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Ankara 17 (Ba,muharrimiz «Evde kad1n gibi i, go· 
den) - fzmit meb'usu S1rn Beyin Giimriik muhafaza teski1 ve Doktorlar vergi 

kazan~lar1n1 m1 

vermemek i~in 
. 1· I ? giz 1yor ar ..• 

sual takriri iizerine Maliye Vekili , Say1m 
Mustafa Abdiilahlik Beyin verdigi • • k 
izahat, harici bor1Slar ic;in son defa verg1s1 anunlar1 miizere edildi 
cereyan etmit olan miizakeratln bil
hasaa iki ii~ miihim noktada mahi • 
yetini tenvir ve tesbit eylemi,tir. A
]acakhlar1n murahha11lar1 buradan 
gittikten sonra gerek ,urada bura
da vaki beyanat, gerek matbuabn 
reaen istintali tarikile yapbg1 netri· 
yat neticesinde vaziyet az c;ok bir 
miiphemiyet peyda eylemi,ti. 0 • 
nun i~in Maliye Vekilimizin evvelki 
~iin Medis heyeti umumiyesinde bu 
mes'eleye dair olarak alenen soy -
lemi, oldugu sozler tam yerinde 
ve zamamnda gelmi,tir denilehilir. 

Maliye Vekilimizin cereyan1 alhi 
veciz sozlerle h ikayeden ibaret 0 -

Ian beyanahndaki miihim noktalar 
,unlard1r : 

1 : Son miizakerelerde Tiirk ha -
ric:i bor~lann1n eda kabiliyetimizle 
miitenasip bir hadde irca1 mevzuu 
bahsolmuftur. 

2 : Alacakblar murahhaslar1nm 
bu hususta tetkikat icra etmeleri i
~in biitiin vesaik ve veaait emirle • 
rine amade tutulmuf, reami ve hu· 
au111 temaalarda kendilerine biitiin 
izabat ve malumat verilmittir. 

3 : Bir netice istihaal edilmeksi -
zin ayrtl1narak murahha11lar ~vdet 
etmi lerae de zaten boyle bir ic;ti -
mada miisbet bir netice almak ic;in 
kendileri galiba kifi salahiyetle mii
cehhez deiillerdi. 

-+ • Du ..u~etl• -Urak..,r•l fa•tla• 
ya ugramtfhr, inkita yoktur. 

t,te Ma liye Vekilimizin izahabn1n 
istinat ettigi batbca noktalar ki mii
zakerabn iki tarafh samimi ve kat'i 
bir anlafma hava11 ic;inde cereyan et
tigine ve ,imdilik bir itilaf netice • 
sine var1lamam19 olduguna dair O• 

larak nefredilen mii,terek tebliie 
de aynen ve tamamen mutab1kbr. 
Nitekim 1ail meb'usun baz1 beya • 
nata iatinat ederek ink1ta noktasm
da 1arar etmek istemesi Uzerine Ma· 
liye Vekili mii,terek tebligin fran
arzca metnini dahi kiiraiiden oku • 
mu,tur. Orada dahi timdilik bir ne· 
ticeye var1lamam1f oldugu ifadesi 
Fran11z dilinin sarahat ve kat'iyeti 
ile daha miitebariz bir halde idi. 
Demek ki ,imdilik istihsal edilemi
yen itilafm hiraz zaman sonra bit
tabi tekrar ele ahnacak miizake -
relerle temin edilmesi iimidinde iki 
taraf miifterek bulunuyor. Bu ifade 
inkita1 degil, fas1lay1 soyler. 

Hatirlardadtr ki miizakerat so
nunda biz alacakhlar murahhasla . 
r1ndan M. Dekloziye ile miilakat e· 
derek aram1zda cereyan eden mil • 
kalemelerden miitehasail intibalar1-
m1z1 bu siitunlara kaydetmiftik. 0 
beyanatta M. Dekloziye belki biraz 
daha bedbin ve bilhaasa mi.izake -
relerin tekrar ne zaman ve na•tl 
bafhyabilecegini tayinde gayrisarih 
goriiniiyordu. Ona mukabil Maliye 
V ekilimizi evvelki giinkii beyana -
hnda daha sarih ve hatta daha nik
bin gordiigiimiizii soylemege mec -
buruz. 1ki taraftan birinin nikbin ol
rnas1 dahi vaziyet i~in ve mes'ele 
i~in elbet daha iyidir. Bu hal, mu -
zakerelerin uzun boylu metruk ve 
muallak kalm1yacag1na ve her han
gi bir zemin ve zamanla giiniin bi
l"inde, belki yak1n giinlerin birinde 
tekrar ba,hyabilecegine delil ola - • 
rak ahnabilir. 

Ger~i M. Dekloziye arada pren • 
11ip ihtilaf1 bulundugunu, yoksa mik
ta.rlar i.izerinde anla~ma01n binnisbe 
daha kolay olacag1m bize anlat -
1'111,ti. Fakat biz oyle goriiyoruz ki 
l>rensiple miktarlar1 birleftirmek te 
0 kadar gii~ olm1yacakhr. Biz bu 
nokta.da kafi derecede tamik olun • 
l:ltam1, bir noktaya dikkat ediyo -
l'Uz: 

1928 mukavelenamesinin Ti.irk 

Illa.Ii istitaati ile telif olunam1yacak 
flg1thkt.a bulund11gunu iki taraf ta 
.?ol"iiyor, kabul ve ta~dik ediyor. Bu 

Heyeti Vekile bugiin de 
toplanarak tasarruf 
i~in tetkikat yapacak 

Ankara 17 (Telefonla) - H~ 
yeti Vekile bugiin toplanarak 
biit~ede yeniden yapalacak 7,5 
milyon lirahk tasarruf mes'ele -
sini miizakere etmittir. 

Giim1·iik te/}kildtz 
Ankara 17 (Telefonla)- Giim

riik muhaf aza memurlarmm as
keri te,kilata tevfikan idaresi 
hakkmdaki kanun layihasa ala
kadar enciimenlerce tetkik edil • 
mekte olup yakmda heyeti umu
miyeye sevkedilecektir. 

Muhafaza memurlar1 kat' alara 
merbut hulunacaklar, iskan, il . 
baslar1 askeri nizamata tevfikan 
yapalacak, gene °8yni teraite tev
fikan yem ve iate bedelleri ala -
caklar, yahut iate edileceklerdir. 

Bat~avutlara 25, baf~&VUf 
muavinlerine 20, ~avutlara 15, 
neferlere S lira maat verilecek -
tir. 

Giimriiktiri Umumfsi ihsan Rtfat 

Mevj muhafaza memurlari· 
mn es~aaf ve haklar1 mah · 
fuzdur 

Say vergisi Uiyihasi 
Ank 17 - Biit~e enciimeni 

Maliyeekili ve Varidat miidiri 
umumhazu oldugu aide say1m 

<Mabadt 4 ilnc.u 3ahtfede> 
' .............................................................................................. ····· ········ ...... . 

12 senelik bir iftirak ! 
italyan papazlar1n1n elte diisen · bir 

. ' . . 

Tiirk k1z1 kurtularak ai~sine kavustu 

Emine Han1m1n ,ayani 
dikkat bir. maceras1 var 

izmir'de bundan on iki sene 
evvel papaslar tarafmdan Ro -
ma'ya ka~1ralan ve dinini deiit
tirmesi hakkmda yaptlan teklif 
iizerine lzmir'e avdet eden Emine I 
Han1m isminde gen~ bir Turk 1 

kazmm maceras1 1zmir'de umu -
mi bir alaka uyandumittar. Bun
dan ii~ gun evvel Izmir limamna 
g~len ttalyan band1rah Filippa 
Germani vapurundan Rados'tan 
gelmekte olan bir gen~ kaz ~tk -
mittar. Bu gen~ kazm yabanca 
olduiunu gosteren etvar ve ah -
vali zab1tamn nazari dikkatini 
celbemittir. 
Gen~ kazan Emine ismine mu

harrer pasaportu himil olduiu 
halde tiirk~e bilmedigi anlatal -
m•f ve bu sebeple iizerindeki dik-

1 

Papazlar elinde terbiye edilen ve hU; 
tiirki;bilmiyen Turk kizi Emine H. 

kat ve laka bir k~t daha artm•f· 
tar. B~snada oradan ge~mekte 

(Mabadi 4 ilncil sahifede> 
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miitahedenin, bu kabul ve tasdikm 
manas1 tudur ki bu mukaveleyi har· 
fiyyen tatbik etmege ~ahfmak, Tiir· 
kiye'yi altmdan kalkam1yacag1 bir 
yiikiin alt1nda ezip mahvetmek de
mektir. Bu alacakhlarin menfaati 
hesab10a dahi caiz degildir. Binaen
aleyh miktar itibarile Ttirkiye'ye 
kolayhk gosterilmek la:ramd1r. Ala
cakl1lar bunu da kabul ediyorlar, 
ve fakat: 

- Gosterecegimiz kolayhklar mu
vakkat mahiyette · olsun, mesela bes 
sene foyle bir rejim takip olunacak, 
ondan aonra vaziyet tekrar miitalea 
edilecek diyelim. 

Diyorlar. ftte bizce tamik olun· 
mamtf olan nokta burada. 

F~lhakika memleketin · •imdi i~in
de bulundugu te~ait ile b~giinkii, 
yar10ki ve ertesi giinkii ihtiya~lar1 
meydandad1r. Ona nazaran Tiirk 
mali ve iktisadi vaziyetinin yalniz 
bef seneligini degil, on bet yirmi se· 
neligini ,imdiden tahmin ve takdir 
,.tmek gayrimiimkiin bir fey degil -
dir. Bu bir. Ondan aonra bizim i~in 

daha iiihim hadise binbir gayret 
ve feda:arhkla kendi vaziyetimizde 
husuleretirilebilecek her hangi sa
lahi ytmak iizere kar,1m1zda bir 
harici • or~lar umac1s1nin bulunma
s1 bu a ~ok salahm da ya temin o· 
lunma1as1m, ya temin olunuraa he· 
men aln1p gotiiriilmesini inta1¥ e -
decekt>. Bu aon vaziyet Tiirkiye'nin 
ayakle.ma vurulmu• bir zincir ma -
hiyetin haiz olmaktan kabil degil 
kurtullUlaZ. Onun i~in her iki ti\ • 
raf10 <a . timdiden miktarlar iize -
rinde 1e kat'iyetle ittifak etmele -
rinde :iaruret vard1r. Biz zannedi -
yoruz ci nihayet bu noktay1 anla -
makta alacakhlar1m1z da gecikmi • 
yecekl~rdir. 

1,te inkitaa degil, fa11laya ugr1• 
yan mii.:z:akerelerin tekrar haflama11 
i~in ortada boyle boyle bir iki nokta
nm taniik ve idraki gibi bir va~iyet 
var. ki biz iki taraf10 bu noktalarda 
noktai nazarlarm1 birleftir~bilmek 
iizere 1lralar10daki tem~st kesmiye • 
ceklerini 9i.iphesiz addediyoruz. 

YUNUS NADI 

riirdiim, yemek pi,irir, 
~amat•r y1kard1D1» 

Doktorlarm kazanc; vergisi hak
k10daki temeonilerini hiikumete bil· 
dirmek ve eaki beyanname uaulii -

Etibba Mubadenet cemiyeti idare 
heyeti saat 17 de fevkalade bir i~· 

niin ipkas101 rica etmek i.izere An· 
kara'ya giden Dr. Bahri fsmet, Fah· 
rettin Kerim ve 1haan Arif Beyler-

tima aktederek heyetin Ankara' • 
daki temaslara hakk1nda izahat al
mtftlr. Heyet diinkii i~timada An· 
kara'da biiyiik bir hiisnii kabul gor· 
diigiini.i ve bi.iti.in veki.letlerin, pro-1 den miitetekkil heyet diin ,ehrimize 

avdet etmiftir. Bu miinasehetle di.in (Mabadi 4 ilncii 1ahffe6.e> 

h mir'de sekiz semi sonra yakalanan 1da1: 
mahkflmu tayyare y iizba§'lsi Sabri 

· Izmir 16 (Hu. Mu.) - Harbi u· 
mumide lrak cepheainde bulundugu 
esnada ingiliz'lerle birle9erek Tilr
kiye aleyhinde ~h•tiit i~in lstan -
bul'da Fmd1kb'da te,ekkiil eden 
divan1 harp tarafrndan idam ceza -
11na mahkum edilen tayyare yiizba
ftlt Sabri Beyin burnda yakaland1 • 
i1n1 i>ildirmittim • . 

CMabacH 4 1lncil sahtfede) 

···························································· • Misafir tayyarec1 
I ••• I 

Fon Hiipner Tayyare 
Cemiyetini ziyaret etti .. 

Misafir tayyarecfye hava te§kiltitimi~ 

h~kkinda izahat verilir~~n 

$ehrimizde bulunan Almar. 
hava teskilata kitibi umumisi ve 
beynel~ilel · hava federasyonu 
ikinci reisi Fon Hiipner diin og -
led en sonra T ayyare Cemiyetini 
ziyaret etmittir. 

Muinaileyh Tiirk tayyareciligi 
· ve Tiirk hava te,kilata hakkmda 

izahat vermittir. · 
Fon Hiipner her sene yapil -

makta olan Hava Turizmine it
tirak eden tayyarelerin gelecek 
sene Istanbul' dan ge~mesini te -
min i~in T ayyare Cemiyeti ile gO-
rii~miittiir. 

Fon Hiipner T ayyare Cemiye
tinden gordiigii hiisnii kahule te
tekkiir ederek cemiyet hinasm1 

terkemittir. 
T ayyare Cemiyeti diin ak,am 

da mumaileyh terefine Pera -
palas'ta bir ziyafet vennittir. 

KOKAiN 
Bugiin ba,~ad1 .. ~ 

Aka· OUndUz'Un bu yeni 
eserini tath bir heyecanla 
okuyacaksmtz. · 

tJ~tJNCtJ SAHIFEDE 

'--~~~~~~-·..) 

Haklarindald fthama ~ap 1'e1'en doktorlanmudan bazilar: 

Teulik Recep B. Teulik Salim Pf. Fahrettin Kerim B. 
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Ag1rcezada idam talebi 
~atalca civar1nda bir ~ocugu boga

rak oldiirenlerin muhakemes· bitti 

Muhakeme karar 
i~in talik edildi 

Catalca'ya ti.bi Arnavutko -
y'iinde Domuzderesi denilen ma
halde Sr.lih iaminde bir !rOCUgu 
bogarak oldilrmekle maznun iki 
Hiiseyin'ler ve Ali ~a VUf ismin • 
deki tahaslarm muhakemesi diin 
Ag1rceza mahkemesinde hitam 
bulmuftur. Hadise bir para mes'e
leainden !r•kmittar. Maktul Salih 

"istanbul'da Mercan'da bir itkem·, 
becinin yanmda ~irakhk etmek- i 
te iken bir gece ustasmm ~ekme
cesini k1rarak 200 lira attrmlf 
Ye koye ka~m•tllr. ltkembeci sa-

. bahleyin hirs1zhgm farkma var-
. ~ •Dlf, Edirnekapa'ya gitmif, !rtra

gam aramaga batlam1ttar. Orada 
Ali ~avuta tesadiif ederek vak'a-

. ya ona anlatm•f Ali ~aVUf ta Sa -
lih'in koyliisii oldugundan ~ocu
gu koy yolunda yakalamit ve e
linden 200 Iiray1 almtfllr. Bunu 
kimseye soylemomesi i~in de 
tenbihatta bulunmuf ve fayet 
soylerse kendisini idam. edecek-

idamlan talep edUenler: ~y4kta AH 

<;aOO§, oturan Hilseyin 

lerini soylemittir. Aradan iki giin 
ie!rtikten sonra Ali ?VUfU Hu • 
seyin ile tetriki meaai ederek Sa
lih'i oldiinnege karar vermitler 
ve bir bahane ile Domuzdereai'ne 
gotiirerek orada bogmutlar ve 
cesedini ~ahlarm aras1na atarak 
koye donmiitlerdir. 

Maktuliin cesedi on bet giin 
sonra bir !rOban tarafmdan Do • 
muzderesin'de goriilmiiftiir. Ve
rilen haber iizerine Ali ?VUf ile 

CMabad 4 ilncil sahfede> 
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20 bin lira 

koca bir 

tasarruf edilecek diye 

mektep kapatil1r nu? 

ilgasma karar verllen Zonguldak Maden Milhendi3 mektebi btnalarinin umumf 
manzarasi 

tktisat Vekaleti 924 senesinde 1 dis mektebi tesis etmi•ti· Bu mek-
Zonguldak'ta bir maden miihen- tep filhakika ilk senelerde na-
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Sehir ve m m ket haberleri 1 

A 
~-~~~~~~~~~~~~~"'---~~~~~~~~~~----..) 

Dini miiesseseler I Lehistanizden I Zahire Borsas1na 

Muharriri: Marcel Brion Miitercimi: Mustafa Narnik M. liigil lagv dildi tiltiln lck m1? g n avan verildi 
- 44 Bu daireye ait i•ler 

Evkafa devredildi 
Beh~et B. d(odulara 

cevap ~or 
Byzans 8arayinin debdebesi - Edekon hayret it;inde ... 
M aliye N azirinin bir daveti : Ak§am yemegine.. Sa~ila· 

cak ye1nekler, t;e1it ~e1it !}araplar 

Bizans sarayimn fa'f'!asz 
dekon, ge~tiii salonlarda, 

hayretinden hayk1r1yordu. ~im • 
diye kadar arahalardan ve ka.ba 
ahfap evlerden ba,ka bir ~ey 
gormege ahtm•t olmadigmdan 
k1ymetli mermerlere, vazola1·a, 
heykellere taitktn f&fkm bakt • 
yordu. Saraym her taraf mda is· 
raf derecesinde dag1d1lm1t ve 
serpilmit zinet eserleri Hun ef<;i· 
sinin gozlerini kama,ttr1yordu. 
Her saniye durakhyarak, bir 
(mozayik) e bak1yor, bir kuma
fl elile yokhyor, bir heykeli te -
mafa ediyordu. Ores'te gel.ince 
0 Byzans'm debdebeaine ahir • 
ktnd1. Zaten Hiin'lerin saf ya~a
Ylfllll bu siislii ve sefih hayata 
tercih erek Byzans muliitini 

vas1talar1 miibah gorur hilekar 
bir adam diye tamd1klar1 bu zatm 
hareketinden biraz da korktu • 
lar, once, ~ekinerek bir ka~ lok • 
may1 dudaklatmm ucile yediler, 
fakal neticede, oburluk ihtiyat 
hislerini yendi, seve seve, doya 
doya y mege devam ettiler. Sof. 
rada haz1r bulunan Vijilas, on
Jari goziiniin ucile tarassut e -

Istanbul E•kaf idareai ile Diya • 
net ifleri miidiirliigiinde ve miiftii • 
liikte miihim tasarrufat yapilmif ve 
baz1 memuriyetler lagvedilmifti. Di
yanet iflerine merbut olan Istanbul 
dint mUesaeaeler miidilrlilgii de lag· 
vedilmit ve miidiir Esat B. air1kta 
kalmtftir. Bu daireye merbut k1s1m
lar da ilga edildiginden ifleri Ev • 
kafa devredilmiftir. Bundan 11onra 
camilerdeki hademei hayrat itlerine 
Evkaf idaresi bakacakbr. 

