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ötedenberi sattığı büûmum leva -
zîmahn mükemmeliyet ve nefaseti fle
muhterem müsterüerini memnun eden

Beyoglu'nda meshur

Baker Mağazalan
yeni müdiriyetinîn temîn ettiği inkisaf
sayesinde simdi; mallann mükemme-
liyetinden tnaada fiatlannın ehveni •
yeti fle de temayüz ediyor.

Bir ziyaret isbab müddeaya kâfidir.
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İlâvemiz
Bngttn ç ı k ö

4 renkli bir karikatür,
bir çok nefis hikâyeler,
şiirler, fıkralar. Müvez -

zilerden ısteyiniz.

Ilk Diİ Kurultayı Bugün Top
BBu tarihî toplantıda Büyük Rehberimiz

hazır bulunacak ve müzakeratı
ıııiMiııııuKiuınmııııııııııııııııııııiMmııııııııııııınıııın

Visi: 22 eylûl (Başmuharririmiz-
den) — Harp masraflan milletlerin
omuzlannda çok ağır bir yüktiir.
Banlan tamamen kaldırmak mümkün
olmasa bfle tahdit ederek o ağır yükii
hafifletmenin insanhğa büyük bir nhnet
olacağinda ittifak vardır. Milletler
vergilerin ağırlıklan altında ezili -
yorlar. Eğer harplerin önüne geçmek
veya harbe müncer olabflecek ihtOâf -
ları başka tedbirlerle halletmek
mümkün olmazsa millî meveudiyet
ve îstiklâllerin müdafaası hesabıoa
milletlerin bu ağır yiike ilânihaye
katlanmaktan başka çareleri de yok-
tur. Millet ve devlet hayatında hiç
şakaya gelmiyecek bir mes'ele bu -
dur. Her hangi bir hayal ile istiklâli-
nin emniyetini hiç bir millet « her ne
pahasına olursa olsun - tehlikeye ko-
yamaz.

Almanya'nın silâhlanmada müsa-
vat hakkını talep edea *on iddiası
»es'eleyi bütiin an'anesUe tekrar
meydana koydu. Bundan dolayı ya -
rından öbürgüne bir harp çıkacak
Üeğil»e de «ilâhları azaltmak için ku-
rulup gitmekte olan konferanslarm
ne kadar srrçadan bir saray olduğn
bu fiske ile gereği gibi bir daha an*
Jaşılmış oldu.

* Almanya ileriye sürdüğü talepte
£endis:ni Versay muahedesi anvci -
bince de haklı farzederek eğer iste-
diği kabul olunmazsa silâhları azalt-
ma konf eransma iştîrakten hntina e-
deceğini bildirmişti. Fransa müzake-
re kapısını açık bırakmakla beraber
gene Versay muahedesi mucibmce
Almanya'nın şimdikmden fazla bir
silâhlanmağa kalkışmasına cevaz
ve imkân olamıyacağı noktasmda
ısrar ettiği gibi ahiren neşrolıman
İngiliz beyannamesi dahi gene Ver-
say muahedesi mucibrace Almanya'yı
daha ziyade haksız bulan bir neti-
cede karar kılmaktadır. Almanya
silâhları azaltma komisyonuna gel-
miyeceğini konferans reisi M. Hen •
derson'a resmen tebliğ ettî. Hender-
son cevabmda Almanya'nın konfe •
ransa iştirak etmemesindeki büyük
mahzura nazari dikkati celbederek
bu karardan feragat eylemesi rica •
sında bulundu. Almanya'nın konfe-
rans reisi tarafından gönderilen bu
mektuba vereceği cevap hemiz ma •
lûm değilse de bunun da menfi ol •
ması ihtimali daha galiptir. Çünkü
mes'ele Almanya için millî haysiyet
mes'elesi olmuştur.

Rus Sovyet'Ieri îttihadmîn bile is -
tirak ettiği ve Şimalî Amerika Cum-
huriyetleri İttihadının ise bütün bir
samimiyetle iltizam eylediği silâhları
azaltma işleri Almanya gibi büyük
bir devletin ondan hariç bulunmasüe
hakikaten yürüyemiyecek bir safha-
ya girecektir. Bu silâhları azaltma
keyfiyeti ancak bütün devletlerin
- ama istisnasız olarak hepsinin -
iştirakile yürüyebilîr bir davadrr. Bir
tek devlet, bilhassa bir tek büyük
devlet - hususile o devlet Avrupa
kıt'asmda da olursa - hariç kaldı mı
konferansta mes'eleyi hatta nazarî
olarak münakasa etmenin bile ma -
nası kalmaz. O bir tek devlet istediği
gibi silâhlanmak hakkını kendine
muhafaza edince diğer devletler de
çorap söküğü gibi ayni yolda yürü -
meğe koşacaklardır demek olur.

