk açddığı günlerde af 
yon nisbeten düşkün fiatlara satıl

mış ve daha sonraları da düşkünlük 
devam ettiği için artık hemen hemen 
alınıp satılmaz bir meta haline gel· 
mittir. Köylü de tüccar da bu hal
den çok mütee .. irdir. 

Umit edelim ki nlurahhaslarmu
zın da ittirak edecekleri afyon konfe 
ransından afyonculanrmz için iyi ne~ 

ticele.- istihsal edilsiu. 

* 
Kahvelerde bardak bardak satılan 

taze Afyon Karahisıir maden suyun 
dan bol bol içip . böbreklerimizi te
mizlediğimize kfni olarak "Sandık
lı,, ya hareket ediyonız. Yol -Şo
för tiıbirile- kaymak gibi. . . Kilo
metreleri sürati berkiye ile birer bi
rer arkamızda bırakıyoru:ı:. Bu şerait 
daireoinde artık kilemetreleri hakiki 
kıymetlenle ölçebilirsiniz. 

Şandıklırun veçhi tevsimi Afyo
mın sivri tepelerine mukabil bu kü
çük kasabanın da bir sandık gihi 
dört köıeli bir tepenin yanında 'vii
cude ııelmit olmasındadır. 

Afyon Karahisardan daha fazla 
afyon yetiştiren Sandıldı "Leblebi,, 
nin merkezi saltanatıdB". lstanbulcla 
leblebici dükJ<&nlarında pek müte
vazi ve mide bozan bir yemiı olarak 
yan gözle bakmağa ancak tenezzül 
ettiğimiz leblebi buranın ehemmiyet
li bir ihracat malı ve •ervet memba
ıdır. 

Tabiat sahibi bir aıçının dükkiı

nında koyun eti-buralarda dahaçok 
keçi yenir- pilav ve mahallebiden 
mürekkep temiz piıirilmiı bir ye
mek yedikten sonra "Dinar,, a doi
ru yola çıkıyoruz. 

Yol ayni iyiliiti muhafaza ediyor. 
Bir kaç sene evvel tamir edilen bu 
şosenin iyi kalmasının sebebi, mu
ayyen mesafelerde teı;adüf ettiğimiz 
tamiratı mütemadiye klübelerinin 
metruk olmaına•ı, bunlarda sakin 
yol bekçilerinin bozulan kmmları 

hemen tamir etmeleridir. 
Bu tarzı idare bütün şoselerimiz 

de tatbik edibe yollarımız vaktiQden 
evvel bozulup harap olmaz ve ber i
ki üç senede bir, binlerce lira ıat·
fım müstelzim mühim tamirata ma· 

hal bırakdmaz. 1 

Şimdi, korkudç bir virajı döndük
ten sonra gayet mebzul bir suyuıı. 

çevirdiği değirmenleri geçerek Di
nara giriyoruz. Dinar, lzmir - 'E

ğirdir demirıohıı üzerinde küçük bir 
kasabadır. 

apras 
' 2 s 4 5~ 

ıMETAF 1 ZJ_K•~ 
ELTM•L•L_LRA 
TER•BTÇtM•R T 
E.ME L. K A MY o N optan 
·c Iİ • l N • M • A L A O gün muhavere, hayattan u 1 Sahibi iflas etti, bizim pa 
T S • B A -[ • iil• A V mumi bir şikayet halini almıt- ! da gitti. 
K E • A L E V j A G A tı. Efkar, hayatın insanlara sı- Şimdi en nazik meseleye 
li KESE •MAS A L kmtr, ıztrrap ve kederden baş- yorum. Evliyim. Karım, 
-
5 

· ı- M • • F • K T ·N • kabir şey saklamadığında müt izdivacımızın ilk günlerinde 
- tefikti. zacmda bazı serbeslikler 

1 TRT ii H A R A R • A İçlerinden bir tanesi 11hhatin termeğe baıladı. Anladrın 
ı ı F ii ii K E iM E R m O K den şikayet ediyordu. Daha ço buna bir çare bulmazsam, 

Lünkü şeklin halli cukluğundan beri hastalıklar· vali inkisarı hz.yallore uğra 
1 2 s 4 5 6 1 8 g ırı ıı dan kolleksiyon yapmağa baş- ğım. Hissi romanlardaki 

• lamıştı. Evveli klasik kızıl tifo manlar gibi, karımın bir 
- -- • - -. -- - dan batlamış, ondan sonra öl- kolun taze adalelerine ken 
- - il - • - • - - - dümeyip te çektiren bir çok mik bırakacağını, sonra başka 

· - rop maceralarına dalıp çıkmıt- yerde meşhur bir adamın z -• -- --= • • tı. Doktor ve ilaç parası vere sına hayran kalacağını, d 
>--·+--•-- __ • _ _ ___ • vere top atmamak için kızların sonra da bir şairle his ortak 

c • _____ ~ _ _ _ _ I dan birini bir doktora, ötekini yapacağını anladım. Hisler 
ı • • de bir eczacıya vermişti. Her i kalbini ve zekasını sür'atle 
-- • • • - Iİ --- ki damadınm ihtimamlarma . mim için bunlara münasip 
- - - · · · - • - - - - rağmen hiilii hastalıktan baş a 1 tipten birer nümune intihap 
- • - - - 8 - • - - lamadığını söylüyordu. Zavallı tim ve karımı nümunelerim' 

11 
-ı---- -ı •• ı. - adamcebinde~.kutu~a? bir~~~ rasıoa salıverdim. Bir ay iç' 

' - · hap yutmak ıçm sesını kestıgı karıcığım hissini de, kalbini 
Yeni şekil zaman, öteki sükUttan istifade zekasını da tatınin etti. Bat 

Soldan sağa ederek derdini açtı. Bu ~damın 
1 
ları bu bir ayı on, onbet sene 

1 - Zarar (5) Eşeğin sırtında- da karısı vefasızlık edıyordu. ! zatmağa sebep oluyorlar. 
ki (5) Bir gün bakkal çırağı, bir gün 1 

2 - iyi (3)) Dünya (4) Nota me•hur bir muharrir, bir gün . Evet, çok şiddetli ıztırapl 
• \ duydum. Fakat bunlar artık (2) de mutavasHt bir vatandaş .. 

3 - Sakal (3) Vücudün suyu(3) O da derin derin içini çekerken, ti. Şimdi daha bir rubu asır 
d bo d ki ld Şayacağımı tahmin ediyo 

4 - Yemek (2) Cümlenin tanele- üçüncüsü e rsa a a atıcı 
ri (6) meddü cezirlerden bahsetti. Bu hayatım borsa darbel 

h 

[

' mikropların hiyanetind 
5 - Dost görünmek (4) Geri de- Bir gün bilmem hangi es am 

b k b·ı ımın vefasızlıgvından aza 
ğil (5) üzerine, aş a zaman ı mem 

6 - imansız (5) Büyümek ( 4) hangi tahvilat üzerine, daha ecek. 
7 - Dil (5) Bir vlliyet (3) başka bir gün bilmem hangi ak .. ••••••-•••lllllllM 
9 _Ezan okunan yer (6) Nama- siyon üzerine oynamış ve serve Sahibinin Sesİ 

za davet (4) ti güneşe bırakılmış kar gibi 
10 - Haya (2) Bir ırk (3) Uza- eriyip gitmişti. 

la işaret (2) Yalnı:t bu dertlilerin ortasın 
11 - Çok söyliyen (7) da bir kişi terütaze ve dim dik J 

Yukardan aşağı duruyordu. Bu kadar acı hikii- 1 
1 - Ziyan (5) Yüz (5) yelerin ortasında bile dudağın-
2 - Alaka (6) Para (4) daki ezelt tebessüm zail olma-
3 - Sin (3) Doğru değil (5) mıştı. Dertliler, kendilerinden 1 

4 - Yetiıir ( 4) iyi (3) olmayan bu adama sinirlendi-
5 - Feryat (4) Dumanın bırak- ler; 1 

tığı (2) Sır (3)) _ Peki senin hiç derdin yok 1 
6 - Para (4) E:ıiyet (3) mu? didiler. Hayatın hep refah 
7 - Alçak (5) Sual (2) ve saadet içinde mi geçti? Al- 1 

2 - Masset (2) Ben (3) 1 lzuv !ah askına bu taliin sırrı nedir, 
(2) söyle. de istifade edelim. 

9 - Sebze (7) 
10 - Tavır (3) Yapmak (6) 

- Dostlarım, evet böyle bir 
sırrı ben çok evvelden keşfet-

11 - Fransada nehir (3) Meyva F 
tim. Size de söyleyeyim. akat 

(
6

} artık sizin için vakit geçmiştir, 
T E Ş E K K Ü R bu sırdan istifade edemezsiniz. 

En son çıkan Türkçe 
Plaklar 

KEMANI NUBAR Efendi 
AX 1330 No 

Segah Taksim 
Şefkefza Taksim 
HAFIZ ÖMER BEY ve 

MAHMURE HANIM 
AX 1341 No 

Şu dünyanın anasını satalıın 

HAFIZ ÖMER BEY 
İzmir coşgunu. 

HAFIZ AHMET HAMDI 
BEY 

AX 1272 No 
Milli türkü: Karanfil IU 

tasında. 
Nazilli tilrküsü: NazUliaia 
çeşmeleri. 

• fı <en yakalanan ve •racıkta keo 
•1 fini yakalayanı öldüren Ligor 
"• >mincleki ser&uinin de ismi de 
a i Ligormuı. Şimdi bu da mı 
<" nuayeneye gidecek! 

Yine bizim aşk anketine av
det ediyorum. (Dahii azam) m 
bu husustaki fikri ve sözlerini i 
ki gün evvelki (Milliyet) te el 
bet -Okudunuz. Üstadı edep di
yor ki; 

Afyon Karahiıar Kütahyaya na

zaran çok müterakki bir ıehirdir. 

Hemen hiç bir yerde bulunmayan 
huouıiyeti yerden mantar gibi bir
denbire sivrilıniı dimdik dört beı 

taı tepenin arasında bina edilıniı ol 
ma.sıdD". Bu tepelerin öyle garip bir 
manzarası var ki inıan bunlann ta .. 
bii olmadığına, Mısır firavninlerinin 
yaptırdıkları ehramlar gibi "fanta
ziıt,. bir kaç hükümdann nam hıra· 
kmak için bunları ovanın ortaıına 

birer birer koyduklarına hükmede
cek oluyor. 

lapartaya alqAmdan evvel yetiı
mek için terkettiğimiz Dinarda ye· 
ni inta edilen mekteple yanmdaki 
"Dinar palas,, oteli revkle seyretti
ğimiz iki binadır. 

Bricik oğlumuz Vahidin ölümü- Bilirsiniz ki, dertler bütün fa
nün elim kederlerini teselli etmek niler için ayni şeylerdir. İnsan
için cenazesine ve ziyarete gelen ha- ı !arın asıl hatası bu dertleri, bü 
nımefendi ve beyefendi kardeşleri- tün hayat yoluna perakende o
me _ve g~_redkse mlektup ve ~el~rha~la larak dağıtmalarıdır. llicı ka-

YOZGATLI HAFIZ SÜ· 
LEYMAN BEY 

AX 1271 No 
Milli tllrkll: Bağa girdim 

d 
y 
t 

'•: Adli merasime el ve dil uzat 
i nak niyetinde değiliz amma, 

:atillerin delilik iddiası artık 
• ıarbi umumikedi çürüklük id
·ı liaoına benzedi .... 

i Bizim kart postal 
y Hani Amerikaya geçmeye te 
" ebbüseden tayyarecilerin hare 
E :etlerinden bir iki gün geçince 
b ıasıl (artık ümit kalmadı) de-

ıİrle benim bundan iki hafta 
l vvel Ankaradan htanbula 
~ :önderdiğim kari postafdan da 
al .mit ka'madı. Artık onu clüşü
~ ıii 1, le müteesoir olmağa lü-
r um yok.. Bir tohaf posta me
i :ıuru arkadaşım var. Bu işi o
r a açınıttım. 
n Rana dedi ki: 
, - Canım ne üstüne düşüyor 
r un?. Zaten kart değil mi idi?. 
·i 

- Lüıyen! Ev.et o da bir bü
yük aıktır. Lakin kimbilir, 
genç olsaydım belki onu bu ka 
dar sevmezdim. Başkasını bu
lamıyorum ki;., 

Üstadın aıkta bu kadar (re
alist) olacağını tahmin etmez
dik.. Diyorlar ki; bizim anket
çi arkadaş (Nizamettin Na
zif) ede müracaat edip aşk hak 
kında fikrini sormuş ve fU ceva 
bı almış: 

- Sus be herif! Belden aşa
ğı fiziyolojik işlerde aşk deni
len lahuti şey aramak budala
lıktır. Ben aşk maşk bilmem! 

O frenkçenin Amour kelime 
sini bizde aşk ile tercüme et
mek setapa h:ıtadır. Bunun 
Türkçesi çiftleşmedir. Buna da 
ir bir anket açarsanız bana gel, 
sana tümen tümen cevap!.. 

FELEK 

-:: Milliyet,. in Tt'ebi Romanı : 31 
1 

;~$1it't\~~ 
f - ntı:<lN\;l 1'.t:::ııM -
• 
ı 
• Şeyhe bir hayvan vereyim 
1 ti? 

-Tabii. Yalnız kıt'a kuman 
anının ben olduğumu söyleme 

• eyhin ağırlığını, eıyasıoı göz 
- en seçirdikten sonra konuıu

llZ. Nasıl müteessir mi? 
-Çok. ' 1 :'i 

~ ! . - Hain! 
l Yüzbatı Sedat ııeldi: 
'. - Arapların iki yüz yetmif 
u ıyiatı var. Yedi yüz yirmi kiti 
•• . d' } 11r ır. 

Kumandan emir verdi: 
" - Bi:ıim yaralıları hayvan-

ıra yükletin. Araplar yaya ka
- nca denizden çıkmıt balık gi 
r • • l 
1 ı can verır er. 

Ve hareket istikametini: Yü 
'yüt nizamını tayin ettikten 

ra geceyi daha ziyade tren 

Bürharı Cahil 
yolu hizalarında geçirmek üze 
re şimali garbi istikametine yü 
rüdüler. 

Kumandan Celal ileri hatta 
yüzbaıı Rifati yolladıktan aoo
ra kendisi bu küçük harp mey
danını dolaıtı. 

Bu mınta~da en büyük A· 
rap •tireli teYh Saclunun kalıi
leai idi. diier perakende kabile 
ler teYhleri mevcut olmayınca 
mühim ve kuvvetli bir hareke
te cesaret edemezlerdi. 

