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ula sası ifeysal Hz. bu sabah lstanbul~ geliyor 
-------,,----------------···--~--:-------------------• Siirt meb'usı.: MAHMUT 

B. M. M. muhalif matbuat 
ybinde şiddetli bir infial iz
r etti. Bu infial; yalnız ala

Reisicümhur Hz. ile .Kral Hz. arasında müteaddit ve ç~k samimi 
mülakatlar olmuştur. · Ticaret ve ikamet mukavelesi aktedilecek ar gazetelerin değil, bütün . 

tandaşlann endişesini ta.h-
l etmelidir. Her halde B. M. l 
ni hassasiyete, harekete sev
den sebepler çok ehemmiyet
lir. Omuzlarında koskoca bir 
tmeleket idaresinin me.s'uli
ltini tat•Yanlar çok bır.ssas ol
~k mecburiyetindedirler. Mec 

Kral F eysal Hz. bu sabah 9 da 
şehrimizi · teşrif edecekler 

e 

z 

te matbuat hürriyetini şiddet 
ekayyüdata tabi tutmağa ta
ar olan bazı meb'uslar bu-
~uğunu bu vesile ile öğren

oluyoruz. Vakıa işi yalnız 
~ cephesinden mütalea edin-

r
bu zevata hak vermek lii.zım 
iyor. Fakat ammenin hukuk 
hürriyetini bilhassa bükfuııe 

m İcraatını mürakabe ve ten-
hakkına tealluk eden bu gi

meselelerde daha çok ihti
atlı bulunmak lazımdır. Mem

iyetle gördük ki, Cümhuri-
t Halk Fırkasının prensiple
den mülhem olan Meclisin 
eriyeti bu zarureti hissetti. 
klı olan infiallere kapılma
Memleketin siyasi terbiye
deki vazifesini hatırladı. 
tbuat hürriyeti aleyhinde 
kalade tedbirler almadı. Sa

vaziyet ve ihtiyca uygun 
matbuat kanunu ihzannı 

ikı1metten istedi. HükUmetin 
ı vaziyeti nasıl mütalea ettiği 
e, Başvekil Paşanın sözlerin-

çok iyi anlaşılıyor. Muhte-

b 
ismet P""a · Bu beyanati-

eO h -,, ' 1· ~ er şeyden evvel rea ıst, 

1~emleketin hakiki menfaatleri 
at·~ düşünür, yalnız iktidar me;---

~aJ1 ]ilinde bulunduğu günleri değıl, 
i;"' iyi de gözünden ayırmaz bir 
l~~k~vlet adamı olduğunu yeniden 
(bıl ;stermiş oldu. • 
dec M !' h" · d h"k" • ol ec ıs mu ılın e ve u u-
ısY d mahafilinde şimdiye kadar 

'h.:llür eden kanaatlere göre 
nı kanun şu hükümleri ihti
edecektir: Matbuat hürriye
kanun dairesinde serbesttir. 

.. un için Türkiyede şuurlu, 
ıbet tenkitlere daima imkan 
rdır. Ancak hiç bir sebeple 
kalarının harsına, ıerefine, 
ddi ve manevi itibarma te-

vÜz edilemez. Gazetelerde 
şahsa tevcih edilen tahkir 

küfürler, umumun nezaheti· 
karşı irtikap edilmit bir cü
dür. Hükômetin otoriteıi-

kıracak, vatandaşların iman 
maneviyatını zehirleyecek, 
letin 'ıiyaıi ve iktrsadi itiba

ı dütürecek neşriyat; kanu-
- takibatı istilzam eder. 

- Kanunun ihtiva edeceği en 
lı bir hüküm de matbuat 
~mlerinin muayyen ve asga
bır müddet zarfında intacı-

Şurası muhakkak ki muva
ve muhalif gazeteler ve u

mi olarak, matbuat hürri-
ti yeni bir tecrübe ve imti
n geçiriyor. Matbuatın bu 

übeden muvaffak çıkması 
lnız kendi lehinde bir netice 

ildir. Böyle bfr muvaffakı
etin memleket için olan faide

•fl l de hudutsuzdur. Kanaatimiz
~ ~amimi, dürüst ve muhale- , 
sy~ı sadece yıkmak için değil, 
; 0~zeltmek, yapmak ve yar:ııt
ı k .. 
k ,;a . ıçm yapanların müabel 
' a sıkıt ve faaliyetine kanunun 
15 je~zu.u bahsolan ahkamı mani 

egtldır. 

~ Şu esaslı noktayı hiç bir 
~ ıı/lkit unutmamalıdır: )~dar 
11 

evkiinde bulunan Cümh~ri
~ pet ~alk fırkası ~e o?un hükU-

Jlletı; memleketın ıdaresinde 
e üklendiği ağır mes'uliyetle
)/ıı derecesini tamamen müdrik 

r. Onun umumiyetle hürriyet 
. ı~~ bu meyanda matbuat, fikir 

140"'e ınünakap hürriyetlerine ta
ıt$11uk eden prensipleri malı'.im
t5~ ur. Bu prensiplerin memle-
1~J'!ette kök salması ve umumi 
'ııl''laYatıınızda hakim olması fır-
. jet'anın takip ettiği en esaslı bir 
e!IİJl''Yedir. Ancak şu da mu bak-

ı •k ki, iktidar fırkasr; bu ka
./ (Devamı fi ıncı sahifede) 

ddi~ 

----------~·------------

F eysal Hz. Reisicümhur Hz.nin misafirleri sıfatile 
Dolmabahçe sarayında ikamet buyuracaklardır 

-----------·-----------
Hariciye vekili, Kral Hazretleri şerefine dün bir öğle ziyafeti verdi 

r 

Kr".l Fe!!sal Hz. nm zigafetlerinden intibalar: Yukarıda: Gazi Hz. tua/ındau 
flerılen ~~g~f~t esnasındr • Ortada: Gazi orman çiftliiinde Kral Hz. Gazi Hz. ile 

goruşurlerken. Aşağıda: Kral Hz. Mecliste müzokeratı dinlerlerken .. 
. ~NKA~, 8 (A.A.) - Ha- 1 kası katibi umumiai Recep Ha ı trenle fstanbula hareket etmiı· 
ncıye vekılı Tevfik Rüştü Bey, riciye encümeni reisi Saff;t B. 1 tir. lstaayonda Reiaicümhur 
Irak Kralı F ~ysal Hazretleri ler, Irak sefareti erkanı harici 1 Hazretlerile B. M. Mecliai reiai 
f~.refine. b~. _gun. Hariciye köş- ye vekaleti müdürleri h~zır bu- Kazım, Batvekil ismet Patalar 
k:ündc; hır ogle z.ıya~eti vermiş- lunmuşlardır. hazerah, Dahiliye vekili Şükrü 
tir •. Ziyafette mısafırlerle Bat- Kral Hazretleri saat 17 de Kaya Hariciye vekili 1 evfit( 
vekil ismet ve Meclia Reiai K& Ankara Palasın taraçasında Rüttiİ Meclis Reiı Tekili Vasıf 
zım Pa?~lar Ha~era.tr, Adliye çay içmiılerdir. Beyle;, Hariciye vekiletl erki· 
ve Dahılıye vekıllen, Halk fır- Kral Hazretleri saat 19 da nı, İngiliz ve Mısır ıeflrleri ta-

Babıali faciası 
Ali Vafi Bey dün tevkif edildi, 
Van Hammel kim ve nereye gitti 
Ölü çocuğun cesedi buza kondu ve babası 
çağrıldı; hadisenin şekli ruhunu tahrif etmek 

isteyenle.- hakkında tahkikat yapılıyor 

Ali Vafi Beg teukifhanege noklediligor 
- Maznun resim çektirmek istem:yor 

Evvelki akşam Babıali caddesin
de vukua gelen kar.~ı otomobil facia-
11 tahkikatına Adliye çok büyük e
hemmiyet vermektedir. Facıaya se

bep olan otomobil sal>ibi Emin Vafi 

Bey, dün 2 inci istintak dairesine 
davet edilerek ifa~eıi alınmış ve g~ 

vakit hakkında tevkif müZ<kkuesi 
kesilerek tevkifaneye se\k :clilmiştir. 

(DevPm! 6 ıncı s<ıhife:!c) 

rafından te,yi edilıniılerdir. 
Kıtaatı askeriye ıniaaffrleri ıe
lamlamıttır. 

Saat dokuzd" 
Irak.Kralı feyıal Hazretleri 

bu aabah saat dokuzda hususi' l 
trenle tehriınici tctrif edecek. 
)erdir. 

Kral Hazretleri Haydarpaıa 
iatasyonunda Vali ve Kolordu 
kumandanı tarafından İstikbal 
olunacaklardır. 

Askeri ve polis müfrezesi de 
1 resmi selamı ifa edeceklerdir. 

Kral Hazretleri, Söğütlü ya
tı ile Haydarpaşdan· Dolınabah 
çe sarayı rıhtımına çıkacaklar
dır. , _ 

F eysal Hazretleri, Reiaicüm 
hur Hazretlerinin misafiri ola
rak Dolmabahç.e sanymda ika.
met buyuracaklardır. 

Kral HazretleTine refakat 
eden ze11at 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Kral Hazretlerine atideki :ı:evat 
refakat etmektedir: Batvekil 
Nuri Bey, Maliye Nazırı Rüs
tem Bey Haydar, Başmabeyin
ci Saffet Paşa, Irak meb'usla
rından Süleyman Fettah Bey, 
Seryaver Tahsin Bey, Bağdat 
elçimiz Tahir Lütfi Bey ve re
fikalan ile Riyaseticümhur 
yaveri Naşit ve Hariciye kale
ıni mah~11e .. ınd1111 Miinil' Bey. 
!er -

Gazi Hz. 
-· 

Halkın heyecanlı 
tezahüratı 

ANKARA, 8 (Telelonlaj 
- Kral Feysal Hz. ni ha
mil olan trenin hareketini 
müteakip Gazi Hz. yanında 
Meclis Reisi ve Başvekil 
Dahiliye ve Hariciye vekil
leri ile maiyeti erkanı oldu
ğu halde maşiyen istasyon 
meydanınm ilerisine gitmi.ş 
fer ve oradan muhafız kıt"

asını11 geçit resmini takip 
etmişlerdir. 

Reisicümhur Hz., mütea
kiben, halk1n "Yaşa, varo/'" 
nidaları ve heyecanlı alkış 
lan arasında otomobilerinc 
binerek Orman çiftliğine 
gitmişlerdir. 

İnhisarlar 
Bütçeleri 

Tütün ve Müskirat 
bütçeleri bitti 

30 seneyi ikmal eden 
memurların 

tekaüde sevkleri kaldı 
ANKARA 8 (Telefonla) -

Bütçe encümeni mülhak büt
çeler üzerindeki tetkikatını ile
riletmektedir. Bu meyanda 
müskirat ve tütüni nhisarları 
bütçelerinin encümende müza
keresi ikmal edilmiftir. Bu in
hiaarlar bütçelerinde esaslı ten 
kihat yapılm19tır. Ezcümle tü
tüıı inhiean bütçesine konan 
memurin tasarruf sandığına 
muavenet karşılığı ol- ''iO bin 

Ankarada kendi bütçelerini 
takip eden tütün ve müski

rat umum miidirleri 
Asım ae Beh~t Begler 

lira bütçeden tayyedilmiştir. 
ikramiye faslı 150 bin liradan 
50 bin liraya tenzil edilmi9tir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kenan 
Bey -----Ankaraya matbuat 

kanunu 
için mi gitti ? 

Evvelki gün Ankaray• giden 
müddei umumi K Pf!an Bevhı 
cuma günü şeh 
nmıze avdeti 
beklenmektedir. 
Ke,nan B. in 
seyahai, İstan
bul adliyesinir. 
kadroya müte
allik bazı ihti
yaçlarile alaka
dar olduğu anlr 
şılmaktadır. Di 
ğer taraftan se- t-cnan Bey 

yaluıtin yeni matbuat kanunu 
ile de alakadar olması ihtimal
lerinden bahsedilmektt>dir. 

Atka dair ne dütünüyorsunuz? 

Mazhar Osman Bey 
ne söylüyor? 

Aşk. bu asrın Allahıdır, 
karşı durulmaz ! 

ona 

Bütün o hrnak cilaları, göz ve dudak boyaları, 
renkten renge giren uzanıp kısalan saçlar1 

çeşitli pijamalar, insanlarda aşkı tahr~k icin 
icat edilmiş şeylerdir 1 

Mazhar Osman Bey, Allah 
arttırsın derneğe dilim varmı
yor, sayısını ancak kendisinin 
bildiği hastalarının işini bitir
dikten sonra, bir doktor için 
belki fazla görülebilecek gö
beğini sallayarak koridora çık
tı: 

- Buyurun, dedi, sıra size 
geldi ... 

Raflan yüzlerce kitapla do
lu küçük muayene odasında 
doktorla karşı karşıyayız. 

Mazhar Osman Beyin neş' -
(Devamı 6 mcı sahifede_' 

Politika 
Mazhar o~rnan B. 

Falih RIFKI 
YENi ASALETLER j ğu, cinaye~ler cezas!Z kal~ı?,ı, 
Memleket dışında bulunan kanım, laz1ylet ve haysıycti 

hain ve muhalifler, kendilerini koruyamaz gibi göründüğü yeı 
biribirinden ay1rdetmek için /erde, mücrimler cemiyete iştı 
bir usul bulmuşlardır. Mesela böyle meydan okur. 
Çerkes Etem imzasını şöyle fzmit Valisi hikayesini in
atar: Etem yüz elli. Bu gidişle lirsiniz. Valiyi aile ocağında 
ya11m asır içinde "yüzelli o- bası/mı§ bir ırz düşmanı gibi 
ğulları" diye pek asil bir şece- gösteren ve zabıta memur/an· 
re türeyecektir. nın valiytt vasıtacıllk ettiğini 

Yalnız ana ve babaları de- söyliyen Arif Oruç, başka as11-
ğil, kan ve milliyetleri bile ayrı da baijka bir adam mı idi? 
olan bu adamları bir tek /amil- Netice ne oldu? Hiç ... Vı II 
ya yapan müstesna akrabalık gene lzmit'te, söğülmlJş ıe 
rabıtası "vatan hiyaneti,, dir. muztarip oturup beklerkttn, A-

Fakat ağır ithamla11 apaçık rif Oruç, vatan hiyaneti ltlı ım 

1 

benimseyiş karşı tarafı silah- farına bile kahkaha ile güle ek, 
sız bırakan bir taktik olarak ta yeni şeref ve yeni haysiyetleı 
düşünülebilir. Kendi gazetesin yemektedir. 
de bll§makalesine "vatan haini "Son Posta" nm şeref ve 
Arif Oruç konuşuyor .. " başJığ1- haysiyet sahibi bir I§ adamına 
nı koyan muharrir, Etem'in iş- yaptığı bütün ağır isnatlar, is
te bu taktiğini kullanmaktadır. nat olduğu slJbut bulmuşken, 

DEFi gazetenin hüsnü niyetine bağı~ 
Bu, Türk cemiyetinin suıa- lanmı~tır. 

tına fırlatılmış ağır bir Deli'_ Sövünür, isnat edinlıı, iftira 
d · «llniz, klJl!lr ediniz, ı'tham edJ 
ıc. 

Bütün mazilerin unutuldu- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Meclisin tarihi celsesi 
Matbuat hurriyetinin münakaşa 

edildiği heyecan dolu 
celsenin zabıt1arını neşrediyoruz •. 

Bu tarihi celse nasıl oldu ve hangi 
meb'uslar neleri söylediler? 

Büyük Millet Mediılnde matbu
at hakkında cereyan eden müzake
rat zabıtlarının aynen gazetelerde 
ne§ri ıene Mecliıin karan ikti:u.sm .. 
dandır. Meclis zabıttan dünden iti
baren teblil ediİmeye baılanmı,tır. 

Biz de aynen netrediyoruz: 

llk .<öz t e istizah takriri 
Reis - Efendim; latizah ı..kriri 

okunacaktır: 
BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

YÜKSEK RiYASETiNE 
Bazı gazetelerimi\in takip ettik

leQ muhataralı istikamet vatandaş
! ların ve vatanın siyasi İzan ve mt!de· 

ni vicdanı üzerinde sarih bir fikir 
ıekaveti icra ederek masum ruhları 

f 'Gı:vau .. ~ · ""' sa hilede) 
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Ebedi yüz karası 
Amerika moratoryomu 1 temmuz
dan itibaren başlamış addediliyor 

Resmi tebliğ 
Ankarada vuku bulan tem 

mülakatların neticele Bizans İmperatoruna gelen 
mektupta ne deniyordu? 

------------·------------
Almanyanın yükü dokuz milyar mark hafifledi 

ANKARA, 8 A.A. -- Irak kralt Hazretlerinin A 
tellendiren ziyaretleri esnasmda Türkiye Reisicüm 
ret/erile aralarmda müteaddit ve çok s4mimi mülika 
tur. 

Papa bu hükUtl~den din 
namına muavenet istiyor; ordu 
donanma ve paraca yardım et
melerini rica ediyordu. 

O esnada ordusile harekete 
ıeçen (Yanoş) un muvaffaki· 
retleri üzerine, Papanın teşvik 
leri bütün hükümdarlar üzerin 
~e tesir yapmıttı. 

Türk ordusu (Sofya) civarın 
fa bozuldu. Bu hadise hiristi
yanların cesaretini büsbütün 
arttırdı. Papa memnundu; yıl
lardanberi beslediği emellerin 
artık tamamile tahakkuk ede· 
ceğine inanmı§tı. 

Roma kilisesinin büyük çanı 
hiristiyanlığın doğduru günden 
beri, ilk defa, Romalılan, bir 
milletin imhası için yapılacak 
düaya davet ediyordu. 

Türkler artık yer yüzünden 
kaldırılıyordu: Türklere kartı 
yeni bir EHLi SALİP ordusu 
teşldine karar verilmişti. 

Bu .>rdun.ın başkumandanlı
ğı Polonya ve Macaristan kralı 
(L.ıdislas) e tekli edildı. 

Müttefik hiristiyan orduları 
( Sofya) civarında toplanıyor· 

du. 
İşte tam bu sırada Bizans'ta 

hiç bir akıl ve havsalanın kabul 
etmiyeceği garip bir haber şa· 
yi oldu: İkinci Murat, yorgun
luğunu ileri sürerek saltanat
tan çekilınit ! 

İmparator Yuanis bu haberi 
itilince: 
-" Bu, türklerin bir hilesi

dir. Nikbolu muzafferiyetinde 
yaptıkları gibi, Ehli Salip ordu 
!arını Edirneye kadar çekip o
ralarda bozacaklar.,. 

Diyerek, Macar kralına el al 
tından haberler göndermişti. 

Kral Ladislavs çok yüksek
lerden atıyor: " Bizim artık 
türklerden korkumuz kalmadı. 
Yakında Edirne sarayında, mu 
taffer ordu kumandanlarına zi 
yafetler vereceğim ve onlara 
aahhar ve cazip türk cariyeleri 
hediye edeceğim!,. 

Diyordu. 
Bu haberden sonra, ikinci 

bir habeı geldi: "Sultan Mu· 
rat tahta Şehzade Mehmedi ge 
çirmi~ ve kendisi Manisa'da 
oturmak üzere Edirneden hare 
ket etmiş ... ., 

Sultan Mehmet: 
- Benim etrafımda dönen 

dedikodulan ve içyüzüne vakıf 
olamadığım hadiseleri de sen
den dinlemek isterim! 

Dedi. 
Zamora anlattı: 
- Padişahımız, sizin, ıçm: 

"Ben hayatta iken göreyim, oğ 
lum na11I padişahlık yapacak!., 
demiş. 

Bu esnada, Karamanoğlu, Bi 
zans sarayına bir elçi gönder
mişti. 

İkinci Muradın tahttan ve 
Edimeden çekilerek Maniaaya 
gitmesi üzerine Türklerin bü
tün düşmaları ayaklanmııtı. 

Anadoludan (Bizans) a ge
len elçi, Yuanis'e şu tavsiyede 
bulunmuştu: 

"- Osman oğlu deli oldu; 
:ahtım bir oğluna bıraktı .. ken 
disi çalgıcı avretlerle kırlarda 
ve bahçelerde gezip eğleniyor. 
Manisa bağlarında çengilerle 
vakit geçiren Murat, artık, dev 
let v.! millet işlerinden elini 
çekmiştir. Hemen kalkıp Edir
n-eye yürüyelim ve Osman oğul 
!arının namını dünyadan kaldı
ralım!,, 

Papa bütün dünyayı alevlen 
dirmişti. (1) 

( 1) "Osmanlıların ezeli düşmanı 
olan Karamanoğlu, padişahın nüfu
zundan kurtulmağa çalı§ıyordu. 
Anadoluda Sultan Murada tabi ne 
kadar Bey varsa, hepsini - Bi
zans lehine - ayaklandırmayı ta
ahhüt etmişti. O da, hiristiyanlar
la beraber, münasip vakitte sili.ha 
aarılacak. Muradın Anadoludaki 
malikanesine tecavüz edecekti. Şark 
ta uyandırılacak bu umumi galeyan 
üzcri!l.e, Sultan, hiç ~üphcsiz, isile
ri te<lip için Anadoluya geçecek 
)rdu:;unun en mühim kısmını ora~ 
ya gotürccekti. O zaman Rumeli
dc buluna" hütü" lcalclrr müdafa. 

Halbuki Sultan Murat Poloa 
ya ve Macaristan kralı Ladis
lavs'la mütareke aktetnıiıti. 
Mütareke müddeti on sene idi. 
Mütareke şartları bütün devlet 
lerce maliimdu: 1) Sultan Mu
rat T unadan ötede harbetmiye 
cek, 2) Sırbiıtanı Prell'S Jorj'a 
bırakacak, 3) Jorj'un iki oğlu
nu geri gönderecek, 4) lsken
der Beyle uğraşmıyacak, 5) 
Bulgaristan'm kısmı azamını 
Türkler muhafaza edec.ekti. 

Ne kara! Ladislavs, ne de Pa 
pa bu mukaveleye riayet etme
mişler, mütemadiyen hazırlık 
görmüşlerdir. 

En büyük fesat ocağı Roma
da kaynıyordu. Bu esnada, 
Floransa kardinali F ransua, 
kral Ladislavs' a bir mektup 
göndermişti. Bu mektupta i
kinci Murad'ın Anadolu'da ol
duğunu, paditahın bundan son 
ra Rumeline geçmesi gayri ka
bil olacağını, dünyayı Türk is
tilasından kurtarmanın tam za 
manı oldugunu yazdı. 

Ladislavs, saryında bu mek 
tubu okuduğu zaman, mütare
keyi ihlal etmek iatemiyenler 
Kardinal' ı tei'in etmişlerdi. Fa 
kat, hadi~at Ladislavs'un b. 
hine yürüyordu. O sırada, Bi
zans imparatoru Yuanis de bir 
mektup göndermişti. 

Tarihte, Bizanslılar için ebe
di b« yü·~ karası olarak ka
lacak olan bu mektupta Yua
nis: Yapılacak seferde kendisi
nin ue müştereken hareket ede
bilmesi için, sefer planının der 
hal gönderilmesini rica ediyor, 
Türklerle Macar kralı arasında 
bir mütareke yapıldığına ve 
kralın bu mukaveleyi imzala
dığına inanmadığını, şayet bu 
doğru ise, neticesi hiristiyan 
alemi için çok vahim olacağını 
söylüyordu. 

Tatbikata Köylerde M. Stimson 
Napolide Doğru ! Sıhhat 

Hazine mütehassısları 
bu hafta 

içinde toplanıyorlar 
VAŞiNGTON, 7 A.A. - Yüksek 

bir tahsiyet, Fransarun ancak Avru
paya taalluk eılen meseleleri mev· 
zuu bahıetmit olduğunu •e alika
darlarm Fransız teklifine dair bir i
tilafname akdi için bir konferans 
toplamaları Iazun geldijiini beyan et
mittir. 

Kabul takdirinde Amet"ika hiilı:u· 
meti kat'iyyen müdahalede bulunma 
yacaktır. 

Koncrenin fevkalade olarak içti
maa daveti de mevzuu bahıolamaz. 
Çünkü, koncrenin bu meseleyi mü
zakere için Kilounuevvele kadar vak 
ti vardır. Hoover plinı bir temmuz 
tarihinden itibaren mer'iyet mevki
inde telakki edilmektedir. 