Bugünkü tngiliz gazeteleri son hâ-
'disede Almanya kadar tngiltere'nin
de hatb hareketîni doğru bulmıya-
rak mes'elenin makul esaslar dahi •
Iinde kat'iyetle halledilmesi daha
muvafık olacağını yazıyorlar. Belli-
başlı İngiliz gazetelermin fikirleri
şöyle hulâsa olunabilir:

«— Almanya konferanstan Karîç
kaldıkça kendi kendine silâhlanmak
çarelerine bakacak ve bundan da bin-

YUNUS NADİ
İMdbadi % inci saMfedel \

Gazi Hz. de
takip buyuracaklar
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p y Kurultay. saat 2 de Dolmabahçe|l Kontenjanda istikrar
saraymda müzakerelerine başlıyacak"
İçtima Sami
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Rifat Beyin nutku ile açılacak, reıs ın-
tihabından sonra Maarif Vekili nutuk söyKyecektîr

Bugün yenl
bir inkılâbın,

dil inkılâbmm
temeltası atı -
lıyor. tlk Dil Ku-
rultayı toplana -
cak, Türk dilrain
ilmî, medenî ih-
tiyaçlara, müs -
takbel inkisaf -
larına göre tet •
kik ve tesbiti i -
çin hazırlanan
ruzname dahi -
Iinde müzake -
reler icrasma >
baslıyacaktır.

Bu tarihî top-
lantıda diğer in-
kılâplarımız gi .
bi dü inkılâbı -
nın da rehberi o-
lan Gazi Hz. ve
memleket mü -

nevverlerinden 1 uı^^Iin'de yâpSağa Haarîân'dı&î bSyüE hünl&bln «Mûlânnu ihzanna
mühim bir kıs - riyaşet ye nezaret buyuran Büyük Rehberimiz husueî-dairel'erinde

bulunacaklarcbr, meçguuyetleri esnaainda ^ v '

Kurultay tam saat 14 te Dobna. •
bdbçe jaraymm büyük salonunda
(eski muayede salonu) içtima ede -
cektir.

Kurultay için yapılan h'aza-lıklar
dün gece geç vakit nihayet bulmustnr.
Evvelki gün saat 4 te Gazi Hz. nm
riyasetleri altında toplanan ve dün
sabah bes buçuğa kadar müstemir -
ren faaliyette bulunan Kurultay mü-
tesebbis heyeti dün saat ikide tekrar
içtima ederek son hazırlıkları göz -
den geçirmiştir. / <-

Kurultayın toplanacağı büyük sa-
londa bütün hazırhklar tamamlan -
mıstır. Salonda devlet erkânına, sefiı
ve konsoloslara, Kurultay azalanna,

ayrı ayn yerler
ayrılmıştır.

Bugünkü iç •
timada yalnız
Kurultay azası
olarak 730 zat
bulunacaktır. Di-
ğer dinleyici -
lerle beraber bu
miktarm 1000 i
geçeceği tanmin
olunabilir.

Kurultay ;
Türk Dili Tetkik
Cemiyeti Reisi
Samih Rifat Be-
yin açma nutku
ile müzakerele •
rine başlıyacak,
bu nuftuiitan
MWt Kurultay
reblori »eçile -
cek, bnon Sa *
mih Rifat Be -
yin konferansı

mcbadt 6 tncı saMfede)

Gelecek üç aylık listeler en geniş ve

değişmez esaslarla

.uYultay mesaisini takip için dün şefT- mıstır. Salonda devlet erkânına, sefiı iBvttaym açma nutJnmu söylıyeceKx
rtmize gelen Maarif Veküimiz ve konsoloslara, Kurultay azalanna, ı ajrnca W" konferans verecek olan T. D T.

Reşit Gülip Bey matbuat erkânına, diğer dinleyieilere ' C. Reist Samih Rlfat Bey

Jeneraİ Mac Ârthur geldi
Amerika Erkânı Harbiye Reisi merasim-

le karşılandı, akşam Ankara'ya. gitti

Gaadantep'te...
bmet Pş. emsalsiz teza

hüratla karşdandı

ientraî Mac Arthur GçOata rihtmtnda kemUshğ
geçerken

Amerikan CumKüriyetlerl Erkânî
Harbiye Reisi Jeneraİ Mac Aarthur dün
Köstence'den Romanya bandıralı Daç-
ya vapurile şehrimize gelmiş ve Gala •
ta nhhmında, askerî merasimle karyî >
lanmışbr.

Amerika'lı Jeneralin memleketimizi
ziyareti münasebetüe nhtım, Türk ve
Amerikan bayraklarile süslenmiştL Va-
purun yanasacaği sahada bir müfreze

ah TŞfk atnm

asker resmi solâmitfa için mevki
b.

tıtikbalcüer arasmda Vali Mubittm
Bey, Kolordu Kumandanı Şükrâ NaOi
Pasa, Haridye Vekâleti namma mih -
mandar MSnir tbrahhn Bey, askerî mih-
mandar miralay Sadık Bey, Jenerahn
tercümanhğına tayin edîlen hariciye me-
murlannmdan Orhan Sadettin Bey,

iUabadi 6 inci sahiiede)

Jfftrt Paşanm üç gün evvel Ankara'9x
Elmadağt su tesisatı mahaUinde fen me-
murundan teahat altrken çekümiş bir resmi

Gazianfep 25 (Hususî) — Başvekü
fsmet Pasa Hazretleri refakatlermde
Sıhhiye Vekili Refik B. olduğu halde bu-
gün sehrimizi tesrif buyurdular. Halk

3 üncû sahifede)

Ankara 25 (Hususî) — Salâhi -
yettar mehafilden aldığrm malû -
tnata göre bu sef erki kontenjan Iis-
tesinin evvelkinden pek az farklı
olmasına mukabil önümüzdeki kon-
tenjan listesi artık değismiyecek ve
daimî sabit esaslar dahilinde ve en
geniş tarzda yapılacaktır.

tktisat Vekâleti bilhassa bu istik-
rar mes'elesini büyük bir ehemmi -
yetle telâkki etmektedir.