Buna rağmen emniyet ter
tibatı alarak gece yürüyüıüne 
devam eden kaymakam Celal 
hile ve ihanetin timsali olarak 
bildiği Arapların ini bir hare
ketini hesap ederek esirleri yü
rüyüt kolunun ortasına aldır· 
mıtb 

Şehrin tam arkasına iı,abet eden 
en yükıek tepenin üstünde bakiyesi 
hala duran bir kale vardır ki hususi 
bir yoldan çıkılıp gezilebiliyor. Fa
kat " Eyfel " kule•i gibi sip sivri ve 
up uzun tepeye tırmanmak için iyi 
bir ' 4 Alpinist 0 olmak li.znndır. 

Afyon Karahisar, Anadolunun 
' 'kabili sükııa., şehirlet"inden biri
dir. suyu temiz. elektriki muntazam 
çalıtD", bilhassa yazın gezilecek yer 
leri mevcuttur1 gözün zevkini temin 
eden zarif binalan olan şirin bir ka
sabadır. 

Burası da Kütahya gibi !;,ilhassa 
ziraatle geçinir. Başlıca mahsulü hu .. 
bubattan oonra afyondur. Son sene
lerde afyonun fazla para ettiğini gÖ· 

ren zürra hol bol afyon yetiştinniı-

Bölükler çölün vahşi sükiine 
tini yırtan kılıç, nal ve mdara 
sealeri içinde şimal istikameti
ne yürürken Kaymakam Celal 
alev alev yanan hurma dallan
nın ışığında Türkle Arabın bo
ğaz boğaza geldiği bu mücade
le sahnesini son bir kere daha 
gözden geçirdi. 

Arapların zayiatı çoktur. Mit 
ralyöz aletine uğrayan cephele 
rinde insanlar ve hayvanlar hi
ribiri üzerine bir kalın duvar gİ 
bi Jığdmıılardı. 

Henüz can vermemit bir fel
lih batını kumlara solmıut: 

- Dahilek, Dahilek! diye in· 
liyordu. 

Onun az ilerisinde bir Türk 
askeri arka üstü dütmüt, boğa 
zından aeçen bir hançer onun 
temiz kanını bu meı'um çöle a
kıtıp kurutmuıtu. 

Kumandan Celal hayvamn
dan atladı. Eğildi ve bu ihanet 
kurbanı Türk kahramanının 
muharebelerde, çöllerde yanıp 
bronz haline gelen alnından öp 
tü. 

- Allahın rahmeti senin ve 

tazıye gon eren ere en samımı ur- k k k . 1 H lb k' be 
metlerimizi takdim ederiz. fi aşı ıçer e~. a ~ ı .. n üzüme. 

Kabil olsaydı da geceyi bu zarif 
otelde ııeçirebilıeydik. 

Emin Nurive Emin sade, fakat dahıyane bır fıkirle 

ROSE
1\;lAJL ' ilacı bh· hamlede bitiriveritm. 1 

M;lli türkü: Kebap şiş. 

lYI Nezleden vebaya kadar ne çe 1 

DİŞ MACUNli tit hastalık varsa, mikropları- 1 

SEYYAN HANIM 
AX 1360 No 

EN. E. 
Dişlere em!alsiz bir l.:eyaz· oı vücudüme zer~· ettirdim ve 
lık ve parlaktık vermekle \ bu suretle tabiate kartı borcu
beral:er diş etlerini kuv- mu ödedi;m. Şimdi her hastalı-

Ayrılık. Tango 

Mızi. Tango 

Yaz me ·simi için 

vetlendireu yegane diş 1 ğa karşı muahm. T opla.ım•~ pa ı 
ınııcunu ~ ur. 1 ralarım vardı. Onu çürük ve ---·· BEBEi('te 

Kiralık lali 
Dalyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllera 

ed· ı k .h . b 

1 

şüpheli bir sandığa yatırdım. 
Devr ı ece ı tıra eratı 

"Sun'i kösele 11 hakkında olan bir 
ihtira beratı talebi için İstanbul vi- I yangın 
!ayeti celilesine 10 Temmuz 1929 ta 
rih ve._11657-885 ı;uma~a ile mukay 1 A.,...._ TA.~"Ll.J 
yet muracaat uzerındekı hukuk bu J..., JJA._J '-' müracaat 

W:u: Satılık Piyano 
Beyoğlun:la Olivo soka

ğında 1 numerolu Ekrem Bey 
aparhma'lma mü :acaat. 

kere ferağ veyahut icare verilece
ğinden mezkQr ihtira' satın almak 
veyahut isticar etmek arzusunda bu 

1 
hına n zevatın İstanbul Bahçekapı 
Taş han No 43--48 de mukim vekili 
H. W. STOK Efendiye müracaat-
!arı. 

arkadaşların~ üzerindedir. De- haliye ve zabitan ailelerine kar 
di. Dilerim ki sen ve arkadaı- şı Arap kabilelerinin tecavüzü 
larm tarihi bir cinay2tin son son der~eye varmıştır. Araplar 
kurbanları ol-asınız. "\ ( Liibnan) dan askerle beraber 

· Hırsla ve asabiyetle hayvam ric'at eden bet Türk ailesini it 
na atladı, mahmuzladı. kence ile 011 .. u •• nüşlerdH". 
~rkasın~ dolu dizgin ııer Şamdan timale hareket eden 

len @lirberi ile bir ok gibi çö- bir piyade bölüğü tren yoluna 
lün · sıcak ve karanlık havasını yarmı saat mesafede bir Arap 
delırrek şimale doğru yürüyen çetesinin hücumuna uğT&mlf 
kıt'aya iltiıı.k etfr. ve 'faik kuvvetlerle vuruıan a-

-0: ·:,. + raplar piyade bölüğünü tama· 
Kaymakam Celilin kumanda mile imha etmi9ler. Ve yaralı

sındaki Yıldırım kıt'aaı. (Ho- ları da öldürmüıterdir,, 
ma) bahçelerine vasıl oldu. , Yüzbaıı Rifat)n (Hama) 

Ciddi pee yürüyü9ü askeri mevki kumandanlığından aldı. 
ve .. ayvana.,. yormuttu. ğı bu haberler esasen kasabaya 

IÇuaba yanındaki kuyuların akın akın ııelen silahlı, silahsız 
başında mola verdiler. · asker ve ahali tarafoıdan heye 

ileride hareket eden yüzbaıı canla ilin ediliyor ve ric'at kuv 
Rifat tifahi raporunu kumanda vetlerinin yürüyüt istikametin 
na gün doğarken verdi: de peyda olan bu taze dütma-
"Düşman Şam'ı işgal etmit, nm kadın, erkek, çocuk ve silah 

fakat süvarisi takip hareketini 1 sız ayırt etmeden cenuptan dö 
gevşetmittir. Hama ve hunus 1 nen Türk kafilelerini vurduğu 
istikametine ric'at eden muhte ı söyleniyordu. 
lif sınıfla":> mcr.sup kıt'alar an Hatta henüz Türk askerleri 
cak (Halep) te ~anzim edilebi- 1 nin idntesinde bulunan kasaba 
bcektir. ı !ardaki Araplar bile husumetle 

Perakende kıt'abu., Türk a ;ını <ıLıı ınsas etmeğe başla-

SİGORTA ŞiRK.ETi 
Türkiye h 83.nkası tarafından teşkil eclilmiştir. 

Adres: 
1 

Tele'on: ı Te'graf: 
Is'. 531 !mtiyaz 

mışlardı. il Homut İsmi altında tütün ti 
Geceleri Hama sokaklannda careti yapan Britanya ordusu 

hançerlenmiş Türk askerleri gö Şark istihbarat ıefinden yüzba 
rülüyordu. Bu haberler köyde şı Paker'i görmesi emrediliyor 
kuvvetli bir arap aıiretini cür du. 
mü meşhut halinde yakalayıp Kumandan Celil bunu okur-
kıskıvrak ed"!n Yıldırım kıt' ası ken titriyordu. 
içinde derhal yayılıverdi. Bu İsmail Homut'un casua-

Kaymakam Celal güneş yük luğu hakkında ona Şam'da ikea 
selirken karargah kurduğu se- rapor vermitlerdi. Hu işi bera· 
rin kuyu batında Şeyh Sadu- ber çalııtıkları Alman istihba
nun ağırlığı olan iki hayvan yü rat tefi fon Kilinder'le aöriitür 
kü eıyayı tetkik etmeğe batla keo jnatçı Alman bunun kat'iy 
dı. yen doğru olmadığında ısrar et 
Kumandanın aradığı ıeybin mitti. 

evrakı idi. Kumandan Celil bütün mu· 
Ve bunları meşin, büyük bir habere clevammca Berut'ta ça· 

heybenin içinde buldu. lıttığı saltit olan bu adamı o za 
Arapça ve F raoaızca yazıl- man Alman zabitinin sözüae İ· 

mıt olan bu kağıtlar kaim bir nanarak serbest bıraktığına kı
tomar tetkil ediyordu. zıyordu ki yüzbatı Enver oku-

Kumandan Celal arkadaıları duğu Arapça bir kağıdı tercÜ· 
içinde arapçayı en iyi öğrenen me etti: 
yüzbatı Enverin yardımile bu " Şeyh Sadun'a (Aliye) deız 
dosyayı tetkike baıladı. 1 yazılıyor, dedi ve okudu: 

ilk eline geçen Miralay Hüp ' "Türk divanı harbi bugün ca 
aon imzalı bir rapordu. Bunda susluğu sabit olan yirmi iki A· · 
Şeyh Sadun'un tifahi talimat rabı idam etti. istihbarat daire 
almak üzere tebdili kıyafetle İ si sıkı hareket ediyor. Yeni bir 
Berut'a giderek rıhtınıda lsma ' ( Bitm:Ja:.' 
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ı Başı 11?~.1 ~a ~ 1 tebdil-edilmesini ıorarla talep etti. mak istiyoı-lar (yapamazlar •esle- ğırdı)! - Şehadetnameyi de Yd- ismet Paşanın mühim beyanatı 

uhatap addet~ıgımız u sua e Ve hürriyeti matbuatı boğmayı, öl- ri) arbk kafi, bu, tahammülse ye- mazdan aldı. 
spet cevap verıyoruz. . • . d"' eyı· aklından geçirmediğini bi- tiıir. Bunların hadlerini bildirmek Yazıları gazan kim? (Ba~ı ı inci sahifede) 1 ki~af ve tekamül ettikçe onu ı muayyen maksatla yapılan prG 
i"k' tk d" · erilensalabı· urm ' 1 • • h • · ,. T 

u ume en 111?e v . •. takiı matbuat hürriyetini yaıatmak zamanı ge mııtir, atta geçıyor. · • Ali Saip Bey (Devamla) - Ne ciddiyet ve ehemmiyet peyda idare edenler tecrübeli ve muk pagandalarm tesiratına mille-

para odedır .. 1 di · Bundan oonra Yunuı Nadı," Tur- d etmiştir. Bunun için ü ... U.ıaet te ır o u ça u aıyası sa ayı ın mu a aa e ı me sızın mu a 
lıleri ~sabetle tatbık eyledıgı kana· için böyle bir tedbire lüzum olduğu· (zamanıdır sesleri). Bali Efendi, ne Kadri bir satır yazı h '-'- d• ld k b · • fh • ı f ·· d f d"I k · · k 

· nu soy e • yazamazlarmıı.. Bu yaz arı yazan S b l k k l d e·· .. k M"l t d b"l ... · t k stizııhm diğer mevzuu, cc;r~y~n Tahripkdr tesirler gut, Edrlıehir Meb'uıu Emin Beyler içimizdeki hainler kimlerdir? Yok- bir şey teklif etmiyor. ize u at atma o ay ır. uyu ı • veme e e ı ecegını zanne me 
eye gı.n ahval mevcut_ olan ted~ır erın Müteakıben Ziya Gevher Bey söz beyanatta bulunınuılardır. sa bu yazılar hariçten mi geliyor? üç istikamette cevap verece· let Meclisi milletin mukadder& hatadır. Bir cemiyetin hayatını 

111 daJİ olmadığını meydana çı arm•t· 1 k b 1 h. .. ·· ı Yunus Nadi 8. in izahatı Yılmm• kapandı. Fakat Kallriyı" za. g"im. tına hiikim olduğundan beri ge mütemadiyen fena gösteren neı .' d t Bu hususta hatiplerin' ?"ütahe~e a ara mat uat a ey ıne aoz soy e- _ 
rın e,; dinlemek isterim ki bizun de ~ır mek için kürsüye, çıkacağmı şimdi- Yunuı Nadi B. uzun beyanatta bu bıta sorguya çekmelidir. Sıkı bir ne Bir defa vaziyet nedir? Ha- çen safhalar ve geçirdiğ·imiz tec riyat o memlekette hiç bir ha-

r gOI< müşahedelerimiz vardır. Eg~r ye kadar hiç tahmin etmediğini ve lunmuı, matbuatın bugünkü vaziye- zarAet altında bulundurmalıdır. tipler bu meseleyi muhtelif ci- rübeler o kadar mühimdir ki, yır vücude getiremez. Gençler 
dmı ~•clis mdtal>ık olursa alınması la· bu halden mütees•İr olduğunu, mu- tkii·~.i izah etmiı ve ezcümle demiıdr caba Abdülkadir Kemali Mene- hetlerden izah ettiler. Ben bu- matbuat nüı·riyetinin hallolun· ve çocuklar mütemadiyen fena 

D1iiln olan tedbirler hakkında uzun halif gazetelerin gençlik iizerinde en men hadisesini kaçmadan bilmiyor rada geçen sözleri dikkatle din ' maz zonnolunan bu ilk sarsıntı· idare olunduklarmı, her şeyin 
• d · tahripkar teoirler yapmak iıtiyen - Mutlak surette İyi olan her ıe muydu. Kadri d\' bir ıey sezdi de 1 f ld il b k 

