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= Kadro harıcı memur bırakılmayacak ; 
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::: Fırka grupu içtimaında bugUn verilecek karar- ; 
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Kat'i ve son vaziyet Yaz tatili Olimpiyat Kazanç vergisi ve defterler 

b 
.. 1 1 k Boğazlar Romisyonu Komitesi H k. 1 k - d k. 

ugun an aŞJ aCa içtim:~~. s:ktetti Hey'eti id;re intihabı e lffi er aDUD a l 
Türk~~:il~:::~:yat ko- r tadilatı şiddetle aley 

:i::simk;~:::'. ıliin Halk f,,._ hlerinde buluyorlar 
Fırka grupu içtimaı çok hararetli 
olacak, bir çok meb'us)ar noktai 
nazarlarını izah edeceklerdir 

Q~isi:e hak~m olan kanaat 1 
a öğleden sonra, meclis inika
dını müteakıp devam olunması 
ihtimali vardır. 

Çetin bir mesele 

JJu münasebetle Vasıf Pş. 
bir ziyafet verdi 

Boğazlar komisyonu yaz tatili 
münasebetile dün oğleden evve] son 
içtimaını yapmııbr. 

içtima saat 12 de bitmiş ve ko
misyon azası bundan sonra motörle 
komiıyorı reisi Amiral Vasıf Paşa

nın KJzguncuktaki 1-:öşküne gitmiş 
bır ogıe z.ıyaı-eLL verıruşur. .oucun 
komisyon azasının refikalarile bera 
ber hazır bulundukları bu ziyafet 

de toplanarak 
müddeti bitmiş 
olan heyeti ida
re intihabım 

tecdit etmiştir. 

Beynelmilel 0-
limpiy at komi
tesi Türkiye mu 
rahhası olanKe 
mal Eyüp Sa
mi Pş. nın riya
setinde olan bu .ıo1 11.,ın<1 ı:J. 

heyeti idareye şu zatlar intihap 
edilmişlerdir: 

Ahmet İhsan B. Ordu meb' -
usu, Hasip B. esbak Ziraat mü
dürü umumisi, Ali Rıza B. ls
tanbul meb'usu ve idman ittifa 
kı birinci reisi, Ahmet B. güreş 
federasyonu ı·eisi, Fuat B. Es
krim federasyonu reisi, Bürha
neddin B. Atlatizm federasyo
n'! r~İl\İ .. Ahmet S!!r<l.f...!din B. 
mı kitıbı, Abbas l.:eial~B. 

İş bankası Afyonkara
hisan ~ubesi 

AFYON KARAHİSAR, 10 
A.A. - İş Bankası şubesi açıl
ma merasimi çok samimi bir 
şekilde yapıldı. Mülki ve aske
ri erkan, tüccar ve halk mümes 

silleri hazır bulunmu,lardır. 

; Cumartesi günkü hey' eti umumiye 
içtimaı pek hararetli olacaktır .. 

Bir kaç doktorun yapbrdığı muazzam 
apartıman bütün doktorların 

çok kazandığı fikrini mi uyandırıyor? 
Etibba muhadenet cemiyetinin 

cumartesi ıünü yapacağı i~tima ha
raretli olacaktır. Yeni çıkacak kanun 
da doktorlardan alınan kazanç ver
gisi artmaktadır. Yeni kanunda ver
gi, protokol defterlerine göre değil, 

Her sene maktu olarak alınacaktır. 
Bu esas doktorlar arasında hararetli 
münakaşaları celbebnekte ve muh

telif noktai nazarların teatisine sebe
biyet vermektedir. Bu hususta Dr. 
Fahrettin Kerim B. de dün bir mu

hanirimize şu beyanatta bulunmut
tur; 

Hekimleı-e yeni ~ekilde kazanç 
mızı düşündürmekteı. •• 1• • ~~: &..

haberler tahakkuk edecek olursa % 
95 nisbetinde hekim kütlesi muaye -

Kanunun yeni ş;ektlne mub .. ılf fikir 
ıere tercuman elan 

nuyorlar. Hekim kazancı neoen~e , .. 

(Devamı 6 mcr sahifede, 

' Roma, Tiran, Atina 
-10-
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io pencereyi kapadı 

MiLLİYET PERŞEMBE 11 HAZiRAN 1931 . .... 
RICI HA ERLE •• 

Gandi'nin Londra seyahati 

2 

Ankarada bir çok 
evleri su istila etti Bombayda milliyetperverler kongresi dün yuvarlak 

Eğe: nöbetçilerden biri tarassut masa konferansında takip edilecek esasları tetkik etti 300 kadar ev tahliye edilmiştir. 
etmışse her şey meydana çıkardı 'd · h ı·ı 

Klio bekledi. Bekliyecekti.. ikinci ~ ~!':ı~.W:.-~ Mac Donal Evlerden çıkarılan aıleler mu te ı1 
B h d h' b' ses akset- Akşama kadar bekliyecekti.. ~ H J h il J Ü• ·ı • 1 d• med~. çe en ıç ır Ertesi sabaha kadar bekliye yuvar/ak masa-

8
. Ve enuerson ma a ere yer eş rt mIŞ er ır. 

Agacın altında görünen göl- cekti.. lf ANKARA, 10 {Tel:::fon) - lara fazla yağmur düştüğü an• 
ge büsbütün küçülmüş, eri mit Her günü bekJiyecekti.. Bu def aki konferansa o·· ı ·· Alman nazırlarına Birkaç günden beri yağan yağ- latılmaktadır. 
gibiydi. Mademki Hüsrev'i seviyor- um Berlı"nde ı"adeı· murlardan Bent deresi taşını, lki yüz üç yüz kadar ev taAI du .. Ve mademki (Zamora) o- Gandi 

Klio tekrar elini ağzına gö- Sabık Hicaz krah Hüseyin'in ölü • d ki ve güzergahındaki bostanların liye edilıni§, bir çok muhac 
türdü ~e pencereden seslendi: na Hüsrev'in geleceğini söyle- de iştirak ediyor zıyaret e ece er ve evlerin birinci katlarını su barakaları su altında kalmıştın · · Elbe beki' kt" t mü iJe, djplomasi oyunlarına kur .. 

- Hüsrev, sen misin? mışta.. tte ıyece "· SOURHAMPTON 9 A.A.- Bu- istila etmittir. Bostanlar hasa- At köprünün yakınındaki Sal~ 
b• h " * * ban olan bir adam daha tarihe ' Ağaçların arasından ır ı- lstanLulda radan ayrılır ayrılmaz Alınan ba§ve- ra uğı·amıştır. Nüfusça zayiat haddin Refik fabrikası kısmeı 

O b• b şka odada karışıyor. Höse:rin uı l . •ırtı itidildi. gece lr a kili M. Brüning, Mac Dona tl'a bır yoktur. su altında kalmışitır. " doğmuı, fakat Mel<kede tahsil gör-si· oen ve küçülen göl"e bir- neler oluyordu? telgraf göndererek gördüğü misafir- d Polisin fedakarlığı ve ald4 
D müştü. Tahsilini bitirdikten sonra Suların istilasın an korka-

denbire uzadı ve yetil taflan.la- Prenses Eleni, kadın layafe- bir kıyam hareketine t~ebbüa etti- perverlikten dolayı teşekkür etmiJ rak ağaçlara tırmanan bir kaç ğı tertibatın fevkaladeliği ıay 
nn içine kanşarak kayboldu. t'ınde ı'çeriye giren misafirinin g"inden Abdülhamit kendisini lstan- ve gerek bu tatlı günleri, gerekse nı kayıttır. 1 lel 

Klio merakından çıldıracak- hararetli kabulu unutmayacağını bil kişi İp atılarak kurtarılmııtır. ETierden çıkarı an ai e: 
h. 

Ağaçların araamda dolaşan 
gölge kim olabilirdi? 

b•tını açtı. bulda ikamete memur etmi~ti. Mq- dirmiıtir. M. Kurtius de Hender- Ankara şehrine fazla yağmur muhtelif mahallere yerlettirif Kapıyı Su'"rmeledı' ruh·__. ı"l~n edilir edilmez, Hüseyin 
• ,~. - son'a çektiği telgrafta gösterilen hüs yağdığından ve çayın an ola- mi,, yağhanenin eşyaları orad 

Hüerev bahçeye kadar gelir 
de ( K1io) ya cevap vermez 
miydi?. 

K .. m g" a batladılar· Hicaza avdet etti ve lıilihare de 
onu, a ' . h r nü kabulden dolayı samimi teşekkür rak kabarmasından civar dağ- ki camie konmuştur. - Sizinle görütmiyeli ay ı Mekke ıerifi oldu. !erini iblağ etmiştir. 

Klio pençeresini kapadı ve 
yatağına girdi. 

Eğer, nöbetçilerden biri 
( Klio) yu tarassut etmişse, 
her şey meydana çıkacak ve 
(Hüsrev) i sevdiği anlaşılacak-
tı. 

- Keşke seslenmeseydim .. 
Diye söylenerek uyumak is

tedi. 

zaman oldu, Sinyor! Artık, be- Harbı umumi ilan edilince; Hü-
ni unuttunuz.. seyin lngilizlerle temasa geldi. Bir 

- Sioi ihmal etmiyeceğimi taraftan Osmanlı lıükümetine karşı 
pek ala bilirsiniz, prenses! Sa- merbutiyetinden bahsediyor, diğer 
rayda, on beş gündenberi çok taraftan da lngilizletden külliyetli 
şiddetli bir inzibat var. Adam- miktarda para alarak isyan için lıa-
larım ancak bu gece fırsat bul- zırlıklarda bulunuyordu. lngiliz hü 
dular .. Üç saat bahçede, ağaç- klımetile Hüseyin'in tem~sını temin 
ların arasında dolaştım. eden adam mahut casus Lawrence 

- Hiristo size yol gösterme idi. 
di mi? lngilizleı- Lawrence vasıtasile 

- Gösterdi .. Fakat, pencere Hüseyin'e bol bol vaitlcrde bulun-
lerden birinde genç bir kadın dular. Müttehit bir Arap devleti 

soyunma- galiba aşığını bekliyordu .. Sa- harp gayelerinden birini teşkil etti-
Yatağa girerken 

mıştı. 

(Zamora) nın söyledikleri el 
bette tahakkuk edecekti. 

(Bizans) rn meşhur sihirba
zı, Klio'ya nasıl yalan söyliye
bilirdi.? 

atleı·ce pencereden ayrılmadı.. ğiui söylediler. Fakat lngilizler iki 
Ben de kedi gibi sindiğim yer- "" yüzlü bir siyaset takip, diğer taraf-
den bir türlü kalkıp geleme- tan da Kral Hüseyine vadedilen 
dim. ~ı arazıyt Fransa ile aralarm .. 

- O kadın hala pencerede , ....d da taksim ediyorlardı. lngilizle-

"Pazar gecesi süslen 
danda onu bekle!,, 

bekliyor mu? rin Fransa ile itiliflan ile Hüseyine 
ve o- Mahatma Gandi - Hayır, üç saat sonra pen-

Diyen Zamora, Klio'nun es
ki aşığını da kapısına kadar 
göndermemiş miydi?. 

ceresini kapadı.. BOMBAY, 9 A.A. - Gandi 
- Bahçede bir kimseye te- kongre reislerini yarın Bom-

sadüf etmediniz mi bayda aktedilecek olan gizli İç 
- Hayır Prenses! timaa davet etmiştir. Boykotaj Hüsrev de muhakkak l(ele

cekti. - Acaba k}.ri..hnMiı;ıue'di .,gi ı · · ·· · · - ··· ·· ' 
eceği ve Londra konfeı·ansına ni biliyorum. h Hahçede bülbüUer ötmeğe 

Marmara'nın engin ufukları 
pembeleşmeğe başlamqtı. 

ne veç ile iştirak olunacağına 
- Nasıl biliyorsunuz? daiı· gayet mühim kararlar itti 
- Uzaktan bir gölge görün haz olunacaktır. Hint rüesa-

Hüsrev hala meydanda yok
tu. 

Klio'nun gözlerine uyku gır 
memişti. 

Rum dilbeı·i bu geceki kadar 
üzüldüğünü, ıztırap çektiğini 
h•tır.lıamıyordu. 
Aşkın azabı, hiç bir ıztıraba 

benzemiyordu. 

Klio, o gece, Hüsrev'i ne ka 
dar çok sevdiğini anlamıştı. 

Yatağından kalktı. 
- Hüsrev mutlaka gelecek 
Diyordu. ·• 

Bahçedeki ağaçlar, serviler, 
çamlar ve daha sonra yavaş 
yavaş çiçek tarhları, güller Ji 
leler, sümbüller ve zakku~lar 
seçilebiliyordu. 

Or.talık iyice aydınlanmıştı. 
Klıo pencerenın' .. .. 
d • onune o-

tur u. 

ce: 

"Hüsrev!,, diye seslendi .. 
Ben bir ağacın altına sindim .. 
O korkak bir sesle tekrar bağır 
dı. 

B~n, bittabi gene cevap ver
medım. Beni Hüsrev zanneden 
bu kadın acaba kimdir? 

- Çok iyi tanıdığınız bir 
kadın: Klio ... 

- Klio mu? 
- Evet .. O, Hüsrev'e aşık ol 

muş. Onun derdinden hastadır 

d 
Venedik elçisi hayretle sor; 

u: 

- Yeni Hisar muhafızı Hüs 
rev Beyden mi bahsediyorsu
nuz? 

- Evet .. 

-KJio onu seviyor demek?!. 
. - Evet.. Niçin hayret etti

nız? 

(Bitmedi) 

1Mkf IJ>Qfh${1 
Yarınki maçlar 

2 ~ci takımlar şampiyonasının finali 
Şılt maçları ve Ayntrah- G.Saray 

Yarın gene lstanbu1 mühim Zar rnü oynayacak ol F 
h '- ti · h" an enerbah-

S?O• areKe erıııe ta ıt olacaktır. çenin formu bili da b" -
y . b' Al . . . . ın ıze malumat 
enı ır m"? takımı reldı, ilcincı vcrmiı olacalı:br. Üçüncü maç epe _ 

takımlar fampıyonu tekarrür ede- ce mühimdir Çünkü Be•ikta y 
cek, Ş'lt la 1 ,_ · • f son ı maç rı yapı acaK.. lik maçlarında ücüncü ve V f d 

Bunl d ""h' · L - e a a 

sından Nehra'nın beyanatına 
nazaran ecnebi mensucatı idha 
!atma karşı yapılmakta olan 
mücadele şiddetini artırmıştır. 

Lancastre kumaşlarına karşı 
tertip edilmiş olan boykotajı 
bu ticarete tekrar başlanılmış 
olduğuna dair olan haber üzeri 
ne bu gün daha vasi mikyasta 
başlanılmıştır. Bu, müslüman
ların itaatsizJiklerinin son te
zahürünü teşkil etmektedir. İs 
tihbar edildiğine göre müslü

manlarm Londradaki murah
hasları, talepleri is' af edilmedi
ği takdirde Saint - James sara
yını terkedeceklerdir. 

Amerika matbuat mümessil
leri ile, Amerikan edipleri ve 
iş adamları Gandi'yi ziyaret et
mek ve kendisine Amerikanın 
muhtelif şahsiyetlerinin mek

tuplannı vermek üzere Londra 
ya gideceklerdir. 

BOMBA Y 9 (A.A.) - Gan 
di refakatinde Nehru ve Abdül J 

gafur olduğu halde Bardeliden 
buraya gelmi~tir. Gandi kon

gre icra komitesinin mühim bir 

içtimaına iıtirak edecektir. Bu 

günkü içtimada Gandinin Lon 
drayı ziyareti projesinin tetki
kine başlanacaktır. 

vaitleri arasında tam bir tenakuz 
vardı. 

Nihayet Versay konferansında 

lngilizler Hüseyin'e vaitlerini unut
tular ve Fa-ansa ile imzaladddarı iti. 
... _ •• g " ... • .... _,__ ..... ,.... 1-1;.;coın ... 

yiu lngilizler tar.dından aldatıldı
ii;ını söyleyerek Versay muahedesi
ni tas tik etmedi. F al<at bir kaç sene 
sonra lbnissuut Hicaza taarruz edin 

ce; Kral Hüaey;n İngilizlerden is

timdat etti. Fakat lngilizler Hüse
yin'in Versay muahedesinden beri 
devam eden mütevali fİÜyetlerin
den bıkmı~lardL Esasen Hüseyin'i 
siyasetlerine alet olarak kullanmış
lar, bundan böyle kendisinden isti
fade etmelerine ihtimal yoktu. Yani 
suyu sıkılmış bir limondu. Bunun 
için lbnissuuta karşı kendisine yar
dım etmek istemediJer. Hüseyin yal 

nı.z kalınca Hicaz krallığını oğlu 

Ali'ye terk ederek kaçtL Fakat Ali 
de lbnissuut'a kar:şı mukavemet 

edemedi ve Hicaz, Hii•eyin ile aile.. 
sinin elinden Vahahilere geçti. 

lngilizler, harbı umumideki hiz
metlerine mukabil oğullanndan bi
rini Hicaz krallığına, diğerini de 
Maverayı Erden Emirliğine tayin 
etmişlerse de Hüseyin, Hica:zın elin 
den gitmesini hiç bir zaman unuta
mamış ve lngilizleri bu· yüzden af 
fetmemi,tir. Sabık Hicaz kralı son 
zamanlara kadar Kıbrıs adasında 

sürgün vaziyetinde idi. Orada ma
hut Sait Molla ile tanıtmış ve Mol
layı bir müddet hususi katibi olarak 
istihdam etmiıti. Bir sah tekirlık 
meselesi yüzünden aralarında çıkan 
ihtilat dolaytsile mahkemeye düı
müşlerdi. 

Kral Hüseyin, geçenlerde hasta
lanmış ve oğlu Abdullahm yanına 
gitmiıti. Orada·' lngilizlerin ınııa 
ettirdiği sarayda ölmüıtür. 

-----

lngiliz nazırlarının Alman 
nazırların l iade : i~· ar 1ti 

LONDRA, 9 A.A. - Reuter a
jansının isti.hbarına nazaran M. Mac 
Donald ve Henderson Almanya'yı 

ziyaret etmeleri için r 1. Brüning'in 

kendilerine yaptığı du·eti kabul et
mişlerdir. Bu ziyaretin tarihi henüz 

te!Sbit olunmamıştır. 

M. Mac Donald ile M. Hen-
derson Alman nazırlarının 
ziyaretini yakında iade 

edeceklerdir 
BERLIN, A.A. - M. Mac Do-

nald ;ıe M. Henderson M. Brüning 
ile M . Von Kurtius'un ziyaretlerini 

iade ebnek Üzere yeniden Berline 
davet edilmiılerdir. 

lngiliz nazırları bu daveti kabul 
etmişlerdir. Gazette ele Berlin, bu 
davetin gayet tabii olduğu, · ancak 
na.zırlar arasındaki yeni temas ve 
mülRkatın pek yakın bir zamanda 

Ht'.\ls:u.a<A~RJııriE:ınlmt-vEfiiuŞLôfdü~ğü: 

na ve her iki tarafın mevzuu bahis 
meselelerin halline çalıtmağa kat'i 
katar verdiklerine delalet eylemekte 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Nazırlar avdet eder etmez müli.
katlan hakkında gerek kabinedeki 
arkadaşlarına ve gerek reisicümhur 

mareıal Hindenbourr'a malUmat ve 

recekler ve önümüzdeki haftanın bi
dayetinde nazırlar meclisi harici si
yasete müteallik meseleler hakkında 
ittihaz olunacak kararları derpi, ede 
cektir. Bundan sonra Par.is, ve Lon
dra ile temasa giriıilecektir. 