A 'manga ne kazanıyor? 
BERLlN, 7 A.A. - Almanya'run 

moratorium yüzünden temin edece
ği istifadeler fU suretle hüliısa edile
bilir: 

1 - Moratorium, Alman maliyesi 
nin ve Alman iktisadiyatırun pek ya 
kında yıkılmasına mani olacaktır. 

2 - Alman bütçesinin yükünü 9 
milyar frank hafifletecektir. 

3 - Almanya'ya ecnebi ıermaye-
lerinin tahacümünü teıhil edecektir. 

4 - iyi malumat alan Alman ma
hafiline nazaran Y oung planı beyne! 
müttefikin borçlara ait diğer itilaf
ların yeniden tetkikini mümkün ve 
hatta muhtemel kıhcaktır. 

Almanlar geniş bir 
nefes aldılar 

BERLIN, 7 (A. A.) - Resmi 
v~ mali mabafil F ranıız-Amerikan 
itilafı haberini alınca geniı bir 
nefes almıttır. Bu İnşirah dün
kü gün son buhranın zuhuru 
tarihinden beri Almanyada gö
rülmemit derecede fena bir borsa gü 
nü olmak dolayııile aumi dereceyi 
bulmuttur. Reisclıbank ecnebi döviz 
!erinden 80 milyon mark kaybetmit-
tir ki bu bir r~kor teskil etmektedir. 
Büyük Bertin banka;ı nakdi mütkü
litrn önüne geçmek için hemen meaa 

Cenevredeki Türkiye 
murahhasının 

heyanab alkışlandı 
CENEVRE, 5 "gecikmit

tir., (A. A.) - Köy hıfzıaaıh· 
hası kongresinde Türkiye mu
rahhası Dr. İsmail Asım Bey 
ıöz alarak iki defa böyle bir 
konferansı içtimaa davet için 
vaki olan tetebbüsünden dolayı 
İspanya hükUınetile Cemiyeti 
Akvam mecliıine teıekkür et-
tikten sonra, Türkiye' de 
ıon seneler zarfında ye 
pılan eıhhi işler ve bil
hassa köylerde yapılan tıbbi 
muavenet, sıtma ve ıair içtimai 
hastalıkların mücadelesi teşki
latı ve çocuk vefiyatına kartı 
alınan tedbir ve diğer sıhhi te
tekkülat ve İcraat hakkında 
beyanatta bulunmuş ve konfe
ransa muvaffakıyetler temenni 
ederek sözüne nihayet vermiş
tir. 

Türkiye murahhasının beya
natı şiddetle alkıtlanmıştır. 

Kielde Norveç gemileri 
KIEL, 7 A. A. - Tordenskjold 

ismindr.ki Nor•eç harp gemisi ile 3 
Norveç tahtelbahrinin perfembe gü
nü buraya gelmeıine intizar olun· 
maktadır. G-iler, limanda 3 gün 
kalacaklardır. 

Amerikaa hariciye 
nazın 21 tem

muzda Parise gidecek 
NAPOLl, 7 (A.A.) - M. 

Stimson, limandaki Amerika· 
nın Roma sefiri M. Garret ile 
M. Grandi namına M. Taliauo 
Napoli memurin hükumeti ve 
bir çok İtalyan ve ecnebi gaze
teciler tarafmd an karşılanmıf
tır. Müstakbiller, M. Stimsoo.a 
gemınuı meı-aıim salonunda 
mülaki olarak kendisini selam· 
lamıtlardır. 

M. Stimıon, bu gün Napoli 
civarında bir tenezzüh icra ede
cektir. Mumaileyh müteakıben 
Romaya giderek M. Grandi ile 
görü,ecektir. Yarın Amerika 
sefarethanesinde bir öğle ziya
feti verilecek ve bu ziyafette M. 
Musolini, M. Grandi, nılzırlar
dan M. Mosconi, M. Siriani, 
M. Rocco, M. Guiliano, M. Gui 
riati ve bir cok rical bulunacak 
tır. M. Stimson'un şerefine 
Roma parlak bir suret
te tenvir edilecek, donatılacak
tır. Mumaileyh, cumartesi gü
nü otomobille Orvieto, Assiso, 
Perouse ve Floranca'ya gide
cek ve sonra Romaya dönecek 
ve 21 temmuzda Pariıe hareket 
edecektir. 

Bir gün insan yaratıldı
ğını da mı göreceğiz? 
Bir lngiliz alimi canlı mahluklar 

yaratmağa ır·ı.vaffak olmuş! 

Irak Reisi l'Üzerası Nuri Sait Paşa Hazret/erile 
zirid Riistem Haydar Heyfl.'ndi de Ankarayı teşrii 

Bu iki Irak devlet recülü ile Başvekil ismet Paşa 
~e Hariciye vekili Tevfik Rüştü, Dahiliye vekili Şii 
lktısat vekili Mustafa Şeref Beyfendiler arasında v 
temas ve mülakatlarda iki memleketin iktısadi mün 
tarafeyn tebaasmm diğerinin ölkesinde ikameti ~era 
da fikir teatisi yapılmış, Türkiye ile Irak arasında ik 
caret mukavelenamesi akti için hemen müzakerelere 
si hususunda ıttilak hasıl olmuştur. 

T?r~iye ile Ira~ arasında dostluk ve iyi komşulu 
runn ıkı memleketın karşılıklı menfaatlerine ve sulli 
siyasetlerine uygun olduğu hususunda mutabık kaim 

Hududun emniyet ve asayişini temin hususunda 
birlerin samimiyetle tatbik edildiği ve iyi neticeler 
tarafça memnuniyetle mü.~ahede edilmiştir. Hududu 
tında yekdiğeri aleyhine harekete, ve teşebbüse müsa 
mek esasının dikkatle ve sebatla takibi teyit edilmişt " 

Yurtluk ve ocaklık mukabili 
alanlara erazi verilecek 

• 

Hükumet, Meclise bir layiha tev 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Mazbut emlak yurtluk 

lık mukabil; maaş alanlardan şimdiye kadar 'erotik a 
lara. v:rilecek arazi hklunda hükiimet meclise bir lay 
etmıştır. Bu layihaya göre bu gibi istihkak sahiplerin 
şekilde arazi verilecektir: 

1 - İstihkak sahiplerine asli maaşın 10 senelik bal 
esasen devlete llİt veya muhtelif kanunlarla hazine 
geçen emvalden resmen bir yere tahsis edilmit ve te 
vekilleri heyetince mahzurlu görülınemit olan her 
arazi, 

2 - Verilecek arazinin eaas olacak kıymeti 331 s 
gide mukayyet kıymettir. Bu tarihten sonra tahrir vey 
veya tadilat suretile değişen kıymetler mukayyet 
İrca olunur. 

3 - İstenilen arazinin kıymeti istihkaktan fazla 
Noksan ise maaş sahibi noksanile kabulde veya bunu 
başkaca mal talebinde muhayyerdir. 

Bu kanun hükmü maaş uhiplerinin halen Türkiye ta 
de ve cümhuriyet hudutları dahilinde mukim olmala 
suttur. Bu gibilerdt·n bir kaçı birleşerek haklarını mü 
tayin ve istifa edebilirler. 

Bursa' da Gazi Hz. nin heyk Bundan ba,ka, eğer Ladis
lavs böyle bir mukaveleyi im
zalamışsa, kendisinin dünya ve 
insaniyet nazarında mes'ul ka
lacağını, ve bu muazzam sefer 
için yapılan masrafı:c bC>şa gi
deceğini, Türk kuvvetini bir 
darbed, ezmek için ele geçen 
bu fırsatı kaçırmamasını tavsi
ye ediyordu. 

i ıarfetmjf ise de vaziyette devam et 
mekte olJlln mübhemiyet ve kararılZ- / 
hk ihtimali d~ha müıkül bir netice-

mıştır. Ve protoplazma üzerin
de pek çok tecrübeler yaparak, 
nihayet canlı mahlukçuklar ya 
ratabilmiştir. 

BURSA, 8 (Hususi) - Kaidesi ikmal edilen Ga:ıı:i 
temmuzuı> 23 ünde dikilcceklir. Heykeltrat Ne.iat Bev 
ze gelmiştir. 

M. Hindenburg'llil M.Hoovere teşe 
BERLlN, 7 (AA.) - Reisicümhur Hindeoburg 

Reiaic~mh~ru Hoove~'e aşağıdaki telgrafı göndermittir 
(Bitmedi) 

ye isal etmiıtir. 

Moratoriuma taı..i i taksitin tediye 
si için bir temmuz 1933 tarihinden 
itibaren 10 &ene müddeti~ tesbit edil 
meıi huıu~•.ınun m.ı:mnuniyetıiz.lik 

tevlit etmiı olduğu muhakkaktır. 
T T Young planının bafb>n bata yeniden verem ve pek yakında tetk:k edilecei:-ine 

A 
Bedinde umumiyetle muhakkak na· 

ŞlSl zarile bakılmaktadır. Almanya sana· 
yii mevcut ve meri lt'ukavf'lenamelc 

ROMA, 7 (A. A.) - l:ac- rin temdidine muvafakat etmit oldu
mette - Guerin uıulüne tevfi- ğu11dan mütehaısılar komitesinin 
kan canlı serom ile v~reme kar tetkikine bırakılmıt olan ayni tamİ· 
şı yapılan aşıların ne gibi neti- rata ait itilafnamcnin tanziminde 

1 müfküliıta uğranılmıyacağı muhak· 
ce er vermiş olduğunu müşahe kaktır. aFkRt nasyonalist matbuatın 
de ve tebeyyün etmek üzere martorium dolayisile serbest kalacak 
Castina · di - San - N azzaro' da mebaliği Alrnanyanın ne veçlıile isti
gayet mühim bir içtima akte- mal edeceğine dair tamirat ita etmesi 
dilmiştir. lazım geldiği suretinde Fransa hüku 

İçtima bir mecliste aktedil- mcti tarafından vaki olan beyanatı 
mi• olup bu çiftlikte 1925 sene tiddetle protosto etmesine intizar I 

• olurunak,adır. Sağ cenah matbuatı ı 
sinden beri İtalyada ilk defa o- daha dünden M. BrünniR"'m beyana 
!arak profesör Ascoli'nin B. E. tını şiddetle protosto etmittir. Al
C. aşısı tecrübe edilmiştir. Ma- manhük:imetini oldukça mütkül bir 
ruf bir ta1um baytarlar İtalya· vaziyette kalm;uı muhtemldi. 
da gerek bakari hayvanlar ve Almanganın ye,1i bir 
gerek insanlar üzerinrle yapı- tebliği 
!an tecrübelerle elde edilmit O·. BERLlN, 7_ (A.A.) - Paris iti. 
lan neticelerden bahsetmişler- lafının akti münıuebetile Alman hü
dir. Bur.dan başka İtalyada aşı kilmeti bir tebliğ neırederek cihanın 
yapılmış ve kontrol altına alın- va,iyetinin nihayet anlaşılmış olma
mıştır. Vereme karşı muafiyet sından dolayı Almanyanın hissetmek 

temini için verem aşısı tatbiki· !:.:l:ti!,';ı:;"!,n;::1;~e'rü~:::ı:~:ı=~ 
nin gayet mühim olduğu beyan duklan mütkülatı arttırmajia isteye. 
edilmittir. rek muvafakat etmemitlerdir. 
•••••••••••••••• .. •·-·-······•••••••··--•••••·-·• Bu tebliğde Hoover planının tat-
asız kalacaktı. Papa ile müttefik 
devletler tarafından techiz olunan biki hususunun halkın kabul etmiı 

olduğu efkirlıkları tehalire müsaade 
yetmiş gemiden mürekkep bir do- bahtolmıyacajiı, zira taaarruf edile
nanma, Muradın gaybubetinden is· 
tifade ederek, (Gelibolu) yu alacak. :.~~hı;:,al:~~ :::~;~';; ;:~i~ler!: 
Boğazı kimilen kapatacaktı. Padi- tarainine hasrü tahsis edileceği ilive 
şah, Anadoluda Karamanoğulları ___ ,_ d T d" ·· f"kl il - k olurunaata ır. e ıyatın tatili müd. 
ve mutte ı er e ugraıır en, Avru· d h" -'"' k t'" t •t d"! d 1 k "Ehi" S J" d e nce masann a ıyyen ezyı e 1 

pa dan Tge ekce .. •.. a ıpk .. Tor u- miyecektir. 
su a ra yaya yuruyece , ürk- f --------
!erin Rumlardan zaptettikleri yer
lerin hepsini alacaktı. Bu proıe tat 
bik edilirse Türkler mahvolmuş, 
addedilebilirdi. Bahusus bu müzake 
reler esna&ında, Avrupayı titreten 
Murat, tahtından çekilerek .Manisa
ya gitmişti. 

Bu muazzam ordulara, tecrübe
siz şehzade .M~hmet nasıl mukave· 
met edebikcekti ? ,. 

(Dukas • S 118) 

Avusturalyada kasırga 
SIDNEY, 7 A.A. - Dün ge.:e 

yarııı Sidney limanı açıklarında vu
ku bulan kasırga birçok hasarata 
sebep olmuıtur. B., kasırııa mütead· 
dit ağaçları köklerinden söküp çıkar 
mıttrr. Jackson limanında ve Botany 
koyunda birçok kü~ük gemilor kara
ya oturmuttur. Gayet ~iddetli ve sü 
reldi bir yaimur ya~maktadır. 

Protoplazmadan canlı maf.
luk yarattığını iddia eden 

lngiliz ali'11i 
M. Marleg Martin 

Son on, onbeı senenin fende 
ve teknikte gösterdiği hariku
lade ve başdöndürücü hıza ve 
terakkiye bakanlar, gelecek ne 
sillere bihakkin gıpta ediyor-
lar. 

Son gelen Avrupa gazetele· 
rinde okuduğumuza göre, Mar 
ley Martin isminde altmış ya
şında bir lngiliz alimi hayatı 
vücude getirdiğini iddia etınek 
tedir. İddiası kuru bir ifadeden 
ibaret olmayan ve biliikis bu 
vadide mütevazi bir lisan kul
lanan lngiliz alimi, son asır 
içinde bu yolda uğraşıp ta mu- 1 
vaffak olmayan diğer alimle
rin takip ettikleri yolu bırak
mış ve büsbütün başka bir yol
dan giderek senelerce geceli 
gündüzlü çalıştıktan sonra, an· 
cak mikroskopla görülebilen ve 
kimi yirmi dört saat, kimi de 
üç gün yaşayan mahh1kçuklar 
yaratmıştır. 

İngiliz tetkikatına esas ol
mak üzere protoplazmayı al-

Bu İngiliz alimi bu mahluk
ların nasıl yaşam'lğa çalıştıkh
rını ve taazzuvlarının geçiıd:ği 
safahatı mikroskopla bila fası
la tetkik etmiş ve mikrofoğrafi 
ile bu taazzuvun mlit,,addıt re
simlerini de dmıştıı·. 

Bu tecrülleleri diğer bir çok 
alimler de takip etme1;:tedir1er. 
Ancak Marley Martin sırnm 
kimseye vermiyor, diyor ki: 

P dl"IS muzakeratı bıterek tarafınızdan teklif olunan 
y~m s.enesi haşlamış olduğundan gerek size ve gerek 
mıllelıne Alman milletinin minnettarlığını arzederim. 
dünyanın teşebbüsünüz sayesinde sulh ve itimat getirir 
teşriki mesai devresine doğru gi"tmesi en samimi emeli 

İpotek hakkında hazırlanan layi 
ANKARA, 8 (Telfonla) - Rızaen terhin olunmay 

- Hayvancıklarım çok ya- tekin borçlunun, borcu, tevdi ve talebi üzerine resen ta 
şamadı, fakat onlara uzun Ö· murunun terkin edeceğine dair hükiimet bir layiha hazır! 
mür temin edeceğime kıtt'i k · Meclis~ takdim etmiştir .• 
naatım vardır. Ben bir İn5an ya Bu layihanın esaslarına rröre ipotek ile temin edilen 
ratabileceğimi şimdiden iddia sahibinin kayıp, ikametgahı meçhul olma11 gibi ahval s 
etmiyorum. Fakat fen y~ni bir 1

1 

bo~cun tesviyesi ve ipotekin rızaen terkini mümkün 0 
devrin arifesinde bulunuyor. I borçlu tapu memurundan İpotekin resen terkinini talep 
Fakat ta~iattaki ':1ıuat~al hıya- ! l~ktır. . 
tm zarurı hayata ın~labı .yolun 1 1 apu memuru tayın edeceği muayyen mühlet zarfmd 
da yapılan bu tecrubelerın ne· le'.l alacaklıyı matlubunu almaya ve ipotekin kaydını te 
relere .ka~ar var~~ağı.~ı k~~ir davet edecekt~r: Bu mühlet Zllrfında alacaklıya temerrüt 
~k şımdıd~ mumkun.~egı~- veya yapılan ılana rağmen müracaatta bulunmazsa borç, 
dır. Maamafıh şuna kanıım kı, lu tarafından mal sandığtna veya hükiimetçe tanınmış 
İnsan mezarda tamamile topra- !ardan birine ala..:aklı namına emneten tevdi edecek ve 
ğa inkılap etmiş olsa bile, ha- cak makbuz ılnıü haberi tapu memuruna teslim oluna 
yatı mevc.uttur'. Ancak bu ha- :raı>u memuru ı.;aranın tevdi olunduğu yeri alacaklıya 
yat zarurı şeklınden muattal ıhbar edecek ve ipotek kaydını resen terkin eyleyecektir 
şekline girmittir. 
--~··......-... -~-

Amerikada komünizme 
karşı mücadele 

NEVYORK, 7 A. A. - Komü
nizme kartı mücadele edecek bir ko. 
mite tetkil edilmiş olduğu haber ve
rilmektedir. Bu komite 100 azadan 
mürekkep olup aralarında yüksek 
Amerikalı ffthsiyetler ve bilhassa 
Kardinal Poughery, Dr, Manning, 
Nevyork başpiskopoıu, Amerikanın 
sabık Bertin sefiri M. Jerard vardır. 
Bu komitenin ınak•adı Sovyetlerin 
Amerika tarafrndan tanınmasına mu 
halefet eL.,,ektir. 

Kalküte'de bir idam 
KALKOTA, 7 A.A. - Geçen 

Kiınunuevvelin 8 inde öldürülmüt 
olan hapishaneler umumi müfettişi 
miralay Simpson'un katillerinden 
biri bu sabah idam edilmittir. Katil
lerden diğer ikisi bir müddet evvel 
İntihar etmiı bulunuyorlard&. 

Amerika sefiri Istanbula geliyor 
. ANKARA, 8 (Telefonla) - Amerika sefiri bugün öğl 

.nıle 1stanbula hareket etmittir. 

Sadullah Bey geliyor 
ANKARA, 8 (Telefonla) 

letanbula hareket etmiştir. 
Seyrisefain müdürü Sadulla 

Fenerbahçe atletleri \ Manisa hapishane 
BURSA, 8 (Hususi) - Fe- den kaçanlar 

nerbahçe çuma günü Bursaya MA l 
gelecekbr ve cuma günü atlet· N ST, 7 (A.A.) __.. 
lerimizle karşılap.caklardır. niaa hapishanesinden firat 

Sıvasta bir katil !erden 16 seneye mahkôrfl 
idam edildi nisalı İbrahim dün miif 

gezdiği Kırkağaç civarıııJ 
kip müfrezesi tarafındaıı 
yiten istisal edilmittir. s~ 
retle 31 ltaçaktan 27 si d~ 

edilmiı bulunuyor, 

SIV AS, 7 - Katil cürmünden 
dolayı alfır ce?.a ınahkemeıince ida
ma mahkum oi~n ve hakkındaki ka
raı- B. M. Meclisince taıttik edilen 
katil Veysi hu sabah belediye mey· 
danında id,.,.. edilmistir 
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ıtiıaı lamamile suya 
• 

~kononıi vııauett" 

s da' da dün muhtelif Rehinciler ~-» , , , •• , 

ı 1 .. .. ··ıd .. TaUmatname dün Agopyan hanı maznun 
ese e er goruşu u Rehi:e~:::e :~~:~ipara ve ları mahkum edildiler 

alİf' • • • J ı • renler hakkında yeni tanzim . omısyon ıçtıma arına ge mıyen- olunan nizamname dün vilaye-

"I h kk d d k ·ıd• te gönderilmit ve tatbikatına 
ü er a ın a a arar verı ı başlanmıştır. Facia mesulleri hem hapis yata

caklar, hem de kurban-ıı . 
5,lıcaret odası meclisi dün 
i .ıJanarak oldukça mühim me 

leri müzakere etmiıtir. 
irrif zade Süreyya Bey içti . 

açmıştı, Oda harici ı·eis 
r'-li zade Mithat Beyin mec
t hitaben yazılan bir tezke 
~okundu. Mithat Bey ikinc 

',,; Necip Beyin istifasında rs 
rcfletliğini teessürle bildiriyor 
.,tııİstifanın hiç olmazsa yen 

haba kadar geri alınmaı 
t tekrar ricada bulunulması 

ı 

. 
ı 

. 

' 
ı 

ı 

• klif ediyordu. f da mediıi bu teklifi der 
kabul etti ve bu işe Mitha 

f memur edildi. 

. 

. 
t 

ıfilayet dahilindeki bir çok 
f iıyonlara Oda meclisi az~
ttirak etmektedir. Bu komıs 

edardan mesela kazanç, tak
kıymet komisyonları Oda 

, lrahhasları daima ittirak ede 
ldiğinden, ekseriya toplana

aktadır. ldare meclisince 
· 'ılan tetkikatta bu komisyon 

münhasıran meclis azası
ittiraki lazım olmadığı an

ıldığından, komisyonlara 
cliı haricindeki oda azası

--J. da intihabı için idare heye-
,,l salahiyet verildlı . . 
)eııelerden beri tahsıl edıl

en aidattan 350 liranın ip
Jne karar verildikten sonra, 
ıaat vekaletinin bir tezkere-

ifkundu. l ktısat veki.leti Oda 
' kumaş satışlarının yalnız 
he esasları üzerinden ölçü
~ satılması hakkındaki tek
ne cevaben esasen bunun 
~ler hamilile temin edilece-
•.ı, fakat o vakite kadar met
ıle ölçüsü belli olmak şarti
t?pla kumaş satılabileceğini 
dırınektedir. 

,Bu'.'dan sonra tehrimizdeki 
ebı fabrika vekil veya mü-

!Ssillerile şubelerin kazanç 
unundaki mevkileri bakkın
hazırlanan rapor üzerinden 
bi Beyin verdiği izahat din 
i. Bu raporun aynen veka-

e gönderilmesine karar veril 

icaret borsasının meclisi 
lreıinin yeniden intihap za
•.nı geldiği anlaşıldığından, 
ıhap heyetine Necip, Ziya, 
iırat, Nizameddin Vehbi ve 
il Beyler seçildi. 

da Ücreti kaydiyesinin ce-

Yal ovada posta ve 

telgraf şubesi 
Posta idaresi 1: u slne Ya

ıva kaplıcalarında bir posta 
.lgraf merkezi tesisine ka
r vermiştir. Yeni merkez 

n kısa bir zamanda inşa 
lirilecektir. 

- ____. . .,._...... .. 
70 memurun açığa 
çıkarıldığı yalan ! 

Dünlıı:ü aabah gazetelerinden biri 

ıydarpaşa gümrüğü baş mtldlirlü. 

kadroıundan 70 memurun a~ıga 

ıa ~ ıldığrnı, lstanbul a:ümrüklerın· 

n Kadro harici kalan namzet me 
ı·Jarın güını·ük baş müdürluğü a· 

hine dava iif:!'.me edecetini yazı· 

t-du. 

Dün bu hu~usta yaptığımız; tah

ata nazaran, Haydarpaşa günırük 

İnde 70 ınemur açığa çıka1·1Jn1{~ 
&ildir. Evv<-lce bütün gliml'Ükier-

olduğu gibi burada da n::tın:tet 

?nurlar açığa çıkarılmıttır, ki a -

1 _ ı·i azdır. 