Bu suretle piyadasaki karısık -
lığın önüne geçilecek, ticaret ve te-
sebbüs erbabma işlerinde yardım e-
dilecektir.

Gelecek kontenjanda en genis

mikyas tutuhnakla beraber hvhaliaz]
olan bazı maddeler de büsbütün ser-j
best yapılacaktır. Diğer cmetten
vaktile her memleketm yaptığı H -
halât nisbetmin muhafaza edilerek
kontenjan tevziî usulünün de nlâh
edilmek ihtimali vardır.

Bu suretle tüccarlar gelişi güzel
tevzîden kurtulacaklan gibi' hiç
bir tüccann arzu ve menfaati nazari |
dikkate alınmıyarak memleketm ve
tüccarlann hakikî ihtiyaçları tatmin
edilmis olacak ve ticaret işlerinde
istikrar tecnin edilecektir.

(Mabadi 3 flTtcfl safti/e"'

Şeker ihtikârı ile mücadele

Belediye halka şeker
satmağa hazırlanıyor

İhtikâr yapan tacirleri takip için ciddî

ve sıkı tedbirler alındı
fstanb'ul Ticaret Müdiirü ile alâ-

kadar komiserierden mürekkep bir
keyet evvelki gün piyasada dolas -
mış, kahve ve şeker fiatları üzermde
ihtikâr yapılıp yapılmadığını tetkik
etmifti.

Ticaret Müdiirü Muhsin Bey bu hu»
susta sunlan söylemektedir:

<— Şeker fiatlarmda tereffüe se.
bep yoktur. Çünkü 20 gün zarfında
memlekete üç bin tona. yakın ecnebi
sekeri ithal edildiği gibi Alpullu ve
Usak şeker f abrikaları da yaptıklan
sekeri eri piyasaya arza baslamış -
lardır. Piyasada yerli fabrikalarm
dun fiatlı mallan dururken peraken-
deci ve müstehliklerm pahalı satüan
sekerleri almaları ihtimali yoktur.
Ancak perakendecilerden bazılarmın
fırsat ittihaz edecekleri bazı vazjyet-
lerden istifade Ue sekeri fazlaya'sat-
mak istemeleri ihtimali varit olabilh-.
Bunun da takip ile önüne geçilecek -
tir.

Şehrm yakın ve uzak yerlermde
zarurî masraf farklarile, bazı şeker-

Ğazetelere Belediye namtna beyanatta
bulunan HûmitBey

lerin kalite farkları göz önünde tu-

tuhnak şartile yerli fabrikalar fiatm-
Lûtfen sahifeyi çeviriniz

Yunan intihabatı
întihabat dün yapıldı, ilk neticeler M.

Venizelos'un kazanacağını gösteriyor

Attna'da Yunan parlâmentosu

Atina 25 (Hususî) — Întihabat | mektedh-ler. Zâbıta ve cibetl aske.
bu sabah pek erkenden baslamıştır.
Ve şimdiye kadar hiç bir hâdise ol.
madan devam etmektedir. Bütün
fırkalar büyük bir faaliyet göster.

riye sükûn ve intizamın muhafazası
için fevkalâde tedbirler ittihaz ey .
lemişlerdir. Şehrin her tarafmda sü.

(Mabadi 5 inci $ahifede)

Orijinal Boyut : 13 * 17 cm
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Sstanbul almmıstr herkes memnun

LIZ Halil Ps. düşünceli idiyalnı

îilc mekteplere

Tehacüm

Izdihama mâni olmak icin
tedbirler alınıyor

— Tedbir n« «»«, icra et.
dedi.
Halil Paşa, hükümdarının bu ar-

zusunu (Bizans) a bildirdi. tmpara-
tor, derhal -

— Padişahın bu arzusuna müda-
iıale edemem. Düediklerini yapabi-
lirler. Ancak, (Hitar) yapmak iste-
dikleri yer, benim değildir. (Gala-
ta) da mukim (Frenk) lere tâbidir.
Bilâhare onlarla husumet zühur
eder. Bu niyetten feragat olunmak
evlâdır.

Diye haber yolladı. Sultan Meh -
met, bu cevapta, Halîl Paşanın tesi-
ri olduğunu derhal anladı. Fakat,
g ene Halil Pasaya bir şey hissettir-
m«»Hi. Derhal emir verdi. Az zaman
sar.ında (Anadolu Hisarı) nın kar-
şısında (Rumeli Hisarı) bina edildi.

Hisarın inşası biter bitmez, artık
SuHan Mehmet plânını saklamağa
Hizum görmedi. (Akçaylı oğlu
Mehmet) Beye emîr verdî. Bizans
surlarımn haricindeki köyleri talân
ettirdi. Sürülerle koyunlar, zincirlere
vurulan esir kafileleri Sultan Meh
med'in huzuruna getirildi.

