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2 net sahifede: -.-
1 - Herler ve ıon haberler. ı 8 

3 Uncu sahifede: 

1- Kavun karpuz ihracı 
lçlıı faaliyete gcçlldl • 

2 Bir kil ve bir 1okat 

i 4 

• • 1 
: l 

insanı na!i:.ıl katil t'der 
i .. tıhkak varakafurı gün~ 
dtrlllyor. 
Asri hamam 
4 lincU sahifede: 

l'tlek. 
Roma~ • 

Ders 
Gibi 
.Nutuk 

Kral . Feysal Hz. merasimle karşılandı · 
• 

·- -
Bir gazetenin haaletleri hak

ında bizde en güzel vecizeyi 
ir münasebetle İsmet Pş. söy
ern.iıti: 

Reisicümhur Hazretleri tarafından dün akşam Kra!· Hazretleri 
şerefine verilen- ziyafette samimi nutuklar irat edilmiştir 

~----------------_;_ ______________ ....;_ ________________________________________ ~ 
•iyi ve açık görmek, bir ha

[iı:n gibi hükümlerinde adil ol- ' 
n..,ğa çalı!jmak, memleketi 1 
ıeııdisi idare ediyormu!j gibi 
ne 'uliyet hissi taşımaktır.,, 

Büyük Millet Meclisinde 
natl1111at meselesi etrafındaki 
niınakata esnasında irat etti
ıi QJanjistral nutku ile delsmet 
>a§a, yalnız mükemmel bir 
;iinıburiyetçi değil, ayni za
nattda bizde matbuat meselesi
ıi en iyi kavramış bir devlet 

Çankaya mülakatı kırk eş 
dakika devam etmiştir: 

Kral F eysal Hazretleri Ankarada 21 atım topla 
parlak bir surette istikbal edilmiştir 

amı olduğunu göstermittir. ( 
ünakata esnasında bazı Ziyafette Gazi Hz. ile 
erem meb'usların §iddetli 

1rini haklı bir hassasiyetin ANKARA, 6 (A.A.) - Irak 
'i ,,i telakki etmek lazımdır. Kralı F eysal Hazretlerile mai
)iğer bir kısım meb'usların da yellerini hamil olan hususi tren 
nu alif gazetecileri hudut ha- bu sabah saat 11 de şehrimize 
ic ne çıkarmak gibi bir tedbir muvasalat etmiştir. 
a\siye etmeleri, ayni hauasi- Reisicümhur Hazretleri ve 
etin daha kuvvetli bir tezahü- maiyetleri, Türkiye Büyük Mil 
ünden başka bir şey değildir. let Meclisi Reisi, Başvekil Pa-
ylardan heri şuursuz bir neş- şalar Hazeratı, Hariciye ve Da 

iyat devam ediyor. Siyasi mes- hiliye vekilleri Beyfendiler, An 

Kral Hz. tarafından nutuklar söylenmiştir. 

-..... • 

!astaki dairesine ini ve bir 
müddet istirahat buyurduktan 
soora avdet buyurmuşlardır. 

Kral Hazretleri, avdetleri es 
naaında Reisicümhur Hazretle
rini otel methalinde tekrar teş 
yi etmitlerdir. 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Gazi Hz. Kral F eysal Hz. ni 
saat 16 da Çankayada kabul et 
mişlerdir. Çankaya mülakatı 
45 dakika devam etmiştir. 

Mülakatta Irak Başvekili Nu 
ri Paıa ile Hariciye Vekili Tev 
fik Rüştü Bey hazır bulunmuş
tur. 

!eri ne olduğu tebellür et- kara valisi, Hariciye Vekaleti 
nek şöyle dursun, haftadan birinci daire ve protokol umum 
taftaya, hatta günden güne de- müdürleri, Irak sefareti erkanı 
:işen, gih Montesquieu' den Kral Hazretlerini istikbal et 
ı&h Kari Marks'tan dem vuran mitlerdir. Bir piyade taburu is 
ıir takım ınJh<ırrirler, matbuat tasyonda merasimi ihtiramiye
•ı' ·riy~·.i gibi mukaddes bir yi ifa etmit ve Riyaseticümhur 
nefh..ım" istinat ederek, kalem muzikau trenin vusulünü müte Reisicümhur Hz. nin 
ıynatıyorlar. 1ıo.giltere gibi, akıp lrak martını çalmıttır. Mu ziyafeti 
merika ve Fransa gibi, siyasi hafız alayından mızraklı bir sü Kral Feysal H•. ANKARA 6 . (A.A.) - Re-

nücadeleye alııımış olan mem- vari müfrezesi istasyon karşı- liki olurken 21 atnn topla ıe- isicümhur Hazretleri tarafın-
eketlerıle ancak mizah telakki d k d İ • sın a or on yapmıc ve birmik liınlanmıfhr. atasyon "fürk ve dan bu ak t 20 30 da 
dilebilecek ilimle alakası olmı- y şam ua • dır piyade efradı istasyondan Irak bayraklarile süslenmi• ve Kral Feysal H ti · •erefı"ne 
an birt ~kım safsatalar bizim Y azre en Y Ankara Palasa kadar olan yol iatuyon dahil ve haricinde ve A k P ) b' · fet k İyas'ı hayatımıM tevfik edil- n ara a asta ır zıya e-

üzerinde aı·alıklı olarak mevki aii .. ergihta toplanan halk Kral •ide edı·ım· t. Zi f tt Kral 

Matbuat 
Kanunu 
Muaddel şekil bu 
hafta heyeti veki

lede tetkik edilecek 
Ankara, 6 (Telefonla) -

Matbuat kanununun komis
yonca hazırlanan muaddel 
şekil bu hafta içinde heyeti 
vekilede tetkik ve müzakere 
edildikten sonra müstacelen 
meclise sevkedilecektir. 

Aldığım malümata göre 
yeni kanunda müdürü mes' -
üllükler kaHırılmakta, mes· 
uliyet sahibi imtiyazlara Ye 
yazı işleri müdürlerine teTdi 
olunmaktadır. Kanun daha 
tedabiri maniayı ihtiva et
mehtedir. Tadilat yapı tması 

muhtemeldir. 
(Başvekil İsmet Pş. nın 

matbuat hurriyeti hakkın
daki mühim natkanun 
mütebaki aksamı iç sahi
felerimizdedir.) 

Kırtasiye 
Levazımı 

Atka dair ne düş~nüyorsunuz? 

Ahmet Hişim Bey 
ı ne diyor? 
1 Devamlı aşk ümidi kalmıyanların aşkı· 

dır: çirkinlerin V«"' ihtiyarların aşkı ... 
"Göl saatleri., şairi Apartı

manının basit döşenmiş odasın 
da yirmi yaşında bir genç hara 
retile dolaşıyordu. Beni görün
ce, yalnız kendinin olan candan 
tebessümü dudaklarında, hay
kırdı: 

- Ooo .. siz ha.. hiç şüphe 
etmem ki anket için gelmedi
nız ..• 

- Bilakis, dedim, hiç 9üphe 
niz olmasın ki anket için gel
dim .• 

Durakladı: 

- Atk. .. benim bu vadide ne 
sözüm olabilir ki .• çirkin ve .. 

Sözünü yarıda bıraktım: 
- Bu kadar güzel bir san'at 

ruhu taşıyan adam, bir kere çir 
Devamı 2 İnci sahifede) 

Politika 
HUKUK 

1 . l 

Alımet H8şim Bey 
= 

ilmihal lal/arı oldu. Yeni mii
selles menfaat, hırs ve kindir. 

BUHRAN 
nesi la:ııCl gelen ahkam gibi o- Y ış ır. ya e e 
1 almıştı.-. Hazretlerini selamlamışlardır. Hazretler!

1 
Irak efiri Nuri Pa 

eri sürüldü. Bundan sonra it ıc ...... ı U---•lc;;..;. t. ......... J..... ... ı ... ıp n'"'ı ... :."'u.auı.1u1 .ııd:t.ft:'lıerı, 1'.raı şa ve maıyetı c.t.K.dn~, nuyuK 
ı•-•·., ___ 1-!1! r ___ , __ .o---

Hak. bu müsellesin dılıla
rından biridir: !kincisi vaziyle, 
üçüncüsü mes'uliyettir. 

lstibdat, vatandaşa, ne hak, . , 
Ne iktrsadi, ne siyasi, nema

li, bir asıl m~nevi bir bu1!_ran, 
riyoruz. Bu buhran bütün mü
esseselere dokunmakta, bütün 
genç ruhlara sari srtmasım veı 
mektedir. 

hsiyat vadisine döküldü ve Reiıicümhur Hazretlerine mü- Hazretlerini Ankara Pa- DevamI 2 inci sahifede) 
.okaklarda bile haysiyetli bir ,...., • .,,,, • .,,, .. ,.,,,.,,,,, ......... ,.,.. • ..,...,...,....,. ...... ......._,,,.,,, ............................ ...... 
ıdamın rahatsız olmadan din-

emeyeceği küfürler biperva 
ıazete sütunlarına geçirilmek
en çekinilmedi. Matbuat hür
·iyeti ve efkarı umumiye namı
n yapılan bu neşriyat, gerek 
matbuat hürriyetine ve gerek 
efkarı umumiyeye karşı açık 
bir hürmetsizlikti. Meclisin 
dünkü celseıindeki aksülame
lin şiddetini de buna atfetmek 
lazım gelir. 

Fakat haddi zatında ne ka
dar mucibi teessüf olursa ol
ıuıı, hadisenin, ismet Paıa gi
bi olgun bir devlet adamının 
ağzından bize siyasi ve içtimai 
hayatımızın en mühim bir der
dini nasıl tedavi edebileceğimi
zi öğretmek fırsatını bahıetti-

i için ayrıca terbiye edici bir 
fazileti de olmuştur. ismet Pa-

- . Devair 
Otomobilleri 

E:ncümenin karan 

Şurayı Devlet: Mahk~mei 
Temyiz reııderinm 

otomobilleri kaldırılacak 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Bütçe encümeni bugün tütün 
inhisarı bütçesini tekike baıla
mııtır. Resmi devair ve miiea
seaat ile devlete ait idare ve tir I 
ketlerde bulundurulabilecek ve 
saiti nakliye hakkındaki kanu

\ na tezyif edlhne küzere hüku-

1 

met. ~eclise bir layiha tevdi 
etmıştı 

anın dediği gibi matbuatın 
hürriyeti meselesi' bir hükiımet 
meselesi değil, bir millet mese
lesidir. İngiliz politikasının 
meşhur bir sözü vardır. Der ki: 

Maslak yolunda 
çarpışan otobüs
ler: Yukarda ya
ralı şoför Sala
haddin, aşağıda 

Bu Jiyih~ jandarma umum 
> kumandanlığı makmına -da bir 

Matbuatile en az meşgul olan 
h~k~et, siyaseten en olgun 
bır mıllete delalet eder. İsmet 
Paşa bu vecizeaile, yani mat
buat meselesinin bir millet me
ı~leai olduğunu söylemekle, 
bızde de vasıl olunmak i~teni
len hedefi işaret etmiştir. Bu 

Mehmet 

Belediyeciler münaka-
şa ederken beri taraft~ 
otobüsler çarpışıyor tuk Türkiye Cümhuriyetinin 

siy asi tarihinde yeni ve çok 
nurlu bir ufuk açan mühim bir 
merhaledir. Başvekil Paşa nut-
kile allitlak muhalif ·matbuata Büyükdere yolundaki kaza ma-
değil, fakat efkarı umumiyeye, 
hukukçularımıza, gazetecileri- azal/ah daha ~eci olabilirdi 
mize de derece derece vazife J ~ 

otomobil tahsisi hakkında idi. 
Bütçe encümeni layihadaki bu 
esası kabul etmekle beraber Şu 
rayi devlete, mahke~ei t.emyiz, 
divanı muhasebat reıslenne tah 
sis edilmif olan otomobillerin 
tayyedilmesini muvafık göre
rek mazbatasında bu kararı he
yeti umumiyeye arzetmittir. 

Filibe'de grev 
teşebbüsleri 

SOFY A, 5 (A.A.) - Men
sucat sanayi grevinden istifa
de etmek isteyen komünistler 
tütün imalat merkezi olan Fi
libe'de ameleyi bir tesanüt gre

punda ~hat verecPk 

Abdülhalik Beg 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Yarın fırka grupunda Maliye 
vekili Abdülhalik Bey lbrahim 
Alaeddin Beyin takririne ceva
ben izahat vercektir. Takrir 
mevzuu devlet dairelerinin kır 
tasiye levazımı meselesidir. 

Tramvay kazası 
ViYANA 5 A.A.) lki 

tramvay çarpı§mıf ve altısı a
ğır olmak üzere 30 ki§i yaralan 
mıttır. 

Paris müstemlekat 
sergisinde 

PARlS, 5 (A.A.) - Fele
menk hükümeti Paris müıtem
lekit sergisinde geçen gün yan 
mıı olan Hindi Felemengi pa
viyonunu yeniden İnşaya karar 
vermiştir. 

ve mes'uliyetlerini işaret etmiş- ı Belediye hiıliı otobüs talimatna
tir. ismet Paşanın çok iyi söy- meoini hazırlayacak. Halbuki latan
lediği gibi, asrın en müessir bulun içi dışı otomobiller kadar oto
vasıtalarından biri olan matbu- büılerle de doldu. Bunlar dar şoseler 
at h '" · etı" olmaksızın halk i- de ve ivicaçlı yollarda hiçbir kayit 

yi ihzar eden komisyonla daimi en
cümen bir türlü uyufamayorlar. O
tobüsler için komisyon cezai tedbir
lerin tiddetli olmaıını iıteyor. Me· 
sela talimatnameye ~yle bir madde 
koymak istiyor: 

vi ilanına teşvik suretile karı- r-----------
tıklıklar ihdasına çalıtmıtlar
dır. Hükumetin sureti mahsu
sada menetmesine rağmen ya
pılan içtima teşebbüslerinin po ı 
lis tarafından önüne geçilmiı
tir. Vuku bulan müsademe ne- ' 
ticesinde bir kaç jandarma taş 

urrıy b" ı d • ı d • · 1 du • unu far t ve şarta ta ı o ma an, agız anna 
aresının bu un g ze - kadar tıklim tıklım yolcu tatırlar-

mek ihtimali yoktur. Fakat ken, diğer taraftan bu talimatname
tnatbuat hürriyeti iyi kullanıl
mayan yerde memleketi salaha 
sevketmek mümkün değildir. 
Bilakis 0 memleketin batırıl
masını tacil eder. Bütün mese
le bu iki zıddı telif etmektedir. 

Bunun telifi ise gene yukanda 
söylendiği gibi, millet makanizması
hın kendi tabii aksülamellerile kabil 
oJabllir. Yol<sa idari tedbirler kar.ıt 

istibdada s_evkeden ıun'i ça.re1erdir 
ki bu ııünkü hükümetin devlet te
lakki ve zihniyeti bunu reddetmek
tedir. 

Bunun içindir ki, bu tarihi nut~ 
kun bütün memlekette netredilerek 
bütün milletçe okunması teklifi çok 
yerindedir. 

Ahmet ŞUKRU 

"Bir otobüı sahibi talimatnamenin 
her hangi bir maddesine mugayir 
hareket ederse otobüs kullanmaktan 
kat'iyyen menedilir.,, 

Daimi encümen ise bu ve buna 
mümasil maddeleri çok ağır bulduğu 
için, daha müsamahakar davranılma
sı lizım geleceğini ileri sürüyor. 

Buna mukabil komisyon da vu
kua g~len kazalann önüne geçilmek 

Devamı 2 inci sahifede) 

la yaralanmıtbr. 

Keza neticesiz bazı teşebbüs 
ler Selvinde de yapılmışsa da 
sükun her tarafta iade edilmiı
tir. 

Ermeniler 
Saryede müslümanlara 
yapılmış olan mezalime 
dair A . H. Beyin vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ermeniler 
Serlevhasile yakında 
"Milli.qet,, sütunlarında 

rir. Cümhuriyet, bütün hakla
rın vatandaş tarafından alınıp 

vazife ve mes'uliyet/erin hüku
mette kalması değildir. 

Bu da aşağıdan yukarı bir 
istibdat olur. 

Cümhuriyet vatandaşların 

hayatını kolaylaştıran değil, 
zorlaştıran, ağırlaşt1ran bir re
jimdir. 

Cümhuriyet vatandaşı, Ba
bıali caddesinde, Baba Tahir'
in mes'uliyetsizliğile gazete çı
karamaz. 

O caddede, kalp nişan yapıp 
satan Baba Tahir'in yerine, 
§İmdi, cümhuriyet prensipleri
nin kalp/arını yapıp para ceri
ne kalkışanlar kaim olmvştur. 

AHLAK 
Siyasiyatta edebiyatta ve 

bütün fikriyat işlerinde ahlaki 
bir tarafa atan geniş bir sınıf 
var; Bu sınıf içinde fazla genç 
görmek insana hazin geliyor. 

HUY 
Hususi hayatta bizi herhan

gi bir kimsenin elini sıkmaktan 
iğrendiren kusurlar ve huylar, 
siyasi, edebi ve fikri hayatta 
mübah olmuştur. Asillik ve 
mertlik gittikçe kıymetten dü
şüyor. Hakikat yalnız aranmaz 
değil, bulunmasından korku
lur bir şey olmuştur. 

Ne hak, ne vazife, ne mes'
uliyet, şimdi bu kelimeler eski 

Bu buhran, inkıraz günü , 
genç, münevver ve mütefekkir 
Türk gençinin kainat ortasın

da kendini yapayalnız, artık 
bütün ıstırap ve zilletlere mah 
kum gibi, tek başına, evsiz, ek
meksiz ve ümitsiz hissettiğ' 
giin ba.~lamıştır. 

Mazinin temiz hatıraları, 
bu gençe, felaketin müsebbibı 
ve mes'ulü gibi göriinmllştür. 
O gün bahtiyar olanlar, yalnız 
ahlaki, namusu ve haysiyetı 
reddetmiş olanlar, çalmış, do· 
landrrmış, gazbetmiş olanlaı 
idi. 

Bu mazinin ezdiği, yıprattığı 
maneviyetler, ancak, mutlaka 
gelecek olan güzel istikbale 
iman heycanı ile tedavi oluna 
bilir. 

Tarif edilmemiş, şekli bulun
mamış, müphem ve bulanık bir 
şüphe, ahlakta her türlü istik
rara engel olmaktadır. 

Çürük bir dişin ağrısı gibi, 
çürük bir ahlakın şüphe nöbeti 
Türk Cemiyetini bir çok liya
kat ve istidatların yardımın
dan mahrum bırakıyor. 

Gençliğin yeni bir organiıa~ 
yonu lazımdır. 

