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2 inci sahifede 

1- Mnhabfr mektupları. 
2- Harici v ı: son haberler 

3 flncü sahifede 
1- En1Jak:f cerl alınacakla

rın itirazı dinlenecek. 
2 Bir Ç?Cuk tramvay al

tında parça parça oldu , 

ı 3 ~ lrakl3 ticaret 

I
• ı t!ı~~~~,!~.ıı:,r"ed;.,, ' 

2 1 llklyt:>, 3 huonbıı .. 
lun ilk günleri 

:1 inci sahifede 
Sinema, 2-- DünJ nda 

• n ı !er oluyor . 

.. ~~:~::E~ .. ~. 1BaŞV~kil Hz. ·yarın avdet 8diyor 
lebeplerle bizde İ§sizler çoğa) • • 

dı. ı,sizliğin ıstırabım, bizde • IH ismet ptlaş_a rı·fo vazı·yetı• normal kendi halimize ııöre acı acı 
duynıaktayız. Vakia türlü ttlr azre eri • 
lü sebeplerle itsiz kalanlara bır hale gelmı•ştı•r 
>'er bulmak için bükUmetç•, Yarın Ankaraya av-
reanıı ve hususi müeaaeseler- detleri muhtemeldir. te elden ııelen §eyler yapıh· 
Yor; fakat bu hailenin önüne 
Reçmeğe maddeten imkan yok
tur . 

Eaasen dünya buhranının 
belli batlı farikalarından biri 
de işsizliktir. İfsizlik, bilhaa· 
'a sanayi memleketlerinde da
ha ziyade hissediliyor. Bun
dan iki üç sene evvelisine ge
linceye kadar dünyadaki ifsiz
lerin sayısı pek mahduttu. İt· 
1İ:dikten bahsedildiği zaman 
Yalnız İngiltere akla geliyor· 

e du. Halbuki bugünkü vaziyet 
7 Öyle değildir: işsizlik bütün 
ı. dünyaya sirayet etti. İşsizle-

rin miktarı yirmi milyonu geç· 
ti, Eğer bu işsizlere, bunla
rın aileleri efradını da katar· 
sak dünyada işsizlik yüzünden 
sefalet ve ıstırap içinde bulu-

t ilan insanların sayısı hakkında 
daha esaslı bir fikir edinmek 
llıiimkündür . 

İşsizliğin verdiği zararlar 
Çoktur: Hem halkın refah ae
•iyesini tazyik ediyor. Hem 
de bütçelere tahammül edil
l:ıez masraf kapıları açıyor. 

1929 senesi bidayetine ka-
dar Amerika müttehit cümhu
tİ)'etlerinde işsizlik yoktu. 
lierkes refah ve konfor içinde 
htıyordu. Halbuki tabii ser· 
\'et ve zenginliğile tanınan A- 1 
lllerika bugün i9sizlikten kı-

e J'Jlıyor. Orada da itsizlerin sa
>'ıaı sekiz milyonu a9tı • . ı 

Almanyadaki işsizlik endıte 
\'erecek bir raddeyi buldu. Son 
buhranda bu ep.dişeırin tezahü
ratın' gördük. Almanyadaki 

8 İşsizler dört milyona yakm
r dır. 
I· İngilterede amele fırkası 

iktidar mevkiindedir. Bu fır~a ı 
İ· hükUmetinin hikmeti vücudu ış 

s~Jere çare bulmak, işsizlerin 
ıayısını azaltmak olacaktı. A
ınele hükUmetinin bu yolda ÇS· 

lışmadığı iddia olunamaz. ~~
ltuınet işsizlikle mücadele ıçın 

BaıvekiJ İsmet P&§a Mz.nin 
bugün Y alovadan avdet ve ya. 
nn Ankaraya aıimet edecekle
ri haber alınmıştır. 

Tevfik Rüştü Bey 
Dün aktam Ankaraya ııitmeai 

mükarrer olan Hariciye vekilimiz 
Tevfik Rü9tü Bey dün gitmeıniı, 
hareketini tehir etmjştir. 

Maliye müsteşan 
y: t b lrınan büyük spor muhiplerimizle denizcilik heyeti azası, 2 Kı - dün geldi 

T - arış a u ren M. Grevv, 3 - B•ylerbegi hanımlar bayrak takımı.. Maliye müsteşan Ali RııEa 
pagı ve ' 1 Bey dün ekspresle J\,nkaradan 

Dünkü deniz şampiyo- ··w~i·~~~~~;-·-···-· şehrimize gelmi,tir. 

Kasım paşa 
nası Galatasarayın Yıldönümü idman yurdu 

J b f Alman sefiri şayanı 
galibiyeti i e itti... bir nu~~ır~yledi. 

Wein<'.r kanununun yıldönümü 

Mu••sabakalar pek heyecanlı Ve müna•ebetile evvelki gün Yeniköy- Kasımpaşa spor kulübü diln 
def yazlkık ~man 1 fevkalade konııresini aktetti. 

Dünkü kongrede bazı 
mühim 

kararlar verildi 

"} .. ) •• J •e aret onagında K . . gu••ru" tu U 0 muş yapılan merasim- ongreyı açan reı& Ye gazete-
. de Alman ıef" · miz yazı itleri müdürü Etem 

• t t itirazlar yapıJmışhr Her Nadolni ~:'. 1 
, İzzet Beyin kısa bir hitabesin-yı De m U a •• napları mühim ve den sonra eczacı Müeyyet B. 

Dün mıntakann senelik yüz- ~ayani dikkat bir ııonııre riyasetine intihap edil-
me birinciliği Büyükderedeki nutuk söylemiı - 1 di. . 
yüzme havuzunda yapıldı. Yal 

1
tir. Se!ir 

1 
cenap- Müteakiben idare hey'eti ra· 

b .. bak I b . arı ezcum e demiş. ok d R b" nız u muaa a ar iıtün se- leı-dir ki· poru un u. apor, ır spor 
nenin ııüzel cereyan eden neti- "- Afmanya'. klübünün canlı faaliyetlerini 
celerini bozdu. Her zaman ol- nın geçirdiği buh-

1 

teabit eden müspet ne-
duğu gibi bir sürü itirazlar ya- ran harpten ıon- ,.er i'<adolnı ticeleri ihtiva ediyordu. 
pıldı ve Galatasaray galip ge- raki vekayiin bir neticeıidir. Alman Bu neticelere nazaran klüp 
tirildi. Beylerbeyı" dünkü yanş ya "'.'mimi bir surette ~ilihların~ le~- ikinci küme tampiyonlu-

kettikten sonra ke.1dı11ne gayn adı- - b' 
!arda sekiz Türkiye rekorunu !ine muahedeler zona kabul ettiril- gunu kazanmıttır ve ı-
kırdı. Neticede mağlup oldu. di. Bugünkü vekayi bu muahedelere rinci kümeye geçmek için de 
Müsabakada iık11ndallardanı bi kartı olan mücadelenin bir ıafhuı- büyük bir inkişaf göstermekte 
ri SOX4 bayrak yantında ya- dır. .. . . . dir. Klüp, hudutları dahilinde 
pıldı. Galatasaray genç yüzücü Miıafirpervelıa-ınd':.n ıatıfade e • I - nı ezhercihet göstermek 

derek üzerinde yaıadıgımız bu meın var ıgı 1 b 1 
sü ve yeni 100 metre rekord- lekette adaletsiz bir muahede ile teh le kalmamı§, atan u mınta
meni Halil ayağı yaralı olduğu dit edilmiıti. fakat buna boyun iğ. 
halde 100 ve 200 m. yarıtla- medi. Elyevnı ı.:ı~md.a bulun~n milli 
rına girdi. Birincisinde re- kahraman i•tilılal mucadele11 bayra-

ğlnı eline aldı. Arkadaılarile hera
kor kırdı. 200 m. de ikinc i ol- her anlatma eoaıına müıtenit .. bir 
du. Bundan aonra SOX4 bay. sulh teminine muvaffak oldu. Böyle 
rak yanıma sıra geldiği zaman hir ıulh yalnız hürriy~ti değil, ıul
müaabıkm ayağını sardılar ve hün dernmmı da tenun ed•. 

B' de harbe devam edebilirdik. 
müsabakaya giremeyecektir. Bize ';ardım da teklif edhi!'nitdtl.,,Bilu· 
Sakattır diye bir iddia ortaya nla b"tün dünyayı, ıç ea ıe 

b nu u bT dik attılar ve ir sürü münakata· Avrupa'yı yerinden oynata ı ır . 
dan ıonra eski rekordmen Süat Bunu yapmadık, boyanduruk altına 

r 

Yeni hiç bir vak'a kaydedilmedi 
Son zamanlarda Kurtuluf 

ve Niıantaıı taraflannda görü
len tifo vak' alarmdan maada 
yeni bir vak'a olmamıttır. 

Resmi memurlar ve doktor
lar aşı tatbikatına devam et
mektedirler. TifQ çıkması ibti 
mali olan yerler halkı hemen 
kimilen aıılanmıt gibidirler. 
Belediye ve hükumet doktorla 
n aııyı meccanen yaptıkla

n için, son zamanlarda pek 
çok kimseler aşılanmıtlardır. 
Atı tifoya karşı iki senelik 
kat'tblr muafiyetteminetmekte 
dir. Bugün şehirde tifo veziye
ti tamamen normal bir hale gir 
miıtir. 

Sıhhat vekaleti, Shhlye mü
dürlüjrüne, alınacak tedbirler 
bakında hiç bir teblitde bulun 

Sıhhiye Müdürü Ali Riza B. 
mut değildir. Müdüriyet latan 
buldaki vukuatı günü gününe 
bildirdiği için, vekalet lstanbu 
lun sıhhi vaziyetine tamamen 
vikıf bulunmaktadır. 

ı 

At yarışlarının 
3 üncü haftası 
Dün de beş koşu yapıldı ve 

muhtelif mükafatlar verildi 

iktııadi ve içtimai birçok ted
birler aldı, birçok fedakarlık
lar ihtiyar etti, memlekette 
Yeni yeni birçok iş sahaları aç
tı, Buna rağmen bugünkü it· 
sizlerin sayısı, Amele hü'?l: 
illeti iktidar mevkiine ıeldıiı 
gUrı mevcut iısizler miktarın· 
dan çok fazladır. 

iki defa yüzdürülerek Beyler- gir~. ğ hizmete kartı ni-
. be • . h kkı ed'I • Bız yaptı ımız 

. ldyınıBn 8 
•• g~sp d . 1 ı;n1 .1kf metıinaılık göst~,_!~~~ !stkemiyo-

Dört Türkiye rekortmenı o u. unun uzerıne enızcı ı ruz, kendimizi ~""".""""h'iYlf--' u)rtar-

Yazlık at yarıılannın üçüncüıü ı rilmiıtir. Oçiincü yarıta ait ınlikMaı 
de dün Veli Efendi çayırında yapıl- lki yarı9a ilave ..tilmittir. 
dL Diğer yarıılara nazaran, dünkü Bu kofu handikap kotuıu olup 4 
yanıta o kadar kalabalık yoktu. Ma ve daha yulu.n yaıtaki yerli ve arap 
amafih bahoi mütterelıler gene rai· at ve k11raldanna ınahıuıtu. 7 at it-

Sanayiden ziyade ziraate ve 
lııııyvancılığa daha müsait O· 

lllfı şarki ve vasati Avrupanın 
hali de aynıdır. 

Çünkü dünyada itsiz kalan· 
lar; yalnız kapanan fabrikala
rın, İflemiyen müesseselerin 
amele ve memurlan değildir. 
:Zirıııat sahalarında da aynı 
lıuhran mevcuttur. 

İşsizlik, ltalyada da sür'at· 
le YÜrüclü: 1929 birinci kanun 
tıihayetinde 400 000 binden i
hıııret olan işaizle;in sayısı 1930 
•enesin in aynı ayında 
(642,000) i bulmuştu. 

Bu senenin ikinci kanunu 
~ihayetinde (721,000) kişiden 
1~aret olan ltalyadaki işsizle· 
•ın mecmuu, §Ubat nihayetin· 
de (600,000) i erkek ve kala· 
llı kadın olmak üzere 765,000 
;İ!iyi bplmuştur. Müteakip ay
ııır zarfında da bu miktar a· 
k~lınış değil, artmıştır. Hü· 
( Uınet, bu İfsizlerden yalnız 
200,000) kişiye az miktarda 

>'ardım etmektedir. Müsyü 
l\tusoli'ni işsizlere nakti mu· 
ôl\'enet sistemine taraftar değil
clir. Onun kanaatince işsizle
re nakti yardımda bulunmak, 
dolayısile tenbelliğe teşvik et· 
llıektir. Onun için yapılan yar· 
dıın miktarı her gün azaltı~
aktadır. ltalyada işsizlere. 11 

a.ratmak, bazı İfsizleri Faşıst 
ılis alaylarına kabul etmek 

lltetile vaziyete çare saz 0~~ 
ak yolu tercih ediliyor. Bu· 

Ün lıu çarelere ı·ağmen bur~
a da işsizlerin adedinde bııı 

• i Salim ( B. B. ) (Devamı 2 inci sahifede) (Devamı 2 ıncı sa .,.,e 
kıgnıetl ................................................ , •. ,,,,, .... ..,.. ••••• ,, _ .... ,. .................. ~ 

7:e;;;i·;;~;ur ... 1t~·y·d·ı,!'· / Sergı·de ı·ık cuma , !erin çoğunu zurra renç r, 
aız k'l diyor · d iz amelesi teş ı e . ....., •• ..,•-ı ---

~:Usukcal!nıa~-.!:rik~:;:~ıdd: :~ Yalnız dün en aşağı yirmi bin 
çıkta a . k" . . . • itİ değildir. İtalya hükiimetı,b~~i ışı sergıyı zıyaret e 
kın vakitlere kadar m.C:C d 
1 k harice amele gon er· o ara . .. 

k . d' Halbukı dunyarun 
me te ı fı. d i•sizlik derdi 
her tara ın a • 

t ıdug"u için her mem· mevcu o 1 b• ıneleye kapı arıleket ecne 1 a 
mı tır Yalnız Avrupa 

nı kapa ' . d . ·ı Bahrimu· 
memleketlerı egı ' . ame
hitin ötesinde de harıç.~e~ 
le almam•~ k~ran, hukumet· 
!erce verilmıftır. 1 k 

Hülba, her mem e et 
. . Iikten muztariptir. Bu ız· 
ı§SIZ b 1 k her hükU
tıraba çare u ma , 

. mesai programında mU-
metın kil ed' . bir maddeyi te§ ı-
hım h kkuk etti ki 

Şurası ta a . ' 
yor. . ınemleketler bıle, 
en zengın k. 
bütün itsizleri ~alıttıraca 1§ 

h 1 bulamıyorlar. Alınan 
sa a arı . kü ol 
'tedbirler, ıstırabı miım ~ .• 
duğu kadar tahdit etmeyı ıs-

tihdaf ediyor. . . 
D.. yadaki işsizlik vazıyetı-

un 'kt . .. lece bülaaa ettı en 
nı §OY . . d 

bizim meleketımız e 
sonra, 1 • • tedavi 
iısizliğin sebep er~nı ve 

1 . • batka bır makalede çare ermı • 
izaha çalıtacagız. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT • 

Dün cuma olduğu için, yerli 1 gezmiı ve gördükleri eıerleri 
mallar serııisine büyük bir te- pek ziyade takdir etmitlerdir. 
hac""m vardı. Yapılan asııari Dün akıama kadar sergiyi zi-

b. u h . d"'n 1 gı" yaret edenler 75 bin kişiye baır ta mıne nazaran u er • 
1
.• 

1 . . ed nl 20 b" d ıg o muştur. yı zıyaret e er ın en 
0

.. . · · d 
I d un sergıyı zıyaret e en ec. 

faz a ır. d -l. . . nebilerin en ziyade takdir ettik 
Bunların ~aaın a r::~;"'-. !eri kendi memleketlerinde em 

deki mali mue~esat .mu ur erı aali yapılmayan halılarımızdır. 
ecnebi sefaretler erkanı vardır. Bilhassa Kemaliyede imal edi
Şehrimizde bulunan ecnebi sey len ipekli halılar pek ziyade 
yahlar kafile halinde sergiyi takdir edilmiştir. 

bette idi. link etti. Me&afe 2200 metre. 

Seyirciler meyanında bazı lıolor- Birinciliği Prenı Hallın Beyin lb-
Tekr.Yr riyas.te intihap du kumandanlarile M11ırb aileler de ninnur, ikincilifi Ahmet Efendinin 
cdilef>. gazetemiz tahrir vard,far. Yanta 34 at ittirak etti. Ubeyyan, üçüncülüğü lbrahim Efen 
müdür, 

1 
Etem izzet Bey Tam 14,30 baılayan yarııların neti- elin.in Tayyarı luazanmııtır. 

kaaı voleybol ve futbol hey'eti- celeri şunlardır: Birinciye 200, ikinciye 75, üçün. 
ne ba vermittir. Birinci koıu: Bu yanı oatıı kotu cüye 25 lira mükafat verilmi§tir. 