Namzetlerin davası hakkında da 

nbul Baş mudürlügünde malıi· 

t >''-'"-tur. Es.11ıen nanızetler açığa 
'rı lınak!a kanun lutbik edilmiı-

; 

zasız tahsil müddetinin ey 
kadar temdidi tahtı karara 

Nizamnameye göre: Rehin 
liile üzerine ödünç para vermek 
alın 1 san'atı menkul ile kıymeti ev-

dile- rak mukabilinde para vermek-dıktan sonra, Mısırla akte 
cek ticaret muahedesinde 
rı dikkate alınmak üzere O 

naza tir. Banka muamelatı bundan 
daca hariçtir. Emniyet sandığı gibi 
nda tesbit edilen noktalar hakkı hususi nizamnameleri olan mü-

tanzim edilen rapor oku ndu. esseseler nizamnamelerine ta
y iti bidir. Rapor okunurken Gani Be 

raz ederek tütün ihracatına ait Maaş cüzdanı teminat ola
nlış 

oksa rak ödünç para vert er dahi bazı adetlerin noksan ve ya 
olduğunu söyledi. Fakat n 
nın nerede olduğu anlaşıla 

rak nizamnamede görülen müraka
be hükümlerine tabidir. 

tarih ve tashihi kabul edil dik-
ten sonra kaydiyelerini ver me

dile-yen 18 müessese tecziye e 
rek içtimaa nihayet verildi. 

Kereste ihracatım ız 
İhracat ofisi cumartesi g ünü 

hra 
nan 

bir içtima yaparak kereste i 
catımız hakkında hazırla 
raporu tetkik edecektir. 

Yugoslavyadan ya ş 

meyve ihracatı 
Yugoslavyada yaş meyv e ih 

aki 
lan 

ç e
y aş 
tabi 

racatının kontrolu hakkmd 
nizamnamenin tatbikına baş 
mıştı<. Yugoslavyadan ihra 
dilecek üzüm, elma gibi 
meyveler sıkı bir kontrola 
tutulmaktadır. 

Çekoslovakya ihrac atı 

hra 
nun 
ayi
ıne 

Çekoslovakya hükumeti i 
catı tetvik için yeni bir ka 
layihası hazırlamıştır. Bu 1 
ha bilhassa ihracat kredis 
dair kuvvetli ahkamı ihtiva et-
mektedir. 
u • - ...... -... u -Kambiyo Borsa sı 

= 
lsterlln 1030,00 Kuron 15,9!! ,00 
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00 
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FrıınkB. 3,38,30 Zloti 4,2 

Drahmi 36,42,00 l'engll 2,70, 

Frank 1. 2,43,50 Ley 79,3 

Lova b5, 10, Dinar 26,72, 

Florin 1.17,30 ,s;enoneç 108 

Borsa 1 Altın 
harici 1 

Mecidiye 
Banknot 

-
J: ,lıaın ve Talnıliiıın 

istikrazı dahili 
Düyunu muvahhade 
ikramiyeli Demlryolları 

oııo, 

00, 
000. 

nevi 

94, 00 
00 

90 
71, 
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Rekabet 
Gene baş,adı 

Seyrisefain -Vapurcular 

itilafı 

dün bi!fiil bozuldu 

Sermaye mıkdarı 
Beş bin liradan aıağı !erma

ye ile rehin üzerine ödünç pa
ra vermek sanatı yapılamaz. 

Usulü dairesinde lktısat ve
kaletinden mezuniyet alınma
dıkça ödünç para vermek san' -
alı memnudur. 

Müsaade müddeti 
Rehin üzerine ikraz muame

lesi yapmr.kta olan müessese
ler üç ay içinde mezuniyet ve
sikası almağa mecburdur. 

Y alovada bir oto
mobil kazası 

Muharrir Kemalettin 

Şükrü Bey ucuz 

kurtuldu 
Salı günü akşamı Y alovaya 

giden muharrir Kemaleddin 
Şükrü Bey iskeleden kaplıcala
ra gitmek üzere bir otomobile 
binmiştir. Otomobilde kaplıca
lar muhasebecisi Muammer ve 
Ali Beyler de vardır. Vakit do- 1 
kuzu on geçiyor. Tam Samanlr 
köyüne ayrılan yolun yanında
ki büyük köprüyü geçerken 
müthiş bir trraka vesarsıntıdan 
sonra otomobil ce.mları motö--

' rü parçalanmış bir halde zınk 
diye duruyor.. Köprünün tam 
yanındaki incir ağacına çarpan 
koca makine bir z.nde hurda 
haş olmuştur. Kemaleddin Şük 
rü Bey ensesinden,sol kulağı
nın arka~ından ve gırtlağından 
muhasebeci muavini Ali Bey 
de sol kulağı arkasından olduk 
ça derin yaralar almıtlardır. 
Muhasebeci Muammer Beyle 
şoföı·e büyük bir hüsnü tesadüf 
eseri bir şey olmamıştır. Kaza
nın otomobilin (rond) denilen 
kısmının fırlaması neticesi vu
kua _geldiği zannediliyor. Y alo
va jandarma kumandanlığı me 
seleye vaz'ıyet etmittir. Yara
lılar derhal kaplıcaya nakledil
mişler ve burada derhal ilk te
davileri yapılmıttır. Poli•e ifa
de veremeyecek derecede olan 
Kmaleddin Şükrü Bey gırtla
ğında açılan gnit yaranın teda
visi için 1 stanbula gönderilmiş
tir. 

Hariçten ecnebi 

geliyor 

amele 

Son günlerde şehrimize küçük 

kafileler halinde ecnebi amele gd
mekıedir. Memleketlerindeki b•ıhran 

dolayısile burada it aramaya gelen 
bu amele en ziyade inşaat iılcrinde 
ihtisası olan kimıelerdir. Bu amele 
meyanında biJhaısa Mac.ar ve Bul
car amele ekıeriyeti tetkil etmekt~ 
dir. 

lzmir dama şampiyonu 
lzmir Dama Şampiyonluğu için 

çoktan beri dama meraklrlan at-aıın
da müsabakalara devam ediliyordu. 

Bütün müsabıkları yenmeie mu
vaffak olan Kuyumcu oğlu Mehmet 
Bey (lzmir Dama Şampiyonu) ilan 
cdilmiıtir. 

ların ailelerinetazminat verecekler 
Agopyan hanı filim faciası 

mes'ulleri hakkında Ağırceza 
mahke:ııesi karannı tebliğ 
etmiştir. Film acentaları Emil 
ve Yorgi fstelyonoı birader
ler facianın vukuunda ihmal
leri sabit görülerek ikişer 
sene ağır hapis ve 200 et 

lira para cezasına mabküır 
olmuşlardır. Mahkümlar bun• 
dan maada yangında vefat 
eden Rasim, Koço ve Artin 
Efendilerin veresesine 1 OOOer 
lira tazminat vereceklerdir. 
Yangında mes'uliyeti görüle
miyen çırak yani beraet et· 
miştir. 

Film fac' asına ait 
ekseriyetle verildiği 
maktadır. 

kararın 

anlaşıl-

12 seneye mahkum 

oldu 

Kasımpaşada Süleyman is
minde birini öldürüp Mehmet 
ve İdris isminde ı:liğer iki 
,ahsı yaralıyan Yahya, ı!ün 
Ağırcezada 12 ıe e altı ay 
17 gün hapse ma hlı üm ol-

muştur. ı anya kararı anla
yınca ağzı köpök içinde ka· 
!arak bağırıp çağırmağa ha~· 
lamış ve jandarma tarafından 
mahkeme içinde eline kelep· 
çe vnrularak dışarı çıkarıl· 
mıştır. 

Aydın komünistleri 
Aydında komünistlik propa· 

gandası yaptıklarından dolayı 
tevkif edilerek muhakemeleri 
görü'mek üzere İstanbula 
sevkedilmiş olan altı komü
niste ait evrak vazife nok
tasıcdan tekrar Aydına iade 
edilmiştir. Bunların muhake-

- meleri Aydında görülecektir. 

Şoförlerin de bir 
dedikleri var1 

Ka~aların çoğalmasını muavinle
rin kaldırılmasına atfediyorlar 
.Şoförler cemiyeti belediyeye mÜ· 

racaat ederek otobUs ve otomobil

lerde iki ıoför kullanı1maıına müsa
ade edilmesini rica etrniılerdit· · Şo~ 
förler vukua gelen bütün kazaların 
bu yüzden olduğunu iddia elm<kıe
dirler. Kendisile ternaı ettigimiz ŞO· 
förler cemiyetinden bir zat otoLÜi 
ve otomobil işlerinin İç yüzünü şa
yanı dikk;ıt bir ıurette fÖy)e anlatı-

yor: 
_ E vvelçe bir muavinimiz vnrdı. 

Belediye bunlan k•ldırdı. Şimdi bir 

kiti çalışıyoruz. Bir ıoför bir ıliı-ek
siyon bapnda 1 S--20 saat mütema
diyen kafa yormak mecburiyeti.,de
dir. Bir amele günde 8 ıaattan fazla 
çalışmıyor. Biz lS-20 saat çalışıyo 
ruz. Bu vaziyette bir toför, tabii çok 
yorgun ve ul'kusuzdur. işte bütün 
kazalar bu yüzden oluyor. 

Mesela Taksim ile Büyiikdere a

rasında işliyrn bir otobüs sabahın 

beıinden gece yarısına kadar a7anıi 
sefer yapmak mecburİ:y~tindr.dir. 

Bunun için de fazla sür'atli gidiyor· 
lar. Eğer biraz yavaş gitseler; pat

ron ıoförü tutmaz. Ekmeğimizden 

oluruz. Mal ~ahibi fazla para verme 

mek için bir şoförü 18-20 sant ça
lıştırıyor. Halbuki iki ~oför limmdn·. 

O vakit daha salim bir surette çahtı· 

lır. Belediye 20 saatlik bir m •ai i

çin iki şoför kullanılmasını patron

lara icbar etmelidir. Yokıa ekmek 

hatırı için ve patrona yaranmak için 

biz hızlı gideriz, kazalar da boyuna 

olur. Şimdi Taksim ile Büyükdere 

arasında 3 erup yanj üç patronun O· 

tobüıü işliyor. Meseli bir patronun 
otobüsü. hareket etti mi, diğer pat

ronlar da birer otobüsü ister dolu, 

İster bo.ş olsun son sür'atle haı·cket 

ettiriyorlar. Çünkü r<kabet var. Ta

bii yarış oluyor. Sonra da kaza ... " 

Kadın mürşitler 1 Dün bir vapur ka-
Kadınlar lıi;ıiği proğ- raya oturdu 

h 
l d Yunan l:andııalı Albania 

ramı azır a ı vapuru dün ÇubuHu'da ka-
Kadınlar birliği idare heyeti raya oturmuş'ur. 

dün aktam toplanarak, köyle- Albania vapuru Çubuklu 
re gidecek heyetlerin program açıklarında demirli bulunmak
larını teabit etmittir. Heyetler ta idi. Dün akıntının tesirile 
yirmi gün sonra hareket ede- demir br.ımış ve karaya 
ceklerdir. oturmuştur. Geminin hasarı 

hafiftir. 
Seyahat p<ogramında yalnız 

lstanbul köyleri dahildir. Diğer 
vilayetlere bilahare gidilecek-
tir. 

Küçük Haberler 

Ankaraya giden 

doktorlar geldiler 
Sıbhiye Vekiiletile temas 

Seyrisefain - Vapurcular itil?.fı 

dün filen nihayete ermiı ve bununln 
beraber rekabet le bütün şiddeti(~ 
başlamıttır. Dün serbest kalan vapur 
cular ilk iş olarak fiatleri derhal İn· 
dirmiJlerdir. Seyrisefain de Karade
nizde Hopeye kadar güğerte ve ale
IUmum yük navlunlarını iki Jjraya 
indirmiştir. idare kamara fiatlerini 

iki kısma ayrımııbr. Samıunl\ kadar 
olan iskelelere birinci kamara 10, j. 

kinci 15 liradır. lstanbul' dan Hope. 

ye kadar olan iskeleler için bjrinci 

kamar:ı 20, ilUnci 15 liraya indirmiş 
tir. Bu vaziyete nazaran al el Umum 

kamara fiatlerinde ona1· lira tenzHat 
yapılmıştır. 1 tililfın bozulmasından 

sonra dün ilk defa olarak Y elkencile 
rin Vatan vapuru Karadeniz linlan· 
larına hareket etmiştir. Seyrisefainin 

Karadenize dün vapuru kalkmamış
tır. Bugün Karadeniz vapuru Trab-
zon postasını yapacaktır. 

Dün alakadar muhafilde dönen 

rivayetlere bakıhrsa, antant bozul

duktan sonra vapurcular kendi ara

larında bir anlatma yapmak için ıe

febbüsata giritmi~lerdir. 

lzmirdcki bütün damacılar bu 
münasebetle sedef kakmalı güzel bir 
dama tahtası yaptırmış ve Mehmet 
Beye bediye etmişlerdir. 

Hacı Hüsnü Bey 
Mülk;ye müfettişi Hacı 

Hüsnü Bey dün Ankaradan 
serimize ırelmist:r. 

'f. Evkafa ait bazı mebaninin 
ke,fi için evkaf müdiriyeti mü 
hendislerinden Faruk Bey bu 
gün Balıkesire hareket edecek
tir. 

etmek üzere Ankaraya git
miş olan Ceırah p; şa hasta
hanesi ser t~ bil-i Rüştü, Gu
re bl hastahanesi ser tabibi 
Ömer Lütfi, Etfal hastaha
nesi ser ta b'bi Rifat beyler 
avdet etmişlerdir. 

'f. Eminönü mal müdüürlüğü 
hidematı vataniye tertibinden 
maş tevziatını dün bitirmiştir. 

Gureba hastahanesinde 
b ı sene 
fac.ıktır. 

"llühim tes'sat yapı-

. 
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Buna ne demeli'? r 
Belediye otobüs • 

talimatnamesini • 

ikmal edebildi •• 

Belediyenin bir müddetten 
beri uğraşbğı otobüsler tali
matnamesi dün akşam kat'i tek 
lini almı,tır. Talimatname bu ı 
gün ili.o edilecek ve yarın tat
bika başlanacaktır. Talimatna
menin en esaslı maddesi timdi 
ye kadar kaymakamlara veri
len kontrol ve teftit hakkının 
tekrar belediyeye devredilmek 
tedir. 

Bu suretle iş tek elden idare 
edilmiş olacaktır. Belediye tali 
matnamenin tatbikı için yeni
den kontrol memurları tayin 
edilecektir. Bunlar açıkta kalan 
belediye memurlarından tefrik 
edilecektir. Yarışa ve sür'atli I 
gitmeğe vıeydan verilmemek , 

l için, bir evkat tarifesi tanzim j 
edilmiştir. Her otobüs müşteri 

1 
bulunsun, bulunmasın muay- 1 
yen vakitten hareket edecektir. ı 
Bütün otobüs sahipleri yeni ta- 1 

limatnamey<o riayet edecekleri- ı 
ne dair bir taahhütname vere
cekler ve bir kefil gösterecek
lerdir. 

Talimatnamenin her hangi 
bir maddesine riayet etrneyen
lerler faaliyetten menedilecek. 
tir. Talimatnamede bundan 
başka daha bazı mühim madde 
ler vardır. 

Kanalizasyondan nasıl 

istifade edilecek? 
Kanalızaıyonun bazı kısımlarının 

işletilmesine bir sene zarfında baş· 

)anacaktır. 

Belediye kanalizasyonun naııl iş

leyeceğine öajr 12 maddelik muhim 

bir t•limatname hazırlamıttır. Tali· 
matnameye nazaran umumi mecraya 

sade idarei beytiyede kullanılan piı 
sular, yağmur ve kar suları, çama,1r 

sulan doğrudan doğruya akıtılabile

cektir. 
Mutfak artıkları, kum, kil, kf'mjk 

ve paçavra gibi ıeyler umumi mec
raya akıblamıyacaktır. 

Lokanta, fabrika, hastahane, kıtla 
gibi fazla mevaddi ,ahmiyeli ve kirli 

sular akıtan müeııeseler umumi mec 
raya doğrudan doğruya akıtamıya

caklar, kendilerinin inşa ettirecekleri 
"guli" lerden geçirdikten sonra u

mumi mecraya iştirak edebilecekler. 

dir. K;myahane ve mevaddı mü~tai
le bulunduran müesseseler de kn.ı 

"guli" ler inşa ettirmek mec:buı·iyc
tindedir. 

Şehir dahilinde mevcut ebniye 
ve mcsakinden zemin katı ile bera
ber üç kattan fazla olan k&gir bincı

lar unıumi mecraya İftİrak iÇin yapı 

lacak tali şebekeyi kendileri inşa el
tirec-ektir. Bu huıuıta ıimdiden ha

zırlığa batlanmak üzere tebligat ya

pılacaktır. Üç kattan fazla olan bi
nalarda halilar için !tifon ve sair 

fenni tertibAt yaptıranak mecburidir. 

Floryaya otobüs 
Son zamanlarda ıehrin birçok 

ıemtJerinde otobüs servisleri ilıdas 

edilmiitir. Bu yüzden imtiyazli bir 

çok büyük vasaiti nakliye tirkellcri 
endişededirler. 

Haber aldığımıza göre, yarından 

itibaren de Sirkeci ile Florya aı·asın
da otobüs işlemeğe ba,Iıy:ıcaktır. 

Temas ettiğimiz otobüsçüler bu yo. 

lun çok karlı olduğunu söyleınekte

dirlr-r. Bu fl.er\ıisjn müsaadesi de a~ 

lınmıştır. 

Bu vaziyetten Şark demiryolları 
kumpanyası hiç memnun değildir. 

--··-·-···-··················-··-··-····-·· 
Romen talebesi 
şehri • 

gezıyor 
Evve'.ki gün şehrimize gelen 

Romanya c· arülfünun talebesi 
dün Süle)ma,iye camiini ve 
Darülfünunu z;yuet eım·ş· 
terdir. Misafir talebe bugün 
müzeleri gezeceklerJir. 

Teırıyiz reisi Ankarada 
ANKARA, 8 - Temyiz mahkc

me5İnde birinci reis Ihsan ve baş 
müddti umumi Yusuf Nihat Beyle-

! 
rin de dahil olduğu bir hey' et burar.1 

gr-fmjştir. Heyetin bazı kanun proie 
leı·i halt:kında mutaleası ahnacaktn·. 

Geçen gün Beyoğlu 
hastahanesi.rıcle bir gar<ılı 
ölclü. Cenaze otomobili
nin gönderilmesi için be
lecliyege telefon edileli. 
Otomobilin benzini yok
muş, gerine iki atlı bir 
araba göndermi~ler. Ce-
naze ile alakadar olan
lar, bunu hagsigetşiken 
buldukları için, cenaseyi 
kaldıracak başka bir ça· 
re arayorlarmış. 

O sırada bir Ermeni, 
kendi kilisesine telefon 
etmiş ve Ermeni kilise
sinin otomobili, üzerin· 
deki haç çıkarılarak gel· 
miş ve cenaze bu saretle 
mezarlığa götürülmüş. 

Ermeni cemaati, belki 
kliseyi parasız bırakma· 
dığı ıçın, cenazelerini 
t'şıyan otomobilleri de 
brnzinsiz kalmaz. Fakat 
belediye, sırf cenaze ta
şımak için getirdiği oto
mobilleri benzinsiz hıra· 
kırsa, 

Buna ne demeli? 
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Kongre 
Lise ve Orta mektep 

müdürleri 

bugün gidiyorlar 
Cumartesi günü AnkaradA topla

nacak lise ve ortamektep müdürltri 

kongresine şehrimizden iıtirak ede

cek müdürler bupn Ani.araya ha

reket edectklerdir. 
Kongreye maarif vekili Esat Bey 

riyaset edecektir. 

Koll&"rede lise ve ortamekttp ıed
riNt proğramlan tetkik ve tadil edi

lecektir. liu tadilatta ameli ve pratik 
esaslar nazarı itibara alınacaktıı·. 

Halk için konferanslar 
Yaz tatilinde halka mahsus 

irşat konfeansları verecek mü
derrialerin isimleri fakül tel er 
tarafından darülfünun emane
tine bildirilmiştir. Konferans
lara bu ayın 15 inde batlana
caktır. 

Hususi mekteplerdeki 

tedrisat 
Maarif vekaleti dün Maarif 

emanetine bir tamim göndere
rek bu senei deraiye başından 
itibaren hususi Türk ve ekalli
yet mekteplerinin ilk kısımla
rında okutulan ecnebi lisan 
tedrisatının lağvedildiğini bil
dirmiştir. Keyfiyet mezkur 
mektep idarelerine tamim edil
mittir. 

Bu sene program da ona gö
re tanzim edilecektir. 

Borcunu vermiyen 

bilet bayii 
Tayyare piyangosu biletleı-i yü

zünden Esnaf Bankası grne garip 

bir vaziyete dü,müıtür. 

Bankanın tayyare bileti ba.yiJe. 
rinden Efrayim Davit efendi geçen 
keşidcden Bankaya on bin lira boı-ç 

lanmıf. Davit efendi evvelki gune 
kadar bu parayı veremediği~den 

banka da kendjsine bilet verrnt!mİr 
Bunun üzerine Davit efendi gelln 
müşterilerini bankaya gönde, n1eğe 

ba~larnıttır. 

Banka bu müşterilere bilet le,·· 
zilnc derhal başlamışsa da, biı· ar -
hk kişelerin önünde birikenleı· }Ü .. 

l<'rİ geçtiğinden polisin müdahale •• 
nf' liizum ba~ıl olmuştur. 

Esnaf Banka,ı biletlerini Y"Aklln· 

de almayan bu bayi aleyhine da' J 

ikame etml~tir. 

lbrahim Tali Bey 

bugün gidiyor 
Biriııci umumi müfettiş lb

rahim rfali Bey bugün Trab
zon tariki'c Di_ya•ıb~kir" gi
decekt;r. 
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Yolcu mektupları • 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

Mül~a Defteri hakani e 
avini Muhtar Bey dün sa 
eten vefat etmittir. Cenazesı 
Kızıltoprakta Kalamıı cadd 

9 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde- l 

ıi No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
latan bul. 

Gül behçelerinde n ımaz, tezgah başında niyaz olur mu?
Servet saklıgan dolap - On beş liralık halıyı güz 
eli iye satmak için... - iki vilayetin rekabeti - Erik 

tığaçlarının altında içilen Gül rakısı .. 

çincle alçak bir köprü gibi ya
pılmış olan bunev'i tahsınamün 
ha:- ·r yol müruru zamanla su
lar tarafından yalana yalana ar 
tık kullanılmaz bir hale gelmit 
Fakat hali., gplün çok mavi su 
!arını ikiye bölen bir ıerit gibi 
görünüyor ve yazın son günle
rinde suların azaldığı zaman

Anatol iş buldu ! 
1 numaralı hane•inden kald 
Oğle namazı Kızıltoprakta 

Pa,a camiinde bileda Kara 
ki makberei mah•usasına d 14 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

1 aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuruf 
750 .. 1400 " 

1400 " 2700 .. 
6 

12 
.. 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

ı.ır. Gazete ve matbaaya ait itler 
.çin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26, 

asgari 17 derece idi. Bu
gün ruzgir mutedil poy- 1 
raz, bava ekseriyetle açık· 
tır. 

IF1:• rifil 
Çirkin bir azizlik 
İki gün evvelki (Milliyet te 

bir tavzih intişar etti. Bu tavzi 
hi okuyanlar anlamıfbr ya, ben 
gene tekrar edeyim.. Bir kaç 
gün evvel geç vakit [adresi ga
zetede mahfuz] bir zat (Milli
yet) idaresine müracaat ediyor 
ve (filan) zatın irtihal ettiği 
hakkında ücretile beraber bir 
ilan veriyor. İlan gaztede çık
tığı gün, vefati haber verilen 
zat bizzat gelip bunu tekzip edi 
yor ve ben 'iı. berhayat olduğu
m •• c;yliyor. 

Ben ilanı verenle görütme
dim amma, olsa olsa bu bir mu 
ziplik olabilir. Yalnız itiraf et
mek lazımdır ki, çirkin bir mu
zipliktir. Bir bekar için evlendi 
diye yahut htanbuldan kıpır
damamış birisi ıçın seyahate 
çıktı diye yazmak bir dereceye 
kadar müsamaha edilir. bir 
oyundur amma eıi o'-;tu ve 
ailesi olan birisini öldü diye 
ilin etmek çok tatsız bir şey
dir. Lakin gazeteler bu oyun
dan kendilerini nasıl kurtMabi
lirler? •. Düşündük taşındık bu
nun için vefat eden bizzat mü
racaat etmezse irtihal ili.oları
nı koymıyalım dedik.Dedik am 
ma bilmem o mübarekler de 
l>u dünyadan kurtulduktan son 
ra ilan vermek için bir daha 
geri dönerler mi?. 