Falih RIFKI 

Bu sene lstanbul Hukuk fakültesinden 120 genç mezun o'
maktadır. Bu sınıfın 10 u hanımdır.Bu sene Darülfünu'l gençli< 
hayatında mühim faaliyet gösteren bu genç bukukçularımı;z;a 
müıtakbel hayatlarında muvaffakiyetler temenni ederı1 
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( Ba~ı 1 İnci sahifede) 

uşunuyorsunuz. 

aşkın mahiyeti hakkında aldaa 
mış olmasını mümkün görmü-

HARlcr HABERLER •• 
Hitler karargahı işgal edildi 

kin olamaz. Sonra siz.... ? T b ' f' 
B f d b . .. .. .. yor musunuz. a ıat, meta ı-

u s~ er e o enım sozumu . b' fi f 'b' "h' · kesti: z
1 
ıs yen ır ı

1 
oz

1
o gı ı va ı ış-

B·ı· k' · ı· · · d J erle me§gu o mayı sevmese - ı ıyorum ı şaır ıgrm en k 
bahsedeceksiniz... geOre ·h·· h d f'l• b' 

Elbe 1• aı'ze , ayal sa asın a ı ı ır 
- tte ... ve mese a 1.. lın h" b' h' . b" 

k - ro u o ayan ıç ır ıssı ıze 
o uyacagım: · t" 

vermemış ır • 

Zannetme ki giıldür, ne de lale, 
Ateş doludur, tutma yanarsın. 
Karşında şu güle:un pcyale .. 

Bu hususta tetebbüahnızı ge 
nişletmek arzu ederseniz, bü
yük bir esthete ve ıair olan üs 

"; lım Remy du Gourmont'un 
..J • aşk hakkındaki meşhur kitabını 

mutaleadan büyük bir zevk ala 

Bavyera hükumeti siyasi cemiyetlere mensup olan
lara mahsus elbiselerin gizlenmesini menetti 

İçmişti Fuzuli bu alevden, 
Düşmüttü bu iksir ile mecnun, 
Şiirin sana anlattı~ı '1alc 1 - -· 

" Yanmakta bu sagardan içenler, 
Doldurmuş onunçlin şebi aşkı, 
Baştan başa elgan ile nale_ 
Ateş doludur tutma yanarsın, 

Karsında şu gülgiln peyale ! 

Ben ne kadar ciddi vadiler
de dolaşsam görüyorum ki Ah
met Hişirn Bey, işin alayında •• 

- Canım, diyor, bırakın tim 
di bunları ••• 

Ben ıize tecrübeye müstenit 
teyler söyleyecek vaziyyette de 
ğilim ... Ufak tefek gençlik vak 
alarmın Dante'in, Beatrix'e 
Petrarque'in Laure'a, Fuzuli
nin Leylıiya olan atkı gibi ,a
heserlere vücut veren büyük 
hırslarla ne alakası var •• 

Esasen ben bu mevzu 
rinde hattıi fikir teatisini 
hoş bulmam. 

üze 
bile 

Maamafih, zannediyorum ki 
heı gün kullandrğrmız manıisi
le gorgüliı bir aşk, ciddi bir a
dam iti değil... Aşk kurbanları 
içinde nadiren ağır başlı bir a
dam çehresine tesadüf edersi -
niz. Aşık bir Ford'u çok güç ta
savvur ederim. 

- Sevmekten mi, yoksa se
vilmekten mi zevk bulursunuz? 

Güldü: 
- Ben, bu hususta da fikir 

beyan edemem. Size sadece bir 
tngilizin sözünü hatırlatayım: 

Herife sevgilin seni sevmi
yor demitler. Demit ki: 

bilirsiniz. Orada şunu öğrene
ceksiniz ki köstebek, örümcek 
veya akrep aşkı ile insan aşkı 
ara•ında bir fark yoktur. Ayni 
hırs, ayni kovalama, ayni naz, 
ayni niyaz, ayni işve ve •... ve 
ayni bilmem ne! .•• 

Şiirin ve san'atın anası olan 
' büyük kuvvete gelince bunlar 

tabii yolunu t&§ıran muvaffa
kiyetsiz aşklardır; nihayet ruh 
!arda tereddi ederek istihale ge 
çiren ve tiir musiki ve rakıs 
şeklinde renkli fevvareler gibi 
havaya fışkıran aşklar .•• 

Bu sözler, san'atın menşei 
hakkındaki en son nazariyeyi 
teşkil eden Freud'ün telakkisi
dir. Onun içindir ki şiirin umu 
mi manzarası hüzün ve yees 
telkin eder. Neş'e şiiri, san'at 
merdiveninde en atağı basarna 
ğı letkil eder. 

Güldüren şair, Moliere aya ı 

rında bir dibi olmalıdır ki is- 1 
mi zikre şayan sayılabilsin •.• 
San'atı yaratan aşk değil, af- 1 
kın mağlubiyetidir. 

- Devamlı aşka inanır mı

sınız? 
- Devam eden aşk, başka 

hiçbir aşk ümit etmeyenlerin 
aşkıdır. Son aşk, daima uzun 
sürer: çirkinlerin ve ihtiyarla
rın atkı! •.•• 

- Az kaldı unutuyordum, 
bir resminizi iıtiyecektik... 1 

- Koymasanız olmaz mı? 
F otograf çıkartmaktan hot 

!anmayan büyük şairin güç hal 
ile ve evin bir ' ''..§esinde nasıl· 
sa kalabilmit tek resmini elde 
edebildim. 

Af mangada 
Neler oluyor? 
Sabık Kayser'in de 

alakadar 
olduğu bir kongre 

•i,.LOMA..T 
....... A.., •• 

Türkler 
Macarlaı 
Ve Bir kitap 

MUNlCH, 5 (A.A.) - Ba•
yera hükumeti siyasi cemiyet
lere mahsus elbiselerin giyilme 
si ve alameti farikaların kulla-

Macaristan hatbi umumide haksız 
bir muameleye maruz kalmış ve tak. 
sime uğramııtır.. Bu hakıı:zlıft his .. 
seden milletler arasında Macarlar
dan sonra Türklerin geldiğine şÜp· 
he yoktu~. Trianon muahedesinin 
haksızlığını tebarüz" ettirmek için 
Peıti Hirlof gazetesi büyük bir ki
tap neıretmittir. Bu .ki~p~an .bir 
nüıha da bize gönderılmı1tır. Kita
bı okuduk. Macaristanın elim feli.
keti çok ac•klı bir lisan ile teırih e
dilmiştir. Zaten bu yüzden mütees
sirdik. Teessürümüz daha ziyade 
arUL Ve Macar kardetlerimiz bak
kında yapılan bu haksız muamelenin 
tamirini kalben temenni ettik. 

nılmasmı menetmiıtir. 
BERLlN, 5 (A.A.) - Hit

ler'in umumi karargahı zabıta 
tarafından İşgal edilmiştir. 

BERLlN, 5 (A.A.) - Ber
liner Tegablet gazetesi, Alman 
süvari kuvvetlerine kumanda et 
mit olan sabık jenerallerin ya
kında Dresde tehrinde Macken 
sen'in riyasetinde bir kongre 
•lctedeceklerini, bu kongrede Fakat bu kitap hakkında bir nokta 

.. azarı dikkatimizi celbetti. Kitabın , ı mühim bir kısmı Macaristaoın Türk. 
f Ierle mücadelesine tabsis edilmiştir.· 

Eserin neşrinden meıul olan gazete 
Macaristanın, Avrupa ~edeniyetini 
'Barbar"? Türklerin ehnden kurtar 
mak iç;n bir set teıkil ettiğini iddia 
etmektedir. Halbuki tarib hakkında 
malumatı olanlar bilirler ki bu doğ
ru değildir. Acaba Macarln bugün 
k~ndileri hakkında re,a gör.ibn her . 
hangi hak~ız bir muamelenin tamiri
ni temin etmek için neden diğer bir 
millete, hem de kendilerine dost olan 
bir millete, haksız! k yapıyorlar? 
Türkleri barbar diye tavıif etmeden 
Macaristan Trianon muahedesini ta
dil ettiremez mi? Ehli Sa 'ip zamanı· 
nı andrran bir liıan ile yaz.ılan ve 
bir takım uydurma resimler ile de 
tasvir edilen bu bahsi doğrusu pek 
çirkin bulduk. 

Pesti Hirlof, ref:kiıniz, bize yaz
dığı hususi bir mektupta kitap 
hakkındaki mütalee.m zı soruyor. 

- Yediğim balık da beni 
sevmez amma ben gene onu 

Haşim Bey kapının önün- [ 
den beni ııeri cevirdi: Sabık Almatı imperatoru - ,..., ........ , ad•••• 1.ı•ıt1aıcaıtt.aıd- v ııtıetm n·enıasınaa 

Mütale"mız bundan ibarettir: Bir 
• ' 1 -- • ......... _ .............. .. 

J .............. . 

Demin ıairliğimden bahset
tiniz. Buyurduğunuz fairinde 

sın ••. Bende bir eşi daha yok.... sz.bık Kayser ile sabık Sakson-
M. SALAHADDiN ya kralınuı mümessillerinin de 

============================= hazır bulunacaklarını haber ver· 

Kral Feysal Hz. Ankarada 
(Başı 1 İnci sahifede) 1 dost yapmaktadır. Bu görüş ve 

Milıet Meclisi Reisi Kıizı~ anlayışta müşterek olduğumuz 
Batvekil ismet Paşalar Haze- kanaatini ifade etmeme müsaa
ratile heyeti vekile azalan, C. delerini rica ederim . 
H. Fırkası katibi umumisi Re- Bu samimi kanaat ve hisler 
cep, Meclis reia vekillerinden içinde sözlerimi bitirirken hu
Vasıf, sabık fırka katibi umu- zuru ile hepimize sevinçler ve
misi Saffet, Hariciye vekaleti ren muhterem misafirimiz Haş 
protokol ve birnci daire umum metlu Kral Hazretlerinin şahsi 
müdürlerile kalemi mahsus ll)Ü saadetlerini ve dost Iraklıların 
durü, Bağdat elçimiz Tahir Lut refah ve istikbalini temenni e
fi Beylerie İrak Ankara sefiri derim.,, 
ve sefaret erkanı hazır bulu0>- Kral Haz ret/erinin nutku 
mutlardır. 

Gazi Hz. nin nutukları 
Ziyafetin sonlarına doğru Re 

isicümhur Hazretleri atideki 
nutku İrat buyurmuşlardır: 

Kral Hazretleri; 

Müteakiben Kral F ey sal Hazret
leri cevaben atideki nutukla muka
bele buyurmutlardır: 

Reisicümhur Hazretleri ; 
Zatı riyaaetpenahilerinin gerek 

§Ahsım ve ııerek milletim hak.kında 
izhar buyurdukları samimi hiesiyat 
v hakiki muhabbete ve komıu ve 
karde' Türk milletinin ııüzel merke
zinde bulduium hü•nÜ kabule kartı 
derin teıekkürlerle mütehassis oldu
ğuma itimat buyurmalarını rica ede-
rim. 

mektedir. 

lngilizler nazarı dikkati 
celbettiler 

PARlS, 5 (A.A.) - Ameri
ka müzakcratı Pariste devam 
ederken İngilizlerin teşebbüsle 
ı"İ üzerine ve büyük bir mahre
miyet içinde Berlinde daha u
mumi müza ereler cereyan et
mektedir. Öğreı:'ldiğine naza
ran İngiliz müzakerecileri son 
ayların havasını karartan Al
manyanın harici ve dahili siya
setine ait bazı vakıalar üzerine 
Alman hiikii.metinin nazan dik 
katini celbetmitlerdir. Bilhassa 
Alman deniz intaatı ve Anch
luss meseleleri ortaya atılmış
tır. umumi mahiyette ve pek sa 
mimi cereyan eden bu mülakat 
lar henüz müsbet hiç bir netice 
ye varmamıştır. Müzakerata 
devam edilmekte ve bunların 
itimat dairesinde bir Avrupa 
tqriki mesaisi zeminini hazır
l•yacağı ümit olunmaktadır. 

baıka milletlere tecavüz etmemeli
dir. Hele Macarlar Türklere teca
vüzden daima sakınmalL Çünkü Ma
carlarla Tü rkler arasındaki kan ra
bıtası, Macarlarla ka ~o1ikler araıın-
daki din rabıtasından ÇJk kuvvetli 
olmak gerektir. 

" .. . 
iti lif 
tam deği~ 
Zaruri görülürse Al
manya devletlere onar 
milyon dolar verecek 

PARIS, 5 A.A - Son itilafa ait 
bazı teknik uıul ve mu>melelerin 
tayini için M. Mel 'on ile bu akıam 
yeni bir müzakere yapılacaktır. Müş 
tereken yapılan tadilatı havi Fran
sız metni V !lfington hükiımetine tel· 
ıırafla bildirilınittir. Amerika tarafın 
dan bu tebliğe verilecek eevabm Pa 
zartesi eünü gelmesi b?klerunekte
dir. 

Hoover teklifinin yapacağı tesir
lerin Almanya ile birlikte tetkiki için 
Young planını İmza eden de>btl.,,i 
temsil eden mütdıassuhr aralinda 
gelecek hafta bir içtima ya;nbcağı 
~an ve tehmin olunmak~a I. r. 

Yine kan 
Dökülüyor! 
Çinde büyük bir mu

harebenin 
arifesinde bulunuyoruz 

CANTON, 6 (A.A.) - Mil 
liyetçilerin komünistlere kartı 
girittikleri hareket kuvvetle ile 
ri götürülmektedir. Jeneral 
Chuhuobaug'nm kumandasın
daki altıncı ordu Kiangni eya
letinin cenup havalisine girmiş 
ve Jeneral Chiang Kai Shek'nın 
beş bin askerden mürekkep piş 
darlarile irtibat temin etmiştir. 
Ayni zamanda kızıl kuvvetler 
de milliyetçileri püskürtmek 
için yaptıkları hazırlıkları bitir . 
mişlerdir. 

Core'de vahim arbedeler 
TOKYO, 6 (A.A.) - Core' 

nin şimı.li garbisinde kain 

Kendi ordularına fıizzat 
kamanda etlen 
Çan Kay Şek 

Tangyang'de vukua geln ve sa
bahın dördüne kadar devam et
-:. ~ı•n müthiı arbedeler esna 
sında yirmi Çinli telet olmuş 

130 Çinli 3 Japon polis ağır su 
rette yaralanmı!tır. 

Nechinichi gazetesine naza
ran Core'li ahali Çinlilere ait 
300 kadar ev ve lokantayı tah
rip etmişler, içerdekilerini dışa 
rı sürükleyerek bur.lardan 30 
kadarını öldürmüşler, 100 den 
fazlanını da ağır surette yarala
mışlardır. Polis yüzden ziyade 
kimse tevkif etmiş ise de arbe
denin devamına mani olama
mıştır. Core'nin diğer bir şe
hirlerinde de arbedeler ve nü
mayişler vukuu haber verilmek 
le olduğundan bu harekıtin bü 
tün yanın adaya tamil olduğu 
zannedilmektedir. Ceoul ile 
Pangiang arasında ticari müna 
kalit kesilmiftir. 4 bini müteca 
viz Çinli Ceul'deki Çin konso
loıhanesine iltica etmiştir. 

Madrit Emniyeti 
umumiye müdürü 

-il 
Meclis müzakera 

Ceza mahkemeleri usulü kan 
·nun tadil edilen maddele 

ANKARA, 6 A.A. - Büyük Mil 
let Meclisi bugün Reis Vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmııtrr. Hay 
van vergiıi kanununun ikinci müza .. 
keresi yapılarak kabul olunmuştur. 

Ceza mahkemeleri usulü kanunu
nun 128, 148 ve 154 üncü maddele
rinin tadili hakkındaki kanunun mü
zakereıine geç.ilmit ve kanunun dahi 
)iye vekilinin huzuru ile müzakere
si tekaf'rur ederek tehir edilmiştir. 
Mezklir kanun liyihasına göre yaka· 
lanan şahıs bırakılmazsa hemen sulh 
hi.kimi huzuruna sevkolunur. Müd
dei 11mumilik veya ubita tarafından 
yakalanmıısa hakimin husuruna der
hal çıkarılmamak zarureti halinde 
yakalanmışsa hi.kimin huzuruna der 
24 ~t zarfında yakalandığı yer 
siilh hi.kimi huzuruna aevkedilir. 

Hakim tarafından d~ nihayet er
tesi günü sorguya çekilir sülh haki· 
mi yakalanmayı içap ettirir bir hal 
gönnez ve yakalanmayı istilzam et
miş olan ıebepler kalmazsa yakala
nan f&hsın bırakılmasını emreder. 
Aksi halde vereceği tevkif müzekke 
resi hakkında 126 inci madde hükmü 
çari olur. Ceza mahkemeleri usulü 
kanununun 148 inci maddeıi afaiı
daki tekilde tadil edilmiştir: 

'"'Cümhuriyet müddei umumisi 
yukarıda maddede yazılı neticelere 
varmak için bütün memurlardan her 
türlü malumatı iıtiyebilir. Gerek 
doğrudan doğruya gerek zabıta ma
kam ve memurlarile vaııtuile her
türlü tahkikatı yapabilir. Ancak ta· 
bitleri y-in dinleyemez. Bütün za
bıta makam ve memurlan Cümhuri
yet müddei umumiliğinin adliyeye 
müteallik itlerde emirlerini ifa ile 
mükelleftirler, bu emirler mühim ve 
müıtacel itlerde umum zabıta ma

l kam ve memurlarını tifahi ve bunlar
ı dan gayri hallerde zabıta amirlerine 

yazılı olarak verilir. Şifah 
rildiği hallerde Cümhuriy 
umumisi mü.ıtaceJiyetten 
olduğu emirden zabıta • 
haberdar eder. 

Kanun tarafından kend' 
rilen veya kanun daireıind 
!erinden istenilen adliyeye 
vazife veya itlerde ıui is · 
hut ihmal ve terahileri gÖr 
!et memurlarile Cüınhuriye 
umumiliğinin tifahi veya Y 
ve emirlerini yapmakta s 
veya ihmal veya terahileri 
zabıta i.mir ve memurları 
müddei umumilikçe doğrud 
ya takibatta bulunulur. An 
amirleri hakkında, halı:imle 
felerinden dolayı tabi oldu 
hakeme usulü ile tatbik olıı 
li kaymakam ve nahiye ın· 
hakkında memurini mubak 
mü caridir!' 

Müteakiben Türk ceza 
nun 160 ıncı maddesini değİ 
tideki kanunu ~157 inci ma 
lı suçu işleyenlerle Türkiye 
riyeti kanunlanna sövenler 
da takibat yapmak salüıiye 
dan doğruya Cümhuriyet 
umumilerine aittir. 158 inci 
de yazılı bal ile 159 uzuncu 
de yazılı hükumetin tahıi 
tini tahkir halinde takibat 
adliye vekiletinin ve yine 1 
cu maddede yazılı Büyük · 
!isini veya Türklütü tahkir 
yif hallerinde takibat yap 
yük Millet Meclisi Reisinin 
madığı takdirde reise vek81 
nin, zabit ve Türk ordu ve 
masmı tahkir ve tezyif hali 
bat yapılması milli müdafaa 
nin talep veya iznine bağlı 

Meclis perıembe günü to 
tır. 

d ~5 
'.lstanbulspor klüb ·· 

şildi kabul etti 
Galatasaray - ~ eııerin oyna

maması üzerine heyet şildi ls
tar buhpora vermitti. 

Bazı sabah ve akşam refikle
rimiz ls anbulsporun şildi ka
bul etmediklerini yazıyorlar. 

Bunun üzerine lstanbulıpor
lulara müracaat ettik ve böyle 
bir kararları olup olmadığını 
sorduk. 