Hey' eti idare raporu müna- ıu olup üç ve daha yukarı yattaki Bu koıuda ikinci gelen Ahmet E.-
kata edildikten sonra, gösteri- lngiliz at ve kıarakJanna mahsuıtu. fendinin Ubeyyan atı için bahıimüı 
len faaliyet ve elde edilen se- ''arışa dört at ittirak etti. Meaafeıi terek biletleri 900 er kurut kazan-
merele.· takdir edilmit ve on- 2iı!l(I metre idi. ınıılardır. 
dan sonra idare hey'eti intiha- Birinciliği Süleyman Efendinin Uç ve daha yukan yqtaki yerli 
bına geçilmiştir. Nona, ikinciliği Mi11 C11ckerom'un ve arap at ve kıaraklanna mah•uı 

İntihapta riyasete ittifakla Jean Hableur'ü üçüncülüğü Akil Be olan bu koıuya yedi at ittirak etti. 
Etem İzzet B., ikinci reisliğe Jin Platası kazanıruıtır. Meaafeai 1400 metre idi. Birindlijii 
Nauman tirketi müdürlerin- Birinciye 200, ikinciye 76 lira ve- (Devamı 2 inci sahi/ede) 

tc';!·~.~;:ı:r:lı:!·et~a:~!ıi1t~ ,RlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
!arına eczacı Müeyyet müteah- = M 

11 
~ - '' . . . . -

bit Zeki, sabık umumi kaptan ~ 1 lyet " ID yeni romanı § 
Nuri, ve Vehbi Beyler intihap E = 
edilmiılı;rdir. i! 

Kongre dünkü içtimaında = ''Başı oo·· nu·· kler,, ;; bir idman bayramı yapmağa a :;: 
karar vermi•tir. Ayrıca bir de = ;;: 

~ = = 
denizcilik tubeai açılacaktır. = yazan: İbrahim Necmi = 
Klübün cidden &,üzide ve bu § = 
•ubeye beklenilen kUvveti ve- = = 
T = = rebilecek yüzücüleri ve müaa- = = 
bıkları vardır. i5 Bllhusa " Milliget ,, için kalemt1 alınmış olan :;c 

Kongerenin verdiği mühim = bu romanı gakında tt1frikaya başlagacagız. = 
kararlardan biri de, uzun bir i5 Kibar alemi kılığı altında kibarlığı, yeniliği 
<}eniz müıabaka=.~n tertip e- a hazmt1demegt1rek başları dönmüş insanlar arasına -
dilmiı olmasıdır. Yakında A- 5 düşen toy bir Türk gencinin macerasını bu sütun- -
nadolu kavağından Adaya doğ ~ [arda okuyacaksınız. 
ru bir mukavemet yüzü• müıa 

~ 5 = bakası yapılacaktır. Bu müsa- - Yflnİ hayata sonradan girenlere karşı taze yeti- -
bakanın türk sporculuğunda da ;;;;: şen ne,,lin duyguların b d ·· k · · 
b. t 'h ı - ·· h d'I = ı u roman a gorece sınız. -ır arı o acag:ına şup e e ı e- - = 
m ez • • f.il il 111111111fi111lllllJllJIJI111111111111 il 11111 lilll il il 11111 111 il il ili 1111111111111111111111111111111 tir 
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1 a 1 Muhabir mektupları 1 m 1 HARiCi HABERLER •• 
Milas, belediyesi ile 

iftihar edebilir 
ispanyada komünistlerin bütün 
teşebbüsleri akim kalmış gibidir 

Güzel bir park yapılmıştır. Bu 
sene de otel, gaz 

------------· 
Komünist rüesadan çoğu kaçmağa mecbur olmuştur 

ve su depoları yapılacak .. lngiliz 
Bütçesı 

Müvazene meselesini 
halle uR"raşıyorlar 

LONDRA, 13 (A.A.) - Hiikü
met, ecnebilerin endiıelerini tezyit 
ebniyecek bir ıurette bütçe muva
zeneıi meseleıini halle uğraşmakta
dır. 

M Mac Donald'ın ani ıurette 

Londra'ya avdeti, bükUmetin siy-..ııi' 

faaliyeti hakkında yapılacak n84riya 
ta dair rapor ihzarına memur nazır
lar tali komitesinin acilen içtimaa 
daveti, kabinenin vaziyete azmetmşi 
olduğunu göstermektedir. 

Miliisın mtııhur parkı 

Hüküınetin faaliyeti, Cite meha
filinde akisler hasıl etmektedir. Ci
te'de lngiliz lirasının ecnebi tesirle. 
re maruz kalma11 ihtimalleri azalt
mak, iakonto fiyabnı indinnejie te
ıebbü, etmek, hazinenin ve huıusi 

tetebbüılerin mesaiıini teıhil eyle
mek için bütçe muvazenesinin zaı·u ... 
ri olduğuna hüküm edilmektedir. 
Büyük mali müeaıeselerin müdürle
ri, hükürnetin müşaverede bulun
mak teklifine hemen sür'atle icabet 
etmitlerdir. Onların reyleri, herhRI· 
de iıtişari mahiyette kalmış olamaz. 

MiLASTAN: Tarihi bir te 
lıir ?lan "Milas,, küçük bir te
pe üzerindedir. Çarşısı tepe
nin bir yüzünde ve adeta Anfi 
tea tr seklindedir. T e
pen in diğe~ yüzünde mahalle
ler vardır ve hükumet konağı 
da u taraftadır • 

Su ve hava 
T urkiyenin bir n:.enbıu ser

veti olan Milasın suyu çok 
g izeldir. Bu su m:ak meaa1e
lerden k1Smen borularla ı:-eti
rilmistir. Suyun bir kısmı açık 
oldukund n telvia olunmakta· 
dır! Ben Muğlaya giderkem 
herkes gibi bu suyun manba
ında kahvealtı yaptım. Su ka
yalık bır yerden fışkırmakta
dır. Yolcuların bu suyu pislet· 
tiklerini gördüm. Hele daha 
aşa!:ı taraflarır.da birçok çin
geı .derin çın! çıplak içinde 
yıkandıklarma şahit oldum ve 
Milasa avdetimde "artık ben 
bu ıuyu İçmem., dedim. Fakat 
(akan su pislik tutmaz) cliye
rek yine bana içiı:mek istediler 
ben de içtim! 

Havasına gelince: Maalesef 
çok sıtmalıktı. Sokaklarda ve 
dıvar diplerinde sıtmaya tutul 
muş birçok hastalara tesadüf 
eyledim. Gerçe burada bir sıt
ma mücadelesi varsa de mm. 
taka vasi ve teşkilatı noksan 
oldugundan dolayı bu müca
deleden layikile istifade oluna
mamaktadır! 

Belediyesi 
Sabık valilerden Şevket Bey 

buranın belediye reisidir. Be
lediyenin varidatı 24 bin lira 
iken Şevket Be:1 50 bin liraya 
çıkamıağa muvaffak olmuştur. 
Şevket bey şık bir belediye da 
iresi yaptırmı1, ve misafirler 
için de mükellef ve ıııj!lzey
yen karyolalar ihzar ettirmiş
tir ki ben de burada misafir 
edilerek izazü ikram olundum. 
Bunlardan ha~ka Milis beledi
yesi gayet asri bir park, bet 
büyük beton mağaza, su ve e
lektrik tesisatı, umumi hela, 
ve iki pisovar meydana getir
miştir ki cidden sezavan tak
dirdir! Bu seneki programın
da da bir lükı otel, bir kratane 
bir gaz deposu, iki yangın 
havuzu yaptırılacak belediye
nin harici kısmı ikmal oluna
caktır. Belediyenin vesaiti it
faiy~si de mükemmeldir. Bir 
motorbot gece gündüz hareke
te hazırdır 

Park 
M!lasın methalinde yapıl

mış olan bu park hakikaten 
kasabay;ı büyük bir şeref ver· 
mektedir ! Blt park bir Rus 
mütehassısın:ı ol suretle tan
zim ettirilmiştir ki içine gi
ren bir insan saatlerce meş
gul olur ve dışarı çıkmak iste
mez! 

Bilhasu müsteciri Hüseyin 
Bey burasını ihya eylemiştir. 
Mumaileyh meı·aklı bir zat ol
duğundan park için büyük fe
dakarlıl.lar yapmış ve en ne
fis mobılyalarla tezyin eyle· 
miştir. Mevsimin bu sıcak ve 

boğu<:u zamanlarında Milasın 
güzide aileleri burada geç va
kitlere kadar oturup serin bir 
hava alırlar. Hüseyin Bey müş 
terilerinin esbabı iatirahatlan-
nı ikmal için elinden geleni 
yapmakta ve ayrıca da bir 
dans mahalli ihzar eylemekte
dir. 

Sinema 
O güzel parkın karşısında 

tüccardan ve eshabı yesardan 

M. Snowden'in tasavvur etmif 
olduğu neviden bir tahvil, onlann 
muavenetini istilzam eder. Kaldi ki 
bir iıtikrazın tahvili ihtiyari olmak 

Bekir ağa tarafından muhte- küt" 
b. . b' 1 gere . 

şem ır sınema ınası yaptırı Milli menfaati işin içine sokmak 
mışt~r ki kasabanın a~tren~i- istenileceği söylenmektedir. O za. 
ne zınet veren mebaıuden bı- man devlet eshamına malik ve zen
~si de budur! M~maileyh. bu 1 gin sınıflara menıup bulunanlar, hü 
aınema yanınd~. bır ~e asrı o- kumet M. May'ın idaresindeki ko
tel yaptırmak uzeredır · Bele- mite tarafından tanzim edil mi, olan 
diyenin de bir otel yaptıracağı- tasarruf projesini tasvip etmedi;:i 
nı kaydetmiştim. Zanneder- takdirde fedakarlıkta bulunmaktan 
sem iki otel Milis için çok o- imtina etmiyeceklerdir. 
lur! • 

Tepedt1n ovaya 
Mil&aın şimdiki mevkii ka

sabanın teveuüüne mani oldu 
ğundan yavaş yavaı parkın bu
lunduğu düzlüğe doğru bir te 
mayül olduğu anlaşılmakta
dır. Burası Mili.sın en cazip 
ve en havadar bir mahalli ol
duğundan muteber tüccarları· 
mızdan Salih Murat Beyle ter
zi zade Mustafa Zeki ve fabri
katör Mukayyit zade Nuri B. 
ler gibi eırafı memleket şimdi
den buralaı·da çok tirin ve ca
zip köşklar yaptırmışlardır. 

Tütiin işleri 

Milas bir tütün diyarıdır. 
Yediden yetmişe kadar her sı
nıf halk tütünle meşgudürler. 
Ve bunun içindiı- ki birçok vi
layetlerden 10,000 amıle bii
tün sene burada çalışırlar. Mi
lis tütünleri Aml!•/.<an partisi 
olduğundan birinci tütünler . 
dendir. 

Senevi iki mılyon tüt\;n is
tihsal ve ihras olunmaktadır. 
Başka yerlerde tütüne rn<işteri 
buluamazken burada }"'Jzde 
on derecesinde bile stok kal
maz ve hepsi de satılır. Geçen 
seneki vasati fiat 145 kuruş 
imiş. Bu yüzden Mili.sa sene
vi 2 milyon lira girmektedir. 

Tütün müdüri umumisinin 
nazarı dikkatine 

Bu kadar mühim istihsala
tı olan Milıista idarei inhisari
yenin Maalesef ne bir anbarı 
ve ne de memurlarının o ura
cakları bir bi.na yoktur. Bir se
ne evvel 1100 liraya bir a;.5a 
alınmış ise de hala üzerine bir 
bina kurulamamıstır. ihtimal 
ki tasarruf senesidir diyerek 
bu sene de yapılamıyacaktır 
zannederim. Fakat bu yüzden 
idarenin zararı, israf endişesile 
yapılacak tasarruftan daha çok 
olacaktır. Tütün inhiaar ida
resi, buraya depolar ve me
murlar için de daireler yaptır
sa ve tütünler lzmirde işletile
ceğine burada işlenmit olsa 
hem de halkın menfaatini mu
hafaza edilmiş olur. 

Müdürü umumi Behçet Bey 
efendinin bu mühim noktayı 
nazarı dikkate almasını herkes 
istirham eylemektedir. Biz de 

Tali tasarruf 
LONDRA, 13 A.A. - Nazırlar 

encümeni tekllnde vücude getirilen 
tali taaarruf komisyonu bu sabah 
~vekilct dairesinde toplanmışbr. 

Siyasi mahafll, M. Baldwin, M. 
Neville Chamberlain ile liberal fırka 
smın reislerinden M. Herbert Samu 
el'in Londra'ya gelmelerinin yakın
da 3 fırkanın erkanı arasında bir İç
tima yapılması huıusundaki ihti
mal ve ümitleri kuvvetlend!rdifi 
fikrinde bulunmaktadır. 

M. Baldwin ile M. Chamberlain' 
m bugünkü vaziyet kartısında mu
hafazakar fırkasının alınası lizımge 
len tavir hakkında uzun uzadıya 

görüttükleri, M. Herber Samuelin 
de henüz tamamile iyile9memiş olan 
fakat vukuatın inkişafı ve ıeyri 

hakkında pek yakmdan malumat al
makta olan M. Lloyd George namı 
na hareket etmekte olduğu haber 
alınınıştır. M. BaMwin, M. Cham
berlain ve M. Samuel bugün M. 
Mac Donald ile görüşeceklerdir. 

Tasarruf temini maksadile teıekkül 
eden nazırlar encümeni, evvelki tah 
minlerin ve bugÜnkü vaziyet hak
kındaki talıkikatın neticelerini tet· 
kik etmq, hü!<umctin bütçede mu
vazene teminine nl "iteallik karan ... 
nın tahakkuk ettirilmesi için lizun 
gelen tedbirler ve çareler hakkında 
bazı teklifler teabit etmiıtir. 

·--·-··•••1'·----·---·····--
buna iştirak eyleriz • 

Nefaset 
Bu ıene havaların poyraz 

devam etmesinden ve mezruat 
ta kat'iyen hastalık olmama
sından dolayı tütünler pek en· 
festir! ilk yapraklar balyaya 
girmediğinden dolayı da bu ne 
faset bir kat daha artmıştır! 
Bizim muhterem Milaslılara 
hayırlı ki.ı-lar dileriz! 

Kaçakçılık 

Bodrum kazası sahillerile 
Söke kazasrnın yoran sahille
rinden sigara kağıdı ve sair 
kaçak eşya girmektedir. Bi
zim sahildeki kaçakçılar ada
lara itaret vererek muhafızla
rın bul.ıµımadığını haber verir
ler derhal adadan kaçakçı mo 
törler hareket ederler ve işa.
ret mıntakalarında hazırlan
mış olan hayvanlara yükletip 
atırırlar. 

Ragıp KPmal 

Reich ve Sosyalistlerin 
Prusga Tebliği 

Brüning statokonun 
değişmesini istemiyor 

BERLIN, 13 A. A. - Bazı AJ. 
man gazeteleri bilbaısa •oıyalirt frr 
k.aıının batbca naşiri fkirı olan 
Cazetk de Gologne, Hug~nberg'ın 
milli Alman fırkasının iştirakile Al. 
man hükUmetinia tevsii lehinde u .. 
çurmuş olduğu tecrü~ balonları Ü· 

zerino dün Reichıtağ' da Monsenyör 
Kaa•'ın riya3etinde baıvekilin ve 
merkez fırkasıra mensup bütün Al· 
ınan ve Prusya nazırlarının iştiraki 
le merkez fırkası idare kornitesinin 
içtinıaına oldukça merakla intİ7ar 

edildiğiai yazarak diyor ki: Bu içti
ma M. Hugenberg'in taraftarları· 

nın ümitlerini suya dıişümıüş görün 
mektedir. Zi•a ko>mite pazar gü.,kü 
plebisite iştirak etmemek zuretile 
göstennit oldukları hamiyetten clo
layı Prusya'lı kato!ik müntahipleı·i 

tebrik ebnekle iıe başlamıştır. 
Bu, hükumet içinde M. Yon Cur 

tius tar.ıfından tem3il edil~n ve mu 
maileyhin ihtarlarına rağme:ı ple
bisiti resmen teshil etmiı olan halk 
fırkasına l<ar§ı dolayısile yapılan ve 
mi.nası tamamen anlaşılan bir tev
bihtir. 

Bundan sonra komite, bazı gaz~ 
telerin ve bilhassa bu aahahki Ga· 
zette'in makalelerini tekzip etmit· 
tir. M. Brüniaıı, hali hazırda Al
manya ve Prıı.ıya hükU.metl c.-raıın

da uıulleı·i tam olarak muhafazanın 
lazım olduğunu beyan etmiştir. M. 
Hugenbere'in İştirak.ini bundan da
ha açık bir su...,tte ı·eddetmek mÜm· 
kün değil idi. 

Fransız 
Nazırları 

Resmen Berline daJJet 
edildiler 

PARIS, 13 ,A.A. - Alman sefi
ri M. Fon Hoeıch, ~vekil M. La
vaPi ziyaret etmiı ve kendisine M. 
Briand'la birlikte Berlin'e gelmcıi 

hakkmdaki davetnameyi tevdi et
miıtir~ 

Weinar'ın 
Yıldönümü 

(BaŞ'ı I inci sahifede) 
mıt addetmiyoruz. Milletimizin aç 
olma11 bizi mücadeleye devamdan 
menetti. 

Yalnız ıura11 hatırda tutulmalı
dır ki en yavq tekamül bile çok ıid 
detli bir tazyik ile vaziyetini deiit· 
tirebilir. Bilhaıaa Almanya'nın Av
rupa'nın merkezinde bulunduğunu 
ve ona vuku bulacak darbenin yal
nız Almanya'yı müteessir etınediii
ni unutmamalıdır. 

Türkiye hükumetinin Türkiye'
deki bankalarımıza korıı göıterdiği 
dostane ve kıymetli yardıma ve va· 
ziyeti kavrıyan Türk milletine kargı 
minnettarbğnnızı arzederiz." 

~t yarışlarının 
Uçüncü haftası 

(Başı 1 inci şahifede) 
Prenı Halim Beyin Rüchanı, ikinci
liği Fikret Beyin Maltayı, üçüncü
lüğü p...,ns Haliın Beyin Hakan iı

mindeki ab kazanmıılardır. 
Birinciye 200, ikinciye 75, üçün

cüye 25 lira mkô.fat verilmiştir. 
Bu koJu da handikap ko,usu o· 

lup üç ve dana yukarı yaştaki hali •. 
kan lngiliz at ve kısraklarına mah
•u•tu. Bu yarışa 7 at iştirak etnıis
tir. Mesafesi 1600 ınetre idi. Birin
ciliği Alyoti Efendinin Elangtop'u 
ikinciliği Akif Beyin Ketje'si, üçün 
cülüğü Prens Halim Beyin Sirveı:

lov'u kazanmııbr. 
Birinciye 500 lira, ikinciye 57, 

üçüncüye 25 lira mükafat verilmi,. 
tir. 