Diğer alakadar devletleri de ta
mirat meselesi hakkında müzakerat 
icrasına davet edileceklerdir. Ber

lin'de tamirat meselesinin yeniden 
tetkiki yolunun Bale tarikile Cenev
re'ye müntebi o)acağs İntibaı vardır. 

Berlin - Midi gazetesi, Berlin'in 
salahiyettar muhafilinin Checquers' _ 
te başlamış olan siyasi tahavvülün 
ameli neticelerinin batti bu sene 

zarfında hissedileceği kanaatini bes
lemekte olduğunu yazmaktadır. Bu 
gayeye vasıl olabilmesi için hüküme 
tin dahili ihtili.tlarla izaç edilmeme
si İcap eder. 

Bir tahtelbahir battı 
LONDRA, 10 A.A. - Pos

sedon isimli tahtelbahir Çinde 
kain Wibaimei limanının 21 
mil şirı.alinde bir tüccar gemisi 
ile çarpışarak batmıştır. Beş 
zabit ve 26 tayfa kurtarılmış
tır. Mürett~batten kaybolan 
18 kişinin cesetleri bulunama
mıştır. lki tayfa kurtulduktan 
sonra ölmüştür. 

Tayyarecilik rekorlan 

Avrupaya gidecek memurlara ne 
miktar yevmiye ve~ilecek ? 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Hey'eti Vekile Avrup:ı ye' 
miyellerini tenzil eden bir karar ittihıtz etmiştir. Bu karara gö ı 
Avrupaya vazifeten gidecek Devlet memurlarından en büyük rıı 
belisine en fazla günde beş İngiliz lirası verilecektir. 

Bursada şeni bir tecavüz 
BURSA, 10 (Hususi) - Burada şevi bir hadise olmuştur. 
Orta mektep talebesinden İbrahim 17 yaşında Edibeyi ka 

dirarak kıra görürmüştür. İbrahim yolda arkadaşına tesadüf e 
miş, beraberce Naipderesine gitmişler. 

Evvela lbrahim arkadaşından ayrılarak kızı taarruz etmi 
tir. Sonra arkadaşı da ayni şevi harekette bulunmuştu. 

Beritanftan hadiseyı gözleyen beş Tatar çocuğu koşm 
lbrahim kaçmış, kız onlerin elinde kalmıştır. Bu parti evlerind 
rakı yorcan, yatak getirerek sabaha kadar eğlenmişler, kızcağ 
peritan etmi,Ierdir. 

Kızının eve gelmediğini gören babası polise müracaat etm 
tir. Ertesi sabah bulunan Edibe hastaneye kaldirilmit. Müteca 
ler yakalanmıştır. 

IJ'L- wh ... ,.ı_ -!-~ ...... n ....... nnuım müdürlüğf 
.. ~N-~RA, ~-O.<! elefonJa) - Devlet Demiryolları Umt 

Mudurlugune Mudmyet Umumiye muavini Rifat Beyi tayi 
Nafıa Vekaletince inha edilmiıtir. 

Muhafız gücü bisiklet- İşten elçektirildi 
çileri Erzurumda 'MANİSA, 10 A.A. _ M 

ERZURUM,9 A.A. - Dün kiye müfetti,i Tevfik Sırrı B 
geceyi T ercanda geçiren Mu- dün Manisa iskan memuru 1 
hafız Gücü_ bisikletçileri, ağır rahim efendiye itten el çekt 
şeraite rağmen pl'Ogramı mu- mittir. 

vaffakiyetle tatbik ederek bu- Kadıköye tramvay 
gün şehrimize gelmişlerdir. · 
Bisikletçiler şehrimiz sporcu- . ANKARA, 10 (Telefon) 
ları tarafından Ilıca mevkiinde Üsküdaı· tramvay §irketi m 
istikbal edilmiştir. Şehir ve dürü buradadır. Evkafa şirlı 
Halk Fırkası namına belediye tin borcu olan mikdarın m 
ve Halk Fırkası reisleri Gez him bir kısınma mukabil evk 
köyünde, vilayet ve ordu namı idaresinin tirketin hisse sen, 
na da polis ve bir asker müfre- !erinden alması esası üzerinı 
zesi sporcuları şehrin İstanbul mütabaat hasıl oldu. 
kapısında karşılamılardır. Kuvvetli bir tahmine gö 

şirket bu yaz Kadıköy tram 
Misafirler şerefine bu ak- yının intaatına başlayacaktır 

şam "Azim spor klübü" tarafın ı -----.,-.. ---·----
~an hususi bir ziyafet verilmiş 
tar. Yarın akşam resmi bir zi
yafet verilecektir. 

Ordumuzun spor sahasında 
kudret ve kabiliyetini temsil e· 
den bisikletçilere kar,ı hertür
lü tesbilitın gösterilmesi için 
emir verilmi,tir. 

Zabitan mahfeli, fereflerine 
yarın bir çay ziyafeti verecek
tir. Spoı-cular kendilerine gÖ&te 
rilen hüsnü kabul ve samimi a

lakadan fevkalade mütehassis
tirler. Yarını burada i.stirahat
le geçireceklerdir. 

Mütekaitlere ma 
Maaıların kumı azamı 

leflzi edildi 

Eytam, eramil ve mütekai 
nin üç ayLklarının itası iç' 
mühiletin bir 'hafta temdit 
miş olmasına rağmen, ıubel 
önünde artık kimseler görü 
memektedir. 

. ar ~n en mu ırnmı taoii ec- dördüncü olmuıtur, onun içindir ki 
nebı takımı ıle yapılacak olandır 0- her "-' •-'- d · · '-

• • l.IU Ul4tm a ıyı oynama" mecbu tekı maçlar da çok mühimdir, me- riyetindedit Biri '- ld -
ı· F B . . . . · u.azanmıı o ugu 

se a ener - eşıktaı ıkıncı talcım üçüncülü•·· Jı '-k ld - ·• · 
b · · gun a11: ı o ugunu dıgerı maçı ır şampıyonadır de d .. d.. ·· lın 

. · or uncu 0 ası tafisizliğinden 
Geçen hafta Beşıktaş takımı Ka- doğduğunu İspat etın • ı · ak 

d k .. d F ege ~a ''ac -ı oy e enerbahçe stadında Fener br. 
bahçeye 2--3 yenilmişti. Yarın kat'i 
netice için bu tak:mlar tekrar kar
:;ı!aşacaklar. Her halde her ilci ta
kım da son eforlarını sarffedecekler 
dh·_ Biri galibiyetini itmam etmek 
Jlğel"idt~ ealjp gelebHmek için ... 

terden müteşekkildir. En yaşl• oyun 
cular:ı 27 yaıındadır, ve takımda bu 
bu sinde ancak bir oyuncu vardır. 
Otelrilerine gelince hepsi 17-24 
yaı ara11ndad ... lar. 

Diğer bir hususiyetide Alman 
talamı olmasındadır. 

Biz bu sayede onların fütbolü 
hakkında da ınalümat edinebilece-

Her halde yann nasıl olacağını 
ve nasd oynayacaklarını göreceğİ7 .. 

Bunun için sabretmek en muvafık 
Ç&re olur. M. O. 

Merkezi umumi içtimaı 
Ankarada her sene toplanaa Tür

kiye idman Cemiyetleri itifaki mer
kez umumi içtimaı bu sene de hazi
ran 17 de Ankara da toplanacağın
dan federasyon reisleri davet edilmit 
!erdir. 

MARIGNANE, 9 A. A. -
Kapalı daire içinde cihan mesa 
fe rekorunu kırmağa te,ebbüs 
eden tayyareci Lebri.n bugün 
saat 3 te yere inmiştir. Mumai
l7yh 10,500 kilometre katetmiş 
tır. 

Nebatat hastahklan 
ile mücadele 

ANKARA 10 - lktısat ve
kaleti (Nebatat hrfzıssıhha ka 

nunu) namile yeni bir kanu

nun esasları hakkında tetkikat 
yapmaktadır. 

Eytam, eramil ve müteka' 
ne yeniden tahsis veya tahvi 
dilecek maaılarınm muamel 
İçin lazım gelen evrak mül 
zat maaılan muhasibi mes' 
lüğüm:e tynif ve ihzar edil 
olduğundan, bir iki güne kad 
esas defterler defterdarlığa, 
sa defterleri, evrak ve cüzd 
lar da ait oldukları mal müd 
lüklerine devredilecektir. 
defterler mal müdürlükleri 
devrolunduktan sonra, tah 
ve tahvil işlerile ancak mal 
dürlükleri meşgul olacaktır. 

Oyun fikrimizı nazaran cok he
yecanlı ve pek zevkli olacak;ır. 

F enerbahçe - Süleymaniye ş:i)t 
tnaÇJn~ geJince bu o kadar ehem-

Bu itibarla günün üçüncü karşı .. 
l~şınası çok heyecanlı olacaktır. Ve 
nıhayet Ayntalıt - Galatasaray ma
çı - ki bunlarlD en mühimmidir de
miştim - heyecanlı olması beklenir. 
Bu münasebetle her ilci takım icin 
bazı ma!Uınat verıneğı faideden ha
li görmedim. Oynayacak olan Aynt
rahı _ t:'kımı Almanyanın Laypsiğ 
şchrının takımlarından bjridir. 

-gız. 
Galatasaray takımına gelince; bu, 

takunın son maçlardaki kadrosuna 
göre en kıymetli oyuncularından 
Burhan, ve Mitlıat'dan mahrumdur. 
Eğer bunların salı:atlddarı geçmemiş 
se kadroda oldukca mühim tahavül
ler olacakbr. 

Bu vadide müracaat ettiğimiz 14• 
i ... · et ,.. · 

Atletizm federasyon 
içtimaı 

Bugün saat 12 de Atletizm fede
rasyonu içtima olduğundan alaka
dar azanın bu içtimada buluıımaoı 

··-----·-··-···-·······-·--·····---
Muhahz gücü 

Şehrimize gelmiş olan Mu
hahz gücü binicileri dün sabah 
Edirneye hareket etmişlerdir. 

Tayyare ile mektup 
servisi 

ln~iltere, Belçika, Danimar 
ka ve lspanya'ya tayyare ile gi 

Kanunda nebatat hastalıkla 
rile mücadele hususunda hal
kın ve ziraat memurlarının va
zifelıtri, memlekete hastalık 
girmemesi için alınacak tedbir 
ler hakkında maddeler buluna
caktır. Ayrıca gümrüklerde ka 
rantina teşkilatı vücude getiri
lecek ve hastalığa karşı kulla-. ' 

Muameleleri ikmal edilm 
ğinden dolayı maaş bordro! 
na dahil edilmeyen maaş es 
brııın esamisini bordrolar t 
zim edildiğinden, bunların 
maaşları verilmektedir. 

Mal müdürlüklerine ve . 
memurlar mal müdürlük! 1 

de zat maaşları işlerini t• 
edeceklerdir. Bu memurl· 
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Kadriye 
Ekonomi 1 

VllılStte • 

Türk buğdayının tipi 1

1 ergı .. 
tayin edildi iGelecek sene ıkı 

t defa açı1acak ı 
r. 
li~ 

Ticaret borsası buğdaylar için bir 
kontrato nümunesi hazırladı 

Bu sene açılan meyvecilik ve ı 
tavukçuluk sergisi çok rağbet 
gördüğii cihetle, ziraat odası 
bu hususta yeni kararlar ver
miştir. Bu kararlara göre, ge
lecek sene seı-gi sonbahar ve ilk 
baharda olmak üzere iki defa a 
çılacaktır. 

1 stanbul Ticaret borsası, buğday 

ıan 

İJJracatın1 tefvİk ve hariç piyasalar
da Türk buğdayının mevküni tah
lır:im edecek surette yeni kontrata 

r.iimunclerini, uzun tetkikattan son-

.. ' 

M miştİr. 
ı B Bu ·uretle yeni kontratolar 

ru J bum hakkındaki ahk~ma fazla 
to
do-

ekt kunmamıştır. 
lktı•~di mahafilde yeni kontrato

ay ~rırup tatbik erl!ldiği giin piyasada 
bıı inkilap alacağı kanaati umumi

) dir. 

Bir tiftik meselesi 
m iş B;:,._nk;ı ".t nın bir tebligat muame 

evklesinden bahseden bir sabah gazete 
Rnkanın Kahveci zade namında 

rinıbir tüccr.rın zaı-arına olarak mallaı, 
nı sattırdrguu ve ~u muameleye Ti-

göcaret otitJİ n1üdi.h·ü Cemal Beyin ına
am'bi olma[;a ralıştığını yazmakta idi. 

ktırCemal Beyden meseleyi tahkik et
-·-iik. o.di ki. 

Bunun a'-lı e~ası yoktur. Gc
an mart bidayetlerinde lı Bankasr

elitletilc böyle bir satış muame

esi olmuştu. Fakat bu satış o zaman 

aidti fiyatların çok fevkinde bir fi
iç~ at_la yapılmı~tı. Piyasaya menfi bir 

İt ;Jesır yapmamıştır. Ve bu eünkü ga
ube)ı:etenin b~hsettiği mc11ele mevcut de 
·· .. (ildir. goru 

Yaptığımıı: tahkikata göre, bu ga-
<etenin bahsettiği 200 kuru, tihik 

eka~iyatı o•ki 'enelere aittir. Tiftik ci
hvil n e 

ele ---
111•'""""""""'"'•-•-•"'•'""'•"'=1111

-

mül• Kambiyo Borsası 
es'~ 
diln/~ıerlin 1030 Kuron '5;95 
kad IJolar 0.47,t8 Şllinr 3,36 ..:_--=. __ ...:__ 

ğa, nFraok 12,0ö,!>O 

üzdaıuret 
müd" ıı,02,~o -
r. ıfrank B. 3,39 

Pezeta 4,88,00 

R. mark 1,99,00 

Zloti 4,20 

leriı!>rahmi 3n,42 Penrn 2,70 

tahsrrnnk İ. 2,43,50 Ley 79,37 
al ,,.,-~ -:-~~~-'-~ 

tır. 
.evn 65, IO Dinar 26,73 

ilme lorin 

drolıı. or a 
esh ıarıu 

r taı 

1.17,40 Çervoneç I088 

1 
1 

Altın 

·"•cidiye 
Banknot 

905,50 
58,75 

261,50 

han piyasıuına tabidir.Geçensenel20 
kuruı raddelerinde idi. Bu sene de 
seks.en, doksan kuru,tur .. Senelerden 
beri 200 kuruşa fiyat mevzuu bahis 
bile olmaınış.tn·. 

Tiftik fiatleri Bradfordun verdiği 
fiatler üzerine tee .. süs eder ve orada 
da iş olmadığından tiftik fiatleri bir 
seneden beri mütemadiyen düımek

tedir. 
A\"'ğıdaki rakamlar bu tenezzülü 

sarih ~urette gösterir: 

K&nunusanl 

Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 

Teınn1uz 

Ağustos 

Eyllıl 

1939 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

100-167 K. 

108-165 " 
98-150 " 

J00-150 " 
95-152 .. 

105-140 .. 

110-147 " 
110-132 " 
105-135 " 

Fiatları yükseltmek için 
Cihrtn istihı-.ali.t fazlaliğinin doğur 

duğu fiat düşkünlüğünün önüne geç 
mek için birçok tedbirler alınmak

tadır. 

Bu suretle ilk ve son bahar 
meyve ve çiçekleri tamam bir 
şekild<ı teşhir edilmis olacak-
tır. 

"Sormadan giriniz!,, 
Eshabı mesalihin işlerini ta

kip ederken, hazan girip girme 
mekte tereddüt gösterdiğini an 
!ayan defterdar Şefik Bey oda
sının kapısına: "Sormadan gi-

1 

riniz!,, levhasını asmıştır. 
Vali muavini Fazlı Bey de 

bundan evvel odasının kapısına 
"V d . . . 1 h urm2 an gırınız,, ev asını 

asmıştı. 

Kadrolar 

Ne yapılacak? 
Un kaçakçılığına me.nı 

olmak için 
Yunanistanda düşen tütün fiatle-

rini yükseltmek için Kavala tütün Zahire borsası un kaçı:.kçılı
himaye ofi•i ziraat nezaretinden 14 ğına mani olmak ve ekmek fiat 
milyon drahmi kıymetinde 5 milyon !arını daha ucuza düşürebilmek 
okka tütünün yakılmasını istemiştir. için bu hususta belediyenin yar 

B · ıy hu""kümeti de kahve fiat- dımını İstemişti. Aldığımız ma 
rezı a 1... .. 

1 
· · ··k eltmek icin 43 000 çuval ı umata gore, Ankara ya fl'iden 

erını yu s - • J b 1 d" . . ~ 

k 
. d · d"" k üştür e e ıye reısı Muhiddin B bu 

ahveyı enıze o nl . h . 
d 

'h ususta lktısat vekaleti ile te-
Romanya an 1 raç mas etmiş ve bazr esaslar üze-

edilen deriler rinde anlaşrlmı~tır. Un işinin 
yalnız zahire borsası tarafın
dan idare edilebilmesi ve kaçak 
çılığın da önüne geçilm.,si için 
zabıtayı belediye talimatname
sine bir madde ilave edilecek
tir. Yeni bütçe ile birlikte bu 
maddenin tatbikına ba,lanacak 
tır. 

Romanya hükümeti bir kararna

me ile koyun ve keçi derilerinden 

alınan ihracat re~mini ilga etmi,tir. 

Keresteciler dün 
toplandı 

Keresteciler dün ihracat ofisinde 

bir içtima yapacaklardı. Fakat hepsi 
ıçtimadan haberdar edilenıediğinden 
içtima bugüne kalmııtır. 

davası 

Kadriye Hanım da
vasına başlandı 

Hikmet Bey - Kadriye Hanımın 
muhakemesi çok heyecanlı oldu 

Kadriye Hanımın kocası kendisini mahkemede 
temsil edebilir mi, buna karar verilecek 

.!!_akim Hikmet B. Ağırceza 
Kadriye HRnım tarafından sabık 

mÜ•tantik Hikm<t B. aleyhine açı

lan hakaret dava$ına dün Ağrrceza 
mahkemesinde başlandı. 

Kadriye H. gelmedi 
Davacı Kadriye H. mahkemeye 

gelmt:l"lişti. Müddei me\'kiinde zev

ci Üskiidar belediyesi muhasebe me
muru Faik !?ey bulunuyordu. Hik
met Bey mahkemeye gelmitti. Oku
nan rlav;ı t!vraKına nazRran Hikmet 

Bey Ka.-;> Hanıma ifayı vazife 
halinöe h ı, ı ette bulunl'n<'kla maz

nundu. Ka ıye H. ın ze" ~i tarafın

dan v<.ri1cn . tic.1a a ~kredilmiı olan 

isnatlaı·a gelince bunlar hakkında 

tayini muameleye mahal olmadığı 

Adliy< vekaleti ce~a i,leri mUdiriyeti 
nin kal"~rı iktizaırndandı , Yek.illetçe 

ta&dik edilen bu karardan, Hikmet 
Beyin ~adece Kadriye Hanıına vazi
fe halinde hakaretle bulunmaktan 
dolayı rnahkemeye se"'keclildiği anla 

~ılıyordu. 