Bizans'lılar, fena halde telâşa düf-
müşlerdi. tmparator, derhal Bizans
ümerasını topladı. Bir müsavere mec
lisi aktetti. Osmanlı'ların büyiik bir
taarruza hazırlanmakta olduğundan
bahtederek buna bir çare düşünül .
mesini istedi. Bir çok f ikirler ve ted-
birler ileri sürüldil. Fakat bütün bun
ların içinde, (bunca müdd'et dostluk)
edilen Halil Pasaya (üslûbu sabık ü.
zere hedaya irsalile) gene onun hL
mayesinden istifadeye karar verildî.
Ve (Yıldırım Beyazıt) devrinde, bü-
yük babasına yapıldığı gibi bir çok
balıklann karnına altın doldurula .
rak Halil Paşaya gönderildi... Halil
Pasa, bu (zer ve dinarla memlû yüz
adet mahi) nin hakkını eda etmek
için Padişahı fikrinden caydıracak
telkinatta bulunmağa başladı ve:

— Movsim kısa Jtakfirrîip^ediyor.
Kış gününde harbetmek güç olur.

Bu kıs (Tekfur) a mehil verelim.
Gazilerimizi de (âsude hal) edelim.
Ev>-1 baharda kalenin fethi (eshe')
ohr

Dedi.
Sultan Mehmet, gelen hediyelerî

haber almıştı. Fakat, o büyiik plâ.
nını bozmamak için buna da aldır.
raadı. Esasen muazzam (Bizans kale-
si) nin ele "eçirilebi'mesi için çok
büyiik hazırhklara ihtiyaç olduğunu
tak^:r ediyordu. Hiç bozmadı:

— Pekâlâ.. Edirne'yc v»»ıp kışı
anda geçirelim. Bahar oldukta mu.
kadder ne ise, ol zamanda görelim.

Cevabım verdi. Fakat.. Bu hâdi -
seyi de Halil Paşanır. zararına ola.
rak, hatıra&ına kavd'etti.

Nihayet, yaz gelmiştl. Sultan Meh.
med'e gece uykuîarıru ha'-am ec<en
o büyük zaferin hulvaları artık ha.
kikate kaibedilecekû Ordu, hazırlı.
ğını ;kmal etmis.. O zamaia k*>dar
misli görülmiyen (Sâhî • toplar dök.
türülmüş.. Sultan Mehmet, (Sipahi
zaferpenah) ı ile (Bizans kalesi)
üzerine yürümüştü.

BİZA'TS lılar, yerlerı sarsan.. Tek.
bir avazalerile, kös ve nakare sa -
dalarile sjöklerde heybetîi akisler u.
yandıran bu büyük Türk ordusuna
karşı, son ve ümitsiz biı mücadele
yapmak için surların icine kapanmış,
müdafaaya hazırantnışlardı.

İtfaiyenin lOuncu yılı
Dün Itfaiye müdiriyetinde merasirn

^apıldı, yeni itfaiye müzesi de açıldı

Sultan Mehmet nihayet Bizans
surlannın karsısma gelmişti Hi< -
cum, pek dehsetli oldu. Fakat. mü -
dafaanın siddeti de ayni surette de.
v»m etti. öyle bir gün geldi ki artık
Bizans'ın maddî ve manevî kuvveti
tükenmişti. tmparator, son bir ümit
ile, Sultan Mehmed*e haber gönder.
di:

— Muhasarayı kaldırsm her şarta

dan f azlaya perakende şeker satılma-
sına müsaade edilmiyecekth*. Satan-
lar derhal Müddeiumumiliğe tevdi
edilecektir.

Kahveye gelince: Memlekete son
20 gün zarfmda takriben 12 bin çuval
kahve rthal edilmiştir. Bu se -
beple kahve fiatlarının tereffü -
üne de sebep yoktur. Buna cesaret
edenler hakkında sıkı takibatta bu-
lunacağız.

Dünkii teftişimizde şeker fiatları
üzerinde mühim bir ihtikâra tesadüf
edilmemşitir. Fahiş fiatlar daha zi-
yade kahve satışlarında görülmüştür.
Mütecasrleri Müddeiumumiliğe tevdi
olunacaklardır.»
Belediye Reis muavininin beyanatı

Belediye Reis muavini Hâmit Bey
de şeker mes'elesi hakkında gazete-
cîlere şu beyanatta bulunmuştur:

'<— Şker ithalinin kontenjana tâbi
tutulması hakkında hükûmetçe veri-
len karardan istifade etmek istiyen
bazı toptancı ve perakendecilerin bîr
kaç gündenberi fiatları yükselttikleri
gö-ülroektedir.

Sehrimizde kâfi miktarda yerli ve
ecnebi şeker mevcut bulunduğu gibi,
AIpullu şeker fabrikası da eski f iat-
larla istenildiği kadar şeker satmağa
amade olduğunu ilân etmiş ve Liman
kooperatifi de şeker fiatlarına hiç bir
zam yapmamıştır. Binaenaleyh şeker
fiatlannın arttınlması için hiç bir
sebep yoktur.

Hükûmetimizin millî sanayii hi -
maye maksadile aldığı tedbirleri
kendi menfaatlerine alet etmek isti-
yen fırsat düşkünlerinin bu hareket-
lerine kat'iyyen müsaade edilmiye -
cekth*. Şeker satıslarımn sıkı bir su-
rette murakabesi için tedbirler altn-
ınış ve yüksek f iatla satıs yapan top-
tancı ve perak»"iıdeciler hakkında ta-
kibatta bulunulması mukarrer bulun-
muştur.