Numune hamamı 
Dünyada İstanbul kadar, temiz 
liğinpahalı olduğu bir şehir de 
varsahodru meydan! İnsan bir 
yıkanmak istese mutlaka en 
aştığı 120-150 kuruş vermek la 
zım. İtte sizee müfredatı: 
kise sabun 80 kuruş tellak bah
şişi 25 kuruş odacı bahşiti 15 
kuruş. 

Eğer çık!itken kapıda yapı
şcrsa beş kurluşta papuççı alır .. 
Eder bir buçuk kağıt... E ! Bu 
hal ile lstanbulluların pislikten 
kokmadıklarma hayret etmeli
yiz .• 

Bu pahalılık Belediyenin da 

Nazarımız mı değdi, ne ol
du bilmem; Dinarla beraber iyi 
ıoseleri de arkada bıraktık ve 
ıimdiye kadar biç bir yerde te 
sadüf etmediğimiz fevkalade 
bozuk bir yola girdik. Diyebi
lirim ki güçlükle ilerileyebiliyo 
ruz. Altında "Bordur., gölü
nün çok açık mavi rengile pa
rıldadığı tepenin üzerinde yo • 
lun fenalığl haddi azamiyi bul
du. Zira, her adımda duruyor 
ve nereden geçeceğimizi müte
hayyirane biribirimize soruyo
ruz. 

Solumuzda "Uluburlu., gö
rünüyor. Biz buraya uğrama
dan "Keçiburlu., istasyonunun 
önünden "İsparta., istikameti· 
ne teveccüh ediyoruz. Burada 
bir kükürt madeni var. Alman
ların umumi harpte itlettikleri 
madenin neden arhk muattal 
bırakıldığını söyleyecek kimse
ye tesadüf edemedik. Her hal
de maliyet fiatının yüksekliği 
bunun terkedilmesine sebep ol 
mut olacak. . ,. 

Yol bir az iyileşir gibi .. lniı
li yokuşlu bir çok virajları dö
nerek İspartaya yaklaııyoruz. 

Karşımızdaki şehir sanki 
Bursadır. Tıpla onun gibi bir 
dağ eteğinde ve tıpkı onun gibi 
bahçeler arasında .. Aralannda 
ki fark minarelerin burada nis
betsiz azlığıdır. "Hun; lspar
talılar eski Bursalılar gibi mu
salli değilmiş!., diyoruz. Tah
minimizin pek yanlış olmadığı 
nı da İspartayı görüp lsparta
lıları tanıdıktan sonra anlayo
ı tı~ . Gül b&hçelerinde namaz, 
halı tezgahları başında niyaz
dan başka yapılacak şeyler var 
dır! 

lapartanın en hususi metga
lesi güllerinden miskal miskal 
yağ çıkarmak ve rengarenk ha 
lılar dokumaktır. 

Çarşıda girdiğimiz bir dük
kanda bir camlı dolap va:· ki ..................................................... , 
gözüne ilişmiş .. ve İktisat mü
düriyeti (Nümune hamamı) 

projesi yapmış. projeye deye
cek yok amma, bunu Sıhıye mü 
diriyetidururken İktısat müdiı· 
liğinin yapmasında hikmet ne
dir? .. Yoksa hamamlardiğer ba 
zı sudan işler gibi İktısat mü
dirliğine nıi bağlandı ... Halbu
ki bu itin batında bulunan za
tın pek suya sabuna karışmadı
ğını söylerler ... 

Diyelim ki proje kabul ve tat 
bik edildi d~ bizim bir Nümuııe 
hamamımız oldu.. Bu kafi de
ğildir. Eğer bu hamamın da 
içine bizim eski hamamlanmız
daki nöbtçiler, natırlar, velha
sıl müstahdemin girecekse ıt 
dönüp dolatıp gene eski ha
mam, eski tas olur. Bence bi
zim hamamlardaki İnsanı b:ış
kasınm yıkaması sist~mini ta
mamen kaldırıp alem gibi biz 
de kendi kendimizi yıkmağ:ı a
lışmalıyız. 
Umalım ki; Nüruune hnma

mmın içinde hizmet edenler de 
nümunelik olacak şekilde se
çilsin?.. 

FELEK 

- liU<.ll'll..1 fo..l::ılM -

Bürha11 Cahit 
Ummadığı bir anda yediği 1 mi şeyh efendi. 

darbe i:e bütün enerjisini kaybe Şeyh Sadun'un biraz evvel
den şeyh esir düştüğü dakika- ki haşyeti timdi göz bebekle
danberi çok enditeli idi. Bütün rine kadar sirayet eden derin 
ümitleri llMl~volmuştu. Ve ni- bir hummaya münkalip olmuı-
hayet hayatı tehlikede idi. tu. 

Etrafındaki hareketlerden - Batını' eğdi, cev~p verme 
bir şey anlamıyordu. Türk or- di. 
du5u yine galebe mi çalmııtı. Kumandan Celil onu mÜJ-

Yiizbaıı Rifat onu cenuba kil vaziyetten kurtarmak için 
hakim bir tepede, yüksek flltık dostane bir sesle mükalemeye 
ağaçlarının altında karargah ku devam etti: 
ran kaymakam Celalin karşısı- - Tedmür'deki sohbetleri. 
na getirdiği zaman haşyetle mizi hatırlıyorsunuz değil mi? 
hayk1Tdı: Vak'alar isbat etti ki ben fikir-

- Yüzb:ışı Celil! terimde hata etmemi;:m. Fa-
Kı.ımandın ayakta idi. Yüz- kat bu kanaatlerin böyle kanlı 

b:ışı .Rifat'a işaret ederek şey- vak'e.larla ve ı:ih:ıyet böy!c ga
he dini uzattı: rip bir tesadüfle hakik:ıt o'mı

-Evet, yüzbagı C~lil.. y:ne sını istemezdim. 
görüşmek kısmet oldu. D:?ğil Maamafih sizinle o zaman 

• 

küçük küçük ıi,eler bunda ke- !arda yayalar için pek ali. bir 
mali itina ile muhafaza edil- geçit oluyor. 
mittir. Ve dükkanın bütün Harap ıosede bataçıka niba
mubteviyatı da bundan ibaret- yet Burdura gelebildik. Burdur 
tir. Otuz kilo gül yağını sakla- bir kaç sene evvel müthit bir 
yan bu dolap bir banka kasası zelzelede haftan baıa yıkılmıı 
kıymetindedir. Hesap ediniz; küçük bir kasabadır. Arazinin 
kilosu altıyüz liradan onsekiz tabiatına, kükürt madenlerine 
bin lira eder, değil mi? ve bu ve "arsenik'' li sulu göle naza. 
da düıkün fiattır. ran bir volkanın ~esinde otur 

Şehirde dolaııyoruz. Her ta- duğuna ıüphe bulunıııayan Bur 
rafta nefis halılar gözlerimizi dur için zelzele, her zaman in
okıuyor. Kahveler, berber dük tizar edilecek bir hi.diaei arziye 
ki.oları, lokantalar, otomobil olmak lazımdır. 
lastiği ve galvanizli saç satan Fakat Burdurlular böyle ih
dükkinlar hep halı ve seccade timalleri düıünerek zihinlerini 
ile müzeyyendir. Fakat halıcı- yormuyor ve yakın Isparta gi
lıkta da sıkıntı var; arşın mu- bi mütemadiyen balı dokuyup 
rabbaı geçen senelerde sekiz güllerinden onlar da yağ ç•ka
dokuz lira tutan haldan timdi nyorlar · 
bet buçuk altı liraya almak ka- İtte, ayni ıeyleri yaptıkların 
bildir. "Şark halı,, ıirketi ima- dan mıdı:, nedir, Burdurlular
li.tını fevkalade azaltmıf, di- la Ispartalılar arasında dehşet
ğer amiller de eskisi kadar it li bir rekabet hüküm sürüyor. 
yaptırmamakta bulunmuıtur. Rivayete nazaran bu rekabetin 

Halılarda kullandan iplik- bir sebebi de iki vilayetin çok 
leri yapıp boyayan ve evlerinde küçük ve 11\erkezlerinin de 
çalışan İfçilere tevzi eden mun- biribirine çok yakın olmasın
tazam bir iplik fabrikası var ki dan dolayı günün birinde biri
şebre elektrik te tevzi ediyor. nin diğeri aleyhinde vilayet ol 
Bakımlı, güzel, büyük bir fab- maktan çıkıp kaza haline gel
rika ... Ziyaretimizde, halıların mesi ihtimalidir. Bunu iki vi
fazla kıllarını kesip düzelten !ayet halkı da bir nevi tenzili 1 

genç kızların çalıttığı bir pav- l'Ütbe telakki ederek yekdiğe
yonu da gördük. Büyük hususi rine düıman gibi bakıyorlar. 
mkularla elleri metgulken ze- Ve "Burdur zahir~ vermese ls
ki kara gözlerile sizi seyreden parta aç kalır." diye tefevvuk
ve aralarında fl&ıldaşan bu kız !arını izhar etmek isteyorlnr. 
ların mahareti şayanı hayret- Bunları bana anlatan Burdur 
tir. Ne bir milimetre fazla, ne lu bizi de kendilerine taraftar 
bir milimetre eksik kesmiyerek kazanmak için teessürle ilave 
halıları müstevi bir satıh hali- ediyor:" Keşk<> mevsimde gel
ne getiriyor ve yine zeki kara seydiniz. Sizi gül babçebrine 
gözlerile sizi seyrediyorlar. götürür, kirez yedirirdim . ., 

Fabrikanın, iş ehli, tecrübe- Sonra dah'1 dost ve daha mah
kar bir ustabaşısı var. Küçük, ı·em: "Burdurun gül rakısı bu
ebadı gayri munta:tıun bir ha- lunur şey değildir. Gölde han
lının kesilip düzeltilmesile faz yo yapar, erik ağaçlarının al
la alakadar görünen bu zata o- tında keyfedcrd.ik. Gölün suyu 
nu ne yapacağını sordum. Bı- pek şifalıdır. Burdur kadınları
yık altından güldü. ve: "Bunu nm bu kadar 1ıhılel olmasına se 
bir musevi tacir sipariş etti.,, hep te arsenlt.:li suyun vücude 
dedi. Sonra, söze başlamııken pek yaramast'1miş . ., 
bitirmek lüzumunu hissederek Ne yapalınt ki yolun su bas
ilave etti: "Bu seccade Şirvan mı§ olm~:;ından Antalyaya gi
taklididir. Ebadının gayri mun dip tekrar dölıe.niyeceğimi::ı i • 
tazam olması da Şirvan secca- çin şimdiden avdete mecburuz. 
delerinin böyle olmasındandır. Gelecek sene. kabil olursa gene 
Bunun püskülleri ile tersini ha 1 gelir, gül bahçelerinde kirez 
fif bir "permanganat., mahlü- yeyip erik ajtaçlann•n altında 
lü ile güzeloe boyarsanız tak- gül rakısından tadarız ve ar
lit değil, hakiki Şirvan olur ve &enikli gölr.te yıkanan Burdur 
o zaman on bet lirahk seccade güzellerini kimbilir, belki, yap 
Perapalas civarında, yüz elli raklar arasıod• saklanop, göz. 
liraya zengin bir Amerikalıya ucu ile olsutı ı:örürüz, inşallah. 
güç mü satılır?,, EN. E. 

Güldüm, güldü ve hep bera
b~r kahkahalarla gülüıtük. 

'(. '(. '(. 

Sinemada rol almak 
isteyen hanımlara 

Artık seyahatimizin soıı mer "ISTANBUL SOKAKLARIN
halesine yaklaşıyoruz. Geldiği DA" filminde mühim rol oynııınak 
miz yollardan Keçiburlu'ya dö.. üzre iki genç ve güzel hanıma ihti
nrek oradan "Burdur,, a doğ- yaç vardır. Stiidyo sahneleri çekil
ru gidiyoruz. Sağımızda göl u- mek için Parise de gideceklerdir. 
zaklara kadar devam ediyor. Taliplerin, tecrübe filimleri alınmak 
Y l b k V b üzre 12 Temmuz Pazar günü saat 

n gene ozu ... e u sefer 10 ile 12 arasında Melek sinemasına 
b'r de her adımda bir köprüye müracaatları. 
tesadüf ediyoruz. Abu dağının 
yüz seksen küsur viraji gibi bu lstanbul beşinci lcrasindan: 
on sekiz kilometrelik şosenin Fiyat mark.lı 5~0 r,!odel bir oto-
de kır küsur köprüsü var. yol mobil 12 7 931 Pazar günü saat 12 
evvelce buradan deg" il, gölün - 13 T. Taluiın Meydanında bitm;;_ 

zayede satılacaktır. Müşterilerin o 
tam ortasından geçıyormuı. vakit mahallindtki memuruna müra 
Belki fikri tahaffuzla, suyun i- caatları. 

nasıl serbest ve açık konuıtuk 
sa ıu dakika yine ayni suretle 
konutabiliriz. 

di size ve "§İretinize silahlarını 
zı idae edeceğim. Düımana kar 
tı beraber ~arbedeceğiz. 

Hala eski · fikrinizde iseniz 
korkmayın, serbest kalacaksı
ruz. ? 

Türk askerinin sözünden 
şüphe edilmez. Te.::lmür'de na

Anatol F edor bedbaht bir adam
dı. Karm Berta haıisliği yetiJmiyor
muf gibi, bir de dünyanm en kıs
kanç kadınlarından biri idi. Bu va
ziyette bir kocaya mes'ut denebilir ., 
mı. 

Kocasının ceketind_e bir tel oaç 
veya podra tozu görse derhal gözle
ri döner ve izahat iıterdL 

Anatol, aileyi geçindirecek a : çok 
para kazanıyordu. Fakat karısı bunu 
çok az görüyordu: 

- istersen, pek 8.la bir it daha 
bulabilirsin, diyordu. 

Anatol, kazandığını karısına teı· 
tim eder ve ondan her sabah ancak 
bir paket ıisara ve bir de tramvay 
parası alabilirdi. 

Lakin Anatol ne olur ne olmaz 
diye karuından gizli bq on kurut 
bulunduruyordu. 

Allah acıdı, Anatolun bu bedbaht 
lıkları bakın, nasıl nihay" buldu? 

Bir mayıı günü öğleJ-.!n sonra, 

Polonya ormanında dolaşıyordu. 

Gözleri sıralarda oturan bir kadının 

gözlerine iliıti. Kadın güzeldi ve 

gülümıemitti. Derhal konuştular ve 
tanıştılar. 

Çok geçmeden de dıt bulvarlarda 
mutavazı bir otele gittiler. Çünkü 
daha lük• bir yere gitmek Anatolun 
cebine dokunacaktı. 

Bir saat sonra otelden çıkmak ıi
zere giyiniyorlardı. Kadro ucuz cin
sinden bir koku ile levantalanırken, 

tişeyi yanlıtlıkla kanapenin üstünde 
duran Anatolun ceketinin üzerine 

dökmez mi? Eyvahlar olsun! 
- Bunda darılacak ne var? Ak

şama kadar benim kokumu taşrrarn, 

Cena mı? 

- Öyle amma, ah sen benim ka
rımı bir bilseydin .. 

- Adaaaam sen de, aldırış etti
ğin şeye bak! 

- Sana öyle gelir .•• 
Kadın "umurumda bile değil,. 

kabilinden omuz •ilkti. 
Anatol, bu münakaşayı uzatmak 

istemİyerek şipr k,.,kulu ceketini 

giydi ve sokağa çıktı. 
Yolda vaziyetine bir çarei hi.I bul 

mağa çalışıyordu. Böyle kokulu ko
kulu karısının yanına giderse, kıya

metler kopacağını biliyordu. En ah 
mak kadınlar bile bu kokıqu duy
duktan sonra, hocasının vakitlerini 

nerelerde İsraf ettiğini anlar, o za .. 

man .•• 

* S:: • 

Bu sırada biiyük bir levanta ına
ğazasrnın önünden geçiyordu. Bir 

fikir timtem gibi zihninden geçti, 
derhal mağa7.aya girdi. Satıcı kız 

kendisine bir levanta ıiıesi cıkar

dı: 

- Kaça? 
-849 frank. 
- Şu valiz kaça?. 
- 80 frank .. 
Anatol valizin içine lıer Çetit le

vantadan bir tane sıraladı. ve Üze
rinden büyük bir yük alınmıı İnaan 
ların hafifliği ile evine gitti. Kansı 
kokuyu duyunca kaşlarını çatı: 

- Bu ne koku böyle! diye bağır
dı, alçak herif! Nereden geliyorsun, 
çabuk söyle! utanmaz, hiy3. yok 

mu? lnkir etme beni aldatamazsın .. 

- Karıcığım, dur bir de ben söy
liyeyim. Sen İnıana taf söyletmiyor 
sun ki .. . Bir defa ben aana müjde 

başlamıştı. 
Düşman yaklaşıyordu. 
Şeyh Sadun, sabcrsızlıkla ce 

vap bekleyen kumandana bir 
adım daha. yaklaıtı. 

- Yüzbaşı dedi, h•rakınız, 
Arap tarihine avdet etsin! .. 

Siz ric'at eden orduyu aldığl 
nız talimat dairesinde arkadan 
vurunuz. Bundan maksadıwz 
asırlardanberi idarelerinden ti 
kiet ettiğiniz ve arapinkiıafına 
mani olduğu kanaıtinde bulun 
duğunuz Türklerin bu çölleri 
bırakıp gitmelerini temin et
mekti. Kanaatinize göre vazife 
nizi yaptınız. 

sıl serbest~e· konuştuksa bura- Kumandan Celilin yüzünde 
da ayni hürriyetle konuıuyo- bir ıztırabın hakikat bulutu uç 
ruz. tu. Fakat Su'riye güneti altın-

Şu dakikada dütman bildiği
niz Türk ordusuna esirsiniz. 
Ve Türk ordusunun dütmanı 
fu anda yarım saat mesafeye 
gelmiştir. Biraz sonra burada, 
Araplığı ecnebilere karşı, isti
lalara karşı, asırlarca müdafaa 
edea Türk ordusu son harbini 
yapacak. 

Gelen düşman sizi kurtar
mak için değil, Arap varlığını 
parçalamak, manevi kuvvetini 
de eritmek için geliyor. Tür
kün bıraktığı yeri Araplık de
ğil, Garbin sön-dürücü ve eriti
ci kuvvetli işgal edx.ektiı-. Bu 
kanaate İştirak ediyorsanıı. tim 

Şeyh Sadun derin bir dikkat da bronz haline gelen güzel ba 
ve heyecanta kumandanı dinli- fl tekrar dikildi: 
yordu. - O halde serbestsiniz, de-

Kaymalı;amı Celal: di. 
- Bütiin 'teıkili.tınızdan ta- Ve·yübzaıı Rifat'a emir ver-

bii hab~rdanm. Fakat bunla- di: 
rın kıymeti toktur. Her şey şu Şeyh fendiyi serbest bırakın, 
dakikada vereceğiniz karara esir aşiret efradı, harbin netice 
bağlıdır. sine kadar muhafaza edilsin. 

Biz harp eJeceğiz. Beraber-. Ve sert bir hareketle yüzü. 
seniz silahlarınızı vereyim. Ka- nü cenuba çevirer~k biraz ileri 
naatinizde ~abitseniz serbest de bekleyen atına doğru yürü-
kalacaksınız. dü. 

Şeyh;n ~ıtdayan gözleri ka- ,Şeyh Sadun gözlerinde se-
lın sırmalı k~fiyesinin altında vinçler parlayarak silahsız ve 
parlamağa başlamıştı. mc;İyetsiz (Hama) ya avdet e

Cenuba doğru inen vadinin derken silah ve mitralyöz sesle 
ucunda dumanlar belirdi. U- ı ri gittikçe artıyordu. 
za!<tan silah sesleri gelmeğe Kumandan V.lal hazırlıyabil 

- Fransızcadan -

vemıeğe geldim. Yeni bir it daha 
buldum, fena mı? Bana emniyeti o

lan bir levantacının mağazasından 

geliyorum. Beni komisyoncu olarak 
aldı. Bak, iıte nümuneler de verdi. 
Şimdi bunlardan ne kadar satarsam, 
hepsinden yüzde yirmi komiayon a

lacağım. 

Karısı valizi açıp titelere baktı. 
Koty'nin origanı, Piblan'ın mimo

za'sı, Petit'nin yasemini., daha neler 

neler •. Hepsi de meıhur marka .• 

Fak at kadın ıiıelerin altındaki 

etiketlerde yazrl.ı fiatleri görünce, i
tin içinde komisyonculuk falan ol
madığını anlamı§lt. 

1 

Hırsından tiıenin birini aldığı gi

bi kırmak istedi. Fakat Anatol ko
lundan tuttu, aceleainden: 

- Aman kırma! o şiteye dokuz 
yüz frank verdim, dedi. 

Karısının gözleri döndü, benzi 

saraJ'dı: 

- Dokuz yüz frank mı, dokuz 
yüz frank mı? diye kekelemeğe ve 
titremeğe baıladı. Fazla da söyle
medi, beyninden yıldırım yemiş gibi 
düştü. 

Anatol evvela karısınm bayıldı

ğını zannebniıti. Halbuki kadın kal 
bi tutulduğu için ölmüıtü. 

Anatol şimdi yeniden dünyaya 
gclmif gibi, ellerini sallayarak iste

diği yere girip çıkarak, dolaşıyor. 
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Yeni şekil 
Soldan sağa 

1 - Pitmanlık (7) Temiz (3) 
2 - Akıllı (4) üfürük (S) 
j - Çamurlu arazi (5) Süal (2) 

Ayı yuvası (2) 
4 - Edat (3) Umumiyet ifade e

der (2) Söz (3) 
5 - Mucize (7) 
6 - Beyaz (2) Tuzauz peynir (3 

Para konan yer ( 4) 
7 - E""s (5) Göl (3) 
8 - Aydınlık verir (3) Edipler 

(5) 
9 - Ördeğin büyüğü (3) Yen

mek (3) Ok (3) 
10 - Birdenbire (3) Yiğit (2) 

Nota (2) 

cektir. 

M. M. satın al 
komisyonu ili 

Ordu ihtiyacı ıçın 
fabrikalar mamulıi. 
50,000 kilo sarı sabun! 
sele kapalı zarfla müna 
ya konmuştur. ihalesi 28 
muz: 931 salı günü saat 
Ankarada merkez satın 
kcmisyonunda yapıla 

Taliplerin şartname alm 
tekliflerini vermek üzer 
minatlarile birlikte me 
komisyona müracaatları. 

• * * 
Edremit ve civarıodakı 

taat ve müessesııt ihti 
için meşe kömürü ve 
kapalı zarfla münaka 
konmuştur. İhalesi 11-7• 
cumartesi günü saat 1 
Edremitte askeri satın 
komisyonunda yapılaca 
Taliplerin şartname alma 
münakasaya girmek üzere 
minatlariyle mezkur ko 
yona müracaatları. ( 

• * • 
Kilis hudut taburııO 

ihtiyacı olan un kap3lı zat 
münakasaya konmuştur. 
lesi 11 t~mmuz 931 cu 
tesi günü saat 14 te J{ 
hudut tabur kumandaııl 
dairesinde yapılacaktır.Ta 
ler:n şartname almak ve t 
liflerini vermek üzere te 
natlariyle birlikte met~ 
tabur kumandanlığıoa 
caatları. 