DUn bir aktam1te1i, vaktin· 
de tedabir ahnam; yiiziinden 
Lehistan'a tiitiin i yapilama • 
d1g1ndan ve lnhisa~esinin aatlf· 
larda bazen tiiccartip vaziyeti 
alarak kendilerini dil vaziyete 
soktugundan bahs~du. Diin bu
husu1ta kendisile 8'Utlimilz Tii• 
tiin inhisar1 miidiirhc;et Bey fU 
izahab vermiftir: 

c- Bildigime go~Lhistan1 mu
bayaa edecegi tiitiin, aktetmif 
oldugu bir istikrazili:abi\t yiizde 
60 1n1 ftalya'dan 1g1 taahhiit 
etmiftir. Bu mukav..q daha ye -
di, aekis 1ene mlidd•dutunu tab· 
min ediyorum. 

t rk tmifti. Binaenaleyh arka • 
daf1nm bu buaalaca galey 111na 
t~bes um ediyor ve (Edekon) un 
her •eyi kar,11mda, doya doya 
seyredehilmek iqin, uzun mild • 
del duraklamaam1 hot goriiyor • 
du. Onlara rehberlik eden (Vi.ii· 
I a) ise, evki aelimdeh m11hru • 
miyeti isl>at eden bu kaba ale • 

diyordu; sofraya her yeni bir 
yemek geldik~e, Edekon'un gos
terdiii hayrete i~in i~in golii • 
yortlu. Byzana ah~darmm ma • 
rifeti, her yemegin, ashndan haf· 
ka bir yemek gibi gorlinme1ini 
temin ediyordu. Mesela, etler 
patcralanmit, bir bahk tekline 
konularak baltk yemegi inti~ gibi 
aofraya ~1karilm1flt. Y emitlerin, 
sebze ,ekline konulduiu d hay. 
retie goriilmiittii. Byzans ah~1 • 
lar1hm ustahg1, hayret edilecek 
kuvvetli bit muhayyelenin ii . 
hamlarma inzimam ederek bir 
~ok m11.rifetler gostermitti. $a • 
rap ta ~ok boldu. Her ~etidi var
dt. 

v na iatihf afla bak1yordu. \';iin • 
k'i azifeai, misafirleri Nutr ri-1 
5afus'un dairesine gotiirmekti, 
yoksa boyle bayag1 kaba insan • 
ll'lra saraym giizelliklerini gos • 
termck degildi. Vijilas, (Ede • 
knn) un ard1 aras1 gelmiyen au • 
itllerini hutunetle kesti; onl r1 
baf had1m agasmm salonuna :'!Ok· 
tu 

Vijilas, naz1r rizafius'a giz • 
lice hakarak li1an1 halite dem~t 
isUyordu ki: 

- Ben size demedim mi? Cf· 
fimd hakh degil miyim? 

Edekon'un tiipheyi bir taraf a 
btrakarak bu ziyafetten ~ocuk~a 
miitelezziz oldugunu goren By
zana'h naz1r ve sefaret kltibi, 
i~in i~in 1eviniyorlard1. 

Hiin el~ilerile Krizafius'un hi· 
rinci mlillkah esnasmda, Vijilas, 
K1h~tar'la yalmz kald1g1 pek k1sa 
bir dakikadan iatif ade ederek E
dekon'un her ad1mda gosterdigi 
hayreti, anlalmtftJ. Her f frsattan 
istif ad~ etmek usulUnU takip e
den K1hcrtar, Hiin el~isinin bu 
ruhi lialinden ne yolda hir men· 
faat temin edebileceiini derhal 
diitiindii. Hiin el!rilerine ziyaf et 
vermekten maksad1, Attila'nm 
el~ilerini uzun miiddet yamnda 
bulundurmak, onlar1 yakmdan 
tetkik ederek, nasil bir istifade 
temin edebilecegini anlamakh. 

Maliye Nazrrrnrn ziyafe!i 

Krizafius c;f endisinin diplo
mathli mesleginde gosterebiJece· 
gi meziyeter o pek o kadar itimat 
etmiyordu. El~ileri huzura 
kabulii eanasmda, mahza hir hiir· 
met eseri olmak iizere haz1r bu -
lunmak i1tememi,ti.Fakat onlarm 
Attila'dan (Teodos) a getirelik. 
leri mektubun miinderecattm din· 
Jemek i~in ~ok 1ab1r11zlamyordu. 
El~ileri yamna ~ag1rmaktan mak· 
sad1 ••rtlar1, onlarla nim resmi 
oJarak ahbap~a miinakata et · 
mekti. Bir tek soz soylemeden 
el~ileri dinledi. Metalibin hem
miyeti, onu bir miitalea ve karar 
terdittden ahkoydu. Diitiinmek, 
imparatorlarla bu it haklunda 
goriitmek lazundi. Ee~ileri ertesi 
giinii tekrar kabul edeceiini bil
dirdi. 

El~iler, aaraydan ayr1lmak ii
zere iken, (Vijilas) onlar1n ya -
nma geldi. Krizafius'un, kendi -
lerini aktam yemegine davet et
tigini teblig etti. El~iler, bu da
Yeti, hayretle kabul ettiler. Ak
fam yemeginde, Bai;haramagas1 
Krizafiua onlara, miitehessim, 
miiltefit hir tavurla son derece 
hiisnii muamele etti. Hiin sefir
leri, vaziyetin boyle birden hire 
deiitmesinden endite ettiler; 
hatta, iktidar mevkiinde kalmak 
ve galebe ~almak i~in her tiirlii 

zari dikkati celbetmemis ise de 
1928 de ilk mezunlar1m' vatamn 
hizmetine amade bulundurdu -
iundan ehemmiyeti takdir edil-
mesi laz1m gelen hir miie11ese ol
duiunu goatermittir. 

Maden Miihendis mektebi mii
Cliirii Ref ilc B. ayni zamanda £. 
reili komiir havza11 umum mii
diirii olduiu i~in talehe bu va
ziyetten ~ok iatif ade etmitti. ~iin
kii mektepte okuyan efendiler 
bilfiil maden ocaklarmda bir a
mele gibi ~ahtarak ameli cep -
hede de malumatlar101 tevsi edi
yorlard1. Mektep son zamanlarda 
~ok iyi bir inkitafa mazhar ol • 
muf, ezciimle ilk tesisinde orta 
mektep mezunlar1 buraya gire-

Edekon, hayret ve galeyan i
~inde hayvan menzilesine inmif 
biiyiik bir iftiha ile yeyip i!riyor
du. Etraftakiler, onu, her tiirlii 
yemekler, faraplarla, bkabasa 
doyurmakla mefgul idiler. Ye • 
mekten sonra, misafirler, Kriza
fius'un dairesinde gezindiler. 
Mumaileyh, albn dokumah, er • 
guvan boyah, etraf1 k1ymettar 
ta,Iarla iflenmit ve siislenmit el
biselerini, miicevherlerini, hazi
nesinin hulundugu sand1klar1 Hiin 
el~ilerine gosterdi. Liizumundan 
fazla giimiit kaplar, hoyah bar
daklar, sofralar iistiine konul -
muftu. Bathad1magas1 misafir -
leri yatak odasma, hissedilmiye
cek ihmalkar bir taVIrla siirilkle
mit gotiirmiiftii. Orada da bol 
bol i~ildi. 

(Mabadf var) 

ile ya,1yabilir insanlar yetittiril
mesi gayesi istihdaf edilmittir. 
Bunun i~in de diger profesorlere 
zamimeten Viyana'dan bir kim· 
yayi 11nai, Bel!rika'dan da bir if• 
letme ve izabe miiteha11111 ge
tirilmittir. Oniimilzdeki senede 
yap1lacak atelyelerin planlar1 bile 
haurlanm1f, kimya laburatuva
rma laz1m 1elen bir \:Ok cihazlar 
ve levaz1m getirilmi9 iken mek • 
tep daiyei taaarufla timdi kap1 • 
lar1m kapamitltr. 

Maden me1Iek mektebi i~in 50 
bin lira tah1iaat kabul edilmi~ 
bulunurken bu mektebe miilhak 
olan miihim bir k11mm 20 bin 
lira i~in ilgast her halde mem -
leketin hakiki menafii ile kabili 
telif olamaz zannmday1z. 

Diyanet i,Ieri levaz1m miidUrii 
F erit, muhaaibi mes'ul lhaan ve vez
nedar Sait Beyler de air1kta kalrnlf· 
lard1r. 

latanbul mllftillUiilnde muhaae • 
be tetkilah kaldmlmithr. Badema 

der•iam ve ilmlye maatlarl Defter 
darhkira verilecektir. 

MilftUHife merbut olan bet mii
sevvitllk Uire indirllmittir. Diger mil-
1evvitler tekaUt edllmiftir. MilftU • 

Hikte bir milftU, 3 miiaevvit •e bir 
de miimeyylz kalmtfllr. Te•cihi ci
hat denilen imam, mUezsin ve aaire 
memurlar1n intihap ifleri Evkafa 
verilmlttir. Tetkiki muaahif heyeti 
de bir rel11 ve iki azadan miirekkep
ken bir reia •e bir azaya indiril • 

mlftir. Camilerdeki etyayt tahrir e• 
den heyet te ilirten ikiye indirilmit· 

tir. A~1kta kalanlar tekaUde aev • 
kolunmutlardir. 

Diier air1kta kalan memurlar1n 
bir k11m1 Evkaftaki mUnhal memu
riy tlere yerle tirilmitlerdir. 

~en-nnrr n ,Dern 
Beylerbeyi ve ~enftelktiy halk1 

elektrik fstiyor 
Beylerbeyi ve <;engelkoyii halk1 

diin Vali Beye miiracaat ederek koy· 
lerinin bir an evvel elektrikle ten • 
virini rica etmi,lerdir. Bu civar hal• . 
k1 tirketin evvela Erenkoy ve civar1 
ile Kmkh'ya kadar olan sahan1n 
tenvir edilecegini ve <;engelkoy sa· 
hasma 3 sene sonra cereyan verile • 
cegini haber ald1klarmdan endi • 
feye dUtmiiflerdir. Halbuki bu koy• 
ler halk1 o civardan elektrik cere -
yan1 geirecegini duyduldar1 iirin ev• 
lerine teaisat bile yapmtflardu:·. Va
Ii Bey bu hususta tetebbiiaatta bu • 
lunmag1 vadetmi11tir. 

gida maddeleri nUmunel ri 
Belediyece kimyahaneye aevke • 

dilecek olan mevad1 11daiye niimu

nelerinin ~ift almmas1 alikadarlara 
teblii edilmittir. Bunun bir niimu • 

nesi Belediyede kalacak biri de kim· 
yahaneye gonderilecektir. 

. Oazi kiiprUsU 
Vali ve Belediye reiai Muhittin B. 

bu defa da Ankara'da Gazi koprii· 

sii ifini takip edememi,tir. Koprii • 

niin bir an evvel infas1 laz1m oldu· 
iundan Muhittin Beyin tekrar An • 

kara'ya gitmesi muhtemel gC>riil • 
mektedir. Diin Vali B. bu hususta 
1azetecilere demittir ki: 

c- Maliye Vekili B. bUt~e ile ~ok 
mefgul oldugundan kendisile temas 

edemedim. Maatpaflh Gazi koprii· 

aiinUn infas1na bir irarei lial bulun• 
mak iizeredir.> 

AdDDyed - ve 
M ~!Ml ke m <e o e ir<.dl ~ 

Sile'de HUseyn'i tildUren Salih 
$ile yolunda, Kafaoz koyii civa• 

nnda arkadaft Hiiseyin'i paras1na ta 
maan oldiirmekle maznun bulu • 
nan Salih'in muhakemeai diin hitam 
bulmuftur. Miiddeiumumi iddias1n

da, maznunun Hiiseyn'i paras1na ta· 
maan degil, mec;hul bir sebepten 
dolay1 oldiirdiigiiniin sabit oldugunu 

beyan etmif ve 15 sene hapis ka • 
ran talebinde bulunmuttur. Muha -

keme, karar ic;in talik edilmiftir. 

A~rk resim 
cAllo Allo> mecmuasmda muga· 

yiri arii haya mahiyette bir reaim nef 

redildiginden dolay1 Miiddeiurnumi
Jik bu gazete niishalar1n1 toplatbr • 
mtf, ve mecmua hakkmda da bir da· 

... ~ ai;mtfttr. Dava evrak1 dordiincii 
istintak hakimine verilmittir. 

bilirlerken bir, iki senedir mek
tebe ancak lise mezunlar1 alm
m11br. Mektebe ahiren maden 
mUhendisliginden hatka bir de 
sanayi miihendislik ktsmt ilave 
olunmuf, memlekete kendi bilgisi 

Hiikumetimizin bu mektep hak
kmda daha etrafh tetkikatta bu
lunarak tasarruf ugurunda bir 
miiesseseyi tarihe kartfbrma • 
mau li.z1md1r. 

Mecmuan1n toplatbrtlmas1m ve 
dava a~tlmaam1 mucip olan reaim, 

Hazreti Adem'le Havva'y1 cennet • 

te tanzir eden ve tamamen ir1plak 
mahiyette bulunan bir resimdir. 

Maamafih TUrk!en de az 
c;ok tiitUn alma11n1 \ iirin ida • 
remlz her tilrlti te•aten farit 
olmad1i1 gibi fili ••• da ae-.rerek 
Lehi1tan fabrikalar11mUteha1111 
bir atajiyer 1onderml 

Bu tefebbilaler net olarak tU
tiln mubayaa11 ic;in ~riatan'a gi
den bir Leh heyeti bksp rlerl.nl 
tUtUnlerimlzi gSrmelrer t yyare 
ile fatanbul'a gonderir. Bu zat 
tlltUnlerimizin yetitmi n tarz1 
imalini begenmif, f1r•uhurunda 
bizden tiltUn alacakla 80ylemif • 
tir. Bildiiimiz bunda,rettir. 

TUrk aahcdarla re\t mes'ele
•ine gelince: Ticaretlunen ser• 
beattir. Yani biz Y•k tiitiin ti· 
careti yapmaktan met}mif deii· 
liz. Bununla beraber Ii idare ic;in 
hi~ te cazip bir mes'elegildir. Sa- l 
hf mes'elesini mecbur:j kat'iye I 
olmad1k~a iltizam elll'ekteyiz. I 

Tiitiin vaziyetimize nee 1 Diin
yada Tiirk tiitiiniinderaada harbi 
umumiden evvelki fia\miyen tii· 
tiin kalmamtfhr. Boylcduiu hal· 
de ihracat azalmam1fll{omtula • 
r1m1z1n ellerindeki 1td>ize nis • 
betle ' belki on misli fa~1r. Binaen· 
aleyh tiitiinciiliik vazi)tliz fayani 
tiikrand1r. 

f dare 1tok tiitiinlermubayaa· 
sinda bati hareket etr defildir. 
Tacirler mliracaatte iall tmemif
lerdlr. Miiracaatler s1r1 tlbi tu • 

· tulmakta ve o s1ra iiz,e muaye• 
neleri icra edilmektediJu itte de 
laare muntazam fekil1vazifesi • 
ni yapm1fbr.> 

Behc;et Bey yak1nd11. h.iur Ida· 
reai biil~esi hakk1nda i\at vermek 
iizere Ankara'ya gidec•ir. --VID ~t'lt 
Sigorta irketl rini kazano 

vergisi 
• Sigorta tirketlerinin iifterile • 

r1ne yaptiltlar1 tenzila\i Defter
darl1kira kazan~ Yergiai 1nma11 i1-
tenmit ise de Maliye V:aleti ten· 
zilittan kazani; •ergiai 1nmama11· 
na karar •ermittir. 

lktns.adT mettafDD<dle 
Balye Kar aydm rketi 

Bir milddet enrel kurb piyasa • 
•1n1n diifmeai Uzerine faiyetini ta· 
til eden Balya Karaayd tirketi, 
satabileceii kadar istih~atta bu • 
lunmak iizere yeniden flJiyete gee;· 
mege karar vermi,tir. 

Tilccarm avrupa syahati 
Ticareti Hariciye ofi11tin tiiccar 

11ras1nda tertip etmif olugu Av • 
rupa aeyahati alakadar evletlerce 
ehemmiyetle telakki ediltektedir. 

Diin Almanya kon10l ~nerali o• 
fise gelerek Tiirk tiiccar11n Alman 
hudutlan dahilinde her irlii tea • 
hilata mazhar olacaklar11 1oyle 
mittir. 

Zahire borsas1 kamnu 
Ticaret ve Zahire Borsu yeni bir 

nizamname haz1rhyarak ktisat Ve
kaletine gondermi,ti. A1--en mu • 
bayaacdar birligi de Ankra'ya bir 
heyet izam ederek niza\namenin 
bir an evvel kabuliinii ve 1msarlar1n 
borsadan uzaklafhrdmas1u istemif· 
lerdi. lktiaat Vekaletindt'\ Ticaret 
Odasma gonderilen bir te:kere Oda 
ve Borsa hakkmda yeni lir kanun 
projesinin haz1rlanmakta >ldugunu, 
kanun layihas1mn ihzarmlan ev • 
vel Borsa nizamnamesfnin .etkik edi· 
lemiyecegi blldirilmiftir. 

Fmd1klar1m1z hasara uftrad1 
Ticaret Borsas1mn yapt1t1 bir tet• 

kike nazaran Trabzon mintakas1n • 
daki fmd1klar1m1z1n duc;ar olduiu 
haaarat miktar1 1ahilden oa bet ki· 
Iometre i~eride yiizde yet111iti bul • 
muttur. Rize mmtakasmd• hasar 
miktar1 azami yiizde k1rka ~1kmak-
tad1r. 

Ticaret Odas1 meclisinde 
diinkii miizakereler 

Ticarel Odas1 mecli1i diln mutat 
i~tima1n1 aktetmiftir. Ziraat Ban • 
ka111 miidiirii iken Devlet Banka.,ma 
intih p edilen Cevdet Beyin istifa • 
namesi okunarak kabul edildi. 

Oda kiitiiphanesi i~in gayrimel • 
huz masraflar k1amtndan 500 lira • 
n1n miinakalesinin icras1n1 lktisat 
VekA.letinden rica edilmesine karar 
nrildi. 1930 aeneai heaababm tel • 
kik eden miifetti,in raporu okuna • 
rak kabul edildi. Bu rapora gore O
dan1n aenelik varidab 165,918, ma· 
aarifi 165,818 lirad1r. 

Ticaret ve Zahire Borsas1n1n ye
niden 4 bin lira avans talebi kabul 
edilerek bu miktarm ihtiyat para • 
11ndan verilmesine ve te,rinievvel 
ayt i~inde bu parantn tahsiline ka • 
rar verildi. 

Oda idare lieyetinin talehi iize • 
rine mevsim sonu miinasebetile ya • 
ptlacak satuilar iirin mevsim sonu 
mart ve eylul aylar1 olarak tesbit 
edilmi,tir. 

~iirayi Devlet tetkik etmekte ol· 
dugu f1nd1k nizamnamesi hakkm • 
da Odan1n miitaleas1n1 aordugun • 
dan bu husuataki idare heyeti ra • 
poru okundu. 

Meclis heyeti idare raporunu ay
nen kabul etmi, ve ~urayi Dev ete 
gonderilmesine karar · vererek i~ti • 
maa nihayet verilmi,tir. 

M trD1f'lte v 
me lkte JP D ce IF©!® 

izmir'de talebe yurdu 
1zmir'de bu sene leyli mektep ih

tlyact fazla oldugundan Izmir mill· 
hakatmdan orta tahsili yapmak ii· 
zere 1zmir'e gelecek ~ocuklar iirin 
bir talebe yurdu tesisi diitiiniilmii' 
ve bunun iirin bir komite te,kil e • 
dilmittir. Yurt menfaatine bir gar· 
den parti tertip edilmi,tir. 