Bu kot\I dört ve daha yukarı yat 
taki yerli ve arap at ve kısıa~danna 
ml\hsustu. 9 at ittirak etti. Mesafe
si 2000 metre idi. 

Birinciliği Prens Halim Beyin Po 
ruj'u, ikinciliği Haıan Efendinin 
Ceylanı. üçüncülüğü Ihsan Efendi
nin Gümüş ismindeki atları kazan .. 
mıılardır. Birinciye 200, ikinciye 
57, üçüncüye 25 lira mükafat veril
rni~tir. 

, icap ederse silahla 
mukabele edecekler 

MADRIT, 13 A. A. -Sendika
listler, Corda da nümayiı yapmağa 
kiyam etmitler iae de poliı tarafın
dan dağıtılmıılardır. 

Dıvarcdar, sendikalar reisinin •e 
tahrikitçıların ele başılarının tevkif 
edilmit olmalarına kartı protesto 
mahiyetinde grev ilan etmişlerdir. 

Şehirde büyiik bir endite hüküm 
sürmektedir. Sendikaliıtlerle komü
niıtler, müşterek içtimalar tertibine 
çah~maktadırlar. Şimdiye kadar bu· 
na muvaffak olamıuruşlardır. Sivil 
muhafızlar, ıokaklarda karakol gez· 
mektedir. 

Vilayet dahilinden gelen haber
ler, her tarafta ha,·eki.tı idare eden 
unıurlar tevkif edilmit olduğundıın, 
kargafalık çıkarmak teşebbüılerlnin 

akamete uğramıı olduğunu ispat et
mektedir. Maamafib, Caıtropin'de 

bir grev ba~lamıttrr. 
Kaçmağa muvaffak olan reisler, 

memleketten dıtarı çıknuşlardır. Ti
caret durmuştur. Ekmek tedariki 
gayrimuntazamdır. 

Villanueva' da da polis tarafından 
tahrikô.tçıların rüesası tevkif edil
miş olmasına rağmen bir grev bat
lamıştır. 

Birçok kaıabalarda çiflik amelesi 
i!lerini ve hayvanları yüzüstü hıra .. 
kaı·ak sendikalist reislerin tevkifini 
proteıto etmektedirler. 

Cordoue ziraat odası, hareketi 
akim bırakması hususunda hüku
met memurlarına yardım etmeğe 

amadedir. Birçok şahıslar ve cemi
yetler, muavenette bulunacakla.n 
hususunda hükumete teminat ver
mişlerdir. 

Komünistlerle mübareze 
MADRIT, 13 A.A. - La Voz 

gazetaıi, milli amele birliği tarafln· 
dan yazılmıt bir tebliğ n84retmekte
dir. Bunda hali hazırdaki vaziyetin 
devam edemiyeceği ve icap eden 
tedbirler ittihaz edilmezıe Sosyalist 
!erin ellerinde silfthlarile komünist
lere mukabele edecekleri beyan ••e 
ihtar edilerek deniliyor ki: 

Komünist tahrikatçılar bu kar
ga,al:klan daha ziyacle serbesti el
de ebnek için değil, dahili harpler 
çıkararak iktidar mcvkiinİ ele geçir
mek için yapiyorlar. Birçok arkadaı 
!arımız alçakcaıına öldürüldüler. 
Maamafih, taraftarlarımrza sükunu 
muhafaza etmelerini tavsiye ederiz. 
Bununla beraber Bilbao vak'aların
dan ıonra vcsayamız suya düşmÜ§ 
olduğundan daima ölüm tehlikesine 
maruz bulunanlara kollarını kavuş
turarak mütevekkilane ölüme inti
zar tavıiyeıinde bulunamıyacağmıı
zı aöylemek icap eder. Biz, kuvvet
lerimizi kardeşler araımda olmıyan 
mücadeleler için muhafaza etmeği 

tercih edecektik. 

Fakat köte baıında tabanca d~r
besinin kendisini beklemekte oldu
ğunu bir kimseye tamaıacr vaziye
tini tavsiye etmek ve bundan onu 
beklemek mümkün değildir. Hüku
mete bundan ıonra vukuu muhte
mel harekat hakkında bu aleni ih
tarda bulunmajia lüzum gördük. 

M. Macia'nın beyanatı 
BARCELONE, 13 A. A. - M. 

Macia, gazetecil.,,re bu sabah Mad, 
rit'e gideceğini söylemittir. M. M3-
cia, teıkili.tı eıaıiye kanununun 
Madrit hükumetine tevdii meselesi 
hakkında töyle demiştir: 

Bunu hüküınete tevdi etmeliyim. 
Çünkü meclise bir rapor takdim et
meği o taahhüt edecektir. Şimdi bu 
fikrini tebdil etmesi de mümkün de
ğildir. Co:-tes'lerc tevdi edilecek o
lan teıkilitı es.asiye kanunu proje
ıinde onun bize bahşetmekte oldu
ğu hukukun fllyanı kabul olmadıi;ı 
zannını verecek birşey zuhur ede
cek olursa Katalonya'nın iradesini 
müdafaa için bizim müdahele etme· 
ıniz icap edecektir. 

Mevcut bütün meselelere rağ
men nikbin olmakta berdevan,ım. 

Son haberler, herteyin yolunda ııi· 

deceii zannını vermt\ktedi.-. 

ilk incir mahsulü lzmire 
22 ağustosta gelecek .. 

IZMIR, 14 A;.A. - lzmir kazaları ve milhakkatından ilk İncir mah•• 
lü 22 ağustosta lzmire gelmiş bulunacaktır. Bu ıeneki mahsulden alaka· 
darlar fa:zlarile ümit var bulunmaktadırlar. 

Eski usul nikah kıyan 
Bir hoca yakalandı 

1 Akıaray poliı merke2inin Ahmediye mevkiine bir ihbar vaki olmu~ • 
' bu ihba•da, Sofular da imam Bayıldı ıokağmda Fatma Hanımla Hayr' 

ismindeki bir eencin, Cami kayyumu Ahmet Ef. iııninde biri tarafında• 

eaki uıul üzere niki.h kıyıldığı bildirilmiş, bunun üzerine pollı tahkikst• 
ııiriımekle berabP.r, kayyum Ahmet ef. de tahtı iıticvaba alınmıştır. 

Bir taraftan bu tahkikat ileı-le. e dursun, eıki usul nikahlanan bu ye"' 
evliler, daha ilk geceainde geçİnl!izliğe bıqlamışlar ve nihayet ııece get 
vakit Hayri, bıçaklaFatmayı başının muhtelif mahallerinden yaralamıttır 

Bu ikinci hidiseye de poliı vaziyet etmlt ve Hayri yakalanmııtır. 
Fahna, tedıwi albna alınmıştır. Her iki işe ait tahkikat evrakı Adliy~ 

ye verilecektir. 

Dünkü deniz yarışları 

( B. B. ) Hanımlar bayrak yarışında bir atlayış 

(Başı ı inci sahifede) (~.B.) 1,55 bu ikisi de yeni tur 
hey'eti azasından bulunan ve kiye rekorudur. . . 
Beylerbeyi ile F enerbahçe klü- 200 me!r~ if:urba~a.lama er- i ı 
bü murahhaalan olan Cevat ve kekler: Bınncı Naıh (G.S.) 
Hikmet beyler nizamnameye 3,56,6 ikinci Sedat (Kuleli) 1 

,;ayet edilmediği ve bu şerait 4, 17. 
tahtında bu mes'uliyeti iizeri- 100 metre kurbağalama ha- ' 
ne alamayacaklannı ileri süre- nımlar: Birinci Ariati (G.S.) 
rek gayet haklı olarak istifa et- 2,28 ikinci, Münevver (B.B.} 
tiler. 3,27 . 

lkinci iskanda! 50 metre ıu 200 metre serbest erkekl.!r: 
altr:nda yüzme müsabakasında Bimci S_~lirn (B._B.) 2:53 .2/~0 
yapıld~. Bu müsabakaya Gala- geçen gun yaptıgı yem T~rk_i
tasarayın müsabıkı olmadığı ye. re~orun~ Egale etmıttır. 
için iştirak edemeyordu. Buna lkıncı Cemıl (B.B.) 3,10. . 
mukabil Beylerbeyi 3 müsabık- . 2_00 _me.tre serbest hanımlar 
la yarışa girdi. Lakin şanssız- Bın_ncı .Nt~al (B.B.) . 4,5_7/10 
lıktan geçen hafta 50 metreyi y_en.ı Tü.doye rekoru ıkncı A· 
muvaffakiyetle yüzen ve mev- rıstı (G.S.) 4,20, .. 7'.~0. 
sim başladığından beri bu ya- . l_OO _metr? sırt ustu erkekler. 
rışın birincisi olan ve yeni Tür B~~ın~ı Zekı (B.~·.> ~,50 yenı 
kiye rekoru yapmış bulunan Tu•kıye rekoru ıkinı:ı Hasan 
Beylerbeyinin Zekisi geldim (Be) koz) 1,54 7 /l~. 
zannile yarı yolda çıktı diğer .~uO_m:t~e serbes~ erkekler: 
iki müsabık ise yarıtın sonuna Bı.~ıncı Salım (B.B.) 13,'.'6 bu 
takriben lti metre kala suyun ~usabık seçmelerde yeın Tu_r· 
·· t·· çıktılar •imdiye kadar kıye rekorunu 13,41 e kadar ın ıı •. 
us une ' d" . . M f"h b .. • 
olan teamül ve beynelmilel ırmıştır. aama ı uguıı •v 
müsabakalarda olduğu gibi en yaptığı bu rekor da geçen se- v 

uzak giden birinci ve ötekiler neki rekordan çok aıağıdır. İ· ı,llf 
de ikinci üçüncü ilan edilmesi kinci: Mehdi (G.S.) 14,5. 
ı- ilr~n gene malumlar or- 400 metre serbest hanımlar; lbo. 
taazım k.tı ve bu müsabakanın Birinci Nihal (B.B.) 8,55 yenı ~~k 

ya çı T"" k" k "ki · 1 hiç bir neticesi olmadığını ile- ur ıye re 0~ 1 ncı ra kr 
ri sürdüler. (GD~:) 10 da~ıka • l"k - "' 
Doğru olmayan diğer bir l dun mınTta. ka?ın sene~ yUı 

nokta da atlamalarda hake- ar a on ur ıye re orunıı Zl 
· "fesın" ·1 programda ilin 50 metre su altında yukan· 

mm va-zı d d - "b" ld 
edilen hakemlerden başkaları a yaz ıgım &1 ı o u • 
"d t "d" Hiç dig" er klüp 1500 metre serbest erkekleri 
ı are e mesı ır. . . · s·r (B B) 2640 -
lerin reyi sorulmadan iki Gala- B_ırTı~~rlı . a ımk • :k. .' ~e-f •~, 

d d B m u oye re oru ı mcı -r" e 1 .\ tasaraylı hakem ur u. u e- (G G) 
31036 

lıı 
fendilerden biri bizzat Galata- 50· x· 

4 
b ' 'k k ki Bıı •I( 

sarayın atlayıcılarındandı. Ta- .. b k adyra ker de e~: ledı" 
·· k" k musa a a a yu an a soy • 

metre on tur ıye re orunu •. "b" (G S ) 2 30 5/10 ·ıe 
b•• b 1 J d t" gım gı 1 ' • , 1 11 u 0 am_az ve oma ı ne ıce birinci (B.B.) 2,39 5. '10. 
de erkeklerın atlamasında Bey-

50
x

4 
h 1 b k B 

. b" d h" 1 d aoım ar ayra : u· lerbeyı ır puvan a ı a ama ı l B l b · · k y• 
d . _ b" b" . . l"k na ya nız ey er eyının ı 

sonra ıger ır ıçımsız ı te ti" h l · t" k ett" ve t,. .. .. .. b ki l me ı amm arı ış ıra ı • 
butun musa ı arı top ayıp on- neticede 4,lS 4 5 ile birin(;I b 
dan sonra puvan vermek ol- ld 1 ~ks 
du. Bunda da gene kodamanla 

0 
Autlar ' l d B" · · (G S ) bu _ . .. d.. amaar a: ınncı •. ·b" 

rın parmag~ ço~ ış g?.r u. den Süat ikinci deniz liaeıin· ' iıtı 
11 Nıtekım oyle oldu. den Muzaffer üçüncü Fener· lıir 

Yüzme, su topu, ve atlamala- bahçeden Fahri Su topundıt ~~~. i 
rı.n mecmuu puvanı alınarak (G.S.) (0--5) ile galip. 
Galatasaray (58) puvana kar- B f l .. T""rk"yı "'11 
tı (62) puvanla birinci oldu!... (ulOn)e ıce ere ~oreke ku ~d• ~ı.~ 
• . . ye tane yenı r or az...- ı 

Netıcelerı yazıyorum. d B l b · kl""bü" ··frjl lııiir b k ki ıran ey er eyı u mu t. 
.1.00. mHetrl~I s(eGr Ses)t lerl8e "ki~r: klüpçülük zihniyeti mağlup 

Bmncı a ı . · , ı n- ed"l · ld ?il 

ci s.üat .. ı,1_8 6110 birincilik ki 
1 

m•1 0 i&it.i>oı 
yenı Tur kiye rekorudur. 

400 metre erkekler: Birinci 
Salim ( B.B.) 6, 19 ikinci Şeref 
(G.S.) 6 ,38, 8 10 ikisi de yeni 
Türkiye rekorudur. Ancak bu 
rekordan daha aşağısını kıy
metli ve tek yüzücü Salim ge
çen hafta seçmelerde yaptı. 

100 metre hanımlar: Birinci 
Aristi (G.S.) 1.52 ikinci Nihal 

Beykozda geçen haftanın intiıı
ml maçı olmak üzere Beykozu" 
ikinci takımı ile Fenerin dördüne" 
takım oyuncusu takviye edilen iki~ 
cı takımı oynadılar .v~ !'et_ircde O-

1 ile Beykozun hukıki ıkincı takım•" 
tentliler. Maçı Vefalı Adnan Bey " 
tl~re etti. Bunu müteakip Süle~' 
B~ykoz mütekaitkri karıı!atbl•': 
Çek nezih ve ı:ii,el hir oyun oyfl 
yarak neticede berabere kaldılar. 
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gerl81ınacakların itirazları • 
1 k e 

iade edilecek olan 
Yunan emlaki 

Ekonomi 

Irakla 
Belediyede 

Oktruva 
Varidatı 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

••• Ticaret Suaqiyeye kadar otobüs saf ası !! .. 
~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 

Baş tarafı kız, belden aşağısı balık olan ucube .. 
~übadillerin şikayetleri hangi 

noktalarda toplanıyor? 

Ticaret odası bir rapor 
hazırlayacak 

Türkiye ile Irak arasında ti
cari münaaebatın takviyesini 
arzu eden Türkiye ve Irak hü
kumetleri bu münasebatın in
kitafr için yeni bir ticaret mua 
helesi akdine karar vermit ve 
hazırlığa batlamışlardır. 

Geçen seneye nazaran 
yüzde on tezayüt var 

lstanbul belediyesinin oktruva va 
r.idatı geç.enıeneye nazaran ı.imdiJik 
yüzde on nisbetinde artmıfbr. Bele 
diyenin kaçak olarak tehre oktruva 
ya tabi mevat girmeıi.ne fazla tekay J 

·~~~~~~~~~~ 

Namludan çıkan kurşun - ikişer dakka dursam 20 lira atar-S d. 
J

A• • ua ıye 

•• 
~ liiikılınetimizle Yunanistan ı portu aldıktan sonra d~ edmla~ 

lııda aktedilen son muahe- lerini almak hakkını haız eiı 
llıucibince Yunan tebeaaına dirler. Binaenaleyh bunla~• 
'llllikin sahiplerine iadesi enıliklerinl iade hem mu~ave. e 

p aJ ve gazınosunda.. - Bir fincan kahve 50 kuruşa _ ş ... ıngır 

şıngır şıngır ... - Kısmet gene bizim arabaya imiş. .. 

,
1 

'Ilı ırelınekte olduğu malum ye, hem de Türk mübadıllerm 
bt ı · .Bu emlak evvelce müba- menfaatına uyma~~kta~ır. b 

1et~ _verilmiş ve teffiz mua- Sonra Türk mubadıller u 
t!ıı ıcra edilmiıti. Mübadil- emliki aldıktan sonra artı~ 

ye hu enılilri Yunaoistaoda bunları kendi malla~ı telak~.1 
l ettikleri emlake mukabil al ederek tamir ettirmıtler, .mu
.. 1 olduklarından şimdi son kemmel bir hale ifrağ ~tmıtl~r 
"lh d ' ' ş d" · d tt"klerı takdır Jc. e e mucibince terketmelo dir. im ı ıa e e 1 

• 

l P edeceğini nazarı dikkate de sarftmit olduklar~ b~ tamı
n ~iikumet, bunlara i şgal et- rat paralan heba edılmış ola-
rı emlaki kaç liraya almış- caktır. 

lktıaat vekaleti bu hususta 
bir rapor ihzarı için İstanbul 
ticaret odasına tebligatta bu
lunmuştur. Her iki memleket a 
rasında yolların İptidai bir hal 
de olması ~ ; :~.retin kolaylıkla 
inkişafına manı olduğundan 
ticarete fazla l~laylık göster
mek lazım geleceği kanaati var 
dır. 