• • • 
Bursadaki kıtaatın ibtiı 

cı o'.an un kapalı zarfla ıll 
nakasaya konmuştur. lbal 
20-7-931 cumartesi günü"' 
at 15 t.t Bursada ] 1 nci r 
ka ıatınalma komisyon . 
yapılacaktır. Taliplerin ş . 
name almak ve teklifleri' 
vermek üzere teminatlari 
birlikte mezkQr komisy 
müracaatlan. (40 

Üsküdar Hale ainemasıll~ 
Cezair sefabatbaoeleri ıııt 
meısili Mariya Jakobini. ..... __ . """"" 

11 - Pirler (6) Dal (3) 

Yukardan aşağl 

1 - Akıl öiretmek (7) Yllİ 
konan ıey ( 3) 

2 - Çok yiyen (4) Keman ~ 
lan (6) 

3 - Arzu (5) Zararlı (6) 
4 - iyi (3) Keder (4) 
5 - Romanya kralı (5) Beıo l; 

6 - Boy değil (2) Yılan (3) ~ 
cap (2) 

7 - Cilt (3) Çocuğun gıdaoı (I 
8 - Her zaman yar olmıyao ~ 

Nota (2) 

9 - Nota (2) Tenbellik (6) 
10 - .... olan anlasın (4) s.ıf 

den (5) 
11 - Tahkir etmek (7) 

diği ince fakat kuvvetli cephe- tırmağa batlayınca yüzgeri ~ 
nin teşkil ettiği sahayı yıldırım ti. 1 
gibi dolaııyordu. ' Ateıt menzilinden çrkıncaf' 

Burada kazanacağı geride kadar mülhit zayiat veren J8 
ric'at eden yüz binlerce vatan- manı takibe lüzum yoktu. il' 
daşın hayatını kurtaracaktı. darbenin çok ağır olduğunu f 

Takviye edilmit müstakil !ayan kumandan harp meye!• 
kıt'a iyi tertibat almıttı. moda kalan ganaimle teçhiV 

(Şam) dan beri biç bir ciddi tını ikmal ettikten ıonra nıııl 
mukavemete uğramadan geln lazam bir fırka halinde ,eiı1 
mağrur düşman süvarisi ilk kar terketti. . 
şıla§tığı ön siperlerin aletini Askere taze bir azim ve kıl( 
bir hamlede geçmek için dolu vet gelmişti. Fakat süvariyi ıı 
dizgin bütün vadiyi doldurur- kip eden dütman kuvvei kiill1 

ken iki cenahtan batlayan iıes si her halde uzaklarda değil~· 
kin mitralyöz ateşile bir anda Dört senedir müdafaa edile 
karıştı. Düıman filhakika az bu çöllerde tutunmak imi<'' 
zayiatla ilk hafif siperleri geç- yoktu. Her kum tepesinde ı 
şimti. Fakat bu geçişle de asıl Urban kafilesi, her hurmalı il 
ateş mevziine düşmüş oluyor- da bir arap çetesi gizle11<~ 1 
du. ülkede Türke yar olaoak b 

Şimdi ikinci hattın kuvetli fert yoktu. , 1 
ve hakim piyade ateşile cenah- Kumandan Celal yüriiY 
!arın kesif mitralyöz yağmuru kollarının en gerisinde atb' 
altında .kalmıştı. gittikleri genç silah arkada~! 
Düşman süvnisi ateşe rağ- rı yüzbaşı Rifatla yüzbaşı f:t 

men bu ikinci hattı dt geçmek vere sağ cenahlarında göz ıı 1.' 
istedi. Fakat kesif yaylım ateşi bildiğine giden m !safeleri go 
zaten zayıflay ;ın saflar mı bir terd; 
küçük tahta perd~ gibi yeı·e ya \ fBitıned 
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ÇOCUK 

üyük adamlar: 
GOETHE 

ta t Johann Wolf gang von 
ioethe 1747 de Frankfortta 

dei'4oğdu, :o:engin bir ailenin 
ocuğu idi. Çok geniş bir 

_.;alim ve terbiye gördü. Ba
l sı, çocuğun Fransızca ve 
liıftalyancayı mükemmelen ko
--'ıuşmasını istiyordu. 
~ ~ Daha küçüklüğünde Go
ıuı-'ıtbe geniş b'r muhayyele u
llU ibi idi. Hatta kendisine ma· 
ıaklıallar anlatan annesinin bu 
!8 lfnasalları bililtizam yarım bı
l IS.aktığını söyler. Goethe de 
ın ~arım kalaıı masalın arkasını 
ı~etirirdi. Goethe 17 yaşına 
ına~leldiği zaman, hukuk tahsil 
~re .tmek üzre Layipzige gitti. 
ne~rası son derece hoşuna git
ı. ti edebiyatı tahsil etti. La-

. fipzig ve lstirazburgda geçir
ı IJiği seneler zarfında kafası 

t
titolgunlaştı ve ilk eserlerini 
J.;azırlamağa başladı. 
a~ Hukuk doktoru diploma· 
7·' G h . 14aını aldıktan sonra oet eyı 
~ eltzbar kasabasına gönder· 
k,Jiler. Bu küçük kasabada 

a ktGoelhe, kestner :sın'ndeki 
rkadaşının nişanlısı Charlo

re/:le' a tesadüf etti. Bu tanışık
o:JI ' h • ı· (r:K mac.ıraları, Go:ıt e ,ıaya ı 

ile kuvvet bul,.rak Werter 
Jqnıiııdet.i ilk eser~ vücut bul

ıı rfdu ve bu eser İıil) ük bir 
3J\'lluvaffakiy~t lcazıuıdı. 
rJJI Go~tl· :ı o tarif.;erc!e Faust 
""srıindr.k; aiğt: e ı t.ri .. i yaz
~ıağı dü:ıiinüy ordıı. Eserin 
~saslarını hazırlamıştı. B~yük 
-Alman edibinin bu eserı an

e fılcak 1791 de ne~redilmeğe 
jjtlhıışıandı. F ah: at Goethe bü
t6l'ü •ı hı.yatında eser yeniden 

ba ~ıldıkça, bir ı:ok yerlerini 
. ,tas)ih ve tadil etti. 

tı1 
J Gilalıara Waynar dokası 
J • cndisini çağırdı ve ölünceye 
ıkadar orada irlare işlerinde 

.F a!dı. t'ı.lımz 1786 il! 1788 
en eleri ausı"da Goethe ltal

) aya gitti ve bilhassa Roma· 
· da kaldı. Bu seyyahatindende 
·~iki büyük eserh avdet etti: 
oll'!fijeni ve Egmont. 

1792 de Goethe diğer 
~Alman prensleri ile beraber 
Frausı ile harbe giden Vay
nnr ~okasına refakat etti. 
Valmy nıuharebes'nde bulun
du ve bu m11harebeyi tasvir 
etti. 

Goethe büyü'.t Alının Sil
lerin :le dosb idi ve berkber 
Alman edebıyatına büyük 
~hizmetlerde buluniular. 

Seksen beş yaşında öldü. 
Son sözi " Işık istememek 

,ı oldu. " 

~Çocuğa önlük 
ıı K" .. - . 
1 . uçugün elbisesinin çabtık 
( ~ırlenmemesi için, onlara da-
ıma önlük gidirmek lazımdır. 
Kllçük bir kumaş parçasın· 
dan çıkan bu önlük hem ça
buk yıkanır, hemde çocuğun 
asıl elbisesini temiz tutar. 
Yukarıda resmini dercet

tiğlmiz patron yapıhşı itibari
le de kolay ve sadedir. Bu 
tinlüğiln, patronun bir ayni 

·--
l · t' -· 

@~ 
daha yapılmak surctile göm
le'<: halinde çocuğa gidirile· 
bilir. 

.M..iz;ı 1.h 

l ı-~- --- --~-- - -·' , .. ( . 
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""'--""'---d-:__u__~,, 
Hayır yemekten sonra kahve içmem, aonra uyuy .. mayurunı 
Uyumağa mı gidecek siniı. 
Hayır, daireye! 

Y ahudinin metresi 
Samoel Efendi zengin bir 

tüccardı. Zengin ve bekar 
bir tüccar kadınsız yaıaya

mazyal Samoeİ Efendinin de 
gtizel bir metresi vardı. Ka
dın otu:ı: sekizine gelmiş ol
makla beraber, hilıl güzelliği 
üzerindeydi. Zavallı Samoelin 
bu kadından çekmediği kal
mamıştı. Metresine para ye
tiştiremezdi. 

N ıbayet bir gün Saıno'lin 
metresi ile evlenmeğe karar 
verdiği işitildi. Duyanlar: 

- Hay budala, dediler, 
bütün servetini o karıya ye
dirdide bala uslanmadı. 

Fakat Samoel Efendiyi ta
nıyan dostlarından bir yahudi 
dedi ki: 

- işte onun için evleni
yor yal Kadına verdiği ser
vetin başına geçmek için .. 

Kızımı göreceksiniz 
Ne şeker şeydir. Tıpkı ana
sının efı .. 

Pahalı •. 
Hasan B. çok zengindi. 

Kirada yirmi kadar evi var
dı. Bir glln hani h':ınl kendi 
için kiralık ev ararken tanı
dıklarından biri sordu: 

- Canım sen nasıl adam· 
sın .. Bu kadar evin var. Yi
ne kiralık ev ararsın. 
Hasın B. boynunu büktü: 
- Ne yapayım, dedi, be

nimkiler çok bahalı( 

- Bir daha kızımın saçına 
dokunurdan, seni köpek gibi 
öldürürüm. 

Haydi canım .. 
İsık Edirneye gidecekti. 

Trenin hareketinden çok ev
vel Sirkeci garına geldi. E
linde valizi, memurun odası· 
na girerek sordu: 

- İdirne çimindiferi ne 
vakit kalkıyor? 

Memur, batını defterlerden 
kaldırarak c~vap verdi: 

- 8,SO 1. 
İsak dalgınlıkla, kendini 

borsıda zannederek pazarlı
ğa girmişti: 

- Haydi canım.. Kır bi
raz! Yapalım 7,30 dan.. 

Merdivenler karanlıkbr, lambayı 
dikten sonra tekrar çıkarırsınız 

buyururı. Aşağıya in-

Budala! • ı · ~ ~: .,.... ~ 
Bir filozofa sormuşlar: ~ v-

- Doğ'ruyu söyleyene ne 
derler? 
Şu cevabı vermiş: 
- Ne diyecekler. 

derler .. 
Budala 

Oyun bitsin de .. 
Hamdi Ef. sinemaya git· 

mişti. Fakat bir aralık dişarı 
çıkmak ihtiyacını hissetti. 
Yanın Jakine: 

- Müsaade edermisiniz, 
dedi, biraz dışarı çıkacağ .m! 

Öteki huşunetle: 
- Aceleniz ne? Sonra çı-

karsınız! 
- Fakat pek s!kıştım. 
- Oyuıı bitsin de sonra .. 
Hamdi Ef. yerine oturdu. 

Biraz so;ıra, bir gürültü kop
tu. Herkes biribirini iterek 
kaçışıyordu. 

Demin kendisine yol ver
miyen adam Hamdi Efendiye 
bağırdı: 

- Hlli burada mısınız? 
- Eveti 
- Görmiyor musunuz film 

tutuştu .. 

- Yali 

- Bizim karıya söyle. Bu 
akşam yemeğe gelmiyeceğim. 

Mahmuz. 
Hasisin birini siq(ari kıtaatı

na ayırdılar. Hay:v,na binmek 
için mahmuz almaJı: lazım gel
di. Hasis dükkan &irince dü
şündü. Bir tek mahmuz istedi. 
Dükkan sahibi: 

- Yalnız bir ayağınıza mı 

mahmuz takacaksınız? Diye 
sordu. Haaiı şu cevabı verdi: 

- Evet, hayvanın sağ tarafı 
nı mahmuzlarsaaı, sol tarafı ge 
ride kalacak değil ya •. 

- Siz kaçmıyacak mısınız? 
Hamdi Ef. huşunetle ce-

vap verdi: ~ ,~ 
Oyun bitsin de sonra .. 

Pişmanlık 
Seninle evlendiğim za

man kafam nere~eymiş diye 
düşünüyorum. 

- Omuzumdaydi koc~cı
ğım, omuzumda .. 

Yalancı .. 
Dört ya~ındaki Erdoğan 

bir gün babasına bir yalan 
söyledi. Babası kızdı: 

- Yalan söyliyorsun dedi, 
ben yalancı çocukları sev
memi 

Erdoğaıı somurtarak çe
kildi: 

- Ben de yalanımı anne· 
m'n yanında söylerim. 

.. ·--~ 

- Sonra hikAye nasıl 
bitiy?r? 

- Tatsız. Ajıkı ölüyor. 
Kadın başka bir aşık bula
cağına kocuının yanına dö
nüyor. 

- Suyun içinde heqeyi yapabilrim. B r dalnca otuz 
metre öteden çıkabilirim. Taklak atabil r m 

- RPnİ rahat bırakal:ilir misiniz? 

üngada ne/el' oluyor? 

lngilterede 
44 milyondan fazla 

nüfus var 
LONDRA, 7 A. A. - Geçen 26 

nisanda lneiltere'de yapılan tahriri 
nüfusun neticeıi buıün neırolunmu1 
tur. lneiltere'nin nüfusu 44 milyon 
790 bin 485 kiıidir. 1921 ıeneıine 

nazaran 2 milyon 21 bin 232 kitilik 
bir tezayüt vardır. Bunun 2ı milyon 
464 bin 711 kitiıi erkek ve 23 mil
yon 325 bin n4 kitiıi de kadındır. 
Londra tehrinin nüfusu 1921 de 7 
milyon 480 bin 201 kifi idi. Yeni 
tahriri nüfusa nazaran bu miktar 8 
milyon 202 bin 8ı8 kıtiye çıkmııtır. 
Son ıo ıene zarfında doğumlar daha 
evvelki 10 seneye nazaran 1,250,000 
azalmqtır ki 1881 senesinden beri c• 
aşağı seviyeye dütmüt_tür. Ayni müd 
det zarfında ölünJer de 500 bin azal 
mııtır. 

Bir çılğın 

E 1 Muhabir mektupları f m 

Sart harabelerinde 
ziyaretçiler çok ! 

Bu eski şehir Bozdağın eteğinde 
Altınçayın üzerine kur-ulmustu 

CHEMNITZ. 7 (A.A.) - Zabıta 

memurlan mabkUın olduğu nalcdi 
cezayı vermeyen bir Alman komÜ· . 1 
niıtini tevkif ederek hapiıe götür

mek üzere bu komünistin evine git- ıı...ııc..aii6io 

miıledir. Kendi!İnin tevkif edileceği 
ni anlryan Alman komünist evinde Sal't Jıa,.ab11leri 
eline geçirdiği eıya ile bir barikat 
yapmq, eline bir balta almıı, anne
sini kendi vücudüne siper ederek za 
bıta memurlarının Üzerine şiıe .:ıt

mağa başlamıfb. 

Memurlar havaya bir kaç el ıiliih 
atmıılar ve komünistin bulundu(• 

yeri abluka etmiılerdir. Bu serkeş 
mabkWıt 3,5 saat devam eden bir 
mukavemetten ıonra siyaset dost .. 
larırun ısrarları üzerine polise teslim 
olmağa razı olmuttur. 

Bermuda gemısı 
yüzdürüldü 

HAMILTON 7 (A.A.) - Cö
verteıinde çıkan yangının söndürül 

mesi için batırılmıı olan Bennuda 
ismindeki İngiliz poıta vapuru yiiz

dürülmüştür. Cemi kendi vasıtaıile 
Bellast'a gitmek üzere yola çıkmı1-
tır. 

Stack ve Chaplin Lon
dra 'ya döndüler 

LONORA, 7 (A.A.) - lıtanbııl 

tarikile lngiltereye dönmek Üzere 

cumartesi günü Bağdattan hare.ket 
etmiş olan tayyareci Neville Stack 
ile Chaplin dün aktaın üzeri Croy
don tayyare k rargahına gelmiıler -
dir. Tayyareciler Londra'dan Ka
rackye gidip g-elme seyahatini bir 
müddet rekoru teıkil edeoek altı 

gün zarfında yapmak leşebbÜ5Ünde 
bulunmuılarsa da Bağdat'a gelinLe 
radiyatörlerinin iyi itlememeıi yü
zünden bu taıavvurlarından vaz gec 

meğe mecbur olmuılardır. Tayyare 
ciler bu cesurane teıebbüılerine bi.r 
kaç ııüne kadac yeniden batlayacak 
tardır. 

Otomobille kutba 
gidiyorlar 

VARŞOV A, 7 A.A. - Bu akşam 
bir Çekoslovak otomobil kafileıisinin 
gelmesine İ~tizar edilmektedir. Bu 
kafile, 7 kitiden mürekkep olup pro
feaör Jaronlaı Doubzk'ın riya:ıeti al
tındadır.RiMumaileyh, Koen~gspcrg, 
Kovno, ga ve Helıingfor$ tarikile 
şimal kutbüne doğru seyahatin~ d~ .. 
vam etmek niyetindedir. 

Yeni seyyare hakkında 
Kioto 8 (A.A.) - 11,000 

m'I kutrunda yeni bir seyya· 
re keş' olunduğun:ı dair olan 
haber h :yet alimlerini hay
ret içinde bırakmıştır. Bu 
seyyare'lin kutru o'arak &Ö3-
terilen 11,000 mil b:r tertip 
sehvinden ileri gelmi, sarih 
bir yanlışlıktır. Bu seyya ·e
nin hakiki kutru ancak 120 
milden ibae '. tir. Bu itibarla 
yeni semavi cürme seyyare 
demek b'le caiz olamaz. 

Sıcak dalgaları 
Kanada'da otuz kişi dalıa 

öldü ... 
Ottava,7 (A.A.) - Caoada 

da hüküm sürmekte olan şid
detli sıcak dalgası neticesin
de bir çok kişi telef o 'muş
tur. 60 kişi banyo ederken 
boğulmuş 30 kişi güneş çarp· 
ma neticesinc!e ölmü7 3 ço- • 
cu'<ta yıldırom isabetile telef 
o'muştur. 

joponya'nın nufusu 
Tokyo, 7 (A.A) - Neşre

c'i e;ı Lir is'a istike nazaran 
J ro:ıya'ıım nu'u .u 1930 s:ı
Lcs:nde 912.592 ki~i arcmıstır. 

MANlSA - Manisa vilaye
ti (270,000) nüfusu ve on bir 
kazası ve senevi mühim varida 
tile büyük bir mevcudiyet teş
kil eylemektedir. Bu mi;barek 
topraklarda yetişen mahsulat 
itibarile Manisa vilayeti Türki 
yenin bir erzak amban mesabe 
sindedir. 

Val'idatı 
Manisada külliyetli mikdar

da üzüm, tütün, pamuk, bakla, 
arpa, palamut yün yapağı, haş
haş ve saire yetiştiğinden, ha ·
zinei maliye senevi 2~~ milyon 
lira kadar müstefit olmaktadır. 
Bu sene tahsilatın az olmasına 
rağmen sandık fazlası olarak 
her ay merkeze 30,000 lira gön 
derilmektedir. 

Sart hal'abelel'İ 

Geçen cuma İzmir demiryo
lu tarafından tertip olunan hu
susi bir tenezzüh trenile iki bi
ni mütecaviz halk Sart harabe
lerini ziyarete gitmişlerdir. gön 
derdiğim fotograflarımdan da 
anlaşılacağı veçhile burası Lid 
ya hükümetinin kadim payitah 
tıdır. Bu meşhur şehir Boz da
ğının eteğindeki mahsuldar o
vadan geçen ve evvelce Paktol 
denilen altın çayın üzerine ku
rulmuştu. O devirlerde Sart 
şehri debdebe ve daratile meş
hurdu. Romalıların bu havaliyi 
zabtındıı,n sonra Sart ıehri e
hemmiyetini kaybetmiş ve bili 
hara hareketi arzdan harap ol
muşsa da Roma imparatoru 
Tiberiüs tekrar inşa ettirmit
tir. O zamanlar Sart ş ~hri 
"Asyanın Melikesi., diye yado
lunurmuş ! 14 üncü asrı mili.di
nin sonuna doğru Temirlenk ta 
rafından tahrip olunan Sart o 
günden beri ihya olunamamış
tır. Sartın Trua'dan sonra 
inşa olunduğu rivayet olunmak 
tadır. Sütun başlıklarile sütun 
tekne:eri İyonik tarzi mimari
sindcdir. Lidya hükümetinin 
son kralı olan Krezüı'ün sarayı 
olduğu iddia olunan bir bina 
müşahede olunmaktadır. 

Binlerce halk bu harabezarı 
1 

' hayretle • temaşa ettikten ve 
Beni İsrail taifesini müteaddit 
fctograflar alarak hoşça bir va 
kit geçirdikten sonra Salihliye 
avd3t olundu. Gerek Sart ve 
gerekse Salihli satıcıları bu te
nezzühten pek müstefit olmuş
laria da yumurtanın tanesini 
beşe, kahveyi on beşe, marulu 
beşe, bir tavuğu iki yüze, ıinal-

koyu yirmi beşe satmak gibi 
büyük bir aç gözlülük göster
miş oldukları cihetle bir daha 
oralara kimsenin uğrayacağı 
şüphelidir. Mahza timendi
fer idaresi bu gibi tenezzüh ka 
tarları tertip etmelidir. 

Şe 'ıİl'dtt bir cefleltin 
Manisa şehri bir minare 

memleketidir. Minareleri, tek
keleri ve medreseleri bu kadar 
çok bir şehir pek azdır zann&s 
derim. Saf ve masum halkı tek
kelere ve dervişliğe sevkeden 
hilafet idaresi yaptığı günahın 
cezasını daha dünyada iken çek 
miştir. Bir tepenin üzerinde 
münhedim ve harap bir bina
nın ne olduğunu rastgele biri
sine sordum ve orası nedir d&
dim ! Bana verdiği cevap cüm
huriyet idaresinin hakiki cephe 
sile hilafet ve saltanat devrinin 
iç yüzünü ve tekkelerin mahi
yeti hakkındaki kanaati tebel
lür ettirmek noktasından çok 
mühimdi! 

O adam cevap verdi: 
- Orası tekke idi efendim. 
Ben: 
- O tekkde ne yaparlardı? 
O: 
- Ne yapacaklar, karı geti

rip rakı içerlerdi!.. 
Beyhude yere vakitlerimizi 

tekke ve Mekkelerde geçerip te 
dünya itini ihmal etmek yüzün 
den uğradığımız belalar mey
dandadır. Avrupalılar göklerde 
uçarken, deniz diplerinde ge
zerken, telsiz direksiz sadalan 
naklederken, insanların görece. 
ği itleri makinelere gördürür
ken bizler senelerce camilere, 
tekkelere kapanarak betyüzlük 
tesbihlerle (Hu Allah) demek
liğimiz yüzünden uğradığımız 
zararları acaba kaç senede öde
yebileceğiz? !. 

Aşçılar 
Burada sadeyağ 70 kuruta ol 

duğu h11.lde aşçılar mahlut yağ 
kullanmakta ve halkı tedricen 
zehirlemektedirler. Atçı dük
kanlarına girildiği zaman ağır 
bir yağ kokusu insanı ka11ılar 
ve midesini bulandırır. Zemin 
pis ve kannakarııık, ortalıkta 
kemik ve et ve kağıt parçalan 
kirli sular · ve çamurlar, kok
muş çatal ve katıklar, ağn: ko
kulu havlular, gayri sıhhi ve 
milu~ yuvası dıvarlar insanı 
iğrendirmeğe ve yemek yeme
meğe kafidir!. Sıhhiye müdürü 
acaba nerededir? 

Ragıp KEMAL 

1 

Şirin Manir•nır. uzaktan ma11zorou 
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, 
r Birinci sahifeden geçen yazılar 
I 

ı Aşka dair ne düşünüyorsunuz? 
1 ' 

• ' r 

' . 

(Başı 1 inci sahifede) 
esi yerinde ... Bana ilk sözü ıu 
oldu: 

- Sizinle görüşmğe yemin
li idim amma, neyse... Beni 
az kalsın şoförlere öldürtecek-

3 tiniz .... 
; Asabiye doktoru-, toförleri 
2 fena halde hiddetlendiren met

hur beyanatını kastediyordu. 
Bazı toförler de ini surette a
rabasına binen mü9terileri par-

• çalamak arzusu uyandığından 
·i bahseden beyanat ki bir aralık 

gazetelerde epey dedikodu u-
' yandırmıttı • 

- Merak etmeyin, dedim, 
bu seferki anketin, suya sabuna 
dokunur tarafı yok ... 

- Nedir bakalım? 
-Atka dair ne düşünüyorsu 

nuz. tık sual, belli ki alikasınr 
uyamlrrmıştı: 
-' A,k babsında, diye baı

.1 lacfr, hekimin söyleyeceği gaze. 
te sütunlarına sığmıyacak ka-

l dıır çoktur. Beşeriyetin ilk za
manındanberi İnce san'atlar, e
debiyat aşka kıymet verdiği 
gibi fennin her kısmı ayn ayrı 
aşkla meşgul olmuştur. Hele, 

1 son zamanlarda Viyam.ılı meş
' bur alim Freud adeta "aşk, 
, h1'>r şeydir!,, derneğe kadar ifi 

1
, 1 V"lrdırdı. (Freud) in nazariye

. ı , sini, hayatın her yaşında, her 
ı , ~•·fhasına, her tezahüründe bu
l ; luşu, tabii ve marazi bütün ip-

1ı , tililı..ıın, nefretlerin aslını, giz
• 1 lenmiş, doymamış bir aşk neti
I 1 1 cesi tel~kki editi, ilk zamanlar 

ı • <!.o büyük bir istihza ile karşı
! : lanmı§tı. Halbuki Freud 'ın 

nazariyesi bugün asrımızın mo 
, dasıdır. Belki bu nazariyenin 
~de.her moda gibi bir gün, hük

mü geçer. Fakat şimdilik ha-
1 kim odur. 