Dar lYI 01r lY1 n lYI lfD cQI ©l 

Edebiyat talebesi lzmir'e gidiyor 
Edebiyal Fakilltesi talebelerinden 

40 kifilik bir kafile bugiin saat 18 de 
Band1rma vapurile lzmir'e mtite • 
Teccihen hareket edeceklerdir. Bu 
talebeler lzmir'de bir hafta kalarak 
muhtelif tarihi mahallerde tetki • 
katta bulunduktan sonra avdet e • 
deceklerdir. Seyahate 20 hantm ta
lebe ittirak etmi~tir. 

a lfll lhl n ~al rr n a tr©l caJ 
inhi arlarda ikramiyeler I 
Maliye Vekaletinin inhiaarlarda 

aenelik ikramiyenin tevziini tehir i
~in emir verdigi yaz1lm1tt1. V erilen 
habere gore inhisar idarelerinin iki
ter 11.yhk muvakkat bUt~eleri, kill ha· 
linde Meclisten ge'<erek tasdik edil
miftir. Mu•akkat biit~elerde ikra • 
miye maddeai bulundugu bilahare 
nazari dikkati celbetmif, bunun ii • 
zerine tevziabn tehiri emredilmi' • 
tir. Bu idarelerin as1I biitc;eleri Biit· 
ire enciimeninden ve Meclisten ge • 
~erken bu mea'elenin de goriitiil • 
mesi muhtemeldir. Meclisten ge~en 
muvakkat biitcreler ahkam1mn na • 
s1l olup ta tatbik ettirilmedigi mu • 
lahaza111 Tarit goriilmekte ise de 
biit~e haricine c1kmamak 11artile 11ar· 
fiyat icras1na Maliye Vekaleti sa • 
lahiyettar goriilmektedir. 

M t\Jl'll: eiF@11"rrl lk 
;ok Gocuklu aileler 
~ok irocuklu ailelere yapda • 

cak yard1mlar ve verilecek madal· 
yalar, taaarruf dolaytsile gelecek 
1eneye tehir edilmi,tir. 

Kad1koy f1karaperverleri 
Kad1koy f'1rkaraperver cemiyeti 

kongresi yarm saat onda Kad1koy 
H. F1rkas1 binasmda toplanacakttr. 

Tamir edilecek camiler 
Evkaf idaresi bu aene bafhca iiir 

camii esash surette tamir edecektir. 
Bunlar Beylerbeyi, Laleli ve Orta • 
koy camileridir. Beylerbeyi'nin ta· 
mirab 8 bin, Lileli camiinin tami • 
rab 22 bin liraya ihale edilecektir. 

Ortakoy camiinin de r1htimlar1 
1500 liraya tamir ettirilecektir. 

Baytar mUfetti,i umumisi 
Hiikiimet hesab1na dam1zhk cinsi 

arap atlar1 almak i~in Bagdat'a git• 
mit olan Baytar Umumi miifettifi 
Adil B. ile riifekas1 Mardin'e gel • 
mitlerdir. Bagdat'tan ayg1r ve k1s • 
rak olarak ~ok k1ymetli hayvanlar 
mubayaa edilmittir. 

\S));asii~maf \ 
Fransa ve Merkezi 

Avrupa 
I •le I 

Merkezi Awupa'da •e Balkan'lar• 
da Franaa, ltalya Te Almanya ara· 
1mda muazzam bir miicadele devam 
ediyor. Bu ti~ devleti mua:IZ'amadan 
her biri bu yerlerde bakim olm k ve 
hi9 olmaz1a mevcut mevkilerinl tab• 
kim etmek i~in ~ahtiyorlar. Bu hu· 
susta Frans1z'lar c;ok ileridedir. (:iin· 
kll Franaa Balkan'larda ve Merk al 
Avrupa'da miihim iatinatgaha olan 
Kiic;iik 1tilaf ziimresinin •iyad 
iktisadi esbaptan dolayi dai1lmak 
tehlikesine maruz bulunduiunu IJO• 

rerek bu ziimrenin muahfazas1 ve 
takviyesi ic;in biitiin sermay ve 
kuvvetini ve aiyast nllfuzunu ve dip· 
lomasi kudretini 1 rfediyor. 

Ba,hca istih!!alih bububat Ian 
Romanya ile YugosllyYa'n1n tabit 
mahrecrleri Almanya olduiunu na • 
zari itibara alan Franaa, M. Brian'1n 

Avrupa Birliii taaaTI"urunu Te bu • 
nu viicude ir1karmak iirin Birlik ko· 
misyonunda ahiren ittihu: olunan 

baz1 iktisadi kararlara naile ittihaz 
ederek bu iki memleketin hububa • 
hna Franaa'da mahreg haz1rlamak· 
tad1r. 

Bunun ic;in Fransa kllbineai laznn 
gelen kanunlar1 haz1rlamaktad1r. 
Frans1z ziirra1 fiddetli mubalefet 
gostermediii takdirde bu kanunlar 
kabul edilecek ve bu 1uretle Roman• 
ya ile Yugo1layYa buidaylarin1 ear· 
fetmek iirin Almanya piyaaa11na bai• 
h olmaktan hayli kurtulmut olacak· 
t1r. 

Kii~iik hilaf1n en zay1f nokt .. 1 
bu ziimreyi te,kil eden ti9 devletten 
her birinin 1iyast endltelerinin l:iat· 
ka bafka olmas1ndad1r. Romanya 
hiikumeti, harbi umumlde Ru y ' • 

dah zaptetmt, oldufu zengln besa
rabya eyaletinln Romanya'ra aldl
yeti Sovyet hilkumeti t r Ftnd n 
kat'iyen tan1nmam1t oldufQnclan 
daima Moakova'dan ettdlf edl)'Or. 
YugoalayYa i3e Adriyatik mea'elele • 
rinaen dolay1 her zaman It lta'dan 
~ekiniyor. ~eko1lovakya'n1n kor • 
kuau i1e her taraftan Almatt mem • 
leketleri ile muhat oldufundan Al-
manya' dand1r. ~ 

l9te Fransa hiikumeti Kil9iik lti
lafin bu zay1f noktaa1n1 timdi tamir 
etmek iatiyor. Fran11z - Sovyet ikti
sadi harbine nihayet vermek lirin aon 
zamanlarda Paris'te Ru• murah -
haslar1 ile mUzakerat cereyan edi • 
yor. Bu milzakerabn arka11nda 1i
yasi diifiinceler oldutu e 'bu iki dev• 
letin ar11.Iar1ndaki siyaai mea1eleleri 
dahi halletmek i9in ~altthklan zan• 
nolunuyor. 

Bu zann1n dotru olduiunu Ir 
teren ortada bariz bir delil "nr: 
Fransa Hariciye Naz1r1 M. Briand ile 
~ekoalovakya Hariclye Nasira M. 
Beues, Romanya hiikumetini Besa• 
rabya mes'elesini timdilik bir ta • 
rafta b1rakarak Sovyet'ler ile diter 
mesaili muallakada itilaf etmeai ve 
iki komfu devletin araa1ndaki ta • 
bii miinasebah iade eyleme1i i~in 
tefvikte ve hatta tazyikte bulunmak• 
tad1rlar. 

Bu te,ebbUalerden anlat1ld1f1 •et> 
bile Fransa1mn Almanya'yi her ta
raftan tecrit ederek k1ak1vrak hat• 
lamak istedifi atikard1r. 

MUHARREM FEYZl 

Osm nl1 bor~lar1 
' ..... 

Biit~edeki lahsisat !fim
dilik ipka edilecek 

Hiikumetin Meclise teklif ettiii 
masraf biit~esine Oamanla bo~· 
lar1 i~in konulan bet milyon !00 
bin lirahk tahsisat enciimence 
ipka edilecektir. Hilkum tin bu 
paray1 Oamanh Bankaa1na yat1r• 
mas1 mes'elesi de, hamillerle ce
reyan edecek miizakerahn ~stet 
recegi seyre tabidir. Ce~en sene 
Paris mukavelesince tesbit edl " 
len senelik taksitin ii~te birini11 
Diiyunu umumiye emrine ban -. 
kaya yaltr1lmas1 Ankara'da va~• 
olan muvakkat anJatman1n netf<• 
cesi idi. Son defa Ankara'da baf 
hyan miizakerat talik edildi " 
ginden bundan sonra ltaaal ola• 
cak vaziyet hakkmda 'imdide~ 
bir hiikilm vermek lcabll deiilcl•fl 

!Ecc li"il ~~ii 1ni;ice h a1Fft n <di o 
Hus ticaret mOmessili 

• • • • .. ·1i Rus T1careb har1c1ye mumeas• 
M. Kodarovski temmuz iplidalariir
da Moskova'da toplanaca'k o1•" 
Rus harici ticaret miimeaailleri k01'~ 
gt"esine ittira~ etmek Uzere Ru•r•'>" 
aUmiftir. 



Halk F 1rkas1 te§kilib 
Umumi merkezde bugiinlerde 11 

muhtelif biiro teskil edil cektir 
' 

Ankara 17 (Telefonla) - F1rka umumi heyeti idaresinin bugiinlerde 
yapdacak i~timamda Firka merkezi umumisinde 11 biiro te~kili ile bun
(ann faaliyet tarz1 ve me1ai programlar1m tesbit edecektir. 

Soylendiiine gore merkez, bars, gen~lik, apor, halkm dilegi, nizam· 
name ye diier bir ka~ eaash biiro te,kil edilecek ve bunlar muayyen 
bir program dahilinde ~ahfacaklard1r. 

Halk F1rka11 merkezi umumiai yakmda eski Tiirk Ocag1 binasma 
nakledilecektir. 
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Eski Reisicumhur 
M. Dumerg: << Art1k 

tulm g ihtiy c1m 

benim unu .. 

var ! >) diyor 
Parie 16 (A.A.) - M. Dumerg'in l 

kendieine inzivagah ittihaz etmi, 
o1duiu Tournefeuille'ye bir c;ok ga· · 
zetecller ve fotofrafc;11ar gelmi,tir. 
Bir ~ok klite1er ahnmitbr, bun1ar 
eab1k Reisicumhurun mutat tebes • 
siimiinii zayi etmemi' o1duiunu gos· 
teriyor, maamafih hie; kimse ken • 
disile miilakatta bulunmaga mu • 
Taffak olamamitbr. M. Dumergue, 
her tlirlii milllkattan kat'iyen ic;ti· 

yeni bir Dev]et Reisi var. ~imdi arbk 
onun aozlerini, tav1rlarm1 kaydetme· 
lisiniz. Matbuabn dikkat ve ihtima· 
mma yaln1z onun hakk1 vard1r. Hie; 
kimsenin halefim ve dostum Doumer 
kadar buna liya ati yoktur. Onu bu 
en bUyiik devlet makam1na 
gelmif gormekle memnunum. Onun 
vazifesini bUyiik bir liyakatle ifa e· 
decegine kaniim.» 

Bu s1rada kendisine fOyle bir sual 
soruldu: 

nap edeceiini IOylemit ve ancak fU c:Ya siyaset? 
aozleri aoylemek ic;in bu kararindan Eski reis cevap verdi: 
biraz feragat etmittir: c:Asla! Benim istirahate ve unu· 

c- Arbk benim itim bitti. ~imdi ·tulmaga hakk1m var!> 
-·-'""""'""""""''"""'""lllllllllllllillllltlililillliffllilillllillllillillllllllllllllllnlllllUUUHUmHouuuu"'""""'• •• 

Yaz ve kif 

~ark'ta kar, garpte 
s1caktan olenler var 
Paakol 16 (Kars ciuarinda bir 

kasaba) - o~ giindenberi kar 
,J'l'!S'~f'. E~•r"-' eol,alar lruntl • 
'Ju, paltolar giyilcli. Hararet na
k,. on derecededir. 

Izmir 16 - Burada s1caklar 
tiddetini gittik~e artt1r1yor. Bu
giin hararet golgede 32 derece 
idi. 

Mal.atya'da yagmur ve dolu 
Malatya 16 (A.A.) - Bir haf

tadanberi her giin yagmur ya • 
g1yor. Yagmur, afyon mahsulii -
ne yar1 yar1ya zarar vermittir. 
Diin yagan dolu Malatya'mn ti
mali garbisindeki koylerin bag 
ve bah~eleri ile mezruattm f ena 

1alde zedelemi,tir. Dolu irt 
bir f1nd1k buyiiklugiinde diiy..11iit· 
tiir. 

Milano'da sicaklar 
Milano 16 (A. A.) - ~iddetli 

s1caklar devam etmektedir. Bet 
tetemmii1 vak'aat kaydolunmUf· 
tur. 

'lmendifer tarifeleri 

r 

Ankara 17 (Telefonla) - Yeni 
tarifeye nazaran Ankara • 1stanbul • 
Adana • Haydarpafa hatlar1 ara • 
11ndaki timendifer Ucretleri yiizde 
yirmi nisbetinde yUkaelmittir. Ev • 
·velce Ankara'ya kadar birinci mev• 
ki 21 lira 54 l<uruf iken timdi 26 lira 
84 kuru, olacakhr. Buna mukabil 
Ankara • S1vas tarifesi 35 liradan 26 
lira 89 kuru~a diismUstiir. 

EDEB1 TEFRIKA : 1 

KOKAiN 
Yazan: AKA GONDOZ 

BA~LANGIC 
Ba romanrn adin1 okuyanlar 

belki kallii bir ahUikfilrga, ya • 
hut pa1l1 bir hJzis11hha oiiit~ii
liiiiin• yellendigimi zannede -
ceklerdir. 

Fakat hakikat bambafkadrr. 
Kokainin mahiyeti, zararr ve-

Jla laydcui, '"'" veya busu ile 
romanrn hi~ miinasebeti yoktur. 
lstiyen kullanrp peri,an olur, di
liyen r•ddedip normal insanlik -
ta kalir, ikisi de beni hi~ mi hif 
olakadca etme:i. Mademki her • 
ltesin akli kendi kalata11nin i -
~inde clurup daruyor, onu 60 • 
falln!akta, bulandirmakta mana 

Deniz f acias1 
Geminin batt1g1 yerin 
bulunmas1na ~alt~1byor 

Saint. Nazaire 16 (A.A.) - De· 
niz, aahile bir c;ok naa~lar ve kad1n 
c;antalan, yakahklar, kunduralar, 
bir ~ocuk arabas1 gibi tiirlii tUrlii et· 
ya getirmi,tir. · 

Felaketin hu zavalli enkaz1 ka· 
yalar veya kumlar iizerinde yat • 
maktad1r. Tahlisiye gemilerile ro • 
morkorler enkaz lizerinde baz1 ka
zazedeleri bulmak iimidile bofuna 
dolasmaktadtr. Y arm saat sekizde ge 
mini~ batt1g1 yerin bulunmas1 ii;in 
tarama ameliyah yap1lacakhr. 

Ankara'nm su ihtiyae1 
Ankara 17 - Ankara ii;me su 

ihtiyacm1 temin ii;in biiti;eye 400 
bin lira tahsisat konulmuttur. Bu 
para ile biiyijk bir depo yap1lacak
t1r. 

Hariciye Vekilinin cevab1 
Ankara 17 (Telefonla) - B. M. 

Mec1isinin cumartesi gilnkil ic;tima· 
1nda Hariciye Vekili Tevfik Rilstii 
B. lzmit meb'uau Siileyman S1rr1 Be· 
yin istizah takririne cevap verecek· 
tir. 

F rans1z kabinesi itimat reyi 
ald1 

Paris 16 - Yeni Laval kabinesi 
bugUn meclisi meb'usan huzuruna 
i;tkarak yeni Reisicumhur M. Du • 
mer'in bir mektubunu okumui;tur. 
Bundan sonra M. Franklen Buy • 
yon'un verdigi bir takrir iizerine si· 
yaseti bariciye bakkmda cereyan e• 
den milzakerattan sonra kabineye 
261 reye kar;n 312 reyle beyan1 iti
mat edilmi,tir. 

ne? Kanun 11aziligi ile de ihtisas 
fie iftigalim yoktur. 

E-.rin ( Kokain) adrnt alift, 
mevzuunun mihverini lefkil et -
mesinJendir. Ve bu adi ben bul
madim. Asrl 11aftiz baba11, eae -

rin esas itibarile sahibi olan zat • 
tir. (Kokain) in ~erfevesini ~i • 
zen, le.rokisini yapan noktalarrni 
bfriktiren bir arkadasrmdir. Ve 
romam bizzat ya,am'r,tir. F akat 
yazictlikla pek i~tigali olmadigr 
ifin yazmaktan fekinmi,tir. 
Ba~indan gefen bu hetn karr • 

!}tk, hem hazin maceramn karan
likta kalmasrna gonlii razi olmi· 
yan dostum, onlari bana vermi~
ti. 

Anemik miinekkitlerin ne di • 
yeceklerine bir dela daha ehem
mlyet vermiyerek canrm ve key -
lim nasil isterie oyle bir roman 
meydana getfrdim. Bunda dQ. ce
aaretimi, beni seven biiyiik kari 

·..-.-~==~=-~==!!!!!!!=~~ Cumhuriyef ~======================~~==~=='"'!!"!==~- :. s 

Hava kongresi 
I ··- I 

Biikre,'teki i~timada 
nelere karar verildi? 
Bir ka~ giin evvel tehrimizden 

ge~erek Romanya'ya giden ve 
evvelki giin tekrar istanbul'a dO
nen M1s1r T ayyare Cemiyeti u • 
mumi katibi Kemal Vivi Bey diin 
kendisile goriiten gazetecilere 
Biikret'te toplanan beynelmilel 
hava kongresi hakkinda su iza • 
hatt vermittir: ' 

«- Kongreye Tiirkiye de da
hil oldugu halde 32 muhtelif 
memleketten 72 murahhas itti • 
rak etmittir. 

Bu kongrede son zamanlarda 
elde edilen beynelmilel tayyare 
rekorlar1 tesbit ve tasdik edilmit· 
tir. Bundan batka, tayyarecilere 
biitiin memleketlerden serbest~e 
ge£ebilmeleri i~in beynelmilel 
birer karne verilmesi takarriir et· 
mittir. Her murahhas kendi hii. 
kiimeti nezdinde bu hususta te • 
tebbiisatta bulunacakttr. Kon • 
grede turizm nizamnamesi o • 
kunmut ve son zamanlardaki te
rakkiyat neticesinde elde edilen 
motorsiiz tayyareler hakk1nda 
baz1 miizakereler cereyan etunit
tir. Turizm tayyareleri hakkm
da mevcut telsiz telgraf ve fo -
tograf memnuiyetinin ref'i i~in 
hiikumetleri nezdinde tesebbii • 
aatta bulunmaga karar v~rmit • 

lerdir. Bir miiddet evvel ltalya'dan 
Amerika'ya U£an ltalya Hava 
Naz1r1 ceneral Balbo'ya kongre
ce alttn madalya verilerek taltifi 
takarriir etmistir. » . 

i, Bankasm1n Gazi Antep 
,ubesi diin a~dd1 

Cazi Antep 17 (Hususi) - ft 
Bankas1n1n Gazi Antep fUbesi bu • 
giln Miidiri Umumi Mahmut Celal, 
meclisi idare azas1ndan meh'usumuz 
K1hc; Ali ve lzmir meb'usu Osman· 
zade Hamdi Beylerin ve vilayet er· 
kan1n1n buzurile ve parlak mera • 
simle kiifat edilmi,tir. Bu miinase• 
betle nutuklar soylenmiftir. Mem • 
lekete iktisaden pek miihim ve bii • 
yiik yard1m1 dokunan lt Bankasmm 
Gazi Antep'te de tube ai;m1;i olma • 
11 hurada halk1 pek c;ok sevindir • 
mi,tir. - SAMt 

Ratit R1za hey' eti Edirne'de 
Edirne 17 (A.A.) - Yunanis • 

tan'dan muvaffakiyetle donen Rafit 
R1za ve arkadaflar1 dUn tehrimize 
l'elerek Cumburiyet sinemas1 bah • 
~esinde temsillerine batlamtftlr. 