Kararnamade ne var? 
Ceza. işleri müdiriyrtinin kararna~ 

mesinde Kadriye Hanımın zevci lara 
fından verilen istidayı İmha ettirdiği 

Kadı·iyc Hanımı silahla tehdit ede
rek cebren ifadeıini aldığı, şahit 

Zehra 1-lanımın Hikmet Beyin emri 

le 1 gpı·onun meyhanesine g-ittiği hak 

kındaki iddialarda i<abet olmadığı 
neticeııine vardmakta idi. 

heg'eti hiikimesi huzurunda 
nun yerine burada zevci bulunuyor. 

Hukuh.u aile noktasından bir tem!Oİ! 
·vaziyeti yoktur. Binaenaleyh Faik 

Beyin zcvce!:.İne vekalet etmesi caiz 
olamaz. 

Di{:er taraftan dava usulüne mu

vafık olarak ikame edilmemiştir. Da 
vayi şahıi istidası noksan ve müp

hemdir. Müddei bizzat bulunmadık
ça rüyetine İınkc'in oln1ayan bu dava 
nın düşmesi lazım gelir! Dedi. 

Hikmet Bey söz aldı 
Hikmet Bey, söz alarak istidanın 

kanuni şerait dahilinde yapılmadığı 
ru, zevcitı yalnız. şahsi emvaJ iılerin 
de karıyı temsil edebileceğini ileri 

sürdü ve o da müekkillcri ıribi dava 
nın J.ukut etmeıi lit:am geleceğini 

iddia etti. 
Ve bu meyando okunan isti.daya 

temas ederek: 

- T Arihe mal olan bu Kadriye 
talrkiKntı çok fecidir. Ben, yirmi se· 
nelik hakim. Şimdiye kadar beni kim 
se bu ıı;uı·etle itham etmemittir. Ef
kan umumiye, bu istida ile beni fe
na adam tanıyacak. Musaade ediniz 

bazı maruzatta bulunayım .. Dedi ise 
de, reis esa!ıa taallük etmediği için 

sadet haricine çılcmasına müsaade et 
medi. 

DatJa usulüne mu11afıktır 
Müddei uınumi Cemil Bey, maz

nun ~ekillerinin irldialarına cevap ve 

rerek kanunu medeninin karıya ve~ 

kaleten mahkemede bulunarak ıöz 
söylemek ıalahiyctıni kocaya bahtet 
tiğini, davanın ua.ulüne muvafık ola 

rak tahrik edilmediii iddiasının va

rit olmadı&-ını söyledi ve mahkeme
ye devam talebinde bulundu. 

Maznun vekilleri müruru zaman 

mevcut olduğunu ileri sürüyorlardı . 

Cemil Bey, bu noktaya da temas ede 
rek mürüru zaman mevzuu bahsola. 

mayacairnı ileri söyledi. 
Mahkeme heyeti, müukereye ç.e

kildi. Y arun saat kadar müzakere

den sonra aktam geç vakit salona av 

det tar11feynio iddia ve müdafaatını 
tetkik ve bir karara r&ptolunmak ü
zere muhakemenin 15 haziran pazar

tesi gününe bırAkıldıiınr tebliğ- etti. 

Cemal efendi mahkum 
oldu 

Ecnebileı·e verilen ikamet-

basla 1 • .. 
~11.arlft~ 

imtihanlar 

esı 

ıwF-;;;;a_~;;;;e-~il 

j Biz şaşt~! ye 

ilk mektepler 
dün akşam 

tatil edildiler 
llk mekteplerde imtihanlar 

dün ak,am ikmal edilerek mek 
tepler tatil edilmittir. Ekalli
yet ilk mekteplerinde de imti
hanlara dün başlanmıştır. Bu
ralara mümeyyiz olarak resmi 
ilk mektep hocaları tayin edil· 
mi,tir. Lise ve orta mektepler
de son sınıflarda bakalorya im
tihanlarına ayın 15 inde başla
nacak ve 30 unda ikmal edile
cektir. 

Ecnebi ilk mekteplerde , 
Türkler 

Önümüzdeki ders seneııi bi
dayetinden itibaren ecnebi ilk 
mekteplerine Türk çocukları
nın kabul edilmeyeceği malum 
dur. 

Dün Maarif vekaletinden ge 
len bir tamimde ecnebi ana 
mekteplerine de hiç bir Türk 
çocuğunun alınmaması bildiri! 
miştir. ·--

Muayene edilen 
çocuklar 

Halk fırkasının Divanyolun
da açtığı çocuk muayenehane
sinde mayıs zarfında 2200 ço
cuk muayene edilmi~Lir. 

Olur şey 
değil! ı 

Bir şebeke Londra \ 
sergisine ait madal- ı 

yalan tahrif etti 
1

. 

Londrada açılan 930 senesi 
ticaret ve sanayi sergısıne ait 
madalyonları taklit ederek ba
zı müesseseler bu sergiye işti
rak etmeden madalya kazan
dırmakla maznun ,ebeke hak
kındaki tahkikata polis müdiri 
yeti vaz'ıyet etmiştir. 

Zabıtadan aldığımız maluma 
ta göre bu işle alakadar olan 
maznunların hepsi ecnebidir
ler. 

Bunlardan komisyoncu İtal
yan Sorensetti ve Yunanlı Kol
vo Koressi zabıtaca celbedile
rek isticvap edilmitlerdir. 

Maznunlar, sergiye eşya gön 
dermeden eşya sahibi olan tica 
rethanelere ücret mukabilinde 
madalya tevzi edildiği doğru 
olmadığını, kendilerinin simdi 
Pariste olan komisyon;u M. 
T ritten'in yazıhanesinde çalış
tıklarını, yaptıkları itler meya 
nında böyle sergilere iştirak et 
mek isteyenlere tavassut ettik 
lerini söylemitlerdir. 

Maznunların Tritten firması 

nun poli& komiser muavini Ce
m~! ~f. il_e polis 4 üncü şube 
mudurlerınden Sadeddin ve 
Şükrü, Defterdarlık 3 üncü şu
be müdürü Faiz, mümeyyiz 
Fuat Beyler hakkında Ağırce
za mahkemesi dün kararını ver 
miştir. Cemal Ef. adi zimmet 
filinin faili bulunmak sıfatile 
bir sene iki ay hapse mahkum 
olmuş, diğer maznunlar kimi
len beraet etmişlerdir. 

Müstchçen 

fstanbulda baz ' bl 
serbest dolaşbğını, .;trı 
bu yüzden bir de t(ırı 
bile çıktığını yuı.ı-'. 
Bakırköy timarhan~:. e 
çok delileri kabul etn1 

için, polis karakolları 
bu zavallıları yatıraca 
aramak ve karınları 
yurmakla uiratıyor. 

Halbu ki düıı oi~ 
kimizde Mazhar O e\ 

Beyin beyanatı çıktı~l ,_ 
har Osman Bey : " 
bir deliyi geri çevir 
ruz. Hatta asabi hastı> 
ınalül olanları bile tc 
ediyoruz., diyor. 

Timarhaneye kabul e • 
medikleri için zabıta n 7 

rethanesinde muhafa 1; u; 

da bulunan ve hergün 
rım okka e!,mek ve 
bardak su ile ia eler, 
çalışılan deliler olduğu 
bildiğimiz için, Mazhar O 
man Beyin beyanatıı• 
iddiaya hayret elti.r. 

Hayretten henüz ken 
mizi alamadığımız Lir 11 

da, şu yeni vak'ayı ha 
alıyoruz: 

Tıbbı adli müe. sı:se 
Hırkaişerifte, Karakaı m~ 
hallesinde oturan berb 
Hacı Hanefi ojlu Hü "' 
efendiyi m~hede altına 

b 
i . 
la 
et 

~fi 
le 
m 
ts 
ar , 

almış, zaptı lizımgelc-n c.e:' ::e 
!ilerden olduğunu anlayın... ki 
ca, "Tedavi ve muhafaza re 
için Bakırköy tım:ırhanesı İ' 
sevkine,, lüzum göstermı• 

Fakat deli timarhanp 
1•· 

gönderilince, alelusul ka 
0 

edilmi;erek iade olun~ 
tur. Şimdi bu deli de r ~ 
muhafazası altındadır . ., .. 

Acaba Mazhar Osm~ 
Bey "Bakırköy timtU"hane
sindeki itlerin İntizamına 
hemen hergün gelen ecnt 
bilerin bile hayran olduğı 
nu., aöyliyebilmek için "' 
bu hakikatleri bir çırpıc.~ 
rddediyor, diye şaştık, 

Siz ne dersiniz? 

altında çalıştıkları 
miştir. 

tesbit edı~ 

Bunların, madalya alan m r 

easeselere verdikleri makbu? 
laı· da evrakı tahkiki yeye ilii v 
edilmiştir. Tahkikat yakındf 

ikmal e~ilecekt~r. ~ 
Tahkikatta ısmi geçen M 

T. p . ' rıtten arıse gitmiı olduğun-

dan zabıtaca ifadesi alınmamış 
tır. 

Tahkikatı işkil etmemek i· 
çin sahte madalya alan müesse 
selerin isimleri mektum tutul
maktadır. 

edilmekte idi. Nakız kaı·arına uyar 

Ağırcez:• m•hkemesi h•fi olar~k C<'• 

reyan eden muhakeme ne-ticesinde 
mahkumiyet kararları ta.tik edilme 
yen 10 mahküm hakkında yeniden 
kararını vermiştir. Bu kArarft ı-ör 

10 .. m~hkiimdan (5) i beraet etmiş, 
3 u bırer sene hap&e mahküm olmut 

2 si de Üçer aya mahkllm olarak ce-

zaları tecil edilmittir. Beraet ec!en· 

ler Zıya, Nusret, Halit, lsmail, Ca
zim Beylerdir. 

Mahküm olanların isimleıi şun

lardır: Hasan Ali, Emin, Remzi B•y 
ler. Teşkilatı ihbar etmemekle ithcm 
edilen Münire ve Nihat H. ların da 
altışar ay hapis cezaları y~rıya m· 

dirilerek tecil olunmu~tur. 

On beş seneye 
mahkum oldu 

Do~"nabahçe Gazhane~i civarı ;ı 

bir gece çalgı çaldırmak ~ ü:ündcn 
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E ÜCRETLERi 
fiirkiye için Hariç için 

e 400 kurut 800 kuru§ 
750 " 1400 .. y 

1400 .. 2700 " 
rı ·-

me·ı geri verilmez 
A. ı nuıhalar 10 kurut 

g V( matbaaya ait itler 
f c /:.e müracaat edilir. 
ti jl&nların mes'uliyetini 

türr" 

, 1.lnkü Hava 
Mıı fazla hararet 23 
H~ ıdi. 
..,.~ hava poyraz, kıs 

.,.. 'kisme, bulutludur. 

~L-~ 
e ôlur? 

.zeteci yumurta fiatla
.mekte olduğunu göre
" J Odası erkanından 
/.acaat edip sormuş: 
yfendi, yumurta düşer 

? 
• olacak kırılır yavrum. 
lniyecek ne var? 
.'i!jır beyim, yani fiatlar 

.e demek istiyorum .• 
(a! O zaman İf değitir. 

.ılar kırılır •• 
a yükselirse? 

• zaman da yiyenler •• 

landan memnun 
l/u dostumuz, bir hırsı
\~ahaneden arap harfile 
' 'o1an damgaları çal-

!nndan pekmemnun ol 

.ikin hırsızlar (Va-Nu) 
~ebindeki eski harflerle l ll.t liraları da aşırırlaraa 

.nemnun olurlar mı 

l')elimisin ayol! 
bunu bir arkadaşım an 
~yoğlundan Köprüye İn 
llan bir tramvay Tepe
geldiği zaman yaşlı bir 

biletçiye seslenmiş: 
)ğlum, durdunana! Ben 
ar iskelesine gideceğim. 
J, hanım teyze Üsküdar 
ıine daha üç günlük yol 

\, a ! Deli misin ayol on
ınartesine Trabzon'a gi-
.. r! 

FELEK 

es'ud bir izdivaç 
4zetemizin Adana bayii 
~anaat kütüphanesi sahi
"evfik Ed;p beyle Nafıa 

t hanımın evlenme mera
lugünkü perşembe gllnü 
onda Adana belediye 

nunda icra edilecektir. 
afeyne saadet temenni 
ıur. 

Tais .. Tais, Mısırın ıeb-
mabudesi ... Galiba ruhun 

nan kızının vücudüne girip 
arca sonra Hlebüuehltada 
ımıza çıktı. 
üli.zım Rifat anlamadığı 
ümlelerin manasım arkada 
an soruyordu ki sırmalı 
e aralandı ve Lübnan kızı 
pembe bir ince tüle sarıl
olarak bulutlara karışmıf 
y gibi göründü. Latif, a
tar sesile yüz başıya par
ını kaldırdı: 

Tais .. mi. Ben mi? 
enç erkanı hnp zevkten bu 
nan bakı~lnile cevap ver-

Sent 
ZP.man Lübnan dağlarının 

' ·f,iku s"rınıi •ffaf 
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------------------------....,.ı--__,. sonra tesisata konulan sermayeler azalmıştır. Bu axalı~ senenin 
lkfİSBdt bahisler son rub'unda Amerika ve Almanyada dikkate şayan bir hal 

almıttır. 
-2- 1!}30 un son rub'unda Amerikada tesisata konan sermaye 

Ikt dA b h d• ? 1,037 milyon dolara, Almanyada 138,6 milyon marka düşmüş-JSa 1 u ran ne ır. tür. lngilterede tesis itleri nisbeten artmıştır. Geçen senenin 
son rub'una İngiliz emisyon istatistikleri, 66,3 milyon sterling 
göstermektedir. Maamafih bu tesisin tehlikeli içtimai vaziyetlktısadi buhran, iktısadi itili.dao iktısadi sukuta intikal devri

nin adıdır. Buhran birkaç hafta sürer. Bu esnada cemiyetin sine
sinde marazi bir hal müşahede olunur. Umumi bir kararsızhk 
her şeye hakimdir. İtila devam mı edecek, yoksa sukut muhak
kak mıdır? Her kes bu suali sorar, vazıh bir cevap alamaz. Su
kutu kabul etmeyenler bulunur. İtilanın muvakkat bir tevekku
fundan bahsedenler olur. Fakat günler geçtikçe iktısadi yıkılış 
kendisini gittikçe hissettirir. Teessüs eden iktısadi hayatta umu
mi bir çözülme hareketi görülür. Bu devirde istikrardan bahis 
kabil olamaz. Bu devir bir lahza gibi gelir geçer. 

il - BU GÜN iKTiSADi SUKUT iÇİNDEYiZ. 
Bu gün bunaltıcı bir hava esiyor. Her millet bu meş'um tesi

rin altındadır. Bazı milletler çok, bazıları az müteessir olabilir. 
Fakat cihan mübadelesine giren her millette az veya çok bir 
sıkıntı olduğu muhakkaktır. Cihan mübadelesine girmeyen u
zak veya mahsur bir takım İptidai ülkeler mevzuumuzun hari
cindedir. 

Bu hakikat böyle olmakla beraber sorulmak icap etmez mi? 
Acaba bu günkü sıkıntı ne zaman başladı. Bir tarih yok mudur 
ki, o tarihten evvel refah vardı, o tarihten sonra sıkıntı batla~ 
mıştır. 

Evet böyle bir tarih vardır. Ve o tarihi bulmak için takip e
deceğimiz usul basittir. lktısadi katagorileri müsbet itila devri 
vardır, ve onu takip eden iktısadi kategorileri menfi sukut devri 
vardır, demiştik. Şu halde bu katagorileri istatistiklerden ara
mak ve takip etmek lazımdır. Cihan istatistiklerine bakmalıyız. 
Sermaye karlarının ne zamana kadar çoğaldığını, hangi tarih
ten sonra azaldığını görmeliyiz. Keza yeni sermaye tesisatını 
yeni emisyon istatistiklerini tetkik etmeliyiz. Hangi tarihlere 
kadar emisyonlar artmış ve hangi tarihlerden sonra emisyon 
azalmıştır, bulmalıyız. Bunun gibi diğer katagorilerden istih
lakin, istihsalin, faizin, fiatin artma ve azalma istatistiklerini 
birer birer gözden geçirmeliyiz. 

ftili. devrini takip eden buhranın, ve buhranı takip eden su
kut devrinin son senelerin hangi aylarına düştüğünü bu surette 
öğrenebiliriz. 

Böyle bir tecrübe bize buhranı 1929 senesinin teşrinievvel ve 
tetrinisani ayları arasında göstermektedir. Ve gene bu tecrübe 
bize vazıhan anlatıyor ki 1929 teşrinievvelinden evvelki birkaç 
sene cihanım iktısadi itila devresini, ayni senenin teşrinisanisin
den sonraki senelerde cihanın iktısadi sukut devresini teşkil edi
yorlar. 
BEYNELMİLEL iSTATiSTİK RAKAMLARI ŞUN

LARDIR: 
1 - Sermaye ki.rı 19299 buhranından evvel yüksekti, buhran

dan sonra azalmıştır. Bu hakikati anlatmak için müracaat edile
cek esaslı vasıta esham kıymetlerini takiptir. Esham kıymetleri 
arttıkça o es hamın getirdiği karlar da artar. Eshamın getirdiği 
karlar demek, temettü dediğimiz sermaye nemasıdır. 

Sermaye hareketinde başta gelen üç memleketin esham kıy
metleri fU temevvüçlri göıtriyor: 

1924 - 26 senelerinin esham kıymetleri vasatisi 100 olduğuna 
göre 

Amerika İngiltere Fransız 
eshamı eshamı eshamı 

1928 de vasati 171,2 121,1 194,4 
1929 Te§. Evvel 238,3 126,2 228,7 
192!1 Tef. Sani 178,1 115,4 215,6 
1929 K. Evvel 175,8 115,5 216,6 
1930 K. Sani 178,6 115, 1 232,0 
1930 Ağustos 168,7 102,8 198,3 
1931 K. Sani 128,1 98,3 170,7 

Diğer memleketlerdeki rakamlar ayni karekteri göster. 
mektedir. Bu rakamlar vuzuhla işaret ederler ki en ehemmi
yetli memleketlerde srmaye karı yani kapitali:-,-,; tahrik eden 
en mühim müessir, 1929 teşrinievveline doğru artmış ve o ta-\. 
rihten sonra azalmıştır. Bu gün bu kar bilhassa Amerikada çok 
düşmüştür. 

2 - Sermaye tesisatının çoğalma, azalma meselesine gelin
ce, bu hareketi biz (emisyon) yani sermaye ihraçlarında göre
biliriz. Sermaye ihraçları için istatistikler vardır. Her milletin 
sanayi, ziraat, nakliye gibi iktısadi faaliyet sahalarına vazettik
leri sermayenin ehemmiyetli kısmını bu İstatistikler gösterir. 
Diğer memleketlerde de müşabih tezayüt ve tenakuslar olmak 
üzere üç ehemmiyetli sermaye memleketinde emisyonlar şu 
surette temvvüç etmiştir: 

'< -o "' 
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1929 Birinci 3 ayda 2849,0 114,2 958 
1929 ikinci ., 2584,3 81,3 699 

1929 Oçiıncü .. 3029,5 28,4 551 
1929 Dördiıncü ,, 1697,4 29,7 327 
Bu rakamlar gösteriyor ki 1929 senesinin ikinci yarımından 

- L":'lyosla Taia itte böyle 
seviıirlerdi. dedi. 