Vaziyet bir kaç gün bu »uretle
tetkik vo takip olunacak, Belediye
îcap ederse, kendi teşkilâtı vasıtasile
ıalka perakende şeker satarak bu yol-
da dahi mücadele edecektir.>

razıyım.
Dedi. Sultan Mehmet, . belki de

Halil Paşayı bir daha imtihandan ge.
cirmek için - derhal Divanı topladı.
Herkesin açıkça fikrini sordu. Halil
pasa, büyük bir gaflet göstererek
İmparatorun teklifini kabul etmeğe
taraftar bulundu. Lâkin (Zaganos
Pasa) bu fikre şiddetle muhalefet
etti. Ve muhasarayı kaldıracak hiç
bir sebep olmadığını söyledi. Esasen
Sultan Mehmed'in de beklediği bu
idi. Derhal Bizans elçisini Divana
çağırttı:

— tmparatora soyle.. Ya, ben Bi.
zans'ı alırım; yahut Bizans beni alır.

Ceva.bmı verdi .
Artık Halîl Pasanın îhaneti, elle

tutulan ve gözle görülen bir sev gibi
tahakkuk etmişti.

*»
Nihayet talih ve mukadderat Sul.

tan Mehmed'in başına en haşmetli za-
fer tacını giydirmişti. Bütün Bizans
ufuklarında, zafer kösleri çalmıyor
Her tarafta zafer şenlikleri yapılı .
yordu. Herkes, memnun ve mes'uttu.
Yalnız Halil Paşa, pek müteessir ve
dilhundu. Çünkü Sultan Mehmed'in
bazı imalı sözleri, ona feci bir aki .
betin yaklaştığını hissettiriyordu.

(Mabadi var)

Avrupa'yı kurtaracak
Tılsım Avrupa ittihadı

İlk mekteplerin kayıt ve kabul mu
amcleleri henüz kapanmadığı halde
hemen bütün mekteplerin esas kad-
roları dolmuştur.

Yeni müracaatler namzet olarak
kaydedilmektedir- En fazla talebe
toplıyan mektepler Fatih semtinde-
dedir. Bu mekteplc-in bir çoklarında
esas kadro haricinde pek çok namzet
talebe vardır. Bu suretîe namzet kay-
dedilen talebeisr icin bir liste hazır-
lanmakiadır. Bu talebeler semtierine
göre mektetJİer arasında taksim olu-
nacaklardır.

Diğer araftan Fatih'te insası ikmal
edilerek yeni açılan mektepler de iz-
d'hamm önüne gecmeğe çalışacaklar-
dır.

Diğer semtlerde de mümkün olursa
sınıf subeleri açılacak ve smıflann
esas mevcutiarı artırılacaktır. Lâğ-
vedilen Çemberlitaş orta mektebinin
bulunduğu binada yeni bir ilk mektep
acılmıştır. Bu mektep Beyazıt ve Sul-
tanahmet'teki ilk mekteplerin fazla
talebelerini toplıyacaktır.
Çocuklar sıkı bir mvayeneye tâbi

tutulacaklar
Bu sene ilk mekteplere fazla talebe

girdiginden mekteplerde beden ve
vücut muayenelerine ve sair her türlii
sıhhî hususata daha ziyade ehemmi-
yet verilecektir. Her sene muayyen
zamanlarda yapılan mutat muayene-
ler sıklaştırılacaktır. Sınıf muallim-
leri ve başmuallimler talebelerin te-
miziklerile fazla meşgul olacaklardır.

IBaşmakaleden mabaU]
netice bir harp çıkacaktır.»

Biz işin oraya kadar gidebilmesine
ihtimal verenlerden değiliz. Fransız
cevabında da, tngiliz beyannamesin-
de de müzakere kapıları açıktır. Bu iş
Avrupa mes'elesi olmaktan ziyade
Alman • Fransız mes'elesidir. Fransa
cevabında:

— Konusur ve anlaşırız. Birdenbi-
re ve derhal kat'î kararlar vermek için
böyle isticale lüzum yoktur.

Diyordu. İngiliz'ler daha ileri gi-
derek:

— Konferansı terketmeğe niahal
yoktur. Konferansta ittihaz olunacak
kararlar Versay'ın bu mes'eleye mü-
teallik maddeleri yerîne kaim ola •
büir.

Mütaleasında bulunuyor.
Evvelce de söylemis olduğumuz

veçhile ^örülüyor ki mes'ele Versay
muahedesinin Almanya'yı tazyik e-
den bazı maddelerinin tadili mes'e-
lesidir. ttalya ötedenberi bu fikride-
dir. tngiltere bu fikirden öyle baş -
ka türlüsü olnaıyacak veçhile uzak
sayılamaz. Bu kadar mühim bir iş
birdenbire de olmaz. Çünkü ötede
Almanya'nm ve beride ise Fransa'nın
haysiyet ve emniyeti vardır. Bu mes'-
eleler ağır ağır, yani zamanla ve bi-
rer birer hallolunup gideceklerdir.
Ve silâhların tahdidi ise şimdiki ah-
val ve şerait içinde hem en geriye ka-
lacak, hem de asla hallolunamıyacak
bir mes'ele olacaktır gibi görünür.

Silâhların tahdidine muvaffak ol-
mak için mes'eleyi baska suretle eie
almak lâzım gelecektir: Avrupa dev- j
letlermin evvelemirde ve hiç olmazsa
kendi aralarında mütekabilen en
kat'î bir emniyet düsturu üzerinde
anlaşmalarına ihtiyaç vardır. Bu kat'î
emniyetle bir Avrupa ittihadı fikrine
gidilmek Iâzımdır. Bizce ancak bu
hedefe gidilirkendir ki silâhları tah-

Bir gazete aleyhindeki dava
«Akşam Postası - Haber» gazetesinde

Amerika'da intişar etmekte olan erme-
nice Hayrenik gazetesinden naklen çı-
kan bir yazı dolayısile mezkûr gazete-
nin neşriyat miidürü Hasan Rasim Bey
ale>hine açılan davaya dün üçüncü ceza
mahkemesinde başlanmıştır.