Balkanlarla ticaretimiz 

r 
yÜt göıtermeıi bu tez.ayiide sebep 

addedilmekte ve bu varidatın sene 

nihayetine kadar daha artma11 da Ü 

mit olunmaktad1r. 

Gazi köprüsü 

, 

' · llıubadillere o mikdar bo En sonra olarak ta bu hane
~erıneğe karar vermitti. Bu ferin tahlyesi için kendi kendi
~~le mesela İatanbulda iki terine bir müddet verilmesin.; 
. ıraya bir ev alan ve son talep etmektedirler. Bazı müba 
~et üzerine bu evi terke diller iddia ediyorlar ki, ~lacak 

1 ~r kalan bir mübadile iki ları bonoları nakte tahvıl et-

Balkan hükumetleri arasm
da ticaretin inkişafına medar 
olmak üzere bu hükumetler ti
caret odalarınm biribirlerini 
kendi memleketlerinin iktısadi 
vaziyetinden haberdar etmeleri 
esas itibarile tekarrür etmiştir. 
Bu malumat teatisi ticaret oda 
\iannın netrettikleri istatistik 
ve raporları biribirine gönder
meleri suretinde yapılacaktır. 

Gazi köprüsünün sipariti İ· 
çin İstanbul belediyesi tarafın
dan maliye vekaletinden iste
nilen dövin mübayaası müsaa
desnin henüz verilmediği ma
lmdur. İhracat mevsimi başla
mak üzere olduğunu ve ecnebi 
dövizinin piyasaya fazla arzedi 
leceğini nazarı dikkate alan 
İstanbul belediyesi maliye ve
kaletine tekraı· müracaata ka
rar vermiştir. Belediye ayni za 
manda köprü siparişinin şehri
mize kısım kısım geleceği için 
bedelinin peşinen verilmiyece
ğini ve taksitlerden döviz fiat
larının yükselmiyeceğini de ve 
kilete bildirecektir. 

Kadıköy otobüsleri ve Bustancı sahillerine bir nazar 

i ~.ık ve yüzde beı faizle iki tikten sonra, bu para ~le derhal 
liı'~a!ık bono verilecektir. birev almazlarsa eller111~ geçen 

t 
ıtıbarile mübadilleri hiç para kira bedeli olarak ısraf e-

l- o .. k . ıarrır etmeyecek olan bu dilmiş olacaktır. nun ıçın en 
•'Yet, bilakis İstanbulda bu- dilerine münasip bir mesken 

1 ~ v.~ m~muu istihkalaı'ı buluncaya kadar, bu ~vlerd.e 
11çuk mılyon !~ayı bulan kalmalarına müsaade edılmesı-

1, ltıübadillerin şikayetlerini ni İıteyorlar. Bazı mübadillerin 
'.~ olmaktadır. tikayeti başka sebeptend~r. 
.~badillerin ıikiyetleri &- Bunların almış oldukları emla '. 
•tıbarile üç kısma ayrılabi- kin muhtelif sebeplerle kıymetı 

artmış olduğundan şimdi ala: 
cakları bonolar ancak hanelerı 
nin evvelki bedeline tekabül et 
tiğinden hayli mutazarrır ola
caklardır. Mevzuu bahsettiği
miz bütün bu sebeplerle müba 
dillerden bazıları son zamanlar 
da haylı mütkül vaziyettedir
ler. 

ır çocuk tramvaya 
atlarken parçalandı 
Edirnekapı yolunda feci 

tramvay kazası oldu 
bir 

l\.u.ag" .. k A ·ı.aı· 1 • Umru te t1 ı paıa ma-
e&ırıd M eoturan 12 yatında usta-
•velki gün Edirne kapı yolunda 
':fa • 

Y arabasına asılmak iıtemıf, 
'"ffa• 1 k" .. " o anuyaralc romor un on ....... . ' 
~ gından yere yuvarlanınca, 

~ı. •ıın altına gitmitlir. Bu suretle 
k·ııl>arçalamış ölmüş hır. "'.'za 

da zabıta ve adliye tahkıkat 
"'.akladır. 

~ını vermek isterken 
Ci _pıçaklandı . 

bahde Üıküplü mahallesınde 
trı sokağında oturan Ahmet, 

~b:Volg~en hanı odabatm Ço
trıedın kayınbiraderi ile evfen 

·:.k istemiş ve evvelki gün bu 
1 Çolak Ahmede açmııtır. 

akat b. ır kaç saat sonra, kız or-
kı.:vbolmuı, Ahmet efendi de: 

!\~~1~ sen kaçrrdın, diye Ço
a rrıedı bıçakla tehlikeli ıuret
•alarrıı,tır. 

kspreste bir sirkat 
. ii~ gelen Semplon ekspresinde 
~ bir ıirkat vuku bulmuf, zen 
Oır ) "it· Yo cunun 2000 dolar kıyme-
, 

1 Pırlanta yüzüiü çalınmıfttr. 
~it.atin Bulgar hududunda vu
q duğu tahmin edilmektedir. 
. Sirkeci istasyon komiserliii
lıt-e. • 

ıinden kavga çıkmıt, neticede ffü .. 
seyin hamil olduğu bıçakla Ahmedi 
arkasından ağır surette yaralam•t· 

tır. 

Ahmet Cerrahpaşa hastanesine 
nakledilmiştir. Carih yakalanmıştır. 

Kaçak si~ara 
Galatada Kutu :sokağında oturan 

Gülsüm hanunın kaçak sigara sattı· 
ğı haber alınm•f ve elinde bulunan 

200 paket sigara polisler tarafından 
müsadere olunmuştur. 

Müskiratla tayinler 
Eli.ziz müskirat ba~müdürlüğü
,,. _ . ba•müdürü Sabri, Kar-

ne ft.Aloyserı 'J • • 

. ba müdürlüğüne Eli.ziz baımu· 
seni ba " 
d.. .. Mehmet Ali, Adapazar ımu

uru .. d .. 

d 
.. 1 ..•.. e terfian Eskişehir mu u
ur ugun 
.. Zeki Eskiıehir müdürlüğüne 

ru ' Ş"k .. Aıı 
erf. Antalya müdürü u ru, -t ıan .. 

"d "" rlüg'"'üne muhafaza mutalVb mu u 

d 
. .'1-· ... .. u··n li"'vi üzerine aır;ıkta ka· 
ur ugun 5 • 

Bekir B. ter tayin edtl
lan Dursun 
mişlerdir. ----

yakalanan idam 
mahkumu 

d bir müddet evv•I lzmir-
Bun atı .. 

d. e evvel idama mahkum 
deveııen ···d 

Fransa tütün almak 
istiyor 

Fransız hükumeti tütün inhi 
sarı tarafından Bulgariıtandan 
külliyetli mikdarda tütün mü
bayaası için epey zamandan be
ri devam etmekte olan tq.Üzake 
rat bir neticeye bağlanmamıt· 
tır. 

F ranaızlar alacakları tütün 
yerine, Fransız fabrikaları ma
mulatından eşya vereırek, na
kit vermemek istemişlerdir. Fa 
kat ecnebi dövizine mühtaç, ay 
nı zamanda idhalatın son had
de indirilmesine tarafdar olan 
Bulgaristan bu lekilde bir an
latmaya muvafakat etmemit
tir. 

F ran.,zların tütün yetİftİri
len diğer Balkan memleketle
rine de aynı tekliflerde bulun
malarına İntizar olunmaktadır. 

Karpuz bolluğu 
İstanbulda bu seneki kadar 

kavun karpuz bolluğu görülme 
mişti. O kadar ki bazı yerlerde 
artık çürümey.e ba,layan veya 
satışı nakliye parasını bile çı
karmayan karpuzlar denize dö 
külınektedir. 

İstanbul civarında da bu bol 
luk devam ediyor. Burada kar
puzun arabası iki liradır. Bazı 
köylerde hendekler kavun kar 
puz doludur. 

lngilterede buğday 
LONDRA, 12 (A.A.) - U

mumiyetle mahsullerinin 2an
nolunduğundan daha fazla sür 
atle hazır bulunacağı zannedil 
mektedir. Son günlerde Rusla
ın yapmış oldukları r.avlun mu 
kaveleleri bunu göstermekte
dir. 

Çubuklu depoları 
Çubuklu gaz depolarının tevs;i 

için Belediye ile Neftsendikat a!'a· 
sında yapılan mukavelenin taıdiki 

için, vekilet belediyeden bazı nok
taların istifaarına lüzum gönnüıtür. 
Bu huausta muhaberat henüz de
vam etmektedir. Mukavele tasdik 
ve tebliğ edildikten sonra Neftsen-

' dikat Çubukluda derhal inıaata bat 
hyacaktır. 

Türkit Petrolyom ıirketine de, 
kendi petrolleri için Çubuklu ileri
ıinde inıaat yapmaıına müsaade e· 
dilmiıtiı·. 

Esnaf talimatnamesi 
Belediye iktısat müdurlüğü bar, 

lokanta, gazino ve emsali gibi yıPr
lerin ,ınıfJara takôimi hakkındaki 

talimatnameyi tetkik etmektedir. 
TaJimatnamenin tatbikine batla

nmca, bu müeıseıeler fiat liıtelerini 
iktısat müdürlüğüne tasdik ettire· 
cekleı-dir. Her ıınıf liıtede muay .. 
yen fiattan fazla para alamıyacalc
lardır. 

Amerikan ve Romen 
seyyahlar geliyor 

Bugün Bayron Line kumpan 
yasının bir vapuru ile şehrimi
ze 85 Amerikalı seyyah gele
cektir. Seyyahlar şehri
mizde iki gün kalacak v~ ~eh
rin şayanı temaşa yerlerını ge 
zeceklerdir. 

Yarın da Romanya seyrisefa 
İn idaresinin Da!<ya vapuru ile 
~ehrimize 350 Romanyalı sey
yah gelmesine intizar olunmak 
tadır . 

Gazetecilik edemiyecek 
olanlar 

IZMIR, 14 {Husu•i) - Gazete
cilik yapamıyacağı söylenenlerden 
''Halkın Sesi" ~ahibi Mehmet Sırrı 
B. hakkında tahkikat yapılması için 
viliyete müracaat etmiştir. 

Nomlusun?an fırlayan bir / tişti. Nereden bulmuş bilmem, kek haraı • tli bir maça başladı 
kurşun belkı bu kadar hızlı hemen bir iskemle uzattı bir lar .. 
gidemez. Her çivisi ayrı ses de küçük masa tedarik 'etti. Ötede, ağıı.çlar arasında 
çıkaran bir otobüsteyiz. Fakat, Alesta vaziyette sordu: başka bir alem; alaturka bağ-
ne gidiş gidiyoruz ya? .. Arka- _Ne İçeceks;niz? daş kurup dinlenen köy hanım 
mızdan şeytan kovalıyor san- 1 

E h . I b ı arı .. 
ki .... Arada bir yolcu inmek is- n mü ını mese e u İşte: 

· b k d d Ne ı"ceceg" ı"z? İstasyona çıkan yolun baaın 
teyınce oto üs zin iye uru · Y 

'h O da küçük bir baraka, önünde yor, aydi kafa kafaya, sırt nüme uzatılan lis teye 9öy eli çıngıraklı bir adam: 
sırta, burun buruna bir tosla- le bir göz gezdirince hafifçe 
ma! İhtiyar bir hanım , inerken sendelemekten kendimi alama- - Deniz kızı gelip burada 
az kalsın düş(Qrordu. dım: Kahve 50, çay 50, limona görmeli! Yarısı kız, yarısı ba-

50 lık .. Canlı kız gösteriyOl'uz e-
Şoföre : ta ··· f d. Ali h en ım.. a ın hikmetini aey 
- Canım, ne acelen.. Ha

nını insin de ondrın sonra kal 
dır ... 

Diyecek oldular. 
gözlerini açtı: 

Şoför, 

- Benim iç;n bir dakika, 
bir liradır .. On yerde ikiter da
kika durursam yirmi lira atar! 
Rekabet bu ... Al lafı otur aşa
ğı .. 

Delicesine, gidiyoruz. Bu 
hızla, Yoğurtçu köprüsünü, 
geçmemizle Erenköye varma
mız hemen de bir oldu . 

Göz açıp kapamadan, ne gö 
relim, Suadiyeye varmıtız bi
le! Sür'at asrında olduğumuzu 
inkar edenlerden değiliz. 

Oobüsün manda arabası gi
bi gitmiyeceğini biliriz. Yal
nız, rekabet yapacağız, öteki 
otobüsten evvel yetişeceğiz di 
ye her seferinde yirmiye ya
kın yolcunun hayatı hiçe sayıl
ması doğru mudur? 

Neyse, bir kazaya uğrama
dan mahalli maksuda vardık 
ya ... Biz ona bakalım . 

- Suadiye .. Suadiye .. efen
dim, dehşet! bir plaj yapmış
lar ki hiç sormayın .. Şöyle pa
ra dökülmüş, böyle masraf e
dilmiş .. filan filin .. 

Kulakl.ı.rımız kaç zamandır 
hep bu methiyerlerle dolmuş
tu. 

Gidip gördük. Plaj deyince 
hatıra geniş, hudutsuz, bir 
kumsal gelir. Vakia, Suadiye 
plajı da kafi derecede geniş ... 
Yalnız, nasıl anlatmalı, kumsa 
lı tabii bir kumsal değil... 

Yuvarlak heıap, ne arasa- retmeli, on kuruta! 
nız elli kut'uşa... Şıngır şıngır şıngır •.• 

Bir fincan kahvenin kırk yıl İhtiyar bir bey, barakadan 
hatırı var derler . yüzünü eqiterek çıktı: 

Şimdi ben de burada içilen 
kahve için bir fincan kahve- - Para dolabı ... Zavallı bir 

· k k 1 k 1 d kızı belden aaağı balık deriıi-
nın ır yı acısı çı maz . ., e Y 

nin içine sokmutlar ... 
sem hakkım yok mu ? 

Nedir o? den.iz kız ı .. 
Bir haylı dütündükten son- Öteden bir batkaaı , 

ra, nihayet limonatada karar 
kıldım . 

Az şekerli, çok ekti bir li-
monata ki, doğrusu ıçımıne 
doyulmuyor . 

Orkestra, bir dans havasına 
ba9ladı: Tenleri güneşten kızıl 
bir renk bağlamıt genç kızlar, 
kollarında birer tunç benizli 
delikanlı, göğüs bağır açık, 
Marmaranın lacivert denizine 
kartı, hararetle dönüyorlar. 
Daha ya9lılar, dudaklarında 
buruşan tuhaf bir gülümseme 
ile onları, uzaktan ıeyretmeği 
tercih ediyorlar. 

İşte fU hanım, belki de 
dans edenlerden birinin annesi 
dir. Arada bir yanındakinin 
kulağına eğilerek, gömleğini 
dirse~lerine kadar sıvayan par 
lak sıyah saçlı bir genci gös
teriyor. Nezih bir aile muhi
tinde yetiştikleri anlaşılan bu 
gençler, 5ahiden çok güzel 
dans ediyorlar. 

Gazinoda daha fazla kalma 
d~m. Biraz da etrafı dolaşayım 
dıyorum. İşte bir tenis mey
danı .. Beyaz pantolonlu iki er 

- Çıkacak cana bu kadar 
da cefa olur mu ya?.. Zavallı 
kıza, pek acıdıll1 doğrusu .. 

Hakkında bu kadar metbiye 
dinledikten sonra deniz kızını 
görmek arzusuna kapılmadım . 

Bana kalsa, plajda hakiki 
deniz kızlarını doya doya aey
reden bir adam, bu tahta ku
lübeye on kurut verip girmez, 

Deniz kızını, denizi ve he
le plajı olmıyan bir yere götü
rüp halka orada temata ettir
meli.. Yolun üstüne sıra sıra 
dizilen otobüslerden birine bi
nerken, şoför tanıdı: 

- Kısmet, yine bizim ara-
baya imiş ... 

Dedim ki: 
- Aman biraz ağır._ 
Güldü: 

- Siz merak etmeyin! .• 
Merak etmedim ama, yolur.. 

dönemeç yerlerinde, çarpıtmak 
tehlikesi geçirdikçe bindiğim<' 
de bineceğime de pişman ol
dum. 

Otobüs mü? Aman, eksik 
olsun .. 

M. S. 

Belediye halici temizletecek .. 
Gazetecilik yapamıyacak olanla

rın ieimlerin yarın gazetele:te tebliğ 
edilmesi muhtemeldir. 

İzmirlilerin Atina 
seyahati 

Söylendiğine göre, bir hay-
1 li para sarfedilerek bilmem ne 
ı relerden getiril"n kumların ya 
I r11ını timdiden deniz alıp gö-

l 
türmüş. 

~AL.·1 . 

IZMIR, 14 {Huıu11) -· Çoğu 
lüccardan mürekkep üç YÜ>: kişililı. 
bir kafile Bursa vapuru il~ Yuna
niıtana hareket ettile•·· 

Taşıma su ile değirmen dön 
miyeceğinin bir misali .. 

Vakia, birçok asri tesisat ya 
pılmıt, localar, kameriyeler, 
soyunma, istirahat etme ma
halleri, hepsi güz~I.. Yalnız 
bütüi'1 bunlar, acaba kumları 
kendi malı olan bir plajın ver-İncir mahsulü 

IZMIR, 14 {Husu11) - incir- d" - · h •aatla hırsızlığı ihbar ebnıf 

i~"'i•erlik tahkikata baflamıt· 

r,ıt fırın yanıyordu 

.edil~İf olan Hacı Hüıeyın ısmın e 

M kum Tokata biri yakalanmııtı. er 

Bu mesele hakkında Eve
ning Standard gazetesi, La Pla 
ta ticaretinin Rusyanın müthiş 
rekabeti karşısınd,; mağlup ol
mamıt olduğu mütaleasını yü
ütmektedir. Hatta son yirmi 
dört saat zarfında 100000 ton 
Arajntin mısırının satılmış ol
duğu haber veriliyor. La Plata 
gemi müstecirler! bu hafta 15-
20 gemi kiralamıtlardır. Navlu 
nun mikdarı piyasanın salabeti 
ni göstennektedir. Bununla be 
raber şimdiye kadar isticar edil 
memiş gemilerin hacmi mecmu 
u da mühimdir. Montreal'danı 
yapılan sevkiyatta kullanılan 
gemiler tam yükle hareket et
mektedirler. Hali hazırda Ka
nadaya mısır sevki derpiş edil 
mektedir. 