Lubnan güzeli artan ıarabı 
gözlerini kapayarak içti. Sonra 
bir gümüş kaseden aldığı hur
mayı dudaklarına ilittirdi. Yüz 

l:Surhan Cah1t batının önünde diz çöktü: 
ortasına kadar yürüdü. Kalın - Ve mezelerini böyle pay-
altın bilezikleri bu tülün altın- latırlardı ! dedi. 
da kandillerin kırmızı, yetil zi Genç zabit ağzını uzattı. Bir 

leten dudakları arasında buryalarile ne ho! parlıyordu 
ma ikiye ayrıldı. O anda Zeli

Zeliha uzun parmaklı narin h 
anın işaretile saz çalmağa baş elini genç zabitin omuzuna koy 

d ded. k' ladı ve Lubnan güzeli, sarındı u, 1 t: 

-T ais ayaklarına geldi. Lol ğı toz pembe tülü uçlarından tu 
tarak gayet zarif raks etmeğe 

yostan atk istiyor. başladı. 
Genç kadın lskenderiye &-

Kadınlardan birinin seai gü-
lemlerinde, Antakyanın tarihi zeldi. Arapça bir şarkı okuyor 
(Ela61) bahçelerinde asırlara du. Bir aralık ses durdu, kitara 
şöhret veren kadının hayatını benziyen iki saz sür'atli bir 
biliyordu. (Lolyos) meşhur fa- dans havası çalmağa başladı
cirenin yegane sevdiği genç lar. 
idi. Lıibnan güzeli vücudünü 

Yüzbaşı Celil Lubnan gü:::e· bir bulut gibi kaplayan ince tü 
linin ne demek isted!ğini anla- lün uçlarını bıraktı. Bu hafif ve 
dı. şe~faf örtü_ bir duman gibi 

Boynunu büktü ve elindelr.: · 1. • o,;ı~ J_ ,,.ıah,,,.ctu kayboldu 
f'ıie -ı. ' • ı _ ' • şarap ta•m..!•" bir yuduM p" ~ ı..~ emıyoruır. zan!>ak ka-

leri korumak maksadile yapılmış forse bir tesis olduğu müla
haza olunabilir. 

3 - istihlak mikdarlarının hayli sukut ettiğini her gün gö
rüyor ve işidiyoruz. Fakat istatistikle bu hareketi takip güç
tür. Bunu cihan ticaretinin azalmasında inikas etmiş olarak te
lakki kabildir. Bu takdirde cihan ticareti rakamlarına bakmalı
dır. Son senelerin cihan ihracat ve ithalat yekunu milyon mark 
olarak şunlardır: 

Cihan ithalat Cihan ihracat 
yekunu yekunu 

1928 senesi aylık v&.sati 10686 9938 
1929 Teşrinievvel 11464 11141 
1929 Teırinisani ' 1059 10309 
1929 Kanunuevvel 10602 9959 
1930 Kanunusani 10614 9205 
1930 Şubat 9507 8465 
1930 Mart 9931 8989 
1930 Nisan 9354 8136 
1930 Mayı• 9380 8386 
1930 Hazh·an 9980 7555 
1930 Temnıu1 8464 7611 
1930 Ağustos 8190 7447 
1930 Eylul 8313 7820 
1929 teşrinievvelinden sonraki cihan ticaretinin sukutu ba-

rizdir. 
4 - Son istihsal mikdarlarının tenakusunu şu vazib rakam

lar gösteri yor: 
Üç ehemmiyetli memleketi alalım: İngiltere, Almanya, Ame 

rika. Bu memleketlerde istihsal müş'i..Ieri şu temevvücü göste
riyor: 1928 senesi İstihsali 100 olduğuna göre: 

1928 1929 1930 
f ngiltere 
Almanya 

Amerika 

100 
,100 
100 

107,9 
101,8 
106,3 

96,3 
84,4 
86,8 

5 - Cihandaki para faizleri 1929 a kadar tezayüt ettiği hal
de buhrandansonra tenakus etmeye başlamıştır: 

Memleket 1928de vasati 1929 vasati 1930 vası((i Bugün 
para faizi 

Almanya 7 7,1 4,9 5 
Belcika 4,2 4,4 3 2,5 
Danimarka 5 5,1 4,2 3,5 
Fransa 3,5 3,5 2,7 2,5 
lngiltere 4,5 5,5 3,4 3 
İtalya 6 6,8 5,9 5,5 
Avusturya 6,3 7,4 5,7 5 
Amerİkll 4,5 5,2 3 2 

Bilhassa bu günkü faizlerin düşüklüğü nazan dikkati celbede 
cek derecededir. Bunun tabii sebebini şuradan görmek icap e
der: İşsizliğin önüne geçmek için -Bu günkü işsizlik rakamı 18 
milyondur. iş tevlit etmelidir. Müteşebbis isterse iş olur. İste
mezse olmaz. Müteşebbisin İş açması için para ucuz olmalıdır. 
faiz alçak olmadıdıra. Yukariki listede faizlerin sukutu bu sebep
tendir. Yalnız Franaa var ki orada işsizlik yok gibidir. F ransanın 
faiz mikdarını indirnıesi daha ziyade beynelmilel banka rekabe
tindedir. 

6 - Fiyatın sukutunu takip etmek diğer katagorilerden daha 
kolaydır. Zira beynelmilel istatistikler fiyatların temevvüçlerini 
pek eski zamanlardan beri dikkat ile takip ediyorlar. 

Cihan toptan fiatlerinin sukutu aşağıdaki cetvelde görünür: 

,, 
~r o , 

" "' a. 
"' o . o 

1928 Ayltlı: •asan 145 . ~5 

13t.27 
131.00 
128.89 
133.25 
131.41 
118.91 
110.92 
112.33 
110.44 
107 77 
95.55 
98.11 
90.95 
89.55 
!lö.51 
90.93 

104.ilO 22 98 20.04 63-14-8 12-3 
14·4 
15-2 
156 
14-6 
15·6 
15· 
13·IO 
13-1 
12-6 
12-6 
12-6 
12:6 
12-6 
12-7 
12-6 
12-6 

1929 .. 
" .. 

1930 .. 
" .. 
" .. 
" 
" 
" .. 
•• .. 

" 
Toş. Ev. 
Teş. Sa. 
KAn. Ev. 
Kln. Sa. 
Şubat 
Mart 
Nisan 
mayıs 

haziran 
ten1ınuz 

ağustos 

eylül 

" .. 
•• 
" .. 
" ,. 
" • 
" 
" .. 
" tefrlalevvel n 

teşrinisani ,, 
ktnuouevel 0 

10~. 14 
106.56 
101.65 
103.99 
97.36 
98.36 
92.62 
93 27 
89.92 
86.97 
93.12 

109.33 
104.62 
96.52 
91.75 
87.?7 

21.19 
20.10 
17.IQ 
14.94 
14.~ 
14.40 
14.33 
13.95 
13.23 
12.96 
11.80 
12.50 
13.45 
11.70 
10.47 

19.12 
18.43 
17.30 
17.28 
17.22 
15.62 
15.18 
16.42 
17.43 
14.16 
13.11 
ı2.02 

10.96 
10.62 
10.94 
10.02 

75·12-11 
69-0-0 
68-9-4 
72-13-4 
71-12-9 
71-12-2 
69-7-9 
62-5 2 
-03-S-7 
50-2-9 
48-8-2 
47-IZ-4 
45·6-9 
43:2-4 
46-5-0 
47-0-2 

Bu rakamlar 1929 teşrinievvel ve teşrinisani buhranından 
evvelki ve sonraki etya fiyatlarının hareketini gösteriyor. Gö
rülüyor ki buhrandan evvel fiyatlar yüksek, buhrandan sonr.ı 
fiyatlar alçaktır. 1929 teşrinievveline kadar devam eden itila 
devrini, ondan sonr.ki inhitat devri takip etmiştir. Bu gün in
hitat devri içindeyiz. 

tı. ıı. 

Mülazım Rifatın dediği gibi 
hakikaten ne guzel kızdı bu .. 
Gözleri ne kadar parlaktı. Bu 
narin vücudün daruıunda, oy
nayışında, bükülütü111de ·ne le
xiz bir İncelik varch. . 

Lıibnan güzelini.;_ bu gece 
ilk defa Yüzbaşı Celal için ya
pacağını söylediği bu raks cid· 
den bir harika idi. Bazı figür
leri İspanyol danslarına, bazı 
hareketleri arap rakslarına ben 
ziyen, b10zan Hindin, Ganj sa
hillerinin yılan oyunlarını ha- · 
tırlatan bu kıvranıt, bu bükü
lüş kadınların katşısında bir 
istihkam gibi çetin duran genç 
erkim harbin· bütün müdafaa 
hatlarını düşürdü. Ve mütema 
diyen dolup boşalan nefis Lub 
nan şarabının keskin mahmur
luğu ile haykırdı: 

- Tais, Tais .. Lolyos sen
den aşk istiyor! 
Lubmın güzelinin berrak bir 

Arabistan gecesine benziyen 
derin siyah gözlerinde şimşek
ler çakıyordu. Büküle büküle . , 

... 
1 
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Müderris Nizameddin AL.l 

vat yavaş zararsız bir Nil yı

lanı gibi ona sokuldu ve kanat 
!arı zedelenmiş narin bir kele
bek gibi genç erkanı harbin ku 

. cağına düttü. 
Kit.,- çalan kadınlar aletleri 

ni bırakarak salondan kaybol
dular. Ve Mülazım Rifat içki
nin gittikçe artan mahmurlu
ğu ile yaslandığı sedire büsbü
tün uzandı. Döndü ve uyudu! 

* * * . 
Geceleri her köşesinde bu

ram buram atk ve ıehvet ö
ten "Halebünehba,,nın sabah
ları, adım batındaki minareler 
den yükselen ezan seslerile inil 
der. 
Yanık sesli müezzinlerin oku

dukları kasideler Lubnan kızı
nın yeşil kandilli mabedinde 
Mısır kadimi Yunan muaşıka
larını yaşayan iki gence yeni 
bır günün başladığını ihtar et
ti. 

Yüzbaşı Celil tatlı bir rüya 
dan silkinir gibi gözlerini açtı. 
Kalktı. 

Zeliha yaprağından ayrılmış 
koklanauı, suarmış bir manol 

Müşteri 
Cemal Efendi birdenbire sa- \ met mes'ul tutuldu. Meyhane-

rardı. ci, memleketi buhrandan kurta 
Şimdi bir makina gibi yürü

yordu. Ayakları nereye götü
rürse, oraya gidiyordu. İyi bir 
yemekten sonra vücude çöken 
rehaveti dağıtmak için, yürü
yordu. 

Nihayet bu rehavet geçince 
bir tramvaya biniyor, evine dö 
nü yordu. 

Fakat ogüne kadar hiç bir 
hadise bu yaya gezintileri ih
lal etmemişti. 

Cemal Efendi ilk defa ola
rak o gün sarardı. 

Genişçe bir caddede idi. Sa
ğasola baktı~ 

I - Ne yapsam, nereye git
sem? diye düşünüyordu. 

Sağda, solda gözün alabildi
ği kadar dükkanlar sıralanmış
tı. Renk renk, çeşit çeşit came
ki.nlar, irili ufaklı levhalar .. 
Bir terzi, bir berber, bir kasap, 
bir işkembeci, bir furun, bir mu 
hallebici bir tuhafiyeci, yine bir 
terzi ve en uçta .. Bir meyhane. 

Cemal Efendi hemen içeriye 
daldı. 

Bittabi evvela müşkül hace
ti defetmek istiyordu. 
İçeride, pikede kolları sıvalı, 
şitmanca bir adam, belli ki, 
meyhane sahibi, kadehleri sil
mekle meşguldü. içeride müş
teri namına bir tek kişi yok. 

Cemal Efendi içeriye girince 
meyhaneci: 

- Maşallah hoı geldiniz be
yefendi, nasılsınız? diye sor
du. 

Cemal Efendi oraya ilk defa 
geliyordu. Fakat meyhaneci de 
orasını yeni tutmuştu. Her ge
leni eski müşteri zannettiği 
için, onları kendisine alıştır
mak ve eski meyhane sahibinin 
yokluğunu belli etmemek isti
yordu. Cemal Efendi, böyle ta 
nınmış olmasına hayret etmek 
le beraber istifi bozmadı, neza
ket icabı: 

- İyi, çok şükür .. dedi ve o 
da meyhanecinin sihhati ne 
merkezde olduğunu sordu. 

Bu sual ile de meyhanecinin 
sihbatinin mükemmel olduğu, 
kaynanası ile bir türlü geçine
mediğini, en son çocuğunun diş 
çıkarmağa başladığını, büyük 
oğlunun küçük bir dükkanda 
kadın çorabı sattığını, ticaret 
itlerinin pek yolunda gitmedi
ğini öğrendi . 

Bu kadar başladıktan ve mu 
havere ticarete aksettikten son 
ra, günün meselelerini mevzuu 
bahsetmemek olamazdı. Mey
haneci dedi ki: 

- Herkes sıkıntısından t<en 
disini rakıy;, verdi, derler. Ya
lan! işte görüyorsun ya, ter
temiz meyhane .. Bir tek müş
teri var mı? Halbuki ben eski 
zamanları bilirim. O vakit gar 
sonluk ederdim. Bizim patron 
dört tane apartman yaptırdı. 
Şimdi onun da meyhanesi o ka 
dar işlemiyor a, apartmanlar
dan cayır cayır kira alıyor. Buz 
gibi de yaşayor. Biz öyle miyiz 
ya? 

Bittabi söz iktisadi buhrana 
intikal etti. Buhrandan büku-

racak dahiyane fikirler serdet
ti: 

- Benim dediğimi bir yap
salar, ortalık gül gülüstan o
lur, dedi. Memleket paraya 
gark olur. İşler yürür, berkesin 
yüzü güler. 

Muhavere uzad ıkça uzadı. 
Hep meyhaneci söylüyor, Ce
mal Efendi de kendini sıkarak, 
ezilerek, büzülerek dinleyor v ~ 
muhaverenin bir ayak evvel so 
nu gelsin diye kısa ve kuru ce
vaplarla sözü kesmek istiyor
du. Fakat bir defa meyhaneci
nin dili çözülmüştü. O kadar 
ki, bir buçuk saat süren muha
vereden sonra, o bile müşterisi
ne ne içeceğini sormağı unut
muştu. 

Nihayet farkına vardı. Girdiği 
zamandan daha ziyade sarar
mış, hatta ayakta duramaya· 
cak bir hile gelen Cemal E
fendiye, ne içmek istediğini 
sordu. Zavallı adamcağız, mey 
haneciyi tanımadığı ıçın , sö
zunu yarı yerde kesip, a!ol 
maksada vasıl olamıyordu. 

Nihayet m eyhaneci ne içece 
ğini sorduğu zaman, hemen ce 
vap verdi:. 

- Bir fey içecek değilim. 

Yol da geçerken biraz S1kıştım, 
oturup bir şey içecek vaktim 
de yoktu. Fakat yüz numara
nın yerini sormadan evvel, nu
tuklarınızı dinlemek mecburiye 
tinde kaldım .. 

Meyhaneci evvela bir şey an 
lamadı, lakin yüz numarayı işi 
dince, karşısındaki adamın ne
ye sarardığını ve demindenberi 
ne diye yüzünü buruşturduğu
nu anladı ve eski müşteri zan
nettiği Cemal Efendiye: 

- Ay bilmeyor musunuz? 
Yine eski yer .. Şu soldaki ka
pı! dedi. 

ALl:.MDAR ZADELER 
VAPURULARI 

M·ıı t VAPURU 1 e 13 haziran 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımmdan hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize ve 
Mapavriye) ye azimet ve 
Vakfıkebir ve Tirebolu'ya 
uğrıyarak avdet edecektir. 
Müracaat mahalli lstanbul 

Meyment hanı altındaki ya
zıhane. 

Telefon: İstanbul 1154 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENTASI 

Norveç bandıralı (Adour) vaptı!· 
ru 20 Haziranda limanımıu müva • 

salat ve lstanbul ile Marmara liman 
!arından (Anvers, Rotterdam, Ham
burg ve İskandinavya limanları) i
çin emtiai ticariye tahmil edecektir. 

Tafsilat için Calata'da Frenkyan 
hanındaki acentahia müracaat. T e-
lefon Beyoğlu 2274. • • 

ya gibi sedire uzanmıttı. Yerde 1 bah haberleri uzun ve nah~t 
ıarap tasları devrilmiş, Lıib- feryatlar halinde bahçelerden 
?an kbı~ını? sa~b':'dhığ1ı pembe tül yükseliyor. Yine sıcak bir gü
ınce ır sıs gı ı a ırun üzeri-
ne çökmüştü. nün başlıyacağını ima eder gibi 

Ve kartıda evvela uyku tak- ağır ağır açılan tan yeri kızan 
!idi yapmağa çalışan mülazım yor. 
Rifat .nefis, ağır bir kıtla uyku iki genç zabit bu saatte nere 
•u çekiyordu. ye gideceklerini bilmeden bir 

Genç erkim harp bütün ser- müddet yürüdüler. Ve konuş
semliğine, yorgunluğuna rağ- madılar .• 
men -her vakitki gibi sür'atle gi Halep sokakları yavaş yava, 
yindi .. Lôbnan güzeli yorgun- gölgelerden sıyrılıyor. Mah 
du ve hali şarabın ağır sarhoş muz şıkırtıları bir müddet bı. 
luğu ile bitap yatıyordu. sessiz sokaklarda işitildi. Son-

Yüzbaşı Celal sert bir meç ra ağırlattı ve durdu. 
darbasile arkadaşını uyandırdı. iki arkadaş biç bir karar ver 
giyinmesini işaret etti. 

Beş dakikada hazırdılar. meden, konuşmadan, adımları
Genç erkanı harp bir gün evvel nın sevkile karargahın önüne 
aldığı maaşının yarısını bir zar gelmitlerdi. Vazife hissi onla
fa koydu ve zarfı Lubnan güze- rın İradelerini gorunmez bir 
linin sarındığı pembe tüle sar- radyo gibi idare etmişti. 
dı. yanma koydu. Sonra ayak- Nöbetçi selim durdu. 
!arının uçlarına basarak aşagı- Ve iki arkadaş girdiler. K:ı-
ya indiler, sabahın alaca karan rargi.hta çifte borazan kalk bo
lığında kimseye görünmeden rusu çalıyordu. 
sokağa çıktılar. iki arkadaş zabitana m:ıhsuı 

Uzaklarda hi.li ezan sesleri banyo dairesine girdiler. 
devam ediyordu. Horozların sa (Bitmedi) 
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Mevsimlik iki model 
Hafif bir rop ve 
bir kostüm tayör 

1 

1 

-----

Artık iyiden iyiye yaza 
girdik. Rop bahsin~e ka
dın müşküllitsız bır çok 
modeller bulabiliyor fle 
belki şimdiki modelleri 
zeflkine göre değiştirebili-

~ yor. Yııkardtı sade ve ga-
yet zrırıf bır rop fle bir kostüm tayör .• 

Zarif bir mayo modeli 

Kadın ve aşka dair .. 
"' Kadınlarla konuşmasını 

bilmek bir san' at değil, bir Al
lah vergisidir. En güzel bir a
dam, hatta son derec? zeki de 
olsa, böyle biı· vergiye sahip de 
ğilse, büyük inkisarlara uğrar. 