Ratit R1za Bey burada be11 temsil 
verdikten sonra 1atanbul'a donecek
tir. 

~ark villyetleri mahsulatl 
Trabzon 16 (A.A.) - $ark vi • 

layetleri hayvanah ile yumurta ve 
meyvalarm nefaaet ve tazeligini mu
hafaza auretile ibrai; edecek tesisat 
viicude getirmek iizere bir milyon li· 
ra sermayeli bir tirket te,kiline te • 
11ebbiis olunmuftur. Bu tirkete hiiku
metin 200 bin, lira ile i~tirak ede • 
cegi, Trabzon'un 200 bin, Erzu • 
rum'un 300 bin lira ile dahil olacak· 
lart ve diger kasabalar1n da ceman 
300 bin lira temin edecekleri vado · 
lunmu\ltur. 

Trabzon'da bahkyag1 ihracatt 
Trabzon 16 (A.A.) - Trabzon 

bahkyag1 fabrikas1 kiilliyetli ihra • 
cat yapmaktad1r. Fabrika, bahk de· 
riai iatihsaline de i;ahtmaktad1r. 

kiitlesinin tiikenmeden artan mu
habbetinclen aldim. 

Dikmen mart 1931 

AKA GONDOZ 

BIRiNCI F ASIL 

Ankara barlarmm tarihi 
1922 sensine kadar Ankara' da 

barlar portatifi. 

0 tarihe kadar hiitiin memle • 
kette i'rki de yasakti. 

Portatif bar I arm bir f evkala -
deligi yoktu. Konya'mn oturag1, 
Kastamonu'nun perdesi neyse 
Ankara'dakiler de atait yukart 
o idi. Y almz bir farklart vardt. 
Ba,ka yerlerdeki portatif bar • 
larm ~e~idi bir, fakat Ankara'da· 
kin in nev'i ii~tii: 

Yiiksek tabakamn hara, me • 
mur sm1fmm bar1 ve esnafm 
bar1 .. 

Yiiksek tabaka her tiirlii artisti 
bulup bulutturmaia muktedirdi. 

L.ATIFE: 

Bizim kOy 
Tren cesim bir karga ~iftaneai 

i~inde durur: Bak1rkoy istasyo
nundasm1z. Her katar kuzgun 
kiimelerinin kara haberlere ya
ratan ac1 yaygarasile kartilamr; 
ve o, kurum renkli ku,Iardan te
penize aanki istavroz bi~iminde 
matem golgeleri elenir. 

Mevkif ten ~1kar ~1kmaz sol a 
donerseniz ilk ayak basacagmtz 
miiessese «Bak1rkoy park1» d1r. 
F akat pertevaiiziiniiz yammzda 
oJmah ki bunu gorebilesiniz, zira 
hurdebinidir. Maamafih eb'adtna 
bak1p ta hor gormiyelim: Buraat 
kasabanm belli bath sevda mah
fili imit; hemen biitiin besleme
lerle toy kiilhanilerin kalp rabt· 
talart burada diigiimlenir ve bu
rada ~oziiliirmiif. Diyorlar ki: 
lkindiden aonra buraya igne at • 
aamz yere diitmez, bir me.sum 
yiiregin ittiyak damarma 1apla
n1r. 

Aktam trenlerinden botalan • 
Jann biiyiik kism1 esnafttr; ve 
Karaman'hlara mahsus ttknaz 
giizellige ittirak ederler. Miiki· 
lemelerinde « g» ahengi alan 
«k» Jar bir nevi dudak ziyneti -
dir. Hepainin memnun ve aiyah 
gozleri: 

«Param £og! Arzum yog!» 
Der; ve yiiksek kazan£larm eel • 
bettigi miisavats1zhk i£inde ok • 
siiriikJeri biitiin koyii sarsar. Ma
amafih diger komtular1m gibi 
onlar da ciimlei asabiyeleri ga • 
yet rakit zatlardtr. Feveram Ba
k1rkoy'iinde iki unsur temsil e • 
der: Bardaklarda gazo~lar ve 
riizgarh havalarda sokaklarm 
tozu ... Buna mukabil, baktmz, 
kedilerimiz son derece hi~m • 
d1rlar: Koy halk1 guya olanca si· 
nirlerini onlara ferag etmitlerdir. 
Bu kadar kavgacr pisipisiler sa-
01r1m ki diinyamn ba11ka hi~ bir 
yerinde goriilmez. Hepsinin ti • 
tiz postlart her an ofkeyle ka • 
bar1k durur. Hangi aym hangi 
saatinde hangi 1okag1m1zdan ge~
seniz tenhahgt dolduran acr, kes
kin ve tehditli miyavlard1r. Neyi 
payla~am1yorlar, anhyamad1m 
ki... Guya gittik~ tiddetlenen 
a~hk!ar1 arastnda daima bir taze 
ciger auh durur ve baz1 haklarm 
ancak kuru haraza ve fiddetli 
yaygara ile kurtardabilecegini 
anlam1tlard1r. 

Hayatm tenevviiiinii gormek is
tiyen Bak1rky'iinden uzak ge~
melidir. Bizim koyde yalmz bir 
tek tiirlu yafaY•t bulunur ki bu
na, miilga terkip usulile, «tuyurii 
ehliye mai~eti» diyebilirim. Gii
net ufkun otesine ge~ti mi, hepi· 
miz guguklu saatlerin ku,lar1 gibi 
i~eri ~ekilir ve kap1m1z1 kapanz; 
ve art1k ertesi giine kadar her 
horos kendi ~oplilgi.inde uyur ve 
her tavuk kendi follugunda se -
mirir ... But.:::-la misafirlik ve zi
yaret yalmz seneha,larma ve bay
ramlara mahsus vak'alardtr. Adi 
giinlerde her evli kendi evine gi
rer ve hi~ bir pavurya kabuiunu 
ta111rmaz. Koyiimiizde zaman ma. 
kine dikitine benziyor: Ezelde 
sokiilmege ba~lam1~ ve arhk boy. 
le devam edecek, muttarit, mut
tarit. muttarit .•• 

Vektile Y unanistan' da «me•-

Onlar i~in a1kmt1, zorluk yoktu. 
istedikleri zaman, istedikleri yer· 
den, mahalleden veya memleket
ten istedikleri ya,ta, cinste ve 
~apta artist getirirler ve iste • 
dikleri salonda bar kurarlard1. 
Hem bu £Ok def a gayet ucuza 
mal olurdu. Rus altmlart heniiz 
piyasadan at1rtlmamtfb. Bir ~ii 
Rus altmma yedi Turk kig1d1 
fark konmustu ve herkes bu f ark· 
tan memnun'du. Ahmverim kolay 
ve aerbestti. F akat bu altinlarm 
is tan bu I' da piyasa k1ymeti on ile 
on bir lira arasmda idi. Bir ~ok 
bar mes' elesi bununla hallolu • 
nurdu. 

Y edi liraya toplanan bin altmm 
geliri, tat abp kol yorulmadan 
ii£ bin kai1tt1. Bin tanesini ortaya 
dokebilenlerin cebi; ~anta11 le
piska, kumral, aiyah, mahmur, 
ince, tavh, lenfatik, isterik, pel
tek veya fakrak kad1nlarJa dolma
sm da benimle mi dolaun? Tango, 

Yazan: CENAP ~EHABETIIN 

taiye» filezoflar1 varmit ki ge • 
zerek diitiiniirlermif. Biz, Bak1r· 
koy'liiler, onlardan degiliz. Uyuk
hyabilecegimiz yerlerde otururuz 
ve oturdugumuz yerde yalmz olii 
fikirlere yanat1r1z, o da dirilive
rirler korkusile nef esimizi tuta
rak ve ayaklar1m1zm ucuna basa
rak ! • Dogrusu baflar burada dii
tlinmekten ziyade takke giymek 
i£indir ve koyiin havas1 gotiirme· 
digi cihetle tef ekkiir bat agr1s1 
verir. On sene evveJ «Taksim» 
den taftnan bir zat diyordu ki: 
«Bu koy benim ufkumu sondiir· 
dii. ~imdi arzm dondiigiine bile 
inanacag1m gelmiyor. Hele mer
kezi alef olmasm1n benim zihnim
ce imkam kalmam1Sttr ! » Ve ni
~in buraya geldigi~i soranlara: 
«Ne yapay1m, dedi, feytanm bir 
kerameti eseri olarak biitiin dur
gunluga istidad1 olanlar bura
da bulufuyorlar!» Filhakika ha
reket burada pek s1k goriinen bir 
hidise degildir. Yagmursuz giin· 
lerde kasabamn sokaklarmdan 
Marmara'ya akan saf bir boa • 
luktur; ve cadde burada sa~ki 
toz cereyam i~in a£1hr. Bizim 
koyde ayaklar gezdirecek is -
karpinden degil, oturmaga tefvik 
eden pantofladan hotlamr. Bana 
oyle geliyor ki bizim koyliilerin 
ikiter degil, k1rkar ayakJar1 da 
olsa k1m1ldam1yacaklar ve tesbih 
bocekleri gibi topuklarm1 kar1n
lar1nda tophyacaklar. Y az giin
lerinde giinetin gokyiiziinden 
nurani uzanan: «Kalk!» Emri 
bile bizi harekete getiremiyor. 
Diger cihetten bedenen takuli 
olsak ta ruhlarim1z tesviye ruhu 
gibi ufka miivazi durur ve bu • 
lutlar1 sanki yathg1 yerden takip 
eder. Biz Bakirkoy'liilerin, yiik • 
selme iddiamtz ancak cigara du
manlar1m1zda hissolunur, o da 
galiba ar,1alay1 oksilrtmek h;in ! . 

Koyilmiizde yiiksek olarak 
sema 'fe giizel olmak iizere de 
tabiat vard1r: Fakat onlarin yii
ziine de bakan yok. Kainatm si
irlerile pencere arkasmdan m~st
oluruz, fef af kavanozlarda re£el 
seyreder gibi. Ve bak1lm1ya bak1l
m1ya zavalh koy semas1 insan na
zarma o kadar yabanc1 olmuf ki 
hangi gece bir buluta goziim kay
sa guya hayretini ifade i~in ke -

· narmdan bir y1ld1z diifer; bak -
makta tsrar etsem korkuyorum ki 
eflak ho,alacak ! 

Bizim koyiin havas1m methe -
derler: Hakikaten uykusuzluga 
karfl birebirdir. Burada herkesin 
ahvali ruhiyesi esneyifinden an
la91hr. Biitiin kaza halk1 cibin -
lik dedigimiz sivrisinek siizgeci 
albnda riiya alemine gocsmek ic;in 
son treni zorlukla bekleriz. Bizi 
en ~ok miitehayyir eden mahluk 
piredir. 

Gece uyumaz, giindiiz uya -
mkhr ve giiniin her hangi bir sa
atinde kametinin ii~ yiiz misli 
yiikseklige s1crrar. Bizim hayab -
m1z onunki ile taban tabana zit· 
br. 

F ena yaflyoruz mu diyecek • 
siniz? Belki, Jakin buna taviz o· 
larak ta ~ok yafamak iimidin • 
deyiz, papazlar gibi ! 

CENAP $EHABETTIN 

fokstrot, timi, ~arlston;piftarJarmt 
heniiz lstanbul'un mahdut mmta· 
kalarma gondermitlerdi. Onun 
i~in portatif barlarda £ifte telli, 
bahriye, minnof, telgraf in telleri, 
Ankara kotmas1, zeybek, sepet~i1 
oglu, Yozgat havas1, kara kuf, 
~artamba, y1ld1z gibi danslar ve 
havalar moda idi. 

E1ki kaba usuller kalkm1fh, 
bu oyunlar hep kadmh, erkekli 

oynamrd1. 
Vi1ki yeni yeni i£iliyordu. Sif

tah edenler once lezzetinden, ko
kusundan hoslanm1yorlard1 ama, 
fiab yilksek, 

0

kibar i~kisi oldugu 
i~in zoraki begenir goriiniiyor -
lard1 

Yiiksek t bakadan artaka -
Ian veya begenilmedikleri i£in 
kadro harici edilen artistler me -
teliksiz tabakanm mah olurdu, 
yani memurlarla kli~iik kazan~h 
aen~lerin. 

Bu tahakada imece ve maaraf 

HEM NALJNA 
MIHJNA 

Acaba? 
.$ehirde insanlarm evleri otu· 

racak halde degildir. Belediye 
miikecnmel inek ah1rlar1 yaph • 
rir, o kadar ki ~ehir halk1mn bir 
£Ogu, inekleri k1skamr. 

~ehirde insanlarm yatbg1 me
zarhklar birer virane halindedir. 
Belediye, miikemmel hayvan 
mezarhklar1 yapbrmaga karar 
verir; o kadar ki tehir halk1n -
dan bir k1sm1, oldiikJeri Zaman 
hayvan mezarhklar1na gomiil -
mek i£in vasiyetname yazacak -
lar ... 

.$ehirdeki veremlileri yab
racak biiyiik hir sanatoryomu ol-
m1yan Belediyemizin, pek yak1n
da bir de hayvan sanatoryomu 
yaphrmaa1 da imuhtemeldir. 

Acaba Istanbul Belediyesi, Hi· 
mayei Hayvanat Cemiyeti mi ol
du, dersiniz? 

Manisa hapi anesi 

31 ki~inin ka~bg1 bu 
hapisane pek harapbr 

Manisa hapisanesinde vuku bu. 
Ian firar hadisesi hakkmdaki 
tahkikata devam ediliyor. Fira
rilerin bir hafta i~inde tiinel a~
maga muvaff ak olduklar1 ve cs•· 
kan taf ve toprag1 yataklar1 al
tmda saklad1klar1 anla~1lm1~br. 
Miideiumumilik Adliye Vekale • 
tine bu hususta bir rapor gon • 
dermittir. Ka~aklardan Palab1 -
y1k Mehmet ve Mustafa oglu tz. 
zet hapisane i£inde bir derebey
lik hiikiim siirmekte oldugunu 
soylemi,lerdir.50-60 aene evvel ys. 
ptlmu; olan bu hapisane maili in· 
hidam hir haldedir. S1hhi ve fen· 
ni ~eraitten ta.;;a~ile mahrum 
olan bu binada bulunan 680 mev· 
kuf ve mahkumun g1das1 giinde 
verilen siyah ve camur gibi bir 
ekmege miihas1rdir. 

Mani a a isanesi firarilerin
den biri yakaland1 

Izmir 17 (Hu. Mu.) - Manisa ha
pisanesind n firar edenlerden Izmir' 
de borekc;ilik eden Van'h Murat oelu 
Nazmi Pmarbati'nda jandarma ta
raf ndan yaka land1, buraya geti • 
rildi. tfadesinde, yan!nda 15 seneve 
mahkum Anl·ara'h Kiirt Mehmet ve 
Erzincan'h Hakb oldugunu soyledi 
B iki firarinin takibine basle. mt~· 
tir. 

lzmir'd i i k dm i i ara 
te ebbiis etti 

izmir 17 (Hu. Mu.) - iki<;e!me
lik'te m• kim Nazife Hamm 1iibliime 
ic;erek, E\\refpata'da mukim Eminc 
Hamm tahancay1 go3siine stkarak 
intihara tesebbiis etmHerse de ku•" 
tar1lm1 I rd1r. Emine · Hamm1n ya
ra1n a tr tr. intihartn sebebi mec; . 
h1 ldur. 

~e me m lmUdUrUne i~ten 
el~ek irildi 

tzmir 17 - <;e;;me malmudiiril A· 
Sim Beye, bir miibadile teffiz edilen 
han i~inde yolsuzlugu goriildiigun· 
den, i\lten el i;ektirilmi;;tir. 

boliimii biitiin intizam1 ilo hakim· 
di. Mesela Ajans miidiiriinlin e
vinde bar kurulacak, icap eden· 
Jere haber verilir, herkes yiye • 
cegini, i~ecegini getirirdi. Y almz 
artistlerin yiyecekleri, i~eceklori, 
yatacaklari, ve baz1 defa da giye
cekleri ortadan ~1kard1. Bu 
artistler ~ok namuslu, ~ok 
kihar ve insan kadmlard1. 
Nihayetsiz, kartilikh bir kre· 
di vard1. Meteliksiz adam ha 
kerdi vard1. Metelik1iz adam ha 
deyince koynundan bir deate ban· 
knot ~1karamaz. Boyle miitkiil bir 
vaziyette kalan bar halkma kar~r 
artistler hemen veresiye mua • 
meleaine batJarlard1. Cok defa 
rnoratoryom ili.n edilirdi. Y almz 
bu kredi mu melesinin iskontosu 
ve faizi vard1, ki bu da krediyi a· 
~anm yiyecegini ve bar1n1p ya • 
tacag1 yeri temin etmekten iba • 
retti. 

(llla'badt var> 
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Ge~enlerde matbaada yaza ya· 
zarken odama temiz yiizlii boynu 
biikiUc bir gen~ girdi: 

- Efendim, dedi, lise mezunu
:·um. Altt aydir oeteye beriye haf 
vurdum. Hi!< bir if bulamadam. 
Onceleri 1abahleyin Dariilfiinuna 
devam edip ogleden sonralara hir 
yerde !<&latmak istiyordum. $i?1di 
Oariilfiinundan filan vazge<;tam. 
Giinde on iki saatte olsa almmm 
terile kendimi ge<;indirmek isti
yorum ! Sizin bildiginiz yerlerden 
birinde bir it varsa lutfen heni 
ta vsiye edin ! 

Matbaayi diifiindiim. Diger a • 
li.kadar oldugum miiesseseleri 
zihnimden ge<;irdim. Bu gence 
miinasip bir vazife, bir ho~ yer 
hatirhyamadam. 

0 zaman akhma bizim « Y erli 
m.a1lar pazar1» miidiirii Siikrii B. 
geldi. Orada tezgi.htarhk mez • 
gi.htarltk her halde bir yer bulu
nur. 

Derhal kalemi ald1m. $oyle 
tumt•u·akh bir mektup kaleme al
d1m. Sonra delikanhya: 

- $iikrii Bey, dedim, bak ne 
feker gibi adamd1r. Sana muhak
kak iyi bir yer temin eder? 

'f. J(. J(. 

Bir ka<; giin sonra yolda ~iikrii 
Beye r&sS!eldim. 

- Ha. birader. dedi, mektubu
nu getiren ~enc ii;in maatteessiif 
bir ,ey yapami!.dtm. Ciinkii hie; 
bot yer yoktu. Fakat eline bir tav· 
1iye verip bizim brtnkanm miidiri 
umumi muavini Ali Sarni Beye 
gonderdim. 

Biraz ifin petini b1rakhm. 
Bir giin Karakoy' deki lokan • 

tada Hamdi B. e tesadiif ettim. 
- Azizim kiisura bakma, de

d i, o genci bir yere yerletlirme • 
dik. Fakat Banka Kommerc;iya • 
la ttalyanada bir dostum vardt, 

ona gonderdim. Her halde o bir 
lley k1v1rir .. 

Aradan iki ay gec;ti. Ne gen<;· 
ten, ne de e,ten dosttan bir ses 
sad a yok. F akat diin elinde bir 
mektupla tekrar c;akageldi. Kendi 
kendime: 

- Oh, dedim, c;ok tiikiir c;o -
cuk bir tarafa kayrtldt galiba ! 
Her halde bu elindeki mektupta 
bana onu ha her verecek ! 

Zarfa &!<mca hir de ne gore -
yim. Mektup d" · ~ dogrusu tav
siye bizim «;ang ve zindan or -
manlar1 katibi lum1s1 Cevat 
Cemal Beyden de iii mi? 