ıgı azzı temin edebilir mi? 
lcr sergilerde kurutulmaktadır. Bu Orasını bilmem! 
ıene İncir mahsulünün 200 bin çu-

lıı ·~ Oımaniyede Tanaıın hnn· •v, ıı..· t" ~ ~. ı gece ateş çıkmıf, ye ı-
llondürülmüştür. 

~alto yüzünden 
qÇİikpazarda Muradm kahve· 

~ ~turan ahçı Ahmet ile Ptrçık 
Iİlrı" arasında bir palto mesele· 

sônderilmiştir .. e hakkmda gıyaben 
K'1rar yerildiği için, yeri ~e'l muha· 

keme edilecektir. 

Maliye memurluğu 
imtihanı yapılmıyaca~ 

Münhal maliye memurl~kl~ .•
. her sene ağustosun 31 ınca gu· 

çın .. b k 'm .. 1 --•·ta olan musa a a 1 -nu yapı ClldA 

1 b Sene y pdmıyacakttr. 
tlhan arı u 

Kömür için navlun taleplerin 
de faaliyet yoktur. Kömür nak 
li için verilen düşük navlundan 
gemi mücehhizleri şikayet et
mektedirler. 

Meyveler pahalı 
Bu sene havalann ilkbahard faz

la soğuk geçmeıı meyveleır üzer.ine 

val tutacağı zannediliyor. Daha vakit erkendi. Plajın 
·-· .. ···---·---··· .. ·--····-·····--- asıl bundan sonra kalabalık ol 
fena tesir etmif ve pek az mahsul 3 _ du§unu söylüyorlar. Fakat, 
lınmasına sebep olmu~tur. Bu yüz- gazino kısmı, şimdiden dolmuş 
den armut, şeftali, erik gibi meyve- tu • 

ler şehrimizde geçen seneki fiyatla- O kadar ki bir tek iskemle 
rının iki üç mislinden aşağı satılma 1 bulana aşkolsun ! Hele denize 
maktadır. Üzüm ve incirin de bu se yakın taraflar, hıncahınç .. 
ne az ve pahalı olacaih ta••ın in edil- Orkestra, ağır, klasik bir 
mektedi• parçıı çalıyor ... Garaon, erdi ye 

- Oh .. ! Oh .. / Belediye halicin esaslı surette tathi
rine karar vermiş, işte gazete yazıyor ... 

Adamı güldürüyorsun yahu! . Böyle beş on sere 
ev11e/ki gazeteleri nereden balup okuyorsun? 



Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

15 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ai No: 100 Tclııraf adrc•İ: Milliyet, 

lslanbul. 
Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
c 

3 aylıtı 

6 .. 

Türkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kurut 
750 " 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 12 .. 
Gelen evrak geri verilmı•z 
Müddeti ııeçen nuahalar 10 kurut 

tur. Gazete •• matbaaya ait iti• 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Cazetemiı ilantann mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün uami hararet 28, 

asgari 19 derece idi. Bu
gün nızgir poyraz bava 
açık. 

Haftanın gaz1111 

Dile gelen koyun 
"- Sen ne söylüyorsun bi

rader! Eier yalnız dil bilenler 
seyahat edebilse idi, bütün bu 
1141Yahat acentaları, yataklı ya 
takaız vagonlar, kooklar filan 
top atarlardı.. Ben birisini bi
lirim ki . adı lazım değil - il
miyeden idi. Yetil sarığı, aya
ğında beyaz el örgüsü yün ço
rapları ve bu çorapların üzeri
ne geçirilmiş rugan kalo9ları 
ile Berlinde (Otel Kayzerof) 
da haftalarca yatadı ve her is
tedigini yaptı ... ., 

Bu sözleri bana söyliyen ço
cuk ile görüşmekte olduğu
muz meYzuu ıiz de btılmu§
ıunuzdur. Ben bazı ze'l'atın 
hiç bir dil bilmeden sırtlarına 
bir takım kafileler yüklenip 
dıtarı memleketlere gitmeleri
ni hayretle yadettidim ve daha 
ileri giderek her sayahat ede
nin bir umumi dil bilmeai "tez,, 
ini ileri •ürmüttüm. Muhata
bım şu yukarda okuduğunuz 
sözleri söyledi ve de•am etti: 

- Bundan tam yirmi sene 
evvel, 911 de fıtaııbuldan Ber 
line bir ziyaret kafilesi tertip 
edilmi,ti. Bu kafilede muhar
rirler. tüccarlar, doktorlar ve 
meb'ualar vardı. Menkibe.ini 
size anlatacağım zat itte bu 
Oımanlı meb'ualarından bir 
hoca efendidir. Yolda nasıl git 
tiler, ne yaptılar onu hikiya 
etmiyeceğim... Ziyaret kafile
si Berline varınca §ehrin en bü 
yük yani en kibar bir oteli o
lan (Otel Kayzerof) a götürül 
dü. Herkes yerletti. Mevzuu 
bahaolan hoca efendiye de 
(40} numaralı oda verildi. Her 
rakamdan, hareketten, günden 
havadan bir takım uğurlu is
iatİrftçlar yapmağa &lıtmıt o
lan ( efendii mumaileyh} bu 
numaradan pek memnundu. 
(40) rakamı mübarek bir ra
kamdı. Seyahatten aldığı bü
tun - İptidai · zevkelere rağ
men efendinin bir endi,esi var 1 
dı ki; bir türlü unutamıyor
du.. Ya lokantada domuz eti, 
domuz yağı varaa!. Bu endite 
IRiyüye büyüye kocaman bir ta 
sa halini aldı ve hoca da lokan
tada yemek yememeğe karar 1 

d. t 
"ter ı. ' 

lyi ama, hava deiiiımeai, 
aeyahat sa.-sıntısı, yeni ıeyler. 
kad~nlr r madınlar görmü, ol
mak hep itteha gıdalarmı •· 1

1 çan ,eylerdir. Efendinin de 
inadına i,tehaaı var. taşı getir 1 
ııeler yiyecek.. . ' 

Kuşluk yemeli vakti hulul 
edince herkes otelin holine in
diği halde efendi odasında kal 
mı~tı . 

Arkadaşlarından bir ikisi bu 
gaybubetten endişe etmek üze 
reler iken hocanın mahremle
rinden birisi efendinin odasın
da "meşgul,. olduğunu ve me
raka mahal olmadığını söyle
yince iş düzeldi. Ziyaret gru
pu holde yemeğini yiye dursun 
biz efeı dinin odasına kadar çı 
kalım ..• 

Efendi! kapının yanındaki 
çıngırağa kuvvetlice bir bastı 
T~ arkası kapıya gelmek üze
re koltuğa yaslandı. Bir daki
ka sonra kapıya iki hafif fis- , 

ke vurnluyordu. Efendi bu mü 
nasebetsiz harekete ıes çıkar
madı. Kim bilir belki kendisi
ni baştan çıkarmak iıtiyen bir 
.. k §eytan., apıyı vuruyordu. ''>ON •IJE •J:ı K_!i 

'AKARETLER•T 
• L • f tt.N E°llR•Til 
4 ~!c-t.!f!KAz- ~ f.i~ 
1 J AK~•• ~J-[.!!~ 
1 AN•ZEKt•SfN 
1 •ACEM• s ı •Kii t ·- + - - ı-:-------·- __ ,_ 

iktibaslar: 

Altın 

Ve milletlerin 
mukadderatı 

Kim bilir ne kadar zamandanberi 

K•ri Siit•nu 

Gayrimübadillerin 
bir şikayeti 

928 senesinde inti,ıu· etmi1 o

lan temlik kanununun yedinci 

maddesinde (mübadillere tahıis ve 

tefviz kılınmıt olan emv•li gayri 

menkule hükmen tahakkuk ede<ck 

müıtahaldarına iade edilmeyip an .. 

Fiskeler tevali etti. Efendi 
aldırmadı. beriki de çekildi git 
ti... Lakin garsonun gelmedi
ğini görünce çıngırağı bir da
ha kuvvetlice caldı.. Bir daki
ka sonra tekr~r kapıya vurdu
lar. Hoca efendi hiddetle ses
lendi: 

- Kimdir o? .. 
Kapı açıldı içeriye fraklı 

beyaz plaatronl'll gıcır gıcır 
birinin girdiğini görünce bir 
yabancr zannederek : 

f TA•IKRAM•A 
1 .. - ---->---------
N•DAR•ADA•Z '( ---- -~ ı---ı.-...;.. __ --~ı--- -

ASIR••FERDA 
- .. - ·-~ - ··· -ı---- - -

T A • 1 ı R K • .,. O T 

altın yüzü ıörmediniz. 

Bu ııörmediğiniz, fakat 

milletlerin ve medeniyetin 

cak kıymeti mukaddereferi Hazinei 

bugün Maliyeden tesviye olunur) denil

mukac!- mektedir. Bu maddeye tevfikan mü 

- Buyurun, çelebi! dedise 
de, yeni gelenin sözlerinden 
bir fey anlıyamamasına rağ
men çıngırağı göıtermesindon 
carson olduğunu ke,Fetmede 
gecikmedi: 

- Kuzum dedi, ben bir 
koyun budu isterim. Ama ,öy. 
le körpe bir ıey. Marya olma
ıın, fakirin banaklarım biraz 
zayıftır. İshal oluyorum .. 

Bu ıözlerinden bön bön ba
kan gar.on tabii hiç bir f6Y an 
lamadı .. 

Efendi, sözlerinin tesir et
mediğini görünce: 

Dünkii reklin halli 

1 2 • 4 s • 1 • • il) il 

1 • • • • • • l-- - - . - -
'~ • !--- - >--- ,__ 

ı-- . • • • • • • - ~->--- - - -
4 • -
1 

-=~ •• • • . • _,_ -1 • 1-
, ___ 

-~-~ı 
~-••• • ,'- - ---- - ---• 1 •••• • • • 

Yeni re kil 

Soldan sağa 

1 - Ekmek (3) 

2 - Beyaz (2) Söz (5) Nota 

deratı üzerinde im.il olan maden. 

çok saklı ve mabet haainelerô gibi 

tılsımlı ve esrarenıiz bir ıey oldu. 
Gazetelerde okuyoruz~ franta ve 

Amerika bilmem ne kad~r altın al. 
mıtlar. bu ne demektir? 

Kuçük sandıklarda altın ki.ılçeleri 

ve altın meskUkat, bir bankanın 
mahzeniniden bir kaç yüz veya b~r 
kaç bin kilometre uzakta başka bir 

bankanın mahzenine naklediliyor. 
Bir kaç ay sonra ayni sandık1Pr ya 

gene geldikltti mahzene avdet edi

yorlar, yahut bir başka ınahz~ne gi 
diyorlar. Halbuki bu aaıip me•asirn 

olmaaa, fabrikalar durur, tarlahr

dan ekin kaldırılamaz, kıtlık ba,lar, 

ihtiliıller alır, yürür n yeese kapıl
mış insanlar biribirlerini öldürürler. 

Neden? 

Bu 111.ndıklftrın içinde, kim~cnin 

badiller ellerindeki emvalin- k-;;:-

dilerinin olacaiına kanaati kimjle 

hasıl ederek tapuya da tescil ettir-

mi~ler ve çoğu da esasen harabiye 

yüz tutmut olan mezkfır emliki 

birçok maıatif ihtiyarile şeklini 

tağyiı· edecek tarzda tamir ve 

tercim ederek hakiki bir surette 

tesahüu etmitlerdir. 10 haziran 930 

tarihinde Y unanhlarla y:ıpılan ve 

Ankarada imza edilen r L 1 :avelerıa .. 

menin 22 inci madd.,;nde (iadeai 

l"•Yrİ mümkün olan 

edilmiyerek bedeli 

denilmektedir. 

emlakin iade 

tediye olunur) 

Ahiren 931 senesi 28 martında 

neşrcdilmit olan tasfiye kanunu

nun dördüncü maddeıinde (aidiye

ti ciheti ne oluraa ohun mübadille-

re tah&iı ve temellük edilmi, olan 

- Ku:zum sen türkçe bil
mez misin? .. diye sormak lüzu
munu hiuetti. Ve bu sualin de 
cevapsız kalıtından garsonun 
türkçe bilmez, allahtan kork
maz nev'inden olduğuna hük
mederek İfİ işaretle halletmeye 
karar verdi: 

(2) 

3 - Renk (3) 

4 - Kansızlık (5) Kendini be-

k-..llanmadığı, hatt& kimsenin görme emvalin uht~lerinde ipk" ve rnec

diği, ıı-.det.:e mah41.enden mahzen< se canen temlik olunur) denilmek-
yahat etmekten başka bir hüneı i ol- tcdı" r Hatt• b k t "h" 

ğenmi' (5) t • a u anunun arı ı nefli· 

- Oğlum. koyun eti, ko
yun! (başına boynuz itareti 
yaparak) koyun vardır hani! 

S - T ema5Ja anlam~k hiııi (S) 
mayan bu ölü ma-denin dünyayı ah · d · "ba •· ·. 

rın en Jti ren uç ay sonra yanı 
üıt etıneğe k~ fj ıihiri ve kud,·ttJ ne 28 hazi.ran 931 tarihinden itibaren 

ŞlfmRnlık ( S) 

6 - Gün1üt (3) Meyva (3) 
reden ııeliyor? tef · ı · h" b 1 vız muame eıı ıtam u muş \'C 

Garson bütün bu hareketle
re karşı ancak gülüyordu ... 
Bir taraftan açlrk diğer taraf
tan garsona bir yemek ısmar
lamasını becerememek aybı 
hocaya gayret verir. 

7 - Sözde bir ,ey ka•tetmek 
Farzedelim ki, mahir bir adam bu mübadillerin he•apları t~tkik edile-

' küçük sanclık!ann İçine sıkı ;ık. yer ı rek baki · · t"hkak tJ ı (6) Eski (5) • yeı ısı ma ı.p arına 

Jeştirilmi~ a.ltı:nl.ırı alsa da, yerin~ mukabı"I me>bataları tanz"ım ve bo-8 - Büyükler (S) Bir nevi rüz-
gar (5) kurıun koysn .. M;,hzendcn mah•e- nol«rı verilmek üzere Maliye Ve-

9 - Bir ne\· İ ince ~um (3) ne seyahatlerde devam edip dursa, kileti celilesine takdim edilmiş--

10 - Nota (2) Evde 
kon~n yer (5) Nota (2) 

11 - lıim t3) 

:ıı:iyectk 
acaba gene ayni netice haııl olur tir. 

- Bismillah; diyip: 
Dört ayak üstü yere çöker 

ve dört ayak yürürken: 
Yukarıd::n aşağl" 

mu? 
Olur. Yeter ki yüksek maliye pa-

- Me, me, me! diye bağır
mağa başlar. Garson zeki bir 
adam imiş. Hemen anlar ve 
başile anladığını iıaret eder. 
Efendi (but) kelimesini ifade 
için yerde dört ayak olduğu 
halde kaba etine iki şaplak 
vurur. Garson hem güler, hem 
de başile tasdik i,areti yapar .. 

1 - Uydurma hikaye (5) 
kaç lrelime bir arada (5) 

dir 

2arları altın yerine kurtun kondıt

iunu farketmeıinler ve sandıklarda 

hi.la altın bulunduğunu zannetsin

ler. 

2 - Sabahın hafif ı-üzsirı (6) 

3 - K•dın İsmi (5) 
4 - Ev plinını ~ızen (5) 

5 - Çok ıüzel ~ey (5) 
(il) 

~ssiz 

Mahir bir •d•m bu marifeti, fak-•t 

vasi bir mikyat a yaprtbilıe, b~~crı

yete buııun yaıulabilecek en bii;•ük 
İyiliği yapmıt olur. Zira çalman al

bn tedavüle çıkarsa, dçrhal fiatlar 
muayyen kıymetini bulur. O •uret
Je ki iktısadi buhran lkrİhe k?.rı~ır. 

lfıizliğe ve ırf .. lete njhf!yel gelir. 

6 - Fenerbahçede 
(3) Yükıellmek (3) 

bir oyun<.n Budun kızartma olacağını 
anlatmak için de efendi elini 
alt üst çevirerek: 

- Cızzzz! der .. Garson da
ha fazla hürmetsizlik olmasın 
diye dıtarı fırlayıp gülmeden 
katılarak ftfağı iner ... Yarım sa 
at sonra efendi istediği yeme
ğe kavu.ur .. Gelen nefis eti a
fiyetle yer... Arkada4lan bu 
vak'ayı İfİttikleri zaman gül
meden çatlaı-lar. 

7 - Herkeain ıerefi ( 6) Yazan 

feY (5) 

Rivayete nazaran yemekten 1 

sonra garsonla aıçı herkesten ı 
fazla gülerler. Çünkü koyun 
diye gelen et kı>rpe bir do-
muzmut ! 1 

FELEK 

8 - Olsunluk ve inıan İsmi ( 5) 

9 - Dikine (5) 

10 Lezzetli (3) 

11 - L;.yik ( 5) Şeytanın akoi 
(5) 

Beşiktaş 

DiKi; J~HD~ 
Talebe kaydına başladı. 