Her san'at aşk için çalı,ıyor. 
., Ayakkabıcılar, her gün icat et

tikleri yeni yeni tekillerle atkın 
'ı , mültim bir şubesi olan "fetiş,, i 

, canlandırıyorlar. İpek elbise
. feri yapan fabrikalar, meşhur 
• terziler, afkı gıcıklıımak, renli 

ve biçim fetişlerini her gün 
> baş.ka suretle canlandırmak i
l çin çalışıyorlar. 

~ 1 Bu sene, blö dö Saks, öbür 

1 
\ 1 sene bua dü roz, bir fetit olu

' • yor. 
• ı ' Bir zaman kısa etek, bir za

a man uzun etek ... bir zaman a
b çık göğüs, bir zaman kapalı 

0 ense! .... 

1 Bütün bunlar, bu israflar, in
l s;mlarda doymak bilmeyen ll§k 

1 c hissini arttırmak, uyandırmak 
j 1 İçindir. Bu sayede terzilik iler
i' f liyor, kumaşçılık ilerliyor, bir 

1 

1 çokları zengin oluyor. Tabii, 
ı arada bir çok servetler ve ah
i laklar da bu fetiş uğruna kur-

1 ı 1 ban gidiyor. 
1 Fakat, aşk bu asrın Allahı-
1 dır! belki he~ asırdan ziyade 
1 insanlara hakim bir Allah ... O-
na karşı dunr•;;ıri'. isteyenler, ni-

1 I ı hayet "Tais,, İn rahibi gibi bir 
, gün boş elle kalıyor, yahut ta 

1 kız çocuklarının babalarına, er
kek çocukların anaya düşkün 
olmalannr, 15 - 16 yaılannda
ki kızların daha ziyade babası 
yattaki erkeklerden, bilakis 
genç erkeklerin kerli ferli ha
nımlardan hoılanışını a§kın 
tabii bir hali gibi telakki edi
yor ve en tehlikeli terbiye bu 
yaftadır diyor. 
Aşkla pek çok uğratmıt ha

kimlerden Stekel, üç beş yaşın 
daki kız ve erkeklerin istimna 
yaptıklarını, karı koc:a oyunu 
oynadıklarını, hatta adam a
kıllı cimi yaptıklarını kitapla
rında zikreder. Kızlarda aşk, 
daha evvel tekamül safhasını 
geçirir erkek daha pek toy 
iken ayni yll§la bir kız, kendi
sini baıtan çıkarabilir. 

- Devamlı aşk mı dediniz?. 
Bu, tahsın bünyesine bakar. Ba 
zı pathologique adamlarda aşk 
devamlı olabilir. Bazılarında 
devamlı oluşu, bir fanta.ziden 
ibarettir. Mesela, ben Alman
yada 35 yaşlarında bir mühen
dis haremi görmüştüm ki sek
sen yaşındaki meşhur alim 
"Hekkel,. in aşıkı idi. Kocası
na ve ailsine fevkalade merbut 
görünen bu kadm, atkı herkes
ten batka türlü anlar ve sene
de bir defa, adeta Kabe ziyaret 
eder gibi Hekkel'i görmeğe gi
derdi. 

- Bu alim kafadaki mavi 
gözler, ne kocamda, ne işıkla
rrmda hissettiğim 'heyecanı ba
na vermiyor!.dediğini kaç defa 
ağzından işittim. 

Fakat bunlar, hakikatten 
ziyade birer fantazidir. Bazı 
isteriklerin aleme inandırmak 
istedikleri ve belki bilmeyerek 
kendilerinin de inandıkları bi-
rer süslü yalan ..• 

- Bu sualin yerinde düşme
diğini bilmekle beraber soru
yorum: En kuvvetli aşkınız? 

- Kah kah kah... En kuv
vetli qkım ha... yok, yok. .. 
Mutlaka bir şey yazmalı .. de
yiniz ki: daha bekliyorum ... 
En doğrusu şimdiye kadar se
vecek vakit bulamadım. Hem 
efendim, a§k, mutlaka bir mah
luka karşı olmaz. Ressamın 
tablosu, musikişinasın bestesi 
hep birer aşktır, birer aşk mah
sulüdür. Öyle sanıyorum ki bi
zim kafada erkekler, bir kadın
dan ayrıldıkları vakit duyacak
ları teessürden bin kat fazlası
nı, mesleğinden ayrılmak mec
buriyetinde kaldıkları zaman 
hissedeı-Ier. 

- Sevmekten mi yoksa se
vilmekten mi hoşlanırım? de
diğim gibi bu da bünyeye ba
kar ... Bazı adamlar mağruı·dur: 
Daha ziyade sevilmekten zevk 
alırlar. Bazıları da bilakis yal
taktır, yerde sürünmek hoşları
na gider. Sevmekten, severek 
ezilmekten haz duyarlar ... Ben, 
aizin düşündüğünüz manada 
bir aşkın kahramanı olmadı
ğım için bünyem bakarak, han
gisinden hoşlandığım hakkında 
bir fikir edinebilirsiniz .• 

ı : yoldan çıkıyor. Bütün o tırnak 
cilaları göz ve dudak boyayan 
ilaçlar, bir kaç sene içinde, u-
zanan kısalan ve renkten renge - Niçin seversiniz? 

d 
. ~ 

' 

giren saçlar, o çeşitli pııama- - Bazı insanlar obur olur. 
lar, külot donlar, insanlarda yemeğe doymaz. Babıları da 
aşk hissini tahrik için icat edil- aşk hususunda oburdular. Se
miş şeyler c!eğil midir? verler, yine severler, daima se

Bi.- kokunun, bir rengin di- verler ... Sevmekten bıkmaz, u-
mağcla uyandırdığı hatıralar- 1 sanmazlar!. .. 
dan, aşkı geçim ve kazanç vası j Sevimli, cerbezeli ve zeki 
tası ittihaz edenler istifade edi- doktorun aşk hakkındaki dü
yorlar (Freud) e göre, aşk in- §Ünceleri, öyle kolaylıkla niha
sanla benbeı· doğal'. Beşikteki yete erer gibi görünmüyordu. 
ı;ocuğun ana memesine sarılışı, Zile basar basmaz, bunu müli
onu emişi, boş kaldıkça parma- katın bittiğine bir işaret olarak 
ğınr ağzına götürerek emzik kabul ettim. 
gibi kullanışı, kundağı açılınca 
bacaklarını kaldırarak her ta-

M. Salahaddin 

rafım teşhi .. edişi, sonra işeyişi Bir posta tay ya re.si 
• • ve: l1att& ..... 

- Aman doktor ... nelerden taarruza uğradı . ' 
l r br hsediyorsunu? ŞANGHA Y, 8 (A. A.) 
,f - Siz yazınız!.. Hatta Nan kin - Beri in posta sefrini 

11. 
1 

.~. 

kabız tl"muş gibi ıkınmaktan yapmakta olan ve havanın bo
!nzet alışı, defi hacet etmeyisi zulması üzerine mecburi suret
~chvetin iptidai şekilleridir. ' <ı;;;, vere inen tayyare bir Mon-
Be~ altı yaşındaki çocuk Gttı· ',• o,t, ı..;ıesi tarafından zapte

da aşk ve şehvet mevcut c ' )': ı-._. l.?{ı-'°''<i Alman plotunun 
ğu bugün için tahakkuk e il_yh ?> 4· <ti',,. 0

'" '>/' ~t henüz öğre-t" .,, .. il ıt. ~,, •• 
ır... . . il.r11. 1lıq<l '-'ı-il 11'1~ :-•are, etrafı 

- Fakat a•lr ılP .,,.hvetı ka. '44 il il 4ı ' •arafından 
f• r-' ••e dini uzattı: 1 ~ ~._.1..>'4 ı, '-'</,~ ·~ bulun-

E .. b c ı·ı . ,,_ ... 0
'"· /"" - vet, yuz aşı ~ a .. y.rmuşl~ · /:'. "''-';$ • --·'··ar-

görü~mek lasmet oldu. oJ dıma gelt-. '°'-'ıı • 'tay aı:e e 
L-~~~ ....... ~-~-

Vaziyetin 
Hulasası 

(Başı 1 inci sahifede j 
lem ve netriyat hürriyetinin; 
memlekete zarar verecek, mem 
leke.tin idari ve içtimai nizamı
nı bozacak, vatandaşları ümit
sizliğe, harekete ve kıyama sev 
kedecek dereceyi bulmasına 
asla müsaade edemez. Buna 
memleketin ve rejimin selime-
ti enditesi manidir. Mücerret 
mefhumlara atfedilen kıymetle 
rin derecesi ne olursa olsun; 
dünyanın hiç bir yerinde, mem
lekete, memleketin rejimine, 
ideale zarar verecek hürriyet 
ve adalete hörınet edilmez. İn
kılap nesli; çok realist olmalı
dır. Eğer vatanın hürriyet ve 
adaleti; her şeyden evvel biz
zat vatanın mevcudiyetini, O• 

nun istinat ettiği rejimi koru
yamaz, bilakis vatanı ve rejimi 
harabiye götürürse bu güzel 
mefhumların da· vatanda hiç 
bir kıymet ve mevkii olmaz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Politika 
niz, fakat elde bir hüsnü niyet 
vesiykası bulundurunuz. 

İSİM VERELiM 
Buna matbuat hürriyeti de

ğil, matbuat anarşisi, yalnız 
matbuat da değil, ahlak anar
şisi, demokrasi anarşisi, siyasi 
ve içtimai derin bir çözülüş de
nir. 

Bu hastalığı bir noktada de
ğil, her farafta tedavi etmek 
lazımdır. 

Böyle bir çözülüş ve dağılrş 
havası içinde nasıl bir gençlik 
yetişebileceğini düşündükç:e,in 
sanın bütün ümitleri kökünden 
sarsılıyor. 

Falih RIFKJ 

İnhisarlar 
Bütçeleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
İntaat faslından iki yüz bin li
ra tasarruf olunmuştur. 

İnhisarlar maaşlarında bazı 
tadilat yapılmıştır. Bu sayede 
kadroların fazla mikdarda da. 
raltılması yoluna gidlmemiştir. 
Şimdiki vaziye-te göre tütün 
inhisarında ancak 300 - 400 ka
dar memur açıkta kalacaktır. 
İnhisar idarelerinin Ankaraya 
nakli mevzuu bahis değildir. 
Diğer taraftan bütçe encümeni 
muvazenei umumiye kanun la
yihası üzerinede tetkikatını ik
mal etmiş ve layihayı tab'a 
vermiştir. Lıiyihadaki otuz se
ne hizmet etmiş memurların 
tekaüde sevkleri hakkındaki 
madde tayyedilmiştir. Hüku
met te encümenin bu kararma 
itiraz etmemiş, bilakis bu gibi 
memurların tekaüt olmak icin 
peyderpey kendiliklerinden ~Ü 
racaat etmekte olduklarını ifa
de etmiştir. 

Muvazenei umumiye kanun 
layihasına ilave edilen diğer 
bir maddeye nazaran Diyanet 
işleri riyaseti için heyeti vekile 
kararile tekaüt kanunundaki 
ş kaydı tatb'.k edilmeyecektir. 
kazanç vergiıi layihasının teş
rini ııani içtimaına kalması ihti 
mali kuvvetleniyor. Meclis he
yeti umumiyesi nihayet on gü
ne kadar bütce müzakeresine 
ba§layacaktır. - Bu suretle Mil
let Meclisi 25 temmuza doğru 
tatil kararı verebilecektir. 

Bekçiler için bir kanun 
yapılıyor 

ANKARA, 8 - Dahiliye veka
leti köy, krr, mahalle bekçilerini tev
hit için bir kanun 13.yihası hazırlıyor . 
Bu layihada bekçilerin vazife ve sa
lahiyetleri hakkında ahkam buluna
caktır. 

Bekçilerin maa§larrnı belediyeler 
verecektir. BekçilEr evlerden ve ti .. 
carethanelerden aylık almryacaldar
dır. 

Dörtyolda bir facia 
DÖRTYOL, - Dörtyoldan tüc

cardan Duduzade ile mÜ§tereken 
biı· hazar makinesi işleten şerlki 
Ahmet Ağanın oğlu Ali Efendi ma
kineyi işletirken ko1unu makineye 
kaptırmış ve omuz ba~ıudan k~~aM 
mi lil"., J.\d .... V ru 1

P "f 

Meclisin tarihi celsesi ı Babıali faciası 
(Başı 1 inci sahifede) 

tamamen zehirliyecek mahiyetler 
almağa batladı, Hele hiç bir faydası 
olmadığı ııibi atiye de birçok veha
met ve zaraı· hazU"lıyan bu felaketli 
cereyan karşısında Hükümet ne dü
tiinüyor? 

Milli varlığı istilaya başlıyan §u 
zehirli havadan ammenin vicdanı 
pek mustariptir. Binaenaleyh Büyük 
Millet Mecliıinin vaziyeti miltalea 
ile bu buıuıta bir karar vermesini 
elzem gOrüyoruz. 

Cemiyeti, matbuatın sui istimal
lerine kartı müdafaa için §İmdiye ka 
dar müracaat edilen tedbirlerin kafi 
olmadığı meydandadrr. 

Binaenaleyh keyfiyetin Hükumet 
ten istizahını teklif edeı·iz. 

Eliziz: Fazıl Ahmet, Aksaray: 
Ahmet Süreyya, Ordu: Ahmet Ih-
san. 

İsmet Paşanın beyanatı 
Baıvekil İsmet P<ııa (Malatya) -

Muhterem efendiler; matbuat hürri
yetinin sui iıtimalinin memleketi 
müteessir ve mutazarrır ettiğinden 
bahsediliyor. Bundan dolayı Hüku
metten istizah edilmittir. istizah 
müzakeresini açmak için Hükiime
tin evvela söz söyleme!i nizamname 
İcabıdır. Müzakereyi açmak için bir, 
iki noktayı; yüksek dikkatinize 'lr
zetmek isterim: 

Biriai, mevzubahs olan dert hak
kında Hükumetin kendisine kanu
nen verilmiı olRn salihiyetleri ve 
Hükômet cihazlarına teveccüh eden 
vazifeleri isabetle ifa ve tatbik edip 
etmediğidir. Kendimizi muhatap ad
dettiğimiz bu suale müsbet cevap ve 
riyoruz. HükU.met, kendisine veri
len salilıiyetleri isabetle tatbik eyle
diği kanaatindedir. 

lstizabın diğer mevzuu, cereyan 
eden ahval, mevcut olan tedbirlerin 
ki.fi olmadığını meydana çıkarmış
tır. Bu hususla hatiplerin müşahede
lerini dinlemek isterim ki, bizim de 
birçok mütahedelerinıiz vardır. Eğer 
Meclis mutabık olursa alınması li
zım olan tedbirler hakkında uzun u
zadıya izahat arzederlm. 

Reis - Efendim, bir k~re daha 
evvelden istizah için söz almıı zevat 
vardır. Bunları okuY,acağız, bunlar~ 
dan sonra da şimdi ~Öz İstiyen aı·ka
da~ları sıra~rna gör€ yazacağım. Sr-
ra şudur: ~ 

Süreyya Bey, .Alıme.t Ihsan Bey, 
Mazhar Müfit Bey;':liya Gevher B. 
Yunus Nadi Bey, Ali Saip Bey, Şe
ref Bey, Refik BeJ'l Refik Şevket 8. 
Emin Bey, Hamdi Bey, Mustafa 
Turgut Bey, Yusuf'Öey, Nazifi Şe
rif Bey, Necip A, m Bey, Rasih B. 
Galip Bey, Fazıl Ahmet Bey. 

Reis-- Başka söz istiyen var mı 
efendim? 

Siiregga Bey tligo,. ki 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray) -

Çok muhterem efendiler; Hüküme
tinizden yaptığımız istizah takriri 
altında imzası bulunan arkadaşlr.rr· 
nızdan birisiyim. (İşitemiyoruz ses
leri). lşittiririm. 

Fakat evvela takririınizin mana
sını ve onunla istihdaf ettiğimiz ga
yeyi teırih ve tavzih etmeğe lüzum 
görmüyorum. Takrir kat'i bir vuzuh 
la yazılmış ifadesi sarih, matlabı çok 
meydanda olan bir iotizah takriridir. 

Yalnız bizi bu takriı-in yazılrp ve
rilmesine, istizahın yapılmasrna ic
baı· eden esbabı, tecelliyatı, vekayii, 
gidiş tarzlarını t"§rih ve tahlile ipti
dardan ve Hey'eti Celilenizi bu hu
susta bir kal"ar almıya davet etmez
den evvel bütün beşeriyet tarihinin 
bilhassa yüksek Türk inkılabı tarihi· 
nin müvacehesinde yapacağım teş
rih, tahlil ve tesbitten evvel bugü
nün bir hidisesine temas etmek mec 
buriyetini his~ettim. 

Efendiler; bi2C istizah takririni 
vermeğe ınecbu..- eden bazı gazete
lerin neıriyatı meyanında, bugünkii 
makalelerinin münderecabnın içeri
sinden bir iki fıkradan bahıedece
ğim. Bu gazetelerden birisi diyor ki: 

«Fena vesileler matbuat hürriye
tinin boğulmasına kifi gelecek mi?» 
Diğer biriıi diyor ki: «Bugün cüm
huriyet tarihinde matbuat hürriyeti
nin ıon günü olmıyacaktır. Matbuat 
hürriyeti padişabla1-rn elinden ciim
huriyetle beraber alınmış bir hakttr. 
Ona kimıe ilişemez. Şereflerine inan 
madığımızı iftira ettikleri inkılipçı
ların, birkaç gayretkeşin iddialarile 
cümhuriyetin ana hatlarından geri 
döneceklerine inanmıyoruz». 

Efendiler; fena vesilelerle matbu
at hürriyetinin boğulmasına karar 
verilecek midir? diye bir şüphe gös
teren bu fıkra karımnda kat'i ve in 
tihai bir hüküm ve kanaat olmak üz
re çok kısa bir şey arzedeceğim: Biz 
takririmizle, yaptığımız istizahla ne 
mutlak bir matbuat meselesini ne de 
mutlak biı· matbuat serbesisi mese
lesini kasdetmiyoruz. Takririmize 
esas ittihaz edilen madde bu değil
dir. Böyle bir tevsiın yüksek Türk 
inkılap tarihinin karşıoında hakikat
ten uzak, nok~an ve yanlış bir teli-k
kiye delalet eder. Bizim bugün Bü
yük •.1illet Meclisinde konuşmakta 
olduğumuz ve konuıacağımız şey -
çok a~ık ve kat'i bir lisanla İfade e
diyorum arkadaşlar - bütün bir 
milleti iftı.at ve idlilc uğraşan, bütün 
bir ıncmltkıı:t huzur ve emniyetini 

' .. -

hakiki inkılap ve cümhuriyet hain
liği meselesidir. (Bravo sealeri). 

istihdaf edilen nokta 
lıte biz bu noktayi istihdaf edi

yoruz. Son hadiseler ve neıriyatlar 
lıarpsında aldığmu:z ıemme, ııördü
ğümüz manzara budur. Enditeıniz 
bundandır. Yoksa arkadaılar sami
mi bir muhalefet, müfit bir tenkit, 
salim bir serbest münakaşa kabul ve 
himayesinin hikmet ve gayesine uy
gun olarak kullanılan matbuat ser
bestisi, hiç bir zaman Hey'eti Celi
lenizce Hükilmetinizden istizah ze
mini teıkil etmemiştir ve biz böyle 
bir vesileye, bir mecburiyete lüzum 
kalmaması arzu ve endİJeıiledir ki, 
bugünkü istizahı yapmışızdır, yapı
yoruz. Binaenaleyh bugün bile bu 
mübhem muz:man derin ifsat ki.r 
cümlelerle miJletin ruhuna uyuşuk
luk, fikrine bir endişe telkin etmek 
istiyen insanlar bunu her şeytlen ev
vel böyle bilsinler. Kasdımız bu ka· 
dar mübeccel, bu kadar ahraranedir. 
Ancak çok muhterem arkadaşlar; 
kirli ellerde ekocriya ve belki daima, 
muzır bir tatbika tabi tutulan ve 

haddi zatında çok muhterem ve mü
fit bulunan matbuat serbestisi gibi 
çok yüksek bir hakkı, mukaddes bir 
mefhumu adeta bir paravant hir pa
ratoner gibi istimal etmek için bir 
kaç gazetenin etrafında beş, on mah 
liık toplanmışlardır. Bunlar memle
keti anarıiye sürüklemek için her 
gün bin bir çeşit cür'et ve küstahlık
la çalışıyorlar. Tenkit diye, serbest 
münakaşa diye, fikir hürriyeti diye 
ancak düşman devletlerin bozucu ve 
yıkıcı casus teşkilatlarile, kiralan
mış vatan hainlerile yapabilecekleri 
mel"anetlerin daha yüz bin kat faz .. 
lasınr yapıyorlar. (Bravo sesleri). 

Faziletsiz insan 
Şahıslan ve hüviyetleri malum 

olan bu idraksiz, faziletsiz İnsanJa
rın ne yaptıklarını ve daha ne yap
mak istediklerini, gizli, menfur eme) 
]erini, bütün hilelerinit do1aınbaclı 
pl8.nlaı-1nı ve hu şahısların huıusi ~e 
şahsi vaziyetlerini ve her birerlerini 
çok iyi ve hiletraf biliyol'Uz. 

Arkadaılar; bu hilkatte ve bu is 
tidatta o]anJar, vatanın her köşesi 
iıgal ate.ıi altında yanarken, necip 
Türk milletinin hakkı, stiklali, hay
siyet ve şerefi düıman çizmeleı-i al-
tında ç~ğnenirken, onlar yine ayni 
mahiyette ve zaman zaman daha ba
riz ve daha hainane şeyler de yap
mışlardır. Düşman ordularına gir
miılerdir, düşmandan iki kat dllha 
düşman olan ve dü,mandan daha 
mühlik olan sultan ordularına gir
mişlerdir. Milli kuvvetler cephelerde 
çalışırken, onlar millell arkatından 
fakat takalpgiihından ve ciğergalun
dan vurmak istemişlerdir. Anadolu 
içinde halk arasında irtica, isyan ve 
ihtilal ateşleri körüklemişlerdir. Biz. 
ler o zaman c!a bu mahlukların hep
sini, her §eylerini bugünkü gibi çok 
İyi ve biletraf biliyorduk, onlar hi
yanetlerinde devRm ettiler, biz ima
nımızı muhafaza etmekte sebat ettik, 
bugün de olduğu gibi ... ne müstevli 
lerin harp ku,·vetlerit ne de hainleı·in 
bin bit' çeşit hile ve mel'anetleri biz .. 
den hiç bir şey aşındıramadı. Mane-. 
viyatımızde en küçük bir sarsıntı ya 
pamadı. Milli gayemizden bize en u
fak bir §ey bile gaip ettiremedi. Bu
nun için bizden en ufak bir feragat 
temin edemedi. Onların bütün bu 
savlet ve muhacemelerinin bizim ru.
humuz ve akidelerimiz üzerinde hir. 
bir tesiri olmadı. Bugün de olamıya~ 
cağı gibi... 

Mücadele senele,.inde 
Bütün mücadele senelerinde on. 

lar mütemadiyen hainane me:lünane 
hareketlerinde devam et;iler. Bize 
en müh.Jik darbalar tevcihinde musır 
oldular, fakat bu darbalar bizi sin-
dirmedi, yıldırmadı, baıiretimİ?.İ . . . , 
gayretımızı artırdı. Bugün de :ırtn·a-

(Başı 1 İnci sahiiedej 
Dün bir muharririmiz Ali Vafi 

Beye istintak dairesi önünde tesa

düf ederek kendisile konuımu~lur. · 

Vafi Bey, ııazetecileri karıısmda gö
rünce biraz canı sıkdmış ve ilk sözü 
şu olmuştur: 

- Resınimi almağa geldinizse im
kanı yok! 