• rayaıadıya izahaBI arz~ er;,m.,. t mücrimler olduğunu, bu hareketin yin içinde olduğu gibi matbuatta ondan mı gazeteyi kapadı? !edim. Zaten hatiplerin göster lı safhası muvaffakıyetle ha lo- ena o uğunu, mi etin üyü 
i ka&rSüregga .. eg~n b. eg~n~ ~- bir formül altında cereyan ettiğini dahi zaman zaman tıpkı çok güul u Zeynel Besim için,, diği endişeyi yalnız burada Bü !unmuş tur. Mevkii iktidarda bu diye, iyi diye tanıyacak hiç bkiı 

geıBatvekili muKtea ~P .. 11rkç'? 1 a d•P· ve o formülün adına hürriyeti mat· bir çiçek tarluına karııan yabani, yük Millet Meclisinde vuku bu lunan hükUmete, hattii haksız şey olmadığını duya duya, o u 
J"' söz aldılar. ursıyı ı ışga e en buat deru.ldı·gı··nı· ve bu hürriyetin muzır hatta zehirli otlar kabilinden Zeynel Be•İm için "fırıldak zade k d ··1 h lk 1 k 1 t b .. l kuy 1 bedb. e e-

enıı~uaray Meb'uıu Süreyya Bey ol- suiistimal edildi"'ni M;ytedi ve ıu fena unsurlar da bulunabilir. Bu fe- dönek,, diyorlar. Bu adam kambur lan müza erattan egı ' a • o ara u u or a erşey soy ene ya o a, ya nız ın v m 
a "ı. Genç meb'us ezc.ümle dedi ki: "' na unıurların mazarra•larını izale e- lzzetiiı maiyetinde çalıım•t• Alaıe- tan ve bir çok vatandaştan da biliyor. Ne rejim kuvveti, ne de yus adamlar olurlar, milletin 

n ze~- Hükumetimizden yaptığımız cümlelerle sözüne nihayet verdi: birde Yunanlılara hizmet etmiı.. i•itmi•imdir. Mesele ehemmi· mevkii iktidarda olanların nü- İstikbalini idare edecek çocuk-
"- Bunların siyasi tahribatından derken alelitli.k iyi olan matbuatın I T % 1 1 d b k d 

daliı-izah takririni imzalayanlardan bi- ziyade ahli.k düşkünlüğü tahribatı çok kıymetli faidelerinde herhangi smail Hakkıya gelince; bunun yetle naz an dikkate alınacak, füzu derhal zail oluyor. Esas ar genç yaş arın a u a ar ze 
taklıi'i de benim. Takririmizin manası- da vardır ki bu daha mühimdir.Bun- bir noksana meydan vermemek birin da"netıynette adam olduğunu herkes müstacelen dütünülecek bir ma olarak bildiğimiz ziiAarı müte- hirli hava teneffüs ederek iıtill 

· · tavziha lüzum görmüyorum. Tak tarla mücadele zamanı geçmiıtir . ., ci derecede nazarı dikkate alınacak bilir. Görüyorsunuz ya kimlerle mü- hiyet almıştır. Müsaade huyu- madiyen terbiye ve ıslah etme- bale çıkarlarsa milletin iitiıin· 
lerİJll r sarih birvuzuh ile yazılmııtır.Yal Ahmet Ihsan B. ku~rsu··de bı·r vazifedı·r. cadele ediyoruz. Dolandırıcılarla, ha k . • k. b I b.1. d •t l k 1• d 
I t 1 • ı ı d · ·· rursanız bugün ü vazıyet mii- ge va ıt ve çare u a ı ıyoruz. en nevmı o ma azım ır. e a z bizi bu takririn yazılıp verilme- ın er e, namuHuzlarla biz aıma mu 
İp bl'ne icbar eden vakayi ve gidiı tar, Bundan sonra, Ahmet Ihsan B. Ali Saip Begın beyanatı cadeleye hazıra. Şaki dedim, hain nasını izah etmek için size bir B. M. Meclisine itimat edip te (Bravo sesleri). 
hap rna bakalım. kürsüye gelerek: "Muhterem arka· Yunus Nadi Beyi takiben Ali"Sa- dedinı. Taavip söz\erj qittim. az eski zamandan bahsetmeli- cesaretle söyleyebilirim ki, bir Muttarit ve mütemadi Fena 
·miJll Sezdiğimiz mana datlarnn, bütün efkarı temsil eden ip Bey (Urfa) dedi ki: -aıii- yim. Matbuat hürriyeti ameli muhalif cereyanın derakap vü- neşriat memleketete ahliikı if . 
. ·rı ı Yükıek Türk inkılabının müvace- matbuatın en eski mensubuyum,. de- - On iki seneden beri matbuat Büyük Meclis bunlar hakkın sahada vizih ve kısa bir ifade cuıle getireceği bir tehlike der sat eder. Matbuat hürriyetinck 
ıçı <> dikten sonra hariçte cereyan eden kanununun tadili ile uğraıan bir ar· d h • k• · • bilh · · · ı· k 
ini dıesinde bazı neşriyata temas mecbu- sözlere nazaran Mecliste amirler ol· kadaımızım. ~ serserinin her ne a h aın ve şa ı kararını verın- ile nasıl anlatılabilir. Bu mem pış etmeyoruz. assa suı ııtuna ata arıı 

yetini hiHediyorum. • · ı ·· ·· ı dik ce angi mahkeme onlaırı mu- leket·m 0·•teden berı· ·ısted·ıg"ı" mat Bo··yle bir tehlikeyı· tasavvur beklenen bir faide vardır. Mat-k• duğunu ve bu amır er soz soy e • pahaoına olursa olıun gemi. ' azıya 
aş Süreyya Bey bu münasebetle ''Ya çe eller kalkar zumü haııl olduğunu alarak acaba cümhuriyeti yık~bilir hakeme eder. Bunlara yaftala- buat hürriyeti nedir? Bu mem· etmeyoruz. buat ~az~fe!erini iyi ifa ederse 

sene 'ın,, ve "Son Posta., gazet\erinde ve bu zehabın eskiden kendisinde miyiz. Zehabına diiıtiiler. Senel?r· rım vermeli vatan haini gibi lekette -tabii her memleketin Arkadaılarım, şimdi bundan mevkiı ıktıdarda bulunanlaı;, 
• ıkan bazı makaleler ve fıkralardan de mevcut bulundnaunu itiraf ettik- d b • b .b. h' d. 1 ıı· 1 • • ecb ld b.b. f 1 1 . . . 1 

arçalar okudu. Bunlar üzerinde tah ..., en erı u gı ı a ne ere ıa ıt o • vatan harıcme atmalı. . istidadı öyledir· bir matbuat sonra geçirmeğe m ur o u- sa ı ı nü uz o an ar, suı ıstıma 
aplalıller yaptı ve ilave etti. ten sonra dedi ki: duk. Bir yılan .,ibi hürriyeti diye ilk önce mevkii ğumuz safhalar matbuat hürri- den tev_aklri. · için ayrıca bir mü-

b·ı - Fakat Meclise geldikten sonra Çerkes Ethemin avenesi " d b d b ·1•1- k b d kku 1 - Sezdiğimiz mana şudur ki: Şe· bütün kalbimle millete söylüyorum Mersin Meb'usu Hamdi Bey kür- iktidardabulunan hükumete kar yetinin a a güç, a a mug ~ ra a e ıçın eve taya za mec 
sır Y'i bit düşmarilık, menfur bir biya- ki inansınlar; burada samimi çalıt- Çerkea Etem hiyanet etti, dütnıan süyü ifgal etti ve muhalif matbuat şı ulu orta ölçüsüz aöylenebil- olan safhalarıdır. Asıl hallolun bur. bulunurlar. Matbuat hü~-

1~;:!~1~:~~~1~'.rE~~:~::,~7~~ ~t~!~ mak vardır. Hariçteki sözler hep ::~~::ı::: ~~:,~: ~~riir~=~tb~a ~~~~r;::v~ir";Je~:k ır~~~ •• ~e.:: mesi kasdedilir. Milletlerde ması lizım gelen güç şeyler de yetınden beklenen başlıca Faıdt 
~"""lir. Yoksa samimi bir muhalefet ve herzedir . ., 

8
. .h Oruç bunlardan biridir ,... memle- kaçkınları tabiri ile bunlan tel'in et- matbuat hürriyetinin ilk miya- bunlardır. !erden biri budur. Fakat ıuurlıı 

de~e~best münakaşaya daima tarafta- ır tarı çe kette kalanların hiyanete geçenlerin ti. n budur; bu imkan katoluna· Bilirsiniz ki propaganda bu bir miirakabe ifa etmek değil de 
azall'·ız. "Kirli eller, çok muhterem ve mü- Ahmet Ihsan Bey bundan sonra den biridir. cak ilk merhaledir. asnn başlıca silahlarındandır. münhasıran fena görmek ve 

'it olan matbuat serbestisini bir pa· tercümeihalini anlatarak 1307 sene- Tarikati Salibiyeciler, lzmir sui Rasih B. ne diyor Memlekette her hangi bir Matbuat hürriyeti bu gün yüz göstermek olursa bununla yapı 
·avan yaparak bir kaç gazetenin diiı sinde aldığı ilk miiaaadede ziruh re- kastım hazırlıyanlar, Menemen vak' R · h 1 ·· k be · · f l't t 

••inan parasilc çıkmasına ve rejime sim koymamak ıartile Servetifünu· asını ihdas edenler acaba tamamen asib Bey (Antalya) bu kiiroiide gazete çıkabilsin. Doğruca Ü· sene evvel zannolunduğundan ":n mura a . ~uı. ıs 1~.a -~ 1 e<ı 
• ücum etmesine müsaade edemeyiz. nun çıkarılması imtiyazını aldığını yakalanddar mı? Menemende ı"ımı· kaç mahkemenin sicili okundu, kaç kumete karşı mevkii iktidarda daha ziyade ehemmiyet peyda kıs e~ez. Bılakıs • butun. akl, 

Si ·· ı d. dolandırıcının sicili okundu. Vatan 1 h. le h s z olm t ik 16emleket düşman çizmesı· aoy e ı: geçmiyen, fakat alakası dolayıaı·ıe h · bulun.an kimse a ey ıne -mese- etmİAtİr. Kıymeti bundan yüz eren n ır 1 aga eşv e-
ırı' " 1 · · k bilir aınlerinin sicilleri ortaya atıldı ve T d ç·· k"" 1 d 

çe altında inlerken - Sordum ö li resmı oya ka>an Abdülkadir Kemali bunun bir bütün bunlar ıonra hu""rrı"yetı" matbu- la İsmet Pata· söz söyleyebil- sene evvelinden daha ziyade er. un u namu~ u. a amı~ 
miyim? Bu kadar zamanda, bu ka- mi lid" ab 1 · k 1 h } ki ttih ed 

· hmi sa ır. attan bahsediyorlar. Bö"yle bı·r hür- sin bunun böyle ol i mesı mat artınıs deg"il, ayni 1·-mettir. 0 _ayca. ırsız 1 a 1 am. ..1• 

di 

:ve 

idraksiz, faziletsiz İnsanların ne 
apmak istediklerini hepsini, hepsi
; çok iyi biliyoruz. Bu hilkatte olan 

insanlar hakkı, istiklali, şerefi bir 
tarafa h:rakırlar. Zira onlar, mem
leket düşman çiztııesi ..Itında inler-
ken daha ihanetkaı· işler ya oılflar
dır. Düşman ve Sultan or ularına 
girdileı·. Milli kuvvetler cephelerde 
çalııırken onlar milleti ciğerinden, 

ın kalbinden vurmak istediler. 
Onlar bugün Dumlupınar gibi 

n 

Türk tarihinde ve inkılabında başlı 
başına biı· sembol olarak kalacak o
lan Dumlupınara bile mazidir ... de· 
mek küstahlığında bulundular. 

Kontrol 
Matbuat bir müessesedir. Hürrİ· 

Yel bir hak. lstanbul tramvaylarına 
kontrol vazedi),orsak matbuat ta 
bir haktır. diye neden onu kontrol
suz ve kayıtsız bırakıyoruz. Bizim 
memleketimizde bilhaosa bu nokta 
ıayanı dikkattir Bizde nasd oluyor 
da bir adamın elinde koca bir cemi
yetin vaziyeti kontrolıuz ve kayltıız 
tevdi ediliyor 

Nasıl ki .. 
Hükumetimizden bu noktayı ıo

ruyorum: Na•ıl ki bio· cebe el sokan 
bir yankesici yakasına poliı yapııtı
iı zaman şahsın hürriyeti iddiaaln
da bulunamazsa, kırılan kalemler de 
tahrir hürriyeti var, diye ortaya çı
kamaz .. Teşkiliitı esasiye kanunu 
namuslu vatandaşların kanunudur, 
namuslu vatandaşlara verilen hüsnü 
istimal kanunudur. 

Bir Almaı;ı al~mi: "Hürriyet bağ. 
lılıktır, vazıfedır, mesuliyettir ve 
müşte.rek duygudur,. diyor. Ben 
matbuat için kat'i tedbirler alınma
sını talep ederim . ., 

Mızlıar Müfit B. ne diyor? 
Süreyya Beyin çok alkışlanan nut 

~~nu mütea~p Mazhar Müfit Bey 
soz :ı\dı. Denı.zli meb'usu muhalif 
nıa tbL1a!ın bugün yürüdüğü yolu ve 
bu n~rıyatı yapanların kısa bir kro 
kisini. çizdi. Ezcümle dedi ki: 

- Bu gazeteler diyorlar ki· şi
tne ... ndifer yapılı! mı?.. Araba 'var, 
kagnı var.. Ölülerimizin yattıkları 
topraklar Üzerine ray dizilir mi? 
Bunlara cevap veriniz ... O halde yap 
mayalım .. Bu sefer diyecekler ki; 

ı Efendiler bu ne gerilik, bu devirde 
herkes hava seferleri ihdas ederken 
hata liağnı ve araba mı?. 

Maske altmda 
Ta3arruf devri başlıyor. Memur 

adedi azalıyor, sefalet artıyor avaze 
leri başlıyor. Tasarruf yapmayalım, 
tneı:nur çıkarmayalım ..• O zaman dİ· 
Yecekler ki: Efendiler nedir binler
ce adamı devlet ıineıine almıı bes
leyor. bu israf nedir? 

Serbeıtii matbuat maskesi altın
da milletin en yüksek bir makamına 
ve eşi olmıyan bir .insana, Gaziye 
kadar dil uzatıyorlar. 

Sonra matbuat hürriyeti. • • diye 
haykırıyorlar. , 

!<emalizm 
Biz tarihin hiç bir memlekçte yaz. 

madığı utıraplardan, feli.ketlerden 
ders alarak demokraıiyi biliriz. Bi
zim demokrasi başka demokrasidir. 
Biz ancak vatanın itili. ve refahına 
çalışarak önümüzde yürüyen Büyük 
Ga~~Hİn demokrasi\İni biliriz. Biz 
bir m .:ktep bir meslek mensupları~ 
Yız. O meslek Kemalizır.dir. Biz Ke
ma!istiı:. 