San siyahlılar bu karardan 
haberleri olmadıklarını ve ku
payı da kabul etmemek için or
tada bir sebep görmediklerini 
tildi de kabul ettiklerini ve bu
nu bu suretle tekzibe mezun ol
duğumır ~ bize söylediler. 

Fenerliler itiraz ettiler 
Fenerbahçe kulübü heyetin 

malum karan üzerine mıntaka 
riyasetine bir itirazname ver
mitlerdir. 

gün süren PatabahçedeO 
mak suretile Polonez 

Alemdağr, T aşdelen A • • 
man Gazi, Yakacık, Pa•li. 
!ovaya kadar imtidat edr' 
yürüyüt seyahati yapmıtl 

Muhafız gücü bisik 
çileri döndüler 

ANKARA 5 (A.A.) ,/ 
karadan Kars - Ardabııol 
dar fark hudutlarımıza bİ1 , 
ne yapan Muhafız Glk:Iİ 

letlileri bu gün Kal~teO 

rimize gelmitlerdir. Seyııb 
rini inzasız olarak mu" >. 
yetle ikmal eden aporcul'1 
karadaki arkada,lan t 

dan 30 kilometre mesafede" 

tehir methalinde Ankara -' 
M. Ö. culan ve Muhafız kıt'a•• 

Galatasaray izcileri rezesi tarafından hararet" 