Al<aretler No. 62 

DENiZAŞIRI 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat-

namesi Bu isim alhnda çıktı. 
" DENlZAŞIRI ,. 

1 - Türkçe yazılmış en iyi seyahal kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikuı'na dair 

ilk e1er, 
3 - Türk harfleri ile basılmış en ,Uzel kitaptır. 

* .. • 
Viyana'da yapbrdnııı olan renkli ve reakab: 

luliteleri papyekuıe ib:eri- baadmıttır. 

* * * 
Denitaş•rı gazetede tefrika edilmif 
mektuplarının yarım miıli daha 

zenginleştirilmittir. 

olan ıeyahat 
ıırbrılmıt ve 

Denizatırı her evin okunacak en iyi kitabı ve 
lciltUphanenin hakiyki ıüsüdUr. 

Bütün kitapçılarda arayınız. 

-It:t:ih.aclı 1".lllI 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik sre hayat üzerine siıorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait 1eraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tele fon: Beyoğlu - 2003 

Şimdi bu iki vaziyeti mulcc-yest 

edenler, bi'" takım İnsanların, h, ~e

riyetin sefalet ve ıztırftbtrun tema
disi pahasına bliyük bir komedi oy
nadıklarına hüküm etme7leL mi? 
Demek ki1 dünyanın iktısadi wuva
zenesini kurtarmak için, harikul~de 
ve dMi bir hırsıza ihtiyaç vaı·. 

H•kikaten bugünkü medenôyeti-
I miz, bir kaç altmın eline esir ıni 
düştü.? 

ı
. Bu suale t<JyJe cevap verilebiliı· ~ 

Evet ve hayır! Kft;ıt para kull•nan 
milletler neden altın paraya baglı

dırlar ve bu ne demektir.? 
Bir milletin altın vahidi kıyrl~İtİ 

lcullanmaıı demek, para vahdetinin 
muayyen ıiklettc altın.a İstina~ et-

1 meıi demektir. lngilterede altın 

7,322 gramdır. Bu, şu demekti;· ki 
j milli bankaıı, bazı muayyen ithval-

1
, de hak Ahiplerine altın vernıeğe 

mecburd.ırlar. Bu, sene ıu dem•k 
tir ki buı ıınai ve ticari tetebbUı-

1 !erde, lüzumu olan sermaye kısmen 
albn olarak tayin edilir. Senele•den 
beri artık alıtbimuz ealıam >ukutu 
ve bundan mütevellit ilı:tuadi neti
celer, umumiyetle albn fılı:danından 

1 ileri gelmeldedir. 

ı Mademlıi Öyledir. Neden albn va
lıidi kıyuiıj terloedilmiyor? Bunun 
tec:rilbe.i yapılmadı değil Fakat da 
ita müıpet bir miaal alalım: 

Ecnebi bir firma, bir 1 nglliz fir-

1

. maıına yüz bin insiliz lirası kıyme
tinde bir semi ıipariı ediyor. Para 
il seminin teslimi rünü tediye edi
lecek. Yani sipariıten Üç sene- son
ra .. 

Eier inıiJiz liraaı aJbn• i~tinat 
etmiyorsa, yani harpten son ·ıı1ıc.i 
mark'a benziyorıa, kıymeti bu kfl-

1
1 ~tların üzerinde yazılı rakamlardan 

ıbaret kalır. Eğer bu paral•rı ba,an 

1 matbaa daha hızlı itliyorsa , İngiliz 
1 lirasının kıymeti bir kaç ayda. yarı 
1 yarJya İner. Almanyadaki inflation 

J z.uıanında mar ... k'ın .. kıy.~e~j bir &Ün 
de yarıdan •tacı duımuıtU. 

1 Eğer altın olmaz ve lciıiıt p~ranın 
kıymeti de matbaanın hızına tabi o~ 
lursa, bu kaiıt pa&&yı esas tutaHk 
ticari bir mukavele yapmak müm
kün müdür? 

Elbette hayır! Zira sıparit alan 

ltbu ke.nun ınucihince mübadil

lerin ellerjncJen İlıitİı·~at edilec.:ek 

olan Yunanlı ve etabli Rumlara ait 

emlakin kıymetleri bir buçuk mil

yon türk lirası olarak t1thmin ve 

takdir edilmiştir. Bunun ı..,ş yüz 

bin lirası bugün hükUmet devai.i·İ 

muhtelifesinin tahtı İfgalinde oluo 

derdesti tahalliyc bulunan emla:Cin 

kıymetlerini teşkil eder. G<'rİye im

lan bir milyon liradan geçenleı tle 

Yunan bükümeti tarafından etabli 

ve Yunanlı rumlara tev.Lİ edilmek 
üzere muhtelit ınübadele komisy·:.>

nu emrine tevdi edilen ''62500,, ln-

giliz, yani ussoooo,, türl< 

tenzil edildiği takdiı·de 

)İl'ASI 

geriye 

'"350000,, türle l!ı.·aıı kalmaktadır. 

işte bu parayı hükumet şurada bu

rada kalmış olan birçok rum müba

dillerin emvalinin bey ve ferağile 

elde edilecek paradan birine konul-

mak Üz.ere şimdiden bütçesinden 

teıviye edeı·se yedi senedenberi bjr 

çok cidal ve didi,me neticesinde 

bin müşkülat ile elde ettikleri ve 
Teşkilitı esasiye ve ten1ellük ve tas 

fiye kanunhırı mucibince ma!:c.:ıi

yet hukukları dergin olan bin !<a

dar muhacir ailesinin sokaga att 

)anık her türlü esbabı nlayişet ve 

refahlarından mahrumiyetlerine ve 

bu suretle mahvu perİfaniye.tlerinc 

sebebiyet veril.ni, olur. ltte müba 

dillerin istirhamları bundan ibare-t· 
tir. 

Gerçi bu kııı'nun mucibince ent

Jiki mezkUre mübadillerin ellerin

den ahnaaık olur iıe birçoiunun 
sokak orta11nda aç ve bi ilic; loalma· 

ıına ve ltİr!:otunun da ltirkaç ıene

den beri lıir dereceye kador düzel

mİ! olan eıbabı m.ayi,et ve refahİa

nnın. mah:.olacaktD". 

Alikadar mübadiller namına: 
Hayret, Kemal Raıim, 

Sami, Saip, A. Muıtafa, Mehmet 

--··-----·-·--·--
armatör, semiyj yapbktan sonra e.. 
lioe geçecek paranın boya maırafı 

bile tutmadığını ııörebilir. Eier İn

giliz altınına istinat etmezJeııc, o 
zaman ticari mukavelelerde eıaı al

bna istinat eden 1 sviçre frangı ve

ya dolar Üzerine yapılır. Eğer on· 

)ar da altına istinat etmiyorlarsa, 
haşka bir para bulunuı·. Yanı altın 
beynelmilel hükumetler, kagıt para 
yı çoğ•ltmakla kendilerini müşkilat
lan kurtaramazlar. Onun içindiı- ki, 
küçük sandıklar içindeki altınlar 

bir bankanın mahzeninden, diğer 
bir bankanın mahzenine miit-enlıı.di

yen ıeyahat edip duracaklardır ve 
baıka türlü olmaoı ihtimali ele yoL
lur. 

No: 90 

Hüsrev bu kadar 
heyecan duymamıştı 

Sedirde uyuyan prenses bir aralı · 
gözlerini açtı ve şaşırdı 

Kontarino önde, Hüsrev 
arkada, içeri girdiler. Zifiri 
karanlıkta elyardımile yürüyor 
lardı. Hüsrev, bir aralık ürker 
gibi oldu. Burası, adeta Yedi-
kulenin mahzenlerine benziyor 
du . 

Sağlı sollu birkaç dehliz 
geçtikten sonra Kontarino, 
Hüarevi bir odaya soktu. 

Büyük bir yağmumu ile ten 
vir edilen bu odada siyah fis
tanlı genç bir kız, sedirin üs
tüne uzanmış, uyuyordu. 

Hüsrev, ayağı kaym14 gibi 
kızı görünce sendeledi. Bu, 
Hüsrevin nice zamandır has
tetile yanıp tutuştuğu Prenses 
Eleniden batkası değildi. Kon
tarino, elini dudaklarına gö
türerek Hüsreve: 

- Suı ! işareti verdikten 
sonra, ancak ititilir bir seale 
ilave etti: 

- Güı-ültü etmiyelim, uyu
yor ... 

Hüsrevin göğaü içinde san
ki bir kut çırpnıyordu. Ömrün 
de bu kadar heyecan duymamıt 
tı. 

Kontarino, uyuyan Pren
sesi, hali uyandırmak istemi
yordu. Hüsrev, sabırsızlan
dı: 

- Daha vakit erken .. Uyan 
dıralım da, sonra yine uyur ... 
diyecek oldu . 

Kontarino, odada sessiz a
dımlarla dolaııyordu. Şiddetli 
bir aksırık tutmuş gibi biribiri 
arkası sıra aksırdı: 

- Hapşuuu! haptuuu .. hap 
şuuuuu! .. 

Sedirde uyuyan prenses, 
gözlerini açtı. tik gördüğü 
Kontarino idi. Hayret içinde 
kaldığı görülüyordu. Kontari
nonun bu saatte odasına gel
diği vaki değildi. Yavaıça se
dirin üstüne diz çökerek otur
duğu zaman karşısında, levent 
endamı ile Hünevi gorunce 
küçük bir çığlık kopardı: 

- Ah .. Ah panayamu ! .. 
Ve ellerile İstavroz işareti 

yaparak yüzün koyun yalağına 
serildi. 

Kontarino, Prensesin bayıl 
dığmı görünce hemen dolaba 
koştu burası, adeta küçük bir 
eczaneye benziyordu. Dolapta 
o zamanın baygınlığa bire bir 
gelen ne kadar ilaç varsa, her 
birinden birer parça bulundur
mak adeti idi. Kontarino, eli
ne geçirdiği k(:,._-.iik birti~eden 
bir berdağa iki üç damla dam
lattıktan sonra üzerine yarım 
bardak su doldurup Eleoiye u 
zattı. Fakat kızcağızın çenele 
ri bir türlü açılmıyordu. Kon
tarino, ayakta şaşkın 4a1kın el 
lerini oğuşturan Hüsreve ses
lendi : 

- Öyle ne duruyorsun .. Yar 
dım etsene! 

H üarev, tıpkı bir çocuk gi
bi hüngür hüngür ağlıyordu. 
Sevgiliıini, hiç ummadığı bir 
ande ele geçirmeai, ele geçir
diği ıibi kaybetmek tehlikesi 
ile kartılaşmaaı, onun bir tan
bur teli gibi gergin sinirleri 
üstünde müthit bir teair yap
mı4tı. 

Elleri titriyerek bardağı al
dı, Eleninin di4ler; sanki ki
litlenmişti. Hüsrev, epeyce uğ 
ratarak kızcağızın agzını aça
bildi ve sararmış dudakları ara 
sından yarım bardak dolusu 
ilaçlı suyu ağzına akıttı. 

Eteni, lspazmoza tutulmuş 
gibi zangır zangır titriyerek 
kendine geldi. Gözleri, Hüsre 
ve dikilmişti. Sanki bu odada 
ondan ba~kası yoktu. 

İki sevgili, Kontarinonun 
yanı ba~larında olduğunu unut 
muş gibi biri birlerine sarıldı· 
lar . 

Hüsrev, hala gözlerine ina 
namıyor, rüya gördüğüne hük 

mediyor, sevgilisine bakmaJ.lı 
doyamıyor, durup durup ağlı 
mak istiyordu . 

Kontarino, ilk heyt:ean dır 
kikalarının geçmesini beyhudı 
yere bekledi. Hüsrevle Eteni· 
nin , birbirlerinden ayrılmai1 

niyetleri olmadığını görüncl 
müdahaleye mecbur oldu: 

- Çocukluğu bnakın da bl 
ni dinleyin! .. Sevitıııek için ile! 
de çok zamanlar olacak! Şiııı· 
di bir sürü işimiz var ki evveli 
bunları halletmek lazım ... 

Eteni, derhal kendini top· 
!adı. 

Hüsrev, gözlerinin ya&ıııl 
silerek yerinde doğruldu. · 

Her ikiai de Kontarinoyıl 
dinlemeğe hazırlandılar . 

V enedik elçisi, anlattı: 
- Sizi, burada birlettirme

ği göze almak kolay iı değildi. 
Bunu yapmadan evvel çok dü· 
şündüm. 

Saı ayın adamlarile karşıla! 
mak, beni Y edikule zindanın• 
attır~bilirdi. Padişah Elenİ• 
nin elinden kaçırdığı ~vı hıra~ 
mıyor. Benden ufacık bir şüp· 
heleri olsa, §İmdiye kadar yüı 
kere evi basmışlardı . 

Eleniyi, kimsenin haberi 
olmadan muhafaza edişim iki· 
nizi bir araya getirmekten iba 
retti. Şimdi bu maksadım ha· 
sıl oldu. Yalnız sen delikanlı! 
ayağını denk alacaksın. Eleni, 
daha bir müddet benim yanım· 
da kalacak... Çünkü sen, onu, 
elinden tekrar kaptırabilirsin. 
Malum ya, serde itıklık var .. 
Dört tarafını dıvar zanneder· 
ain. Halbuki, zaman nazik ... 
Fatih Mehmet, daha Eleniyi 
unutmadı. Sarayın bütün bo& 
tancılan, haberli... Dananın 
altında buzağı arıyorlar . 

Dediğim gibi Eleni, daha 
bir müddet için burada kalacak 
sen de bazı geceler el ayak 
çekildikten sonra , gizlice bu· 
raya girer, sabııh alaca karan
lıkta çıkaram. Anlatıldı mı? 

Hüarev, Kontarinonun na· 
sihatlarını tutacağını, Padişa
hın müıaadesiİıi alarak evlene
ceği güne kadar Eteni ile mü
nasebeti gizli kalacağını, va· 
dettikten sonra bir aralık Kon 
tarinoya: 

- Fakat ıiniyor .. fey ••• ha 
ni, dün bana söylediğin hazİ· 
ne ... 

Diye mırıldanacak oldu. Ve 
nedik elçisi, parmağile öyle bir 
hareket yaptı ki Hüarev, sö
züne devam edemedi. 

Demek, Kontarino, bu iıi 
Eleniden gizlemek istiyord~. 
Eleni, Hüsrevin nüvazişlerile 
o kadar kendinden geçmitti ki 
Kontarino ile ıeTgilisi araım· 
da yarım kalan bu muhavenye 
dikkat bile edemedi • 

• 
Hüarev, Eleniye düğürı 

için veda ederek Kontarino ile 
birlikte d19arı çıktı. Yolda 
Hüsrev, ıözü hazineye naklet 
tirerek sordu: 

- Şu hazine itini nasıl hal 
ledeceğiz ? 

Kontanno izahat verdi: 
- Gayet basit! Eleni, Bi

zans hazinesinin bütün plan -
larını biliyor. Onları, kendisin 
den isteyeceksin! F ııkat bunu o 
kadar biçimine getirerek istiye 
cekıin ki Eleni. aram:zdaki 
gizli mukavelenin farkına var· 
mıyacak ! 

Hüsrev, bu teklife, hiç itiraı 
etmeden: 

- Peki! dedi, nasıl isterstn 
öyle olsun ... 

Kontarino, Hüsrevden ay· 
rılarak kendi işinin başına git· 
ti . 

Hüsı-ev, şu bir iki gün için· 
de Venedik gemilerile meşgul 
olmağa vakit bulam<Jnıstı. Go 
zü. dünvavı görmüyordu. 

'Bitmedi) 
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üçük bir 
Yıldız 

Sinema 
George 
Banceroft 

Çok mutavazıane İfC batladı. 
Zaten Hollyvood'a diı ne_?'a.k· 
satla geldiği malilm . d~gıldır. 
Mücadele ve macera ıçın yara 
tılmıt olan bu adam hakkında 

h • · •unlan bir sinema mu arnn " 
anlatıyor: d 

B. ....ıo.. Paramount sto • - ır .,... 'd' 
y06unda birini görmeğe i 1 hı-

y akından bir kahka a 
yorum. 1 .. kten 

lda -Dört kişi öldüren adam 
cezasını bulacak 

Tokattn Arto ... uzasında 4 kiti· 
yİ iildünnekle mA7.nun Ayumıı kö
yünden Ali ; Tokııt agırceza mahke

meai tarafmdan idatna mahklım • 

dilmiıtır. 

Jandarma tayinleri 

Dünyada neler oluyor Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas No: Mevkii ve Nevi 
20 Nişantaşı KA.tane caddesi Şi~i Tarakki lise inin bul 

duğu 100 numaralı hane. 
23 Şi~li Zincirlikuyu 79 dönüm arazi ve 11 parça muhtel 

mebani 
177 Kandilli Vaniköy caddesi 5.7 numaralı 13350 m.ın. 

sa 
196 Hasköy vapur i kelesi caddesi 1 numaralı 1678 m 

teriıiinde arsa. 
119 Hocapaşa Hüdavendigar caddesi Şahinpaşa oteli 

rında Kalmmustafa ağa medresesi binası. 
Balada muharrer emli\k bedelleri ;A inen veya muka at duydum. Fakat böy ~ yure 

gelen bir kahkaha hıç duymla· 
d Kim böy e 

Konya merkez jandanna biiliık 

kumandanı yüzbaıı Fehmi Bey ter· 
fian vilayet jandarma mülhak yü•

baıdığına vilayet mülhak yüzfıa111• 1 
Hüseyin Beyde Ben hri jandanDA 
bölük l.uınandanlığ1 ... tayin edil· 

mi.ıerdir. 