Mahkemede Hasan Rasim Bey ha-
zır bulunmuştur. Davaya mevzu olan
makale okunduktan sonra Hasan Rasim
Bey isticvap edilmistir. Hasan Rasim
Bey, bu yazının, Ankara'dan Gire •
sun meb'usu Hakkı Tarık Bey tarafın-
dan gönderildiğini ve aynen nefrediîe-
rek lâzım gelen cevabın verilmesini bil-
dirdiğini, makale dercedilmekle be •
raber cevap dahi verilmis olduğunu,
fırkanm ve hükûmetin çizdiği prensip •
ler dahilinde neşriyat yaoan «Akşam
Postası - Haber» gazetesinin memlekete
fenalık gelebilecek neşriyatta buluna-
mıyacağuu söylemistir.

Heyeti hâkime, Hakkı Tarık Beyin
sahit olarak celbine karar vermiş ve
muhakemeyi başka bir güne bırakmıştır.

«Akşam Postası-Haber» aleyhine
Yeni bir dava daha

21 eylûl tarihli nüsbasmda intisar
eden rÇatma usulleri» serlevhah bir
hikâye, halkta hırsızlığa ve yankesici -
liğe heves uyandıracak mah:yette gö -
rülmiiş ve gazete aleyhine bir dava
acılmıştır.

Adüyece musadere edüen eşya
Adliye emanet dairesinde bulunan

ve mahkemeler tarafmdan musadere -
sine karar verilen eşya, tabanca ve bı-
çak hariç olmak üzere bugünden iti -
baren müzayede ile satılacaktır.

Bir büjöcünün davası
Samatya'da Çınar mevkii dahilinde

Arabacıbeyazıt mahallesinde oturan
77 yaşında Mehmet kızı Hacı Hanım
büyücülük yaomak cürmünden dolayı
Agırceza mahkemesine veriimiştir. Ha-
cı Hanım hasta ve mahkemeye gelemi-
yecek şekilde meflûç bulunduğuna dair
rapor göndermis olduğundan muhake-
mesine baslanamamıs, başka güne bı -
rakılmıstır.

' itfaiye müzesim&en Wr Tcöşe

İtfaiyenin dhetî askeriyeden Be.
Iediyeye devrinin onuncu yıldönü -
mü münanasebetile dün Fatih'teki
İtfaiye müdiriyeti binasında bir me-
rasim yapılmış, ayni zamanda yeni
tanzim olunan itfaiye müzesinin de
resmi kUşadı icra edilmistir. Mera .
simde bütün Belediye erkânı, şehir
meclisi azaları hazır bulunmuşlardır.
Belediye Reis Muavini Nuri Bey itfa-
iyenin pek kısa bir zamanda göster.
diği tekâmülden bahsetmiş ve istik.
bal için daha büyük muvaffakiyet-
ler temenni ederek müzenin kapısına
gerili kordelâyı kesmiştir.

ttfaiye müzesinde gayet munta-
zam bir kıyaf ethane vücude getiril.
miştir. Burada 1130 tarihinde YenL
çeirler tarafmdan ilk defa tesis edilen
yangın teşkilâtına, tanzhnatı hayri-
yeden sonraki belediye tulumbacı .
lanna, köşlülere, 1290 tarihinde ter

kil edilen itfaiye taburlarına, 1305
te vücude getirilen bahriye itfaiye.
sine ve nihayet bugünkü itfaiyeye
ait kıyafetler teşhir olunmaktadır.
Müzeye bugüne kadar gelen bütün
itfaiye kumandanlarının, tstanbul'da.

üvnkü merasimde bulunanlardan bfr
ki büyük yangıniann resimleri ile
yangın teşkilâtında çalışanların giy.
dikleri fes, külâh, kalpak kabilin -
den serpuşlar, eski tulumbalar ve it-
faiye arabaları da konmuştur.

Bu otoböslerin halmi
gören yok mu?

''7

u Belediye nizamnamesi sarih ir
^ Otobüslere istiap haddİnden tazlaj
ju yolcu almak memnudur. Bilhassa
', otobüslerin içinde ayakta durmak1

S
kat'iyyen yasaktır.

Halkın hayatını korumak ve çokj
, feci kazalara mâni olmak için it-
,' tihaz edilen bu karar çok doğru.
2 dur. Fakat maalesef bir çok yer.
" lerde buna kimsenin riayet etme-
|f diğini görüyoruz. Meselâ, Sirkeci

ile Bakırköy arasında işliyen oto.
büsler her akşam tıklım tıklım do.1

ludur. Bunların içinde lâakal sekiz'
on kişi ayakta seyahat ediyor. Bir

kaç polis merkezinin önünden da-
imî surette resmi geçit yapan bu j
tehlikeli kalabahk henüz alâka . ,
darların nazari dikkatini celbet -
memiştir. Halbuki ufak bir yan.
lışlık yüzünden feci kazalar olma.ı
sı hergün, her dakika muhtemel-
dir. Burada, alâkadar belediye me.|
murlarımızdan halk namına rica
ediyoruz: Halkın hayatı mevzuu
bahsolduğu bu gibi mes'elelerle
biraz daha yakından alâkadar ol.1

sunlar, mütecasirlere karşı sert
ve titiz davransinlar. Çünkü maa-
zallah bu yüzd'en bir kaza vuku.
unda vicdan mes'uliyeti herkestenl
evvel kendi lerine ait olacaktır.