Zavalla gene; B.:.i.nka Kommer
~iyala italyana'dan sonra bet on 
kap1 daha dolatmif. 

En nihayet Cevat Cemal Bey 
matbaay1 ve beni hattrhyarak 
kiillii fey'in yerciii ila aslihi, ba
na gondermi,. 

Aziz dostum nerden hilsin, ilk 
tavsiye tetebbiisiiniin benden 
c;1khgm1! 

Soldan saga ve yukar1dan 8.§ag!ya: 
1 - Toprak siirahi (5), Bir nevi h~l l5) · 
2- Nida (2). 

3 - Cam test! (6), Ylld1z (2). 
4 - Su (2), Kmmz1 bir ii;kt (5) 
'S - Yalanc1 manzara (5). 

6 - i~ki kab1 (4), Miikemmel (3l. 
7 - Su yolu (3), Renk (2). 

~ - Meyan (3), Me§in su kab1 (5). 

9 - i11Iek, u~ak de~il ( 4). 
10 - Kelp (2), Bir cins ot (6). 
11 - Gol C3l, Su ta§1yan (4), i;;ikar C2l. 

.J 1 t•tl11111111flllllllllllfflfllllllfl1Ulfllllllllllllllltlll111flllltllllUlllll•1~ 
Bir hafta sonra Ali Sarni Beye 

telefone ettim: Ahmet Hidayet f ~~©>Ir i 
I ~•u llllllllltlllll111111111flllUllllU11111111HllllllllllllllllllllllllfUllll1111 r 

-M-ec-l-is_e_n_c_ii_m_e_n~le-r-in_d_e_/ __ 1_2_s_e!"'"n-e-li-k-if-ti-ra-k-!~ Ayintraht maolarmda kulUpler 
zarar ettiler 

<Blrinei sahifeden ma.bait> 

vergiai layiha11 iizerindeki tet -
kikatina devam etmittir. Encii -
men, lktisat enciimeninde layi -
ha ya iii. ve eclilerr bir c;ift kotum 
hayvani olanlarm vergiden is -
tiana11na dair olan hiikmiin sui 
i1timallere yol a!<ar diitiincesile 
kabul etmemit ve buna mukahil 
vergi nishetlerinde baz1 tenzilat 
yapmttbr. Bu tadilata nazaran 
mandadan almacak vergi mik -
tan bu sene ic;in 150 ye ve 1932 
1eneainden itibaren 125 kurufa, 
11g1r doksan befe, koyun ve k1l 
kec;i 932 aeneainden itibaren tat
bik edilmek iizere elliye, domuz 
iki yiize tenzil edilmittir. Deve 
i!<in li.yiadaki vergi miktar1 ay
nen ipka edilmittir. 

Miizakereai hitam bulan mu -
amele vergisi projesin1 tabedile
rek azaya verilmittir. 
Hu.c;u.~i idarelel'de tasarruf 

Ankara 17 - Dahiliye Veki.leti 
hu1u1i idareler biitc;esinde de ta
aarruf yapmag1 diitiinmektedir. 
Vekalet is'ari ahire kadar, mun 
hali.ta m~mur tayin edilmeme • 
sini viliyetlere bildinnittir. Hu
susi idareler but<;esinde yap1la -
calc taaarrufun yiizde yirmi rad
desinde olma11 muhtemeldir. Bu-
na nazaran taaarrufun mecmuu 
10 - 12 milyon lira kadar olacak
tu. 

Arazi ve musakkafat 
vergileri 

<Birinci sahifeden mabait ) 

olan ltalyan mektebi talebesin -
den bir han1mm terciimanhgt sa
yesinde Emine Han1man mace -
ra11 anlat1lm1ttlr. Emine Hanam 
!<Ok giizel italyanca konutmak • 
tad1r. 

Emine Hamm, Izmir' de bir ga
zeteciye maceras1 hakkmda •u 
izahall venni.,tir. 

«- Ben izmir'li Ali Beyin k1 -
z1y1m. Baham ve annem hepsi 
oldiiler. ~imdi yalmz ~e.me'de 
bulunan bir erkek karde.,im ol -
dugunu haber ald1m. Kii~iik yaf· 
ta naul Venedig'e gotiiriildiigii
mii hattrhyam1yorum. Orada 
dogruca bir kiliseye 1ittik. Bu 
kilisenin yamnda bir din mekte
bi vard1. Papaslar bana s1k s1k 
dinimi degi.,tirmemi 1oylediler. 
Ben kabul etmedian. Nihayet ki
liseyi terketmege mechur oldum. 

Kiliaede hulundugum s1rada 
karttmaza gelen biiyiik bir bina
da oturan Biirino Kanoni ismin
de bir gen~ benimle evlenmek ia
tedigini soyledi. Ben de: 

- Ben Tiirk'iim, siz italyan • 
san1z naad evleniriz, dedim. 

Bir giin bah~ede geziniyordum. 
Bu gen~ gel di ve dedi ki: 

-Sen ltalyan olursan iyi o • 
lur buradaki meraaimi kanuniye 
dairesinde evleniriz. 

Ben bu teklifi tiddetle reddet
tim. Mukabeleten dedim ki: 

- Ben ltalyan olacag1ma siz 
Tiirk oluraunuz lzmir'e gideriz. 
Tiirk kanunu 1medenisi dairesinde 
evleniriz. 

Galataaaray'a da, Fener'e de 
maglup olan Alman'lartn Ayintraht 
tak1mile yap1lan mac;:larm hesab1 go
riilmiittiir. 

1196 lira G. Saray mac;:t ha.111lab 
787 > F ener mac;:• ha.111Tah 
1983 » Y ekun 
1983 Jira ha11lata mukabtt fU ka-

dar maaraf olmuftur: 
1680 lira Alman tak1mma iicret 
396 » vergi ve riiaum 
221 > ziyafet ve saire 
2297 > Yekun 
Baz1 ufak tefek masraflan da i

lave edince kliiplerin ve stadyom i
dareainin zaran 374 liraya balig ol· 
rnuftur. Her mac;:m Yunan mac;:lan 
gibi bir iki bin lira haatlat b1rak -
mad1g1 anla9tl1yor. 

Izmir spor sahas1 
Izmir 17 - Emvali metrukeden 

olan Alaancak apor saha11run Mu
hasebei huauaiyece istimlakine te . 

· tebbiia edilmittir. 

Carnara, rakibini nak avt etti 
Nevyork 16 (A.A.) - Carnara, 

irlanda'h bokaor Pat Redmond'1 bi-
rinci raventte nakavt etmittir. Horos 
11klet ,ampiyonu bokaor Al Brown, 
lngiliz tiiy 111klet tampiyonu Cutb-
bert taraf1ndan maglup ve sekizinci 
raventte diskalifye edilmittir. 

Trabzon'da lik maolar1 
Trabzon 16 (A.A.) - ~ehrimiz lik 

ma~lar1 bitmi4, idman Ocag1 931 
seneai Trabzon tampiyonlugunu ka· 
zanmitbr. 10 temmuzda atletizm 
miiaabakalar1na hatlanacakbr. 

MemDelk<et: 
u=n al~elf Oeirn 

Kavgadan sonra intihar 
Adana'da elli yatlarinda Ahmet 

isminde biri 1rece kar1&1 ile kavga et· 
mit ve teeasiiriinden kendini iple a
sarak hayatana hateme c;ekmittir. 

Doktorlar aras1nda infial i(Jlul\UAt.!JI 
uyai:td1ran _ bir haber ! ~i,li'de bir bakkal 

diikkan1 soyuldu ·Doktorlar verigi vermemek i~in 

kazand1klar1n1 m1 gizliyorlar ? •• 
(Birinci Sahifeden mabatt) 

je Mecliste miizakere edilirken dok
torlarm hukukunu miidafaa ede -
ceklerine dair vaitlerde bulunduk -
larm1, projenin bir hafta' sonra Ma
liye ve Biitc;:e Enciimenlerinde mii
zakere edilecegini ve bir hafta aon
ra tekrar temasta bulunmak iizere 
Ankara'ya gitmek laz1m geldigini 
aoylemi~lerdir. 

Doktorlar kazan~lartm 
ketmediyorlar mi? 

Diger taraftan di.in Ankara'dan 
gelen bir haberde kazan~ verg1111 
hakkmdaki projenin lktisat Encii -
meninde muvaf1k goriilerek Maliye 

Enci.imenine havale edildigi ve 
doktorlartn beyanname usuliinde se
nelik kazan~larm• ketmederek hile 
yaphklar1 cihetle maktu Ve'l"gi tarh1 
mecburiyeti basil oldugu bildirili -
yordu. 

Bu haber doktorlar muhitinde de
rin bir infial ve teessi.irlc kar~1lan -
m1,hr. 

Doktorlar ne diyorlar? 
Serdedilen bu ag1r itham kar -

•mnda diin bir c<ok doktol'larla go· 
l'i.ifti.ik. 

Ttp Fakiiltesi emrazt asabiyc mii
derris muavini Dr. Fahrettin Ke -
rirn B. diyor ki: 

4'.- Doktorlar hakkmda boyle bir 
iddiantn serdedildigine ihtimal ve -
remiyorum. Hi.ikumet otorite11ini 
temsil eden tahakkuk me'murlar• j. 

cap ettigi :r:aman etihbamn protokol 
ve kazanc;: defterlerini tetkik ede -
bilirler. Etibba kendi mesleki mena-

fii ic;in de protokol defterlerini tut -
makla miikeJleftirler. 

Hastalar1m sakhyacak ve vari -
datm1 ketmedecek bir doktor ta • 
savvur edemiyorum. Biz doktorlar 
kazanc1m1z dahilinde devlet teka -
lifini memnuniyetle ifaya amade -

viz. Elverir ki bu teklif iktid.!lrtmu: 
· dahilinde ohun. Etiblianm malml 

ve mefru temenniyahnm hiikumet 
ve M. Meclisi tarafmdan liiisnii su· 
retie telakki edileceginden eminiz. 
Doktorlar hakktnda boyle bir sui 

· zanda bulunulacagma ihtimal ver
miyorum.» 

$akir Ahmet Bey ne di}•or? 
Goz tabibi ~akir Ahmet B. de di

yor ki: 
«- Doktorlar hi~ bir zaman boy

le feylere tenezzUI etmezler ve bu
nu hie;: kimae de habr1na getirmez. 
Ben iic; aene evvel 600-700 lira ka
zan~ vergiai vermi11tim. Gec;:en sene 
kazanc1m daha az oldu ve verdigim 
vergi miktar1 da azald1. 

Doktorlar hit; bir zaman defter
)erini yanht tutmamiflardir ve tut· 

• m1yacaklard1r.'> 
T evfik Recep Beyin fikri 

Tip Fakiiltesi reiai Tevfik Recep 
8. demiftir ki: 

«- Doktorlar1n defterlerini dog· 
ru tutmad1lkar1 iddiasm1 kabul 

etmiyorum. Esaaen bi.itiin doktorlar 
her giinkii vukuah ve kazanc;lar1m 
deftere yazmak mecburiyetindedir
ler. Doktorlar1n bir c;:ogu bugiin ka-

idam mahki'imu 
<Birinci sahifeden mabaitl 

zanam1yorlar. Hatta kabinelerini bi
le idare edemiyorlar.» 

T evfik Salim P~. mn beyanati 
Etibba Odui reisi Tevfik Salim 

Pf. da: 
«- Eger hekimler gibi iyi yetif· 

mit insanlar defterlerini yanht tu • 
tup hiikumete karf• hile yap1yorlar• 
sa diger beyanname veren halk1n 

daha di.iriist hareket edeceklerini 
akhm alm1yor.» Demiftir. 

Y eni vergi tarz1nm sebebi ne 
imi~? 

Diger taraftan salahiyettar bir 
maliye memuru kendisile gorufen 
bir mu.harririmize 'u izahah ver -
miftir: 

«- Doktor ve avukatlarm, muay
yen bir miktardan maada bane ve 

sayfiye bedeli icarmm ruhu nisbetin
de kazani;: vergisi ahnma11ndan a
sabilefmege haklar1 yoktur. Ka -
zanc;: vergisinin bu '!lekilde cibayeti 
yeni bir 'ey degildir. Bef aene evve-

' lisi doktorlar gene bu 9ekilde ver· 
gi veriyorlard1. 30 te,rinievvel 1330 
tarihli temettii vergisi kanununun 
12 inci maddesini okuraamz goriir • 
siiniiz ki be11 senelik bir tahavviil • 
den evvel doktorlar gene ayni 'e • 
kilde vergi vermekte idiler. Her ne 
kadar bu ,ekilde vergi tah11ili asri 
bir vergi ~istemi degilse de bun -
dan evvelki feklin tatbikmda mii' · 
kiilat c;:ekilmesi hiikumeti gene bu 
sekli kabule sevketmi,tir. 
. Doktorlar kazanc; defterle1·ini 
mahremdir diye gostermezler. Avu • 
katlardan da tam bir hesap almak 
imkam basil olamamast bu maktui
yet eaas1na ircaa sebebiyet vermi' • 
tir. Gerek avukatlar, gerekse dok
torlar konsultasyon ic;:in ald1klar1 pa
ralart kazan~ diye gostermiyorlar. 
Onun i~indir ki maliye miifettifleri 
kongresinde verginin bu ~ekle konul
masmda 111rar edilmi;itir. 

Size bir misal aoyliyeyim: lstan -
bul'un en c;:ok kazanan doktorlar1n
dan birisi fi.iphesiz ki Mazhar Os -
man Beydir. Bu .zat gei;:en aene ken
clisinde bet yiiz ·lira kazantr vergi~ 

si tahsit edihnif diye k1yameti · 
kopard1. Halbuki muayenehaneaine 
giderseni:r: sizi muayene etmese bile 
konui;mak i~in iki lira ahr, muayene 
iicreti de he~ liradan a,ag1 degildir. 
Binaenaleyh bu kadar kazanc1 olan 
bir doktor be~ yiiz lira vergi vere -
mez mi?> 

Avukatlar da bir heyet 
gonclerecekler 

Kazan-; vergi~i hakk1nda itirazat
ta hulunan 1stanhul harosuna men • 
sup avukatlar, baro inzibat mecli;i 
tarafmdan bu husustaki miitalea -
larm1 tahriren bUdirmege davet e • 
dilmi~Ierdir. Fakat avukatlar grup 
olarak bu husm\ta beyam miitalea 
etmemi11lerdir. Baronun evvelki giin
kii mecliai inz1bat i~timamda bu 
mes'ele hakkmda hiikumeti merke
ziye ile tema~ etmek i.izere Ankara'. 
ya bir heyet !ifonderilmesine karar 
verilmiftir. Bu heyet gonderilme -
den evvel meclisi inzibat baro aza
sm1 yeniden miitalealarmt hildirme
ge davet etmi,tir. Avukatlar bu de
fa resen baro riyasetine miiracaat 
ederek miita1<:ia ve itirazlarm1 'ifa-

hen b 'Idireceklerdir. B ... ro rivaseti 
diin bu hu~usu avukatlara bildirm'ek 

ici11 h i-ova bir ilan asm111t1r. 

Ag1rcezada 

Tam &ekiz buc;:uk aene evin oda -
aindan d1tar1ya c;:1km1yan ve ken -
diaini hapaettigini soyliiyen bu adam 
la goriiftiim. ~ehreai sapsar1, goz
leri ic;eri c;okmiif ve goz kenarlar1 
11im11iyaht1. Sabri, zayif ve uzun boy-

<Btrinci sahifeden ma.bit> 

Hiiseyin yakalanmHlar ciiriimle
rini itiraf etmislerdir. 

ludur. Verdigi izahatta 9unlar• soy
Jiiyor: 

' .... .,__ 

Vak'a ak,amiizeri miif • 
terilerin gozii oniinde 

vuku buldu ! 

Soyulan diikkan .• 

Evvelki aktam Beyoglu'nda $it· 
li'de en itlek bir mahalde ve halktn 
gozii oniinde bir bakkal diikkam 
soyulmuttur. Aktam aaat 9 da $1.f· 

li'de $air Nigar sokagmda Aynah 
bakkal denmekle maruf bakkal 

diikkinmda iki miitteri ah,verit ile 
~etiul iken diikkana yedi ki,i gi'l"
mi,. Bunlardan iki11i diikkamn ka -
p111ni keami,, digerleri kam.alar1m 
c;:ekmiflerdir. Bunlar kiifrederek 
diikkan sahibinden rak1 istem~ler, 

diikkan sahibi bunla.ra cevap verin· 
ce iizerine biicum etmi,Ierdir. Diik· 
ki.n sahibi polis c;agn:mak i~in ~tra
~ni gondermek iatem~ ise de kaptda 

ekliyenler ~ocugun yolunu kes -
mi~.tir. Diikkandaki miifteriler i.,e 

miidahale edince miitearr1zlar on • 
Iara da taarruz etmifler ve bu fir • 
sattan istifade ederek 25 fite rakt, 
bir ka11 tife li!to1· ve sllire alarak o
radan 11avutmu~lard1r. 

Son giinlerde bu havalide bu ,e • 
kilde bir kac;: soygunculuk vak'as1 
olmuftur. Zab1ta bunlart ;iiddetle a• 
ramaktad1r. 

M lY!~~fe irrrn lk 
Zab1ta memurunu yarahyan 

bir sat1c1 
Bal1kpazart'nda aeyyar 1attc1 Si· 

nop'lu Yusuf tablaa1n1 yol iiatiine 
koyarak yolu kapad1gmdan dola • 
y1 kendisine ihtaratta bulunan 2137 
numarah zab1ta memuru Naci E -
fendiye taarruz etmit ve ellerini 11ir 
mak suretile memuru yaralam19hr. 
0 s1rada Naci Efendinin muavene• 
tine gelen 630 numarah Ekrem E • 
fendiye yiiz dirhemlik bir dirhem 
atarak gi:iziinden yaralam1f ve be -
lindeki tabanca. kaytftnt koparmtf 
ve komi11er muavini ~Ukrii Efendi • 
nin de yardimile bu az1h adam oto· 
mobile attlmak suretile ·karakola 
gotiiriilmiit, karakolda da memur -
Iara kiifilr etmege baflam•tttr. Mer• 
kum hakkmda takibata ba,Ianm11~t1r. 

Bir otelde yakalanan kadmlar 

Ankara 17 (Telefonla) - A· 
razi ve miisakkafat vergilerinin 
tetkikah encumenlerce ikmal ve 
heyeti umumiyeye aevkedildigin
den tabedilerek azaya tevzi e • 
dilmittir. Miizakerenin ehemmi -
yetli olacag1 anlattbyor. 

Umuml harpte batan 
bir tahtelbahir 

italya'da bulundugum zaman· 
larda gazetc lerde kanunu mede
ni dairesind~ ~ok giizel bir ev • 
lenme usulu tatbik edildigini o • 
kumuftum. Biirino Kanoni hen 
«Tiirk olmam!» dedi. Ben de 
k1zd1m. tzmir'e ka!<tun. 

Cami divar1na yap1§t1r1lan yafta 

Uzun zama~denberi devam 
etmekte olan bu cinayetin muha
kemesi diin hitam bulmuttur. 
Miiddeiumumi iddianamesini be
yan ederek maznunlarm, evvelce 
il}lenmi• bir ciirmiin delailini or· 
tadan yok etmek kayguaile Sa -
lih'i bogarak oldiirdiikleri sabit 
oldugunu soylemi, ve bunlarm i
dam cezasile tecziyelerini talep 
etmittir. 