"Erkekler umumiyetle layık 

Güneş banyosu 
Plaj mevsiminde bir çok 

kadınlar,ciltlerini güneşte ka
rartmaktan haz duyarlar. 

Filhakika güneş banyosunun 

uzviyetimiz üzerindeki sıhhi 

tesiri gayri kabili inkardır. 

Fakat gllneş banyosu böyle 

bir tesiri haiz olmakla bera

ber, nazik ve bazan da teh
likelidir. Hiç liübaliliğe gel

mez. Eğer dikkat ve itina 
ile yapılırsa, iyi netic:ler ve
rir. İhmal edilirse sıhhati bo
zar, deriyi sertleştirir ve ku
rutur. Bilibara izalesi müşkil 
kırmızı lekeler peyda eder. 

İç çamaşırları 
Küçük kız için sade bir 

iç donu patronu .. Bu patron 
bir tek bacak için yapılmıştır. 

Binaenaleyh iki bacak için 
ayni patronu iki defa kullan· 
malı. Patron crtadaki çizgi

den ikiye bükülür ve A • B 

noktaları dikilir. Diğeri de 
ayni şekilde dikildikten sonra 

birleştirilir. Tabii doaun ön 

ve arka taraflarına dikkat 

ebnelidir. Ön taraf daha kısa 
arka taraf daha uzundur. 
Donun üst kısmı da içine 

lastik kuşak geçirecek tarzda 

bükülüp dikilir. 

Siyah dantelalar 
Siyah dante'.a!ar k:rlen!rse 

temizlemek için sabunlu ıl.k 
suya sokup çalkalamalı sık

mamalı. Ondan sonra temiz 
akar sudan geçirmeli. Ondan 

sonra soğuk ve çia südün 

\·:s.. - . ,..,.. • r".-ı: ~.:-~ • ..,,-;-.-. • .... - · -
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içiude bırakma.ı . ',- .k. r . ı .dan 

sonra yine sıkmadan süzmeli 

ve iki bez arasında ütülemeli. 

Onun için uzun müddet gii• 
neşte kalmak doğru değildir. 
Bilhassa güneş b.myosuna 
yeni başlayanlar, bu noktaya 
azami dikkat etmek mecbu
riyetindedirler. 

oldukları kadınları bulurlar. I · 
" Bazı gençler vardır ki, şık j 

bir kostümün ve iyi bağlanmıs 
bir kravatın muvaffakiyette a: 
mil olacağını zannederler. Bu 
nun muvaffakiyette ne kadar 
asgari imi! olduğunu bilseler
di, terziler ve gömlekçiler if
las ederlerdi. 

"" Yirmi yaıında kendi zevki 
otuz yatında müıterek zevk, 
kırk yatından sonra batkaları
nın zevki için yaıanır. 

"" Atk kederleri kuvvetlidir 
ve kuvvetli oldukları için de 
ınüvakkattirler. 

L.arif bir yastık yüzü 

Tütüne karşı / Kadınların cenneti 
Bazı hanımlar vardır ki, si- Bereket versin, İstanbuldan 

gara içerler. Eğer bunlar siga- çok ~zak~~ .. ~merika~a, Kali
ranın ağızda bıraktığı nahot fornıya korfezınde, Tı~uron ~
kokuyu izale etmek isterlerse, daların~a: Burada Serıs denı
ağızların ıgünde iki defa tarçın len kabıleye mensup erkekler, 
matbuhu ile yıkamalı ve ditle- daha pek küçü~ yaıta esaretin 
rini ayni matbuhla fırçalamalı- envaı meşekkatıne alıştırılırlar. 
dırlar. Hem nefesleri düzelir, Evlenecek çağa geldikleri za
hem de tütünün bıraktığı me- man, bir sene nişanlılarına esir 
vat temizlenir. gibi hizmet etmeğe mecburdur 

• 
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!ar. Maalesef kadmlar bu bava 
!ide çok oburdurlar ve olur ol
maz ıeyleri yemezler. Onun i
çm nişanlı kaplumbağa yumur 
tası ve köpek balığı ııibi nadi
de ve avlaması teblikeli yiye
cekler getirmeğe mecbur olur. 
Bir senelik tecrübe erkeğin ce
saret ve kuvvetçe kocalığa la
yık olduğunu gösterirse, o za
man nişanlısı ile evlenir. Bura 
da böyle bir şey olsa, herkes en 
yüksek bekarlık vergisini ver
meğe bile çoktan razı olurdu. 

Düyada neler olııyor? 

Marie Beli 
Tayyar<! ··- cihan 

rekoru kıracak 
LEBURJE 9 (A.A.)- Tay. 

yareci Delarorlıette, 280 kilo 
sikletinde 2 ki r. 
şilik ikinci sını , 
hafif bir tayya· 1 
re ile hattı müc 
takim üzerind~ l..ıılOI!~'' 

mesafe rekoru. '\ 
nu kırmak üze 
re saat 7,26 
da havalanmış
tır. Tayyarede 
40 beygir kuv

.~ 

vetinde bir mo- MAR!E BELLR 

tör vardır. T ayyareciye Come
die F rançaise artistlerinden 
Marie Beli refakat etmekte
dir. Mumaileyhima, saat 13 te 
Berlin üzerinde uçacaklarını ü
mit etmektedirler. Hali hazır
da rekorun sahipleri 600 kilo
metre mesafe katetmir, olan bir ş·rl<et meclisi idaresinde 

Fransız takı::nıdır. • - Beş lira bahse girerim ki, on beş bin l irıı açığı-

name vermiş· 

tir. Müba§İt . 
şöhret sahibi
kimselere celp 
name tevdi et. ' ""-""''-' 
mek ve saire LİNDBERG 

gibi hususatın kolaylıkla ifa e
dilebilmekte olduğu mütaleası
nı serdetmiş ve bunu duyan 
tayyare makinisti de kendisine 
bir tokat atmıştır. Mübaşir, hiç 
bir şey söylemeksizin uzaklaş
mıttır. Ahali heyecana kapıl
mağa batladığından, tayyareci 
alelacele tayyaresine binerek 
havalanmıttır. 

Meçhul askerin meza
nnda1d alev 

PARİS 9 (. \.A.) - (Alev 
:.omitesi) atidı ki tebliği neıret 

1 

~iştir: "Reisi
;ümhur M. Do

' ımer, ite başla
racağı gün o
an 13 haziran
la Fransa için 
'1ayatlarını ver
;nİf olan kimse
'erin timsali o
:an meçhul as-
' . 
':::rın mezann-

ı M. DOUMER daki alevi saat 
on sekiz otuzda parlatacaktır. 

Devri alem $Cyahati 
HANOI 9 (A.A.) - İki 

mız var. 

Tecrübe 
hususi otomobil sahipl.,rin
den birinin yolda otomobili bo
zulmuş. Tanımadığı yakın bir 
garajdan tamirci getiı·tmiş. Bu 
tamirci elindeki çekiçle otomo 
bilin bir tarafına üç defa vur-

ftc defa '1:_k iclf' vurmJsınr bilmtlc. 

1.so K. 
YtkUn 1 lira 

- ıişıkınıa seyahatinden 
hiç bah~etmiyorsıın? 

- Çok enfes oldu. Nez
leye tutulduk, bir hafta 
yataktan çıkmadık. 

Sayfiyede 
Mecit Beyin kötküne tanı

dıklardan yatlıca bir zat misa
firliğe geldi. İlk bir kaç gün eğ 
lenceli geçti. Fakat misafir kal 
kıp gideceğe benzemiyordu. 
Mecit Bey bir gün karısına fıs 
!adı: 

- Bu adam artık &İtmeye
cek mi? 

- Feliket! 
- Canım, ıuna: "Evde ka

rın yalnız kaldı. Kim bilir ne 
kadar canı sıkılır., diye bir ıey 
ler söyle de artık gitsin .. 

- Söyledim, söyledim. O da 
bu sabah kar11ına telgraf çek
ti: "Sı~ılıyorsan buraya ııel!,. 
dedi. 

Fransız genci .5 .haziranda bu
radan Parise hareket etmişler
dir. Munıaileyhim Birmanya -
Hindistan Afgatlistan, İran, 
Türkyie ve merkezi Avrupa ta 
rikile seyyahat edeceklerdir. 
Bu seyahatin bir sene süreceği Ne millet ? 
fikrindedirler. Eskiden Perapalasın bir ka-

!çki taraftar lan pıcısı vardı. Her dilden bilirdi. 

PARlS 9 (A,A,) - Beyne!- ~~ele ki~. ~~!se, ~e~hal .cem~-
·ı 1 · k. · t. l d zulevvelını ogrenırdı. Bır giın 

mı e ıç ı memnutye ı a ey ar- tec'l d b' · · le 
!arı birliği bu gün Paı·iste 12 in bg~za 

1 
1 er enh ı~ Y~lnl 1 ge n

1 · k . . k . . ı ır yo cunun angı mı etten 0 
cı ongresını a tetmıstır. d • d K b'I di - ugunu sor u. apıcı ı me -

Bir doktor idama ğini ifade eden bir makamda o 
mahkum edildi muzlarını silkti: . 

- Yahu, nasıl olur da bılme 
MONTPELLİER 9 A.A.

İki zevc~dıi biribirini mütea
kıp zehirlemiş ve hemşiresini 

, de zehirlemeğe teşebbüs etmiş 
1 olmakla itham edilen Dr. La
! get idama mahkfun edilmiştir. 

Bu dava, müttehimin şahsiyeti 
dolayısile büyüle b;r aHika uyan 

yorsun. Sen ki her şeyi bilir
sın. 

- Evet, amma bu adam Al
manyada oturuyor. Sahibi bu
lunduğu üç vapur Hollanda 
bandırası taşıyor. İtalyanları 
müthiş sever. Çeklerini •wiçre 
milli bankası üzer\; .. r • 

Maçta 
İki takım karşı karşıya maç 

yaparlarken, birden bire ortalı 
ğın kanştığı görüldiı. Gazetele 
rin spor muhabirlerinden biri, 
önünden koşarak geçen tanıdı 
ğı bir oyuncuya sordu: 

- Yahu, bir adam mı yara
landı? 

Oyuncu cevap verdi: 
- Yok, yok, adam değil! 

Hakem .. Hakem ... 

- Bey/endi, ben de Sel
manın gaptığırıı yapıyo
rum. Ondan beş lira ek
sik maaş alıgor.~m. 

- Pek ıilii, pek iilii .. 
Selmanın maaşından beş 
lira keserim. 

Hava 
- Neye şemsiye alıyorsun? 
- Ne bileyim, rasathane 

!:ava iyi olacak diyor. 

* * * RaEatbane müdürü Fatin 
Efendiyi bir gün güzel bir 
havada, elinde şemsiye ile 
giderken görmüşler. Kendi
sini tanıyan bir zat sormuş: 

- Hayrola, bu güzel ha
vada şemsiye ile nereye? 
Yoksa bir yağmur falan mı 
sezdiniz? 

- Azizim, ben daima şem
siye ile çıkarım. Hava güzel 
giderse baston hizmetini gö
rür, kimse ehemmiyet ver
mez. Fakat yağarsa, beni 
yağmurdan sıyanet eder. Gö
renlerde: "Bak şu fetanetel 
yağmur vağacağım evvelden 
biliyorda, şemsiyesini alıp 
çıkmıı., derler. 

Aile 
Kaynana - (Damadına) Kı 

zım senin ahlaksızlığından do
layı evini bırakıp bana geldi. 

Damat - Ben de öyle olaca 
ğını biliyordum. Kendisine ce
henneme kıadar ıolun var de
mit~m. 

- Ne•·e gözlt!rinı 

Telefonda 
Kalabalık bir iş ye 

umumi telefon kal:J 
dolğunca bir kadın girı 
te.lefon rehberini karıştırı 
başladı. Bir saattır k.!-, 
yor. Arkada telefon e 
için bekliyenler çoğaU 
hayet içlerinden bir 
dayanamadı ve dedi 

- Hanımefendi, eğ 
dığınız numarayı bul· 
sanız, müsaade ediniz 
deniz size yardım ed 
Hanım şu cevabı ve 
- Hayır, ben telefo 

cek değilim. Komşu 
çocuğu dünyaya geldf; 
isim arıyorum. 

* * * Yine telefonda orta\ 
bir zat ahizeyi l:u'. ağııı, 
Yarım saal tır öylece be 
ve hiç ko ıuşmuyor. Niı 
telefon sahıbi geld ı. De· 

- Beyefendi, yarım sı 
konuştuğunuz yo'<. Biliy ~
nuz ki üç dakikası on 
kuruştur. 

Adamcağız şu cevabı ver 
- DuT be birader, kar 

konuşuyor. Daha sözünü , 
tirmedi ki .. 

Haklı .. 
Gayet zaif bir kadın arti" 

rol icabı sahneye nim uryı 
girmek mecburiyetinde.. • 
yesi yazan da o sırada koliı 
bulunuyormuş. Cüzdanınc 
bir kartvizit çıkararak, l 
dm artistin belinden aş• ı 
bırakıvermiş. Tabii bu hare-' 
keti bir şaşkınlık takip etmi, 

- Bu da ne? 
- Şaşılacak bir şey yo~ 

efendim. Ben bir yere gidip 
kimseyi bulamazsam, kartvi· 
ziti.ı:ııH bırakırım. 

Bu söz kadın artiste ' 
kunmuş ve piyesi yazan · za • 
suratı budur deye bir şa 
indirmiş: 

- Beyefendi, insan bir y 
giderse, nezaket icabı girme 
C:en evvel kapıya vurur. 

Utangt1; kız 
Aman dikkat Ce.,.i/,. 

Bir flapur geliyor. 

Para 
- Dün akşam zavallı bir ka 

dm benden para istedi. Yerme
dim. Sabaha kadar muztarip ol 
dum. Sesi beni öyle tazip etti 
ki .. 

- Ne asil kalbin var. Kimdi 
bu kadm? 

- Karım. 



-

h ai!l ve bina 
iratları 
"Ba~ı 1 inci sahifede) 

gtar, meyvelikler 
faik tarafından yeniden vü-

E,(lecek bağlar, meyvelikler 
, incir bahçeleri, zeytinlik

" edilecek muhacir ve afİ
e ~itecek arazi kanunlarına 

ı.- ıniden vücude getirilecek 
r '\ 
i " ·aate müsait bir hale ko-

l C. h lif '-0 1· .k me. mu te ve .lıUI ı mı -
< lD .. dd ti 1 .d . A... mu e er e vergı en ı& 

g• '" :,ıerdir. 
f:,.~eJ• zarara uğrarsa 
•<I il,.tbangi bir köy ve kasaba 
tür,!' &razinin tamamının veya 

- ._ll.tı -nikdarının masulü fev 
-;- 1 Jar hasebile üçte bil'e 

şnıll ..ı:iyade bir nİ•hette zara· 
sa taayyün edecek zarar nis 

,U:tı lusmen veya tamamen o n:. 
l •d • . d·ı L .,. fçi~rgı en ıstssna e ı eceK-

'-'~ • aat arazltıinden iken ta~. 
~ 'ld. 
- Y ltında kalan ve ziraata 
~İ ı,aktan çıkan arazinin bu 
~ 1tat tikçe vergisi almıyacak 
.~r ... -

fı~331 senesinden sonra yapı
Y ve ipotek gibi pı·ensiplerle 

~·duş olan arazi kıymetleri ınü
'l lehine olarak kale alınmayıp 
~., ~31 senesi kıymetine iı·ca 

6 mislf üzerinden vergi 

thik olunacaktır. 
s\'azi kıymeti azalırsa 
ıo Arazi kıymeti herhan&i bir 

" ""1=: yüzde yirmi ve daha fazia 
11 ~t' halk tadilen kıymet takdiri· 
•'~a~ eri den ve mi.ictemian talep 

.e ıl haklnna esas İtibarile malik-
(a I 

- Arazi kıymetlerinin gerek 

' 
ı tahrir suretile takdirinde ve 

# se kıymetlerinin tadilen tashi-

u~mcl~tında halkın menfaat '\•e, 

~:.niyet fikri kanunun ruh ve- esa

\lwn'l'.İ.'!&11ir ve hi.kim olmuştur~ 

l Bina iradı v~rgisi 
' ı· .. İri'dt vergisi kanun liyihası 

sıı .. i.kafat kanununa nisbetlc e

... ;ı tadill\L ve tenezzül göstermek-

.. ır. 
""ı.tü~akkafat kanunu senede bin li 
il 

... ,ı••ri safi iradın mec."lluunu yüz-

lf"ı n yedisi nisbeti üzerinden heı;ap 
unaı-ak tam 170 lira vergi aJırdı. 

ı ergi miktarı indirildi 
Bina iradı vergisi kanun li.yiha 

-'"'Ümlerine göre i.4-e senede bin 

ge·at getiren bir binanın tamir 
b srafı ve idamesi İc;İn iı·a<.hn yüzde 

) ! isini bina sahibine terketme.kte, 

3.tcb ... ki: yüzde sekseni jradı safi. 
::>h ve kabul etmektedir. Bundan 
;j.1ra da safi i\·0tdın yüzde a!1cak 12 

ıhcti üzerinden vergi tarh cibani

\. ınesağ vardn·. 
~ n esas hükümlere bin~en bin 1i
'°r senevi (t;\y:ri safi irat eetiren bİır 

.!:!an müsakkafat. kanunu 170 Jj. 
- vergi a1ma~rna mukabil bina İra

f vcrr,iısi k:uııınu ancBık 96 lira ver 

.... z(" J ınma~Jııa iunirdir ki bu mikdaı
~~ nalardan ahn:ın vergilerde mükcl

'e ' lehine aş;,,,ğı yukaı·ı yarı yarıya 

.t 
tıo.nezzüi temin ehnektedir. 

ı Halkın menfeatını ko
ruyan esaslar 

Yeni kanur. l&.yihasında balkın 

nncnfaatini lcot·uyan esash hüküm1er 

alardır. 
U 1 - Sahipl~rinin ikametlerine 

~ ,_ahsus olan v~ ~enelik iratlan 25 

'll ra ve d.,ba az hulunan binalar ver· 
iden muaftır. 
2 - Iradı 60 liraya kadar (60 liıa 

dahil) binalar1n 25 lirası vergiden 

' muaf tutulup mütebakisi üzerinden 
\ntU~yyen tefebbüs dairesinde vergi 
•hnacakhr. 

3 - Bina tetemmün1atından olan 
ersalal" bina.ya mülhak addolunur ve 
müstakil olarak arazi vergisine eabi 

n değildir. 
8 Yıkılan evler 
1' 4 - Yıkılan, batan veya oturul
i maz bir hale gelen ve yahut ta ka
i. nunla ikamet ve istimalden menedi-

a len binalar bazı usül ve müddetlere 
E tabi olarak vergileri almmaz. 