Dosru de£iî mi?

Yeni Bulnar Sefiri
Sofya'da çıkan bir gazete Bulgar biı-

kûmetinin Ankara sefirliği için (Jene-
ral Savof) hakkında istimzaçta bulun-
duğunu yazmaktadır. Sehrimizde bu hu-
susta resmî malûmat yoktur.

A.

11Tarihı

Hırka ne oldu?

Kıymetli eşyanın İstan -
buFda olduğu söyleniyor

dit etmeğe imkân bulunabilecektir.
Avrupa milletleri yekdiğerlerin -

den nasıl emin olabilirler? Bunu ken-
dilerine sormalı. Hem hakikaten sor-
malı. Her millet kendisi için tasavvur
ettiği memnuniyet ve emriyet sart -
larını söylesin, bakalım onlar yapıla-
mıyacak seyler midir?

Zaten işin başka çıkar yolu da kal-
mamış gibidir: Avrupa memleketleri
ya kendi aralarında ittihada doğru
gidecekler, yahut emniyetsizlik için-
de şimdiden hududu tasavvur dahi e-
dilemiyecek veçhile harap ve perişan
olacaklardır.

YUNUS NADl

Saracoğlu Şükrü B.

Dün geldi, cuma günü
Paris'e hareket edecek

Borçlar mes'elesi etrafında hâmil-
lerle müzakereye devam etmek üzere
Paris'e gidecek olan Saracoğlu Şükrü
Bey dünkü trenle Ankara'dan şehri-
mize gelmiştir. Müşarünileyh, beş altı
gün kadar sehrimizde kalacak ve ağ-
lebi ihtimal cuma günü Paris'e hare-
ket edecektir.

Saracoğlu Şükrü Beyle dayinler
vekilleri arasında takarrür ettirilen
boçrlar itilâfı esasları hâmiller mec-
lisi tarafmdan tasvip edilmistir. Yal-
nız tediyatın kaç sene sonra ba&Iı -
yacağı mes'elesi kalmıştır ki o da
Şükrü Beyin bu seferki Paris seya-
hatinde kararlaştırılacaktır.

Bütün borçlar elli senede ödene •
cektir.

Konya'da, Sadrettini Konevî kü-
tüphanesinden tstanbul'a gönderilen
tarihî seccade ile Arap filozofu Mu.
hittini Arabi'ye ait hırkanm hikâ .
yesi hâlâ devam etmektedir. Istan.
bul müzelerinde bulunamıyan hırka
ile seccade camilerde, türbelerde ve
Konya müzelerinde aranaçakjtır.

Maamafih müze müdiriyetinden
evkaf idaresine bu hususta henüz
bir tezkere gelmemistir.

Seccade, vaktile Sivas'ta icrayı
hükûmet eden Cengiz ahfadından
Bürhanettin tarafın dan, hicrî 670
senesinde, şeyhülislâmı Y«r AJj. ya.
Mtasile Sadrcttin Kone-vî kütüpha -
nesine ihda olunmuştur. Hırka Ue
Bürhanettin' in üvey babası olan A.
rap filozofu Muhittini Arabî tara .
fmdan gene Sadrettin Konevi'ye ve -
ril miştir.

(Ruhulbeyan) sahibi Ismajl Hak -
ki), hicri 1125 senesinde Konya'ya
gittiği sırada hırkayı görmüf. ve ese-
rinde bundan bahsetmijtir.

Ancak tarihen mevcudiyetleri sa.
bit olan bu eserler her nedenşe bu.
lunamamaktadır. Bundan 22 sene
evvel îstanbul'a nakledilmeleri do.
layısile el'an sehrimizde bulunduk.
ları ileri sürülmektedir.

Şiyasîicmal
Ingiliz kabinesinde

- buhran

tngiliz k'abinesinde b'uh'ran b'asla»
di. Bu hal tngiliz efkâri umumiyesi
tarafmdan endişe ile takip edilmekte
olduğu gibi cihan siyasetinde dahi
büyük alâka uyandırmıştır. Gerek
dahilde, gerek hariçte şkndiki hükû-
metin büyük nüfuz ve tesrr sahibi
olması uznum tnigliz milletini temsil
eden tam bir millî kabine olmasm •
dan neş'et ediyordu. Halbuki şimdi
muhafazakârlardan sonra İngiltere'-
nin en eski ve mühim fırkası liberal-
ler bu kabineden ayrılmak temayü -
lünü izhar ettiler. İngiliz lirasının
yuvarlanmasını menedemediğinden
dolayı sosyalist hükûmeti sukut et -
tikten sonra gene Mister Makdo -
nald'ın riyaseti altında bir temerküz.
kabinesi teşekkül etmişti. tngiltere'-
nin büyük bir felâket karşısında ol •
masından dolayı muhaf azakârlar ve
liberaller sosyalist liderinin riyaseti
altında toplanmışlardı.