M..,~'ıar Müfit Bey bundan sonra 
mern!~ketin her tarafına zehir !:açan 
gaze elcrin bu nevi ne§riyatına lta,·~ 
fı tedb3r alınmasını mevcut matb..ıat 

dar fark görülebileceğıni la n et- A L. A ·f O z k T ~, } b im h I 
--'-- • • • • '-•• cauıı rı "'1ç, e eriya, Kad. riyetten iıtifade etmeg" e baklan yok buat hürriyetinin ilk miyandır Tehlikesi daha ziya. e ı. esı ırsız muame es. ı gor 

mezdim. Bu fanu ıçtımaı ın ....... p rl, lsmail Hakkı, Zeynel Besim, Sır- d mesı sıl hırsızla b rkesın ke 
Yaptı. Kadınları açtı, fakat bunu ça- ur. Söy" !enen sözlerin oğru veya de artmı•br. Propaganda eg" er . .a rı e_ n rı neıriyatlarından maksaıları nedir? % d 1 1 be be ld . 
lışsınlar diye yaptı. Harf inkılabını Zamanı geldi mi zannediyorlar. Celal Nuri B. kürsüde yanlıt olması münakaşası oo- müsait saha bulursa bir memle ~- e~ ~ ra r 0 ugu zannına 
yaptı, bu inkılap milletin her tabaka Ali Saip Bey, bundan sonra, isim. Rasih Beyden sonra Niğde Meb- dan aonra başlar. Milletler ev· kette, bir millette yıkılmayacak d~ıurur ve hırsızla~ ut~na~k 
ıma girdi. terini saydığı bu gazetecilerin mazi· usu Galip Bey tedbir alınmaaı lü- vela bir neticeyi elde etmek i· zannolunan en kuvvetli bir bi· bır mevzu kalmadıgı?ı ıddıa e-

Sunun neticeıind~ bu fena gazete 1 rl h kk d l ( B 1 lkı 1 ) 
!erin teblikeıi arttı. Çünkü köylüler e a ında k11a cümlelerle mec· zumundan bahsetti. Celil Nuri Bey çin u~raşırlar ki biz de bunun nayı dahi yıkabilir. Muntazam, er er. ravo ses en a ş ar 

liıi tenvir ettı·. küçük bir ı·fad d• ek ·· d H • b bed f l bl l 1 1 b k de okumağa ve o zehd eri yııtmağa em var ıyer soz için uğraşınııız ır. atta ço- şuurlu muayyen ir e a ey A aki mese e er e ü üm i-
başladı. Hükumet otoritesi aleyhin- fzmirde, işgal zamanında aldı. Yılmazla olan alô.kaaını, neden cuklug" umuzda böyle bir manza bine tevcih edilen propaganda· dil olmazsa hükümden bekle-
d ~~~~-e yazılara müsaade edilirse nihayet - lzmirde bir Srm vardır, dedi. ra görmek için müştak ve müte nın zaman ile sarsamayacağı nen netice berakis olur. Madem 
iı anarşiye gider. Ben matbuatın, Buna kirye Sırrı derler. ltgal zaına. ismet Pş. hassir günler geçirmişizdir. Hü hiç bir kuvvet yoktur. (doğru ki matbuat dediğimiz mevcudi 
halka irfan, edep ve terbiye dersı· nmd R b. t ık M"" k be 

V ba .~mca ır gaze e ç armıştır. utea ı n ismet Paşa istizaha kUınetler ise bilhassa uzun müd sesleri) yet bir mürakabe salahiyeti id 
vermesini istiyorum. Hürriyeti mat- e u mukadd~ mavı· bayrak du. k ' ... il k"" ·· il d k l k ) d 
b k d ~· cevap verme iızere .,,ı et urauı • d ·· ·· l t A k d 1 d ·ı d. ed. ğ • uat mu a desata hürmetle kaim o- rurken, bu kırmızı bayrak ne olu· . - et soz soy e me en apa ı a r a aş ar; propagan a ı e ıa ıyor, e er aynı zaman a 

nii ııgal etti. Sürekli alkıtlarla kar- k d•l • h 
lur. yor?,. diye yazı yazmıttır. Bunan şılanan Ba,vekilin izahatını mütea- mış ılevirlerden sonra en ı erı kasdolunan hedefi yıkmak için kendilerinde mes'uliyet issini 
Matbuat şaki/erinin Önüne avukat bir arkadaşı da vardı. Arka- kıp takrir sahibi Fadd Ahmet Bey aleyhinde söz söylenmesine ta- hakikate muhalif söz söylemek bulmazlarsa ahliik üzerinde, fi. 

geçmek için daşıru linç ettiler. Bu adam kaldı. kürsiiye davet edildi, · hammül edemezler. Her mille- te Jazım gelmez. Hatta doğru kir üzerinde tesiratı tamamen 
Bir gazete geçenlerde Taksim a- Olmuş bir hikaye tin hususi istidatları vardır. söyleyerek limaksadin yapılan akim kalır. Hayır tamamen mı 

b"d . Bugünkü uaziget da ku 1. , h-ı.:ı.- k 1 1 esme para buluyorlar da verem Ben Şeyh Saide sormuıtum. t.ya· Kendi halkımızın vvet ı tertipli bir propaganoa llJ\UMI" zır ve ma us o ur. 
hastanesine para yok, derler diye nı n~den yaptm? diye gazetelerin Elaziz Meb'uıu matbuatın bugÜn- yerleri olduğu gibi, zayıf yerle tı yere sennek için kafi gelebi· Ari<a.k;l!!rım: Bir çok mütahede-
yazıyordu. Şimdi bu ııazetenin İa- ne,nyatından cür'et almı§tnn. dedi. kil 'Vaziyetini 11%UD uzadıya tahlil et· rini de bilmeliyiz. Meaelii: Ya- lir. Hiç bir memleket bütün me \erinden bahsettiler. Mü181i.d;ı ~]'i-
mini söy\emiyeceğim. Çünkü gazete lıte b ·· al ti. h d 

· • ugun ort ığı körükliyen b d ğ"I · ·L ;ı:ı ile gösterilen er şeyi oğru selelerini halletmit ve cemiye· rursanız sizi teferruata gİ.rmİyer:L' cıyım. (Bunu yazan ya deli, ya al~k malfun 1ah11lardan Arif Oruç hak- - Hürriyeti mat uat e ı 11tı... ğ h lkı d h . • b.. . •b . 1 k'f" "" 
olmalıdır ıealeri) Abdülhanı·ıı Babıa"- k d 1 dadı matbuat vardır dedl Hanri te- zannetme e a mız a a zıya tın ulun ı tıyaç arma a ı ge- yormayayım. Bugün heyeti celileni-

ın !' o muş blr hikaye: Anadoluya yild G d 
!iy! körletmek ve sarayı yüksehmek ge ••- h b · . ref sahibi kalem tasavvur edebillni· de mü tema · ir. azete veya lecek vesaiti elin e tutar değil zi iıtiraba se .. keden ve bir •ok va· 

t d ç_': ar e ıttırak ettim. diyor. nı·z iri kendisini bir derebe1i vaziye- • b B ti ka d• H 1 k • b• % 
'" ıyor u. Bu Arif Oruç bir ııün lıtanbuldan kitap aım•t• unu mu a ır. er mem e etın ın tane tandaılarda ayni iıtirabı ve endiıeyi 

Bu, efendiler bu rejimi çiirütme- Anadoluya bir kafilenin yola ç.ı...:<.. tinde milletin ırzma, 'ekrefine, namu doğru olarak alır. Saniyen hal ihtiyacı vardir. Eğer bir cemi· uyandıran dert tudur: 
ğ 1 ı k · · k ~..... suna taarruz etmek ha kını kendin- I I e ça •tır araa, ımı Yli seltmeiie ça. nı görüyor. Bunlarda para var zanni. .. kımız aleyhinde söz söy enen yetin hayatını mutlaka fena gör "Bir nevi çaresizlik vardır ki hal-
lfacaklar? Matbuat takilednin önü- le peşlerine koıuyor, Yolda ipıiz Re- de göraun. mevkii iktidar sahibi bir ada- mek ve göstermek istenilirse o ı dil · B ·z1i·· 

ne weç k . . • ti. h a.ı.r· . 1 . bö" 1 d• ef d"I di e emıyor. u çare11 gın naıd bır· • me ıçın ıs za t ırıne im- cep diye bir •eteye tesadüf edili- ıte vazıyet Ye •r en 1 er · b kk k •tı"banndan kay h ff kı ti• · • · h 
za koydum. • d b .. mm mu a a ı nun er muva a ye ı ı•ını er netı·ceye vara-·"--· kı·mıe •-L. .

0 yor yerek mecliate cereyan e en u mu· Ü T ....,.uu .......,. 

Ali Saip B. (Kozan) atddı: ı;siz Recep, 30 bin li'ra zakeratm Jıarfl harfine bilumum yev bettiğini zanneder. çüncü nok tarafına veya eksik tarafa gös. edemiyor. iktisadi ahval üzerinde 
- Men'i ıekavet kanunu var!. mi gazetlerin birinci ııalıifelerinde ta, kapalı devrlerden sonra mat termek mümküdur. Ne kadar iıe menfi netriyatın tesiri ahlô.lıı iiz.e 
Ah ıh B Akıam olunca Arif Oruç ipıiz Re- b yük h rf1 ı e ed"I · b t h.. · t• ·ık d de da· 1 I } } 1 met san . devamla: ve ü ·· a ere n ır ı meaıne ua urrıye ı ı evre ı- şuur u ve an ayı ı o ursa o sun rindeki tesiri ..;bi fazladır. Onun ,_

8 M d cebe yanaııyor. Ona diyor ki: Bu ·ı · • teklif tf kıl 1 k •· " 
::- a emki. halk gazetelerin yaz. yanımdakiler ittihatçılardır. Muıta-- karar verı mesını e '· ma bir in iip vasıtası o ara hiç bir millet mentazam, müa- dar tahripkardır. iktisadi meselele. 

dıgı her §eye ınanıyor. Ona göre fa Kemale 30 bin lira götürüyorlar. Halil B. in tenkitleri kullanılmıııtır. Bundan hükU· temir ve daimi bir propaganda. 
matbuatı da düzeltmek lazımdır. Ah Bunları bog" alım, paraları alalım. ip metler çok korkarlar. iktidar ve nın tesiratına tahammül ede-
li.k fa ·ı t \ h. d k' Son sözü lzmir Meb'uıu müıtakil 

ve zı e a ey •n e 1 ne§riyat siz Recep bu teklifi kabul etmemiı, nüfuzunun aarsıldıg" ı bir zaman mez. Bunda 50 - 100 sene ev-
bu işin ar kısmıdır. Biz de ar kelime- b 1 1 · d lerden Halil Bey ald~ dedi ki: 
. . en" ahı ha ettim, emiı!. · da 15 günlük bir fırsattan isti· velki nazariyeler nihayet fikir sını arsızlıkla karııtırdılar. ifrat, tef Anadoluya vatanı kurtarmak için _ ismet Pata Hazretlerini dinle- ad d b•l I k .. 

rit, iptı"daı· akvamın ala'metı· farı·k<"· 1 ·· ·· 1 k b · f e e e ı en gazete er mev il münaka•asından ibarettı·. Sı·z e~ geçtim ve kafi ede diğer vatandaşla- dikten sonra soz soy eme mec urı- -r 

sadır. Biz iptidai bir millet değiliz. rı keyfiyetten haberdar ettim diyen yeti kat'iyyeoini hiuettim, ismet Pa iktidardaki hükumeti devirebi- söylersiniz, ben söylerim, dinle 
Matbuatı medeniyet ve fazilete irca A,.if Orucun tınetini meydana vu- şayı 'hitabet kürsüsünden ilk defa lrler. Bu da bu memlekette Ö· nilir. Hangi tarafı doğru bulur 
için, fenalarını bağlamak için bir ka- ran bir mesele.. Bu kafilede bulu- dinlemek ,erefile karşılaııyorum. teden beri heves edilen bir mev !arsa onu kabul ederler denilir· 
nun yapılım. nanlardan bir çok kimseleri §ahit Çok kuvvetli hatip imi4ler. Kendile- I t B b 1 d. k. b.. d" 

Şeref Regin beyanatı gösterebilirim. rinden sonra bu kürsüye çıkmak ha- zu 0 muş ur. u s ep e ır 1 u 1• 

zaten tedbirinin bulunınası anlatd-
ması gÜç ve bir çok şeraite tibi olaı 
mulak mevzulardır. 

[Gazetemizin makineye ve
rildiği sabah saat beşe kadar 
nutkun sonu almamamıştır. Bı. 
mühim nutkun mbadini yarın
ki nüshamızda dercedeceğiz.] ..................................... _ ...... _ kUmetler matbuata kendi mev Halbuki bu gün bir çok dev· Bundan sonra Şeref B. (Edirne) Gazeteci Sadri Etem Bey, Devlet kikaten mü4kül ve belki de bedbaht 

kürsüye geldi: demir yolla,.. sab<k müdürü Hatim lık olur. Buyurdular ki matbuat me- cudiyetlerini ve siyasetlerinin (etler hattii aralarında münase- § Mümeyyiz ibrahiın 8. le 
"- Dört, bet maskara, hürriyeti Beyin biraderi Satalıattin Bey, yeni selesini halletmek zamanına geldik. tenkit edilmesini daima az ta· bet kurmak için yekdiğeri aley bir müfettiş Sultanahmel 

matbuat namına bütün milletin meş sinema oahiplerinden Hüseyin Bey.. Ben de kendilerile beraberim. Gene hammül etmişlerdir. Bu tahati hinde propaganda yapılmasını evrak mahzenindeki evrakın 
ru hakkına tecavüz ederler.,, asla işte aleyhimizde yazı yazanlardan ismet Pil§& dedi kiı "Memlekette is nin aksülameli olarak matbuat şart koyacak kadar ileri getir- tetkikın· e devam etmektedir· 
dü4ünınem, onları çiğner geçerim. bir tanesi. tırap var., Filvaki dünyanın üzerine • d ·ık · ·h 1 1 
Bütün arkadatların izah ettikleri gi- (Salonda bir ıea: Tuh .. Allah ce- bir felaket çlikmüıtü, buna bir çok hürriyetın e ı ıstı sa o una- mişlerdir. Bu memleketler a- 1 Bu vesile ile evrak da 
bl·, bunl•rın yaptıkları maıkaralıkla· zasını versin .) ba amil ·· t ·ı k ed cak şey hükumet aleyhinde is- sırlık, hürriyet memleketleridir er· 

~ es p ve av goa en me t ir. k h • tanzim edilmektedir. 
rı dütündükçe cidden elem duyuyo- " Zekeriga'ga gelince .. ,, Bu felaketlerin nasıl geldiğini, naııl tediği gibi y11zı yazma evesı ki, bugün milletler tarafından 
rum. Zekeriyaya gelince, bu adam son gideceğini söyliyen yoklu~. Biz çok olmu,tur. Bu safha matbuat yekdiğeri aleyhine maksadı § Murat B. namında bir 

Zavallı Nadi! Ben bilirim ki ilk zamanlarda misyonerler aleyhine ya hızlı yürüdük. Hata mı ettik? Hayır hürriyetinin ilk siyasi kademe· mahsus ile yapılacak propagan zat h.er ha&a cumartesi gün-
defa küçücük t.ir makine getirmek zı yazıyor Sakın aldanmayınız. Bu onu söylemek istemiyorum. flızlı gi ıidir. daların zararlı tesirlerine ta- leri intişar etmek üzen 
için zavallı Nadi'nin beı parası yok- d • 1 f derken felaket rllzııiirına çarptık. ,.,. h k 

a am m11yoner er tara andan okuttu , e li e tasavvur etmegorut: hammül edilmeyeceg"i iddia ve "Hayret" isminde bir gazete 
tu. rulup memlekete hediye edilmiıtir. Batlamıı ve artmak İstidadını haiz il • h d 

Ben eminim ki ismet Paşa hüku- Rasih Bey (Antalya) bağırdı: bir felaket kar111ındayız. Istırap var Bir mi et ııyasl ayatın a in iliin etmektedirler. Demek ki çılı:armağa baş'amışhr. 
meti bir kanun yapacaktır. Fakat bu 0 d"" d. h" • • dır. Bunu böyJe bilmeli Y&.icil ted... • •• • • • • • • • • ••• • •••..,••• • • • • •""'' • • • • "" • •......,. .......... , , · , , , •,,,,,,, •, ... "• •,,, • • • • • • • • • • •" kanun kat'iyyen kafi deg" ildir. Inkı- - onmey ı, ırıotıyan mı ol-

muı? bir almalıyı«. 
li.p için bu, kifi mi? 

