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)Memur ~eselesi 'iki vekil yarın mecliste izahat ce 
Fırka gurupunda memurla

h vaziyeti hakkındaki müza
reden anlayoruz ki , 1930 se-

f 
inde memur maaıı olarak 
500,000 lira sarfettilı, bu pa 
222,000,000 liralık bütçenin 
34 ü demektir ki, bunu, di-

r memleketlerin maaı niıbet 
· e mukayese edecek olursak 

fazla oldujunu ıörürüz. 
İngiltere, memur maaıı ola

•k bütçesinin o/cı 9,5 nisbetin!• 
!manya ise ancak % 8 verı
r. İngiltere ve Almanyanın 

·· zde ondan daha az bir nisbe 
ııe karşı, bizim, bütçemizin üç 
birden fazlasını maat olarak 
rfetmemiz, iki manaya dela
t edebilir: 
1 - Ya memurlarımıza ver 
iğimiz maaş fahiş denecek 
ikdardan fazladır ki, hakikat 

merkezde değildir. 
2 - Yahut memurların ade

. pek fazladır ki hükumetin de 
tka içtimaında bildirdiği gibi 
kikat te bu merkezdedir. 
Şimdiki karma karışık ve 
sraflı bürokrasi, cumhuriyet 

vrine eski devirlerden intikal 
mittir. Eski devirdeki devlet 
likkisine göre, hükOmet yük 
k maatlı burjuva memur sı

fmm tetkilitmdan ibaretti. 
illet bunlar için çalıtır, vergi 
olar için toplanır. Bu sınıf pa 

~
'2İt vaziyetinde köylüyü, esna 
ve her sınıf halk tabakasını 
tismar ederdi. Devlet idaresi 

llnki bu sınıfa para yetiştir
'-ek için kurulmuş bir makine 
idi. 

Cümburiyetin ilanile devlet 
kkmdaki telakkilerimiz ta

-.~ile deiitti. Fakat ay~i si
lui inkılabın icabı olan ıdare 
iitildiği meydana gelemedi. 

tğer bir devletin idar esi aleli
bir şirketin idaresi kadar ba j 

lit olsaydı, yeni şerait altında 
l•pılacak iş te kolaydı: ldare 
'lıakinası baştan aşağı kadar 
ı-sfiyeye tabi tutulur ve kadro 
ılıtiyaç nisbetine tenzil edile-
1tk fazla memurlar açığa çıka-
1•1ırdı. Fakat hükümetin işsiz 
"41acak vatandaşlara karşı va
~İfe ve mes'uliyetleri vardır. 
'ie fırka içtimaındaki müzake-
tıı de gerek hükumetin, gerek 

e lııeb'usların bu noktaya ehem
, illiyet verdiklerini gösteriyor. 

Memur meselesile şimdi bir 
' idare problemi şeklinde değil, 

lıir bütçe meselesi şeklinde kar 
lılaşıyoruz. Bu kadar çok me
lllura verecek paramız yoktur. 

' 'i a şimdiki mikdar memuru 
ilıuhafaza eder«'Jc hepsine bir
ilen daha az para vermeliyiz. 
'i .butta bir kısmını açıkta hıra 
~arak kalanlara şimdiki nisbet 
dahilinde tediyatta devam et
llıeliyiz. Her iki şıkkın lehin
de de aleyhinde de söylenecek 
'özler vardır. Ve hükUmet ile 
llıeclis bir veyahut diğer şıkkı 

3sı tercih edecek. Belki de azıcık 
lıir prensibi, azıcık ta diğer 

.911 
• ~tensibi tatbik ederek iki şekli J 

ıtı1' lelif edecektir. • 
ol Fakat memur meselesi bu- 1 

1 ~llnla halledilmiyor. Bu idarei 1 
-aslahat siyaseti ne her sene J 

~İitçe zamanı açıkta kalmak 1 

lefılikesine maruz kalan me
lıı.urları memnun eder, ne de 

-~· ~ergi mükellefini tatmin edebi
gO' ~ir. Memur meselesi bizim için 

1tıizlik meselesidir. Tıpkı İn-
0 tiltere, Almanya ve Amerika

e~ ~· iktisadi sebepler dolayısile 
tı' 1tsizler olduğu gibi, bizde de e
Cf ter hükumet idare kadrosunu 

ibtiyaca göre tanzim etse, bir 
1 ~ok insan itıiz kalacak. Bu te

ııf' tait altında şu sual varit olu
)or? 