Galatasaray izcileri dokuz tılanmıtlardır. 
~~~~~~~----~~~------~..,___...,,,,, 

Maslak yolundaki kaza 

Zatı Haşmetanelerini burada 
Türkiye Cümhuriyetinin mer
kezinde selamlamakla bahtiya
nm. Doatumuz ve komtumuz 
muhterem Iraklılara ve onun 
sevilen hükümdarına karşı çok 
5amİmi dostluk duygularile mü 
e .assis bulunmaktayız. Bu his 

.e. İn Türkiyede ne kadar kuv
vetli makes bulunduğunu biz
zat müşahede buyuracaksınız. 
İyareti hatmetaneleri mevcut 
dostluk hislerini ve bağlarını 
şüphesiz çok lnıvvetlendirecek-

Oteden beri kalben arzu eyledi
iim bu ziyarete bilhassa eümlenin 
takdir ve icabsnı bihakkın kazanmtt 
olan zatı devletlerile tanı,mağa mu
vaffak olduiumdan nederece bahti
yarlık duydumu beyana hacet gör
müyorum. 

Peru ısyanı 
BUENOS AlRES, 5 A.A.

f.eru'den gelen haberlere göre 
Cuzco'da isyan eden 100 kadar 
askere kartı silih istimalinden 
imtina eden bir piyade taburu
nun bütün zabitleri tevkif edil
miştir. Bu isyan ocagını söndür 
mek için batka kıtaat tahtidine 
başlanmıştır. Resmi makamlar 
bu isyanın ehemmiyetli bir ha
reket olmadığı zannında bulun 
maktadır. 

Onar milyon dolarlık ikraz 
PARIS, 5 A.A.. - M. Flandin i

le M. Mellon ve M. Edııe bıgün ak
şam üzeri ayni tediyat mos.Lıi hak 
"mda uzun uzadıya görüımüılerdir. 
Alınan bazı haberlere naza an Fran
sız ve Amerikan noktai nazari ırı bi
ribirine çok yaklaşmış bulunmaklı 
beraber hala bir hal suret' aramak 
ve b.Umak Iazun gelmek.edir. 

MADRlT, 5 (A.A.) - Em
niyeti umumiye müdürü M. Mo 
!az dün akşam serbest bıralal
mış, fakat halkın hasmane bir 
nümayiş yapması üzerine tek
rar hapse konmuştur. için bundan batka bir teY yapılamı· 

' yacağını müdafaa ediyor. Bu karıılık 
-------------- lı inat ve ısrar yüzünden de talimat

maia çalı§Acaiız." -
Fakat her iki iddia --"'. 

talea dermeyen ederken, ~ 
tan yaz da gelip ıreçecek .. l' ~ı.r 
geçebilir, fakat bir çok ~. 
gelip ~iyor. Nitekim ev.-el!ri alı' 
Büyiikdere yolunda daha fecı 
sına remak. kalan bir kaza oldu· 

tir. · 

Bütün gayretlerini sulh için
de inkişafa hasreden ve komtu
larile ve dünyanın bütün millet 
!erile karşılıklı samımıyet ve 
müsavat esasları dahilinde iyi 
geçinmeyi şiar edinen Cümhu
riyet ltükı1meti lrakın gittikçe 
artan ve terakki ile huzur için
de mes'ut ve müreffeh olmasını 
alaka ile takip ve temenni et
mektedir. 

Milletler arasındaki bağların 
ve alıikalrın inkişafında pek 
n•ühim olan tarihin seyrinde 
daima tesirini göstern coğrafi, 
iktısadi. amillerden başka bu 
giinkü karşılıklı menfaatleri ve 
dahili, harici sulh ve sükun si
ya.etleri ve mür,asebetleri de 
1 r k ile T i.irkiyeyi biribirine 
ya'daştı makta ve daha çok 

Biz Irak.ta iken Türkiyenin sulh 
ve terakki sahasında hergün abnakta 
olduğu mühim ve şayanı takdir hat
veleri hakiki bir alaka Ye memnuni
yetle takip ediyor ve muvaffalciyet
le neticelendiğini görmekle derin bir 
ıevjnç hissediyoruz. 

Zatı riyasetpenahilerinin timdi 
dinlediğimiz beliğ sözlerinde buyur
dukları birçok sebepler ve im.iller 
dolayısile her iki milletin gittikçe 
daha çok dost ve daha çok samimi 
olmalarının pek tabii ve batti zaruri 
olduğu kanaatinde zatı devletlerile 
t-amen mütterekim. Bu hakikati 
beyan etmekle bütün milletimin his
siyatına tercüman olduğwna emi .. 
nim. 

Sözlerime nihayet vermeden ev. 
vel iıbu mutasavver ziyaretimi kuv ... 
veden file çı.kardığımdan dolayı pek 
ziyade mesrur olduğumu beyan et
mek isterim. Her vakit hatıramda 
derin ve sevinçli bir intiba bıraka
cak olan işbu hüsnü kabule karıı de
rin teşekkürlerimi tekrar ve ayni za
manda Reisicümhur Hazretlerinin 
taiısi •aadetini ve dost Türk mille. 
tinin teali ve muYaffakiyetini sami
miyetle temenni eyleriın." 

Stresemann abidesi 
MAYANS, 5 (A.A.) - St

resmann'ın namına dikilen abi
denin küşadı dolayısile tertip 
olunan şenlikler Rhin'in sağ 
sahilinde dün alqam başlamıt
tır. Bir çok Alman ricali ve bu 
meyanda Alman Hariciye ve 
Maliye Nazırları da gelmitler
dir. 

Çin'de karışıklıklar 
ŞANGHA Y 5 (A.A.) - Ki 

rin vilayetinde çıkan karışıklık 
lar esnasında 1 O köylü ve iki 
polis memuru mitralyöz ateıi
le öldürülmüşle .. dir 

Almanya teslihatını 
arttrrmayacak 

VAŞiNGTON, 6 A.A. - ~alaJıi
yettar bir memba, Amerik'l1n n te
diyat komisyonunun me!aİ İ .1e iıti
rak edeceğini ıaırih etmektedir. Za
ruri görüldüğü takdirde Amerika 
merkezi Avrupa devletlerinin her 
birine 10 milyon dolar ikraz edecok
tir. 

LONDRA, 5 A.A. - R •ut,. ajan 
sının New-York'tan istihbarma naza 
ran Amerika hükiimeli Almanya' -
dan, Moratoriumd'n b'listilade teali 
halını arttırmıyacağı bususıınd:ı te
minat almı~t:r. 

Duc D'Aoste'in 
• 

cenazesı 

TORlNO, 5 (A.A.) - Duc 
d'Aoste'in cenaze merasimi sa
lı günü yapılacaktır 

Ödünç para isteyen 
memurlar 

Esnaf bankasının müsait fa
izle memurlara ikrazatta bulu
nacağı yazılmı§tı. 

Ticaret odası ve Ofis memur 
!arından bazdan da bankaya 
müracaatla kendilerine de faiz 
le para verilmesini istemitler
dir. Banka meclisi idaresi bu 
müracaatı tetkik etmektedir. 

--··-··--·-··-··---·-

Müessif bir irtihal 
lstanbul meb'usu Salah Cimcoz 

Beyin biraderi necat mahfeli muh
tereıni kardetlerinden Kasım Cim
coz Bey dün gece hakkın rahmetine 
kavuşmuıtur. 

Cenazesi bugün saat 11 de Kadı. 
köyünde Bahariyedeki evinden kal
dırılacaktır. Ailesine ve kardeılerine 
taziyet dileriz. 

name bir türlü ıekil alıp ta meyda
na çıkamayor. 

Belediye reis muavini Himit B. 
ıu fikirdedir: 
· - Bu ağır maddenin korunası la
zımdır. Çünkü başka türlü kazalann 
önüne geçilemez. Ve hatta her oto
mobil ve otobüs sahibinden bu tali
matnamenin bütün ahkamına riayet 
edeceğine dair bir taalıhütname al
mak istiyoruz. Taahhütnameyi ver .. 
miyene icrayi faaliyet müsaadesi de 
verilıniyecektir. 

Maamafih ıunu da söylemek la
zımdır ki elde mevcut seyriisefer ni· 
zamnameai kaza olmamak için sür'at 
ve saire hakkında kafi ahkamı havi. 
dir. Fakat, bu, tatbik edilemiyor. 
Şehir hudutlan genittir. Hele son 
zamanlarda muhtelif yerlerde oto
büs servisleri batladı. Bunları her 
an kontrol etmek imki.nıizdir. Her 
adnnda bir belediye memuru bulun· 
durmak için kadro fÜphesiz çok dar 
dır. Meseli Şiıli ile Büyükdere ara
sında kaza oluyor. Fakat bu uzun 
mesafenin her noktasında sür'ati 
kontrol etmek ne ile mümkündür? 

Yeni talimatname çıksa bile tat
biki gene güç olacaktır. Maamafih 
motosikletli memurlarımızı mümkün 
mertebe bu eibi sahalarda d,olattırt-

Şiıliden Büyükdereye ııi~ 
olan ıoför uıküdarlı Mehme~ 
resindeki otobüsle, Büyükd / 
Şitli istiluımetinde ilerilemekl• 
Salihattinin idaresindeki ot 
Maslakta çarpıttılar. Müaadeıo',.; 
ticesinde iki otobüs içinde . bol~ ı 
yolculardan 20 kadar kişi h•JP' 
hanım da ağır surette yaraJand1o 

Annesiyle beraber yolculu~ ,ııi 
mekte olan bu hanım Perihan ~ _J 
de ııenç bir kızdır. Perihan fi". 
ağır yaralı olmaıma rağmeo 
dün ailesi tarafından hastaned~ 
karıldı. Şoförlerin ikisi de jall 
lar tarafından yakalandı. Mii•• 
de otomobillerin ikisi de hasıır1' 
radl. Zabıta timdi hafif yarala• 
isimlerini toplıyor. 

Bir iki madd üzerinde "'~" 
o 

fayı uzatarak, halkın hayatın'~ 
mana kadar tedb'rsız ellerde >o'J 
mak, belediyecilik ~iarına ~· 
mı? Halkın selameti namrnaı 1'~ 
matnamenin bir an evvel çık•' 
nı iıtiyoruz 



arpuz ı racı ıçin faaliyete geçi ecıaıma 
~ilanı avun 
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ıtı 
Ekononıi Beledigede 1 Villluette 

Asri hamam Bonolar Soroyoruz ! 

• 
~rı 

Kavun ihracında da 
rekabet edecekler 

iktisat müdürlüğü nü
mune hamamı 

için ne düşünüyor? 
Bir kız ve bir 'tokat in- İstihkak varakaları 

Dahiliye Vekaleti eg 
tam ve tekaüt maaşları
nın bağlanmasındaki te
ahhurun, merkeze ıön, 
derilen muameleli evra
kın noksan olmasından 
ileri geldiğini anlaya
ralc, sebeplerini tetkik 
etti oe gördü ki, vazi
fesi bu nevi eorak mıı
amelesini ifadan ibaret 
olan memur ga i,ini 
bile hiltJ noksan yapıgor 
r1e yahut bilmediği için 
mııamele bittabi noksan 
kalıyor. Binaenalegh 
memurun noksan mald
matını tamamlamak ld
zım. Bunan için dt1 bu 
ntn1i er1rakta yapılması 
zaruri kanuni muamele
lerin eşkıUini mecmua. 
halinde bir araya topla
dı ve bu memurlara gön
derdi. 

atıi <JI! 
ıiyet ıı 

ın 11e • 
amirıo: 

Korent üzümlerinden başka ka
vunlarına da mahreç arıyorlar 

Belediye iktıaat müdürlüğü 
fC'birde asri hamuna n.ümune 
ohnak üzere bir hamam yapıl
maaı için makama biT proje Yer 

1 k ı d ? 1 gönderiliyor 
sanı nası ati e er. . İskan taıf~ye kan~nu .. muci-

bınce muhaarlerden ılmuhaber 

ttdil"f.ı 

~;,~ı.. . ~ una':1 Ziraat Bankul müdü 
ıtünal •• ı ıle Zıraat Nezareti tatbika
öriil••-~. ziraiye müdürü bundan bir 
!yet -~"ı. ç gün evvel Korente ıitmİf· 
y•""ı d. . ti ır. 
sui il O 
~ göriil rada aktedilen bir konfe-
i bak~ nıta, bu mıntakarun üzüm ve 
~dan d fl.f sebze ihracatı etrafında 
rneak zı ·örütülmüttür. Bilha11a konfe 
~et.' 1' .a~ı~a kavun ve karpuz ihraca 
"un:. ı ıçın bu ıene bir tecrübe ya
üdürl ·iması takarrür etmit ve ıev

keuıat ~ilecek kavun ve karpuzu 
üıtahıiller vermeğe taahhüt 

keııu•.mittir. 
··,tire. Bundan bir ay evvel Paris 
d~/l•t meyve sendikasından vaki 
• ....,olan talep üzerine ihracat ofi. 
ti tJ •i F ransaya kavun ihracınl dü

e ıııod ilnmüt ve alakadarlarr dav~~ 
• tır' aziyetten haberdar etmııtı. 
u r#" Bu ıene kavun ihracl için bizde 
~de ofisin tavaautile faaHyete 
Y 5S başlanacaktlr. 
1
· ~ Aylık toptan fiatler 

Ticaret odası bu aydan iti
baren İstanbuldaki aylık top
tan etya hareketlerini göster
nıek üzere bir endekı ne,rine 
başlamıttır. 

:~ Bir ayda gelip giden 
vapurlar 

Son bir ay zarfında İstanbul 
linıanmdan 139 u Türk olmak 
üzere 1,556,921 tonluk 770 ge
mi gelip geçmittir. 

. Limana en fazla İtalyan, ikin 
cı Yunan gemileri gelmiştir. 

Italyanın yumurta 
ihracab 

Alınan malıimata nazaran, 
fıl ltalyanm yumurta ihracatr se
Jıb neden seneye azalmaktalicr. 
( 1923 ıenesinde İtalya'nın ithal 

Ji ' ettiği yumurta mikdarı 22, ih
~ ra.catı ise 248,000 kental idi. 
r Bu mikdar 1930 da ithalat 

• 216,000 kentala Çlkmıt, ihra
lt cat 87,000 kentala dütmüıtür. 

Balkan ticaret ve 
, sanayi sergisi 
~ A. . d • 1 tına ticaret o ası Balkaıı-

~·•?ln mütterek amai maddele 
• rıle ·h · ı.. ı ~aç ve tıcaret e§yaaım ı._ 
~ •ur ettırmek için mütterek bir 
1 ~alkan ticaret ve sanayi sergi

• ·~ açrlmaaı için tetebbüsata gi
/ı rıtmittir. İstanbul Ticaret oda-

Hıde,natı vataniye ter-
tibinden maaşlar 

6 Indematı vataniye tertibin.. 
den maaş alanlarrn dünden iti

il da bu teklifi tetkik etmekte
dir. 

Bir haftalık ihracat 
Son bir hafta zarfında latan

bul' d1111 43 çuval badeoı, 33 ıan 
dtlı: afyon, 176 balya tiftik, 737, 
çuval iç fmdlk, 4000 çuval ar
pa ihraç edilmi9tir. 

Son bir haftada Bursa mm· 
tamından hiç ihracat yapllma 
mı9hr. 

Iskenderiye limanı 
İıkenderiye ltm.nl son za

manlarda ticari faaliyet arttı
ğmdan dar gelmeğe batl&IJ11f· 
tır. Bunun için Mısır hükômeti 
yeni bir liman yaprlmallm bir 
İngiliz grupuna vermittir. 

Yeni liman tehrin arkasında 
ki Marin ııölü açılarak tesis edi 
lecektir. 

Nurullah Esat Bey 
Ali iktrsat meclisi katibi u

mumisi Nurullah Esat Bey teh 
rimizde bulunmaktadır. Nurul
lah Eaat Bey bazl iktraadi tet
kikatla meıguldür. 

Avusturalya yapağıları 
Gelen malumata nazaran A

vuaturalya yapağl müstahsille
ri senelik büyük konferansta 
Noel yorlularmdan evvel piya
saya bir milyon 387,000 balya 
yapağl çıkarmağa karar vermit 
terdir. ": Konferans ta yapılan 
tahminlere nazaran bu seneki 
yün iıtihaalatı 2,942,500 balya 
kadar olacaktır. ... ---- ................ 
Kambiyo Borsası 

-· leterlln 1030,00 l(uren lll,9~,00 

Dolar 0,47,29 Şlllng 3,35,80 
Fraak 12,06,50 Pozota 4,94,50 
Urıt 9,02,60 R. mart 1,99,12 

FrantB. 3,38,80 Zloti 4,20 

Drahmi 36,42,00 Penıo 2,70,70 
Prank 1. 2,44, Ley 79,35 
Leva 6!1, 10, Dinar 2&,n,00 
Florin l,17ı40 ~ervone~ 1088 

Şorsa 
harici 

( Altın 
Mecidiye 

l Banknot 

Esham ve Tahvilıltın 
istikrazı dahili 

000,00 
00,00 

000,00 

mittir. 
Makam bu projeyi tetkik et

mektedir. Projede tehrin mev
cut hamamlanndan en büyüğü 
tadil ve lılah edilmek suretile 
nümune hamaml yapılabilece
ği zikredilmektedir. yeniden İn 
faya lüzum yoktur. Nümune 
hamamında ayrı dU§, banyo ma 
halleri ve ha yuz inta edilecek
tir. Ve timdiki hamalardan u
cuz olacaktır. 

İktısat müdürlüğü yaptığı 
tetkikatta şimdi hamalarda Yl
kanmak için bir liradan fazla a 
lrndığmı tesbit etmittir. 

Taksilerin bayraklan 
T akıilerin ekseriyetle bay

raklanm indirerek müıteri bek
ledikleri görülmüttüT. Halbuki 
kalklk olarak duracak bayrak 
ancak müşteri binince indirile
cektir. 

Bu yüzden taksiler 26 kurut 
tan fazla yazmaktadır. Bu hu
susta seyrü sefere bir emir ve
rilerek bu gibilerin tecziyeleri 
bildirilmiştir. 

Noksan mukaveleler 
icar ve isticar muka velena

melerinde mucirle müstecirin 
ikametgah adreslerinin ve bi
nada hisedar varsa muvazzah 
adresleripin yazılmadığı ve bir 
çok yerleı·de mukavele müddeti 
bittiği halde tecdit edilmediği 
şehrin muhtelif semtlerinde ya 
pılan ani bir teftiş neticesinde 
anlaşılmıştır. Bu yüzden bele
diye bir çok varidatını kaybet. 
tiğinden kaymakamlara bir ta
mim göndererek ceza kesilme
sini bildirmittir. 

Yol parası 
Belediye bundan bir kaç se

ne evvel ticaret müdiriyetinden 
şehrimizdeki ıirket ve ticaret
hanelerde çalışan bilumum me 
mur ve müıtahdeminin listesi
ni istemiş ve ona göre yol para 
sı almağa batlamıftı. O zaman 
dan beri yeniden tetekkül eden 
bir çok tirketlerdeki memurlar 
dan yol para•ı alınmadığı anla 
ırlmıttrr. Belediye ticaret mü
dürlüğünden yeni bir liste iıte 
mittir. Bu hususta fİqıdiye ka
dar vermeyenlerden ceza da alı 
nacaktır. 

Ekmek narhı Duyunu muvahhade 
ikramiyeli Demlryolları 

nevi 
94,00 
73,00 
4,00 Bu hafta ekmek narhı 8,S da 

francala da 13,S da ipka edil. 

Maarifi~ 

Hukuk talebesi 

mittir. 

Askeri 
Tababet 

Karagümrükte Kenanı öldüren 
aşık Ahmet cinayetini anlatıyor 
Karagilmrükte hiç yüzünden bir 

gencin feci ıurette öfümile neticele
nen bir cinayet vak'aaı Aiır ceza 
mahkemesine intikal etmiı bulun
maktadır. Maznun mevkünde Halit 
oil• Ahmet iıminde bir een9 bulun
maktadır. Ahmet, Sulıluı iınıinde bir 
kızı tiddetle seviyor. Fakat kızdan 
mukabele görüyor mu? lıte bura11 
biraz tiipheli... Çünkü Sıdıkanın 
kalbi bot dep ... Kenan iırninde bir 
eenç bu mahrem köıeyl daha evvel 
ltgal etmlı .. 

Ahmet bir gün yolda giderken 
Sıdıkaya rasbyor: 

- Gel, diyor sena söyliyecekle-
ri.m var! ' 

Sıdıka, bu teklifi nefretle redde-
diyor: ı 

- Benim seninle alııveriıiın yok! 
Ahmet, bu mukabeleye hiddetlenİ· 
yor o kadar hiddetleniyor ki kendini 
kaybederek kıza bir tokat atkediyor. 
Sıdıka tokaı. yer yemez bir feryat ko 
parıyor ve akebinde Ahmedin enıe
ıine gözüne timtekler çaktıran 
dehşetli bir ıille iniyor. 

Ahmet, batını arkaya çevirince . 
kartııında yumruklarını ııkmıı va
ziyette Kenanı görüyor, ve hemen 
oracıkta iki genç araımda boğaz bo
ğaza bir mücadele batlayor. 

Kenan bir aralık kama11nı çekiyor, 
Ahmetin eli armut toplamıyor ya, 
o da vakit geçirmeden sustalı çakısı
nı çekiyor. İlk darbeyi indiren Ke
nan oluyor. Ahmet bacağından ha· 

oe 

fifçe yaralanıyor, ve bu yaralanıı 
Ahmedi fena halde hırslandmyor 
ve o hırıla çakısını Kenanın birkaç 
yerine saplıyor. Kenan aldığı yarala 
rın teıirile hastanede ölüyor. 

Dünkü celıede maznun tecavü
zün Kenan tarafından yapıldığını 
iddia etti ve dedi ki: 

- Sıdıka ile konutuyordum. "be
raber gezmeğe eideliın !" dedim. Ba
na fena sözler söyledi. Kızdım, bir 
tokat attim. Kenan arkamda imit, 
kafama bir yumruk indirdi. Ben kaç 
mağa baıladım. O koğAladı... Bun
dan sonrasını bilmiyorum .... 

Şahitler, ilk taarruzun Kenan ta
rafından yapıldığını söylediler. Meh
keme Sıdıkanın celbi için başka gü
ne kaldı. 

" Hazreti aşk ! ,, 
Bıldircm aleyhinde açılan dava

nın muhakemesine dün ikinci ceza
da devam edilmiıtir. Mahkeme, 811-
dircında ""hazreti atk" namı altında 
tefrika edilen kitabın aslını tetkike 
karar venniı ve muhakeme müdafa
a için ba§ka güne bırakılm~ftır. 

Yılmaz davası 
''Yılmaz" gazetesinin haJkr biribi. 

n aleyhine tahrik edici mahiyette gö 
rülen ne§rİyatı Üzerine aleyhine bir 
dava açılmışh. Dava evrakı 3 Üncü 
İstintak datresine tevdi edilmiştir, 
Muhakeme yakında baılanacaktır. 

Ovey babası eve 
kabul etmeyince 

Yirmi yaşında bir genç adamca
ğızı dört yerinden yaraladı 

Evvelki ıün Çarıambada 
Beyceğiz mahallesinde bir ci
:ıayet olmuf, EnYer isminde 20 
yatında bir terlikçi üveği baba 
11 Camali tabanca ile dört yerin 
den ağır surette yaralamıttır. 

Cemal Efendi övey otlu En
veri huysuzluklarından dolayl 
eve kabul etmek istemiyor, bu 
yüzden de her zaman Enverin 
annesini hırpalayormuş. 

Evelki gün ge,ne Cemal Efen 
di Enveri kabul etmemesi için 
annesi ile kavga ederken, En
ver eve gelmif, kavgaya mutta 
li olunca hemen tabancuını çe 
kerek övey babaaının üstüne 
atet etmeğe batl&mlftır. 

för Niko kaçmııtır. Polisler 
Nikoyu aramaktadırlar. 

Bundan başka fU kazalar da 
olmuıtur: 

Cihangirde oturan Yuıuf A
ğanın oğlu 18 yatında Mehmet 
Tophaneden geçerken Kazımrn 
idaresindeki l 751 numaralı oto 
mobilin altında kalmlş, ağır su 
rette yaralanmıştır. Şoför yaka 
lanmıştır. 

~baren Eminönü mal müdürlü
ğünden verilmeğe baılanmıt
' tır. Bu gün de tevzi edilecek ve 
tevziata nihayet verilecektir. 

Dersiam maaşlan 
fi Mayls maatlarım almamıf o 

Edirneyi ziyarete 
gidiyorlar 

Hukuk talebeıi 12 tmımuzda E
dirneye bir seyahat tertip etmiıtir. 
Tal ebe Erkek Muallim mektebinde 
miaelir edilecektir. 

Beş Alman talebesi 
geldi 

Lahey kongresine giden 
murahhaslar döndüler 

Lihey'de toplanan alllnoı "dün
ya orduları askeri tababet ve eczacı
lığı konsresi ve l!xafrmızdan mu .. 
rahhas olarak ittirak eden Büyük 
Erkanı Harbiye dairesi sıhhiye mü
fettiıi miralay Mazlum Ye Gülhane 
ve tatbikat mektebi 11hhi hizmetler 
muallimi miralay Hatan Kadri Bey
ler memleketimize avdet elmiılerdir. 

Cemal Efendi batından, ka
Slğmdan ve iki ayağından ağrr 
surette yaralanmıt, yeti,enler 
polisler tarafmdan derhal has
tahaneye kaldınlmıt, Enver ya 
kalanmıttır. 

"' Beyazıt Belediye tahakkuk 
memuru Osman Nuri Efendiye 
toför Memduhun idaresindeki 
2071 numaralı otomobil çarp
mııtır. Osman Nuri Efendi te
davi altına alınmıf, firar eden 
şoförün taharrisine batlanmıı
tır. 

Zorlu nişanlı ! 
Eyüpte Kıkmerdivende otu

ran Çoban Veli 14 Yatındaki 
hemtiresi Hafizeyi Arnavut 
Abidin iıminde birisine niıanla 
mıı. 

lan hademei hayrat maaılan
nın mensup oldukları mal mü
d~rlükleri tarafından tediye e
dılec •. 1 o·· d bü' t.. egı yazı mıştr. un e • 
un hademei hayrat maatlan 
nıaı mu··d" ı··kı · d t · e d'I . ur u erın en evzı • 

Diin tehrimize 5 Alman ticaret 
mektebi talebeıi gelmit ve talebemiz 
tarafmdan kertdanmıılardır. Mioafir 
talebe dün Darillfünunu ziyaret et
mitlerdir. 

Alman talebe birkaç gün sonra 
Atinay• eidecelctir. 

Otomobil altında 
Zavallı bir amele 

can verdi 

Evvelki gece Abidin yanına 
Recep isminde bir de arkadat 
alarak, nitanlıırnın evine git· 
mit ve Veliye: 

mukabili toplanmıt olan istih
kak puslalan iıkan idaresince 
tasdif edilmit ve dosyalan tan
zim olurımuıtur. 

Bonoların alınmasl için istih 
kak puılaları Ankaraya gönde
rilmektedir. 

Sanayi kongreleri 
Ticaret ve sanayi odaları ara 

smda odaların hayat ve mesaii 
umumiyelerine ait kongrenin 
her üç senede bir toplanacağl 
hakkındaki yeni nizamname İk 
tısat vekaletinden vilayete bil
dirilmiıtir. 

İbrahim Tali Bey 
Birinci umumi müfettit İbra 

him Tali Bey dün vilayetteki 
makamına gelerek meıgul ol
muttur. 

Koşu yerinde hazır
lıklar bitti 

Bu ıeneki at yanıları, her se 
ne olduğu gibi 31 temmuz cu
ma günü Bakırköyünde Veli E 
fendi koşu mahallinde yapıla
caktır. Kotu mahallinin lazım 
gelen hazırlık ikmal edilmittir. 

Sun'i telkih 
Sun'i telkih yapmak üzere 

Çatalca ve Silivriye giden vila
yet aygır deposu müdürü Ab
dillkadir Bey dün şehrimize 
gelmiştiı·. Silivri ve Çatalca ka 
zaların 160 krarağa sun'i tel- 1 

kih yapılmıştır. telkih için gön 1 

derilen aygırlar peyderpey mer 
keze getirilmektedir. 
---~ ....... 
Kavala~aki komisyon 

da döndü 
Kavalaılaki takdiri kıymet komiı

yonu da dün avdet etmiıtir. Evvel
ce avdet eden Selanik komisyonun
dan başka, diğer dört komiıyon da 
a .. det ebnek üzeredir. Mesai müdde
ti on gün temdit edilen Girit komiı
yonunun timdi Limni ada11nda ol
duğu haber alınmıştır. Bu komiıyo
nu da geç kalmıyacafı zannolunmak 
tadır. Avdet eden komisyonlar ken
dilerine tevdi edilen bütün itleri ik
mal etmltlerdlr. 

Vakıd getim oe mlite
kaidin dört gözle bek
lediği maaşın teahhüril
ne sebep olan memurun 
maddi olduğu kadar 
mantn1i oebali de bil
yüktür. lkflairde diler 
bazı işler de vardır ki, 
ehemmiyeti itibarile te
ahhura lahammill ede
mezler. Eğer bu işlerde 
teahhur husule ıeliyorsa 
bu ela, gine memurun 
noksan muameleli evrak 
göndermesine/en ileri ge
liyor demektir. 

Dahiliye Vekaletinin 
şu hareketi Deolet me
kanizmasının küçük çarh 
larını teşkil eden diğer 
memurlara da bir ders 
olsa gerektir. 

Acaba kendi flazifesi
nin bihakkın ifası için 
bilgisinin kafi olmadı
ğını anlıyan memgrlar ela 
kendiliklerinden bu nok
sanı teMfiye çalışıgor
lor mı? dige 

Tütün inhisarında yeni Soruyoruz·· 
tasarruf .. ___ ,r ____ _ 

Tütün inhisar idaresi umumi mii- Tashih 
dürü Behcet Beyden idareye henüz Evvelki günkü nüıhama 
malumat gelmemiıtir. idarede yeni- Eyüp Sultanda KurukaYakt 
den yapdma11 takkarrur eden tasar-
ruf için memur kadrosuna dokunul- tabur katibi Hikmet Beyi 
mıyacağı ümit edilmektedir. idare mahdumu İzzet Beyin irtiha 
açıkta kalan me.nurlardan daha o-
tuzunu memuriyetlere tayin etmit- ettiği, gazetelerde mutat usu 
tir. ve şerait dahilinde, müracaa 

Yeni pullar 
Damga matbaasında tabedi

lecek olan yeni posta pullarının 
tab'ına nezaret edecek olan pos 
ta müdiriyeti umumiyeıi vezne 
darı Şakir Bey dün Jehrimize 
gelmi,tir. 

Yeni pulların tab'ına bugün 
başlanacaktır. 

Mısırlı seyyahlar 
geliyor 

Seyrisefain idaresinin İzmir 
vapuru ile 27 temmuzda tehri
mize İıkenderiyeden 40 Mlıırlı 
seyyah gelecektir. 

Mıslrhlar Y alovaya giderek 
bir müddet istirahat edeceklet"
dir. 

vuku bulduğu için, ücreti alma 
rak yazrlmıth. İrtihal ettiği y 
zrlan İzzet Bey iıe dün bizz 
matbaamıza müracaat etmekle 
bu haberin doğru olmadığın 
iıbat etınit oldu. Herhangi bil'. 
irtihal ilanını tahkika gazete 
rin vakti müsait olmadlğı gibi, 
böyle bir haberi getiren zatı 
sıdku samimiyetinden şüpheye 
dütmeğe de hakkı bulunmadığl 
na göre, biz de bu irtihal ilinr
oı, ücreti mukabilinde d~rcet
miştik. Bu vaziyette ise her tür 
lü ahlak kaidelerinin haricinde 
bir laubalilikle bize bu ili ...il 
tirrniı olan zata burada a:O
teesıüf eder ve hakkında m, 
dei umumilii:e de müraraır.·~eııi 
dileceğini beyan ederiz. o~n bir ..: nııt ve tevziat nihayet bul-

~ftur. Bu günden itibaren de 
ınuıtahk·kk· . ·ı . 11· 

Tokat atan papaz 

Aldıiıımz malumata göre, kon· 
srede askeri hekim ve eczacıların 
daha iyi yeıiıtirilmesi için tutulma· 
ıı lizım gelen uıuller, harp pıikonev 
rozlan ilaç ampullerinin iıtihzar ve 
muhafazası, harp meydenmda kan 
durdurma tarzları, harpten kalma 
çene ve dit sekellerinin plastiği ve 
iılihı çareleri görü,ülmiittür. 

Evvelki gece aaat 22,30 da 
Bakuköyünde çimento fabrika. 
sına giden köprünün üzerinde 
feci bir otomobi~ kazası olmuı, 
bir amele otmobıl altında kala
rak ölmüttür. 

- Ver bakalım bizim refika
yı, götürelim bizim eve demit
tir. 

===========-=========~=~"' Vi-

müteka· ı ını. ı mıye, n;ıua lm 
dil . ıt, der11am ve vaız Efenı 

erııı m ... 
nü m 1 ~Yıs maşlarl Emıno-
dilecekt·ınudürlüğünce tevzi e

ır. 

-··---Eclebig t 
G.. a çıların çayı 

uzel san'atl b. . , . 
Yat •ub . d ar ırlığı edebı
d k ' esın en· T 0 uzuııc · eınmuzun 
on Yedı'd ubı;ıerşembe günü saat e ırl' •. 
kı methal inde •~ın Gülh~epar
zanın bir kı merkezınde 1 • 

. arada ho b' k' 
çırnıes · · ş ır va ıt ge 

ını tenıi ,__ d'I Çay top! n ~aK6a ı e bir 

Jan Dark Fran11z mektebinde bir 
pazın bir talebeye tokat vurarak r. ofmaHna ıebebiyet verdiği iddia 

~ıtir. Maarif idaresi bu huıuıta 
tahkikata baılaınıtbr. 

Romanya talebesi 
B .. D ya vapurile ıehrimize 

ugun aç ··ıf·· talebesi ge-
40 Romanya daru unu~ .. tale-
1 ekf Misafirler darulfunuıı 
ec ır. ıla aktır 

bemiz tarafmdan kart na · 

Adil B. Ankaraya gitti 
Maliye heyeti teftitiye reisi, 

Borsa ve Osmanlı Bankası ko
miseri Adil Bey dün Ankaraya 

gitmiıtir. . • rak 

Türk ordusu delegeleri de müza
kerata ittirak etmitlerdir. ispanya 
murahhaıırun, yedinci konırenin 
Madriı'te lopfanması hakkındaki tek' 
lifi.kabul edilmiı ve kongre mukarre 
ratmın alakadar memleketlere tamim 
olunmaıı mu\a~rk görü!müttü · 

Kongrenin son günü, memleke
tin mukaddes mezarına kongre na
mına çelenk konmuıt•r. 

Kongreyi müteakip Felemenk Tıp 
fakültesi ve gemicilik müeueseleri 
gmtilmiftir. 

Kazaya toför Nikonun idare 
sindeki 2124 numaralı otomo
bil sebep olmuttur. Niko köprü 
nün üzerinden geçerken 20 ya
şmda Mehmet Salih isminde 
bir ameleye çarpmıt ve derhal 
vefatma ıebbiyet vermittir. Şo 

lel askeri sıhhiye ofisinin konferans 
farında da hazır bulunmutlardır. 

Veli bu vaziyet k&rfl1tnda: 
-Aman naııl olur? demiı, 

Hafize daha 14 Yatında! He
nüz evlenemez, hem daha senin 
kano olmadı, niıanlındır. Bek
le bakalım 18 yatına gelsin, ni 
k&hınız kıyılsın.O zaman istedi 
ğin yere götürürsün. 

Arnavut Abidin bu mümana
atten muğber olmuı ve: 

' 
. 

Şubemi an~sı teının edilmittir. 
bu ilan 2J ayıtlı bütün azanın 
larile b;rl~~et telakki ve refika. 
ca oluııu 1 

e teşrif etmeleri ri-r. 

Adil Beyin Ankarada ıftı . 
ettiği Oımanlı Bankul heyeb 
umumiyesi hakkında izahat ve 
receği tahmin edilmektedir. 

Kongre azalarına, beynelmilel 
ıılıhi malıreme ıtendardizaıyonu ko
nıiıyonu mukaneratı raporu tevzi 
olunmuıtur. Delegelerimiz, (23) laa
,ğranda Brüksel'de açdan beynelmi. 

Konferanslar Üç gün ıünniit, ..,_ 
ferde hi.uneti 11hhiye tabiyeıi, tahli
ye ve sıhhiye teıkilitmın ıeyk ve i
darı=si ile aıkeri hıfz111ıhha mevzu
ları Üzerinde maruf mütahaıııı ve 
profesörler tarafından mülıiaa tel.. 
ligatta bulunıdmuıtur. 

- Y ;a kızı bana verinin, ya
hut seni gebertirim demit, ta
bancauru çekerek Velinin üze
rine ateş etmeğe batlamqtıl\ 
Bu esnada polisler ko9m11•lar, ' 
Recebi yakalamıtlardw. ~ Polia futbol takımı ekzerai:r:leri için Babıalide eski adliye 
Abidin ate, edenlı: bçtıtw iııin aoıanıtf anıa11 olan uhanın tanıimi muvafık iÖrülmiit vo 
tutamam11larclrr. Mh•nıa teniyoaiao hqlaaılm11tır. 
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Bus j~~.3 
kesti: 
., umdesi "Milliyet" tir. 

; TEMMUZ 1931 
JAREHANE - Ankara cadde
o: 100 TelEraf adresi: Milliyet, 
ohu!. 

Telefon numaralan: 

.!4311 - 24312 - 24313 

4BONE üc_RETLERI 
; 
aylığı 

Türkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kuru• 
750 il 1400 " 

1400 il 2700 il 

.. 
il 

elen evrak geri verilmez 
üddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

Ga:.ete ve matbaaya ait itler 
müdirıyete müracaat edil*. 
azetemiz ili.nların meı'uJiyetini 

ıl etmez. 

Bugünkü Hava 1 
>ün en fazla hararet 28,5 
n az 17 idi. 

mur hikayesine geliyoruz. Sizin 1 
telii.kkinizc uyup bunlara muha 
lefet edersek. '·.yağmur yağ11r 
cak!,, deyen arkadaşını "sen be 
nimle alay ediyorsun,, deye dö 
ven adama benzemiş oluruz! 

F otograf derdi 
Hiç fotoğraf makinesi kullan 

1 
dınız mı.? Eğer kullanmadınız
aa et makinesi, yazı makinesi, 
dikiş makineıi alın, lakin fotoğ 1 
raf makinesi almayın! Çünkü; 
elinizde fotoğrafla birisi gördü 
mü, derhal: 

- Benim bir resmimi çekse
ne!.. der. Siz de büyük bir hü, 
nüniyetle resmi çekmeğe başlar 
amız ... Reıim çıkar! .. Sokak or 
taaında, ev içinde, ağaç altında 
plajda, salaşla elhasıl fotoğrafa 
uysun uymasın ras gele bir yer 
de çekilir ... Reımi çekilen a
dam da fotoğrafa nazaran en 
gayri müsait haldedir.. Resim 1 
güzel olmaz .. Yani sahibine ben )I 

zer amma, onun en güzel :ıama 
nına benzemez .. Resmi ona gös 
terdiniz mi? .. Evveli. baktıktan 
ıonra kaşlarını kaldırarak so-

' ·· ,. rar: ıugun ruzgar poyraz 
(na açık. 1 - Burnum neden öyle çık-
_ğ_====;:=;;;;,:;:. mış ... Gözlerim de bir tuhaf ba 1 

j kıyor ... Kulagım ne kadar bü-
yük çıkmıt··· 

Eğer resmini çektiğiniz ka
dınsa, zaten resim çekilirken si · 

Hararetinizi teskin için 
her zaman 

KIBIHillH MiDEN l~l~ 
ıç1D11. Yemeklerde ha:ı:mi tealıil eder. 

Böbrek, Karaciğer, Kum ve mide hastalık
larına karşı tanınmış bir audur. 

Her rer~e aı·a1ınız. 
Toptan ve perakende satıt 

deposu: 
Yeni poatane karşısındaki cadde

de No. 20 Telef on. 20062 
T elgr. Depo • lstanbul 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları 16 
temmuzdliln itibaren her perıeınbe ve cuma günleri saat 
9 dan 12 ye kadar müracaat kabul olunur. Yerler mahdut 

olduğundan istical tavsiye olunur. 

MÜHİM BiR SİGORTA KUMPANYASI 

Ankarada sigorta ve avarya işlerile iştigal etmek üzere 
bir acentalık tesis etmek arzusundadır. Esasen elinde 

si'{orta işleri mevcut alakadaranın sigorta rumuzi e lstanbul 
176 No. lu posta kutusu adresine tahriren müracaatları 

Hep yağmur 
hikayesi 

zi rahat bırakmaz... !-----------------------------
-Aman çabuk olun rica ede Büyük Tayyare Piyangosunun 

rim. Güneş gözüme giriyor... u G u R G • • 
Siz onun alması lazım gelen po 1 Re s 1 

ble yeni matbuat kanunu zu tavsiye etseniz de o kendi- '9ifl 
ıktan sonra Allah bi 

Peyami Sefayı müd- nin en güzel olduğunu zannet
tiği vaziyeti alır ... Resim istedi-

ımumi yapıp ta bizi e-
düşiırmesin.. lki gün ği gibi çıkmayınca: 

iki (S ) d b k" -- Te~ekLür ederim amma, 1 
ed lonpostab .. t.~ uhsa'-~n bu benim resmim değil .. Bu mi 
a at u u orta u un u1<u- d" .. I k. · ., 

1 
. 1 ı, guze ma ıncnız •.. 

• ;;azete erme ve on arın mu 1 • '" • 
; ) · ( sec"yeaiz ve gayri 1 dıye a !ay da eder .. Sız dıyemez r.r erme ı . . ki 

ıimi) diyivermi~··· Eğer bu aınız ; ı 
terinde samiın1 olduğuna ka - Efendim sizin yüzünüz 
!sam bir az kızudım. Peya- çaı·pık, kulağınız büyük, gözle
Sefa, imzasız olarak yazdığı riniz şebli. ise buna fotoğraf ne 
ıtırlarda bizim ;ıazeteleri Ye yapsın?! .. 
arın muharrirJerini hüku- Kabahat onlarda dev,il, fotoğ 

gazeteisi olduğu hal rafçılarda .. Böylelerinin resmi-
(iıter inan İster inan- ni aldıktan aonrıı tabiatın onla 

) tarzında serlivhası al- ra verdi!:';i hususiyet eri rÖlUŞ i
ıa l!Çtıkları sütunlarda mu- )o düzeltip yumurta gibi yus yu 
efet ettikleri için muahaze nrlak resim çıkarıyorlar. Beri
'for. kiler de tımarıyor .. Böyleleri
!debiyat i9lerile uğra9tığı i
en basit hukuku siyuiye ve 
re malumatını derhatır etme 
hmal eyleyen Peyami !efa 

i biraclerimi:ı hatırluınlar ki 
1 belediyeyi, bir mal memuru 
1 hatta bir valiyi tenkit et
le hükumeti tenkit etmek ve 
a muhalefet etmek demek de 
'dir. HükUmete muhalefet de 
ık onun mevkii iktidardan çe 
pıeaini iıtemek ve takip etti
niyaıetin ana hatlanna kartı 
emektir. İıtanbul sokakları 
fanmıyor, tekaüt maaıı itleri 
'< kalıyor, postalarda karııık
r!ar oluyor. Defterdarlık ıine 
.cılara nizama uymayan tek-
er yapıyor demek muhalefet 

.ilidir. Ve bunu hükUmet ga-
1~eleri taraftar oldukları hükU 
r,~in muvaffakiyetini temin i-
ı yapar. Ta ki söz söylenecek 

7ilecek bir nokta kalmasın di 
•.. Eğer böyle şeyleri ten

i\ etmek muhalefet olsa, hü
r n hükumet işlerini teftiı eden 
1\ifettiılerin hiıkUmete muha-
5fet ettiği neticesine varmaz 
~ ? 
ıyız ... 
Malum a! dönüp dola9ıp yağ 

nin amatör fotoğrafçılara kartı 
ol.an nazarlarile maymunların 
aynaya bakmaia tahammül e
demeyip kırmak iıtemeleri ara 
ıında hiç bir fark görmüyo
rum .. 
Kıyma makinesi alın, fotoj

r af almayın!.. 
FELEK 

Yeni n~ırlgat 

lstanbul sanayi şehridir 
htanbul elektrik tirketi, htanbul

cla ııanayi tetebbüsatnı tezyit etmek 
için ıayanı dikkat bir risale netret
mittir. Bu riıale Türkçe ba11ldıiı 
gibi, Fran11zca ve lngilizce de ba11-
larak Avrupa ve Amerikaya gönde
rilmiıtir. Risalede lstanbulun n•dcn 
ıanayie elverişli olduğu izah edil. 
mekte ve İstatistiklere istinat ederek 
ıehrimizin ıanayi tetebbüu.tı için 
çok miisait olduğu izah edilmekte
dir. 

Şehrimizin a:erek kara tarikile, ge
rek denizden mecburi bjr geçit yolu 
olduğu ve ihracat ve ithalatın gayet 
kolay yapılabileceği anlaşılmaktadır. 
Memleketimizin sınai inkişafına yar
dan etmek için yapıl•n b, teşebbüs 
herhalde takd!re ,aya 'dır. 

her gİteden ehven 11 inci tertip biletlerini şim
diden müşterilerinin emirlerine amade bulun
durmakla müfteh'.rdir. Cigaloğlunda Ugur Gi!te&i 

sahibi Ömer Rifki t ·• 

Üstüpü Münakasası 
Istanbul Linıan Şirketinden: 
Şirketimizin 3 ton ka1afat üstüpi'.ne ihtiyacı Yardır. 

Ur.y ! veya Trabıoıı cinsinden olması şart olan mezkür 
üshipii hakkındaki tekliflerin 15-7-931 çarşamba günü saat 
15 c kadar Umami katipliğe itası !uzumu ilan olunur. 

Umum Müdiir:ük 

TÜRK GENÇLERİ ALMANCA ÖGRENİYORLAR 
ve bütün malu";ıatı ticariye ile birEkte meşhur 

YENİ YÜKSEK TİCARET MEKTEtJİ (CAJ~W) 
Cenubi Almanya - Kara Ormanlar 

Temiz ve havadar pansiyon - Mükemmel gıda - Sömeıter 
başlan~cı 9 birinci teşrin. 

İzahat ve tarifname için direktör ZÜGEL 
Adres: Neue Höhere Handelsschule, Calw (Wlirtt) 

Şirketi Hayri yeden: 
BUyilkderede hükiıme t konağı yakinindeki ağaçlı araa 

önünde Şirketi Hayriye tarafından teıiı ve lnıa edilen deniz 
aporu havuzu ve atlama kulesi bu ıene muntazam bir pro
ııram dairesinde deniır: sporcuları müubakalarına tahsia edil
diği musabaka günleri haricinde de dlier yüzüctılerle deniz 
sporile alikadar olanlara kütat edileceğinden bu mahallerin 
bllfesini almak iıtiyenleria nihayet üç gün zarfında Şirketi 
Hayriyede heyeti teftişiye riyasetine müracaat etmeleri. 

Tütün inhisarı Umu
Müdürlüğünden: 

A 

mı 
Cibali fabrikası ıçın 400 X 28 X 0,25 ebadında 2000 

adet çıralı tahta pazarlıkla alınacaktır. Talipler teminat ak
çelerile beraber 11-7-931 cumartesi günü aaat 11 de ve 
şartnameyi almak için her gün Galatada mübayaat komis
yonuna müracaatları. 

KARADENİZ POSTASI 

YlTlN vapuru 

8 Temmuz 

ÇARŞAMBA 
glinü tam saat 17de Sirkeci 
rıhtımından hareket ede
cektir. 

COMPAGNJA GENOVESE 
dı navigazione a vapore 

Birinci sınıf vapurlarla yakında 
Napoli, Barselone, Marsilya, t.enova 
Savona, Livourne, Mesina ve Katan 
liman1arına muntazam pos~alar; 

Barselone için doğru posta: 
••capo Faro., vapuru 9 temmuzda 
.. Capo Vado,. vapuru Zl temmuz-

da 
"Capo Pino., vapuru 4 temmuzda 
Köstence, KaJatz ve lbrail ıçin 

yakında hareket edecek do!;ru po•· 
talar: 

"Capo Vado,, vapuru 5 temmuz 
"Capo Pino,. vapuru 19 t~mmuz 
"Capo Fara., vdpuru 2 ağustosı ~ 
Bir ve iki yataklı harici kamara-

lar fiatinde tenzilcit, y t.:mek, c;: ;_. rap 
ve maden suyu dahildır. 

Şimali, cenubi ve nıerkez Ame· 
rika için doğru konşmento verilir. 
Fazla tafıilit için Ga.!atada Havagim 
yan hanında L14ster, Silbcnnann ve 
şürekisı vapur acentesine m\.iracaat. 

Telefo• B.0 .641 r,47 

LASTER SILB.t::RMAt• 
VE ŞÜREKASI 

DOYÇE LEVANT LINIYE 
Hamburg, Brem, An\'ers, 

lstanbu] ve Bahritiyah ar~ıın

da a:r.İmet ve avd~t rnuntazam 
postası: 1-Jamburg. Brem, St.-tin 

Anvers ve Roterdamdan limanı

mıza muvasalatı beklenen vapur 

!ar: 
GERNIS ,.,_curu 9 temmuza 
doğru 

ALIMNIA vapuru 14 tem
muza doX, :ru 

IMBROS vapuru 16 Ttm
n1uza doğru 

ASKANIA vapuru 21 Tem
muza doğru 

Burgaz, Varna, Köıtence, Y~
Ias ve ibra.il için limanımızdan 

harek~t edecek vapurlar: 
GERNIS vapuru 9 • 10 

temmuzda tahmilde 
IMBROS vapuru 16 - 18 

temmuzda tahmilde 
Yakında Batuın için hareket 

edeceiıl vapurlar 
ALIMNIA vapuru 14 - 16 

temmuzda tabmilde 
Hamburı, Brem, Anvers, Ro .. 

terdam ve Dançiı İ~İn yakında 

Jimanımlıtdan hareket edecek 
vapurlar: 

DERINDJE vapuru 6 - 8 
temmuzda tahmilde 

ATHENA vapuru 12 - 14 

temmuzda tahmilde 
ANGORA vapuru 16 - 18 tem 

muzda tahmilde 
Fazla tahilat için Galatada 

Ovakimyan hanında ki.in Laı

ter Silberman ve Şür~kiuı vapur 
acenteliğine müracaat. 

Telefon: Beyoğlu 641 - 674 

lstanhul lkönd Ti<a·et ma 'ıkeme 
sinden: 

Müflis Metretidiı b "·aderler 
tarafından t•hahı matluba karıı tek. 
lif eyledikleri kongordatonun tastiki 
hakkındaki muamelerin ifası için 
mahkeme eünü olarak 15 'f enımuz 
931 çarşamba ıünü saat 14 le tayin 
kıhnmıt olduiu ili!ı o'unu ... 

-I-t-tilıaclI l\tl.ilii 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik 11e hayat üzerin'! sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait eraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Onyon Hanında 

Acentası J:ulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Kırklareli Vilayeti Enciime 
Daimisinden: 

1 - Bedeli ke,fi ( 21740 ) lira 86 kuruştan ibaret 
narhisar - Burgaz yolunun 17-ı-330-20+880 inci kilome 
ler arasında taş ferşiyesi ameliyesini de ihtiva etmek üz 
yapılacak 3550 metroluk kısmın noksan tesviyei türabiyes 
ikmal fOSe ve 18+ 142 inci kilometrede bir beton menf 
intası kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya ittirak edecekler erbabı vukuftan 
duklarına dair Nafia dairesinden muta şehadetname ve tic 
ret odası vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi İllfll 
tan anlamadıkları takdirde inşaatın hitamına kadar rebak 
tinde bir fen memuru bulunduracaklarına dair noterden m 
saddak bir teahhütname itasına mecburdur. 

3 - Teklifnameler birinci maddedeki sarahat dahilin 
yazılarak mühürlü bir zarf İçerisine konup üzerine talip i 
mini yazacak ve işbu zarf teminatı muvakkateye ait ban 
teminat mektubu ile ikinci maddede istenilen evrakla ber 
ber diğer mühürlU birer zarf içerisine konacak ve işbu za 
üzerine teklifnamenin yalnız hangi İfe ait olduğu işar 
olunarak mühürlenecektir. 

4 - ihalenin müteahhide tebliği gününün inkizasınd 
itibaren müteahhit 15 gün zarfında ite bqlamağa mecburdu 

5 - Keşifnameler berayı tetkik ve tasdik Nafia vctkAlf' 
celilesine gönderilmiş olup 22 temmuz 931 tarıhine kad 
gerek aynen ve ııerekse tadilen iade edildiği takdirde iha 
muameleıi icra edılecektir. 

6 - Müddeti inşaat kinunusani 932 nihayetine kadardı 
7 - Ş1rtname ve ke,ifnameleri görmek ve ya sure 

musaddakalarını almak isteyenlerin Kırklareli Nafia dairesi 
müracaatları Jazımdır. 

8 - lha\e muamelesi 22 temmuz 931 tarihine mlisad 
çarşamba günü saat 15 de Kırklareli daimi encümeninde 
icra edilecektir. 