Gazeteciler, bunun arzusuna tabi 
olduğunu ve hadiseyi sadece kendi 
ağzından dinlemek İstediklerini söy
Jemitlerdir. 

Emin Vafi Bey,. bunun Üzerine 

facıayı kendi noktai nazarına göre 

kısaca anlatmııtır: 

- Ben sakatlanan otomobili ta
mir jJe uğraşanların yanında idim. 
Holandalı Wan Hammel, arabada 

idi. Kendisine arabayı harekete ge
tiren düymeye basmasını söyledim. 

Sadece motörü çalıttırmak istiyor• 

dum. Wan Hammel, yanhthkla ha
reket kolunu viteıe geçirince araba 

bütün sür'atile harekete geldi ve 
malum facia vuku buldu. 

Bir otomobilin hareket haline geç

m~si için iki safha vardır. Birinci 
safhada marş otomatjk düymcsine 

basılır. Bu hareket yalnız motöı·ün 

itleınesini temin eder. ikinci safhada 

hareket kolu vitese geçirilir ve oto
mobil yürümeğe baılar. Ben, hareket 

kolunun vitese geçirilmit olduğunu 

nerden tahmin edebilirdim. Bir bu

çuk sene Pariste otomobil kullandım. 

Beynelmilel müteaddit ehliyetname

lerin var. Otomobil, 15000 lira kıy
metinde en modern tesisatı haiz bir 
araba idi. 

Vafi Bey, çok müteessir görün

mekte ve ikide bir «keşki bu olomo

bil gibi birkaç otomobil parçalansay 

dı da baınna bu felaket gelmeseydi->. 
demektir. 

Faciaya sebep olan otomobil Müd
dei umunülikçe Taksim garajlarının 

birinde muhafaza altına alınmııtır. 

Holandalı Wan Hammelin Brezil
ya vapuri)e memleketimizj terHetme 

si, atakadar mahafilde tahkikatı icap 
ettirecek bir hidise ııibi telalıki edil

memektedir. Müddei umumilik, faci
anın mes'ulü olan Vafi Beyin tevkif-i 
ne lüzum görmekle her"aber, hadise
nin sureti vukuunu tahrife te§ebbüs 

edenler hakkında da ayrıca bu nokta 

dan tahkikatı tamik etmektedir. 

Otomobil faciasının kurbanların
dan Suzan Şükran hanımın vefat et .. 
tiğini dünkü nüshamızda yazmıştık. 

Kızın pederi ve mecruhlardan F at

ma Zehra hanımın biraderi olan Şi

mendifer zabiti Nadir Bey telgrafla 
lstanbvla davet edilmiştir. 

Şükranın cenazeıi Nallı Mescit ca

miıine nakledilı~f ve pederinin ge
mesine İntizaren buzla muhafazasına 
tevessül olunmuıtur. 

Kızın halası Fabna Zehra hanı

mın ve oğlu . Kamilin sıhhatları iyi
dir. Fatma Zehra hanımın ayağı alç-ı 
ya koyulacaktır. Ölüm tehlikesi yok

tur. Hamal Haaan Reşidin ayağı e

zilmi§tir. Tehlike yoktur. Maamafih 

adamcağız bir iki ay hamallık yapa

mıyacaktır. 

Emin Vafi Bey ailesine mensup 

üç kişi dün hastaneye giderek mec-

ruhları ziyaret etmitler, iıtifsa.rı ha
tırda bulunmutlar, her türlü maddi 
ihtiyaçrarının temin edileceğini ve 

tedavilerinin derühte olünduğunu 

bildirerek mecruhların tahlifi tee•-
sürlerine çalışmıılardır. 

Olen Şükran hanımın eniıtesi tü 
tün inhiıarının az kazançlı bit' me-

ziyaret için hastaneye giden hu 

Hüseyin Hakkı Bey - Şükranın · 

miinü işidince teessüründen a 
mıya ba~lamış, yanında buluna 

lirayı çıkarıp bekçiye vereı·ek: 

- Bununla cenazeyi kaldırın, 
pılacak nıası·afın tamamını yarın 
tiririm demiı, fakat Vafi Bey ail 

parayı iade ettirerek icap eden 
saı·ifi kendileri deruhte edecekler 

cenazeyi pederi &eldikten sonra 

tifalle kaldırtacaklarını bildirmişi 
dir~ 

Haber aldığımıza göre Vali 
ciger parasını kaybeden babanın 

essürünü tahfif ve teselli için h 

türlü maddi fedakarlığı deruhte 

mİye amade bulunmaktadırlar. M 
mafih bu yarayı hiç bir merhe 
tedavi etmiyeceği de muhakkaktı 

Emin Vafi Bey §ehrimizde 60 
nelik hayatı tjcariye&i olan Giri 

Ali Vafi Beyin mahtumlarından 
ridir ve Hollanda da evlidir. Bımc! 

15 gün evvel lstanbula gelmişıir. 

Katil otomobil Emin Vafi Be 
otomobilidir ve mumaileyh bu· oto 

bille Hollandadan Roınanyaya kac 

3500 kilometre yol yaparak gclm 

Romanyadan lstanbula trenle gcli 
miştir. 

Facia esnasında otoınobilin için 
bulunan Van Hammer Cemiyetı . 

vam azaımdandır ve Cemiyeti 14._I, 

mın sabık Danzig fevkalade ko 
ıeridir. Emin Vafi Beyin de he 

tahsi dostu, bem de vekilidir. H 
landa da mühim bir mevkii olan 

zat orada Emin Vafi Bey lehine m 

him bir dava kazanmış ve bu da 

ile Emin Vafi Beye bir buçuk mily 
liralık bir kazanç temin etmiştir. 

Emin Vafi Bey bu hem dost 

hem vekili olan :zati Türkiyeyi gör 

ıneai ve Türkleri yakından tanıma 

için lstanbula davet etmiı ve gelir 
ken ayni otomobil içinde 3500 kil 

metı·elik sahayı birlikte katedjlmi 

tir. Van Hammere burada her şe 
yakından gösterilmiş ve münıailey 
Türkler hakkında çok İyi intihal 
hB.tıl etmi tir. 

Facianın vuku bulduğu gün Va 
Hammerin Brezilya vapuru ile $\Vd 
ti mükarrer olduiundan o ııün ved 

ziyaretleri yapılmıı, halli kazada 

evvel otomobil de bir veda ziyareti 
gidilirken bozulmuş ve bu faciaru 
ilk sebebini t~kil etmittir. 

Fransız 
Tayyareleri 

Franaız orduıu hava kuvvetlerin 
den bir tayyare kolunun yakınd 

şehrimize geleceği vilayete bildiri! 
mittir. 

Fransız tayyarecileri Yetilkoyd 
Kolordu kumandanlığı namına bi 

hey'et ve Yeşilköy hava tubesi miİ 

dürlüğü ve Tayyare Cemiyeti tara 
fından istikbal edilecektir. 

Fransız tayyarecileri, Türk taıı 

yare cemiyetinin misafiri ola~aklaı· 

dir. 

Fransız tayyareleri, buradan Es

kiıehire de gidecekler ve orada dahi 

ayni suretle kartılanacaldardır. 

Çiftçilere pulluk 

cağı g~bi ... ~ihayet efendiler, çalrş
tık, azını ve ımanımızdan hiç bir §ey 
b~rakmıyarak maneviyatımızdan hiç 
bn· şey bırakmıyarak man2v'.yatunız 
dan hiç bir ş.ey yıpratmıyar.-ık çalıt- murudur. 
tık,, v~t8:1 kurt1;1ldu, miUi hakimiyet Karııını ve çocuğu ile Şükranı 

ANKARA, 8 - Pulluk kanunu
na göre ikbıat vek.iletince çiftçilere 
taksitle verilecek pullulılar hakkın
da bir talimatname yapılacaktır. Bu 
talimatnameye nazaran bu pulluklar 
memleket içinde imal olunacak, bun 
ları yapanlara hükUmet prim vere
ceklir. 

ve l'tıklale hakıki olarak ilk defa ka 
vuıtuk. Daba mücadele devresinJe 
iken milli hakimiyeti kabul ve ilan 
ettik. Kurtuluşu müteakip te Ciim
huriyeti tesi~ ve ilin ettik. Muasır 
garp medeniyetinin, insanlığın rcfrtlıa 
ve saadetlerine yetişebilmek için va
tan ve milletimizi bunların inamı 
g_una gilnuna mazhar kılabilmek i- ı 
ç~nt ancak asırlar içerisine sıkıştırıla
bılecek, büyükğ mühim ve muazzam \ 
bir inkılap yaptık. . 

(Devami var) • 

' 

Hayat --
A.:N A.~C>L LJ 

SiGORTA ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Te'graf: 
4üncü Vakıf Han Is'. 531 fmtivaz 
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gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 uncu kat 
f el ra ad esi· 
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Sinirden iki kişi inti
har ediyordu 

Birisi hastaneye kaldırıldı. Diğe
rinin de yarası ağır değildir 

ileti y eşilköyde lokomotif depo-
•· ıunda ateşçi Ali Haşim Efen

rirıJı d ifı- i dün sabah saat 4 de ken-
ler· disini kuşakla asarak intihara 

teşebbüs etmiş, fakat arka
We< daşları tarafından görülerek 

,.. !mrtarılmıştır. 

her Ali Haşim Efendi sinir has-
et· talığına müptela olduğunu, 
ar tedavi ettiremediğini, onun 

ıtıİO için intihara karu verdiğini 
r. söylemiştir. Kumpanya Ali 

Haşim Efendiyi hastaneye 
lcaldırmıştır. 

bı· 

... 
itti 

Dün sabah Sültanahmette 
dan 

Eınin sinan mahallesinde, Per· 
yi~ tevpaıa sokağında berber 

Eyip efendinin dükkanında 
bir intihara teşebbüs hadise· 

i<, si olmuş,Kumkapı zabıtai be
''". tediye muavini Nüsret efen

di ustura ile yüzünü keııerek 
kecdini öldürmek istemiştir. 
Fakat ustura elinden alına

nd• 
Ak 

"• rak kurtarılmıştır. Nüsret 
mı· efendi Eyip efendinin dük-
.,,, 1 
01

_ kanında tıraş o maya gilmİf, 

bu tıraş olurken bir aralık her· 
berin elinden bıraktıgı ustu
rayı aldığı gibi yüzüne vur-

·o~ muştur. Nüaret efendinin bu 
hareketini aynadan gören 
berber derhal koşmuş, elin· 
den ustu..-ayı alıp hareketine 
nıani olmuştur. 
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Nusret efendinin ıinir haı 
talığına müptala olduğu an
laşılmıştır. Yarası tehlikeli 
değildir. 

Otelde ölen ermeni 
Dünkü nlishamızda Mıgır 

İsminde bir ermeninin Gala
tada bir otelde sarbotluktan 
hastalanara köldüğUnU yaml§
tık. Mıgırın esrar ve rakı 
tesirile öldüğü tahmin edil
mektedir. Cesedi morga nak-
ledilmittir. 

Bir tayfa 7 metreden 
ambara düştü 

Kabataş açıklarında de
mirli bulunan lngiliz bandıralı 
Afifik vapurunda dün bir 
kaza o"mu~, gemicilerden 53 
yaşında Cims Conson vapu
run 2 numaralı ambarı üze
rinde iple asılı · skelede boya 
yaparken muvazenesini kay-

hi 

bederek, 7 meho irtifadan 
ambarın ıç; ne düşmüştür. 
Ağır suret :c }aralanan Con
ıon ölüm halinde hastaneye 
kaldır: lmıştır. 
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Metresini eski kocası 
ile beraber görünce 
Eyipte dün bir cinayet ol· 

muf, Ali isminde bir çorap~ı 
sokak ortHında Zehra ismin· 
de b'.r kadını bir kaç yerin
den agır surette yaralamıştır. 

Zehra hanım İslim bey 
mııhallesinde çorapçı Ali de 
ıofu!ar c•varında oturuyormuş. 

Dün sabah saat 9,30 da 
Zehra hanım yanında kızı 
Nevzat ol:lu~u halde eski 
ko.:ası Mahmut Celalettin 
efendi ile Edirnekapıya doğ
:u gidiyormuş, bu sırada 
ço · apçı Ali efendi önlerine 
çıkmış ve Zehra haıumın üze
rine lıi:cum etmiştir. Bu hü
Cl!mun !el.ıebi şudur. Zehra 
hanım evelce kocası M~hmut 
Celi 'ettin efendiden ayrıldık
tan sonra l u çorapçı Ali 
efendi ih nikahsız oturmaya 
ba7lamış \'e düne kadar da 
ey.11 adımla oturuyormuş. 

Dün çorapçı Ali efendi nıet
ı·e3i~i bostanlar arasında eski 
k~cssı ile görünce, sinirlen
.ınıs va h~r ikisinin tekrar ba-

rı§tığına hükmederek hemen 
kadının üzerine ablıp bıçak
la rastgele her yerine vur
mıya baflam!ftır. Etraftan 
yetişenler tarafında kadın 
kurtarılmış, hastaneye kaldı
rılmışbr. Çorapçı Ali efendi 
yakalanm ş'.ır. 

Dinamit değil, fişek! 
Divan yolunda kuyulu so

kakta oturan ve ıeyr;sefainin 
Marmara vapurunda çallfan 
Sezai Efendi evvelki giin sey· 
risefain önftndeki kahvenin 
önUnden geçerken, tuhaf bir 
suikasta maru:ı kalmıştır. Se· 
zai Efendi kahvenin önünde 
iken yanından b:r otoınobH 
geçiyormuş. bu otomobilden 
Sezai Efendinin üzerine di
namite benzer bir madde 
atılmış ve bu madde müthit 
bir tarraka ile patlamış, 
Sezai efendiyi de muhtelif 
yerlerinden yaralayarak yere 
ıe~tir. 

Tarrakaya polisler yetişmiş· 
ler, Sezai efendiyi hastaneye 
kaldırmışlardır.Dinamite beıı
ziyen rııaddeyi atan otomo
bilde tanımadığı bir şoförden 
başka kimse olmadığın• söy
lemiştir. Mamafi polisin tah· 
kikabna göre otomobilde 5-
6 sarhoş bulunduğu ve bun
ların sarhoşlukla havai fitek 
atbkları anlaşılmııtır. Bu fi. 
şek havalanmış, Sezai efen
diye tesadüf ederek hafifce 
yaralanmasına sebebiyet ver
miftir. 
Deniz gezintisi pek 

feci olacakb 
Evvelki gece saat 21,30 da 

Sarayburunu açıklarında bir 
deniz kazası olmu,tur. İçinde 
Amerika sefarethanesi erkanı 
bulunan ve sefarethaneye ait 
olan Hasan kaptanın idare
sindeki motör Sarayburunu 
önünden geçerke'l oradaki 
mağruk gemi enkaz•na çarp· 
mış' motör su almağa baş"a
yınca çok tehlikeli bir vaziyet 
hasıl olmuştur. Motörün için
dekilerin feryat ve istimdadı 
üzerine, civarda bulunan 
Cümhuriyet motörü yetişmiş, 
kazazedeleri kurtarmıştır. 

Kazaya ait tahkikata po1İ3 
beşinci şube müdürlüğ1 va
zıyet etmiştir.Kazada nüfusça 
zayiat o!mamış, nıütenezzih
ler otomobillerle sefaret o
nağına avdet etmişlerdir. 

-··----··------·-·-········· 
Tayyare ile tenezzüh 

eden Amerikalı 
Bir haftadan beri şehrimiz· 

de bulunun Amerikalı M. 
Çharles Day ile refikası dün 
hususi tenezzlih tayyaresile 
Halebe gitmişlerdir. Seyyah
lar Suıiye'yi hava tarikile 
dolaştıktan sonra Mısıra gi
deceklerdir. 

Tak diri kıymet raporları 
Takdiri kıymet komisyon

larının verdikleri raporların 
tetkikine devam olunmakta
dır. Komisyon her gün içtima 
ederek tetkikabnı sllratle 
ikmale çalışmaktadır. Rapor· 
!ardan sonra dosyalar tetkik 
olunacaktır. 

Etibba odasında 
Etibba odası heyeti idaresi 

bu sabah doktor Tevfik Salim 
Paşanın riyasetinde toplana· 
caktır. İçtimada Tevfik Salim 
Paşa doktorların kazanç ver· 
gisi hıkkmda izahat vere
cektir. 

Yarınki müsabakalar 
Stadyomda terfi müsabakaları 
Heybelide deniz yarışları var! 

Futbol mevsiminin bitmesi- , limatname Şirketi Hayriye iske 
ne rağmen yarın stadyomda lelerinden alınabilir. 
ikinci kümelerin ıampiyonu Uk outboard yarıtı 17 tem
Kasrmpafa kulübü ile birinci muzda Büyükderede yapılaca
küme sonuncusu Anadolu takı- ğından buna iştirak edecelde
mı arasında bir terfi maçı yapı- rin talimatnamedeki ıuallerin'' 
lacaktır. Bu münasebetle bu ta cevaplarını nihayet 15 temmu
kımlardan bir az bahıetmek is- za kadar G,alatada Bozkurt han 
tiyorum. Kasımpaıa kulübü bu No. 35 te Denizcilik heyeti re
sene ikinci kümenin ıampiyo- iıi Ekrem Rü§tÜ Beye gönde
nu oldu. Bu muvaffakıyet genç rip kaydını yaptıracaklardır. 
!erin kendi azimleri sayesinde A f' B k b" • 
kazanılmıttır. Fakat aııl mu- ma or O S ınn-
vaffakıyetin büyüüiü birinci cilikleri: 
kümeye geçip orada temayüz İstanbul boka heyetinden: 
edebilmektir. Anadolu takımı- 24 17/ 1931 cuma günü Be.-
na gelince: Bu ekip daha pek şiktaş kulübü sahasında yapı
yeni ve tecrübeıizdir; ıon lik lacaktır. Birincilik müsabakası 
maçlannda aldığı neticeler na ittirak edecek amatörler ia
de bunu gösteriyor. Cuma gü- mi, pederinin ismi ve kulüpleri 
nü maçın her senekinden mü- le mıntaka sicil numaralarını 
him olacağı aşikardır. Çünkü kaydetmek suretile tahriren 
K.•ımpaşa kulübü için birinci 21 / 7/ 1931 salı günü akıamına 
kümeye geçmek çok şerefli bir kadar Beıiktaı jimnastik kulü
netice olacaktır. Ve bu gençler bünde boks heyeti namına mü
bu neticeye sadece alınlarının racaat etmeleri ve satılmak ü
teri ile ulaıtıklan için bihakkin zere müsabaka günü saat 10 da 
tebrike §ayandırlar. müsabaka mahallinde bulunma 

Yalnız bu yazdıklarım, kar- !arı tebliğ olunur. 
ıılarındaki takımı benimseme-
meleri için değildir. Çünkü Yüzme havuzunda 
Anadolu belki fevkalade bir o- müsabakalar 
yun oynar ve zayıf tarafların-
dan yakalarsa, ti. bir senedir T · l. C. 1. İstanbul mıntaka-
çalıııp, didinip kazandıkları bu 51 denizcilik heyeti reisliğin-

den: 
ıerefi ellerinden kaçırtabilir. Büyükderede Şirketi Hayri-

Heybelideki deniz yenin su sporcularına güzel 
müsabakaları ve kıymetli bir hediyesi olarak 

Gene cuma günü Heybeli yaptırdığı yüzme havuzu, atla
adadaki Deniz mektebinin sene ma kulesi ve su topu kaleleri 
lik deniz müsabakaları yapıla- 17 / 7 931 den evvel bitecek veç 
caktır. hile hazırlanınaktadır. Yüzücü 

Büyük erkanı harbiye reisli- lerimiz 12 17 / 931 den itibaren 
ğinin emrile resmi ve gayri res havuzda talim edebileceklerdir. 
~i orta mektep mezunları ıere 12/ 7 931 de saat 15,45: 18,45 
fıne saat 10 da Deniz lisesi ta- e kadar denizcilik heyeti havuz 
!ebeleri tarafından deniz eğlen da bulunacaktır. Müsabakalara 
celeri ve yarışları yapılacaktır. girecek yüzücülerin o gün ha-

M. Ö. vuzda bulunmafarı tavsiye olu-

Denizcilik heyetinden: 
1931 senesi yelken, motör

bot ve outboard yarıılarına itti 
rak etmek isteyenler bütün 
1931 .mevsimine ait su sporla
rı talımatnamesinde yazıldığı 
şekilde kaydolunacaktır. 

Mufassal programı havi ta-

20 çuval kaçak 
siğara kağıdı 

Yunan adalarından İzmire 
get:rilmek üzere yeni Foçada 
saz'ıklar arasında saklanmış 
20 çuval kaçak siğara kağı
dı yakalanmı~lır. Kaçak eş
yayı oraya getirip lzmire boş 
olarak giden motör sahipleri 
lzmirde tevkif edilmişlerdir. 

Manisa hapisanesin
den kaçanlar 

Manisı hap'sanesi firarile
rinden bir kısmının el'an ya
kalanamadığı malumdur. Bir 
kaç gün evvel firarilerden mah 
kum Akhisarın Mecak ogan 
köyünden İsmail oğlu Mehmet 
ile Kırkağaç kazasının İlyas· 
lar köyünden Kozaklı Musta· 
fa jandarmalarımızla vuku 
bulan bir musaceme nefce
sinde yaralı olarak yakalan
mışlardır. 

Yaralanan haydutlarla be
raber olan diğerleri henüz 
yakalanamamıştır, takip ve 
taharri edilmektedir. 

Eyipte verem dispanseri 
Veremle mücadele cemiyeti 

fakirleri çok o1an Eyip sem
tinde, belediye dispanserinin 
bir kabnda ayrı bir dispan-

ser açmak tasavvurundadır. 

nur. 
Yelken yarışlara 

Türkiye Turing ve otomobil 
kulübü tarafından 11 eylul 931 
de yapılacak yelken yarıtların
da birinci gelecek "yelkenli 
yat., a kıymetli bir tild müka
fatı verilecektir. 

- Yaz mevsimi için -

BEBEK'te 

liralıt Jah 
Dıılyan UnUnd• Salı> Bey 
yalısı möbllsll olarak ka· 
ralıktır. oer.ınun dakilsrl 

muracaaı -----· -
lıtanhul 4 üncü lcı·a Memurlu· 

ğundan: Tamanuna (20400) lira 
kıymet takdir edilen Karaköyde Ke
manket kara Mustafa Pa~ mahal
lesinin Haraççı ve Voyvoda cadde· 
sinde e•ki l Mü. l, 3, 5, 11 ve yeni 
1 iliı 5, il, 7, 9, 11 numaralarla mu
rakkam üstünde odaları havi dük
kinların 432 de 4~ hisseıi 8 Aiu•· 
toı 931 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 13 ten 17 ye kadar daire
mizde satılacaktrr. Sattı ıartnameıi 
20 Temmuz 931 tanninde divanha· 
neye talik edilecektir. Arttırmaya 
iıtirak için takdir olu'l&n kıymetten 
hi11eye musip kıymetin yüzde yedi 
teminat akçesi l&zondrr. 

Arttırma ikincidir· Birinci arttır. 
mada (400) liraya talip çıkmıt!tr. 
En ziyade arhranın Üstünde bırakıla 
caktır. Hakları tapu sicHlerile sabit 
olmıyan İpotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak haI.kı sahip. 
)erinin bu haklannı ve husuıile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını ilin 
tanhinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitlerile bildinneleri fa
zımdrr. Aksi halde haklan tapu sici 
!ile aabzil olmıyanlar satı, bedelinin 
paylatınasından hariç kalırlar. 

Alakadarların icra ,. e ifli\s k~nu· 
nunun 119 madde"ine aöre tevfikı 

Eminönü Belediye ıubeti müdi.. hareket etmeleri lüzumu ve mütera . 
ı·iyetinden: Tavuk pazarında atik kim vergi, belediye resimleri vakıf 
13 ~ 5 cedit 83 No. lu ahp.p maa icaresi müşteriye :ıittir. Daha fazla 
oda dükkiın ankazı hedim ve nakli maluma! almak iı!İyenlcrin 93(11362 
alıcıya ait olmak üzere. pazarlık sn- dosya numaraıile ınemuriyetirrıize 
ret~le sahlaeağı?~an al~ali: is~~yen- müraca:ıt et;'!"leleri ve ikarnctg3hları 
leı-ın ~rtna~e~~nı gorm~k uzcrc n1cçhul olan biııe<l:ırlardan Naı:•m, 
Baı mu.hendıslıge ve yevmı ihale o- Ferdi Tarik "efik B•dcr ı'le H 
1 1 

, , .y - .,, _ ava, 
an 3/7ı ~3L pazıı~_ıesi günü saat 1 Sara, Mohrure, Pak.z •, Feriha lıa:U.'ll 

14 _d_e_Encumene muracaaı eyleme- ~ar haklarında ~e~liğ makamın>. ka
lerı ılan. olunur un ohuak u:ıre ılane.1 tebliğ olunur. 