Bir kısım memurları işsiz bı 
til.kmamak için daha ne kadar 
~rııan varidatrmrzın yüzde yir 
'-ti nisbetini israf etmekte de
~•ın edebiliriz? İşte hükfunetin 
~,ıl bu mesele ile meşgul olma 
'' ve gelecek seneler zarfında 
1dilri, iktıaadi ve hatta içtimai 
biı· mesele olduğu anlaşılan bu 
t~:ı~a ~emur meselesine esaslı 

1~ çue araması lazımdır. 
Ahmet ŞÜKRÜ 

Doktorlardan alınacak kazanc vergisine, ikametgah 
ve muayenehaneleri icar bedelleri esas tutulacak_. 

Kazanç vergisi 
ve doktorlar 

Bütçe encümeni vergi layıhalan 
üzerinde tetkikahnı ikmal ediyor 
Tasarrufun memur maaşlarına da teşmili ve bu su
retle bütçede tasarruf temini muhtemel görülüyor 

Iktısat encümeni tet 
kikatını iknıal etti 

~~~~~~~~~~~-· 

Yüksek maaş alan memurların maaşları tenzil edilse bile bütçede 
temjni zaruri görülen tasarrufu elde edilemez ... 

ANKARA, 13 (Telefon) - Büt 
çe encümeni ayın yirmisine k.ıııdaı · 

vergi liyihalarının müzakeresini ik .. 
mal edecektir. Müteakiben 931 büt
çe layihasını tetkike devam eyleye
cektir. Encümenin bütçe üzerinde 
ne miktarda tenzilat yapacaiı he-
nüz bilineme:x. 

Maaılar 
Ancak encümende tasarrufun me 

mur maaf]arına da teımili ve bu su
retle masraf bütçesinde bir miktar 
tasarruf teminine ihtimal görülme
mektedir. Zira, geçen günde bildir
diiim ııibi, bazı muhalıf gazeteleı·in 
iıaret etmek istedikleri yüksek nıa-

Aziz B. (Erzurum) 
aş alan memurlar baremin be".i- bi
rinci derecesine dahil olan mcınur-

inhisar 
müdürleri 

---· 
Ankaraya gidiyorlar .. ----
Encümende bütçelerin mü· 
zakeresi esnasında icap 
eden izahtdı ver:! c •!der 

Osman B. Behçet B. 
Büyük Millet Meclisi bütç<' en

cümeni bu hafta zarfında inhisaı· ida 
releri ve mülhak bütçe ile idare olu
nan diğer müeueıabn ut'i bül~ele
rini müzakereye başlıyacaktır. Bu 
haber üzerine inhi~r idarcleı·i mü
dürleri yakında Ankaraya gidecek 
ve encümen tarafından iıtenilen iza

hatı vereceklerdir. 

Tütün inhisarında 
Fırka crupu içtimaında tütün in

hisarı bütçeıi ve bu idareden açıkta 
kalacak 600 memur hakkında cere
yan eden ınüzalııel·eler ve yeni ıene 

miinaıebetile verildiji yazılan ikra

miyeler hakkında malümat alınak 

üzre tütün inhi~arı umumi n1üdürü 
Bebçet Beye dün müracaat .,uik. 
Mumaileyh dedi ki: 

- Fırka ıırupunda idaremiz hak· 
kında cereyan eden müzaker~yi ben 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

' 

ilütçe encümeni azalarından 

Mükerrem (Isparta), Şakir( Edirne), Yahga Gtılip B. ler 
lardır ki bunların miktan cemı1n 

1 
tedir ve bu muş yekünunun dörtte 

574 e baliğ olmaktadır. Ve aldıkla- biri de Milli Müdafaa vekaleti ma-

rı maaşlar yekünu da senede iki n·. iıi 

yon lira tutmaktadır. 

Tenzilat yapıls• 
Bunlaı·ın maatlarından yüz ... 

de on nispetinde bir tenzilat Y•· 

pılmağa teıehbüs edilııı:e dahi bu hp.

reket hazineye ancak 200 bin lira: 

temin edecektir ki bu da biitç<:t"İl1 

maaş kısmından temini zaruri gÖrii 

Jen tasarruf miktarını tutmaktan 
çok uzaktır. 

Kabarıklığın esa~ı 

Maaş yekünunun kabarıkhğ ı 100 

liradan aşağı maaş alan memurların 
adedinin fazlalığından ileri gclmt-k-

aflarına muhasıaıtrr. Kadro harici 

memur çıkaqnaktan sa, ma~,ıarda 

lhr tenrilata jıidils esasen 8ncak 
geçinebilen ..anur lıüt1eaini sıkıntı
ya se.vketraek! olacaktır. 

Ucuzluğa karşı 

Hayatın Mr az ucuzladığına •ta
ret etmek isteyenlere ceYap olmak 

Üzere mükUmetln nlemur maatlarJn