Refik B. (Konya) _ Asla!.. Ali Saip Bey (Devamla) - Miı· ihracat, ithalat 
Şeref B. (devamla) - Biz menli yonerler Ermeniden ha§ka bir mille- ihracatımız düıtii. Biz milletçe "l'e 

her ıe.ri çiğniyeceğiz. lnkdabın yü. te emniyet etmezler. Bir Rumu veya devletçe hıznnıza devam ettik. Tera 
rümesine mini olacak hürriyet ola- ~~aeviri götürüp okuttuklarını İfİt- · " ·de k ihracat l"·"" 

! tınız mı? Ya!ııız Zekeriyayı ve ka· zı aıagı gı r en aza .._..ı 
maz " nsmı mütarekenin kanlı günlerinde hali!~ ithalat yiilneldi. 

Ciddi bir tehlike okutmaya götürdüler. Gazi'nin "" büyük lıiı:meti 
Miiteakıben söz alan Refik Bey 30 - 40 katlı apartunan gören 

(Konya) devam eden neıriyatlan bu ada·n memleketimizde 2 katlı •· Bence Gazini·n memlekete en bil·· 
itibarile ciddi bir tehlike olan bazı partnnanı neden çok görüyor. yük,hizmeti ne büyi,jk zaferidir, ne 
matbuatın bir çok ·zaman ev.etki Vereınli kadın ve çocuk resimleri de aldığı iıtiklüdir. En büyük e
matbuatın vaziyetini hatırlattığını, nin minası nedir? Bunları mahıuı ri iıtikl&lden, milleti azaıqete geti
o zaman bunlar yüzünden vatanın yapıyor. Unutmamalıyız ki bu adam ren yolu keıfetmeıidir. Selamet ikti. 
ne büyük tehlikeye düttüğünü an. Meçhul asker aleyhine yazı yazdı ve aadi inkitaftadıİ- ve necat tarikini bu 
lattı: lıtiklru mahkemesinde 3 seneye mah ıuretle millete göıterdi. 

- O zaman da hürriyet gidiyor! kum oldu. 
Diyorlardı. Zavallı hürr;yet! Senin uv l , Hürmetle eğilmek borçtur 

ı ı maz a gelince .. ,, Hük" • 1500 kil trel namına ne cinayetler işfondi! Bu a- ume ome ik ıimen 
damların d~ akıbeti diğerleri gibi yılmaza geçiyorum. Kadri Düyu. difer yaptı ve daha da yapılıyor bu 
olacakt~, ve olmalıdır. nuumum.iyede yetiımiı bir adamın geniı vatanperverliiin bu azmin e

oğlu imiş. C...uetecilikte en evvel A- serleri önünde hürmede eğilmek 
lemd:ırda çalışmıı. Pehlivan Kadri borçtur. Dünyanın en kuvvetli bir 
ve Refi Cevat hainlerinden ilham al- ordusunu yaptı. Anadolu ortaaına aı 
mı~. Sait Mollanm gazeteıinde ilana keri tesisat yaptırmış. Bunu ben An
li tahsil etmif. . karaya gelince gördünı. Anadoluyu 

Arlık kifi 
., Daha ziyade müsamaha edenek 
bunl~rın Afa:a~a:ları y~raları t .::lifi 
için çok ut{ra-;~::ak!lr. Hücum in-

gayri kabili teılim bir vaziyete sok- ı 
mut dedi. 

Herşegden euuel 
Ha\ii Bey aöziinü §Öyle ilana! et

ti. 
Bu nziyet karı111ndA herft'yden 

evvel ıOkun ve intizam lbnndır. 
Muila\if matbuat emniyet krizini 

çoğaltıyor. Bufıranlı zamanlarda em 
niyet krizi büyük bir tehlikedir. lti
dalimizi muhafaza lazımdır. Muhale 
fet matbuatı eier kasten hareket edi 
yorsa ben de diğer hatiplere itıirak 
ederek hiyaneti ediyorlar diyorum. 
Gafle ediyorlar diyorum. Bu gaflet
ten dönıünler. 

Neumidt Tllrklere yakışmaz 
Gazi ve lımet Paıalar bugüne ka 

dar oldµğu ııibi bundan sonra da is
tediklerinibehemehal yapabilirler ve 
yapacaklardır. 

Yeşil gözler 
Ben yetil sözlerin içine bakarak 

daima nikbinim. Milletime bu lriİr•Ü• 

den hitap ediyorum. Devlet otorite- ' Müzakerat neşredilecek 
ıine kartı emniyeti ıelbedecek yazı D·· bir -•.....: . b··ı·· . .. •• .. ... - ıger nmnrın u un yevnu 
lara gozunu ~apasın,. ku~~~· .~- ııazetelerin ilk çıkacak nüıbalarmda 
•ın, memleketin o yeııl ııozlu buyuk ye ilk sahifelerinde aynen ve harfi.,. 
evladına, -~~rük oğluna _itimat etsin, yen bilimütalea mecliı miizakerab· 
mesele, butun mesele bıter (Allat· nın netredilmeıine dairdi. Bu tak-
lar.) rir de reye konarak kabul edildi. 

Takrirlrr 
Müteakıben meclis reiıi KAznn 

Pıııa miileaddit takrirlerin verildiği 
ni söyliyerek bunlardan birincisini 
okutturdu. 

itimat 
Bu takrir Afyan Meb'uıu Ali Be

yindi. 
Bu takrirde hükUmetin izahatının 

kafi görüldüğü, matbuat kanununun 
tadili suretile alınacak tedbirlerin 
ıimdilik mak•adı temin edeceğinden 
hükiimete beyanı itimat edilmesi me 
alinde idi. 

Bıı takrir reye kondu, ittifakla ka 
bul edildi ve ittifakla hükumete beya 
Dl itimat edildi. 

Bundan maada Bilecik Meb'uıu 
Salih Bey ismet Pllf&DID nutkuna 
memleketin her tarafına netir ve ta
mimini teklif ediyordu. Kaznn Paı• 
bu takriri nutuk resmi razetede he§• 

redildikten sonra reye koyacağım 
söyledi. 

Aksaray Meb'uıu Süreyya Bey 
matbuat kanununa bazı maddeler İ· 
lavesini teklif ediyordu. Hilkume> 
böyle bir layiha hazırladığmdan mec 
liıe geldiği zaman encümende müze 
kereıinde Süreyya Beyin bu tô.dila. 
tı teklif edeceği mülô.hazasile takriı 
nazarı dikkate alınmadı. 

Mecliı içtimaılll' ona çeyrek kala 
nihayet verildi. 
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rıncı sahifeden geÇen yazılar l 

Politika Biz açık söylüyoruz, Aşka dair ne düşünüyorsunuz? 
(Başı linci sahifede) 
İNTİHAP 

Fethi Beyin ağzından çıkmış Onlar anlamak (Ba~p 1 inci sahifede) 1 dana vurur. Her a,kmda daha 1 

:::·-;;"; .. , ·-

Talebelere Ye Aile!ere han 
Ecnebi lisanları tedrisatında mütehass.s olan 

BERLİTZ MEKTEBİ 

le Fethi B. muharririn niçin 
namzetliğini koymamış oldu
ğu sualine cevap vererek: , 

olmadığım zannetmekte ısrar ~ Cenap Şahabeddin Bey, san- ı yeni ve daha yüksek bir san'at 1 
ederiz. istemiyorlar ki çok evvelden hazırlanmıt ai kir olan Abdülhak Himide kar 

Cümhuriyet kuran, ~ bi en ufak bir cümle değitikli- t•, hapisanede öylelerini göre-

Bütün yaz aÇJk olup, müptedi ve müterakki ıçın 

kıınlar viicada ıetirmek ıuretile tatil!erden istifade e 
lıbu kurslar atideki lisanlarda şimdiden başlamıştı 
Türkçe, Franaızca, lngilizce, Almanca, ltalyanca, 

İspanyo!ca 1 hazirandan 15 ağustosa kadar 
YAZ TARİFESİ 

Beyoğlu: Ankara: • 

I 

f rticai tenkil eden, (Başı! inci sahifede) ği yapmadan anlabyor: ceksiniz ki her mahkumiyetini 356 fstiklil caddesi Hacıhayram cadde 
- Neye yarar, diyor. inti

hap serbest olduğu zaman tali
imi denedim. Türkiye'de ı;er
best intihap devirleri olmuş- ! 
tur. O devire dônmek liıum-

Tefekkür hürriyetini tesis e- koyu liberal bir fırkanın proa- - İnsan iki kuvvetli insiya- yeni bir aşkına borçludur. 
d ramıru ilahi bir naa ııibi müda- kın tesiri albnda yaşar. Biri ne Atkın lezzetine gelince: Bilir E M 1 d 
e~ e bütün inzibat tedbirleri- faa ederken, bugün (İfçi ve fi6 istihfazı.. siniz ki muaşaka da erkek fail, mı• no•• nü a m Ü u•• 

ni ancak ve yalnız, Çiftçi) diye bqka bir fırka teı- - Efendim? kadın münfail mevkiindedir. 
Cümhuriyetin yaşaması için, kiline kalkıyor. Halbuki qhas - lstihfazı dedim... Erkek sever, kadın sevilir. O- ı •• ...., •• d 
lrticaın ba.ş kaldırmaması aynidir, muhit aynidir, telik- - Muhafaza altında alınma nun için erkekte aşk, tabir c.a- ugun en• 

dır. 1 için, kiyler aynidir. Değiten teY fi. sını istemek manasına mı geli- j izse satıhtan başlar, derinlere ' 
Hangi devir Boş ular ve H o- kir ve kanaattir. Vakıa (Y arm) yor? dog- ru nüfuz eder, beşereden Müs•-hiu_,_, ı"lmiye, uuaııı·m, Mu"tekaıt, Derseam ve 
S b "! d . . d" Tefekkür hürriyetinin de- ... IUUDI m 

ca a rı er evrıne mı onece- cılar, her vatand•• gibi siyaıi - Evet .. dig" eri de neslin is- kalbe geçer. Onda a•kın mebdei .. , l k ı · F k vam etmesi için almı« olan k!İİI' -. • efendilerin mülga müftülilk muhasebeııince tediye olunma 
gı z . n 1 ap ır asının şuur- :< haklarından istifade ederek ye- tihfazı .. Bunlardan birinciıi da- bermutat arzudur. Kadında ise · ı • k ık · vet, Halk Fırkası iktidarıdır. · Mayıs 931 maavlannın EminClnü MalmüdürfüA>.'\nden 7 T suz aştıgı, ontro uvvetı sar- ni bir siyasi fırka tetkiline kal- ha kuvvetli olmak lizmı gelme bilakis ruhtan L....-ereye doğru Y ııu 

1,. ı ld • 1" · .. 1 f 1 f Halk Fırkasmm boğazlan- ~ muz 931 salı günü verilecektir. 
sı ıgı ve ge ı~ı guze e se e kabilirler. Ancak bu aibi itlerin sine rağmen ikincisinin kuvveti gelir. Onun içindir ki hemen hiç _ 

d .. d J 1 k ması demek, Cümhuriyetin ö- -------------------------1 

... 

.. ı 

d ' • b k • d 'b 'IJ t fümÜ, frticaın Saltanatı, tefek- L ava a ı•nı•st me te ı" ve emagoıı a ga arma en- ve tetebbüslerin ciddi ve sami- ne zebun olanlar daha çok gö-1 bir zaman 18 yaşında biı· deli- H M k k b 
ım ua tıg1 o evrı u rpı e mi olduğuna inanmamak ta nal rülüyor. Bütün cinayetleri tet- kanlının 80 yaşında bir kadına 

R 1• ·1 ··d · t. kür hiJrriyetinin bog"ulu"u de--.. ide 

~':;~~ 'a:;inenı;!~fı·şı yalnız mektir. ,. --- kı~~~~ı:e tenkit hürriyeti- !':;a:::1tri~~~~ı!:..:1::n:. ~~~ j;!~a!~~~~1ı:t~~=ra er- Sabnalma komisyonundan : 
.:. lzmir nümayişini bir muvalfa- Halk ni inkir etmiyoruz. Hatta ş.ah- Ya nefsini korumak, yahut nes keklere gönül verdikleri vaki- Mektep atelyaları için bir adet testere ve bir adet mak 

kıyet zannetmesi değildir; ken Mülakatta deniyor Jci: du tin" t k d' tezkihı ve fwk alib pazarlıkla mübayaa edilecektir. lhal 

' lı 

Jı 

I 

san olsun, mensup ol ğumm ı yata ma •.. ır. 
di muvaflaluyeti zannetmesi- - Memleketin bütün müte· fırka iytibarile olsun, daima bu Bu kayıtlardan biri her hare Bunun için erkek sevmekten 28-7-931 salı göntl 1aat (14) de Yeıilköyde mektepte ya 
dir. fekkirleri, milletin müııevv8r fikrin hakimiyetini iıtedik ve ketimize hakimdir. ziyade sevilmekten ve kadın bi lacaktır, Taliplerin prtnameleri görmek üzre her ,Un 

Ve daha kötüsü intihap mey ve temiz kısmı tamamen Cüm bu sütunlarda müdafaa ettik. Maamafih, her cemiyet, nes !akis sevilmekten ziyade sev- tebe müracaatları. 
dam bütün telkin ve propagan- , huriyetçidir. Diğer kısım,, yani Yalnız tenkitlerin yıkıcı değil, )in muhafazası uğrunda ihtiyar mekten lezzet alır. ----------------------------1 
dalara açık bırakıldığı umaıı, kitle ne ihtilal ne de irticaa yaratıcı olmasını istedik. edilen kötü hareketleri bile ma- Erkek olsun kadın olsun, ma ı btanbul 8 inci icra Memurluğun-, Be,.oih;ı Dördüncü Sulh Hu 