P Vergiden muaf tutulanlar 
5 - ZUı'l'aın: zirai istihsali.tta 

kullandıkien aliıt ve edevat depola
rı, zahire ambarları .. samanlıklar, a-

l 
rabalrklar, ağ:llar, ahlrlar, kümesler, 
kurutn-ıa rnahal!eoi, fırınlar, işçi v~ 

E bekçi bina ve kulübe ve barakaları 
1 küy mi~afir odaları ve.rgiden mÜ5-

tesnadrr. Köylc•·de 2Ürraın ikamet 

ı.:- ettikleri bina!ar:n bit kııı;mı için de 

M1LL1YET PERŞEMBE 11 HAZiRAN 193; 
fi 

ge-çen yazılar 
Kazanç vergisi 

ve defterler 
(Başı 1 İnci sahifede) 

son senelerde herkeıin eözüne batı
yor. Birkaç meslekdaıımızın yarm
larını düşünerek hatta borç yaparak 
yükselttikleri apartunanlar hekim 
kazancmı dillere dasitan yaptı. Her 
halde yedi yüz bin sekerıeoi olan fu 
koca !.tanbulda bukadar insanların 
oturdukları ev ve apartımanların sa 

bipleri hekim değildir, o lcitaneleri 
kimse görmüyor,. birkaç hekimin 

kazancı herkesin ıı-özünde büyüyor. 
Eğer bu mütemadi ve yanlıt propa· 
gandalar bize bu kazanç vergisini 

getiriyoı'sa hakikatı görecel:ine emin 

olduğumuz Büyük Millet Mecli•İ ve 
hükümetimizio hekimlerin hakiki 
vaziyetini nazarı dikkate alQ.rak ka

rarını tadil edeceğinden eminiz. 

Herhangi bir iş hakkında hüküm 
verirjken birkaç istisnayı göz önün

ıle tutmak hiç şüphesiz doğru de
ğildir. Birkaç tanınmış mutahassıs 

fazla kazanabilir. Fakat bilinmesi 

Kat'i vaziyet bu
gün anlaşılacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
bütçe..inin hangi faslından te
min imkani bunaca&ı henüz 
malfun değildir. 

" Bü.tç.e tet1aziiniin temini için 
Diğer taraftan 'hükumetin 

hazırladığı masraf bütçesinde 
yeni vergi kanunlarının tatbiki 
netice.inde tenezzüle uğraya
cak varidat miktarı yüzünden 
bütçede tevazünü temin maksa 
dile 8 milyon lira kadar bir ten 
zilat daha yapmak zarureti 
mevcuttur. Demek oluyor ki 
fırkada yarın memur kadrola
rında tadilat yapılmaması esa
sı kararlaştırılırsa bütçe encü
meni hükumetin hazırladığı 
189 milyonluk masraf bütçesi 
üzerinde asağı yukarı 15-16 
milyon lira daha tasarruf temi 
nine mecbur kalacaktır. 

lazımdir ki hekimlik kazancı ile her Mecliste hakim kanaate göre 
Üzerinde esasen her türlü 

tasarruf çareleri aranmış ve tas 
dik edilmiş 180 milyonluk bir 
Devlet bütçesinde bu mikdar 
tasa•·rufun temininde uğranıla
cak müşkülatın derecesi kolay
lıkla tahmin edilebilir. 

kes 5eı-vet yapamaz1 bu öyle bir 

meslektir k! mensuplarını oldukca re 
fahla yaşatır, şukadar ki ıneslekl.,. 

rin en ağırı ve en mes'uliyet ]isidir. 

Vicdanlı bir hekim için istirahat 

yoktur. lnsafka düşünülsün, hayat 
gibi en tatlı bir,eyi berkesin kendi
•İne teslim ettiği hekim ne kadar Millet Meclisinde hakim ka
ağır bir mes'u)iyetin altında.dır. Son naata göre: 
ra yine bilinmelidir ki hekim kabine 1 - Hükumet her türlü ta
lerinde her görülen hastadan ücret sarruf çaı·elerine baş vurmuş, 
alınır mı, elinde kartla tavsiye mek- inşa<:ta nihayet vermit olduğu 
tübü ile gelenler, bundan gayri irti- ve binaenaleyh memlekette iş 
batı olmadığı için doktor tarafından bulabilmek sahaları daralmış 

gratis bakılanlar ne kadar çoktur; bulunduğu böyle bir sırada kad 
sonra bir doktorun rahat yaşayıp ka ro harici memur bırakmak ha
fasını dinlemek, muhakeme selame- talı bir harekettir. Zira yüzde 
tini temin etmek için nekadar huzur iki nispetinde dahi açıkta me
ve refaha ihtiyacı vardır, hele bir de mur kalsa bunhr bin kadar bir 
aile sahibi ise geçinme masrafının memur kafilesi teşkil eder ki 
buna inzımamı düşünülüyor mu, if. bu da aileleri ile birlikte asgari 
min yeniliklerini takip ile mükellef 4 bin nüfus demektir. 
olan bir hekimin kitap ve mecmua 2 - Hükumet memur maaş 
masrafının ağırlığı göz önüne geti· larında bir miktar tenzilat yap 
riliyor mu; bir cilt kitabon üç yüz mağa daraftar değilse de, kat'i 
lira ettiği tahmin eyliyorum? zaruret hasıl olursa son çare 

Hekim kazanıyor, bir re!_:ete mu- olarak buna da baş vurmağı ka 
kabilinde 3--5 alıyor, fakat o reçe- le almak liizımdır. Bu takdirde 
teyi yazabilmek için sarfedilen höc- hükumet memur maaşlarından 
rei ehramiye sebedilen istirahat, tü. muvakkaten tenzil edilecek mu 
ketilen ömür, nefes düşünülmüyor, ayyen bir miktara nazaran kü
yalnız hekimler kazanıyor, hekimler çük memur maatlarıgda daha 
kazanıyor, fakat kaç hekim şu mem az nispette tenzilat yapmak 
leketıe dikili bağ bırakabilmiştir, o- doğru olur. 
nu kimse sormuyor. Esasen hekim- 4 - Mütekaitlerin mulhak 
liğin ağır ve yüksek hi;:meti maddi bütçelerle istihdamları usulüne 
Üci"etle ödenemez, çünkü bilinmeli- nihayet vermek lazımdır. Bu 
dir ki icap ettiği zaman kaybedilen suretle devletten esasen maaş 
hayat dünya hazineleri b h a asına alan bir mütekaidin yerine di-
bile iac.ic edilemez, i~te bu yüksek!... b ğer ir işsiz vatanda§ hayatını 
cevherin muhafızı olan hekimin Üc· kazanabilir. 
retini çok görmek nekadar haksız 5 - Mütehassis memurlar 
bir hareket biz razıyız, hekimin ha- müstesna asgari 5 sene müddet 
yatını devlet temin etsin çoluk ço J d 1 t d · 1 · · - b k ' - e ev e aıre erıne yem me-
cugunu: a srn okutsun d "' 1 . . ' ' me enı muı· a mmaması ve mevcutlar 
yaşama ıh~yacl"'.'ını eda etsin, ki- dan istifa, vefat, tasviyeye ve 
taplarmı mıllet kıtaphanelerine ge-1 tekaüde sevk dolay · 1 · h. _ · · ·b · ısıy e ın ı 
tırısın; 1 tıyarlıkda sefil olmasına lal edecek memuriyetlerden ta-
meydan vermiyecek müessiseler vü- sarruf edilmesi suretile ve za
cude getirsin, yani hekimlik etatize mania mevcut memur kadrola
edilsin. Daha ne siteriz, lüks ve se· rının yüzde 25 nispetinde ten
fahat yapmak istiyen hekim olmaz, zili bir zarurettir. 
bu mesleğe intisap edenlerin gayesi neri sürülen bütün ihtimalat 
ırayrendiıliktiı·, biç bir hekimin ser- ve mütalcatı bildirdim. Hüku
vet cemi İçin hekimlik yaptığım tah metin hattı hareketine ve büt
min etmiyoruz, zengin olmanın baı- çe encümeninin yeni bütçe ü
ka yolları vardır, biz yalnız yaıamak zerindeki mesai tarzına bir di
i•tİyoruz; fakat hekimce, madem ki relrt if te,kil edecek olan fırka 
ıimdilik etatize değiliz, bari nefaka- kararının verilmesi bir gün me 
mız _vergi diye kesilmeme•İn. Çünkü selesi olduğundan hakiki ve 
~tbık ~t'.iğimiz aan'ati tabebettir kat'i vaziyetin bilinmesi ıçın 
tıcaretı tıbbı değildir, haksızler ha- 24 saatlık bir intizar mecburi
reket olur, ünvanen ayni sırufda o- dir .. 
hır da kazançları farkh olur, bazı su-

Etabli rumların tapu 
işleri 

Etabli olarak lstanbulda bu
lunan Rumlardan nüfus cüzda· 
nını ibraz edenler hakkında 
tapu idarelerinde doğrudan 
doğruya muamele yaprlması 
hakkında İstanbul tapu müdü
rüne Tapu müdiriyeti umumi
yesinden tebligat gelmiştir. 

Askerf tababet 
Kongreye Türkiye mu
rahhasları intihap edildi 

Lahey' de IS haziranda toplanma· 
sı mukarrer beynelmilel askeri taba
bet ve eczactlık kon:ııresine hükii

metimiz de davet olunmuş.tur. 
Kongreye tarafımızdan murab

baı olarak Gülhane askeri tatbıkat 
mektep ve hastanesi müdür muavini 

miralay Ha!an Kadri ve büyük er

kinı harbjye deiresi sıhhiye müfet
tişi miralay Mazlum B. lerin iştirak 
eylt!meleri takarrür etmiştir. 

Hasan Kadri ye Mazlum Beyler 
kongrede hazır bulunmak üzere dün 

akpm Lahey'e hareket etmişlerdir. 
Kongrede harp cerrahisi de mev .. 

zuu bahsedilecek ve muhtelif mem
leketlerde bu hususta yapılan şaya
nı dikkat yeni tetkiklerin neticeleri 
tebliğ olunacalor. 

Belediyede 

Da:ülaceze, darülbeda
yi bütçeleri 

Belediyenin Darülbedayi, Da 
rülaceze gibi mülhak bütçeleri 
de dün akşam Ankaraya gönde 
rilmiştir. 

Darülbedayi faslında bazı kı
sımların tasarruf maksadile bu 
senelik tehir edileceği söylen
mektedir. 

Ruhsatiye almayan 
otelciler 

Smıflara tefrik edilen otel 
lerden cuma ruhsatiyesi alın
masına batlanmış ve bunun i
çin bir mühlet verilmişti. Otel 
ciler cemiyeti reisi İbrahim B. 
belediyeye müracaat ederek 
ruhsatiye alamayanlar için ke
silen cezaların affınr istemiş
tir. 

Daimi encümen şimdiye ka
dar ruhsatiye almayanların ce· 
zasını affetmemiş, fakat müh
leti .müteakıp ruhsatiyeiçin mü 
racaat edenlerin. cezalarını af
fetmİ§tir. 

Mezbahada , et tartısı 
Hayvan başın& alınmakta o

lan mezbılha et resminin okka 
üzerinden alınması tekarrür et 

mişti. Belediye daimi encümeni 
bu şeklin sureti tatbikına dair 
bir talimatname hazırlamağa 
başlamıştır. Bu talimatname
nin ihzarı etrafında ma!Umatla 

rına müracaat edilmek üzere, 
kasaplar cemiyeti reisi Ahmet 

ve meclisi idare azasından Ce
lal Muhtar Beyler dün daimi 

encümene davet edilerek, bir 
saat hafi müzakerat yapılm.ş

trr. 

Etleri tartmak için onar hin 

lira kıymetinde otomatik iki 

kantar mübayaası için Muhid
din Bey hükiimetten kambiyo 
müsaadesi isteyecektir. 

Sinema ve lokantalar
da fiatler 

Lokanta, bar, sinema ve em
sali mahallerin fiat cetvelleri 
dün daimi encümene celbedil
miş ve tetkike başlanmıtbr. 
Bir talimatname izhar edilerek 
yakında tatbika başlanacaktır. 
Halkın zararını mucip olma
mak için, bu ııibi yerlerin fiat
lerini belediye kontröl ve tas· 
dik edecektir. Bu da sınıf esası 
üzerinde tatbik edilecektir. 

E•kaf 

Yeni kadrolar 
E11kaf matbaası da 

Lağvedildi 
Tasarruf maksadile Evkaf 

matbaası kapanmıştır. Evkaf 
cetvel, matbu evrak ve sairesi
nin badema ücretle hariçteki 
matbaalarda yaptırılacaktır. 
Evkaf matbaasından açıkta ka 
lan memur ve mürettipler iı 
için belediye matbaasına müra
caat etmişlerse de, kendilerine 
iş olmadığı cevabı verilmiştir. 
Esasen vilayet matbaası da lağ 
vedilerek mürettiplerdn bir kıs 
mı belediyeye nakledildiği için 
kadro taşkın bir vaziyettedir. 

Henüz kadro tebliğ edilmedi 
ği cihetle evkaf memurları ve 
hademeyi hayrat maa,larını al 
mamışlaı·dır. 

Kadroların cumartesiye teb
liği beklenmektedir. Tebeddü
lat hakkında alakadar· maka. 
matta müsbet malumat yok
tur. 

T uring klüpte dünkü 
içtima 

Dün akşam Türk Turizm ku 
lübü heyeti idaresi içtima ede
rek Peştede Turizm merkezi 
meclisi içtimaında ve Türk-Ma 
car T uriz mteşkilatı ile temas
laı·da bulunan Turizm kulüp ı·e 
isi Reşit Saffet ve kulüp erka· 
mndan Şükrü Ali ve Cevdet B. 
!erin i'lızar ettikleri raporu tet 
kik etmişleı·dir. 

Tapu müfettişleri 
Bir müddetten beri şehrimiz 

de bulunan İzmir tapu müdür 
vekili ve müfettişlerden Fuat 
Bey bugün İzmire ve tapu ve 
kadastro müfettişlerinden F ev 
zi ve Saffeddin Beyler cumar
tesi günü Ankaraya hareket e
deceklerdir. 

İstanbulda bulunan diğer ta 
pu ve kadastro müfettişleri de 
vilayetlerdeki mıntakalarnda 
teftişatta bulunmak üzere ya
kında mıntakalanna hareket e
deceklerdir. 

Hamdullah Suphi B. 
Bükreş sefaretine tayin edi

len sabık Türk Ocakları reısı 

Hamdullah Suphi Bey bugün 
Romanya vapurile ve Kösten
ce tarikile Bükreşe hareket e. 
decektir. ... , ............... .. 

lstanbul Dördüncü lcra Memur
luğundan: Karekin efendinin Tatios 

efendiden borç aldığı mebaliğa mu

kabil merhun Narlı Kapıda llyas B. 
mahallesinde istasyon caddesinde es 
ki 45-26 yeni 59 elyevm 57 numara
lı dükkanın halen maa bahçe hane
!'İn nJslf hisesi kırk beş gün müddet 
le müzayedeye vazolunarak üç yüz 

lirada talibi ubtesinde olup bu kere 
bedeli müzayede haddı layikında gö 
rülemediğinden bir ay müddetle tem 
diden müzayedeye vazolunmuştur. 

Hududu Lefteraki dükkanı Bretuhi 
hanesi Filip bakkal sokağı ve lıtas· 
yon caddesile mahduttur. Mesahası 
73 metre terbiinde araziden 60 met
re bina ve 13 metresi bahçedir. Mü, 
temjli.tı bir taşlık iki oda bir mut

fak bir tulumbalı sarnıç bir kömür
lük bir dolap ve bir helayı muhtevi 
olup Moiz •lendi kiracıdır. Bina ye
nidir derununda elektrik teçhizatı 

mevcuttur. Taliplerin temamınm 

kıymeti muhammenesi oJan 1350 li
radan hisseye musip miktarın yüzde 
on nisbetinde pey akcesini alarak 

929/ 585 dosya numarasile 16/ 7 / 931 
lstanbul Dördüncü İcra memurlu

ğu1ta bizzat veya bilvekile müracaat 
eylemeleri ilan olunur. Fazla malü
mat dosya.,ndadır. 

Yangın Hayat -- Nakli~ 

A.N"A.r>C>L "U 
SiGORTA fİRKETl 

Türkiye İş Bankası tarafından te~kil edilmiştir. 
Adres:_ .. ı Telefon: ı Te!graf! 

4uncu Vakıf Han lst. 531 fmtivaz 

beJer az kazandn·ır bazı mutahas;ıs
lar az kazanır, bunun hepsini müu.

vi görm~k doğru mudur? Senelerce 
tutunmuş bir mutahassıs ile yeni işe 

başlamıı ve kabine açmış bir heki
min kazancı müsavi olur mu? hiç 

fÜphesiz hayır! ve bu suretle bir ver 

gi tarhı mutahassısların ortadan çe .. 

kllmesini ve yaşama şeraitinin gÜç· 

Ieıme•İni intaç edecek ve bundan da 
hekimliğimiz; İhbsas hayatımız ve 
binnetice aziz yurdumuz müteessir 
olacaktır. 

metlerinde harhangi bir sebeple yüz 
de on beş ve daha fazla bir tenakus 
olursa halk tadilen kıymet takdirini 
talep etmek hakkına maliktir. 

8 KET i BE~MI ILINLIB T~iı LIMT~I ~i 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

7 - Gerek hinaların müstevi irat 
farının takdir ve lesbit edilmesi mua 

melfltına esas ittihaz olunan hüküm 
lerin tedyininde ve gerek tahrjr ve 

tadil heyetlerinin sureti teşkilinde 

3 üncü kat 

''Racon kesti,, diye 
adamı yaraladı 

Hiç yoktan yere bir cinayet 
Evvelki ak9am Galatada bir 1 aşağı atmış ve sağ kolu kırıl

külhan beylik kavgası daha ol- mıştır. 
muş, Kibar Mustafa isminde Müalla, efendisinin kendisi
bir adam Asker Mustafa ismin- ne sert muamele etmesinden 
de diğer birini ağır surette ya- müteessir olarak intihara teşeb 
ralamıştır. Kavga kilise arka- büs ettiğini söylemittir. 
sında Pehlivan Recebin kahve- Otomob ·ı it d 
sinde olmuf, Asker Mustafa _ ı a ın a ın 

tım 
Külhan Beyi tabiriyle _ Kibar Antranik İsminde bir çocuk 
Mustafaya racon kesmiş, <> da Beşiktaşta cadde ortasında oy
buna tehammül edemediğin- narken 1792numarahotomobi
den Mustafayı yaralamıştır. lin altında kalmıf, hafif suret
Kibar Mustafa kaçmıştır, zabı te yaralanarak Etfal hastane-
ta tarafından aranmaktadır. sine kaldırılmıştır. 

dR 
aila 
ıçe 

ıeli 
ııa 

Asker Mustafa hastaneye kal. Feci bir otomobil 
dırılmıttır. 

Çimento çuvalları 
altında ölüm 

Haçator oğlu Nerkis ismin
deki arabacı dün arabası cimen 
to dolu olduğu halde, Kadıköy 
de İbrahim ağa köprüsü aitti)· 
dan geçerken araba devrilmiş, 
Nerkis çimentoların altında ka 
!arak ölmüştür. 