dan bu vaziyete mukabil yeni ka

:.ıanç verciıi liyihasile kazanç ver
gisi keaeceiioi bildirmek lbımdır. 

Şu vuiyete göre hükümetin ha
zırladığı yeni devair kadrolarının 

bUtçe encümeninde tasvip edilmeıi 

ihtimalı kuvvetlidir. 

Muallim ordusuna 960 
genç daha giıiyor 

ilk ve Orta tedrisat müdürleri 

geldiler, 
An karadan 
teftişlere başJadılar 

Maarif Vekaleti orta tedrisat Haydar Beylerden l stanbul;;;;--;;: 
umum müdürü Fuat ve ilk tedrisat 

umum müdürü Rağıp Nurettin Bey
ler dün Ankaradan gelmişlerdir. ı 

Fuat ve Ragıp Nurettin Beyler 
burada 15 gün kalacaklar, bu müd
det zarfında mektepleri teftiş ede
rek imtiha,,larda bulunaca.klardır. 

ilk tedrisat umum müdıirü 
Ragıp Nureddin Bey 

Mumaileyhima dün maarif emanet.i
ne ııelerek me§gul olmutlar ve maa
rif mı.inj Muzaffer, maarif mlidhrü 

ınum maarif vaziyeti hakkında ma
lümat ve izahat almışlardır. 

Fuat B. yarın Darülfünunda ya. 
pılacak olan o\·tamektel> muallimliği 
imtihanlannda hazır bulunacaktır. 

Bu imtihanlar bir hafta sürecek ve 

türkçe, lisan, tabiiyat, riyaziyat 
gruplarından yapılacaktır. Hali ha
Zll'da muhtelif vilayetlerde birçok 
ortamektep muallimlikleri münhal 
lıolunmaktadır. Bu imtihanlara li•e 
ve ilk muallim mektef.i mezunları ı 
dahil olabilecek ve muvaffak olanlar 
bu münhallere tayin edileceklerdir. 1 
imtihana talip 120 ııençtir. 

Aldığımız maliimata nazaran, bu 
acne bütün Türkiye muallim mek· 
teplerinden 960 ııenç mezun olmak
tadır. Bu yekün mühim bir ihtiyaça 
tekabül edecektir. Hali hazırda mem 
leketimizde 14 ilin ilk tedrisat mual
limi mevcuttur. Yeni ve &'enç mual
limler mezun oldukGa eski ve menşe 
yi müsait olmayan ilk mektep hoca 

larının ta•fiyesi cihetine gidilecek
tir. Bu suretle kullanilan muallimler 
oldukca mühim bir yeküna baliğ ol
makta ise· de, ihtiyaç kar, ısında bun 
lar bizzarure istihdam edilmektedir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

ANKARA, 13 (Telefon) -
lktısat encümeni bugün kazanç 
vergisi layihası üzerinde tetki
katını ikmal etmiştir. Doktoı·
lardan alınacak vergiye ikamet 
gih ve muayenehaneleri icar 
bedelleri esas tutulacaktır. 

Çalgılı ve içkili mahallerin 
icar beflellerinin yüzde doksanı 
vergi olarak alınacaktır. 

Suale 
Cevap 
Maliye ve hariciye 

vekilleri mecliste 
izahat verecekler 
ANKARA, 13 (Telefon) -

Maliye ve Hariciye Vekilleri 
meclisin pazartesi in'ikadında 
Kocaeli meb'usu Sırrı Beyin 
sual takririne cevap verecektir. 
Mevzular kuponlar müzakere
sinin inkıtaı ve Cenevre içti
maıdır. 

iş Bankası 
Celil ve Kılıç Ali Beyler 

cenup ,ubelerini 
teftit edecekler 

Cel4l oe Kılıç Ali Beyl•r 
ANKARA, 13 (Telefon) -

İJ banka&ı müdürü umumisi Ce 
lal ve idare meclisi izaıından 
Kılıç Ali B.ler cenup şubelerini 
teftiş etmek üzere bugün öğle 
treniyle Adana'ya hareket et
mişlerdir. 

Celal B. Adana, Tarsus, Mer 
sin ve Gaziayintap şubelerini 
teftişten sonra Ankara'ya döne 
cektir. 

Millet Meclisi 
ANKARA, 13 A.A. - B. M;JJet 

Meclisi bugün Reiı vekili Refet Be
yin riyas.etinde toplanmııtır. Yeni 

meb'uılardan Halit (Bordur) v" Zi
yaettin (l.tanbul) Beylerin t~lılille
ri yaprlmış.lır. 

B. Millet Meclisi 1930 senesi teş
rinisani, kiınunucvvcl aylan hesaba~ 
tı hakkında Meclis hesapları tetkik 
encümeni mazbatası okunarak ka
bul cdilmittir. 

-----· 

Doktorlar Ankara'ya 
hey' et gönderiyorlar 

Dün hararetli bir içtima aktederek 
kazanç vergisinin 