• kendisinin kazanacağ1nı zan- ehemmiyet vermez. Her ikisi- zur aörmeğe maildir. Demek ki alesef söyliyeceğim, atka kar§ı daBn; d . t . . . . tahtı ha e MahBekyemo·eı"'0dclenA: _ k . d 
8 "di Menfi değil, müsbet tenkit ~ . . . .. • .. I ·n ır eynın emını ıçın ez g un a ga •o ag,nı a 

1 netmesı r. ne karşı da ayni hürmetsizlik. iatedik. MU.bet tenkitten ne onu ıhtıyarımıza v; ırademıze ~ubala~alı zaa~ . gos~e~en en alınıp paraya tahvili mukarrer olan maralı hanede aakin iken vefat 
Fethi B. hiç bir şeyden değil ve ahlüsızlılı gösterir. kar§ı daha kuvveth tanıyor. Me bız hekimler, sınırlerımn tam iki demir kasanın Yeni postahane cambaz Alckonun terekesine 
M i K J F k. anladığımızı soruyorlar. Eğer hükm d se, usta a ema ır asına Maarif istatistiklerine bakı- sela: iki suç tasavvur ediniz. kuvvette olmadığına .. e e- karşısında Büyük Kınacıyan Hannı, kemece vaz'ıyet edildiğinden ı a lrarşı koyan bir fırkanın biç bit mz: Memlekette okuyan IDI, muanzlarımı.zm, müsbet ten- Biri açlıktan, diğeri aıktan ileri riz. Atk, ekıeı;İya, cümlei a•a~i Wı ı::emmuzun. 11 inci C~artesi il~ndan itibaren eıbabı mat!Up 

. ı tarafa adam gitmeden, mektup okumıyan mı ekseriyettedir! kitten ne mürat ettiğimizi bi- gelmit olsun. yesi bilhassa irsi amillerin tesı- gunu ~aat zcvalı 12 raddelerınde ale alakadarların BİR ay ve miras, , 
· · · ed b k d zim kadar anladıklanndan- e- D" h . d fk' .1 I 1 d · ki f nen muzayedeyc vazolunacağından Ü f ela " ,. 

(' r ve ızın gıtm en u a ar ça- Fethi B. milleti münevver ve unyarun er yerın e e a- n e yıpranmıs o an ar a ın şa 1• ,_ la k . . d çay zar ın Beyoglu Dördu min olmasaydık fikrimizi yeni- . . . . • j · ki k ta ıp oran rm va tı muayyenın e 
< buk ve kolay kurulabilmesin- , kitle diye ikiye ayırdığı za.. , d h ed rd k rı umumıye ıkincı suçu bagış- eder ve ondan dolayıdır ço mahalli mezkilrda memuruna müra- Sulh Hukuk mahkemesine 

•,1• (den şüphe etmeli idi. ' mım, ekalliyeti alip ekseriye- en iyza e 1 · lamak istidadını gösterir. kere müfrit hadi~eler doğurur: caatlan H5n olunur. atlan lüzumu ilin olunur 
• Bir seneden beri memlekette 

1 Bu memlekette cümhuriyet- ti bıraluyor demektir. Fakat Halbuki iyi bakılsa açlığın Katil ve intihar gibi .. 

M. M. Satın alma komisyonu ilanı 
iktısadi buhrandan, vergilerin ah d" · · · 

1 , ) çi olmıyanların, önden bizim, kendisi intihaba yalnız mektep aevkile irtikip edilen suç d a Dütünürseııiz, sev ığını.zm 
. . ağırlığından bahıediliyor. Hü- alıd M _.J.! de dola ken n E Ankara iktıdar fırkasının gö- şahadetnamesi olanların i~ti- kolaylıkla affolunm ır. e- sizi aevmeuiğin n yı • 

. " kiimet; en esaslı vergi kanun- · çlıkt d ld k k ~ ~ tündüğü kadar, hakıkaten oka rak edeceği, medreseden çık- !arını tadil etti. Mükelleflerin deniyet, aşkı nıçin a an a- dinizi veya onu ö ürme a· 
•1 

B. dar ekalliyette kalmış olması- mı~ olanların, hacı hocanın ve ha kuvvetli bir amil tanıyor? dar abes hareket yoktur. 
~ lehine büyük fedakarlıklar yap- h ı· · " S nı temenni ederiz. okumak yazmak bilmiyenlerin Çünkü aşk, sırf medeniyet ma Sinirleri kuvvet ı ve uzvı ıe· 

,. tt. Muhalif gazeteler, bu vergi h ı 1 J · · k 

Farkı fiatı ifayi taahhüt 
edemeyen müteahhide ait 
olmak ilzre 14 ili 18 bin ki-\' Fakat Halk Firkasının dışın- bı.. haktan mahrum edileceği sulüdür. Bilirsiniz ki ayvan ar raiti mütevazin o an ar ıçm at 

b tadiylatı üzerinde küçük bir d B lk' h .. ,daki kalabalığın, bizzat bu fır- . hak/unda programma hiçbir . da qk yoktur. ı geçici bir arzu ur. e ı ara- lo beyaz ve haki bez kırpın· 
" tetkik olsun yaptılar mı? Verai 1 d · J ~ı c kadan, cümhuriyeti ve onun madde koymamıştır. nnnlann da vahşet evrın- reli itibarile bütün arzu arın bsı aleni müzay· edeye k<nı~ 
, J bütün esaslarını kuran fırka- Okumak yazmak bı"lmı"yen kanunlarından fU veya bu eııas- de atk yoktu. İptidai İnsanlar fevkinde bir arzu ... ~ l d h"I" d b t dl ı· t muctur. iL -ıe@!_·. ~.,· 'temmuz 
: .• 'dan daha cümhuriyetçi olduğu büyük Jı:itleyi. ahlaksız ve hür- a~ a 1 1~k ell fİzı. a Y a dya- arasında aşk meselesi snf behi - En kuvvetli aıkımı sor yor T illi\ -

i' ı DU Fethi B. nasıl kabul edebi- metsiz diyerek medeni haklar- r1 .rsj :;0 e e ~nl v7af ·d: mi bir iktırana münhasır kaldı- sunuz. Buna cevap verdiÇiııı !\ ' 9~1 cı.martesi günü saat l5 
. <lir? dan mahrum etmek Fethi Be- l~tınl e ıne fUd s P er be. afiıki ğı Antrepologie alimle. ince mu bi sinirleri h<.:::ı1ıic nlr adam oldu de Fındıkhda heyetimizde 

O I ı o ur tarzın a ortaya ır r dd k B ·· b"l k kö - • • ı · 1 ılacekt r Talı"plerı"n k p zaman ar Fethi B., raki- yefendinin, pek sevdiği demok la ' 1 aa a tır. ugun ı e at , 1 aurn\I ıtırat etmış o maz mı- yap ı · ır ın-

tı 'binin elinden post koparmalı. rasinin hangi faslmda vardır? at~ .. r hı.. et H lk F ka lerden ziyade kasab~r~, ı.-... ;ım? bluı Sirkecide Demir kapıda 
e 'için, düşman ordusunun ba~ına Biz ise aksi dü ünüyoruz. k um .

0;'Y1 da lkt~ sırun sabalar?iın lljade büyük şehir Maamafih söyleyeyim: İn- Saraciye evinde ve tartna-
ıri 'geçerek vatan hudutlarına "i- B" b"' ük' k · · · k~ngdreabı lop anbiı. f k ar~;~- 1 !erlerde, büyük --1.irlerden :ri- un, arzusunun hangi devirde · h ti" • d - 1 • 

1 o ız o uy e serıyetın temız un e u unan r ır &Dl!? :oa- d ··ı...L 0";"'.:_. _ _._ k . kıl" .•. . b"l meyı eye mız e gorme en 
, ,

1 ren eski kumandanlara benzi- olduğunu, bu ekseriyetin bir - · i :• .. ._,,. ya e yu..-a meuenıyet m.,.,,.ez •! a m ap etbgmı ' emez. ve ihale saatinden evvel te· 
, d . . . n, sıyaa , ı«tılluı programının le . d .... 1.. k di · · A-'- ki • c yor u. Bu düşmanın ilk dli§ü- terbıye tasiıyesınden geçere" • .,..1 . • ••• ··ıd·· H" b" nn e goru ur ve en alDlft ~.sanıyorum arzunun ıra mm' atlarile hazır bulunma· 

• . F h" B . . .. . 'ı ..., ... ıarı aoruıu u. ıç ırmu- do" d • .. l 'ti . d ı· ldu" d k"k d ba• ıl ıecegı şey et ı eyın rakibi, Cumhurıyetin asıl a~ İlıfl!Veii h l"f bu l dahT gur ugu guze aan a arın m eye ga ıp o gu a ı a a ~ ı .. r• ( 444 ) 
il' 've onun hemen arkaı;mdan Fet olac4ğ:liı a~Üyor~uz 0 hal- da ~I ~·~~le, kikesas ar 1 ~ın kiıafı derecesinde incelir. Bir !ar. 
r hi Beyin kafası idi. __ _.. kı bu temiz fazilet kay' nag-ını · e 1 m ırdte,t çy~~~~~ıbö ... U·· muhitte atkın ne kadar yer İt· Nasıl ki sarho~luk ta böyle-

' t ·.- 1 .-r--~ ' DU yapma 1 ar. UUAU Ye 1 ·•· • ı k · • eli s· • ki h"ki !d " :i ı . ~'ri~ Fethi Beyin işte 0 söz dfldiği b" k"k. . h de I ga ettıgını an ama ıstersenız r. ız ıç ye a m o. u.g~-
.__ .. . . ır tet ı ıçın er şey n evve güzel san' atlarıuın aldığı inki- nuz müddetçe aarhot değılaınız 

r•, Muharrir diyor: sınıfın Cumhurıyetçı olmıyan- fikir ister ilim ister ve niha- f de . b kı Aka S ı.--1 k, :_ı.,:_· · · a 1 ~ · k 1 ' ş.a 1ecesıne a nız. ! , aı·....,. u ~ın nıe ve ua-
i - Fakat bu it.adar serbestli- arınm ve memıNtı ırı mış o- yet dikkatli ve devamlı bir ça- . . . ebe · •· de b 

' 1 1ğin tehlike olduğunu kabul et- lanl•rmın ve haris, serseri olan h,ma ister. O halde biz soru- mutdlak ıkurdet~e nd ıyıOne ~ed!~: dl enıse gal ettıgı an * 
•ı mez misiniz? lrticaın iktidara farının şerrinden, lesadmdan yoruz: Onlar tenkidi nasıl an· na . ~mde inkf;afu ur;;,..' ııruhır ıaı ar. 
a le - 'Ve ır.n e et.._ı un Fak b • h" b" . t 

• 1geçmiyeceğinden emin misi- urtulmaga çalıŞiyoruz. ' layorlar? .. Eğer onlarca muha- ki:;- .. .. 1 çirkin at u anı ıç J.J' ıçen a-
,niı? lşte bizim bu kontrolümüz lefet, mutlaka fikirleri bulan- olfe ınc: goret guze ~eydaoğ ran ı yin edemez. At~ta d~ böydledir. 

1 H . C . • d k li 1 fiki l an, emaye veya ıur u Ve yine nasıl ki aynı a amm 
ı - angı irtica? ümburiye- temız halk kitlesi u~zerine bu ınna , aenç ğe yanı• ı r er h"b' · k ı bül' bül' d • sa ı mı ap an veya e- b" h ) " ·• · " .. ; itin esası olan tefekkür hürriye- titreyişimizdir ki, Fethi Beye vermek, halkı yese ve emniyet- den 1 bir i "ld' ır sar oş _ugu ten! ıge~ 1;1? 

~ tini ihlal etmek te irtica degil serbest intihap olmadığı zan- sizliğe sevketmek ise, buna ş·~y~a k ki~ k ':· ku mum ve agladtan00birleds~r ';/· ~ . 
Y, midir? nını vermektedir. Bu intihaba memleketin tahammülü yok- .b.~ ~ yo . .J 1 .~e h":.ar ol~. A_tk!ar a Y

1 
ırk ıhnı 

y Halk Fırkası Cümhuriyet- karışıliyor demek değil Cüm- tur. Kanunlar ve memleketi edgı 1 ı~a .e
1
!
1
e ısdtı ba~ !d~ 0B.u°! sevınçlı hır hatıra0o aekr~ bruil°'~-IC' 1..· ı dk b k . . ' "d • l" · · ·· l · en ıptı a ar an ırı ır. ır a nuzda sklarsmız t ı ıuu• B . ~ı oma ı tan a ·a, mürteci hurıyet düşmanlarının halkı il ı are mes u ıyetını uzer erme k b" bekr' .bi . des ·t· ik · .. 

b 
·olan da odur. sat etmelerine lıalk ile istedik alanlar müsamaha yolunda da- 11 ' ır. 

1 
1 gı ırbia ıahne1.!t a_k~ınıza geld hçe g~z~dyahf gbü~ 

ı E d 1 . . . ' h ·ı · "J l y 1 mat caız o mayan r m u&· tırır Bunların angısı a a y ost ar, Ankara Cümhu- lerı gıbı oynamalarına müsaa- a ı erı gı emez er. a nız mu- 1 "b" .. 1• · r d' K" 
: 'riyetçi değil, Ankara mürteci, d ol d k · hatif gazeteleri takip eden bir tur ve 00 ar gı ı mupte asını yük ve daha laıvvet ı ır. ımse 
~ e _unmuyor eme tır. 1 ed" . B nereye sevkedeceği pek :es- tayin edemez. Bence en kuvetli 

Ankara telekkiir hürriyetinin Musaadı: olunmıyacaktır. genç tasavvur ınız. u ııenç- .. 1 D rl ki· ... ·· d d" k 1 • : düşmanı .. . Hayır, bu sözlerin Fa/"h RIFKI te meırıleketin idaresine ve bi- tırı emez. e er · tfret gu- aşk, en çok devam e en ıı- , a 
~) __ 

1 
naenaleyh memlek;tin ~.lİsine hKeri iide~i te1myiz~ mt e~ak\ td":.,, bimizi en çok hırpalayan değil. 