~~~~~~~~~--~~--~~~-1 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENT ASI 

~::d~~ı:ANKARA 
vapuru limanımızda olup 

temmuzun 8 ve 8 inci günleri 
Anvers, Roterdam, Hamburıı 
ve Baltik limanları için eşyayı 
ticariye tahmil edecektir.Taf
silat için Galatada Frenkyan 
hanındaki acentalığa müra· 
caat. Telefon Beyoğlu 2274 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprübatı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Müh\lr
darzade hanı 22740 

PİRE-İSKENDERIYE P. 

(İZMIR) 7 Temmuz Salı 
10 da Galata rıhbmından 
kalk- ıktır. 

Tavilzade vapurları 
Muntazam AYVALIK posta 

Selame 
vapuru her pe 
tembe akıalJl 

saat 17 de Sirkeciden hare 
ketle Gelibolu , Çanakk Jo • 
Küçükkuyu, Altınoluk, Ed 
remit, Burhaniye ve Ayvalıi" 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda el 
verilir. Adreı: Yemitte Ta 
vilz:ade biraderler. 

Telefon l.taabul 2210 -ORIENTMARE 
Agenzia ltaliana Marittima 

B1nilio Morandi vapur 
ıs T anm112a dotru Pire, Barselo 
Cenova, için emtiai ticariye tah 
edecektir. 

Federazione vapuru 
1 30 Temmuza doğru Pire, Baro 

lona ve Cenova için emtiai ticari. 
tahmil edecektir. Merkezi, cenu 
ve timali Amerika ile Avuıtralya 1 

TRABZON POST ASI manian için doiru koaoılmento v 
rilir. 