• 1 tesviye edilmek üzere ve paz !ıkla satılacağından taliple • 

kmııJ.l• 
~p ağlı Olgmpe Bredn4 

ean dt S11hne, b zan inaanları bü· 
tiilc sürprizler karşaaında bıra· 
kıYor . Müzıkhollerde küçük ço 
Cllıkların bezan gösterdikleri 

. lehlikeli oyunları seyrettiğimiz 
da bt ıt..'lıan , yiıttklrimizin buruldu· 
in ile! l11tıu hissederiz. Oyunlarına ha 
Şinı· ıikut&de bulmadığımızdan de

vveli ili, fakat küçücuk yat ta bir 0 • 

hncuya bu tehlikeli oyunları 
top- taptıran buyükleı·e kartı duy-

1 dugumuz gayızdan dolayı ia
a~ııı 

tan deriz. Fakat o yaıta oyun 

mıştım. Dur um. . Yü 
.. 1.. .1!ye merak ettım. gu uyor, u• b k 
.. .. .. emedim yalnız aca zunu gor · b' .. · · yan ır vu· !arını ayırmıt. ırı 

noy~ tu huyüyür.ce harika olu... O 
b ıka .. Eğer oyun pek o kadar 
t likeli deiil, mesela dans gi

;7.J': b; adaleyi, her turlü sinir bağ· cut s hne vıizıı Yon Stemb~rg 

Konya aokeri orl mektep mual
limleTinden ıiıvari yü•ba,111 !alt 
Bey 'ınıhnı jandarmaya naldetmİf, 

Mar&f vilayeti merkez bölük kWJU1n 
danlığtnn tayin olunmuttur. 

T okathlar yeni bir 
tayyare aldılar 

Tokat halisinın v rdiği ianelerle 
bir tayyare >lınm ııtır Tayyareye 
'"Tokat" ıımı Y "lecek. i im konma 

merasimi zafer bayr ınınd yapıla .. 

caktır. 

Trabzonda ne kadar 
ev var? 

Bir iıtalİ ti i! • ı: r~ Trabzon'da 
elyevm gl "' olm k Zet'e 3824 
hane, 2264 magua ve dükkan, 102 
kahve, 34 otel, 39 fmn, 16 mektep 
38 can.ıi, 10 kilise 52 hır, 9 Hamam 

. 24-8-931 pazartesi günü saat onaltıya kadar ubemize mı.ira 
Anıerikada Kaliloıniya plll/larm~a _oın:adı~ eylen~e/er ıcat atları ... 

ediliyor. Genç krzlar bllyük otom.obıl lastıklerıle sahılde ~o.şu 
müsabakalarr yapryorlar. Bu lastıkler aynı zamanda deniz ıçm. 
de de l~e yarıyor. 1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Keşide 

11 EYL0LDEDİR 

Büyük ikram·ye 
35,000 Liradı 

Ayrıca: (tS.000, 12.000, 10.000, 8.0 O) L• 

İkramiye ve: (2S.OOO) Liralık bir Mük.if t. 

Muallim Mubahat Bey tarafınd n ~ 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alımi 1 .~· ltrından kurtararak, mevzun ile 'göru~üyordu. "Şikago ge-

do· t 1 d 'b • . . · ö · uyorlardı. henktar hareket c en 1 celen fılmı/ıı g ruı . 
,, " . · hne vazına ve 

Bütün memleketler gençliği ve bilhasaa çocukları zamanın 
icaplarına göre yetiştirmek için yeni Y~~i teıkilit. vücude getir
mektedirler. Bizdeki çocuk bayramı gıbı, AJhtelıf .me'?leketler· 
de de çocuklar için bayramlar ya'?ı~ıyor. Yukarıda~ı ~esım ltaly~ 
da yapılan bir spor b yramında bıaıklet kotuıuna lltırak den mı 

S kqla, J mat ni mini ltııl yanları gösteriyor. 

_ıun_m_akt-ad•_r. - ---' Erkek kıyafetini ıslah cemiyeti 
ve 12 fa!mka bu. 

( er r • Gasson) 
(İDEAL BÜRO) 

un 
şılat r ı r oyunsa, çoeugun yaşı Ortada en ıyı s b' dolar mü-

n• k • ..ık te olsa, haz duyarız. Bu rilmek ıizere on m iyi 
d . k" k ·f t vardı Gene orta a en 

eni· '"ne in ortaya çıkar ıgı u- a a • · 1 . k Sternberg ı 3 
~ . . . d or 1 ~ahne vazıı o aıa ıra Çuk dansözl rden bın e ım· .

1 
D'A ast göze çaıpıyordu. 

şyüt; p Br dna' dır. Bu küçük kızın ı ı ey akl:;tım. tri yan adam, 1 
unc .. ol ordu 1 yafetinde ıslahat yapmağa 

1 
1 Manrice de Waleffe erkek kı· 

• A nlorı • . l kalkmı,, ipek çorapla kısa pe.n 

Eseri gayet güıcl bir şckile intişar etmi tir. 

Bütllıı fş adamlarına tavsiye ederiz 

d nsta ve komik numaralar.•~- ! Sternberg'e dedi kı: , 
d gö terdiği ;6 udat ve kabılı- _ D' Aaraıt avucunu yaıa
l nazarı dikkati celbetmiş, sın, bak, dediııint olac;ı.k mı, ol 
te nun çevirebileceği bir film mayacak mı? . k hk 

t Bu O zamandan bu e-enış a a 
!!tı11ryosu yazırlanm•! ır.bö 1 halı adamı tetkik ettim. Anla-

1etıe de sinema u~nda Y e dım ki, bir kaç filmde üçüncü, 

talon modasını ortaya atmıttı• 
Fakat bu modanın ömru uç 

Eyiıp cıvann:l a Fesh ne ıttı gün bile s\irmeyince, de Wa-
salin<lekı araba enkıw:ı satıla- leffe mücadelenin pek çetin ola 
caktır. Aleni münakasa 18/8/. cağını anlamıı ve bu itten vaz 
931 TA. de saat 16,50 de ihale geçmiıti. 

si icra kılınacatır. Taliplerin ' Halbuki timdi Dr. Jordon' 

Tevzi ma.halleri: 
Milliyet matbaası 
Agih Bey kitaphanc i 
Muall'm H'llit k itap'ıımesi 

Satın 

ım· 
lcüçük bir yıldız doguyor. dördüncü derecelerden rol a-

l 
lan pehlivan yapılı adam .. Fa
kat p•dede rollerinin kıymet
ıizlifine rağmen, başrolü ya

l pandan ziyade nazarı dikkati 

şartn amelerini gômıek uzere uq idare eltili cemiyet müca-
tıer gün öğ leden evvel komis- deleyi hiç gev~tmediği için 

Istan bul Deniz Levazım 
Alma Komisyonundan: 

nu, 
ın. 

ar .. 
er· 

U• 

n-

a· 
a-

Ü· 
a· 
n 

• 
ı-

r 

1 
celbediyordu. Adeta perdeden 

1 
dıtarıya çıkıyordu. Ben o za. 
man bu adamdaki kabiliyeti 

Yon:.nnuza ve m ünakasaya işti gün geçtikçe ua adedini art· 
tmnaktadır. İngiltere gibi an 

rak için de yevnıı mezkurda 3. ane perMt bir memlekette bu 
K.O.SA.AL.KO. müracaatlan; cemiyetin rlttlkçe kök ahtı 
ilan olunur. (129) difer memleketlerde nümımei 

"' "' "' imtisal olmağa layıktır. 

5000 kilo sabun: 5 eylfü 931 cumarte ı günü saat 11 de c;ı 

münakasa ile . 
116 kalem boya malzenı 

14 te kapalı zarf usulile. 

2000 kilo san vazelin 
2000 .. beyaz vazelin 

·i: 5 eylül 391 cumartesi !U ıu saa 

1
5 eylıll 931 cumartesi gunu 
at 16 c!a açık münakasa ile. kestirdim. Şimdi böyle genit 1 Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 

genif ıüldiiğüne bakılırsa, de- mües~esat ihtiyacı için 9000 
;r~~"'iN 1 k ki Stemberg ile ;ti uydur- kilo GaL aleni münakasa 

\ me Ona on bin dolan kazan- usuliyle 23-8-931 Ta. de saat 
1 dmuş . " vaadetti "ine göre, 15,30 da ihales i icra kılınacak! ıraca11 ını 

Ne gariptir ki çıplaklar ce
miyetlerinin resm«ı kayt ve 
tescil eclildili Almanyada bile 
henüz bir cemiyet yoktur. La· 
kin doktor Jordon beynelmilel 
bir 9umul peyda edeceğine ıüp 
he olmıyan bu cemiyetin nüve
sini kurınuttur. Her halde er 
kekler de ağır, aıkıcı ve botu 
cu kıyafetinden kurtarmak on 
!ara da kadın bem9ireleri gibi 
hafif elbiseler giymek nulp o-

Deniz kuvvetleri ilıtiyacr için yukanda cins ve mikdan yazı 
Jı e ·yaların hizalarında göstıerilen gün ve saatlerde ihalesi ı. .. 

ra edileceğinden artnamelerini gönnek isteyenlerin her ı;u 
ve vennek isU!yenlerin merl<ur gün ve saatlerde teııninatla 

ile birlikte Kas mpaşa'da Deniz Levazım Satın Alma komi 
lronuna müracaatları. 

Kıymetli bir baletin alda• 
iurıu şimdiden gösteren 
Otympe Bredna numarala· 

rından birinde 

ı: Sinema haberleri J 
• Amerikada şimdi en çok 

• je:vr~ilen film ''Cebenn.~ ~ 
ekterı,, dir. Bu film ııosteril 
llıeğe batladığından beri 124 
lrıilyon frank temin etıniftir. 
Sene nihayetine kadar 200 m!l 
~oıı temin edeceği tahmin edı· 
lıYor • 

• A.I 'k' .. inema manyada ı ı yuz 5 
Ilı · j ka· Ufterisizlikten kapı arını 
il hnıştır. Maamafih bir taraf· 
tilıı da yeni sinemalar açılmak· 
tldır 

• · güzeli . Bu sene Avusturya 
ltıtihap edilen Bertha von Ha· 
..._ ·h' k·r a-:•tıans "Viyananın sı ır a 
kıateri ismindeki filmde bat 
t ı .. 0 ii alacaktır 

d .. .. .. dördüncü derecede tır. 
e uçuncu, T l' ı t · · 

1 

de •İl, bat rolü koparmış:·. a ıp erın şartn:ıme erını 
~ Onu benim kadar hepınız ta göm1ok üzere her gün öyle
nırsını:ı. Fakat 3 inemada µe

0
k den evvel komisyonumuza ve 

b. ku ru var· münakaşaya ı ·tirak etmek üze 
O"run" meyen ır su . _,_. K 

ıı d re de yevmi me,,...unia • . 
1 bu iri yan a amın o-

muz1arı .. k"çüktür. Kalçaları O. SA. AL. KO. müracaatları 
muz arı u · ilan olunur. (109). 
fazla genittir. Bacakbrı ın~e- ,. ,. ,,. 
dir Bakılmayacak kadar çır- Çatalca Mst. Mv kttaat ve 
~ Fakat Doyulmayacak b· müessesat ihtiyacı için 11250 
dar.~empatlk .. kuvvetli mif<~v kilo benzın aleni münakaşa su
vetli:. Cesur mu, ceıuı·.. ım· retile 23-8-931 Ta. de saat ıs 

e onunla kavgaya tututma· te ihalesi icra kııınacaktn-. 
1 :: tavsiye etmemd.. H.?llty: Taliplerin şartnamelerini 

ood'da bu tavsiye en mut ag . h .. .. 1 v k görmek üzere . er gun oy e-l ni belki bir iki kişi ya çı ar, den evvel koınısyonunıuza ve 
ya çıkmaz.. . D'As- münakaşaya iştirak etmek üze 

Aradan zaman geçtı. re de yevmi mezklırda ' K. 
raat filmini çevirdi, Stern~df o. SA. AL. KO. müracaatlan 
de Bancroft'la beraber ç~ır d ' ilan olunur. (110). 
lftittik ki Sternberg on ın o • * • 
lan afmıt· el Aııkara merkez kıtaat ve 

Bu tarihte --on sene evv - mües esat ihtiyacı için 80,000 
G Bancroft çok mutavazı metre kaputluk kumaş kapalı 
b::~:Udı. Çok yalçdamğuıf, ~: zarf usulile 25-8-931 TA. de 

.. .. bir adam o u ıçı 
gorju! . anlandırıyordu. Haf saat 15 de iıhalesi icra kılma-
fılm e;;;;:o c dolar da kazanıyor- caktır. Taliplerin şartnamele· 
tada od oda iti bitti mi, göz- rini görmek üzere her gün Öy· 
du. s~a ı!:,ıur, dağ aırtlarında- leden evvel komisyonumuza 
den y . k" d ıade. ha· . d 
k' küçük ki>ş un e ve mimaka aya iştirak içın e 

ı ka•·u,uyordu. 1928 de M 
yatına h yevmi mezklırda Ankara er-
de b·o·yleydi ve otari te t:ım 

kez K. SA. AL, KO. muracaat-
k k yaşındaydı. . ) 
ır5• d' Bancroft çok değiştı. !arı ilan olunur. (127 

ım ı b' d 1 • d' • beğenir ır a am 0 • 
Ken '.n1

• d·~· kabul edilmez· d Bır ıste ııo ı 
:·kıyametler koparmağa bat· 

s d' B tabiate bir haftalık ııe 
la ı. u k' tahammül 
)in hile olsa, ım~ d' k d' • 

tmez. Bencroft şım ı en ı 
e. . k bü' .. k bir adam zanne 
aını ço yu d' l t" . I . yumrukları ıre < or 
dıyor. n • ı H t 

1 vurmar"• a ııtı. a mas• arına ·• , b 
ti bir aralık Param'?uı;ıt u ı-

k • karar vermıştı. Fakat ra maga Ş 
vaz geçti w: kaldı. ampanya 

'b" muvaffakiyet onu da sa~
gı 1'ed· Hakikatte fena bır 
hot dıy?~,· dir Çok iyi kalbi 
adam egı · 

Kendisini dünyaya tanıt": 
var. dan ne diye çıksın .. kumpanya 

DEVP.El>l~ECEK İHTİRA 
BERATI 

" Ali sür'atli rotatif tab'ı makı
nelerine ait islihat" hakkında ol.m 
bir ihtira beratı talebi için İstan
bul Vilayet c !ile ine 11 Eylül 
1929 tarih ve 166S3 numara ile mu· 
kayyet müracaat üzerindeki hukuk 
bu kere ferağ veyahut icara •crilt
ceğindcn mezkur ihtiyrayı a· 
tın almak veyahut isticar ctm k 
arzusunda btılunan zevatın İstan
bul Bahçe Kapı Taı Han No 43-48 
de mukim vekili H. W. !STOK 
Efendiye miıracaatl.ırı. 

Cemiget reiı;i Dr. ]ordon b~r 
baloya bu kıyafetle geldı 

Erkek kıyafetinin bir. t~kım 
d • "? kayıtlara tabı tu-rne en .,, ~ 

tulm sı ve bu kayıtların agır· 
lığı altında, b11h.uıus şu 11ca~
larda ,.1-ekle:uı bunalmaga 

• . l k' 1 ı ,zı olmaları. bırço .t ın se er 
rie isyan iıiui uyar.dır~ıt ve 
bunlardan bir kısmı lugıltere· 
de "erkek kıyafetinde aalahat,. 
cemiyeti viicude getirmitler
dir. Bu cemİY t m...-nauplan 
evvelemirde yakalığı ve kravatı 
ortadan kaldırmı~lardır. Ekse
risi de kısa pantalonlar, kısa 
kollu gömlekler İymektedir· 
ler. Ceketi de ortadan kaldır
mıılardır. 

Kadına bile çorapsız gezme 
ğe mü ade eden iştimai niza
mın erkeğe karşı bu kadar müş 1 
tebit olu§u, telakkilerden do
ğan bir be 1 :ıt olduğuna göre 
cemiyeti bu :.ıt<l'a\(, mücadele
ye giriımi tir • 

Bundan birkaç • ne evvel 
de Pariste, bu neviden işlerle 
meşgul olmaktan zevk alan 

Yuvarlak masa 
konferansı 

BOMBAY, 13 A. · - Konıre
nin icra hey'eti, yu,·art~k masa kon 
feratı.ıın;ı !1t;rak tmıtmeğe karar ver 

miştir. 