/' 1 fA] 1 a b' · t k b umar ul\ oy E', t:ş.; a oy <. ır. A k .. ki" 1 k · · 'ki 
,

1 c rşı ır emnıye arama ey- ·-· . l I ş , sure ı oma ıçın ı 

~ l "' l 1~1_ m~ lll ~.~ . -. huc!edir. Adi İsnatlar, iftiralar Sevdıgı~ız za~ar n_ası 0k';1Y0~- müptelası arasında her itibarla 
~ r ._:_ 'fJ!i/~ ~ 919 dlft~ fı ve uydurma haberlerle dolu o- 5 ';1nu.z. ana soy ey~z, . ımsı- kefaet ister. Bir ihtiyarla 

- - · - - :;ı;;:ııııı.., -- lan bu gazeteler- sanki en saf nız sıze haber vereyım. Zıra atk bir gencin, bir çirkinle 

D ... z ıSchmellı· og du·· nya boks ruhları ifsat için' kurulmuş bi- ~;iya_k~ biı· ı;:ıvve~ o~m~~-bas~ bir güzelin, velhasıl her hangi 
_ rer makinedir. Halbuki bu 1 e sızı~ sat m~ a. . ".' ayı sı itibarla küfüv olmtyan iki mah 

memleketin bütün ümitleri !er. HakiJ? ~~yebnızı ve ru· lii.k arasında infilak edecek aşk 
~ı,. şampı•yonu oldu gençliğindedir. hunuzdaki aızlı tabakaları mey hadisesi, sürümlü olmaz. Zira 

1 
'. Bu kadar kan ve can bahası- a,k dalgalanır ve irtifamdan 

na yaptığımız inkılabın müda- mittir. Son rouncl iki dakika kaybettikçe itıkların gözünde-
.. ~LEVELAND, 4 (A.A.) -
;; onney'den inhilil eden cihan 
- s fampiyonluğu maçı Ame-

.ilca fUDpiyonu Stribbling ile 
fJ 4.lman tampiyonu Schmellinır 
, ırannda bu&'Ün 40,000 seyirci· 
6 ıin huaurunda yaprlm11tll'. Bi
- inci round Almana müaait o· 
k ,arak geçmİf Ye Stribbiinı'i ip-

ert:' sürmüthir. lllinci round'da 
•• ,aütekabil bir kaç tomruktan 
_ ,onra Amerikalı hücuma aeç

ıniştir. iki taraf aruında muva 
~:ene hasıl olmutUır. Üçüncü 
•e dördüncü roundlar Anıerİ· 
•alının lehine bitmi!tİr. Bu iki 

ıl ouncl esnasında Amerikalı Al
ul nanın kafasını 2 elite mütema
ıc •iyen yumruklamış ve Almanın 
h ıol gözü şişmiştir. Beşinci ro-

l
,,. nd müsavi geçmişti... Altıncı 

ound göğüs göğüse bir müba
, _ ıezeyi müteakıp Almanın tehi
r. ıe dönmüştür. Amerikalı biraz 
le iıuztarip gözüküyordu. Yedin

i round' da Alman ilk defa hü 
ma geçrek hasmının Tiicudü
tiddetli yumruklar iadirme-

ebaşlamıştır. Ameıilııalı gö-

ğüs ıöğüae bir mübarezeyi mü 
tealcıp aynlarak Almanın sağ 
gözüne müthiş bir kroıe indir
mit Ye gözünü yarmıştır. Alma 
nın burnundan ve gözünden 
kan plmeğe başlamıştır. Seki
zici roundda Amerikalı şiddet
li hücum ve bu round kendisine 
müsait geçmiıtir. Fakat dolaı
zuncu round tekrar Almanın 
lehinde olmuıtıır. Alman, Ame 
rikalırun çenesine indirdiği sert 
bir yumrukla hasmını sarsmış· 
tır. Onuncu rounddan itibaren 
Alman Schmelling bariz bir sa 
rette hasmı Amerikalı Stribb
ling' e tefevvuk etmit - hikim 
olmuştur. '.Amerikalı kan içinde 
olmasına rağmen 11 inci ve 12 
inci roundlarcla gayretle müca 
deleye devam etmiştir. Fakat 
her an bir az daha zayıfladığı 
ğı gözüküyordu. 13 üncü ve 
14 üncü roundlarda battan ata 
ğı kana bulanan Amerikalı şa
tırmış bir vaziyette Almanın 
önünden kaçmaca bqlamııtır. 
Alman bili inkıta humma hü-
cum etmi• ve aerek 'riic:udüne 

faasını; yalnız ona inanan ü- 46 saniye aürmü,tür. ki perdeyi kaldınnaaa bile in-
mitli ve nq'eli gençlerden baf· Tashih ve itizar celtir. O uman birihirine ba-
ka kimlere emanet edebilriz? kan iki se.-duede aralanndaki 

Diin neıredilen yazımda bazı: uygunıuıdulh• az rok aörürler 
Siirt Md>'usu hatalar olmut ve yazımın mi- .. - " " 
MAHMUT nasını çok deiittirmittir. Bun- ve bu ... a9k ocağına düşmÜ! bir 

------------- !arı tashih eden.k karilerime buz parçasıdır.,, 
ve gerekse suratını kısa krote
lerle delik dqik etmiştir. Onbe 
tinci roundda Alman, Amerika 
lıya seri halinde müthiş yum
ruklar indİrmİftİr. Amerikalı 
mukavemetten düterek kat'iy. 
yen mücadele edemiyeCek bir 
halde bir köşeye yıkılmıştır. 
Hakem saniyeleri saymağa bq 
lam1fbr. Onuncu saniyede A
merikalı son bir gayret ıarfede 
rek ayağa kalkmak ve niabetsiz 
mücadeleye devam etmek iste. 
mittir. Fakat Alman boksör 
hakeme dönerek artık bir bo
ğaşlunadan batka bir teY ol
mayan musaraayı durdurması
nı söylemiştir. 

Bunun üzerine hakem Ame
rikalının muaaraaya devam ede 
miyecıek bir hale ııeldifini bil
direrek Almanı ealip ilin et-

beyanı itizar edeıim. Cenap Şahabeddin Bey, afka 
yazımın birinci sütununun dair dütiina!lerini böyle bitir

dikten sonra: 
son dokuz satm törle olacak- _ Ötekiler ne ıöylediler ba-
tır: 

kahm? Diye sordu. 

- Mesela Sezai Bey aık için 
o dü,ünülmez bir düşüncedir 
diyor. 

(Mademki oynanan bir tam
piyonadır, nasd olur da iki la
lam anlatır ve ti bir sene evvel 
tesbit edilmit bir proaramı a
lakadar tctkilitm nzaıı olma
dan boaabilir? Şayet bozarsa 
o letkilitm ne hükmü kalır?) 

Cenap B.in yüzünü buruştu
rur gibi olduğunu hissettim: 

- A.nlaııldı, romantik, ro
mantik ... Diye söylendi, görü

Diğer yanlıt ta makaleoin yorsunuz ya... Ben çok maddi 
son b~ş satırıdır. O da şöyle dütünüyorum. 
olacaktır: Şimdi ben de düşünüyorum: 

(Şurasını da unutm;ı.mak j Aşkı bu kadar maddi gören 
lazımdır ki, memleketteki fut- doktor bir zaman: 
bol yalnız Galatasaray _ Fener- Birlikt• t.rkı cism•delim '""" b;r gec• 

bahçe inhisanna tabi değildir. M-.ti gaum iken 

Onda batka kulüplerin de hak- Kursun b•hJr, rubunıuz üstüne f:1'llce 

Ja vardır) Bir ı~rbei !:emen 1 
\il. O. M. Salahaddin 

* * * Manisa ve civanndaki 
askeri kıtaabn ihtiyacı olan 
gaz ve sade yağı kapalı ıarf
la mtlnaka1aya konmuştur. 
ihalesi 25-7-931 cumartesi 
günü saat 15de Menisadaki 
askeri sahnalma komisyo:lun· 
da yapılacaktır. TaliplerİD 

( ıartnamMini Fındikbda he
yetimizde g6rmeleri ) tart
name almak ve münakasaya 
girmek üır:ere teıııinat ve tek
lifnamelerile birlikte mezkiir 
komisyona müracaatları. 

(442) 

• * * 
5 temmuz 931 tarihinde 

ihale edileceği ilan edilen 
beş ton mazotun beher kilo
suna verilen dokuz kuruş 

fiat haddi itidalde görülme
diğinden ihalesi 12 temmuz 
931 pazar günü saat 14 de 
yapılmak üure talik edilmiı
tir. Daha qağı j'iatla talip 
olanların ,...tuame)'İ fındıklı
da beyetimiz!e görmeleri '" 
ihale saatinden evvel tellli
natlarile birlikte hazır bulun-
maları. (443) 

• • * 
Urfa ve Siverekteki kıta

abn ihtiyacı olan 4 kalem 
yem ve erzak 16-7-931 per
ıembe günü saat 10 da ve 
3 ka!em yem ve enak 20-7-
931 pazartesi günü saat 10 
da kapalı ııarfla münakasa
ya konmuttur. İhaleai Urfada 
askeri aahnalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname almak ve teklifle
riai vermek üzere teminat· 
lariyle birlikte ınezkiı r koınis· 
yona müracaatları (408) 

• • o 

Suruçdeki kıtaat ihtiyacı 

için üç kalem erzak ve ya· 
kacak kapalı zarfla miinaka
saya konmuştur. ihalesi 21-
7-931 sah günü saat on beş
te suruçta askeri aatına'ma 
komisyonunda yapılacaktır • 

(evsafı hey'etimizô., mevcu 
tur) taliplerin ıartname 
mak ve münakasa)"& git . 
Uzere te~~ ~e leklifnam 
:Cr'le birlikte suruçte mezk 
komisyona müracaatları. (72 ...... 

Askeri kıtaat hayvani 
ihtiyacı için Arpa ve kuru o 
kapalı zarfla münakasay 
konmuştur. bıaıesi 12 te 
mw: 931 pazar günü Uşak~ 
Alkeri sabnalma komiıy 
nunda yapıliıbaktır. Taliple
ria prtııame almak ve mil· 
nakaaaya girmek üzre temi
nat ve teklifuamelerile meı· 
laur komisyona müracaatları. 

(414) 

*** Re'selayin Hudut taburu 
ihtiyacı için üç kalem erzak 
kapalı zarfla mlinakasayl 
konmuıtıır. ihalesi 8 temmuı 
931 çarpmba gtinü Mardindı 
askeri sabnalma komiıyo

nunda yapılacakbr. TalipleriD 
prtııame almak ve münaka• 
saya girmek üzere teminat• 
lariyle mezkür komisyona 
mllracaatlan. (405) 

• • • 
Bursa askeri lisesi il• 

fırka askeri hastanesinin ih· 
tiyacı olan koyun ve kuzu 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhaleai 25-7-931 
cumartesi günli saat 15 te 
Bursada askeri 1abnalma ko
misyonunda yapılacakbr. Ta· 
!iplerin prtuame ahn•k v• 
tekliflerillİ Yermek tlzre te
mlnatlarilyte birlikte mezk6r 
komi8yona mllracaatları. (417) 

• • 
Kiliı badat taburımlln 

ihtiyacı olan un kapalı zarfla 
minakasaya konmuttur. lııa
leııi 11 temmuz 931 cumar
tesi günü uat 14 te Kilis 
hudut tabar fnmıandanlığı 
dairesinde yapılacakbr. Talip
lerin prtname almak ve tek
liflerini vermek üzere temi
natlariyle birlikte mezkiır 
tabur kumandanhğına müra· 
caa tları. ( 416) 

• • • 
Ordu i~tiyacı ıçın oııalh 

kalem eczaY1 bbbiye, dört 
kalem kodak veya ağfa firm
leri, bir kalem katkiit ayrı 
ayrı prtnamelerde oldukları 
halde6-7- 931 pazartesi günü 
saat 14, 14,30. 15 de pazar· 
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartnameleri hey'etimizde göı 
nıeleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlar ile hey' eti• 
mizde haz r buluıımaları.(438) 

• 



tır. 

----

Fosfatlı Şark ayıf ve iştiliasız 
olanlara 

Malt hulasası kullanınız. Her 
eczanede satılır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:--============~-===-=-~~~~~~~---~ 

S hh ki k Askeri lise ve orta mektep- 111•---------------------• 
ı atinizi, çocu arınızı, yeme - ıve kayıt ve kabul prtı.... ı Bütün dünyada tercihen kullanılan 

ıerı.nı"zı" ve kendinizi muhafaza 1 - 931 :932 senei dersiye 
için yalnız Erzincan ve Kon-

edİnİı: ya As. Orta mekteplerinin 
alhncı sınıflarına meccani 

Sinek tahta kurusu, pire, bit, güve ve emaall leyli talebe alınacaktır. lhti-
ha>ıarat ~ehlikell hastalıklar tevlit, yemeklerinizi yaç görülürse yedinci ve se-
tel~s eyler. Uykunuzu kaçırır, rababnızı selbeder. kizinci sınıflara alınacaklar 

ayrıca ilin edilecektir. Bu 
mekteplere talip olanların 

doğrudan doğruya ve ya as
kerlik şubeleri vasıtaıile 

mezkür mekteplere mllraca
atları lbımdır. 

FAYDA 

flffNN llAllKAJllll I 
ltt.&.,lllf ~Mrl 
IMllV rt 1111/ ta 
,,, "'" lftf ,.., 
"'111Jlı t•fİFIJ/A .. 

BiLUMUM HAŞAR 
IH/ll'f 4/f PoJt 
IAllÇO'"I 

""Wt (CIA Oll'O 

• 
'fU MU R1' A LAl\\l 
BERABER MAHVEDE ~~!! ..... ~ . . . ......... ~·!· 
Haşarattan ve hastalıklardan ve lıtıraptan kurtulursunuz. 

.f' AYDA haşaratı yumurta ve tohumlarile beraber kat'iyyen 
•imha ve ifna eder . . Yerli malıdır. Türk zekisı, Türk amelesi 
ve Türk parasile yapılmış olup daha müeuir, daha mühlik 
olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke yapmaz. 
Kokusu hafif ve IAtiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. 
Bütün devairi devlet, ecnebi müessesat Seyrisefain, Şirketi 
Hayriye, Hastaneler, Hilaliabmer, yatı' mektepleri, vapur 
kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan Ford kumpan
yası, büyük oteller, Bursa hamamları, Yalova kaplıcaları ve 
bütün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. 

FAYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemletip 
bayıltmaz. Kat'i olarak öldürür, ve haşarat bir daha diril
mez. Aksini iddia edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı rck
lamlanna aldırmayalım. 

Kutusu SO, büyük 7S, bir kiloluk ı2S, pompaııı 7S 
kuruştur. Hasan ecza deposu. 

Devlet Demiryolları İdaresi ilanları 
Haydarpaşa - Eskişehir battı üzerinde Bozöyük istasyonu 

civarlnda 2S7 ve 2S8 nci kilometrelerde vaki taı ocağından 
çıkarılacak4000M" Balut ihraciyeai kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. 