( Karadeniz ) 9 temmuz Tafsilii.t için Galatada. Frenııi 
17 de hanındalıi aceutalıime müracaat. • 

Tel Be.O. 2274. 
Mersin postası 

Üsklldar Hale aineaıasında (Çanakkale) 10 temmuz 
10 da Galata rıhtımından Rozita 
kalkacaktır. Mümeuili Mari Bikfort gele• 
•••••••••••llİİİlı cek program duhuliye 10 
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- BiRiNCİ KıSIM -
Bü ......... ~ 

de inkitat 
larile v, Bürhan Cahil 
le 
n"re 'Kadar muhabeı·e hususun j inden alabilirsiniz. 
g' dikkatli olmak lazımdır. Çöl - imza, 
rrki bedevileri ve size tabi olan - Şeyh Salih. 
aıiretleri daima harekete hazır - Ne diyorsun. Aliye'deki? 
d.ılundurmanızı tekrar ederim. - Evet! 
al Türklerin (Aliye) deki bu Kumandan Celal gayri ihti-
rıtmayişleri cephedeki mağlubi yari haykırdı: 

•tlerin neticesidir. Onun için - Vay habis .. Bu ibliıi ni-
vll;tkarJngiliz ordusu asır- çin asmadık! 
n,rdan beri memleketimizi it- Yüzbaşı Enver konuturken 
d~i eden Türkleri tamamile kı bir baıka kağıda göz gezdiri
ik"caya kadar gerilerde hareke yordu. 
g( gtcçmP-k doğru değildir. Ya- Bu huıusi bir mektup, dedi. 
d~nda büyük taarruz hareketi - Oku! 
yr~layacaktır. Verilecek yeni - Şeyh Sadun'a yuılıyor. 
1rılımııta kadar bütün kuvvetle Yine Şeyh Salih'in imzası ... 
y~nizi emre amade bulunduru- "Sifer,. de bulunan kızı Zehra-

uz. lhtiyacm:z ohm silah ve nın (Halep) te yeni tetkil edi
~ph:ı.neyi pa:ı:artesi günü Bus- len Türk ordusu kumandanile 
eski Şam'ın yirmi iki kilomet temaı etmek üzere Saydalı E. 
•şarkındaki Birülanep mevki- mire ismi altında Halep'e hare-

ket ettiği yazılıyor. Emire Ha
lep'te Sukunnuman'da Saitbin
haç yanında bulunacakın19. 

- Saitbinhaç! (Halep) in fU 
mqhur zengini. 

- Öyle olacak! 
- Demek o da bu caauı teı-

kilatrna dahil. 
Kumandan Celal birdenbire 

kaiıdı yüzbatının elinden aldı. 
Dikkatle tarihi.ne baktı. 

- Henüz üç 'hafta evvelki ta 
rih... Demek fU ande ikiıi de 
Halep'te bulunacaklar. 

- Eğer bozgunu haber alıp 
yer değiştirmedilerse. 

Yüzbafı Rifat gelmiı; cenup 
tan asker, aile ve ahali ile dolu 
gelen trenlerin istasyonda bi
riktiklerini mevki kumandanı
nın Araplar tarafından kasten 
bozulan manevra hatlarının ta
mirden aciz kaldıiını haber ve
riyordu. 
Kumandanın sert yüzü bir 

daha karııtı: 

- Silahlı yok mu, kurşuna 
dizsin efendim. Diye bağırdı. 

Yüzbaşı Rifat timdiye kadar 
kumandanını bu kadar müthit 

görmemitti. 
- Vukuat çıkınasından kor

kuyormuf, dedi. 
- Ne vukuatı, ne vukuatı! 

Diye haykırdı. Daha vukuat 
bekliyor. İtte betyüz ıene üstü 
ne titrediğimiz Arabiıtanı hıra 
kıy o ruz. 

Daha bu nankör çöllerin bir 
Türk kemiğine dejmiyeceğini 
anlamadık mı? 

Sonra seıini biraz yava9lata-
rak sordu: 

- Senin Hacı ne alemde? 
- Çok dütünüyor .. 
- Ne isterıe veriyorsunuz 

ya. • 
- Tabii. Bu sabah kıt'a ku

mandanı ile görüpnek istedi ha 
her vereyim, dedim. 

Kaymakam Celil batını sal
ladı: 

- Daha bir f8Y söyleme.. 
Şimdi azizim Rifat. Bize lazım 
olan cenuptan akın akın gelen 
asker, zabit, kadın ve erkek 
Türk kafilelerini kurtarmaktır. 
Onun için tehircleki merkez ku
mandanile beraber çah9. Bütün 
nakliye vasıtalarına vaziyet et, 

iataayona süngülü nöbetçiler 
koy ve geride mümkün olan ye 
re kadar muhabere temin etme 
ğe çalı9. 

Yüzbaşı Rifat kumandanı se
lamladı: 

- Şehre biriken Türk ahali 
arasında her an bir Urban bas
kını ihtimalinden bahsediliyor. 

- Onun ehemmiyeti yok. 
Türklere kartı küçük bir muha
lefette bulunan yerlilere tiddet 
li mukabeleedeceğiz.Gev§ek ida 
re bu sinıi ve korkak insanları 
azdırır. Bunlara İngiliz sistemi 
hareket etmelidir. Bir kurtun 
atılan yere bet batarya top ..• 
Batka çare yok. ' 
Yüzbaşı Rifat tertibatına ne 

zaret etmek üzere sür'atle av -
det ederken yüzbatı Nuri şeyh 
Sadun'un cüzdanından bir ka
jıt daha bulup çıkarmıftı. 

- Bu mühim kumandan bey 
dedi. 'Berut'tan Şeyh Sadun'a 
ya:ıılıyor. in elliz ordusu iıtih 
barat tefi miralay (Hubson) 
dan aldıtı talimata eöre Şeyh 
Salih yazıyor. 

Büyük taarruz hatladığı za-

man aşiret teşkili.tının Türk or mukavemet tertibatı yapacağı 
dusunun ric'at istikameti olan Kıt'aların batında bulunup g 
9imendifer yolunu tarassut et- lecek emri bekleyin. 
mesi ve tren hattını bozarak ric Ve kendisi derhal yüzba91 il 
at hareketini akamete uğratma fatin bulunduğu şehirdeki kıı· 
sı tavıiye olunuyor. mandanlık dairesini itgal ede 

- Tavsiye edildiği gibi de rek tertibatını idareye baıladf· 
yapıyorlar. Bir saat sonra idaresizlik v1 

Yüzbatı Enver meşin çanta- kargaşalıktan şehirde birikeıl 
yı karıttırryordu ki bir başça- istasyonları dolduı-an halk, ailt 
vuş mahmuzlarını vurup ku- !er, malzeme, qya şimal isti!<' 
mandana bir zarf uzattı. metine yola çıkm19tı. 

Yüzbatı Rifatin kurtun kale- Kaymakam Celal şehir h•' 
mile yazdığı bu iki satırlık ricınde müdafaa noktasındaJ1, 
mektup şu idi: çok kıymetli bir mevkii elinde!<• 

- Şimdi cenuptan son bir ve şehirde bulduğu vesaitle def 
telgraf e-eldi. Düşman süvarile hal tahkim ettirmişti. 
ri (Hama) nın üç saat ilerisin- (Hama) da tıkılıp kalan 111<11' 

deki (Cizre) mevkiine girmiş - telif sınıflara mensup iki biJ1 
tir. Şehri tahliye etmek için an kadar askeri derhal tanzıın ede 
cak vakit vardır. Emrinizi bek- 1 k J1 rek kuvvetine i ive eden uına 
liyorum. dan düşman süvarisin" ·ı d~ 

Kaymakam Celil ıür' atle ye için son tertibatını da yaptıt İ( 
rinden fırladı. Şeyh Sadun'un tan sonra yüzbaşı Rifat'a eıtl 
casus dosyasını muhafaza etme I verdi: ,. ii· 
ıini yüzbatı Envere söyledikten - Şeyh Sadun'u getir gor 
sonra takım kumandanlarını ça 9elim. 
ğırdı ve onlara fU emri verdi: 1 
- Türk ahaliyi, hasta asker

leri kurtarmak için derhal bir 



Matbuat . hürriyeti hakkında 
ismet Paşanın mühim nutku 

aşvekil diyor ki: "Hakik~~ların anlaşılma~asından 
fayda. bekler~~ın!!r~~~!~~ıe!'1!b!!na!~~~~~il~:te .~ıı~ e-

,lBaşvekil Paşa Hz. ın e~vel~ kı !ar). den itl.,..de bı11es! ve m~sulı!.e~ ol
' gün Mecliste söyledıklerı 1 E- bundan üç bet sene evvel ması IUundır. E~er bır hukumet 
· him nutkun ilk kısımlarını bu bi~'::'ükı'lmet meselesi. değil, mi!- bütün meselelen hali.edecekse o-

.-- li · · B ·· d . lesidir deseydım o vakit nun kurunu vusta padıtahından ne • .? neşr~tmıştık. ugun e lıyetki'?~~e·dard.'olan adam efkarı a- farkı vardır? (Bravo sesleri, alkıı-
01 Utebakı aksamım ve tamamı- mdev 11 !:'h ettig·imiz hükumet mese lar). 

d . ] s teveccu bö 1 n __ • .. .. .• tb atın bak 
neşre ıyor?z . . lesine evirmek için meseleyi_ · y e ...,.,un gonıf~· ~ u . . -

Menfı neşrıgat t rih !diyor denilecekti. Bugun va- lı veya hak11z tar'.zl'."ıle, te~t!er~le 
Arkadatlarun Bir çok müşahe- ~ t• etle anlatmamın sebebi geçen zamandan ıstifade edılmqtır; 

· zıye ı ceıar . • ı · bar.. tti 

Kars Vilayetinden: 
EncUmen 169 dur. Yol inşaatında istimal edilmek ve en 

ala yerli çadır bezinden olmak üzere amelei mükellefe için 

35 adet mahruti 4000 kutrunda 3/10 irtifaında ve fen me· 
murlan için 5 adet dört köşeli 3/50 kutrunda ve 2/10 irtifa. 

ında ve hepsinin etekleri altmışn santimetre olarak ceman 
40 adet çadınn imi! ve mubayaası evvelce 20 gün müddetle 

münakaaaya vazedilmit isede bu müddet zarfında teklif edi
len fiat ve sUrülen pey muvafık ve haddi liyik görülmedi

ğidden münakasa müddetinin 4 temmnz 931 tarihinden iti

baren bir hafta müddetine karar verilmiş olduğundan talip 
olanlar yllzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçesile bera

ber 11 temmuz 931 cumartesi günü saat 15e kadar müna
kasa feraitini anlamak ve pey lürmclr üzere Kars encilmeni 
daimi kalemine müracaatları ilin olunur. 

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

Uşak Ter.ak ki i Ziraat 

M. M. satın afm 
komisyonu ilan 

Elazizdeki 'utaat hayv.ı 
tının ihtiyacı olan arpa k 

palı zarfla münakasaya k 
muştur. lh-ılesi 20 temm 

931 pazartesi günü sa~t 

te Elazizde askeri satına! 
komi yonunda yapılacaktı 
Taliplerin şartname almalı 
teklifler:ni verırek üzre t 

minatlarile birlikte mezk 

komisyona müracaatları. 

• • • 

t
ı· •!erinden bahsettiler. Müsaade bu- ismet Pap.nın bütün bunl~rı ~ıllete end. ~": veı;eb'.' 1Yet~ferıdel~eol uz :... r: 

. ak 1 so·· Jiyecek ımbhanını ıgımız e• l 1 1 • • an y erı 
e· <ursanız stzı tef,.r:iata gıre- alnının ıy e dy de tasdik etmelyiz. istifadenin batı 

yormayım. Buwün hey'eti celile- ~:-;, olması ır. · b ok faal e • ı~r- ·:- ti alkı la ) bence bilhassa mat uatın ç 
~ini i rztıraba sevkeden ve bir çok (Şıdde be t 1 hr" igeti bulunduğu lstanbul'da gördüiüm 

!Türk Anonim Şirketi İdarf': Meclisinden; 
Sermaye vaziyetinin tczekkilril için 18 mayis q31 tarihinde 

toplanması mukarrer fevkalade umumi heyet ka'lunen lazım 
gelen ekseriyet hasıl almadığından içtima akdedilmemiştir. 

Eski Şehirdeki kıtaahn ı 
tiyacı olan Sıjır ve Koy 

Eti kapalı zarfla münakasa 
konmuştur. ihalesi 9 temm 

931 perşembe !lÜnil sıat 
dört buçu~ta E•ki Şehir 
askeri satınalma komisy 
nunda yapılacaktır. Talipler 

şartname almak Ye milnak 

saya girmek üzere temina 

lariyle Eski Şehirde mezk 
komisyona müracaatları.(40 

ıtandaşlarla ayni ıztırabı ve endi- Mat ua u_rr .
1 

tekamüldür. 
fez M tbuat hürriyeti denı en mese- d 

'Yi uyandıran dert şudur: le i k:rkmakslZln milletin asri idare Hükümet niçin kapatma r 
ol· "Bir nevi çareı;zJik vardır ki hal- ıi~de esaslı bir vasıta olarak ele al- latanbul çok neıriyat ve mücade-

ilemiyor. Bu çaresizliğin naııl bir mak zamanı gelmittir. (Bravo ıeı- lata muhatap olduğu halde elkirı 
iceye varacağını kimse tahmin e- leri). umumiyesinde salim bir ıükünet ha a· 

t· iyor. Birinci mesele ıudur:. Mat~at sıl olmuştur. Bir de atıl gördüğüm 
ık d. ah h'. · t• bu asrın en yenı en mues- terakki matbuat meıelelerin.i.n bütün a• tısa ı val üzerinde ise menfi urrıye 1 b" ·di Mem d d • h 

sir milli vaııtalarından ırt r. . - memlekette uyan ır ıgı eyecan ıve 
u• .şriyatın te•iri ahlak ilzerindeki te lekette matbuat olmaluızın halk •.da infialdir ki 8. M. Meclisi ona bugÜn 

ti ııibi fazladır. Onun ~a iar tahrip . . bulunduğı: .1u farz etmez ıh- müıabit olmakla milletin efkar( u-
d ık d• I ed resımn . . I d • e r ır. h~a ı me,e eler zaten t - timali yoktur. Jk.incı meıe e ,u ur· mumiyeıine tamamen tercüman ol-
inin bulunması anlatılınaaı güç ve Matbuat hüriyeti iyi kullanılmıyan muıtur. Böyle br aksülunel n hassa 

İr çok şeraite tabi olan muğli.k mev yerde memleketi salaha sevketmez. siyetin uyanması bence matbuat hür 
a !ardır. Eğer bu mevzular üzerinde Bilakis 0 memleketin hatı.rılmasın~ riyetinin sui istimaline sahne olan 

tacil eder. Bu iki zıttı telıf etmege bir memlekette büyük bir terakki
a· llıi mes'uliyet ve hakikat hi11inden mecbursunuz. dir: Eğer fikirlerimize siyasi haya-
rf da olan küçük hiıler ihtiraslar Bugün Türkiyenin mu!'-dde~a: tnnıza mÜe•sir olmak iddiasında bu
et kint olursa zaten anlayıtı kanfffilt tına hakim olan B. M. Meclısi bu ıkı lunan matbuata kartı bütün memle

Sabah ve akşam bir bardak 
su içinde bir kahve kaşığı 
alıyorum. Seksen yaşımdayım. 
Taş yesem hazmederim. 

ı LAN 

n ınuıtaripler büsbütün yanlrt iı- zıttı telif vazifesi karşısında bul.unu- ketin ali.kasını ve heyecanını ayni 
amete ıevkolunur Bunun yakın yor. Matbuahn hürriye!İ . bak ka- dereceye vardırabilirıek mesele yok-

J'.I 1 
• lacak ve matbuat hürriyet• ~~le- tur. Matbuat murakaha altına gir, t 

lr tnisalini söyleyeyim. Meseli. bu k · B t ka ı k 

İstanbul Sultan Hamamında 3 ve 
S numarada me,gul Frohe rekter v~ 
Kirkor Muhbiryan Efendilerden mu 
rekkcp kollektif şirketine icra ve i!
J;is kanununun 276 ıncı maddesi mu
cibince İstanbul icra riyaseti aliye
sinden konkordato akdi için iki ay 
mühlet verilerek mezkür kanunun 
2 7 8 nci maddesine tevfikan komiser 

r. kete zarar vermiyece tı~. u 11 • .... - miştir ve fazla ıöy edikleri, Af ın ve 
ti tne bütçeyi muvazeneye cetirmek met yalnız bükUmetin elınde degil- taşkın gittikleri için milletin mura

i.n, taıarruf yapmak mecburiyetin d' B hükUmetin eline en sonra ge kabası altına giınni.şlerdir. Halbuki 
ar kalıyor, ve bir çok külfetler, zah- ç;~~kt~r. Bu~u bü~n milletin ~Ü~ bugün demeyim de düne kadar vazi 
le JeUer ihtiyar ediyorsunuz. Bunu terek vazifesı ve m~tterek mk e1~c eıı yet aksine idi. Tecavüz edenler dev~ 

ık.. !L_ olarak zihinlere telkın etme azım· Ietin re&mİ kuvvetlerini dahi kendi. arı Umumiye naurında :ıru iıtIKa 
d<r. tesirleri altına almak iddiasında idi-

r. '-ttc teşrih etmek gayet kolaydır. Eğer hocalar kürsilerinde tahsil ler. Hürriyet sui istimali.tına kartı 
ti adenıki bu taıarruf yapılıyordu, ettirdikleri çocuklara mütemadiyen eğer B. M. Meclİ&İnin alitkası mat· 
e !lha evvelki seneler niçin yapmadı- zehirli havalar içinde yüzdüklerini buatrn mücadelesi, halkın intibahı 

ı,? Bu taoarruflaı·ı aaha evvel yap- görürler ve aldanmayınız dört beş efkarı tayakkuz halinde bulundura-

J
·f ydınız bu1rün daha çok paranız şuursuz kendini kaybetmİf. Küçük bilirse ondan sonra kanunların iyi İf 

lunacaktr, bu'""'ünkü sıkıntıyı çek· ihtiraslara mağlUp olmutlar bu ma· lemeıi ve doğru tanzim edilmesi için 
P f rifetleri yapabilir, diye mütemadiyen zemin izhar edilmi• demektir: •ezdiniz halbuk. bu tuarru arı ya mi k . • 

• söylemezlerse, eğer bu me e etın . Şimdi arkadatlar bu maruzatonla l)'orsunuz fakat hu1u•i bir buhran k k . 1 h ba h. ı· 
1
• hu u ,maı arı a,tan şa ze ır ı o- hükümetin e ınde bulunan kapatma 

lİnde vesaitin kifayetini temin rde- lan bu havayı görürler zerre kadar salihiyetini niçin kullanntadığnnı i
lmek için bir çok ihtiyacatı haz- müteessir olmazlar ve lakayit kalır- zah etmiı oldum zannediyorum. Çün 

Si tbnek suretile yapıyorsunuz. Tabii larsa ismet Paşa bu eseri na.ıl hal- kü cemiyet içinde matbuat hürriye-

t ~tasarruf şu seviyede maiıeti olan letsin? (Alkıılar). tinin müsbet veya menfi kullarulma
tir :zatın varidatından bir miktarı a.. Rast geldiği.m gRzeteyi kendi s101n eıkilı tezahür etmedikçe hükü

rı ır azalmaz ııda11nı yarı yarıya takdirime göre kapatacağım, ertesi metin elinde bulunan salahiyetin 
'"'aia ntecbur olması kabilinden- günü tekrar kapatacağım. Böyle bir kullanılmasından ne bir mana çıkar 
>. Böyle tasarruflardan çok elem hayatın halk idaresile münasebeti ne de bir fayda hasıl olur. Bu yalnız 
Yulur. Çünkü yarın bunların tatbi nedir? bir teY ifade eder. Hükumet kendi 
tı hatladığı zaman birçok ihtiyaç- Münevverlerin vazifesi takdirine göre tenkite maruz olmak-
rın kast olunduğu anlatılacaktır. Ben bunu bugün böyle kullana- tan korktuju İçin o salahiyeti fe•ka-

a Daha fazlaıu li.zım olan mektep· cağım. Yarın başkası yapabilir mj? lide kullanmııtır. 
••den talebokrden bir kısmının ih- Memleketin hukukçulannın, ricalle- Adalet gerine gelmegor 