j Yeni intihabatta tngiliz milleti
I millî kabineyi iltizam etmeğe davet

edildi. Neticede amele fırkası gayet
küçüldü. Çünkü Mister Henderson
müstesna olarak diğer rüesası millî
kabineyi iltizam etmişti. Muhafaza-
kârlar kahir ekseriyet kazandılar.
Maahaza liberaller de vaziyetlerini
düzelttiler. Fakat liberal fırkası bu
intihapta üç grupa aynldı. Brrinci
grup şimdiki Hariciye Nazırı Sir Con
Simon'un riyaseti altında olup bilâ-
kaydü şart millî kabineye taraftar-
dır. tkinci grup şimdiki Dahiliye Na-
zırı Sir Herbert Samuel'in riyaseti
altında olup serbestii ticaret düstu •
runda sadık kalarak yalnız şimdiki
nazik mes'elelerin karşısında kabi-
neye müzaheret etmeğe taraftardır.
Küçük bir grup Mister Loyt Corc'un
riyaseti altında olup Mister Makdo-
nald'dan ayrılan amele fırkası ile bir-
Hkte muhalefet tarafına geçmiştir.

tngiliz lirasının kurtarıimasında
ve bütçenin tevzininde ve dahilî harp
borçları faizlerinin indirilmesinde ve
haricî tnes'elelerde şimdiye kadar
kabineye zahlr olan liberallerin Sa-
muel'ci grupu, Ottav* konferansı
mukarreratının tatbikı mes'elesi kar
şısında isyan etmistir. Çünkü ba çrup

•AJİ.programına serbestii tıcaretı esas rt-
tihaz etmistir.

Hhnaye usulüne şiddetle muhalif
olan bu grup şimdiye kadar tatbik e-
dilen günrrük zamlannı ve yüksek
tarifeleri tngiliz lirasını kurtaracak
ve bütçeyi tevzin edecek muvakkat
tedbirlerden addederek ses çıkar -
mıyordu. Fakat Ottava konferansının
mukarreratını tatbik ederken tngil-
tere'nin devamh surette himaye usu
lünü ve yüksek tarifeleri kat'î surette
kabul etmesi icap ediyor. Bunu da
kabul ettikten sonra mezkûr liberal
grupunun serbestii ticaret umdesi
sözden ibaret kalacaktır. Bunun için
gerek Sir Samuel, gerek arkadaşîan
kabineden istif aya karar vermişler -
dir. Bunların çekilmesi ile Mister
Makdonald, münhal yer lere liberal
f ırkasınm Simon'cular grupundan ye-
ni nazırlar intihap edebilecek ise de
kabinenin bütün milleti temsil ettiği
artık iddia olunamıyacaktır. Zaten
Başvekilin arkasmda bulunan amele
fırkası hizbi çok ehemmiyetsizdir.
Mumaileyh, ya kabinesinin ehemmi-

yet ve nüfuzunu, yahut tngiliz împara"
torluğu menafiini feda etmek gibi iki
ağır şıktan birini intihap etmek mec-
buriyeti karşısında kalmıştır. Buh -

ranın neticesi sabırsızhkla bekleni -
yor.

MUHARREM FEYZt

Moskova Elçimiz sehrimizde
Bir müddettenberi mezunen Anka -

ra'da bulunan Moskova büyük elçimiz
Hüseyin Ragıp Bey dün şehrimize gel -
miştir. Hüseyin Ragıp Bey kısa bir
müddet sonra Moskova'ya gidecektir.

Memurların çalışma saatleri
değişiyor

Tesrinievvelin bn-inden itibaren de-
vairi resmiyede devam saatleri deği •
şecektir. Sabahlan dokuzdan on ikiye
kadar iş görülecek, bir saat yemek ta-
tili yapılacak, ve akmaşları da beşte
vazifeye nihayet verilecektir.

Teşrinievvel maaşı
Memurim'n teşrinievvel peşin maaşı

cumartesi günü verilecektir.

islıân suiistimali
îskân suiistimali tahkikatı devam

etmektedir. Yeniden tevkif edilen yok-
tur.

Yenibahçe stadyomu
Ytn'bahçe'de yapılecak stadyom için

elliyi mütecaviz arsa ve emlâkin istim-
lâki icap etmekte idi. Belediye bunlar-
dan kırk parçasının sahiplerile anlaş-
mış, ve istimlâk muamelesini ikmal e-
derek arsalan satın almıştır. Kalan kıs-
ma ait muamele de bugünlerde ikmal
edilmek üzere dir.

Eski eşya ve bir karar
Belediyece «Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Belediyesi;> ve «temizdir» iba-
relerini havi yeni bir mühür yaphrıl-
mıştır. Badema tephirhanede temiz •
lenau bütün eşya bu mühürle damga -
lanacaktır. Binaenaleyh bu kabil esya-
nın teftiş ve murakabesi sırasuıda yeni
mühre dikkat edilmesi ve mühürsüz o-
lan miistamel eşyanın musaderesi alâ*
kadarl?ra tebliğ olunmuştur.

Levhasız diikkâniar
Zabıtai belediye talimatnamesi mu •

dbince bütün mağaza ve dükkânlarda
müessese sahibinin ismile işini göste •
ren birer levha bulunması mecburî ol-
duğu halde bir kısım müesseselerin bu-
na riayet etmedikleri görülmüstür. Bu
kabil kimseler hakkında takibat yapıl-
ması alâkadarlara tebliğ edilmistir.

Orijinal Boyut : 7 * 22 cm