Galata'da Kasaplar aokagmda 1a
b1k Kay11eri otelinde zab1tai ahlikiyf' 
memurlar1 tarafmdan yapilan ta -
harriyatta ':,,,uhtelif odalarda bazt 
erkeklerle beraher Adalet, Miiriiv
vet, Anjel ve Hatice isminde dort 
kad1n yakalanmtf, otel aahibi hak
kmda kanuni muameley.e teveaaiil 
edilmi,tir. 

Bir ceset bulundu 

Emine Han1mm f azla para aar
Roma 16 (A.A.) - Gaz:eteler, 

bir kac; iiindenberi Portorecaanti fetmeai, liiks tuvaletler giymeai 
nalikc;1lar1n1n hiikumet memurlarma ve gazetelerle fazla alikadar ol
mUracaat ederek aahil civaranda 26 masa nazari dikkati celbetmittir. 
metre derinliiinde bulunan madeni Zab1taca yapdan tahkikatta 
bir eisim taraf1ndan bahk atlar1n1n Emine Hammm Ali Efendinin 

Antalya'da bir tah111 Ziraat Ban
kasi miidiirii Mes'ut B. hakkinda bi. 

edebane bir yafta yazm1f ve bunu 
cami duvar1na yap1ft1rm1fbr. Bu 

yaftayi yaptfbran tah11n bankadan 
kendiaine kredi verilmemeai iizerine 
boyle bir barekette bulundugu zan
nedilmektedir. 

Muhakeme karar ic;in talik e -
dilmiftir. 

-~~------

Amerika 6iizellik K1rali~esi 

Sirkeci'de Sandal iskelesinde 25 
ya~lumda tahmin edilen bir cesel 
bulunarak c<tkarilmtfbr. Ceaedin hii· 
viyeti anlat1Iamam1f ve morga gon• 
derilmittir. Bunun bir cinayet mi, 
yokaa bir ka2a eseri mioldugu tah· 
kik edilmektedir. 

Ooga,en kadmlar 
miitemadiyen koparilmakta oldu • k1z1 oldugu ve 12 aene evvel 
iunu soyliyerek tikayette bulunmuf- ttalya'ya gonderildigwi ve "et • ( ASKERLIK 1$LERI ) 
Iard1r. Bir bahriye romorkaru ta • "-' "----------------

me' de Veli isminde bir erkek karrafindan yap1lan iakandiller, mev • 

«- lrak'tan latanbul'a geldigim 
zaman g1yaben idam cezas1na mah
kum edildigimi haber ald1m. Gizlice 
fzmir'~ gelerek annemin Servilime11· 
c;:it mahallesindeki evine gittim. Os: 
buc;:uk ay kadar bu evde oturdum. 
izmir'de bar1nam1yarak yakalan -
makhg1m ihtimalini aezdim. Bu se
beple tebdilhava bahanesile l~tklar 
koyiine gittik. Annem azami surette 
ketumiyetini muhafaza ediyordu. 
Ben evde bir kadm gibi hizmet edi
yordum. ~amat1r1 hen y1kar, ye -
megi ben pifirir, velhaad evin bii
tiin itlerini ben yapardtm. Sokaga 
~1kmak ihtiyac1 oluraa hep gece ~1-
kard1m. Kap1m1z daima kilitli du -
rurdu. Annem ~ok ihtiyard1. Ekmek, 
sigara gibi feyleri ~ocuklara· ald1r1r
d1m.> 

Galveston 16 (A.A.) - 1931 Av
rupa Giizellik Kralic;:esine karft ci
han Giizellik Krali~eligini miidafaa 
etmek iizere Amerika kendi giize -
lini intihap etmi,tir. Kralic;:enin ismi 
Anne Lee Patterron'dur. Ya,1 18 dir 
ve Kentuclay'da dogmuttur. 

Defterdar'da Atik Muatafap~a 
mahallesinde oturan Ki.mile Han1m, 
evinde kirac1 bulunan ~evki Efendi 
ve zevceai Hanife Hammla kir1t 
mes'elesinden kavga etmittir. Kami· 
le Han1m kavgaya i•tirak eden Ha· 
nife Hammtn akraba11ndan Ha • 

%UU bahi• ciamin harp eana111nda bat- deti bulundugu anla~ilm1fllr. Veli 
mil bir Avuaturya tahtelbabiri ol • fzmir'e gelerelc: hemtiresile goriir 
doiunu meydana c;1karm1thr. Bu ket- mu, Ve iki karde, bilahare c;e, • 
fm &iuat Avusturya bahriyesinin me'ye gitmitlerdir. 
ltile me~ulii olan miithi~ bir deniz fa· _ ... ____ .. 
ciaa1n1 meydana c;1karacag1 tahmin nize dalmit olan bir dalg1c;, tenef • 
edilmektedir. Tahtelbahirin naad bir fiisaiizliikten bogulmut olarak c;1 • 
t•Y oldufunu &'Orlip anlamak ic;ln de· karalmithr. -

lhtiyat zabitleri yoklamasi 
KilI~ Ali Pa§a Askerlik §ubesinden: 

Kllu; All Pa§a Askerllk §Ubesinde ka· 
yith bllfunum 1htlyat zabltanmm 931 se
nesl. yoklamasma 1/6/931 tarihinde ba§
l2.n1p 30/6/931 ta.rihinde yoklama. hltam 
bula.cagmdan mezkur tarihe kadar yok
lamaya miiracaat etmlyenler hakkmda 
1076 numarall kanunun 10 uncu maddest 
tatblk olunacag1 U0.n olunur. Bunlar ara11nda 24 yaf1nCla Hay • 

dar isminde birisi vard1r ki Sabri'nin 
gizlendigini bildigi halde hiikumete 
haber vermediginden adliyeye te&• 
Jim edilmittir. 

tice Hamma bir tekme vurarak bs• 
y1lmasma aebep olmuttur. Hatice 
Hamm hastaneye kald1rtlmtf, Ki • 
mile Hantm hakkmda da kanuni 
maameleye batlanmittar. 
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$erife'nin annesi, baba11 fa • 
kir ve bet paras1z insanlard1. Ge
ce giindiiz !rahi;1yorlar, yiyecek· 
lerini gii~liikle tedarik edebili • 
yorlard1. 

0 sene kif !rOk i;iddetli olmuf, 
yazdan kalma erzak crarcrabuk 
bitivermitti. 

0 zaman babas1 $erif e'ye de· 

d1, h1~lnra ht!rktra ormantn yo • 
Iunu tuttu. 
Bi~re kopek kii~iik hammile 

l:ieraber gezmege ~1kbg1n1 zan • 
nediyor, hi~ bir feyden fiiphe • 
lenmiyordu. 

Halbuki bu 11k ve karanhk or· 
mamn i~inde a!rhktan ve soguk· 
tan olmege gidiyordu. 

deainin arkasmdan kii!riik bir 
kopek daha ~1kt1. 

Boynu biikuk ve gozleri yafh .. 
tki kopek birbirile koklatmaga 

batlad1lar. 
$erif e onlarm bu metguliyetin

Clen istif ade ederek ayaklarmm 
ucuna basa basa uzaklath· 

Heyhat.. Elli, altmtt ad1mdan 

O~u de aiikliim pukliim yola 
C:liiziilmiitlerdi. $erife hakikaten 
evde korktuguna ugrad1. Annesi 
aesini ~1karmad1 ama babas1 hid
'detle iizerine yiirudii. Tam o an
da da etrafta timtek ~akar gibi 
bir aydmhk oldu. Kii!riik kopek 
birdenbire giizel bir gen~ k1z ha. 
line girdi. Hemen lisana gel di: 

di ki: 
- Gotiir fU kopegi ormamn 

kuytu bir yerine b1rak ta bir 
daha doniip gelmesin. Kendi bo
gaz1m1z1 doyurmaktan acizken 
bir de onu mu besliyecegiz ! 

$erife, yalvard1, yakard1, agla· 
d1. Fakat bunlarm hi!r biri fay· 
da vermedi. Zavall1y1 yan1na al-

~erife mahzun ve miiteessir: 
- Zavalb kopek!riiim, diyor

du, bu gece burada ne yiyecek 
ekmek bulabileceksin, ne de ya· 
tacak steak bir kote .. 

E .. eb, arl1k muayyen olan yere 
gelmitler gibiydi $erife kopegi 
orada b1rakacakt1. 

Lakin hayret, bir agac1n gov-

fazla ileriye gidemedi. Doniip: 
- Azman, Azman ! 
Diye bag1rd1. Tuhaf, bu sefer 

oteki kopek te peflerine taktl • 
mtfb. ~erife: 

- Eyvah, diyordu, Azman'1 
b1rakacakken, bir tanesini daha 
getiriyorum .. $imdi babam kim 
bilir ne k1zacak !.. 

- Ben, dedi, Hayir perisiyim ! 
Sonra $erif e'yi okttyarak: 
- K1z1m, dedi, senin kalbinin 

iyiligi biitiin aileni kurtard1. Ar
bk a~hk yiizii gormiyecekler ! 

Ve hemen kayboldu. 
.y. "' If. 

Yavrular bu bir masald1r ama 
hisse ahnacak yerleri ~oktur. 
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Kii~iik hammlar size baz1 ko -
lay yemekler oiretecek oluraak 
her halde memnun oluraunuz de- ' 
iii mi? 

~iinkii aile 1oframz1 kendi eli
nizin emegiyle tenlendirmek fene. 
m1? 

Bu hafta size hatlama patatea 
nasil yap1hr, onu tarif edecegiz. 

$u mevaimde yeni mahsul ~1k
b g1 i~in palates !<Ok lezzetlidir. 

Patateslerin muntazamcalann· 

dan ae~iniz. tki ii~ su y1k1y1n1z. 
Bir tencereye yerlettirip au ile 
doldurunuz, fazlaca tuz da ab • 
ntz. Sonra ate'e koyup kaynatim::r 

tyice kaynasm. Patateaine gore 
yar1m saatten bir saate kadar a
tet iiatiinde kalabilir. 

Yumu,amaga ba,Iad1 m1 biiyiiL 
bir kevgire botalttp auyunu siizii
niiz ve soyup tabaga koyunuz. 

Artik hafif!re tuza bat1r1p ye -
mekten batka itiniz kalmaz. 

I FAYDALI B~LGiLER 1 ' (:e'ki Koian eplyce btiylldU. Hemen liemen lilr \lelikanli olmaii• 
-

1 

- yakta,u. o~ dort aenedir ainemadan ~kilmit tahail ile me,gul 0Juyor-
Bahklar1n sesi du. Kii~kliijiinde kazand1i1 paralarla hem kendiai, hem de ailesi 

Hepiniz biliyoraunuz ki bir lort gibi yaf1yorlard1. $imdi yeniden film ~evirmege batlad1. Bakahm 
mablukun seainin ~1kabilmesi i~in ayni muvaffakiyeti gosterecek mi ? 

ciger ve gutlaga ihtiya~ vard1r. ( J 
Bahk ve bi:icekler gibi g1rtlag1 !'2\ I E11· sler1· ve o·· rgu·· ~ 

olm1yan hayvanlann da tabii sea· m ' 
leri olmama11 laz1md1r. ----------------------------

Fakat bahklar1n aesi vard1r. A-
ma bu aesin g1rtlaia filan ihtiya -
ct yoktur. Bir tak1m bocekler na· 

ad viiciitlerinin muhtelif kH1mla
r1n1 birbirlerine !r&rparak nastl 
ugultu ve sea ~1kar1yorlar1a ba • 
hklar da boyledir. , -

Haziran lndmacas1 
. ~ 
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$u gordiigiiniiz bot hanelerc ; 
oyle harfler koyunuz ki soldan . 
saga her hane okundugu zaman 
birer manah kelime olsun. · 

Bu konan harfler yukardan 
atai1 okundugu vakit te i;imdi 
battmzdan ge~mekte olan bir 
fey meydana !r•ks1n. 

Doiru halledenler arasmda 
cekilecek kur' ada birincilig\ 
kazanana bef lira hediye tak· 
dim edilecek ve resmi gazete
mize ba11lacakbr. 

/ 

Patron 

" ,, " 
BEDEN OQGUSU 

$u gordiigiiniiz yiin elbise ii~ 
kath iplikten yap1hr ve yikamn
ca da ~ekilmez, kat'iyen tekli bo
zulmaz. Rengi beyaz, toz pem -
be, a~1k yefil ve bej olarak in • 
tihap edilebilir. 

Y ar1m kilo yiin sizin yatimzda
ki kii~iik hammlar i~in kif a yet 
eder. 

Evvela etekligin arkasin.dan 

KENA~ 
,,VE,, • 

KOL 5)Q~_!:U.'ERI 

batlamr, atag1ya kadar 22 sira 
yap1hr. 4 s1ra i!r ve 4 s1ra dita· 

Sonra tekrar ayni noktadan 
bathyarak yukar1ya dogru 25, 30 
santimetre kadar oriiliir. Kol, ya
ka tertibahm belki siz kendi 
kendinize beceremezsiniz. Buna 
ablalar1ntzm veya annenizin yar· 
dim etmesi icap eder. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Y az1s1z hikaye: Kurnaz fare 

lkinciden yiiziinciiye kadar 
muhtelif hediyeler. Cevaplar1 

$u gorliiigiinuz vapur Cliinyanin en hiiyiik gemilerinden hiri. Heniiz i1 haziran sonuna kadar «Cumhu-
tezgahtan yeni !rlkb. Ilk seyahatini 27 may11ta fngiltere'nin Sutamp· I . riyet !rocuk aahif esi muahrriri» 
ton limam ile Kanada araa1nda yapb. 42,500 tonluk olan bu gemi In- adresine gondermelidir. Bu 
1rilizlerin mabd1r. l!rinc' .. t..:t.h!resi, tiyatrosu her feyi vard1r. Buna va· adrese gonderilmiyenler ve ge!r 

gelenler kur'aya sokulamazlar. 
Pur degil aeyyar memleket demek daha dojru. 

· lmeraklt ~eyl.e~J 
· En ya~b papagan 

Maliim ya papaganlar pek 
~ok yatarlar. Dort, be' yiiz sene! 
Bunlarm en yafhs1 da «Pedro» • 
dur. 

Pedro Venezuella' da Mara -
kaybo fehrindedir. Sahibi de Don 
Kipriyans iaminde bir jeneral • 
d1r. 

Bu jeneralin elinde bulunan ka· 
" ittlara inanmak li.ztm gelirae 

Pedro, ta Amerika'y1 ilk def a ket 

feden Kristof Kolomp adalardan 
birine ayak basbg1 zaman yerli
lerden biri tarafindan methur 
kqifin arkadatlanndan birine he· 
Cfiye edilmiftir. 

Pedro bundan sonra bir ~ok ki
tinin elinden ge!rmif, 11raaile bir 
rahibin, bir bankerin, iki tiicca • 
nn, bir miihendisin ve dort jene
ralin mah olmuttur. 
~u 11rada zavalh kut yem yiye

miyecek ve au i~emiyecek bir bal
Cf edir. Ciinkii gagaa1 kurumuf, ka. 
bl&fmif, kullamlam1yacak bir ha
le gelmittir. 

Bugiinkii aahibi onu m111r pii
resiyle besliyor. Pedro giinette 
giinlerce tiineglMff ifBtiinde hare· 
ketsiz duruyor. Geceleri de elek!. 
trikle tnhlan kafeste yabyor. 

Pedro'nun vak1a gagas1 arhk i
fe yaramaz bir hale gelmit ama 
gozleri hi.Ii. p1nl ptrd parbyor, 
dili ve ~enesi miikemmelen itliyor. 

Keyfi oldugu zaman eski efen
dilerinin yan1nda oirendigi bir 
!rok lak1rd1lar1 tekrar eder durur. 
Bazan dua okur, bazan askeri ku
mandalar verir, bazan da istintak
lar yapar. 

Jenera( Don Kipriyano, misa
firleri olduiu zaman Pedro'yu da 
aalona getirir. 

Papagan kendini kalabahk i · 
~inde goriince hpk1 bir artist gibi 
marifetlerini goatermege baflar. 

Davetliler de onu din)emekten 
hi!< bir zaman b1lnp uaanmazlar • 

Pedro bugiin iaimleri unutul • 
mu,, nesilleri kesilmit kabilele -
rin de lisanlarma ait bir ~ok ke. 
limeler bilir. 

Bu aozleri ititen &limier bu ke
limelerden her birinin kimlere ait 
oldugunu bulup ~1karm1tlard1r. 

Pedro'nun k1ymeti ~ok yiikaek· 
tir. Amerika' daki miizelerden bi· 
ri 10 bin dolar, yani bizim para • 
m1zla tam 20 bin liraya bu hay • 
vant satm almak istemittir. Fakat 
sahibi satmaga raz1 olmamtfbr. 

Kendisini muayene eden bay • 
tarlar Pedro'nun daha !rok uzun 
seneler ya,1yacag1m soyliiyorlar. 
. Y almz soguk almamak fartile. 
Ifte onun icrindir ki hakkmda yu
kar1da yazd1g1m1z takayyiit gos
terilivor ya! 

· Talih!r 
Ge-ren ho.i• 

taki «yaz gel
di» bilmece . 
m1z1 dogru 
halledenler a
rasmda -rek • 
tigimiz kur' a
da birinci !rt· 
ktp he, lira 
miiki.fat ka -
zanan lstan -
hul birinci 
ilk mektep 

yavru 

...,..<11"1'1" 

talebesinden Nebahat Hant • 
mm bize getirdigi resmini bas1 -
yoruz. Kendisini tehrik ederii. 
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T ekirdag Vilayeti Da
imi Encii·meninden: 

Vilayet matbaasmda mevcut ve iatimale gayriaalih ( 400 ) kilo hu
ruf at 1attlmak uzere 21 giin miiddetle aleni miizayedeye konulmu,tur. 
$eraitini anlamak ve daha ziyade malumat almak iatiyenlerin Encii· 
men alemine miiracaatleri ve yevmi ihale olan 24/6/931 ~artamba 
gUnil 1aat on bette Daimt Enciimende haz1r bulunmalar1 ve yahut tek· 
lfflerini bir mektupla Makam1 Vilayete bildirmeleri laz1md1r. 

Vak1f Akarlar Miidiirliigiind 
Bir sene ·· ddetle icar i~in 

MUZAYEDEYE VAZOLUNAN EMLAK 

n: 

t -Aluaray'da ~irmeti;avuf mahalleainde Arapmanav aokaim· 
da 10 No. hane. 

2 _ ,emberlitaf Sofu han orta kat 14 No. oda. 
3 - Mahmutpafa Sultanodalar1 S. 6 No. hane. 
4 - Betiktat Hasf1rm S. 3, 5 No. diikkin. 
5 - Topane Mektep~1kmaz1 38, 40 No. arsa. 
6 - Kabatat Dolmabah~e C. 197, 203 No. diikkin. 
7- OskUdar Sirakahv•ler S. 13, 15 No. diikkan. 
8 -Topane Cami arka11 10, 12 No. arsa. 
9 - Oakildar Bede1ten derunii 6, 8 No. diikkan. 

10 - Topane Topi;ular C. 386 No. diikkan. 
11 - Betiktat Vapuriskeleal 27, 29 No. iki diikkiin. 
12 - <;artt Kolanc11ar 11 No. diikkan. 
13 - » Cuhac1 ban list kat 29 No. oda. 
14....,.. • Divrik . 16 No. diikkin. 
15 - » (;adirctlar No. diikkan. 
16- » c;uhac1 ban Ult kat 31 No. oda. 
17 - ekbanbat;1 Simiti;i . 3 No. diikki.n. 
] 8 - Kiirk~ii han ikinci kat 26 No. oda. 
19 - Cakmaki;11ar Y eni han S. 37 No. dukkin. 
20 - Beyaz1t Ka,1k~1lar 9 No. diikkan. 
21 --: Valde han Mesi;ltalh 21 No. oda. 
22 - Mercan Harbiye C. 60 No. diikkan. 
23 - Biiyiik Y enihan alt kat ll No. oda. 
24 - Oskiidar Bedeaten derunii 1 No. diikki.n. 
25- OakUdar lmaret~1kmaz1 7 No. ah1r. 
28 - Ferikoy Rumkilise1i arkas1 104, 106 No. bane. 
27 - Pangaltt Frans1zmezarhk kar,181 115 No. 2 oda. 
28 - SekbanhafI Simit~i S. 7, 9 No. bane. 
29 - Yemi11 Has1riskele1i Arnavutkoy pazar kay1i1 iakeleai. 