Caddeye düşen saksı 
Bir kaiimiz şikayet ediyor: 

Evvelki gün Divan yolundar\ 
geçiyordum. Cadde üzerinde 
139, 141 numaralı dükkanların 
üstündeki pencerelerdeki çiçek 
saksılarından biri, tam o sırada 
sokaktan geçen bet yatlarında 
bir çocuğun yanı batına düt~ 
tü. Çocuk bir az çekilmemit ol 
saydı, orada bir kaza çıkacaktı. 
Acaba belediye memurları böy 
le caddeler üzerindeki pence
relerin önüne saksı koymağı 
menedemezler mi7,, 

Bu iş nasıl böyle 
karıştı ? 

KÜÇÜK ÇİFTLiK parkındaki saz hey' et n• 
- ~ etmektedir. .. 

Dünyanın en hassas ve en dakik saati 
o'up 15 sene için taahhütlüdü-. 

1929 senesi Barselon m~şherinde 
birinciliği ka ~anmıştır. 

Fiatların eliveniyeti ve silatlerin zarafeti 
bilhassa diğer markaların f evkinded; • 

Türkiye için umumi vekili 

VAHE ÜTÜCİYAN 
lstanbul, Sultan Hamam, 32 No. , ___ _ 

ORIENTMARE 
Agenzia ltaliana Marittima 

Emilio Morandi vapuru 
28 senelik ömrünü türk mil 

leli uğrunda memuriyete has
reden kocam süvari tahıildan 
Hasan Ef.; 928 senesinde teka 
üde sevkedildi. Beş ay sonra 
altı çocuğunu bana bırakarak 
vefat etti. Vevatından sonra 'ye 
timlere maaş tahsisi için mali
ye vekaleti celilesine yazıldı. 
Bir sene sonra nüfus batına 1 li 
ra tahsis edildiği ve bütün ço
cuklannlOsenelik maşı olan650 
liranın birden tediye edileceği 
emri geldi. Maliyeye gittiğim 
zaman yalnız benim hissem o
lan 120 lirayı verdiler. Müte
bakisini de çocukların sabli ol
maları münasebetile eytam san 
dığına verileceğini, Urfada ey 
tam sandığı olmadığı için ema 
nete alınacağını ayni zamanda 
vekalete yazacaklt\rını söyledi
ler. Bir sene sonra mezkur pa
ranın Adliyeye verilmesi emri 
vekaleti celileden geldi. Adli
ye; ayniyat makbuzu olmadığı 
için teslim alamayacağını söy
ledi. Ve çocukaların parası e
manete alındı. 930 eylülünde 
tebdilen Urfaya gelen mal mü
diri bey, meselenin yanlış oldu · 
ğunu; çocukların veli ayni za
manda vasisi olmam münasebe 
tile bana verilmesi icap ettiği- 1 
ni söyleyerek 26-2-931 tarih ı 
ve 306 numara ile tekrar Mali
ye Vekaletine yazdı. Bu ane ka 
dar müteadit müracaatlarıma 
rağmen hiç bir cevap alama
dık. Maliye müfettişi Bey yaz- 1 
dığı halde gene cevapaız kaldı. 
Şimdi ise mal müdürü Bey "bi 
zimle işiniz yoktur. Adliyeye 
müracaat edin,, diyor. Adliye i
se meseleden haberi olmadığını 
söylüyor. 

3 üncü Kolordu 
ilinları 

Üç ıenedir altı çocuğumla 
birlikte maruz kaldığımız bu 
mağduriyeti kime anlatayım? 

Her tarafa yazdığım, her ta
rafa ba, vurduğum halde bir ta 
raftan bir cevap alamadım .. 

Adres: 
Urfa: Haseki mahallesin
de merhum tahsildar Ha
san Efendi zevcesi 

Emine 

Davetler 

Sü'eymaniye askerlik şube
sin~en: 

327 doğumlu ve bunlar'a 
muameleye tabi efradın son 
yoklam ılarmın hitamına ıızbir 
müddet kalmıı olduğundan 
ve bu müddet zarfında gel· 
meyecelcler bakkını!a ahkamı 
kanuoiye tatbik o'un1cağın
dan henüz !On yoklamasını 
yaptırmamış mükelhfinin 
Salı - Çarşamba ve Pel'şembe 
gün~eri şıbe;e müracıaUarı. 

htanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: Tamamına bin lteı yüz otuz 
,ekiz lira kıymet takdir edilen Unka. 
panında Atlamataşı caddesinde eıki 
22 yeni 26, 26, l Numaralarla murıık 
kam tahtında dü!..kAnı müıtemil bir 
bap ha.nenin nısıf hissesi açık arbr
mıya vazedilmit olup ll/71931 la
rihi:ıde şartnamesi divanhaneye ta
lik edilerek 29 17/931 tarihine mÜ•a 
dif ç.-ırtamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar lıtanbul 4 üncü icra daireıin
de açık artırma ıuretile satılacaktır. 
Arttrrma ikincidir. Birinci artlmn.:ı· 
sında ISO liraya talip çıkmıı olup bu 
kere en çok arttıranm üstünde hıra· 
kılacaktır. Arttınnıya iştirak için 
yüzde yedi teminat alınır. Mütera
kim vergiler ile belediye resimleri 
vakıf icaresi müşteriye aittir. Hak
ları Tapu sicillerile sabit olmıyan 
İpotekli alacaklılar ile diğer alakada
ranın ve irtifak hakkı ıahipleriniu 
bu haklarını ve huıuıile faiz ve ma .. 
ıarife dair olan iddialaı·ını ilan tari .. , 
hinden itibaren yjrmi gÜ'l içinde ev .. 
rak1 müıbitelt"rİle bildirr.,~leri lizım 
dır. Ak3İ halde hakll'rt Tapu a1ci1Je. 

1 

rile sabit olmıyanlar ntr~ bedelinin 
payla-:n1a ından hariç kalırlar. Alit.-

15 Temmuza doğru Pire, Barıelona. 
Cerıova, için emtia.i ticar:y.e ta~ımil 
edecekfü. 

Federazione vapuru 
30 Temmuu doğru Pire, Baroe

lona ve Cenova için emtiai ticariye 
t"bmil edecdltir. Mer~etİ, cenubi 
ve ıimali Amerika ile Avu•tralya li
manları için doğru kon>,ionento ve· 
rilir. 

Tahili.t i"in Galatada , Fren~ian 
hanındaki ac~ntalığıne müracal.t. 

Tel. Be O . 2274. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprübaıı B. 2362; şube 
acente!i: Sirkecide Mühlir
darzade hanı 22740 

TRABZON POST ASI 
( Karadeniz ) 9 temmuz 

17 de 

Mersin postası 
(Çanakkale) 10 temmuz 

10 da Galata rıhtımından 
kalkacaktır. 

idarece aşağıda ismi yazılı 
malzeme münakasa ile sa
tın alınacaktır. Teminat 
% 10 dur. ihale 13-7-931 
1 ton hurda bakır. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 

12 v-r~~~uz p AZAR 
gUnU akşaDll 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireaun, 
Trabzon, Sürmene ve Ri
ze) ye azimet ve avdette 
ayni iskelelerle (Görele ve 
Ünye) ye uğrayarak avdet 
edecektir. Fazla tafsilat 
için Sirkeci Meymenet hanı 
altında acenteliğine müra
caaL Tel. 22134 

Oıküdar lıtanhul Altıncı icra 
Memurluğundan: Bir borçdan dolRyı 
mahcuz ve paraya çevrilmeıine ka· 
rar verilnüt olan bir adet pnziman 
ve bir adet vinç ve bir adet İrgat ve 
bjr adet İıtanpa Te bir adet çapa ve 
saiı·e 13.17/ 931 tarihine musaclif pa
zaa·tesi eünü saat ondan on bire q .. 
dar Galatada Makaracilarda ı 7 No. 
dükkan önünde açik arttırma sureti
le satdacağından talip olanların yev 
mi mezkUrde hazır bulundurulacak 
memura müracaat etmeleri ilin olu
nur. 

lstanbul Mahkemei Asliye 3 üncü 
Hukuk Dairesinden: 

Be,iktaşta dikili taııa 4 No. lu 
hanede mukim Zebra Hanım tarafın 
dan Torlu kanımda Demirkapıda 
fırıncı Mehmet usta nezdinde mu .. 
kim Yağlıdereli Şerif oğul Mevlüt 
efendi aleyhine ikame olunan bo?n
ma davasının davetiye5i bilatebliğ 
ve semti meçhule gitmit olduğu be
yanile iade edilmiş olduğundan 

28-6 .931 pazar günkü tahkikat cel
sesinde tayin edilen 8 eylül 931 sah 
günü aaal 10 da lstanbul asliye mah
k'!meıi 3 uncü hukuk dairesinde ha· 
zır bulunması lüzumu tebliğ makamı 
na kaim olmak Üzere iJin olunur. 

Çorlu için 135000 kilo ku
ru ot 2-8-931 pazar günli 
saat 15 de aleni münakaaa. 

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

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

Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı 

ihtiyacı için cins ve mıkdar
larile münakasa ıekli ve iha
le tarihi yukarda yazılı kuru 
ot münakasaya konulmuıtur. 
Evsaf ve şeraitini anlamak 
isteyenler her gün ve aılina
kasaya iftirak edeceklerin 
de yukarda yazılı giin ve sa
atte Çorluda fırka aatınalma 
komisyonuna müracaat eyle· 
mel eri. 

• • • 
Çorlu için 800 kilo lahna, 

9700 k. pırasa, 8400 k. pat
lıcan, 390J k. domates, 7501) 
k. fasulye, 7200 k. kabak, 
6000 k. bakla, 5700 k. ıs
panak. 
Tekirdağ için 10500 k. la

hana, 12750 k. pırasa, 11000 
k. p:ıtlıcan, 5500 k. domate11, 
10000 k. fasulya, 9500 k. ka
bak, 8000 k. bakla, 7750 k. 
ıspanak. 

Çorlu ve Tekirdağ kıtaa
tının senelik ihtiyacı olan 
cins ve mıktarları yukarda 
yazılı sebzenin aleni mllna
kasa ile satın alınacaktır. 
ihalesi 29-7-931 saat 15tedi1't 
Şarbıame ve evsafını gürmek 
ve münakasaya iftirak etmek 
isteyenlerin Çorlu fırka satın 
alma komisyonuna müraca
atları. 

Cappelli 
' Film ve Plakları 

Kullanarak mükemmel 
ve muvaffak olmuş fotot
raflara malik olacaksınız. 

Her yerde satıhr 

M.wPaıı» ..__, 
-•~en~ 

'TAVUKÇULUK j 

Tsvukçulukıa muvıff ı k olm•k \C 

para kaunınak için mutlab bu 
kitabı okumalıd ... ••mil 

Piyanco Müdürlüğünden: 
Şartnameıi veçhile bir mİl)·on 

~yanname tabettirilcceiinden tab'a 
talip olacakların pey akçelerile birli;, 
te 11/7 931 cumartesi saat 15 ıe 
piyango müdürlüğünde ınütetekkil 
tayyare mubayaat komisyonuna mü. 
racaatları. 

4 lira ile 

200,000 lira kazana bilirsiniz. 
Mureaddit ve buıtk ikrami)·cler bu kcş!Je<lcılir. llcr k,ıidc<le ınJlıtcrew 

müştedl~rin.c b~yük ikramiyeler i; · ılı eı ctmc;i!c müfteh:r loulunar. gi$C· 
mız, onumuzdekı (> ncı \C ~c.ıg ı kcşiJc\C iştırak \e 2000!~) lııalıı. 

bil) uk ikramıyeyı kazonmı'· tali ini ıecrube etmek btennlere lıir hızmc, 

cmelıle iıbu b ncı keıiJe bileı!<rini y11ınıı 4 h"P sııınakı1Jı-

. da• 1.arrn yeni icra ve ifl.iı kanunu· 
nun 119 uncu maddesine göre tev .. 
fikı !un k 'ı im el eri ve daha 'Ciyade 
ınalümat alnuW İıteyenlerin 9311 1 
61 Dosya Nuın.:,raıile ınemuriyetintİ· IJ:...,;_. 
:z:e müracatları ilin olunur. 

\'akit kalmaJı, acele eJi~lı il 
S:rkecide f SA BET G!şeji No 21 ~-
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iNHiSAR 

Rakı Şarap 
LERi ••• 

Likör 

Hususi fevkalade rakı 
Yalova rakısı 
İstanbul rakısı 
Nazilli rakısı 
Aydın rakısı 
Boğaziçi rakısı 
Konya1 
Votka 

500 250 100 
gramhk qramhk 

Kiıoaıa titesi ti•e•r tiıeııi 

300 
300 
200 
200 
150 
150 
200 

150 75 30 
150 75 30 
100 50 00 
100 50 00 

75 37,5 00 
75 37,5 00 

100 50 25 
180 90 50 00 

' 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 70, 
90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah, 700 gı:amlık şişesi 50 kurus 

BUNLARDAN BAŞKA 
ı-rans~nm en meşhur muhtelif marka şampanyalar ı , İt alyan köpürür şarapları, 

or.jinal vi~kiler, muhtelif marka cin' er, vermutlar, muhtelif marka~ 
Rus ve Y ıfnan şarapları 

DüK KA T ! 
İdare mamulatı meşrnbattan 6 kilodan fazla müba
bayaatta bulunanlara yüzde 10 !~~onte yapıll r. 

S t h il• Ga lata rıhtım. ü zerinde İspil'io ve İspira JŞ ma a ) ! tol~ içk iler. inhisarı idarE:s~nin b~ul11n
.ıugp Kefelı Hanı albndakı m agaza .. 

56 
nedir? 

Devredilecek ihtira herab 
"Sun'i kösele., hakkında olan bir 

ihtira beratı talebi için İstanbul vi
layeti celilesine 10 Temmuz 1929 ta 
rih ve 11657-885 numara ile mukay 
yet müracaat üzerindeki hukuk bu 
kere ferağ veyahu t icare verilece
ğinden mez kfı r ihtiraı satın almak 
veyahut istica r etmek arzusunda bu 
lunan zevatın İstanbul Bahçekapı 
Taş han No 43-48 de mukim vekili 

H. W. STOK Efendiye müracaat

ları. 

f1 
Dr. İhsan Sami•

ksürük şurubu 
.siı·ük ve nefes da rlığı 

1 
içio pek tesirli Hiçtır. Di· 
var yolu Sultan Mahuut 
tü rcesi N ı:> . 18) 

_. !{ : cczar e< e bı•lııf'l r. -

Telefon•. Beyoğlu 4160 
dahili 27 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp Fakültesi ikinci seririyatı hariciye asistanlığı münhal

dir. Talip olanların mezkiir seririyat müderrisliğine müraca
atları. 

iktisat vekaletinden: 
Ankarada Tohum ıslah ve tecrübe istasyonu için 37 kalem 

al.at ve edevatın şartnamesi mucibince mübayaa olunacağı 
21-24-27-30 haziran 931 tarihlerinde Cümhur:yet, Vakit, Son 
Posta ve Hakimiyeti Milliye gazetelerile ilan o'unmuş ve ihale 
günü de 11-7-931 olarak ya.ıılmışt•. Bu kerre Vekiletçe 
görülen lüzuma binaen ihale müddetinin bir bu\ u:C ay daha 
temdidi suretile bidayeti ilan ·tarihi olan 21 haziran 931 den 

-bi.litibar ild ay müddetle münakasaya vaz ve tarihi 19 ağustos 
931 tarihi n~ müsadif çarşamba günü snt 15 e talik edilmiş 
olduğu alakadaranın maliimu olmalı- üzere ilan olunur. 

i iktisat Vekaletinden: 
200 Kilo Suif at iö lstiriknin şartnamesi mucibince kapalı 

zarf usulü ile mü:ıak asaya vaz olunmuştur. Taliplerin şart
nameyi almak üzere ş ' mdiden Ankara'da iktisat Vekaleti 
mübayaat komisyonuna iıtanhul birinci Ziraat Müdürlilğline 
müracaat etmeleri ve m. nakasaya iştirak için de yevmi ihale 
olan 9 eyliil 931 çarf1mba gününe kadar bedeli muhammen 
olan (10,000) liranın % 7,5 üzerinden teminatile birlikte 
teklifnam ~:erini mezkiir komisyona tevdi etmeleri ve yevmi 
mezkürda !aat on beşte de kom'syonda lıaıır bulunmaları 
ilan olunur. 

! Eskişehir vilayetinden 
Sivrihisar· Hamid:ye : ol ınun 5 + 500 - 6 + 627 inci kilo

metreleri arası şosesile bu kııım üzerinde mevcut projesi 
mucibince lapılacak bir adet 4.00metroluk bir adet 1.00 ·ve 
bir adet 0.50 metroluk köprü ve menfezler 8867.24 lira 
bedel ile 22-6-931 tarihinden itihııren 12-7-931 günü pazar 
aaat on altı buçuğa kadar kapalı zarf urnlile münakas'l.ya 
vazedilmiştir. 

Tal"p olmak isteyenlerin bedeli keşfin % 7.5 i nishetinde 
teminat akçesi veya ayni m ktarda l anka mektubu vermeleri 
ve müddeti inşıatın devamı müddetince bir mühendis veya 
fen memuru istihdam ec'.eceklerine c'air tehahhütnamenin 
teklifn.ımeye leffi ile encümt ni vilayete vermeleri lazımdır. 
İnşaşatı mezküre hakkında tafs lat almak isteyenlerin Nafıa 
baş mühen disliğine mürrcaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

-:eyo?~:ka~n~ı~ ~e~k~S~l~ e~r~ 
zühcviye ic.>a.,ihafle•i. Hrgün sabahtan ak§ama kadar. mi . 
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'' MiLLiYET,, 
Kağıtçılık kısmı 

,ılfi!liyet, 1 T e:nmuzdan itibaren bir kağı t· 

çılı'• şubesi açmıştır. Memlekette gaz ~te ve 
matbaa kağıtları il ! levaz mının celp ve teda· 
riki için müracaatler;m· zin .keyfiyet ve mahi· 
yetini gazeteci v" matl:aac.ı me3Jekdaşlarımız 

·- p ~k ala bilirler. ·u, leş~bbüsümüzle memle-
ketin ve meslekdaşlarımızın nef'ine halledece· 
ğim · zi 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 tab ve 
tec!it · levazınunı mümkün m~rteb~ stok bir 
halde bulunC:uracağız. Piyasaya rekabet için 
değil müşterilerimize hizmet için fiatleri mute· 
dil ve teminatlı sipanşlerde tediyatı müsait 
bulunduracağız. 

Mağazamız Ankara caddesinde Milliyet 
binası ittisalindedir. 

Devlet Demiryolları İdaresi llanlaJ'i 

t' 
v 
k 
a 

s' ., 
y 
n 

Piyangosu E li ton c!e:ikli lakır antrtuvaz çubuğu kapa lı zarfla 1 
r 

nakasaya konmuştur. v 
Münakasa 19 ağustus 1931 çarşamba günü saat 1Ô 

Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
1 Mün 1kasaya iştirak edeceklerin teklif mekluplarmı ve 

vakkat teminat!arını ayni günde saat 15,30 a kadar l;O' 
yon katiplôğin~ vermeleri laıım:lır. 

6. C! keşide 11 t emmuz 1931 dedir 

Büyü k ikra,miye 
200,0 O Liradır 
Ayrıca: 50,000 - 40,000 -
25,000 - 15,000 - 10,000 -

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
:Bir mükafat vardır. 

Erzak münakasası 
Hava Makinist Mektebi 

Satınalma komisyonundan 
Mektebin mayıs 1932 nihayetine kadar, Et, EkmeK vtı 

erzakı mütenevviasile yem, m1hrukat ve sair ihtiyacatı 27 
temmuz 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de 
ihaleleri icra edilmek üzte kapalı zarf usulile ayrı ayn mü
nakasaya konulınllftur. 

Mıktar ve şeraiti saireaini öğrenmek için her gün mektep 
idaresine ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin de şart
namelerince yaz h olduğu üzere teminatı muvakkatelerini 
BAKIRKÖY mal sandıi!ma tevdi ettikten sonra ihzar ede
cekleri memhur zarfları ihale saatinden evvel Yeşilkayde 
mektepte müteşekkil komsiyon riyasetine tevdi etmeleri. 

lzmir Leyli mektepler mübaya
at Komisyonundan: 

ı. 

İzmir erkek muallim mektebi esas çephe merdiveninin 
inşası ve tarafeyninin tarh ve tanzimı tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazolunmu~tur. Mevcut keşif ve plan mucibince ve şartnıi- . 
meler ahkimına muvafık . olarak yapılacak inşaatın bedeli 
keşfi yirıııi llç bin dörtyü~ altmış yeoi liradan ibaret olup 
taliplerin bedeli kqfin ydzde yedi buçuğu nisbetinde temi
nab muvakkate mektubunu ve ya makpuzunu ve ehliyeti . 
fenniyelerini miif'ir vesaiki hamilen Temmuzun on dördllncli 
sd!lı günu saat onbeşte lzinir .erkeklisesinde toplanacak ko- . 
misyona müracaatları ve iııtaat hakk111da izahat almak için de 
herglin erkek muallim mektebi , miidllr!Uğüne mllracaat et
meleri lüzumu ilin olunur.• 

Yeni çıkan ala 

Taliph• miin•kasa şartn'l.me!erini beşer lira mukabil 
Ankarada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik e• 
lirler. 

' * * * D. D. 10 numaralı ta rifeye tevfikan hususi şahıs ~ı 
müesseselere a't sarnıç vağonlarile yapılacak mayiat nakl~ 
ı alnız 'l:enzine münhasır olmak üzere asgari hamule 1111~ 
13 lo~ olarnk kabul edilmiş ve mezkiir tarifeye bu h0 ' 

bir madde ilılye edilmişt i r. 

İstanbul İthalat gümrü2;ü 
dürlüğünden: 

kap marka No. cınsı eşya kilo Graıll 

Fıçı ClNA 5985187 hintyğı "''>'> D 

5990 
5992 

1 paket bi1a bila Pamu'k çorap O 640 
1 paket bili bili toz sütliyen boya 50 O 
1 sandık S 9415 elektirik eşya 18 O 
3 aandık AZACO 16118 bakır levha 540 O(~~ 
1 paket bili bili ipek karyola örtüsü 1 adet O ( 1 

8 balya bila bili Reçineli yağlı 955 O ( ~ 

1 paket bili 
1 paket bili 

paslak kağıt ( IY 

bili dantela ve ipek peçe 2 415 
bili şeker pirinçipek kar- 31 66~ 

yola örtftsU 
1 sandık HMT 7838/6 şe~ersiz süt tozu 45 500 . 

Balada muharrer on kalem efya 8-7-931 tarihinden itil 
ren lst ~ nl:ul ithalat gümrüğü sahf anbarmda bilmliz•Y1 

satılacağı ilan olunur. 

KODAK 
ıfiisabakaıından kazanmanıza yar&mı edecek 

F i L i M 
Re•ımleri,.,izi VELOKS Kaiiıdına bastırınız 

Umum müdürlüğünden: 

l 

B A . H E İspiruJ ve İspirtolu içkiler inhis' ' 

B o M o N T ı R 1.600.000 adet boş şiŞ i 
ecriibc ediniz. E msali ıırasın d a bu ncfa~ette hiç bir rakı yoktu ı 22 ağustos 931 cumartesi günü saat 15 de ihale e~i11~ ; 

Kilosu 200 Kuruştur. üz.ere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştıır. Tal'.1' o 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eıerde şartname ve nümunelerini anlamak üzere mUbayaa koıııısY 
:so 50 6!) 100 200 kuru,a satılıyor kitabetine müracaatları . / 

H d ~ 
---~ er yer e arayınız .CMIMlıcG' .uunumun~•••-••"''"'''"""''"'''""'""';:=:":~·=;•;•~::•,m•;~~~=pJ/ ı 