Münakasa 2S Temmuz 93ı cumartesi gihıü saat 15 de 
Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını aynı giidne saat 14 30 kadar münakas 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdı~. a 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
k~~ada veya Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik ede
bılırler. 

.,. .,. .y. 

B!r sene z.arfı?da lJerınce limanına gelecek malzemenin 
tabmıl ve tahlıyesı kapalı zarfla münakasaya k t M"" k onmuı ur. 

una asa 22 temmuz 93ı çarşamba günü saat ıs de 
ı\nka:_ada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Mkkakasay!1 iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muva at temınatlarını aynı glinde saat ı4,30 a kadar mü
nakasa. komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
A kTalıpdler münakasa ıartnamelerini beş lira mukabilinde 

bil~ 1ara a ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik ede
ır er. 

Şirketi Hayriyeden: 
B • . . 
oga~ıçı vapurlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

p~z~rtesı sabahından itibaren tatbik olımacaktır. Tarifelar 
gışe erde satılmaktadır. 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 

6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
200,000 Liradır 
Ayrıca: 50,000 - 40,000 
2s,ooo ·ıs,ooo - 10,000 

LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

2 - Talipler çok olursa 
müsabaka imtihanı yapılacak 
ve mtiaahakada kazananlar
dan ihtiyaç niıbetinde alına
cakhr. 

3 - ikinci devrelere ( 9, 
ıo, ı ı ) sınıflara kadronun 
mlllaadesi nisbetinde talebe 
alınacaktır. 8 ı devreye talip 
olanlardan tıbbiye, eczacı, 

kimyager smıfları için de ta
le"be alınır. 

4 - ikinci devre talipleri 
Borsada ukeri liseler mti
dürlüğüne ve lstanbulda aa
keri liseler müfettişliğine mü
racaat edeceklerdir. 

S - İkmal imtihanı olan 
talebe ikmal imtihanını ken
di mekteplerinde bitirdikten 
sonra müracaat edebilirler. 

6 - Lüzumunda yapılacak 
müsabaka imtihanı için muh
telif mahallere çağınlacak 
talebenin azimet ve avdet 
harcirahları kendilerine ait 
olacak ve müsabakayı kazan
mayanlar ve ya muvaffak 
olupta ihtiyaçtan fazla kalan
ların hiç bir güna hakin ta
lebe ve şikayetlere hakları 

olmayacaktır. 

1 - Kayıt ve kabul için 
temmuz nihayetine kadar 
müracaat edebilirler. ikinci 
devrenin ı 1. nci sınıfına gi
receklerin kaydı ve müsaba
ka imtihanları temmuzun ni
hayetine ve diğerlerinin 14 
ağustos 93ı tarihine kadar 
ikmal edilecektir. 

8 - Kayıt ve kabul şart
larının tafsilatı askerlik da
ire ve şubelerine ve askeri 
mekteplere gönderilmiştir. 
Arzu edenlerin mezkiir ma
hallerden öğrenmeleri lazım
dır. 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

ıoo ton Elektrolit tutya 
6, S ton Nikel 
Yukarıda yazılı malzeme 

ayrı ayrı kapalı zarf usıılile 
9-9-1931 tarihinde saat ıs te 
ihalesi yapılacaktır. Talipleriıı 
prtnameyi almak için Anka
rada satına'ma komisyonuna 
müracaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarm 
komisyona tevdi eylemeleri. 

(2878) 

28·6-931 tarihinde kapalı 
zarf usulile münakasası icta 
kılınan 48280 kilo imalat çe· 
liğine teklif edilen fiyat ba
balı görüldüğilnden pazarlıkla 
20-7-93ı tarihinde saat lSde 
alınacaktır. Taliplerin zirde 
yazılı vesaikle yevmi mezkür
da müracaatları. 

1 - Ticaret odasında mu
kayyet olduklarına dair ve
saik. 

2 - Analiz raporu. 
3 - Bu çe~iklerin DiN nu

maralarına muvafık olduğunu 
tahriren bildireceklerdir . 

(3011) 

-• Dr. IHSAN SAMI -

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilat

larına karşı pek tesirli ve 
taze aşıdır. Divanyolu Sul

tan Mahuwt tilrbesi 
.. _~ No. ı89 ---

3 günde daha 
beyaz dl•ler 

K 01.YNOS"ua mükemmel 

muzadı taaffün köpüiü 

fena ve •ar•rmıt dltlerl 3 

tıünde birbirinden beyaz 3 

levın kesbetmealne medar 

olur. Sarı tabakayı izale ve 

dltlerin minesini bozmak· 

eızın pa.rlaklıjını zahire 

lhrac eder. 

• Ditleri çürüten butün müh· 

ilk atız mikroplarını oldürür. 

Kuru bir fırçada bir santim 

mlkdarında koymak klfldlr. 

3 tıün sabah ve ak~am teo· 
l"übe ediniz. Derhal farkını 

tıörlt<lek•inlz. 

""'""" depos• , ti. FARAcl 
Yeni Vollo ha, tsıı•ut · 

" 

Haydarpaşa Emrazı 
lstilaiye Hastanesinden: 

Müessesemizin bir senelik 
ihtiyacı olan zirde cins ve 
mıktan yazılı yirmi yedi ka
lem erzak münakasa suretile 
ayrı ayrı mübayaa edilecek
tir. Talip olanlar mezkiır er
zaka ait şartnameleri her gün 
Haydarpaşada kain müesse· 

66 
nedir? 

Acele 
Sahlık veya kiralık 
fotosrraf ane atelyesi 
Beyoğlunda istiklal cadde

sinde 340 numaralı foto 
Pera dahilindeki fotografane 
levazımatı satılık veya kira
lıktır. Bina ise kira ile devr
o'.unacakhr. Taliplere her 
huauıta suhulet gösterilir. 
Müracaat: Oda bap Haçik 
efendiye veya Bristol otelin
de muhasebeci Zülfikar Beye. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Gümü~yu hastanesi ıçın 

20,000 kilo koyun etine ve
rilen tiat p- ~alı gllrüldüğlln
den yeniden kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 21 - 7 - 93ı saat ı6ıf'a 
yapılacaktır. Tailpleri yevmi 
mezkiırda tarifatı kanuniyeııi 
dahilinde mektuplarını vakti 
muayyeninden evvel komis
yona ita etmeleri ilin olunur. 

semizin idare memur :uğun- l ::;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~p;;;p;iİ 
dan ve münakasaya iştirak 1 
etmek üzre teminatı muvak: 
katelerile birlikte ı8 temmuz 
931 t rihine miisadif cumar
tesi günü saat 14 te Galata
da Kara Mustafa paşa so
kağında lstanbul lımanı sabi
li sıhhiye merkezinde müte
~ekkil ihale komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

MiKTAR 
Azami Asgari Cinsi 

200J ısoo kilo sadeyağı 
600 400 .. zeytin yağı 

4000 3000 .. pirinç 
SOO 400 " makarna 

1200 ıOOO " tuz 
2000 lSOO .. soğan 
2600 ısoo .. şeker 

(Avrupa malıdır) 
1750 lSOO " sabun 

600 500 " soda 
2000 1600 " p~tates 
800 600 " kuru fasulya 
400 300 " nohut 
200 ıso " şehriye 
200 150 " pirin çunu 
300 200 ., kuru kayısı 
300 2SO " tereyağı 
500 400 " reçel 
6SO 600 " beyaz peynir 
:SSO 300 ,. mercimek 

30000 25000 adet yumurta 
200 100 kilo kuru bezelye 

14000 ı3SOO ,. ekmek 
800 7SO .. francela 

7SOO 7200 .. koyun eti 
8000 7700 ., süt 

ı 7000 ısooo kise yoğurt 

Devredilecek ihtira beratı. 
Sür'atle müteharrik vesaiti nakli· 

,.ede alelbuıuı tayyarelerde m.,.net 
yerleri ve ıilahları intaaı hakkındaki 
icat için ıınai müdüriyeti aliyeıinden 
iıtibııil edilmiı olan 19 temmuz 
1926 tarih Ye 687 numaralı ihtira 
beratı bu kere batkımna ferağ veya 
hut icara verileceğinden mezkur ib. 
lirayı şatın almak veyahut isticar et 
mek arzuıunda bulunan zevatın fı
tanbul Bahçekapı Tat Han No 43-48 
de mukim vekili H. W. !STOK E
fendiye müracaat etmeleri. 

HACI FiDAN -
Merhumun halefı 

FENNi SÜNNETÇi 

M.EMiN. 
En zor sünnetler kat'iyen 
acısız ve seri ya pıtır. Beşik-
1 a< Miiz~an Latif •nın.?a 

No. 1 

KARADENiZ POSTASI 

YlTlN 
vapuru 

8 Temmu~ 

ÇARŞAMBA 
günli tam saat ı 7 de Sirkeci 
nhhmından hareket ede· 
cektir. ...... ------·ı 

NAiM VAPURLARI 
lzmir postası 

Haftalık luks ve sürat postuı 

ADNAN 9 v.;:~':uz 
Perşembe f~°te c:~ 
lata rıhtımından hareketle 
doğru İzmi're ve pazar günü 
lzmir' den lstanbula hareket 
eder. Tafsilat için Galata 
gümrük karfıııında Site Fran
sez hanında No. 12 Acanta
sı: Şarl Sumaya müracaat. 

Tel. B. O. ı04l 

ALEMDER ZADE MEH
MET VAPURLARI 

Lüks ve seri Karadeniz 
poataıı 

B ··ı t VAPURU u en 6 temmuz 

Pazartesi 
günü akşam ıaat ı8 de 
Sirkeci rıhtımından hareket 
edecek iskelelere azimet 
ve avdetle uğrayacaktir. 

Yük ve yolcu için Sir
kecide V czir iskelesi sokok 
karfısında No. 61 acenta
sine mllracaat. Tel. 2103ı 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENT ASI 

~:;~:~1ıANKARA 
vapuru 8 Temmuzda muva
lat ve lstanbul ile Marmara 
limanlarından Anvers, Roter
dam, Hamburg ve lıkandi
navya limmları için efyayı 
t icarıye tahmil edecektir.Taf
s:iat için Galatada Frenkyan 
hanındaki acentalığa müra
caat. Telefon Beyoğlu 2274 

Filmini Kullanınız 
' 

Kopyalarınızın VELOKS kiğıdına 
basdmasına iarar ediniz. 

Kopyalarda VELOKS kelimesinl 
arayıp emin olunuz. 

Deniz Levazım 
misyonundan: 

Sahnalma ko-

6500 
S200 
3SOO 

kilo 
.. .. 

K6aele l 
Vakete 
Amerikan vidala11 

Kapalı zarfla 21 
temmuz 93ı ula 
günü saat ıl de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazıh 8500 kilo 
kösele S200 kilo vakete 3SOO kilo Amerikan vidaluı kapalı 
zrf usulile münakasaya konulmuıtur. Mllnakasa gün ve saati 
olmak üzere tayin edilen 93ı seneli temmuz ayımn 21 inci 
salı günü saat ı ı de teklif edilecek fiatlar muvafık görül
düğü takdirde iba!e edileceğinden şartnamesini almak iste
yenlerin her gün ve vermek isteyenlerin mllnalr.asa gün ve 
saatinde Kasımpaşada deniz müzesinin umum kapısı llatiin• 
deki deniz levazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

l_I_st_a_n_b_u_l _B_e_Ie_d_i.;.y_es_i_il_in_l_a_rı__.\ 
Belediye için pazarl ıkla 8ıSO kilo benzin sabo alınacak

tır. 24 saat zarfında ben:r:inlerin yarı11, üçüncll gün nihaye
tine kadar da hepsinin teslim edilmesi şarttır. Benzinleri.ı 
dereceli 0,730 dan 0,740 kadardır. Pazarlığa girmek iste
yenler 300 lira teminat akçesi getirmek şartile Temmuzun 
alhncı pazartesi günü saat onbeıe kadar Levazım müdürlü
ğüne gelmeleri. 

iktisat Vekaletinden: 
100 kilo sulfat dll lstiriknin prtnameli mucibin~e !;apaiı 

zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartname
yi almak llzre şimdiden Ankarada İkhsat vekıi.leti ınübayaat 
komisyonuna ve lstaubulda ziraat müdllrlüğüne müracaat 
etmeleri ve milnakasaya iıtirak için de yevmi ihale olan 20 
temmuz ı931 pazartesi gününe kadar bedeli ınubammeni 
olan (5000) liranın % 7,S üzerinden teminah ile birlikte 
teklifnamelerini mezkiir komisyona tevdi eylemeleri ve yevmi 
mezkürda saat ıs de de komisyonda hazır bulunmaları ilAıı 
olunur. 

Tütün inhisarı Umu
Oıi müdürlüğünden: 

Fabrikalarımızın ihtiyacı için pazarlık ıuretile ( ıSOOOO ) 
bobin siğara kağıdı alınacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek 
isteyen fabrika ve müesseselerin nümune ve praitimize mu. 
vafık verebilecekleri kiğıtların nilmımelerini ıs ağuato• 931 
tarihine kadar leva:ı:ım idaresine verip muayene ettirmeleri 
lazımdır. 

Bu tarihten sonra vaki olacak müracut ve getirilecek 
nümuneler bu münakasa için muteber değildir. Nümune ve 
terait hakkında izahat almak üue her gün Cibalide levazım 
müdiriyetine müracaat olunabilir, 

Deniz Levazım 
misyonundan: 

Satınalma ko-

ı2000 ton ekstira rekompöze kömür 29 t(mmuz 93ı çar• 
şamba günü saat ı ı de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

De~iz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda . yazılı 12000 ton 
ekstra rekompöze kömür münakasaya konulmuştur. Müna
kasa zamanı olmak üzre tayin edilen 2'.l temmuz 931 çar
şamba günü saat ı ı de kapa~ ı zarf uıulile teklif edilecek 
fiatlar muvafık görül:!üğii takdirde ihale edileceğinden şart
name almak isteyenlerin her glln ve vermek isteyenlerin 
ihale gün ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi umum lra
pııınm üstüodeki deniz levazım aatınalma komisyonuna mil• 

racaatları. 

Galata ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

10200 kilo Mukavva kutu hurdalan. 
Gümrük anbar ve antrepolarında bulunan balida mıktarı 

yazılı mukavva kutu hurdaları 6-7-931 tarihincicn itibaren 
20 gün müddetle bilmüzayede satın a:ınacai"ın.an taliplerin 
ahş komisyonuna müracaatları 
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LINCOLN 

pterıldiği reçhı~e ı ve zirai kudret gtın
bte va111ti. nakltJ i f ord fabrikasında~ 
derdiğini re latınbulldak taksi ziraı 
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