0 - ~ahkulu 07, 609 No. araa. 
31 -Simkef ham altmda 105 No. diikkin. 

Miiddeti icar: 1/6/931 den 1/6/932 tarihine kadar bir aene(Ur. 
~~~ 

lki sene mtiddetle icar ii;in miizayedeye vazolunan eml&k 
32- Nuru~iye Car,1kap1 24 No. diikkan. 
33 -Kulekap1 24 No. aparbman 1 No, dairesi. 

Miiddeti icar: 1/6/931 den 1/6/933 tarihine kadar tld aene'dtr. 
:f • 

o~ aene milddetle icar ii;in miizayedeye vazolunan eml k 
34-Frans1zmezarhg1 115. 2 No. oda. 
35-Tophane'de 1 ve 3 No. Siiheylbey mektep yeri. 
36 - Uzuni;arfl Dokmeciler 49 No. diikkan. 

Miiddeti icar: 1/6/931 den 1/6/934 tarihine kadar ii~ aenedir. 
Mebdei icarlar: Eski milatecirler ii;ln aktin hitamt. Y eni miistecirler 

i~in tealim tarihdir, 
Miiddeti miizayede: 12 haziran 931 den 4 temmuz 931 cumartesi 

giinii. 
Balida muharrer emlak kiraya verileceiinden mUzayedeye vazo

lunmuttur. Taliplerin yevmi ihale olan aon 1iinUn aaat on dort bui;u· 
guna kadar fartnameyi okumak ve teminah muvakkate ita ederek 
miizayedeye i,tirak etmek iizere Istanbul Evkaf Miidiirliigiinde Vaktf 
Akarlar miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

Evsaf ve miiftemilab hakkmda malumat almak istiyenler bu mUd
det zarf mda miizayedo oda1ma miiracaat ederek ecri misil rporlar1n1 
rorebilirler. 

SATILIK HANE 
Emniyet Sand1g1 Miidiirliigiinden 

Yakut Kayalar 
$iikule Nihal Hantmin en son 

ve en giizel eseri 
T evzi mahalli: 

Muallim Ahmer Halit 
kitaphanesi 

tJsk\idar Hile sinemaamda 

Kafkas Kartah 
Miimesslll: Bestayef 

Duhuliye 10 kuru§tur. 

Aleni let;ekkiir 

Hantalzade Tayyar vapurlan 
HAFTALIK MUNTAZAM 

Ayvahk postas1 

~ i1llli 
giinleri saat 17 de sirkeci'den ha· 
reketle (Gellbolu, ~anakkale, KU· 
i;likkuyu, Alhnoluk, Edremit, Bur· 
haniye iskelelerine utr1yarak 
Ayvaht'a gidecek ve sah glinU 
saat 12 de Ayvahk'tan hareket
le ayni iskelelere ugr1yarak 
per9embe sabah1 lstanbul'a gele0 

cektir. EminonU, Re9adiye cad • 
desi, R1hbm hanmdaki idareha -
nesine muracaat. Tel. 1st. 1977 

Yolcu bileti vapurda da nrillr. 

NAIM VAPURLARI 

Allemle beraber akrabalar1m1Z1 zlyaret 
i<;ln Plre'ye gitmi§tim. A vdette Seyrise -
fain Ege vapurile istanbul'a geldim. Va
purda gordti~tim lntlzam ve nezafetten 
ve bllhassa 3 iicii mevkl kamarotu Olritli 
HtimU Hasan Efendlden gormti11 oldu~um 
teshllata alnn te§ekkiirll blr vazlfe bll -
d11tlm g1b1 seyahat edeceklere Ege vapu
runu bllhassa tavsiye ederim. iZMiR POSTASI 

Oalata Partenon otell sahib! Ytman 
tebaasmdan M. Zarvanos 

Istanbul lkinci Ticaret Mahke • 
meainden: 

Fotojraf alat ve edevat tiiccar1 
Mehmet Ruhi Beyin Tiirkiye lmar 
Bankaama rehin ettigi fotoiraf a • 
lat ve edevabnin teaviyei deyin et • 
mediiinden dolay1 aatdmauna ka • 
rar verilmif ve mezkur alit ve ede
vat 30 haziran 931 sah gUnU saat 
10 da latanbul'da Atirefendi cad • 
deainde Tilrkiye lmar Bankasi de • 
po1unda ai;1k arthrma suretile sat1-
lacatmdan yevmi mezkurda saat 
10 da ve o irUn satdamad1g1 takdir· 
de onu takip eden 1 temmuz c;ar • 
famba ve 2 temm021 pertembe glin· 
Jeri keza aaat 10 da talip olanlarm 
mahalli mezkura mliracaatleri ilan 
olunur. 

Istanbul DordUncU lcra Memurlu

tundan: Tamam1na (38315) lira 
k1Y1'1et takdir edilen Beyoglu'nda 
Asambme1i;it mahalleslnde Mef • 
rutiyet aokaj1nda atik 25 cedlt 37 
numarah s1rf mUlk bir bap hanenin 
tamam1 a91k arthrmata vazolunup 
22 ha:iiiran 931 tarihinde tartnamesi 
dlvanhaneye talik 20 temmuz 931 
tarihine mUaadlf pazarteai gUnU ••· 
at on dortten on yediye kadar Is
tanbul dordUncU lcra dairesinde •· 
i;1k artbrma ile sablacakbr. Arttlr• 
ma blrincidir, arthrmata i9tirak i. 
t;in yUzde bet teminat akc;esi alin1r. 
Miiterakim vergileri ile belediye re· 
simleri, vak1f icaresl mii~teriye ait· 
tir. Haklan tapu aicillerile sabit ol• 
m1yan lpotekli alacakhlar ile diier 
alakadarlar1n ve irtifak hakk1 sa • 
hiplerinin bu haklar1 ve hususile fa
iz WJ masarife dair olan iddialarm 
ilan tarihinden itibaren yirmi gun 
ii;inde evrakt miisbitelerile bildirme• 
Jeri laz1md1r. Aksi halde haklan ta· 
pu sicillerile sabit olm1yanlar sabf 
bedelinin paylatmasmdan haric; ka· 
hrlar. Alakadarlarm yeni icra ve if· 
las kanununun 119 uncu maddesi 
hiikmune gore tevfiki hareket etme• 
Jeri ve daha fazla malthnat istiyen
lerin 930/415 dosya numarasile me· 
muriyetimize miiracaatleri ilan olu· 

nur. 

Istanbul 1 inci icra dairesinden: 
Bah~ekap1'da Celal Bey hamnda 

30 numarada mukim iken elyevm 
Almanya'da bulunan Mehmet HU • 
samettin Beye: Kac;ak sigara kai1d1 
ve tutun cezau olarak Tutiin inhi • 
sar idaresine borc;:lu oldugunuz 40725 
kuru~un tesviyesi ii;in tebligi muk • 
tezi ihbarnamenin ikametgah1mzm 
mei;huliyetine binaen ilanen tebliiine 
karar verilmi~tir. 

Tarihi ilandan itibaren 30/7037 
numarah bir ay zarf1nda borcu te • 
diye etmediiiniz takdirde hakkm1zda 
kanuni muamelata teveasUI edilece
ii ihbarname tebligi makam1na i • I 
Ian olunur. 

Haftahk liika ve aiir'at hath 

'XDN" 'XN Vapuru 
.t-i .ti. 18 t1azlran 

Per~embe g«nu aaat 1s de 
~ Galata nhnmmdan 

hareketle do~u lzmir'e ve pazar glinii 
lzmir'den lstanbul'a hareket eder. Taf
sil~t !~In Galata glimri.ik kar~1smda Site 
Fransez hanmda No. 12 Acentas1 : ~arl 

Suma'ya milracaat. Tel. B. 0. 1041 ····-· TAVtLZADE VAPU LARI 

Muntazam Ayvahk postas1 

SELA MET 
vapuru her per~embe 
ak~am1 17 de Sir

keci'den hareketle 

Gelibolu, Qanakkale, K Ur;Ukku yu, 
Altmoluk, Edremlt, Biirhaniye ve 
Ayvah'ga azimet ve avdet edecektlr. 
yolcu biletl vapurda di& verlllr. Adres: 
Yemi!i'te Tavilzade biraderler. Telefon: 
tstanbul 2210. 

Sultanahmet diSrduncii 1ulh ha • 
kimliginden 1 

Giimriik mUdiriyetine isafe • 
ten vekili avukat 1rr1 B• • 
yin miiddeaaleyh Ali Nusrat Bey, 

Galata birlnci ithalat 1iimriiiil mua-
yen• memurlarmdan olup ikamet • 
gah1 Akaaray'da Yusufpafa'da Kaz· 

ganisadi mahalleainde <;:e,me soka • 
fmda 12 numarah haned ikamet 
eyledifl ve US Jira lie 6 kurufun tah· 
sili hakk1ndaki davadan dolayi taa

tir k1hnan davetiye zahrma mahal· 
0

lesi muhtar1 ile mUbatlri tarafm • 
dan verilen mel}ruhattan mumai • 
leyhin ikamet1ah1 mei;hul bulundu· 
gu anlatdm1, ve bittalep 20 ~un mud
detle ilanen tebligat ifas1 kararair 
olmuf yevmi muhakemesi 9 temmuz 

931 tarihine mUaadif per9embe 1iinu 
saat 14 e tayin k1hnm1t oldugun • 
dan yevm ve vakti mezkurda Sul· 
tanahmet'te Adliye binas1nda Sul· 
tanahmet sulh dorduncii hukuk mah· 

kemesinde iabah viicut etmesi veya 
tarafmdan musaddak bir vekil gon· 
dermesi aksi takdirde hakkmda g1 ~ 

yaben muhakemeye devam olunaca· 
i• teblig makamma kaim olmak U • 
zere ilan olunur. 

Istanbul Adliye 2 incl lflas Me· 
murlugundan: 

Birinci ticaret mahkemesince ev· 

velce iflas1na karar verilen Orta • 
koy'de Dereboyu'nda Katolik kili • 

11e1i karfHlnda 149 No. h hanede tri· 

kotaj tUccar1ndan Bodo•aki Koslan• 
tinidi Efendiye kartt bir alacakh zu

hur etmemesinden dolay1 makheme· 
ce iflasm kald1r1lmas1na 2 nisan 931 

tarlhinde karar verildigi llan olu • 
nur • 

ltS Hazirai. 1 

Emniyef Sandt(Jt Emldk 
miizayedesi 

I 
1rD 
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180 
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? 

1558 

D<artt'n Kalir©iir a nan1 
Merhunatin cins ve nev'ile mevki 

ve mii~temilAu 

Bot~1unun 
lsmi 

Egrikap1'da H c1ilya1 mahall sinde lbrahlmaia 
sokagmda eaki 12 ve yeni 16 numarah altmtt 
ar,m arsa iizerinde ah,ap U~ katta biri 1and1k 
odaSJ olmak iizere dort oda bir ufak aofa bir 
antre bir mutf ak ve kirk arfm bahi;eyi ha vi 
bir hanenin tamam1. Mehmet Refik, M met 

min, Nusret Muzaffer ve Ahmet Nevzat Be11erle 

366 4646 
F alma ve Nimet Han1mlar 

Kanhca'da elyevm Cubuklu caddesinde eski 
49 milkerrer ve yeni 22 numarah yiiz bet art•n 
araa iizerinde bir katl k&rgir diierleri aht•P 
olmak Uzere ii<; katta yedi oda iki 1ofa blr mut· 
fak bir tathk bir odunluk komiirliik iki ru .. 
aulhane iki balkon bir kuyu ve yiiz 6~ artm bah· 
~eyi havi bir hanenin tamam1. Koati Veledi Yor1i Ef. 

141 4681 Erenkoy Sahray1cedit caddesinde CaYUtb•t• 
sokagmda eski 44 ve yeni 9 • 1 numarah yiiz on 
bet ar11m araa iizerinde ahfap bir katta iki oda 
bir aof a ittisalindo duvar tasmdan adi bir ah1r1 
ve bin dort yiiz aeksen bet artm bah~eyi havi bir 
hancnin tamam1. Nuri Bey 

1500 746 Kad1koy'iinde Osmanaga e)yevm Ra1impafa 
mahallesinde Cayir caddesinde eaki 40 ve yeni 
72 numarab yiiz seksen artm arsa ilzerinde 
abt•P ii{: katta on ii~ oda iki 1of a bir tatbk bir 
kuyu ve elli arfm arsa iizerinde harap mutf ak 
ve dort yiiz yirmi artm bab~eyi havi e1klce hir 
hanenin tamam1. Cemlle H. 

894 1622 ~ehzadebati'nda Fovziye mahaUesinde Fevzly 
cadde1inde e1ki 2 dokuz def a 2 miikerrer ve 
yeni 109, 111, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 numarah 
iki yiiz altmtf arftn aria iizerinde 109, 111 nu • 
marah diikkanlar tamklrgir iistiinde iki oda blr 
merdivenbaf1 4, 6 numarah diikki.nl r haneye 
kalbedilmit ve mutfak halindedir. 8, 10 numa. 
rah diikkanlar bir dilkki.n halindedir. 12, 14 n'Q• 
marah diikkanlar ortadan tahta ile ayrilm1tt1r. 
16, 18 numarab diikki.nlar bir diikkan halin • 
dedir. Yiiz otuz iii; arfm mutfak mahalli ve 2ar• 
tmm koridorunu tetkil etmekte olup F evziye~ar .. 
ftll denmekle m ruf sekiz diikkan ve odal r1n 
tamam1. 
~erife Fatma Aliye H. taraflarmdan vasisi Matl'k Ziya B. 

1110 20522 Kuzlifuncuk'ta Carti caddesinde eski 2 ve yeni 
24 nu . arah dort yiiz on dokuz ar,in araa iiz• 
rinde ahfap iki k~tta biri ~ah ara1mda olmak 
iizere sekiz oda bfr biiyiik sofa bir biiyiik ta9hk 
bir mutf ak bir komiirliik ve dokaan bet art•n 
bah~eyi havi baz1 aksam1 yeni tamir edUmlt blr 
sahilhanenin tamam1. Vahram, Ha~ator Aron 

Derner1i1yan ve Maron Norhander Neraiayan £fendller 
1168 20524 Kuzguncuk'ta Carfl caddesinde eski 80 ve yenl 

22 numarah iii; yiiz yirmi alh arttn aria il11e • 
rinde ahfap ikiter katta ve iki k111mdan ibaret 
olup birinci k111m biri camekanh aofadan ho • 
liinmiit olmak iizere ii~ oda bir 1ofa bir tathk 
bir mermer musluk bir merdiven alt1 bir tava• 
ara11 diger k111m odalardan birine yiik ve bir 
do lap olmak iizere bet oda bir mutf ak kori • 
dor ve otuz arfm arsa iizerinde bir mutfak vo iki 
yiiz seksen dort ar~m bah~eyi ve bahi;ede bir ku
yuyu havi bir sahilhanenin tamam1. 

Vahram, Hai;ator Aronder Ner1i1yan e Maron 
Nerhander Nersi1yan EfendileJ 

97 4551 Davutpafa'da Davutpafa mahalleainde Hekim· 
oglualipa11a caddesinde eaki 187 ve yeni 203 
numarab otuz iki ar~m araa iizerinde kirgir ikl 
katta iistiinde bir oday1 havi bir diikki.nin ta • 
mam1. Mehmet Efendi T arafmdan hilveliye F atrna 

H. ve Hatice H. tarafmdan bilvekale Onuu Efendi 
650 5335 Beykoz' da Y ahkoy'iinde Kuyu sokagmda eaki 

15 ve yeni 18 numarah yiiz elli artm araa iize. 
rinde maazemin ah,ap ii~ katta iki1i camekinh 
olmak iizere sekiz oda dort sofa bir komilrliik 
bir tathk ve kirk sekiz artm araa ilzerinde yal • 
mz ankaz ve taf lar1 mevcut harap bir mutf ak ve 

.. 

on alb artm bah~eyi havi bir hanenin tamam1. Hace H. 

Sand1i1m1zm rnah olan 01klidar'da Tabaklar mahallesinde Selim • 
P•tatat1 caddeainde eski 11 ve yeni 9 numarah ve yiiz altmtf dort arfm 
aria ilzerinde ah,ap iki kattan ibaret ye di oda bir aof a bir malta tat bk 
ve otuz artin arsada ah,ap bir katta mutfak ve bir kuyu ve iki yilz alb 
artm bahc;eyi havi ( dahilen baz1 S1valar1 nokaan ve haricen k11m~n 
muhtac1 tamir) bir hanenin tamam1 ( otuz bir) giin miiddetle sahhga 
~1kanlarak 22 temmuz 931 tarihine miiaadif ~artamba giinu saat on be, 
bu~ukta miizayedesi icra k1hnacakt1r. lhalei kat'iyei yap1p yapmamakta 
Sand1k ldareai muhtard1r. 

Menemen Belediye 
Riyasetinden : 

.. 1----·D_e_v,let •D-e•m-ir•v_-o•l•la•r•1-,.illllla•n-la•n------l!!.I Yukarida cina ve nev'ile mevki ve miittemili.ti yaz1h emvali 1ayri 
menkullerin icra k1hnan aleni miizayede netice1inde hizalar1nda 101• 

Menemen ka abasinin 1/5000 mikyas1nda mun· 
tazam haritasile 1/2000 mikyas1nda ve miistakbel 
plan1n olbaptaki ~artnamei fenniye tevfikan 
t nzimi 15 haziran tarihinden itibaren bir ay miid .. 
de le miinakasaya konulmu~tur. 

Teklif olunan bedel Belediyece haddi lay1kinda 
goriiliirse temmuzun 16 1nci er embe giinii aat 16 
da Menemen Belediye dairesinde ihalesi yapda • 
cakhr 

Muvakkat teminat 300 lirad1r. Fazla malumat 
almak istiyenlerin Mene men Belediye Riyasetine 
miiracaat eylemelerL 

20 haziran tarihinde icras1 mukarrer Derince' den Samsun' a nakle· 
dilecek 90000 traversin miinakasa11 ilant ahire kadar tehir edilmit;tir. 

Kastamonu C. 
Miiddeiumumiliginden: 

Kastamonu hapisanesinde mevcut mahkum ve mevkufine 1 temmuz 
931 tarihinden 932 may11 ay1 gayesinedegin ita11 muktazi 11 ayhk ek
megin 6 ayhg1 tarafeyn i~in mecburi miitebaki aylar1 miiteahhit i~in 
mecburi ve Miiddeiumumilik i~in ihtiyari olmak ve mezkur ekmek (i. 
~iincii nevi bugday ununun alasmdan ve beheri eaki okka itibarile 300 
dirhem s1kletinde gayet pi11kin bulunmak ve hini taphindan 24 saat aon
ra muayene ettirilerek hapi1ane kaplSl oniinde teslim etmek ve bu bapta 
vuku bulacak kaffei me1arif miiteahhit tarafmdan bila tealliil verilmek 
aartile 10 kaziran 931 tarihinden itibaren 20 giin miiddetle ve kapah 
zarf usulile mevkii miinakasaya vazedildiginden talip olanlarm tab • 
minen on bin liranm yiizde yedi bui;ugu ni1betinde teminab muvakkate 