1 edildiği anlaşılacaktır. Daha faz rinin meseleyi münhasıran hükUme· 
a l liızım olan hastahanelerden bir te bırakma11 memleketi kapkara bir 

tısnunın tehir edildiği anlatılacak.. iıtipdada ıevketmeleri demektir. 
ır .. Ve&aire. (Sürekli alkıılar, bravo pata sesle-

Neşrigalta tahrif ri). 
Bu tasarruf ancak iztirari zaman~ Diğer bir nokta da şudur: ~at-

i~ tevesıtıül edilebi.lecek zaruri bir buat hürriyeti denilen şu halk ıdare 
dbir mahi)'etindedir .. Böyle mese- sini tanzim eden usullerde ve ıiyasi 
lerin anlatılması tabii istikametten mücadelelelerde milletlerin evveli. 
şırtıhp ta batka istikamete sevke.. geçmeğe mecbur oldukları geçittir. 

lildiği vakit efkin umumiye zehir· B- M. Meclisi kür•İıinden birçok ve~ 
nccektir. Bnnlard3n memlekete silelerle matbuat hürriyetinin zarar
yda değil zarar hisıl ol~r. Ôyl.e larına kartı devanın gene matbuat 
yler gördüm ki artık tashıh denı- hürriyeti olduğundan babıolunmuı
n mefhum muhitten çtkmağa batla tur. Bu nedir? Bu meseleyi, matbuat 
ıştır. Her hangi ya~'!. bir havadj- faaliyetinde hi7mete taalluk eden 
n neşrolunduğunu go~yorum. Gu.. gizli ve dolaıık uıulleri en iyi yine 

tel, yanlıt i:ıitmİf olabıhrler ve ya.. gazeteler bilirler. 
, •ut farkında değildir!.,... Matbuatta mürakabe 

' 1 Bunun çaresi mutat ~lan, ~e.de- Hayatına zat"ar veren iıtikametle-
bi •i olan, insani olan çaı·~ıı bu 1t 1!' re kart• salim kanaatte.' bulunan mat 
j. loğruıu bundan ibarettır dem~ır. buat cesaretle mücadeleye mechur-
r ebliğ yaparsınız alırlar. Ya ınan.. durlar. Matbuat hürriyetinin zarar

.. lladıklarıru ıösterirler ve yahut tah !arını evveli. arkadaşları olan diğer 
"f ederek neırederl.,... lna~ma~~ğr~ matbuat b...-taraf etmek mecburiye
ıöıtermek daha iyi birıeydır. Çunku tindedir. Evveli matbuat yekdiğeri
ıir ntukaheleyi davet eder. . F~t ni murakabe etmelidir. Fena sözler 

hrif ederek netredeler bu zıhmyet fena netriyat memleketin efki.nnı 
ıdur ki hakikatlerin taklit olunma- fena istikamete sevkediyorsa, buna 
ıından hakikatlerin anlatılmamasm- iJtirak etmiyen matbuat tek cephe 
lan fayda ve menfaat beklemek zih.. alarak cesurane diğerlerinjn Üzerine 
iyetidir. Hakikatlerin anlatılınama atılmak mütemadiyen efkarı umu
. ndan fayda beJdiyen zihniyet ı_nah- miyeyi ~envir etmek, z~irden kur-

tı ferdir. (Bravo sesl.,..ı, al- tarmak li.zımdır. 
k11lar). Halk idaresinde siyasi vaziyette 

Zehirli hava bulunanlar memleketi idare eden 
. Eleminizi tahrik etm~ek !~ın baıvekiliniz gibi .hususi m~s'uliyet 
•z:e batka misaller ıöylenuyecegım. hisıi i)e mütehasıı~ olmak lazımdır. 

1
. Arkadaşlar kifi derecede misaller Yedi yaşındaki çocuğa ders ver11:ek 

"<iyi d d batma 1·çı·n muallimi hususi bir .çok t_ckay. -e iler. Efendiler ava il 
l•lı; b h ·· · e yudata tabi tutuyoruz. Bır mı etın 
i dtar geliyorum. Mat uat d.u~rı!. - efkarına her &'Ün fikir telkin etmek 

' 1 tı e bir nevi caresizlik ken ıru goı- d 1 d b. 
•ttııektedir. Hakiloot h•latında ~·- iddiasında bulunan a a".' ar a ır 
ıl 1 • t kım mürakabelere tabı olmalıdır. 

ı_. o an l,i, k.rınaati tashih ~t~g~ ınt Ba mu··rakabelerin başında kanuni 
";"n Yoktur. Yeni herhangı bir sıya· u 
• ı Veya iktısadi meseleyi doğru bir mürakabe gelmez. Bu mürbakabelelr.in 
l&f'- k ·mk· ha da evvela diğer mat uat ge ır. 1.:amette münakaıa etme 1 anı şın . · · .. b 
l'ok ·ıd bul Ondan a.onra ceauyetın sıyası aya. tur. Mütemadiyen tahsı e u- k ha d K 
"" d b 1 t da bulunanlar miıra a e er. a-n talebe üzerinde, çiftin e u u- ın ı d. 
v iln köylü Üzerinde, tehirde yaıayan nuni mürakabeler son çare er ır. 
, 
3tandaşlar arasında zehirli hava çi- Namus ogunc, k olursa 

::;!er; zehirlemektedir. Bunun :et~ Arkadaflar; ben birçok zamanlar 
~.: ııereye varacaktır? Çare

1
.o '."~ gayretle ve endiıe ile bu bay~tı ta-

~ 1 <e derhal hatıra ıelen,. e ımız e k. ttim Erbabı namus haysıyetle
"'~ Unan bir salahiyeti yani kapa.t- .•P. et bl·k· de görerek memleketin ...... al kt rını e ı e , 1. il • ahiyetini tatbik etme ır. mukadderatmda fikir ve mes u ıyet 
d ll~u tatbik etmedik vaziyete çare sahibi olmak endiıesile yavaş yavaı 
S•iıldir de onun ı·çı·n'tatb.ık etmedik. 1 H k s her kendilerini siliyor ar. ~r. e. -~~:ı.er~en beri ısrarJa anlatmak is- h . b. veıiJe ile kendısını mat-
.-ı'nO.R;!z ~h· prensip vardır.kMh~th~.~ .;::diı::e düıürüpte h~y.~iyetinin 
tlunet ::ı •J ,·• ı:neselesi. !"rl'·ıı ır u örselenmeıinden, insan yurune baka 
1 1 . . ese esı değil bır mı et me- k bale gelmesinden korkuyor. 
• eaıdır 1-f"" k • mı yaca . 1 k 

Bir hülu"ımet böyle bir hükme ma
ruz olmağı arzu etmez. Fakat bu ni .. 
hayet şahsi bir meseledir. HükUmet 
kanunun kendisine verdiği sali.h.iye .. 
ti kanunun gösteı·diği lüzum ve za. 
ruretler ka.rfrıında tabı~ hislerden 
tecerrüt ederek kullanmağa ınecbur
d~r. Bu noktai nazardan hakkınız 
vardır. Fakat milli hayatta matbuat 
hürriyetinin faydalı ve mahzurlu te
sirleri hakkında bir intiba ve muha. 
keme hasıl olmadıkça takdiri aalihi
yetlerin kullantlma11ndan fayda çık
maz. Bence bugün içinJe bulunclu. 
ğumuz devir, hukuktinaslann devri. 
dir. Matbuat ne marifetler yapıyor? 
Bu husu5ta gÖrmediğımiz tecrÜl>e, 
görmediğimiz misal kalmamıttır. 
Mahkemeye giderler, daha dava ya 
pılmadan efkarı umumiyede, hakim
ler Üzerinde teıit· yapmak için azami 
ıantaj yaparlar. Matbuatın şu şirke
te, bu şirkete müt·acaata ederek _.fan
taj yaptıklarını dahı iıitmiı midir. 
(Çok, çok sesleri.) Matbuat herhan
gi mahkemeye verildiği zaman ora· 
dan kurtulmak i~in mutlaka bir ko
layını bulurlar. Temdit1er, tecditler, 
mazeretler ve zaruretler nihayet mü 
tecavizler ce-psı"X ve tecavüze ufra
yanlar mahküm ... seneJer ... ve sene
ler ... 

intibahı mucip olacak h;ç bir g•y
ret misali yoktur. Görüyorsunuz ki 
mesele hükUmet iç.in .-fııi bir mevzu 
değildir. Eksik olnn ıey şudur: A
dalet yerine gelmiyor. Bu evvelemir 
de munhaııren hukuktinasların vazi 
fesidir. Hukuk~inHlar bu kadar 
tecrübeye göre eksiğin nerede oldu
ğunu bilmezler mi? 

Bir kıınun hazırladık 

tayin olunduğumdan mezkur şirket
te alacaklı olanlara atide yazılı hu
suslar 283 üncü maddeye tevfikan 
ilan olunur. 

1 - Alacaklılar 931 senesi Tem
muzunun sekizinci gününden itiba
ren yirmi gün içinde alacaklartnı 
kaydettirmeleri ve alacak vesikaları· 
nr teslim eylemeleri. 

2 - Bunun i in Galatada Ahit ha 
nında 41 numaralı yazthan<·mize mü 
racaatları . 

3 - Mezkur yirmi gün içinde a
lacaklarını kaydettirmcycnle_r ko"
kordato müzakcresi.,dcn hanç kahp 
rey hakkına malik o!Jmazl:ı.r. 

4 - Alacakların kaydinden son
ra mezkur maddeye tevfikan konkor 
dato teklifi alacaklarını kaydettir
miş olan alacaklılar tarafından mü
zakere edileceğinden alacaklılanr, 
toplanmalan iÇ tayin olunan Ağ us 
tosun onuncu pazartesi günü s..ıat 
ikidr mczkUr yazıhanede toplanma
ğa alacaklılar dovet olunur. Borçlu
lar da toplanmada hazır bulunma ga 
mecburdurlar. 

5 _Tarafıma te~lim edilecek al."'l· 
cak vesikaları toplanma için ta}·in 
olunan mezkftr tarihe teka~düm ~· 
den on giın içinde yazthancmıze m J· 

racaatla alacakltlar tarafından tetkik 
olunabilir. Komiı:tcr avukat Mazh:ır 

larınuz vardır. Çalrtdan encüınerler~ 
de faal bulunurlarsa n1emleket!~ °?at 
buat hayatanı · vatanın menafu ıle 
vatandaşların menafii .ile telif ~dil.ebi 
lecek bir surette tan:zım etmege _ı~· 
kin vardır. Si?:den bu muavenetı rı· 
ca ederim. E ger bu da ki.fi gelmezse 
endite etmiyorum. 

Hukuk şinasları vazifeye 
davet 

Çünkü fena bir matbuat hayatı
nın memlekete verebileceği zararlaı·l 
herkesten ziyade takdire kudret ve 
&alahiyetiniz vardır. Eğer o da kiıfi 
gelmezse ye~ .bir tedbir dütünürs~ .. 
nüz. Bugün ıçın alınacak haıka bır 
tedbir yoktur. Bütün bu infialler a
laka.darlan intibaha aevketmek için 
ki.fi bir derstir. Şimdi alacağunız 
ilk tedbir matbuat hayatında hürri
yeti temin eden ıui istimalin zararla
rını mümkün olduiu kadar meneden 
iyi bir kanun vücude getirebilmektir. 

Bunun için bilhassa hukukıinas
ları vazifeye d11.vet ederim. Memle
kette bulunan müteha1111lardan da 
istifade e ersiniz. Hukuk nihayet 
muayyeyen bir memleketin idaresini 
tanzim etmek içindir. Ameli bir şey. 
dir. Hukuk mücerret bir tey değil. 
dir. 

idaresinden ıneı'ul olduğumu~ 
memleket, halkın ihtiyacı ne ise .,.. 
ıas prensipi muhafaza ederek onun 
istediği bir kanunu vücude getirme .. 
liyiz. Biz bir kanun layihası tetkik 
ettik. Hal için gördüğüm ba'!ka bir 
tedbir yoktur. Eğer ümidimiz gibi 
matbuat hayatına memlekete zarar 
vermiyecek, bili.kiı memlekete ser~ 
best münakaıanın feyzini temin ede
bilecek bir istikamet vermek müyes
ser olursa halk idaresinin geçmeğe 
mecbur olduğu ilk ve ıaüıkil merha
leyi muvaffakiyetle aılatntıt olaca
ğız. 

Bu muvaffakiyet sizin olacaktır. 
(Şiddetli ve sürekli alkıtlar). 

Müteakiben Fazıl Ahmet ve Ha
lil Beyler beyanatta bulunmutlardır. 

Sermaye süllisten aşağıya dü§müş oldnğundan ticaret ka
nQnunun 325 inci maddesi mucibince sermayenin ikmali ve
ya Şirketin tasfiyesini müzakere etmek ilzre ikinci defa 29 
haziran 931 tarihinde fevkalade içtiınaa davet edilen umumi 
heyetde ekseriyet niııabını bulamadığından içtima edememiştir. 

Ticaret kanununun 386 inci maddesi mucibince uçuncü 
içtima 6 ağwıtoı 931 ta ·ihine müs3dıf perşembe günü saat 

10 da Şirket merkezi o'an Şeker fabrikasında toplanacağın· 
dan hissedarların içtimadan 10 gün evvel Uşakta Şirket 
merkezine, lstanbul ve Ankarada Tiirkiye Sanayi ve Maadin 

Bankasına, lzınirde Emin Zade Neşet Beye müracaatla hisse 
senetlerini tevdi ile duhuliye varakası almaları liizumu ilin 
olunur. 

Ruzname: 
Sermayenin tezyit ve ikmali ve yahut Şirketin fesh ve 

tasfiyesi. 

Kars vilayetinden: 
Yirmi gün müddet ve zarf usuJ.le mevkii münakasaya 

vaz ve keyfiyet ilan edilen vilayetimizin Cıldır kazası mer
kezinde yeniden inşa edilecek olan 34290 lira 70 kuruş be

deli keşifli bir kaymakamlık konağıle bir mektep binası ve 
3 adet ıremurine mahsus mebaniye talip zuhur etmediğinden 

miinakasa müddeti ınünkazi olduğundan 2-7-931 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında paurlıkla yine aynı şerait ve müna

kasa kaym~si dairesinde ·nşasına karar ver:lmiş olduğundan 

ta'ip olanların ehliyeti fenniye ve vesaikile bedeli k~ş.fin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesını müstas

haben bu müddet zarfında Kars daimi encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

•• Istanbul gümrükleri 
dürlüğünden: 

Baş mu-

Gümrük levazım anbarında pazarlık'a sabit anbarlar yap

tırılacaktır. Talip'er keşifle resmini ve şartnamesini görmek
le beraber 11-7-931 cumartesi günü saat 14 te yapılması 
mukarrer olan pazarl1ğa tem"nat akçesile birlikte iştirak 
etmek üzere Baş müC:üriyeıteki komisyona müracaatları. 

-·-·---
Kiralık Taş Ocağı 

Halkalı Ziraat mektebi Çiftliğinden: 
Küçük çekmece gölü c:varında ayrıca makasla şimendifer 

hattına merl:ut çime"lto su kireci ve adi kireç imlline v~ 
yapı cose intası için taş ihrac na gayet e'.verişli o!an taş 
ocağı uzun müdce· e kiraya verileceğinden taliplerin şeraiti 
anlamak üı;ere Y e.şilköy civarında Halkalı Ziraat mektebinde 
çiftlik idare heyet ııe müracaatları. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
Jandarma kıtatı ihtiy.ıcı için 5500 ila 7000 çift kundura 

kapalı zarf usuli:e satın alınacaktr. Münakasa 22-7-931 tari

hine m(sadif çarşamba günü saat 15 te Gedikpaşada jan
darma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname imalathanede 

mevcuttur. 

Üsküdar Bankası Hissedaranına 
Mukavele namei esasinin 17, 18 inci maddelerine tevfikan 

hissedaranın gerek teahlıat ve gerek taksit suretile iştira 
eyledikleri hisseler bakiyei bedelatını 8 ağustos 1931 tarihi· 

ne kadar Bankanın Üs'<üdarda [Hakimiyeti Milliye caddesin

de kain merkezi idare veznesine tevdi ve tesl:m eylemeleri 
meclisi idare kararile ikinci ve son defa ilin o'unur. 

Müdüriyet 

-yapak müzayedesi 
Halkalı Ziraat mektebi çiftliğinden. 

Halkalı Ziraat mektebi çiftliği koyunlarından hasıl olan 
(500) kilo mıkdarında merinos melez yapağı müzayede ile 

satılacağından talip1er~ şeraiti anlamak ve müzayedeye iş
tirak etmek üzeıe 25 lira teminat akçesile temmuzun on 

birinci cumartesi günü şaat 15 te Ye7ilköy civarında Halkalı 
Ziraat mektebindeki çiftlik idare heyetine müracaatları. 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut mekteplerin senelik kuru meyve

lerile gaz, b'nzin, vakum ve mazot yağı ve mangal kömürleri 

ve Kandilli mektebinin patates ve soğanı 2-8-931 tarihine 
müsadif pazar günü ihale edilmek üzere münakasaya ve 
Galatasaray lisesinden maada diğer mekteplerin yemek ve 

ekmek artıkları müzayedeye konulmuftur. Talipleria mezkllr 
günde komisyona müracaatları. 

Askeri san' atlar mektebi müdür
lüğünden; 

\1. • u Umet meselesi zanno· Arkadaılar, eğer bır mem e ette 
1.,. nan matbuat hürriyetinin bir mil- erbabı namus laakal eşirra kadar ce-
içi ~eselesi olduğunu söyliyebilmek 1 sa 

0 
memleket behemehal 

n QUnl 1 sur o maz 
""• ı, arı söyliycn ııdamın sene er- batar; (Sürekli alkıtl!"?·. 1.u,.J°' türlü tenkide maruz olması ve Halk idaresi, hepımızın idaresi 
~~ k~!an ürkıniyecek, korkmaya·. millet idaresi diyoruz. Bu iddi.oda 

Kezalik gazeteciler, rejimi müda· 
faa için bu memlekette cümhuriyet 
terbiyesi vermek için mes'uliyet al .. 
mıt olan gazeteciler fena istikamette 
bulunan arkadaılarının ne oyunlar 
yaptıklarını hepimizden iyi bilirler. 
Sonra vatandaılar, müteessir ve muz 
tarip olan vatandaılar, neden ıztırap 
çektiklerini herkesten İyi bilirler. 
O kadar çok tecrübe yapılmıttır ki 
bu tecrübeler bir araya gelince bu 
nıemlekette matbuat hürriyetini ren
cide etmesin, onun feyizlerinden is
tifade eden her türlü sui İstimalini 
bertaraf edecek olan bir kanun mey
dana çıkarmak mümkündür. Biz böy 
le bir kanun layihası hazırladık. Fa
kat iddia edemeyiz ki bu layiha ile 
bütün ihtimaliıtı derpiş ederek mil
letin hayatım teşevvüşten kurtara .. 
cak bütün tedbirleri temin edebil
dik. 