Bir esrar kahvesi 
kapatıldı 

Galatada Badem sokağında 
oturan Kadrinin metresi Anas
tasya T eoharinin kahvesinde 
esrar sattığı ve içirdiği zabıta
ca haber alınmış, dükkan ta
harri edilerek, bulunan esrar i
le esrar levazımı müsadere o
lurunuştur. 

Nazlı hizmetçi 
Nişantaşında Kağıthane 

caddesinde oturan Nimet Be
yin hizmetçisi Mualla hanım 
dün intihar kastiyle kendisini 
evin ikinci kat pençeresinden 

Çapras kelimeleri 
2 3 4 5 6 1 8 9 10 il 

ı 2 a • s 6 1 s 9 111 ıı 
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Yeni şekil 

Soldan satc 
1 - lıtiAi balık ( 8) Ed•t 
2 - Miicevhtt (5) 
3 - Gemiyi idare eden ( 6) Edat 

(S) 
4 - Beyaz (2) Peyman (4) Uza 

ğa i,aret (2) 

5 - Lezzet (3) isyan eden (3) 
6 - Et kek ismi ( 3) Kabul ct"'ek 

(3) 

7 - Ra (2) Nida (2) 

8 - Yol (3) Meyve (4) 

9 - Ok (3) Eğri l4) 
10 - Beygir (2) bir ırk (4) Nota 

(2) 

11 - Eski elifhada bir harf (3). 

Erkek (2). 

Yukardan aşağı 

1 - Alil (5) Atın yediği (4). 
2 - Beyaz (2). Uzağa işaret (2). 
3 - Allah (3), TA (?) 

4 - ibadet (4). Su kabı (3). 
S - Kilidi açan (7). Büyük (3). 

6- Nl (2). Yaşdaş (S). 
7 - Eklet (2). Ok (3). 
8 - iyi (3). Keder (4). 

kazası 
Kaloncuda Çakmak sokağın 

da oturan Y orgi kızı 60 yaşın
da Mariça dün öğle üzeri Tepe 
başından geçerken, Telefon şir 
keti - müdürünün rakip olduğu 
999 numaralı otomobil altında 
kalmış, başından yaralanarak 
ifadeye gayri muktedir bir h I_ 
de hastaneye kaldİnlmıştır. 

Bir kız intihar etti 
Kadıköyünden 21,35 te köp 

rüye hareket eden Bağdat va
puru Selimiye açıklarına geldi 
ği zaman güvertede oturan si
yah mantolu 20 yaşlarında bir 
kızın bir aralrk yerinden kalk
tığı, vapurun çarklar üstünde
ki çıkılacak yerine gelerek bir 
müddet denize baktığı ve son
ra kendisini denize fırlattığı gö 
rülınüftür. Vapur durdurul
muş, yarım saat kadar denizde 
taharriyat yapılmış ise de kız
cağız bulunamamıştır. İntihar 
eden kız hüviyetini gösterecek 
hiç bir şey bırakmamııtır . 

lık 
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Yeni neşriyat 

Büro kadrosu 
münasebetile 

ıtori 
Resmi ve hususi büroların 

·il d 
tensikı üzerinde çalışıldığı şu 
günlerde, büroların nasıl ku. 
rulması, nasıl tensik ve idare ltaç 
olunmalan hakkında alaka- ruhi 
darar için çok istifadeli bir {em 
eserin bugünden itibaren in- aya 
tişar etmiş bulunduğunu ka· ~de 
rilerimize haber veriyoruz. rind 

ne 

B b k ·cut u eser üyü mütefek-
kir Gassonun " İdeal büro 

" İ5imli on birinci kitabıdır. 
Gasson bu yeni kitabında, 
bir büro nedir; nasıl kurulur, 'and 
nasıl çalışbrılır, nasıl idare lüğ" 
ve nasıl kontrol edilmes~ /lers 
la:r:ım geldiğini göstermekte-
di m 

r. l 
" ı·d al L b ıu a e .,üro ., ugünden 

"tib tı k m e ı . aren sa şa çı arılmıştır. h 
" ideal büro ,, her iş adamı v 
ve her devlet adamı için lü- a Y 
zumlu bir eserdir. tle 
"İdeal büro,, bugünden iti- t~~. 

baren her kitapçıda bulun- yı 
maktadır. Ga .. onun bu yeni me 
eserını, muallim Mubahat 'aa 
Beyin bu yeni tercümesini 
Gasson~n muhiplerine tavsi- 56 
ye ed•rı,. 

tra 

TÜRKSPOR ııba 
1 z 

Tlirkspor cuma günli ac 
Ayntraht maçını bütün taf· ıad 
silit ve reıimlerile hemen 1 · . ıne 
ertesı günü vermek üzerer. 
cumarteai ılinü inti,ar ede· 
cektir. [40 
Ekonomi ve Finans 117 

Ekonomi ve Finans mec- ın 
muası tarafından fevkaladeıı 1 
bir kooperatifçilik nüshasıat 1 
neşredilmiştir. Kooperetifçilikrm 
hakkında bir çok kıymetliilec 
makaleleri ihtiva eden buııe 
nüshayı karilerimize tavsiye 
ederiz. • 

Beşiktaşta Büyük parkta 
buakşam 

Cemal Sahir ve 
arkadaşları, Bir şoförün ciııa• 
yeti, ayrıca komedi ve müzilı:.aı 

--·~ 



ISl'i\NBUL vn~A YETİ -
DEFTERDARLIK iLANLARI 

O Eylül 336 tarih ve 33 numaralı ka.nunun 
ci maddesi mucibince kahve, gazıno ve 
.athane ile emsali oyun mahallerinde bu
ln Bilardo, Tavla, Dama ve Satranç gibi 
n alalına ait rüsumun tesviye edildiğine 
· her sene ilsakı lazımgelen levhaların 1931 
esine ait olanlarını tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında mensup oldukları ~~za 
dairelerine bilmüracaa esmam mukabıhn

ıthzederek ticarethanelerinde oyun alalına 
lemeleri lazımdır. Bu müddetin hitamında 
ı oıunacak yoklamada levhasız görülecek 
ın alatından cezaen iki kat resim alınacağı 
tımum alakadarana tebliğ olunur. 

* * * 
CİRALIK BAHÇE: Silahtarağa çiftliği müş
ailabndan Alibey köyü önündeki sebze 
ıçesi 3 sene müddetle kiraya verilecektir. 
ıelik kirası 303 liradır. Kiralamak açık art
rıa temdiden 21 haziran 931 pazar 15 defter
lık.ta. (M.227) 

SA 1 L l( ARSA: No. 28-32 çömlekçııer 
:ağı, Cezrikasım mahallesi, Eyüp: Sağ ta
ı : Ot<-'kçılar caddesi, sol tarafı : Zarte~ 
ror~< Efendi arsası, arkası Ismail Efen~ı 
ası, y üzü: çövı1 ekçiler caddesile çevr~l-

80 arşındır. Tı: hmin edilen bedeli peşı~ 
·a ıle 100 lir 1r1.1 1ır. Satış açık arttırma temdı
ı 20 haziran ~;31 cumartesi Defterdarlıkta. 

(M. 51) 

Gz. Ayıntap C. Müddeiumumi
~nden: 
' · b · b · · b" l'k k k kuoturatosu ıazıayıntap apıs anesının ır sene ı e me 
vkii münakasaya konmuştur. Kat'i ihale günü :~-~~-931 
ihine müsadif salı günüdür. Talip olanlarla teraıtı ogren· 
k tsteyenlcrin Gaziayıntap M. umumiliğine müracatları 
ı olunur. 

ıtorium 

.ıı asri tesisatla mücehhez, 
ne '< ahatt~ ve istirahate 

ıtaç bulunanlarla humma 
ruhi hastalıklara karşı en 
{emme! tedavi yurdu. Vi
aya 4S dakikalık bir me
!de fev]:alade bir orman 
rinde ka :n ve dört tabibi 
·cuttur. 

(Re.$mİ 118.nl•r Türk Limited Şirketi) 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
1931 Haziranın ı2 inci cuma gÜ· 

nü sabah saat 10 da Beyoğlu Şişli 

tramvay İstasyonunda HABiP ZA
DE (Sabık Asfazadur) apartıınanı
run 1 numerolıı daiı·esinde mevcut 
eıyalar müzayede suretile satılacak 

hr. 

, ?iatı: 19 Avusturya 
.ninden itibarendir. 

Dokuz parçadan mürekkep kesta 
ne ağacından ınamUI gayet nefis ye

mek oda takımı, 2 adet mükemmd 
yatak oda takımları. 1 kanape 2 kol· 
tuktan ibaret maroken nefis yazıha
ne takrmı, orta masası ve aynal.1 ba
yii ile viyenuvaz sedefli salon

1 
bronz 

masif a sri elektrik avize, ipekli per
deler, portmanto, muhtelif karyola
la r, anvelop şeklinde palisandr oyun 
masası, sedefli tabureler, muhtelif 
biblolar Çallı lbrabim imzalı yağlı
bo 3 tablolar ve sair bircok lüzum-

, andarma imalathanesi mii
lüğünden: 

; llersinde S No. lu Jandar
- mektebince münakasaya 
ıulan (16200()) (18)000) 
m ekm ;ğin ihalesi 1/7/931 

· .h ve çarşamba günü saat 
1 a yapı!acağmdan teminat-
• ıle beraber mezkür mek-

ieki komisyona ve şartna
: yi öğrenmek istiyenlerin de 
i mektep ı:r.üdürlüğüne mü
t .aatlan. 

nı 

i- 5620 ) adet aleminyom 
tra 1 temmuz 93i çar
ba günü saat 15 te ka-

ı zarfla münakasaya ko-
6 acaktır. Taliplerin Gedik· 
f-~da Jandarma imalatha
n ıine müracaatları ilin olu

rer. 
e· 

*** 
[4008) adet arka çantasile 
ll 70) adet ekmek torba
m kapalı zarfla münaka-c· 

dell 1-7-931 çartamba günü 
s1at lS te Gedikpatada Jan

likrma imalathanesinde icra 
t!iilecektir. Şartname imalat
bueeden verilir. 

ye--------------------

:." 8~tr~f~;;~~ 1 
zik;alyan öniincie Salp Bey 

aıısı möbllell olarak kl
~ dac:ııı:ttır. Oerunundakller;ı 

y 1 .. 1 
Iu eıyaJar. Stiegler marka ı guze 

bir piyano. 

SATILIK GAYET GÜZEL KÖŞK 
Yeşilköy'de yeni kiıgir gii:ı:el bir 

köşk satılıktır. Kalorifeı·li 12 odayı, 
mükemmel banyoyu, garajı 2000 ar
şm bahçeyi, elektrik tesisatını üst 
katında camekanlı kış bah~esi tar
zında kaloriferli biiyiik taraçayı ve 
kuyusunda mükemmel motör ile 
tatlı suyu havidir. Her tarafında ye· 
ni muıamba dö§enmiştir. Manzarası 

denize ve keşi§ dağlarına karşı fev· 
kalade ve fiati ehvendir. Yeşilköy'de 
lrfaniye caddesinde 9 No. ya müra· 
caat. Telefon Ye§İlköy (5). 

lstanbul Asliye Me.hkemeoi fkin
c:i 1"icaret dairesinde müteaekkil 
Müflis Fratelli Sera !İrketi m~saun 
dan: Müflis şirkete ait olup mağruk 
sefainin ihracı ameliyatında istimal 

edilen ve İtalyan ordusunda İatimat 
edilmit bulunan 5 :6 ton miktarında 
Tritol Amonyal namındaki mevaddı 
infilakiye açık arhrma suretile satı

lığa cıkarılmııtır. Mahalli teslim Ça
nakk-;.ıedir. Mezkiir mevaddın bulun 
duğu mahalde ve hali üzere teslim 
olunacaktır. Bedelin peşinen tesviye 
ıi meşruttur. Müzayedeye ittirak İ
çin muhammen kıymetin yüzde onu 
tevdi edilmek icap eder. 

Gümrük ve inhisar resmi ile sair 
her türlü masraflar müıteriye aittir. 

Arzu edenler Çanakkalede Masa ye 
dieınini Değirmenci Nizım Beye mü 
ı·acaatla mezkUr mevaddı göre bilir

ler. 
Acık artınna 24 Haziran Çarşam· 

ba .v.Ünü saat on dörtten on altı bu
çuğ: kadar lstanbulda Adliye sara
yında ikinci ticaret mahkemesinde 

icra edilecektir. Arzu edenlerin mÜ· 

racaatlar 

MİLLiYET PERŞEMBE 11 HAZiRAN 1931 1 

---

Dostlarınıza tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacaklar
dır. Her eczane ve ecza depolarile tuhafiye 

mağazalarında arayınız . 

Emniyet Sandı~ı Mü
dürlüğünden: 

Muhammin ikraz 
kıymeti No. 
3820 11769 

Borçlunun 
Merhunatın cimr ve nev'i· ismi 

Süleymaniyede Taşodalar sokağında atik 
12,12 yeni 16,18 numaralı maabahçe iki bap 
hanenin tamamı. Fuat B. 

/20 

6818 

2118 

2225 

69S 

9000 

1320 

2200 

1750 

1596 

1290 

3237 

2100 

3052 

3683 

3SSO 

126 Çarşıyıkebirde Kalpakçılar başı caddesinde 
atik 223 cedit 223 numaralı bir bap dük
kanın sülüs hissesi. Zebra H. 

858 Şehzade başında Fevziye mahallesinde F ev
ziye caddesinde atik 10 cedit 28 numaralı 
bir bap hanenin tamamı Ahmet Nahit B. 

1498 Boğaziçinde Sarıyarda Türbe sokağında atik 
12 cedit 20 numaralı bir bap hanenin ta
mamı. Kaşif 8. 

2192 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde ve soka
ğında atik 2 cedit 36 numaralı maabahçe 
bir bap hanenin tamamı. Emine Bedriye ve 
Fatma Nimet Hanımlarla Şefik 8. vekili Bed· 
riye H. 

2815 Üsküdarda Durbalı mahallesinde atik çık· 
maz cedit Tekke sokağında eski S yeni 7 
numaralı ınaabahçe bir bap hanenin tamamı. 

Fatma Penbe H. 
2905 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Bağ

dat caddesinde atik 18,18 mükerrer ve cedit 
130,132 numaralı maabahçe bir hanenin ta· 
ınamı. Nuriye Müze;yen H. 

2979 Aksarayda Guraba Hüseyinağa mahallesinde 
Aksaray caddesinde atik 224 cedit 210 No. 
bir bap dükkanın tamamı. Mehmet Hu!üsi B. 

2980 Yedikulede Sultan Mehmet mahallesinde 
Timurbane caddesinde atik S7,S7,57,S9 mü
kerrer cedit S7,S9,61,63 No. iki bao hane • 
ve iki dükkanın tamamı. Mehmet Hulüsi 8. 

7S88 Kadıköyünde Osmımağa mahal!esinde a•ik 
Rızabey cedit Mektep sokağında numara 
eski 31 yeni 49 numaralı bir bap hanenin 
tamamı. Mehmet Kemal B. 

3857 Tophanede Ekmekçi başı mahallesinde Ca
miişerif sokağında atik 15,17 cedit1S,17No. 
iki bap hanenin tamamı. Emine H. 

6308 Boğaziçinde Boyacı köyünde Necippaşa so
kağında eski 13,15,17 yeni 6,80No. bir ah
şap hanenin tamamı. Mehmet Hakkı Ef. 

~921 Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde Yıldız cad-
nesinde eski 30 yeni 34 No. bir bap hane
nh tamamı. İsmail Hakla B. 

7021 Eyipte Abdülvedut mahallesinde çeşme so
kağında eski 10 yeni 16 No. bir bap hane-

. t Ahmet Cemil B. 
nın amamı. . 

70S4 Sarıyarda dere caddesinde eski 56 yenı 100 
ı. bir ahşap hanenin tamamı. 

numarau Mehmet B. 

7346 Hasköyde Keçeci piri mahallesinde Camii-
ferif sokağında 13 numaralı arsayı müştemil 
eski 18 yeni lS,13 numaralı maababçe bir 
hane'lin tamamı . Biesale Hava Nazlı Ha· 
nım Ömer Faruk lsmail Ülvi Ali Muhip J 

namlarına bilvelaye 
73S3 Boğaziçinde Arnavut köyünde ayanoferi 

caddesinde eski 46 ve yeni 44 numaralı bir 
bap hanenin tamamı. Kosti Ef: 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında 
borç ödenmemesi bascbile altmış bir gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından talip olanların ve faz1a tafsilat almak isteyen
lerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
&.---~"""":---~' Ş~hzadebaşında 8 odaaan ıbaret Darültıacıis Botnavi med-
resesi bir seneden üç seneye kadar kiraya vorilmek için 
açık miizayedeye ~onarak ihale gününde talip çıkmadığın· 
dan ihale müddetı _17-6~931 çarşamba gününe temdit edil-

. olduğundan talıplerın şartname almak için her gün mü-
mış k""91" · zayedeye girme dıçın 6ıra ~emdı~a~ akçesile mezoür tarihte 

t be'e ka ar ene menı aımıye müracaatları saa on · 
(Rearn\ ll&n1ar Türk Limited Şirketi) 

SATILIKTIR 

Franıız ''VOISIN" markalı 18 
' beygir kuvvetinde, 7 kitilik bir li-

muzin otoınobiji 

• 1 Vakfından: 
Pertevnıya 

.. .. Valide hanında 7 
Koprubatında K"" ·· 

No. dükkan 3 sene müddetleN °;.~~ 
batında Valide hanında 20 °·

1 
ut 

Bütün dünyada 

SENEVİ 

~~'<Ak',r~ Türkiye' de 
@-~ C-~: ~. 
ı~ ~ 'e- 50 senedenbeti 
~ORT SRiTi$ ~atıJmaktaoJup 

3,500,000 çift h -.rkesin takdi-
Satılmaktadır ...:::;,Y:l~ rin [ kazanmıştır 

NORT BRiTIŞ LASTiK AYAKKAPLARI 
. Piyasada Mevcut Ayakkaplann En Sa{ılıınıdır. 

lıtanbul ciheti 
All l{emal - Şehzadehaşı No. 120 
Ali Rlza - Kalpakçılar, Malımut· 

paşa, htanbul No. 142 
Bıllıkçıyan, Aıı;op - !Jacı Kö· 

çek Camii No, 13 
Bıçalı:çı Zade lbrshlm - lskender 

Uogazı, lstanbul No. 14 
Gıırpikyan, Bogos - Sultan Ha

m•m No. 13 
Hacı Ali Zade Mehmet Arif -

Mahmutpışa No. 98 
ibrahlm Ağa Zade Eyllp Mus
tafa - BüyUk Kınacıyan Han al

tındı No. 8 
Mebmet Nuri · Divanyolul\'o.63/65 
Mustafa Seramı - Yen!caıni No. 