ak~esi makbuzile birlikte ve yevmi ihale olan 30 haziran 931 aab gilnii 
1aat 15 e kadar Miiddeiumumilige ve bu baptaki diier ahkim1 muka
veleyi ogrenmek istiyenlerin de keza memuriyeti mezkilreye miiraca· 
atleri ilin olunur. 

terilen bede11er1e miitterileri iizerinde takarriir etmit i1e de mezkOr be
deller haddi li.y1kmda goriilmediiinden tekrar (on be,) 1Un mUddetle 
ilan edilmelerine karar verilmit ve 4 temmuz 931 tarihine mUaadif 
cumarte1i gilnii kat'i kararlarmm i;ekilmeai takarriir eylemif olduiun• 
dan yevmi mezkurda saat on dortten on bet bu~uga kadar Sandtk ida• 
reaine miiracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

i tanbul Evkaf Miidiirlii-- iinden: 
Kad1koy'iinde Tuglac1 mahal1e1inin Baidat caddeai iizerinde ve Se

lami~etmeai kartISmda 69/207 numarah tahminen aekiz donum mik" 
tanndaki tarla 1atilacaktir. Miizayedesi haziranm yirmi il~UncU a•b 
giinii saat on bete kadardtr. Talip olanlarm Istanbul Evkaf MUdiriJe" 
tinde Orman ve Arazi idare1ine miiracaat etmeleri. 

B•I " f f nazarl umum 1r1nc1 e na 1n1n dikkatin• 
Istanbul Umum Ekmek~iler ve Fumc1l r Cemiyetinden: 
Ba.z~ kimseler tarafmdan cemiyetimiz namma gazete abone kaycf1 mu• 

kab1hnde para ahnmakta oldugu istihbar k1hnm1shr. Bu bu1uaun ceaii• 
yetimizle hi~ bir guna alakaa1 olmad1g1 M&n olun~. 



liiiru111 

;;eni 
iAVUKCULUK 

hluallnrt 

Tavukc;ulukta muvaffak olmak ve 
para kazanmak ic;in mutlaka bu 

kitab1 okumahd1r, 

--·Dr. IHS,\N SAMI --1111 

Gonokok As1s1 
Helsoguklu~ ve 1htilatlanna 

kar~1 pek tesirli ve taze a 1d1r 
Divanyolu Sultan Mahmut tlir
besi No 189 

l1tanbul millbakahndan Beyoilu 
ile Galata beyninde tahtelirz Demir
yolu Tiirk Anonim ~irketinden: 

1 LAN 
l1tanbul millbakatindan Beyotlu 

ile Galata beyninde tahtelirz De • 
miryolu Tiirk Anonim ~irketi be • 
delleri tediye olunacak tahvilat1 • 
n1n on dordiincii ketldeai 1 temmuz 
1931 giinii ogleden aonra aaat 3 te, 
Beyoglu Tiinel meydan1nda Metro 
hanmda tirketin merkezi idaresinde 
Noter huzurunda lcra edlleceti, i9bu 
tahvilit hamillerine ilan olunur. 

Amortiaman cetveli mucibince, it· 
fa ketideai, 115 (bet yUz on bet) a
det tabvil iizerine yaptlacakhr. 

Tahvilat himillerinden arzu bu
:ruran zevat, ke9idede has1r bulun• 
mafa davet olunurlar. 

btanbul Tramvay 1'1rketinden: 

1 LAN 
11tanbul Tramvay ~irketi bedelleri 

tediye olunacak tahvil!bn1n on bi • 
rinci ke9ide1i 1 temmuz 1931 giinii 
otleden sonra aaat 3 1/2 ta Beyot • 
lu'nda Tiinel meydan1nda Metro ha
han1nda tirketin merkezi idaresinde 
Noter huzurunda icra edilecegi, it
hu t•hvilit hamillerine ilin olunur. 

Amortisman cetveli mucibince, it. 
fa ketidesi, 1040 (bin kirk) adet 
tahvil iizerite yap1lacakbr. 

Tahvilat Himillerinden arzu bu • 
:rurp zevat, ke~idede haz1r bulun· 
ma a davet olunurlar. 

(Reami taafiye) 
Birinci iflas memurlugundan: 
Tasfiyesi kararlattmlan miiflis 

kumaf tiiccar1 Tayihman Biraderle
rin Calata Topc;ular caddeainde kain 
53 numarah magazada mevcut yaz
hk ve kifhk bilcUmle elbiaelik ku • 
matlar 22 haziran 1931 pazarleai 
1riin nden itibaren her sUn aaat 15 
ten 19 a kadar pasarhk suretile aa • 
tilacag1ndan talip olanlarm mezkur 
tarihten itibaren her siin muayyen 
aaatlerde miiracaatleri ilan olunur. 

MOZA YEDE ILE SATI~ 
1931 hazlranmm 19 uncu cuma giinii 

aabah saat 10 da Beyo~lun'da 81arsel -
'ft'de Sofanc1 c;lkmazmda Cihangir Pa -
lasm 3 numaral1 dalrealnda mevcut ve 
Mosyo R!~ar f;ltokel 'e ait gayet klymettar 
ve miizeyyen e§yalar miizayede suretile 
p.tilacaktir. 

9 parc;adan miirekkep, Alman mamu -
Jltl emsalsiz §en fiime yemek oda tak1m1, 
defa 9 parc;adan miirekkep miikemmel 
maun kaplama asri yatak oda tak1m1, bir 
kanape 2 koltuk ve 3 sandalyeden lbaret 
asrl kanape taknnt, 134 parc;adan miirek· 
Jeep Llmoj tabak takmu, 2 adet emsalsiz 
va:;et koltuklar, haklkl kesme krlstal 
bakara gayet nefls su taknm, (64 par<;a) 
asrl kiitiipane ve yaz1hane tak:unt, stil 
ampir bronz ve krlstal miikemmel elek -
tril( avlze, gen~ ktz l~in beyaa lake yatak 
ocla tak:uni, S adet ha ikl Frans1z markl
UriJI. eskl pari;:alar {kadm yaz1hanesl, 
tiitUpanesi ve oyun masas1) pate markah 
biiytlk gramofon ve 100 adet plaklarile 
(26 adecll Karuzo) vemi marten yazlha
ne, karyolaya tahvil olan pek zarif Fran
llZ vie11hur Mersle mamulat1 blr mob!, 
hayU vazolar, blblolar ve ufak tetek ha
ft~! ve elektrik li;:ln en son model ve 
ocall ve f1rmlar, hakikt tlmsah ks.plan 

ayi derlleri, oymalt me§e atacmdan 
porhnanto, muhtellf p'r~eler ve salr blr 
oc>k JUzumlu e§yalar. Yen! ve en 11on mo
del ltuyruklu Bliitner plyano11U, Baruh, 
elne, Belue, Tebriz, Ferhan hahlan Pey 
attrenlerden 100 de 25 temlnat ahntr. 

MOZA YEDE ILE SA Tl~ 
1t31 haziran1n 19 uncu cuma 1U

ati aabah aaat 10 da Beyoglu'nda 
Oaiaanbey'de Cabi caddeainde Pe • 
legrlni apartlmanmm 3 numarah 
dairesinde mevcut e'yalar miizayede 
euretile sahlaeakbr. 

1ri 9 par~adan miirekkep ga
yet nefia yemek oda tak1m1, yeni hal· 
de •arif salon tak1m1, salon masa· 
11, aedefli tabureler, tablolar, eta • 
jerler, elektrik avizeler, vitrin, ga • 
)"et siizel yatak oda tak1m1, 2 adet 
ltron:ir kare karyolalar, dolap, kol • 
tuk, kanape va aandalyeler, yaz1ha
fte, lloltuk, portmanto, kolonlar, va· 
.. 1.r, biblolar, maden ve kristal ef• 
~alar: Poker masa11, divan heykel, 
"'8 1air bir i;ok IUzumlu etyalar. Si
• Perallan, Hamadan seccadelerl. .97 I erd 100 cle temlut 
al1n1r. 
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a ag1 Bir Cereyan Prizi . . . . . l!jte o kadar I 
SATiE 

"WHITE '' elektrik 
Bu mukemmel aleti 

VERESiYE 
Sat1 o 
ELEKTR1K 
~JRKETi 

de bu aleti alan 
mn,terilerine 
hususi tarile 
tatbik ediyor. 

Beyoglu 
Metro han, TUnel meydam 

Istanbul 

FRiGECO 
Elektrlk Evi, Beyazit 

Kad1koy 
Muvakkithane caddesi 

No. 83 

I Anadoluhlsar'mda G6ksu DC:Srtkarde~ler ·-

Hay at korusunda 
Beylerbeyi Musiki Heyeti 

Bilftmum me~rubat 25 kuru~tur. -· -Fazla para vermemek i~in: 
Mahrukatin1z1 yaz1n tedarik ed·n·z! 

kok kOmiirft 
Yadikule ve Kurbahdere gazhanalarinda 

Asgari 10 ton almak Uzere tonu 20 lirad1r. 

Szkleti garanti edilir 

Milyonlarca ki§i taraf1ndan 
kemali zevk ve memnuni

)' elle kullanilmaktad1r 

Ber yerde sat1l1r. 

Buz Makin 

Tel. B. 0. 

" . " kad. 

" " 

1161 
24378 
355-6 

66 
312 

Her cesamette komple buz fabrikaJan ve og-uk hava 
tesisatma mahsus makinelerimiz gelmi tlr. Derhal teslim 
ve tesis edilir. 
~~• H A N S F R A N K ve ~ E R I K I 

DEUTZ-HUMBOLDT MAKINE ~IRKETI 
Galata Voyvoda caddesi Agopyan ban 

KoprUden 35 dakikada 

Sftad ye Plaj1 
Memlek tin yegAne tenezzi.ih ve istirahat mahalli 

Caz • Orkestra - ince saz - Varyete 
Nefis yemek, s1hh! oteJ. vapurlan 22 haziranda 

Asri Tavuk~uluk 

0 HORHORUNI• Beyol';lu, Tokath-

1 r I yan yanmda Met.I 
tep sokak 35 

Cild ve emraz1 ziihreviye tedavihanesl Her giin sabahtan ak§ama kadar 

T iitiin 1nhisar1 Istanbul 
Ba~miidiirliigiin en : 

Samsun ldarei lnhisariye ambarmda mevcut (7.500) kilo kohne 
kanave~e par~alarile (1.500) kilo iskarta ip par~alar1 8 temmuz 931 ta· 
rihinde ihal edilm k u r S m1un tmiidiirlujiinc mun k ya 
v :1edil it ld&1juad n t lip al I a B t iidiri1eti euU.. Y mu· 
r'-caatlerf. 

Alameti farikas1na d k kat 

8akm1z ne yap1yor? $ayan1 hayret WHJTE ELEKTRIK TARAGI giinde bir veya iki defe 
MUNTAZAMAN KULLANINIZ. Bir hafta sonra sa~larm1z tamamen. yeni bir 
~ekil kesbedecektir. Sa~larm dibinden ge~en elektrik cereyam kokleri 
ca.nland1rir. ve yeni sa~lar ~1kartt1rir. ~eraresiz ve tehlikesi kuvvei elektrikiye • 
nin tesiri tahtmda sa~larm1zm serian parlad1j1m, yumutad1gm1 ve ondiile 
olmut bulunduiunu goreceksiniz. 

Sac;lari 
ne kadar parlak 

SaQlarm1z1 Bukla 
yap1mz 

Bu tarak 
sac;lan 

bukle yapiyor 

Anl semereler 

rt1yor 

KEPEKLER (ki ek11eriya sa~ haatahgm1 tevlit eder) ii~ 
giinde zail olacak ve muntazaman "WHITE,, ELEKTRiK 
T ARAGINI kulland1gm1z takdirde kat'iyyen bir daha zuhur 
etmiyecektir. K1r ~almit 1a~lar tabii rengini alacak, dokiilmii~ 
veya aeyreklefmit yerler yeniden aa!rla dolacakttr. Kokleri 
hala mevcut iae ve 

« WHITE >> Elektrik Tarag1 
muntazaman iatimal edilirae koklerin iktisab1 kuvvet ettigini 
ve aa~larm miikemmelen ~1kbgm1 gorecekainiz. 

1,250,000 (( WHITE >> Elektrik Tarag1 

Ne ac1nacak 
hali var .. 

hiitiln diinyada mevkii iatimalde bulunmakta ve binlerce tak-"WHITE elek· 
diramiz mektuplar elimizde bulunmaktad1r. trik ta;~g1mn 

Sap1 deruniindeki PILI, aylarca dayanir ve yeniaini koymak bir · haftahk 
icap ettik~e ancak 50 kuruta mal olur. istimalin den 

s t1 n vet crii 
ya1lan mahaller: 

• sonra ne gQ. • 
I zel saclar .• 

$ark Merkez Ecza T. A. $. Galata, Beyoglu ve Kad1koy 
Parally ve Behar, Beyoglu Galatasaray 

Lazaro Franco mahdumlar1, Galata Tunel itti1alinde 
Zaman Ecza deposu, Istanbul Bah~ekap1 
Jaffet Ecza depoau, Kad1koy 
S1tk1 Ecza deposu, Ankara Cocukaaray1 caddesi. 

'W HITE.. elek 
trik tarag1n1n 
lier haftahk 
isti malin den 
sonra cazlp 

S t F 8 1 sac;lar ve da· 

a I§ iab: - 2 Lira imiyo~~:~.las-
WHITE» ELEKTRtK TARA GIN IN tedariki hususunda miitkiilata 

teaad f ettiginiz takdirde Tiirkiye i~in deposu bulunan lstanbul'da Ci~e 
pasarmd Alhparmak hanmda 1-3 numarada Ehrenstein ve Toledo Efendilere 
tahriren m ·racaat ediniz. Posta kutusu 296 Istanbul, Telefon, 20T75 

HITE ELECTRIC COMB 
• ' • .. • • ~ • r • 

•• •6 ··~ .J.-. • • 

0 US N ZLELERiN E KATHAN HAKK EKREM 
Men men I diye Riyaseti den : 

M nem n B lediy sine ait mevcut tesisati elektrikiyenin i~letn1esi 

tedric y pd k kasabanm plamna gore son kabul edilen esasati f e • 
n1y y r didi ir miiteahhit veya 'irkete devredilmesi takarriir etmi 
tir. Talip olanl nn yirmi giin zarfmda Belediye Riyasetine miiracaatleri. 

ve Eytam Bankasi 

istanbul Subesinden : 
' 

Kiralik ~if tlik ve mand1ra 
Mevki ve nev'i Senelik icar1 

Sisli'd M cidiye mahalleain<\ Zincirlikuyu'da Biiyiik· 800 lira 
d~r~ caddesinde 28/2 numarah arandi ~iftliii namile 

m ruf ambar, dep , komiirliik, yo urthane, odalar, inek 
ah1rlar1 v kumesleri mii temil her it lveri li 7 doniim 
araz1. 

Balada evsaf1 uh ~ r ~if Ii" bilmiizayede ii~ sene miiddetle 
kiraya verileceginden talipleri ihaloye miisadif 29/6/931 pazarteai 
saat on altida tubemize miiracaatleri. 

Emlak ve Eytam Bankas1ndan: 

SATILIK BOST AN 
Beyoglu'nda F•tmahatun mahalleainde Bo1tan aokai1nda l numarah 

(14454) metre murabba1 viisatinde bir kit'a bostan ve area kapab zarf 
usulile ve pe,in para ile aahbktJr. Teminat yedi yib: elli lirad1r. lhale 6 
temmuz 931 pazarte11i giinii Ankara'da Banka ldare Meclisi huzurile 
yapilacakhr. Talip olanlar Istanbul, Izmir ,uhelerimize ve yahut Anka
ra' da Umum Miidiirliik Emlak ldaresine miiracaatle fartnamemizi mii
talea ve arzu buyurduklar1 izahati alabilirler. 

Tiitiin inhisar1 Umumi 
Mii en: 

Bursa fdarei lnhisariye ambarlarmda mevcut takriben ( 650,000 ) 
kilo yaprak tiltiinun Bur • • ltt ul liyatt olb ptaki tartnames\ 

Vtieudnnnzn terden 
mnhalaza it;i 

kullan1n1z. 
1atanbul 2 inci iflas memurluguq 

dan: 

1flasma karar verilen Pan11alb' a 

~ay1r aokagmda 36 No. lu haned 

mukim fstirati Paniridis Efe dini 

tahkiki diiyunu bitmit: ve tanzim 1-

lman aira defteri dairede alac:akh 
larm tetkikine haz1r bulundurvlmqJ· 
tur. Muftis tarafmdan konkqrdata 

teklifi vaki olmu, oldugundaq bu i· 
hetin miizakeresi ve ikinci toglanlft• 

ic;in tayin k1lman 9/7 /931 peptem 

be gilnii saat 13 te mukayyet .,Jacak· 
hlar1n ikinci iflia dairesinde hu1 
bulunmalar1 ilan olunur. 

KtRALIK DAIRE 
fU • 

mucibinc 28 h airan 31 tarihine kadar munv.kasaya vazedilmit -=~!""'!"~~~=~~===~~ 
oldugundan tali olan1ann Bursa Ba mtldUrlU 'ne mBracaatleft. 



Alli ekerlekli 
"Moris Komersiyal,, 

Kamyonu arazisi ar1zal1 olan ve yahut iyi yollar- · 
{ . . 

dan mahrun1 bulunnan her memlekette istimali 

mil1nkiln en miikemmel vesaiti nakliyedir. 

Alt1 tekerlekli ''Moris Kom·ersiyal,, her 
yerde yiiriir. Hi~ bir mania tan1maz. 

Moris Komersiyal'in bu ii~ tekerlekH 
kamyonlar1 ar1zab, arizas1z her nevi 
araz1de muvaffakiyetle ve kuvvetle 
i, gi\rmek hususunda biitiin diinyada 
birinci mevkii haizdir denilebilir. 

, Bu "Moris Komer
,~~ siy al,, in yeni bir 

§asisidir 

21I 2 tonluk. olan bu §asi her hangi bir karoseriye 

miikemmelen uyahilecek bir §ekildedir. Son derece 
saglam olarak in§a edilmi§ bulunmas1 dolay1sile her 
memlekette en ag1r i§lerde kolayca kullan1lmas1 

miimkiindiir. 

2 tonluk 
Mor· s Komersiyal 

. 
Bu model ~oll kuvvetli kil~iik bir motorle kul-

. lan1lamk iizere in' a olun1nu,tur. ~a,isi i~in 

en· saglam ve en kuvvetli malzeme kullan1l

mu~t1r. Bu model ingiliz kamyon in~at1nda 

esasen pek biiyi.ik bir ~ohret kazanm1' olan 
«Moris Komersiyal>) fabrikas1n1n ,aheseridir. 

B "lgaristan'cla a<;xlan miisahakaya 
i~dirak eder1 biitiin firmalar arasm
da Moris Komersiyal'in alb teker· 
1eklisi birinciligi kazanm1$ ve Bulgar 
hiikumeti askeri nakliyat ihtiya~
lar1 i~in ilk sipari, olarak bu kam
yonlar ' an defaten 160 adedinisabn 
alm1sbr • • 

Moris Komersiyal 11/2 tonluk 
§asili tip · 

Bu tip en. fena yollar it;in in§a olunrriu§tur . . Bu 
kamyonlar lngiltere Kralhg1 otornobi1 kuJiibii tara
findan ahiren yap1lan 1500 kilometrelik bir tecbiibe 
c .... vela?1 esnas1nda gerek saglamhk ve gerek sarfiyat 
noktat nazar1ndan en §ayan1 memnnniyet neticeler 
e}de gostermi§tir. 