Bu hususta Büyük Millet Mecli
sinin muzaheretini isteriz. Burada 
çok tecrübeli olan ve her biri bir iş
te ibtisa& kazanmıJ bir çok aı kadaf-

Verilen izahat ve müzakere kifi 
görülerek ruznameye geçilmesi hak~ 
kmda Ali Bey "Afyon" ve rüfekası 
tarafından verilen takrir müttefikan 
kabul edihnit ve bugünkü mÜzlkere 
de irat edilen nutuklarla vaki bcya
nabn bilUmum mcmlek.._t gazetelerin 
de aynen ve mütalea ilive edilmek
ısizin neıri hak k ndaki takrir tasvip 
edilerek yarın saat 14 le toplanmak 

üzere içtimaa nihayet vet·ildi. 

Askeri fabrikalar umum mndürlüğiinnn eınirlerile bu sene 

mektebimize talebe kayt ve kabul edilmiyecektir. Mektebe 
re'sen veya mektupla mliracaat edenlere cevap verilmeyece

ifi ilan olunur. 
rette olduğunu ispat etmesı 

* * * Ezine ve bayramıçt 
kıtaat ihtiyacı olan dört k 

lem erzak kapalı zarfla m 

nakasaya kopmuştur. İhale 
9-7-931 pertembe glinll Ez 
nede askeri satınalma k 
miayonunda yapılacaktır. T 
!iplerin şartname almak 

tekliflerini vermek üzere t 
minatlariyle birlikte mezk 

komisyona milracaatları.(40 

* * * 
As. Sn. Mp. için 13. 7 

kilo koyun eti bir ay paza 
lık neticesinde kapalı zari 

çıkan fiattan aşağı fiata tali 
zuhur etmediğinden tekr 
kupalı zarfla satın alınacak 
tır. İhales· 28-7-931 sa 
16 da icra olunacağından t 

!iplerin şartnamesini g6rme 
üzere her gün öğleden evv 
kapalı zarfa iştirak etme 

için de vakti muayyenind 

teminatlarile birlikte komis 
yonumuza müracaatları. (5 

Askert fabrika
lar ilanları 

28-6-931 tarihinde kapa 

zarf usulile münakasuı icr 
kılınan 48280 kilo imalat çe 
liğine teklôf edilen fiyat ba 

halı görllldüğünden pazarlık! 
20-7-931 tarihinde saat 15d 

alınacaktır. Taliplerin zird 
yazılı vesaikle yevmi mezkür 

da mü•acaatları. 

1 - Ticaret odasında mu 
kayyet olduklarına dair ve 
saik. 

2 - Analiz raporu. 

3 - Bu çeliklerin DiN nu 
maralarına muvafık olduğun 
tahriren bildireceklerdir • 

(3011) 

Kimyaker 

Dr. Cavat Tahsin 
Mide, Barsak, Karaciğer, 

Böbrek, Mesane, idrar yo· 
lu, Uremi, Zafiyet, Şeker, 
Kum ve akamet hastalık
larının kat't teşhisleri için 

idrar, Kan ve Kazurat ~e 
sairenin tahlillerini yapar. 

Divanyolu, Biçki Yurdu 

altında, Tel. 23334. 

DEVREDiLECEK 
iHTiRA BERAT! 

"HHsaten hava sefaini nakliy 
için dümen vaz'ı" hakkında o~ bi 
ihtira beratı talebi için lıtanbul Vi 
lô.yet celilesine 3 Temmuz 1928 ta 
rihinde ;akdim olunup 19333 numa 
ra ile mukayyet müracaat Üzerind 
ki hukuk bu kere ferağ veyahut iea 
re verileceğinden mezkUr ihtlrayı 
aabn almak veyahut İsticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın İstanbul 
Bahçe kapı Tat Han N o. 43 • 43 
de mukim vekili H. W. !STOK e
fendiye müracaat etmel~ri. 

Devredilecek ihtira beratı. 
Sür'atle müteharrik veal\İtİ nakli .. 

yede alelhusus layya.relerde mesnet 
yerleri ve silahları inşası hakkındaki 
icat için İınai müdüriyeti aliyeıioden 
istihsal edilmiı olan 19 temm<U 
1928 tarih ve 687 numaralı ihtira 
beratı bu kere başkasına ferağ veya 
but icara verileceğinden m zkür ıh· 
tirayı ıatın almak veyahut isticnr et 
mek arzusunda bulun n zevııtrn 11. 
tanbul Bahçekapı Ta~ Han No 4:l 48 
de mukim vekili H. W. ISTOK E. 
feqdiye müracaat etmeleri. 
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MUSHlL "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağrı vermez. Ueposu: a~sh~:ra~ı 

tedbirli 

A_. 
ıo1c1ualnnu •oY•eY'lno 1 

Baı, airıaına karşı en müessir <levanın· 
hanai ilaç olduiu hakkında ~zun tet
kikat yaptım. Neticede ASPiRiN de 
karar kıldım . 
Size temin ederim ki, nerem airırsa 
ağrısın, başka tedbire hacet kalma
dan "ASPİRİN., o ağrının derhal 
önüne geçer. 
•'ASPiRiN,. infslzdeki' ağrıları da, aynt 
suretle '?ifayap edeceği muhakkaktır. 

H NIMEFENDi 
Nıçin tereddüt ediyorsunuz ? Müziç, nahoş tesirile 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
'ter) ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

1 ü -O o 8 O N ~ P E H T E Y' in 
Bu mahzuru killliyen izale ettiğinden liaberdar 
:!eğilseniz lütfen arkadaşlannıza bir sorunuz. Al
dığımız teşekkürnameler bize, bu müstahzarı, size 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

İıılı:ibaz, sihhat avariziniıı 
menbaidir. Bunu, altmİJ se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bütün dılnyada taninmiJ 
Eno's "Frnit Salt" müs-
tahzarindan sabah ve 
aqam bir bardak su deru
nunda bir kahve ka§İJ:i milc
darinda alarak del'ediniz. 

r BILÜMUM 
SCZANELEIU>I! 

SATll.lll 

t ...... 

Şose inşaatı müna 
kasası 

Nafia Vekaletinden~ 
Muhammen bedeli 488000 lira olan Malatya ve E1aziz 

vilayetleri dahiline müsadif 20 + 414 kilometre tulün
aeki Furat köprüsü varyant yolunun tesviyei türabiye, 
imalatı smaiye ve şose inşaatı vahidi kıyasii fiatı üzerinden 
kapalı zarf usul le münakasaya ko.1mu~tur. 

Münakasa 19 temmuz 931 pa:ar günü saat on beşte 
Nafia vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat tem'natlarını aynı gün 
ve saate kadar nafia vekaleti m isteşarl•ğına vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakas~ evrakını görmek üzere nafia veki'.eti 
yollar umum müdfrlüğüne, fs:anbul ve Malatya bai mühen
disliklerine müracaat eoebiirler. Münakasa evrakı beş lira be
del mukabilinde Nafia vekaleti yollar umum müdüriüğünden 
satın alınır. 

Eskişehir vilayetinden 
Sivrihisar - Hamid:ye yolunun S + SOO - 6+ 627 inci k lo

metreler · arası şosesile bu kısım üzerinde mevcut projesi 
mucibinLe yapılac1k b:r adet 4.00metroluk bir adet l.00 ve 
bir adet O.SO mctroluk köprü ve m~nfezler 8867.24 lira 
bedel ile 22-6-931 tarihinden itibJren ı2-7-931 gunu pazar 
saat on altı bi.lçuğa kad r kapalı zarf usulile münakas1ya 
vazedilmiştir. 

Talip olmak isteyenler:n bedeli keşfin % 7.5 i ni~betinde 
teminat akçesi veya ayni mıktarda ~a~ka mektubu vermeleri 
ve müddet' inş afr1 devamı müddetince bir mülıendis veya 
fen memuru istihdam edeceklerine cair tehahlıütnamenin 
tek' fn~meye leffi ile encümeni vilayete vermeleri lazım Jır. 
İnşa~atı mezküre hakkında tafsilat almak isteye,lerin Nafıa 
b:ış mühell ~isliğ:ne mürrcaat etmeleri Uzumu ilan olunur .. 

Mes'ul müdür: Büı-baneddin 

Nasıl tavukçu'.uk yapmalı 

Cafer F abri Beyin yeni 
çıkardığı bu kitap tavuk 
brsleyenlere tavıiye olunur. 
Fiatı 2S kuruştur. 

66 
. nedir? 

3 üncü Kolordu 
ilAnları 

15,000 kilo mangal kömürü 
aleni münakasa suretile satın 
alınacaktır. ihalesi 22 temmuz 
931 ıaat 16 dan 17 ye kadar 
icra olunacağından taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. 

*** 
163,000 kilo Ot aleni mü-

nakasa suretile sabo alına
caktır. İhalesi 22 temmuz 931 
saat 17 den ı7,S ğa kadar 
icra olunacağından taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
ieminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. 

* * * 
50,000 kilo odun aleni mü-

nakasa suretile satın alına· 
caktır. ihalesi 22 temmuz 931 
saat ıs den 16 ya kadar icra 
olunacağından taliplerin şart
namesini görmek llzere her 
gün öğleden evvel ve müna
kasaya iştira le etmek için de 
vakti muayyeninde teminat
larile biriikte kom;syonumuza 
müracaatları. 

*** 
Çorludaki kıtaat için 52,000 
kilo s:ğır eti, 11,000 kilo 
koyun eti 1617/931 perşembe 
saat 1 S te kapalı zarfla. 
Tekirdağındaki kıta'at için 
72,000 kilo sığır eti, ı2,000 
koyun eti ı617/931 perşembe 
saat ı6 da aleni münakasa. 

Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı 
ihtiyacı için cins ve mikdar
larıile mün akasa şekilleri 
v~ ihale tarihi yukarda yazılı 
dört kalem erzak münakasa
ya Ronu~muştur. Evsaf ve şe
ratini anlamak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya işti
rak edeceklerin de yukarda 
yazı'ı günlerde ve saatlerde 
Çorluda Fırka satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme-
sinden: 

1 Müflis Avunduk Zadelcre ait dört 
1 adet kilim v~ lavman bir dolap dört 
1 karyola Sandal Bedesteninde yapı-

lan ilk müzayedt:de kıymeti muhaın 
minelerine göre müşteri bulunmadı
ğından ikinci defa açık arttırma u
sulite satılmasına karar verilmi§ ol .. 
dugundan mezkur eş:;-ayı almağa 
talip olanların 11 Temmuz 1931 Cu
martesi günü saat on üç buçukta 
Sandal Bedestenine müracaat ttme~ 
'eri ilan olunur 

• 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
Haydarpaıa - Eskişehir hattı üzerinde Bozöyük istasyonu 

civarlnda 2S7 ve 2S8 nci kilometrelerde vaki taı ocağından 
çıkarılacak4000MJ Balast ihraciyesi kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. 

Münakaııa 25 Temmuz 93ı cumartesi günü saat ı5 de 
Ankarada devlet demiryolları İdııresinde yapılıacaktır. 

Münııkasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını aynı ııüdne saat 14,30 kadar milnakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri li!ımdır. 

Talipler münakasa şarbıamelerini iki lira mukabilinde An
karada veya Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede
bilirler. 

'f. 'f. 'f. 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin 
tahmil ve tabliyesi kapalı zarfla münakasaya koomuıtur. 

Münakasa 22 temmuz 931 çar9amba l(ÜDÜ aaat lS de 
Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı !(Ünde saat 14,30 a kadar mü
nak•ıt komisyonu kitipJiğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa prtnamelerini beş lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpap idare veznelerinden tedarik ede· 
bilirler. 

* * * Elli ton delikli bakır antrtuvaz çubuğu kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. 

Münakasa 19 ağustus 193ı çarşamba günü saat 16 da 
Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Milnakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve m_u
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komıs-
yon katipliğine vermeleri lazımdır. . . 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilınde 
Ankarada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebi
lirler. 

( .--ls-ta_n_b_u_IB,_e_le_d_i-ye_s_i-ila-... n-1-a-rı-..,I 

Eyüpte camii kebir mahalle ve sokağında kiin eski zabı
tai belediye kulübesi ankazma 25 lira kıymet takdir oluna
rak açık müzııyedeye konmuştur. Tal:plerin şartnameyi gör
mek için her gün levazım müdOrlliğüne müzayedeye girmek 
için r iki lira teminat akçe sile ihale günü olan 27 temmuz 
931 pazartesi ııünü saat on beşe kadar encümeni daimiye 
müracaatları \ 

* * * ) 
Karagümrük yangın yerinde Haticesu[tan mahalesinde 4:f2, 

428 ve 42811 karita numerolu arsalar arasında 9 metro yü
zünde 42,40 metro murabbaındaki arsanın metro mürabbaına 
4 lfra kıymet takdir olunarak açık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek için hergün levazım müdürlü
ğüne müzayedeye girmelr için 13 teminat akçelerile ihale 
günü olan 3 temmuz 931 perşembe günü saat on beşe ka
dar encüme daimiye gelmeleri. 

•• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedi 

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

LİR.ALIK İKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Türkiye iş Bankasından: 
Bankamızın Ortaköyde Taşmerdivenlerde Behiye Hanım 

köşkü nami!e maruf tütün deposunda mevcut 926 senesi 
Çarşamba tnahsutlinden 31 balyada 845 kilo tütün açık art
tırma ile' satılacağ.ndan istiyenlerin 9 temmuz 31 perşembe 
günü Türkiye İş l?ankasına müracaatları iliiıı olunur. 

---
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Baş tabipliğinden; 
Teshin1 ve vesaiti nakliye işletmesi için 390 ton kandilli 

kriple kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Mezkur kömürün bir kısmı Çanakkale merkezi ile Urla ta
ha ffuzhane~ine diğer bir kısmı da Galata merkezi ile Kavak 
merkezi ve tahaffuzhanesine teslim edilecektir. Münak2 sa 
günü 30 leJD!DUZ 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 olarak 'tespit edilm'ş olduğundan taliplerin mezkur kö
müre ait şartnameyi görmek üzere hergün Galatada Kara
mustafapa,a sokağında merke~imiz levazım dairesine ve mü
nakasaya iştirak edebilmek iain de münakasa ve ihale ka· 
nunu mucibince ihzar edecekleri teklif mektuplarını müna
k1sa vaktinde, evvel komisy<ona makbuz mukabilinde tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 

Jandarma imalathanesinden: 
(18,000) ila ( 20,000 ) metro kışlık elbiselik ve (20,200) 

metro kaputlu';: ve ( 3550) adet battaniyenin kapalı zarfla 
münakasası 12-7·931 pazar günü saat 15 de Gedikpaşada 
Jandarma imalathanesinde icra edilecektir. Şartname ima-
1athanede mevcuttur. 

Milliyet, 1 Temmuzdan itibaren b;r kagıt
çılık şubesi açmıştır. Memlekette "gaz~te ve 
matbaa kağıtları ile levazımının celp ·e teda
riki için müracaatlerim;z·n keyfiyet ve mahi-
yetin'i gazeteci ve matbaacı meslekc aşlarımız 
pek ili bilirler. Bunu, teşebbüsümüzle memle-
ketin ve meslekdaşlarımızın nefine halledece
ğimizi ve her halde kendilerine nafi olacağı-
mızı ümit etmekteyiz. 

Lüzumu. kadar fedakarlık ve bir az da ce
saret ederek işe başladık. Ticarethanemizde 
gazete ve matbaa kağıtlariyle her nevi tabı \'e 
teclit levazımını mümkün mertebe stok bir 
halde bulunciuracağız. Piyasaya rekabet için 
değil müşterilerimize hizmet için fiatleri mute
dil ve teminatlı siparışlerde tediyab müsait 
bulu.qduracağız. 

Mağazamız Ankara caddesinde Milliyet 
binaeı ittisalindedir. 

IST ANBUL VILA YETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükumet bütçe'! 
!erine müteallik borçlarla Milli Hükumetin zamanına ai1 

bütçe ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacaklar• 
15ı3 No. lu kanun mucibince Şubat 930 nihayetine kadar ' 
müracaatla müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bU 
müracaat müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tahal<· 
kuk eden bu gibi borçlann alacaklılan için 1-4-931 tarihiP' 
den iribaren bu kere kabul edilen 1783 nuınerolu kanuP 
mucibince altı ay daha müracaat müddeti tayin olunmuştur· 
Eylül 930 nihayetine kadar hitama erecek olan bu alb ·~ 
müddet zarfında alakidaranın mahal ikameti itibarile tabı 
olduhları en büyük mal memuruna ba istida müracaat ede' 
rek müracaat vesikası almaları lazım olunur. 

•** KiRALIK DÜKKAN: No. 447, Topçular caddesi, Tapba' 
ne senelik kirası 72 lira, kiralamak açık arttırma 19 telll' 
muz 93ı pazar ıs Defterdarlıkta. ( M-1034 ) 

* * * SA TlLIK ANKAZ, Boğaziçi kireç bumunda metruk tabye 
binalarından kiğir zabitan dairesi, çamaşırhane, kışla, kiJet 
ve ahşap motör dairesi ki ceman beş kısım bina enkazı 5a' 

tılıktır. Tahmin edilen kıymeti 832 liradır. Sabş açık artbt" 
ma 9 temmuz 93ı perşembe günü 15 defterdarlıkta yapıla• 

caktır. (M-153) 
,. . . 

KİRAILIK ARSA: No. 11-20 Demir yolu sokağı, Yavuı 
Ersinan mahallesi, Unkapanı, sag tarafı deniz sol taraft 
çefme sokağı, arkası odun iskeJ,si meydanile çevriloı:~ 
1055 arşındır. Senelik kirası 600 lira kiralamak açık arttırı:o' 
9 temmuz 93ı perşembe 15 Defterdarlıkta. (M-285) 

ı ,- - • 
Yerlı Mahsul 

• 

L 

20 senedenberi memleketimizin en iyi 
mimarları ve inşaat sahipleri daima: 

ASLAN 
Sun'i PORTLAND ÇiMENTOSU 
kullanmak ve memnun kalmaktadır 

. 

ASLAN 
Çimentosu 

Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrika!arı 
mamuliitımlandır . 

Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Beykozda mülga dairei vakfiye binasında bulunan kiremit 

ve enkaz a!eni müzayedeye konmuştur. Taliplerin iki yüt 
yirmi beş kuruş teminat akçesile temmuNn dokuzuncu. p?r" 
şemhe günü saat onda mahalli mezkurda memuru mahsusunJ 
müracaatlrı. 

lstanbul P. T. T. başmüdürlü
ğünden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya vaz ve 4 temmuz 9'.ll 
günü saat on dörtte ihalesi icra kılınacak ola:ı lsta·1bul te • 
graf ve posta merkezi ile Galata, seyyahin şubesi Beyoğ ı 
ve Pangaltı meyanesinde cari motosikletli telgraf ve beŞ 
kiloya kadar evrak postası nakliyatına talip zuhur etmemi? 
olduğundan mevzubahs nakliyatın tarihi mezkürdan itibarell 
bir ay müddetLe ve pazarlıkla talibine ihale edileceği i)aıı 
olunur. 

[ 
Dr. HORHORUNi 

eıot;lu Tokatlıyan ıın;ndJ m•ktcp sn~ak .ı.ı. ( ılt ve un J 

~ubreviıe kdavihanesi. fler~un sabahtan a';~ama K•d.ır. 