Fransız • Rus 
müzakereleri 

p RIS, 13 A. • - Salalıiy<!tl\r 
mahafil, ticaret nazn·1 M. ı o!r n ·ı i 

Franıız Rua tnuuılı. t·ı-i hıkkınd<1 

bu yaka!'llarda yaptığı beyan"~ dola
yısile borçlar me•d ıi halledilme
den Franı:t'nın Ruıya'ya kredi a -
mıyacağnu söyl ın ktcdir. 

lacaktır • -

J Defterdarlik lanıa ı 1 
Satılık mandıra mahalli ile fundalık hissesi. No. 43, K f 

liköy soka~ı, Biiyilkdere mahallesi, Sarıyer, bi'1" tarafı Ahme 

Ağa veresesi .bağı, üç taraftan yol ile çevrilmış 20 dönüm mik 
darında fundalık ve mandra mahallinin 36 hissede bir his 
satılı1ctıır. Mezkur hi senin bedeli pe inen verilmek şartile tnh 
min edilen kıymeti 13,5 liradır. Satı açrk arttırma, 25-8-93 
ıtalı gtinü saat 15 te Defterdarlrkta. (M - 345) 

Erzurum 
lüğünden: 

P. T. T. B. M.'dür 

11-8-931 tarihinde münaka a müddeti hitam bulan 992 lira 
bedeli sabıklı haftada mütekabilen iki seferli ve 1300 kilo ık 

; letli Erzunım • Bayburt arası posta nakliyatının 12 ağu tos ta 
1 rihindcn itibaren bir hafta temdit edildiği ilan olunur. 
1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

fspanyada karışıklıklar de
va mediyor. Kanlı vakaların 1 

u·kerrürüne mani olmak için, , 
askeri mi'freze/er ı.okaklarda 

her tesadüf ettiklerinin üzerle- 1 
rini arıyorlar ve tabancaları 

musadere ediyorlar. l 
Bir evin enkazı 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hemevi evrakı matbua tab'ını deruhte ed r. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk klğıt zarf, kart vi:it, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Ad Ankara caddesi dairei mah usa res: Telefon 24311/213 P ARiS, 13 A.A. - Yıkıl an bir 1 
cv;n enkazı altında kalm1ı olan 4 

duklan halde kurtımlmıılardn-. Gazi Hasanpaşa Vakfından 
Doktor 

Hafız Cemal 
anıtle hafif ıurette yaralannuı ol- -

1 
Yunan-Romen ticareti Kasımpaşada Türabibaba 

BOKREŞ, 13 A.A. - Romanya caddesinde 22 numaralı dük- Dahiliye ha•talıkları 
ile Yunanistan araıındl\ akdolun•u ' kan 20 gün müddetle ınti?.~- mutaha•sısı 
ticaret ve ı yriıefain muahedesi im- <leye vazolunmu ·tur. "Talıp ı Cum:ı lan maada hergün ög 
za edilmiıtir. olanların 27 Ağustos " 1 pcr- leden sonra saat (2 30 dan S e) 

1 "h ? embe gününe kadar Ka~nnpa· I '. 
nh ar mı ad.ı Vakıf idaresine \C 29 kadc:.r t~tanbulda D vanyolun 

TEGUCIGA~A, 13 A.A. -:;- 1gustos 931 Cumartesi gı.inü da l l 8 numaralı husu i daire· 
(Houndras) lnııltere maılihatııu- 14 t İstanbul Evkaf Mit· ' d • d h'l ' h lı:kl • 

M Ca d 1 l W·ııo r •L- saat e • sın ~ :ı ı ı :ı ta arı mu 
zarı . n e c ı n, ıe o. uı.· . • • En · · İd 

b. d .. 1 b ı ı y diırıyeti cumenı arevc mu vene ve t··d• ,· cdeı. Telefon. ue tnaıın a o u u unınuı r. a· ı .
1

... J - "' 

nında b:r taban bulunmui.ıır. ı c caat eylcmel.:rı ı .an ol:ınur. lst.1, o~l S?.!:. 



Haliı lsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni 

mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez 

derecede metin ve aıger bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir 

tecrübe kafidir. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınız. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyii yastık 
lst•nhurdo ('ak mıkçılar sandalyacılarda kuşt!iyü fab rikası )'üzile si\te 12, 

yuıi\c ·organ 1 o, ya~lıboya yıstık 5 liraya. Kuştilyünün kilosu 12.5 kuruş
tan ha.ıu. Ku ştlİ\i ı kumaşları nı \'ardır. Ucuz ucuz ••tı lır Tel. lst 3027 

Erzurum P. T. B. müdüriyetinden: 
1250 li ra bedeli sabıklı Hasankale Beyazıt Posta sürücülü

~ü bu sene ikiye ayrılarak Erzurumla Karaköseye kadar haf
tada iki defa mütekabil ve kışın hayvan ve araba ile nakledil
mek şartile 29-7-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. Talipler milnakasaya iştirak etmezden 
ev·ıel yüzde 7,S teminat muvak.kata akçasini Posta Telgraf 
veznesine yatırmağa mecburdur. Bedel mukarrer haddi layık 
görüldüğü takdirde 17-8-931 tarihinde ihalei katiyesi icra kı
lınac:ı ğından talip olanların şartname rnünderecatıru okumak 
ve daha fazla tafsilat almak üzere eyyamı tatiliyeden mada 
günlerde Erzurum Telgraf Posta B. M. ne müracaat eyleme
leri. 

Diyarıbekir P. T. T. 
Başmüdiriyetinden: 

890 lire: bedeli sabıklı ve haftada karşılrklıDiyarbekir-Elaziz ara 
sı iki veElaziz-Malatya arası üç seferli Diyarbekir-Elaziz-Mala
t ya arası posta nakliyatı bir baş ve Diyarbekir-Elbiz veElaziz
Malatya olarak ayrı ayn olmak üzere iki şekilde ve bir sene 
için Elaziz merkezince 1-8-931 den itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya c;rkarılmıştır. Teklif edilecek bedel muvafık gö
rulürse 20-8-931 Perşembe günü saat 17 de Elaziz me11kezince 
ihale edilecektir. Nakliyat yazın kamyonlarla ve kışın hayvan 
veva arabalarla yapılacaktıır. Şartnameyi görmek ve pey sür
mek istiyenlerin Elaziz posta memurluğuna müracaat etmeleri 
ilfü; olunur. 

Diyarıbekir P. T. T. T. Baş Md. 
lüğünden: 

Bin lira bedeli sabıklı Diyarbekir-Mardin ve Mardinle ista
syon arası Postası nakliyatı 30-7-931 den itibaren yirmi gün 
müddetle münasaya çıkarılmıştır. Tekaırrür edecek bedel haddi 
layık görülürsl' on sekiz Ağustos sah günü saat on yedide iha
le edilecektir. 

Talip olanların şeraiti anlamak üzere Baş Müdüriyetimiz
de müteşekkil komisyona müracaat etmeleri lüzumu ilan olu
nur. 

Devlet Demiryolları idaresi i'anları 

185 ton demir, 21 ton İ-sveç demiri, 45 ton muhtelif saçlar 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 28 Eylül 931 Pazaretsi günü saat 15 te Ankara
-da Devlet Demiryolları Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakk-.it teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Komisyon 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilir
leı. 

Pazarlık suretile münakasa ilanı 
Eskişehir Belediyesinden: 
Akşehir kasabasına isale edilecek içmesuyu tesisatından: 
1 - Menbada mehaz inşası 
2 - İsale güzergahında 67 maslağının in~"sı 
3 - İsale güzergahının hafriyatı 
3 - Güzergahta isale borularının vaz'ı. 
5 - t sale için muktazi Font boru ve akşamı hususıyesı. 
9 Ağustos 931 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 19 

Ağustos 931 tarıhine müsadif çarşamba günü saat 15 e kadar 
pazarlık suretile münakasaya konulmuş olduğundan taliplerin 
Belediye riyasetine müracaatları lüzumu ilan olunur.(1576). 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

4,000,000 MANTAR 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Umumi müdürlüğiinden 

650 metro uzunluğun
da telli keten hortum 

Pazarlık suretile alınmak üzre münakasaya kanulmuştur. 

İhale 15 ağustos 1931 cumartesi günü saat 10 (on) dadır. 
Taliplerin şeraiti öğrenmek Uzre Mübayaat Komisyonu Kita
betine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekaletinden: 

Bu sene İstanbulda Fen fakültesinin ( F. K. T.) sınıfına 
devam etmek üzere Tıp talebe yurduna tam devreli lise ve 
tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi mekteplerden 
en iyi ve iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. Talebenin 
yemesi, yatması ve Ustübqı yurtça temin olunur ve ayrıca 
ıehri muayyen mikdarda muaveneti nakdiyedn bulunulur. 

Kayit ve kabul sureti ve şartları şunlardır: 
1 - Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah adres· 

)erini havi iıtidalannı qağıda beyan edieln evrak ve vesika 
raptedeı:ek nihayet 1 teşrinievvel 1931 tarihine kadar doğ
rudan doğruya Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletine gön
dereceklerdir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu aatık 
hüviyet cüzdanı, 

B - Tam devreli liseden mezun olduklarını 
mektep ıahadetnamesi veya tasdikli ıureti, 

C - Tahsil etmiş oldukları müesseselerden ahnmış hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulunduğu
nu müş'ir hüsnühal varakası, 

D - Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edil
miş nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a ııh
hat raporu ( Bu rapor hastane baştabipliklerinin mülıürile 
mühürlü ve mazruf olarak talipler tarafından diger evrakla
rile birlikte gönderi!P.cektir.) Bu hastan~jer Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diyarbekir nümune hastaneleri, lstanbul Ço
cuk hastanesi,/zmir,dursa, 1'1' onga,Adana,Samsu memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak için 
bu hastanelerin mensup oldukları Valiliklerin sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüklerine talipler tarafından bizzat mü
racaat olunacaktır. 

E - Sureti aşağıda münderiç noterlikçe musaddak veli
leri tarafından ve velisi bulunmıyanların kendileri tarafından 
verilmiş bir kıt'a teahhüt senedi, 

F - 4,50X6 eb'adında üç adet fotograf, 
2 - Y aıları 22 yi geçkin olanlar ·ve tahsillerini ve ileri4e 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bu
lunanlar kabul edilmezler. 

3 - Vekilete gönderilecek olan mezkur evrak ve vesa
ikin alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin göıtere
celderi adrese on bet gthı zarfında tebliğ olunacaktır. 

T eahhütname sureti 
Darülfünun Tıp Fakllltesinde tedrisi meırut dersleri takip 

ve ikmal ederek mezkftr fakülteden neı'et eyledikten sonra 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin göstereceği her hangi 

bir hllkümet tabipliğine giderek üç sene müddetle tayin olun
duğu (olunduğum) vazifede hllsnll hizmet etmediği (etmedi
ğim) veya tahsil esnasında her hangi bir sebeple yurttan 
ihraç edildiği (edildiğim) yahut yurdu terk eylediği (eyledi· 
ğim ) takdirde Oğlu ·· --···· ·-·· ··· Efendiye 
hükümatçe yapılan masarifin faizi ve nizamisile beraber iti
razsız ret ve iadesini müteahhit, zamin ve mütekeffil oldu
ğumu nabk işbu senedim tanzim ve müşarünileyh Vekıi.lete 
ita kılındı. 

Avrupanın en mükemmel alım merkezi: 6-13 Eylül 931 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
l ler ~eyın iyisi ve ucuzu, son moda mallar - Ekser Avrupa hükO
metleri bu zengin sergiye iştirak ederler - Seyahatte bUyUk 
tenzll3t: Vlyanaya gidip gelme ikinci mevki Ucretl 
99 llradır. Tafsillı: Fahri mümessili Ankara ve lstanbuldaki Avus
turya sefarethaneleri ile "NATTA. acentaları ve Istanbul'da Katırcı
oj!;lu Hanında Sami Sperer Efendi nezdinde verilir. 

Oühuliye kartları lle tenzillltlı biletler Turkiye umumf mümessilleri: 
Colm. ray'da ve Pera Pılas kartısında NATTA Seyahat Acanta . 

!arından alınır. Telefon: Beyoğlu 3434- 8435 

---------
ROBERT KOLEC 

Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları 
Her pcrtembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavsiye olunur. 

Kap:ılı zarf ıısulile münakasaya konuln>uştur. İhale 22 
Eylül 9:n:sa'.ı günü sıat 11 dedir. Taliplerin şeraiti öğren
mek Üzr.! mübayaat kom'syonu kitabetille mjracaat eyleme
leri i.an olunur 

,~ey~~-:ka~n~~m~e~~3S~J~e~~ 1.: zührcviye teda·ıihane•İ. Hrgün sabahtan akşama kadar. li.I-

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabu! eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posla kutusu Ist. 7 
~~-----..... ~ .................... ~ 

Uksek Orman ekte 
İstanbul'da Boğaziçinde Büy!ikderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç 

" Altı sömester ., dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olu 
Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi diploması alır! r. 

ORMAN MÜHENDiSi OLMAK iÇiN 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve ahnma şartı 

1 - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tabaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahıilde bulundukları Maarif ve 

letince tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları , 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiç bir gfına cezaya çarpılacak iş ve hareketlerde 

lunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan İhtiyar heyeti mazba 
sına malik olmaları, 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ,-e söyleme uzuv! 
tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, binicilığe dayanıklı olduğunu eçık 
tasdık eden doktor raporu almaları lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetnamesini hüviy 
cüzdanı, aşı kağıdını lstanbul'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları 
istidava iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine 
yahut en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 1931 tarihine kad 
verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usulü dairesinde ve nilm 
nesi gibi Noterliktı.n musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektepçe yazılıp alındıktan sonr 
mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları melrtepçe temi 
edilecektir. 

Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalde 
Yüksek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesika 
beral erlerinde ıı-etirmelidirler. 

Kütahya 6 numaralı Jandarma 
efrat mektebi müdürlüğünden; 

Kütahyada 6 Nıo Jandarma Ef. Mektebinin Eylul 1931 ta
rihinden itibaren bir senelik ihtiyacı olan cins ve miktarı aşa
ğıda gösterilen (40) kalem erzak ve saireden et ve ekmek ka
palı zarfla di ğerleri aleni münakasa suretile yirmi bir gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa 19 Ağustos 931 
attih:ne müsadif perşembe günü saat 15 te Kütahya Belediye 
Dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda icra edileceğinden 
taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek üzere mektep Müdi
riyetine ve muayyen olan zamanda yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkate makbuzlarile komi syona müracaatları. 
Azami Asgari Cinsi Erzak Azami Asgari Cinsi Erzak 
162000 135000 :@krnek 2000 1500 Şehriye 
37000 14000 Sığı:r eti 1600 1000 Gaz 

5000 3000 Koyun eti 2000 1000 Taze kabak 
6000 1000 Pirinç 2000 1000 Semiz otu 
8000 5000 Bulgur 500 200 Taze bamya 
2000 1000 Sade yağı 5000 1500 Patlican 
800 500 Zeytin ya~ 5000 3000 Kabak 

8000 5000 Kuru fasulyl 5000 3000 Taze fasulya 
7000 5000 Nohut 2000 1000 Domates 
5000 3000 Mercimek 5000 3000 Lahna 

10000 8000 Soğan 3000 2000 Ispanak 
8000 5000 Patates 40 30 Kınnızı biber 
300 125 Kuru bamyı 5000 3000 Pırasa 

1000 500 Zeytin tan~ 200 100 Salça 
1500 1000 Kuru üzüm 200 100 Sannısak 
2000 1500 Tuz 2000 1000 Makama 

100 40 Çay 200 100 Siaıke 
) 

600 400 Kesme şeke 1600 1200 Sa:bun 
200000 160000 Odun 4500 3500 Saman 

11000 9000 Arpa 1200 1000 Toz ~eker 

Kars vilayetinden: 

Merkez acenta : r.aııta Jt.opru 
B. 2:i62. ~ube . \. Sirkeci '.\t uhur 
zade han lı! . 2~40 

TRABZON POST ASI 
(ANTALYA) 18 ağu 

tos salı 17 de SiI'keci rıht 
mından hareketle Zongu 
dak, İnebolu, Ayancı 
Samsun, Ünye, Ordu, Gir 
son, Trabzon, Rize, Mapa' 
riye gidecek, dönüste o! 
Sürmene, Tireboluya d 
uğrayacaktır. 

PİRE - ISKENDERİY 
POSTASI 

(İzmir) 18 ağustos sal 
10 da Galata nhtımmdaJl 
kalkacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLA 
AYVALIK-1ZMIR POSTA 

..._va~!~~~~ f= zarte1i alqa 
saat 17 de Sirkecldea har 
ketle Gelibolu, Çaa•kkalt' 
Ayvalık ve İzmire azimet .,. 
Çanakkaleye uğrayarak af' 
det edecektir. 

Yolcu bileti -.apurda dl 
verilir. 

Adrea: Yemitte Tavihadf 
biraderler telefon İıtanbJ 
2210 

Piyango müdllrlllğilnden: 
Nlimüneleri ve tartııamcleri vel 

le 1080 top çift 57 X 82 ebadın 

ikinci hamur kağıt ile 127.000 a 
kute kağıtı mubayaa edileceğind 
taliplerin 15-8-931 cwnartesi gii• 
saat 15 te Piyango MüdürlüğüııJI 
müteşekkil tayyare mubayaat ko 

Kars Gümrü yolunun 74/ 500 ci kilometresinde ıkain 6 25 
mihacikliğinde kagir ayaklı ahşap döşemeli köprünün maili 
inhidam olan 6495 lira 37 kuruş bedeli keşifli kadar ve saire 
akşamını tamir ve inşaatına 10-8-931 den itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Mü 
nakasaya iktidarı mali ve fennisine itimat edilenler kabul edi- = 

leceklerinin talip olanların bedeli keşiften % 85 75 ıkuruş nis
'betinde teminatı muvakkate akçesini mustesh~ben tarihi ıolan 
30-8-31 ci pazar günü saat 15 e kadar Kars Daimi Encümenine 

syonuna müracaatları • 

-
Yüksek Mektepler Müb6' 

yaat Komisyonundan: 
Ekmek 10.000 kilo. , 

ve şeraiti münakasayı anlamak ve daha ziyade tafsilat almak 
istiyenlerin keza Kars Nafia Basmühendisliğine müraoaat et
meleri ilan olunur 

,. 
Ali Ticaret mektebi mubayaat 

komisyonundan: 

~eventoriyumun Mayıs ı9.l 
1j 

sonunakadar ihtiyacı olan ve• 
Temmuzda ihalesi yapılatı11' 
yan onbin kilo ekmeğin ıı 
Ağustos 1931 sah günü pazıır 
hkla müna:kasası yapılacaktır· 

Taliplerin mezkur günd 
saat onbeşte Fındrkhda Yiil> 

Mektep Kaloriferi için lüzumu olan 85 ton Kriple maden kö sek Mektepler Mübayaat ı-u 
mürünün 23 Ağustos 931 tarihine müsadif pazar günü saat 14 misyonuna müracaatları ifa~ 
te ihalesi icra olunmak üzere münaıkas•i aleniyeye vazolun- olunur. 
mı1ştuır. 'l'alip olanların &artn.ameyi görmek üzere mektebe ......................... "'"' ............ ...---' 

müracaatları. J Mes'ul müdür: BürhaneddiJI 