86-83 
Papazyau, Mihran • Mahınutpışa 

\ No. 175-177 

1 

Tavacıyan, l(arnlk - Kalpakçılar 
No. 42 

Tertsakyan, Melkon - Mahmut· 
! paşa No. 139 

Satış yerler• : 
Türk Anonim Lastik Şirketi Mev- ı Kadıköy ciheti 

dıncık i'\o. !l8 Akteryan Haçlk - Pa:ı:ar yolu 
Vertanesyan ve Horasancıyan No. 148 

K•vaflar. Balat Tateosyan Artin - Pazar y.ılu 
Vltall Benşuşsan ve Şeriki - l\'o. ı so 

Sepetçi ilan 
Zeki Riza ( Milli Spor ) • Hı

midiye cadde~i No. 11 

Beyoğlu ve Galata ciheti 
Azlzof, şarı · BUyükdere cadde•i 

Ne. 69-71 
lsmsll Hakkı - Topçular caddesi 

No. 130 
l{epeklly•u Karlo - Tekke YUlc

sek Kaldırım No. 623 
Merinos - Tünel sokak No. 2 
Papazyan, Artla - Y!iksclı: Kal· 

dınm 'I. 42 
Beşiktaş ciheti 

l{rassas Leonldes- KöylçiNo. ;l 
Vusul Ziya - Ha• ~·urun caddesi 

No. 19 ~l 

Vaı:ıcıyan Bedros • Pı,ar yolu 
\ (). 112 

Üskiidar ciheti 
Abmet Hamdi - Çarşıboyu . . o. 

:61 ·207-209 
Hulu Nazif Bin All - Hakimi 

yeti Milliye • o. 80 
Suat Nazmi - Çarşıboy u l\'o. 161 

8üyükada 
Mebmet Hasan- Halıkpazarı cad· 

de•i l\e. 12 
Yeniköy 

Stmonldes, Slmon· Köyb•ş ı cad
desi No 73 

Sarıyer 

1 Satılık asarı atika koleksiyonu 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Vehbiye Hanımın 189258 ve 189488 ikraz numaralı iki kıt'a deyn senedi mucilıföce rs

tikraz eylediği mebleğa roukabil Sandık namına merhun bu:unan asarı atika para koleksi
yonu borç ödenmediğinden dolayı Sandık satış heyeti buzurile 29 haziran 931 İarihine mü
sadif pazartesi günü saat on dörtte Şehremaneti sandalbedestenı mezat idares!nde 
bilmüzayede satılacaktır. 

Bu koleksiyon Emevilerden it ibaren Arabistan, Mısır ve küçük Asyada ic ~ayı hükümet 
eden eski Arap ve Türk Devletlerine ve bilhassa sabık osmanlı imparatorluğuna ait muh· 
telif meskük paraları ihtiva etmektedir. Paraların yekünu: ( S41 ) adet altın, ( 2058) adet 
gümüş, (3S4) adet bakırdan ibarettir. Bu paralar zamanı idarelerinde darbedilen hükümdar· 
br ile p .ıraların cinsleri itibarile ayrı ayrı zarflar derununda tasnif edilmiş bir halde bulun
maktadır. Para miktarının fazlalığından ve ayn ayrı zarflar derununda bu:unmasından tlo
layı paralar müzayer'. e günü müzayede mahallinde teşhir edi!miyecektir. Müzayede netice
sinde defterde mevcut cins ve nevileri itibarile müşteriye teslimini Sandık idaresi müteah
hittir; Paraların Sandık mubamminleri tarafından evvelce tahmin edilen maddi kıymeti 
(Alb bin) liradan ibarettir. Maamafi mü~a.yede ~ünü ~aşk~c~ k.ıymet t~bmin _edilerek ~y
meti muhammenesini bulduğu veya geçtığı takdırde mu~termne ıhale edilecektır. ~azla ıza
hat almak, cins ve nevilerini gösterir defterini tetkik etmek ve paraları görmek ısteyenle
rin müzayede gününe kadar tatil günlerinden maada her gün Sandık satış amirliğine müra
caatları ilıin olunur. 

(Re.mi il.Anlar Tiirk Limited Şirlu~ti) 

~ Harbiye' de ''BelvU,, 8lH~E1 i N BE~ 
Muganniye _MAKBULE, MA~MURE HANDAN, BELKİS, SERVET, SUZAN hanımlarla 
ZEKi, SELAHA TTIN, ~- HU~NÜ beyler ve kemani NOBAR, Piyanist VESAMET H. 
Udi ve bestekar SELAHA TTIN ( Tanburlıi), Cümbüş ve viyolonsel CEMAL, klarnet 

BAHRİ beylerden mürekkep: 

ISTANBUL NAGMELERİ MUSiKi HEYETi 
Her aksam alalurlrn vt> fantezi en yeni ve kıvmet' i eserlerini ter~nnüm etmektedirler. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Terekesi tasfiye edilmekte bulu· 

nan müteveffa Seferoğlu Niko!.ki 
efendinin u htesinde mukeyyet alaca 

hamam koca Alaeddin mahalleıi sa- • 
buncu han caddesinde sağ taraf• Bo

doı ve sairenin '?:9 No. lu dükkanı 

bir tarafı "!5 No. lu simjtci fırını bir 

tarafı yJldız han caddesi bir tarafı ta 
rik ile mahtut ve mecmuunun on iki · 

bin lira kıymet muhammeneıinde 

bulunan maa hava 27 No. lu dükka-
nın altıda bir hissesi ve ke:ıa aynı 

mahalde vaki ve meemuunun altı 

Tekirdağ Vilayeti Da
imi Encümeninden: 

Tekirdağ - Malkara yoluuun 16 + 480 ve 24+000 kilo· 
metroları arasında cem'an ( S55 ) metro tulinde ( 778S) lira 
80 kuruş bedeli keşifli on birinci kısmın tamiratı esasiyesi 
21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

1 - Keşifname, Şartname ve aair evrakı müteferriasını 
görmek isteyenler Vilayet encümen kalemine müracaat ede
ceklerdir. 

2 - İhalei kat'iye Encümeni vilayetçe 24-6-931 çaı-fam
bavasız 31 No. lu dükkanın 120 de ba günü saat on heıte icra kılınacaktır. 
yirmi hissesi birinci arhrmada kıy- 3 - Talipler (661 ) numaralı Münakasa ve ihale kanu-

bin lira kıymet muhammenesinde 

met muhammeneyi bulmadığından 
aunun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede-

5/ 7 / 931 Pazar fı(Ünii saat on dörtte ki • ki jf d 
ce erı te ifnamelerine tekr atın yüz e yedi buçuğu niııbe-

ikinci artırma icra kılınacafından t" d t . kk k · · "ki 
ın e emınah mu va ate a çesıne aıt vesaı e istihda ,0 talip olanların yüzde on teminat ak. l d ki • F b" d · · • • f 

ı e ece en en memurunun ır aıreı resmıyeı enniyede·ı •esile Adalar Sulh Mahkemesine mü 
> "inusaddak vesika ve muvafakatnamesini lef etmeleri ve - s· l"'de zze kin 2 sene müddetle, •1! ı 

Paıa sC.okağında Valide apartıınanı
nnı 3, 4, 10 No. daireleri birer sene 
müddetle, Aksarayda AlembeY ına· 
hallesinde Vezir Şeşme sokağında 
10 No. hane bir sene müddetle. 

Beyoğlu, Ayazpaıa'da J•~ f -----~---:::-----, .,..._n se a. . 
rethaneoine saat 10 ili 13 da ' 'il•~ Dr. Ihsan Sami •-• 

racaatları ilin olunur. 
yevmü ihaleden evvel Makamı Viliyete göndt,rmeleri lazımdır 

(Ret.mi hanlar Tü"lc Limited Şirk~ti) 

Pertevniyaf Vakfı akaretından 
balada muharrer emlak yirmi gün 
müddet ve açık arttırma suretile ve 
her emlak sırasında go·· t .1 •· d 

serıenmu· 

detle icar için müzayede k 1 . . ye onu· 
muştur. Talıplerın müzay d .. .. 

e e gunu 
olarak tayin kılman Teın 

4 ınu:zun 

üncü Cumartesi günü saat b 
on eşe 

kadar İstanbul Evkaf rnüdiriy t" d 
e ın e 

\'akfı mezkllr idaresine veya idal"e 
encümenine müracaat etrneleti,. 

arasın ı ! 1 
müracaat. !STAFiLOKOK AŞISI ------~-------------~ 

Stafilokoklardan mütevellit i T. Piyango müdürlügw ünden: lstanbul Mabkemei J\tl" 8 .. 
ci Ticaret Dairesinden: ı:~:bu~~:- 1 ( ergenlik, kan çıbanı, kk)ol- Numunesi veçhile polis hüviyet varakaları ile beyanname-
Malunut paşada Kef .. Ii handa 8 nu- / tuk altı çıbanı, arpacı ve 1 !erinin kaydına mahsus defterlerden tap ettirileceğinde .. 
maralı mağazada kumaş ticaretile ı' bütün cilt hastalıklarına kar·ı taba talip olacakların pey akçalarile birlikte 13-6-931 cu-
01eşgul Manuk Papazyan ve şüreka. ., pek tesirli ~ir aşıdır. : martesi saat lS te piyango müdürlğünde müteşekkil tayyare 
oı kollektif şirketinin alacakldarile · - Divanyolu No. 189 ı cemiyeti mubayaat komisyonuna müracaatları. 
aktettiği kongordato berai tedkik 

mahkememize te.vdi kılınmış ve em. Aks'lray , •t L 
5 6 p 0 is m~rkezi kar;;ısınaa Beyoğlu'nda Melek R LJ f Restoran - dansino- """1:1 . t 1 ı,ikatın 2 931 Perşembe ·· • ' k d T 1 f o 

rı • · . d . ı:-u S u·· N N E T ç t Sineması arşısın a e e on Beyoğlu 977 .. saat on b1r e ıcl·asr mukarı·er 

=~lunınuj olduğunda~ al" kadarların 1 CELALETTİN HALİT Bahçesi bu akşam açılıyor. 
. ve saatı mezkurde rnahb,rne l<at' i,:~n ııgnsız ve çabuk 

yevmı 1 .1• ' 
bulunma arı ı .don olunut 1 de hazır • sünnet yap.ar Program - Sürpriz 

----ı 



8 MiLLiYET PERŞEMBE 11 HAZiRAN 1931 

rahta kurusu, sın»k vesa•r haşaratı yumurtalari(e kat'iyyen ifna ve imlıa eden ve emsaline nazaren daha müe&sir daha kat'i ve daha ucuz ve ecnebilerin bile istimal ve rağbet etti 

Yerli F YDAVa en Ecnebi Malı Almak Bir Türk için Ayıp ve Günahtı 
Kutusu 50 büyük 75 kiloluk 125 kuruştur. Hasan ecza deposu toptancllara tenzilat. 

Bu müstesna fırsattan istifade ediniz 

Ticaret odasının müsaadei mahsusasile yalnız 1 ila 16 hazirana kadar 
Kostümler - PardesUler -

Muşambalar 
Ve saireden mürekkep mühim bir stok üzerinde ........ . 

Galata'da - Karaköyde Kiln 

o 
o ENZILAT 

• ,,, 
• 

büvUk elbise majazasında 

• ' - • ·..... ,. .......... ..... • < ~~~ ._ • • • • • ,t 

iLLER 
EN SAGLAM 

Otomobil ve kamyon 
lastikleridir. 

YALNIZ ( MİLLER ) 
ALiNiZ 

En ucuz fiatlarla en fazla 
kilometre elde etmiş olursunuz , 

OTT AŞ Otomobil ticareti T. A. Ş 
Beyoğlu istiklal caddesi No. 239 
Telgraf: OT OMA TA Beyoğlu, 

Telefon B. O. 2866 

Sıhhatinizi düşünüyor musunu.z 1 

Muallim Ahmet Halit kitaphaneai, milletimiz 1 SS 
için faydalı olacak bir aeri aıhhi kitaplar ha- §5 
zırJamışbr. !Sunlardan birinclai "Dr. Pauchet,, Diıı :: 

Genç kalınız! ı ~~ 
İaimli e&eridir. Bu kitabı okuraanız en az yirmi 1 55 
sene fazla yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. §~ 

Saadet yolu ~~ 
Aynı muharririn diğer kıymetli bir eaeri olup 
hayatınızı · saadetle geçirtecek bir kitaptır. 

Çocuk 
Hayata naaıl hazırlanmalı? 

Bu kitap da ayni muharririndir. Muallimler, mürebiler, 

--------------:: ----------------------analar ve babalar bu kitabı ezber edeceklerdir. Bu eser- :: - ----!er maddi ı·e manevi hayatımızda inkilip yapacaklardır EE 
On gün sonra arayınız __ --

Darülfünun mübayaat komisyo- ~~ 
nundan: 

111111111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111111111 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 111111111111111111111111111111111 

Büyük T ayyar.e 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

B_üyük ikramiye 
50,000 liradır. 

15,000, 12,000, 
--10, 000, 8,000, ~~ --

Liralık ikraıniyf'ler --

ve 40,000 
Liralık bir nıükafat \Tardır. 
11111111111111111tııııt t ııı11 ı ııı 1 ıı ı ı tıııııı ı ıııır t• ı ı ıt 11111 t rt'ı• 
11111111111111 ııı tı ı 1 ı r ııtıı ı ııı ı ı ı t •111111111111 1 r• ıııııııııt ı ıı 

•• l ffl J ll 
Tıp fakültesinin bilumum muayyenat ve ihtiyacah sairesile_ 

Darülfüuunun diger şuabat ve idarei merkeziye ve ecz a cı 
ve dişçi mekteplerinin her nevi mabrukatı 1 haziran 931 
tarihinden 1 haziran 932 tarihine kadar bir seneliği kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Fiyatları mutedil görül· 
düğü takdirde bunların her biri için ayrı ayrı mevcut şartname 
ve ihtiyaç listelerinde muharrer oldu~u üzre i~tiyacatı umu
miyeleri 13 haziran 931 cumartes· g ünü ve her nevi mahru · 
katta 17 haziran 931 tarihine müsadif çarşamba günleri 
saat 15 te ihale edilecektir. Mevcut şartname ve listele~ine 
göre bu bapta malümat •almak üzre her gün öğleden ~001ra 
mülga Harbiye binasında bulunan komisyon kitabetine mü
racaatları ve teminat akçelerinin de bir gün evvel muhas~be 
veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname ile 
birlikte ayrı ayrı zarflar derununda ihale için tayin edilen 
müddetten bir saat evve! komİS) o:ıumuza müracaat ve tevdi 
etmeleri. 

... ,"~~: ... ,,~~~~-~~~"~,·., ~ 
ı 11..11 ZJhn ,-iye tetLıvıhanr>i. l kr~ ;ıı <0!' ,.., :ı°"' r•• o ı •r 

• 

I ~~----------~---. ....... , ............ 
Kuşadı sao:rsı7b: la beklenen ve MC\ntekarloya benzeyen 

KIZ KULESi 
PARK ve PLAJi 

12 haziran cuma günü açıhyor. 
Hikmet Riza Hamının iştirakile Darüttalimimusiki 
h., ~e\ i tam 1. a l ros:ıe her akşını icrayı tere ~nüm edecektir. 

.. Yeni çıkan ala 
BAH E 
BOMONTI R Ki S 1 

ecnihc edin i7.. ~;msali arasın da hu nefasette hiç bir rak ı yoktur 

Kilosu 200 Kurustur. 
USO, 250, 300, 500, 1~ gramlık ,ı,eıerde 

30 SO 60 100 200 kuru•• satılıyor 

••••• Her yerde arayınız _.,... 

Eyi ve tam bit s'ıhbat için 
muntazam bir bazinı lizimdir. 
Tatli müleyyin ve taami latif 
olan Eno's "Fruit Salt'" size 
bunu temin, mideyi takviye 

ve barsaklari tanzim eder. 

-~KOD AK~ 
Beynelmilel müsabakade kazan
ma~ ihtimali daha ziyade artar. 

._,_.-,....... 

- Daha idareli 
- Netice daha emin 
- Cihanşümul şöhret 
Kopyalarınızı VELOKS kalıtı ıa bast·r nız. 
Kopya'arın ıırkasında VELOKS kelime3; a rayınız. 

. . . . ~ . . ' . . . . 

~ 

1 ALFA-)AVAl 
-- --,ııııııııııuııı• uııııııuuıııııııııı ıııııuıuıııııı ıı ı ı '• · · 

KAYMAf 
MAKtNELEk 

H:S ·alı Ziraa 
m ~ktebi alisinde tec 
rübesi ,-; .. pıhn i Ş ve 
MÜKEMMEL iabi
rini lnv' r aporu :ıu 
haiz vlmuştıı r. 

Yedek parça' arı 
Jaima mevcuttur 

Türkiye acenta
lığı: Mahmudiye cad 
desi İstanbul Galata 

No. 61 

M. M. aatln aıma 
komisyonu ilanı 
Kırmızı C:omates, t arı:• 

patlican, fasulya, kabak, · 
mizotu, yeşi l biber. 

İzmitteki kıtaahn ihtİ) 

olan balada cinsi yazılı Y ~ 
kalem taze sebze kapalı ıa 
la münakasaya konmuş! 
İhalesi 20 - 6- 931 cumart 
günü saat 15 ie İzmit 23;;. 
fırka satınalma komisyonuo 
yapılacaktır. Taliplerin şı 

nameyi görmek üzre fıPd· 
lıda hey' etimize ve ıartPB 

almak ve tekliflerini ver 
üzre teminatlarile birlikte 
mitte mezkür komisyona J1l 

racaaıları. 1 

* * * 
Bitlisteki kıtaa tın ibtil'' 

ola'n odun ve koyon eti ~ 
palı zarfla münakasaya 1'0 

muştur.İhalesi 18 hazirao
5
9· 

perıembe günü saat 1 
Bitliste askeri satınaloıa ~ 
misyonunda yapılacaktır. ~ 
!iplerin şartname almak fı 
tekliflerini vermek üzre ~ 
minatlarile birlikte oıeı 

komisyona müracaatları. 

* * * 
Teahhüdünü ifa edeııı~1 

müteahhit namına 14 ila ı,I; 
bin kilo beyaz ve haki 
kırpıntısı 15-6-931 pa:ı•rt 
günü saat 14 te Fındıl<l~ 
heyetimizde pazarlıkla s•\ ~ 
cakhr. Taliplerin kırpııı.tı 1 

Sirkecide Saraciye dik•'?~ 
vinde veşartnamesini lieY e· 
mizde görmeleri ve iha.e ~ 
tinden evvel teminatlar 
birlikte hazır bulunmalar•· 

* * * Afiyon karahisarındı~İ 
radın ihtiyacı olan sığı! ~ 
kapalı za~fla münakasayı ~ ı' 
muftur. ihalesi 13/6/931 
martesi günü saat 9,:;ıl 
Afiyon karahisarında a'i

1

1 
satın alma komisyonunda ! 
pılacakhr. Taliplerin şarıo' 
me almak ve teklifleriııi İl' 
mek üzere teminatl# ~ 
mezkür komisyoııa mür' 
atları. 

1 

* "' 1 1 
Ordu ihtiyacı için yerli fi : 

rikalar mamulatından yiit ~ 
mi bin metro gılifbk , 
kapalı zarfla münakV:~ 
konmuıtur. İhalesi 20-6·

5 cumartesi günü saat 1 1~ Ankarada merk.ız satııı il (il , 
komisyonunda yapılac•~, 
Taliplerin tartname alnı•~ 
tekliflerini vermek ü2ere ~I 1 

minatlarile birlikte ıııeı · 
komisyona müracaatları-

ASIL VE HAKif'I 
AMBALAJLI " 

0' Satılan yegane haşeral 
1
, 

dürücü mayilerden biri 0 

F L 1 T'İ 