yeni şekli etrafında görüştüler 

Muhtelif makamlara fikirlerini hulasa 
eden birer telgraf gönderildi 

Etibba muhadenet cemiyeti 
dün saat 13 te eski Türkocağı 
binasında fevkalade bir içtima 
aktetmiştir. İçtimaa cemiyet 
reisi Dr. Niyazi İsmet B. riya
set etmiştir. 

Ru:znamede tek bir madde 
vardı. O da kazanç vergisi idi. 

E-nelki reis, hey'eti vekile
den çıkıp, bütçe encümenine 
havale olunan yeni kazanç ver 
gisi kanunu projesini izah etti. 
Bunun doktorlar için çok ağır 
olduğunu, bir çok doktorların 
muayenehanelerini kapamak 
mecburiyetinde kalacaklarını 
söyledi. 

Bir çok hatipler söz aldılar. 
Bu vadide fikir ve mütaleaları
m söylediler.Yeni kanuna naza 

ran Türkiye şehirleri beşeve 
doktorlar ihtisas noktayi naza 
rından beş sınıfa taksim edil
mişti. Bu taksime nazaran, is
tanbul birinci sınıftır. Evvel& 
dörde ayrılan doktorlardau 
maktu bir kazanç vergisi alın 
caktır. Bu da biıinci sınıftan 
300 ikinciden 150, üçüncüden 
75, dördüncüden 25 liı·adır. 

Bundan sonra her doktorun 
muayenehane kiı·asıııın nısfı, 
ikametgah kirasının rub'u, var 
sa sayfiyesinin de kirasının 
rub'u ayrıca kazanç vergisi ola
rak alınacaktır. 

Bu mesele hakkında temasta 
bulunmak üzere Ankaraya gi
dip gelen Dr. Tevfik Salim Pş. 

(Devamı 6 ıncı salıiledt ) 

Türk sporculuğunun · 
yüzünü ağartan hadise 
Muhafız gücü atlı ve bisikletlileri 

13 günde şark 
ve garp hudutlarımıza vardılar 

13 gün evvel Ankaradaıı yo
la çıkaıı Muhafız ııikü atlıları 
ve bisikletçileri bugün haritada 
gösterilen yollardaıı geçerek 
biri garp hududumuzun kenar 
kalesi olan Edirneye, diğerleri 
de Şark hududumuz olan Kar
sa varmıt bulunuyorlar. On üç 
gün kadar kısa bir zaman için 
de Muhafız gücü sporcularının 
bilmedikleri yerlerden ve yol
lardaıı bir çok meşak ve me
zahime kartı koyarak başardık 

duduna uzanan ve varan bu 
İman Türk gyençliğinin üzeri 
ne aldığı vazifesi ne bahasına 
olursa olsun vaktinde ve tam o
larak yapan bir kudretin mev
cudiyetini göstermiş olmak iti 
barile bilhassa kayda değer 
görmekteyiz. 

, !arı bu gidiş Türk sporculuğu 

/Jir baba hrısmı ve üvey; otluau bir · ıçin iftihara değer yepyeni bir 
hadise teşkil etmektedir. Çelik 
bir kudret hamlesi gibi on üç 

Muhafız gücü Türk spor a
lemi içinde böyle biribiri peşin 
den yaptığı hareketlerle çokkı) 
metli bir rehber olmakta, Türk 
gençliğine azmin ve iradenin 
müşkül görünen her şeyi eriter. 
ne kuvvetli bir amil olduğunu 
misallerle göstermektedir. Bu 
münasebetle bu teşekkülün a. 

yatak.ta gôrdü v~ ikisini d~ bıçalıla d~-

Jilt. d~.'!'ik f'tti . 

[Yu••• polis haberlerimizde) gün içinde vatanın iki ayn hu- (Devamı 6 ıncı sahifede; 
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!\o : J2 Yazan: M. Faı111z 

Geç kaldınız, sinyor! 
Hemen yürüyünüz. Sarayın arkası
na giden nöbetçiler şinıdi dönerler 

Eleni dış bahçeye geçinceye ı -On ~itiyi ayrı_ ayrı sakla
kadar, büyük bir korku ve he- yacak yerım v~r, Sınyor! 
yecan içinde titremi,ti. - Prensesı derhal götür, 

Sinyor Kontarino'nun cesa- yerle,tir ve istirahatini temin 
retine hiç diyecek yoktu. et!. .. 

F ;ıı.tih gibi mağrur ve muzaf - Kendisini Haliç sahilin· 
fer bir hükümdarın sarayından de iki odalı bir eve götürece
kız kaçırmak kolay bir i! değil ğim, hiç merak etmeyiniz. Aziz 
di. kralımın yeğenini muhafaza et 

K'.>ntarino çok zeki Ye mü- mek lerehni tatımak, benim i-
debbir bir adamdı. çin iritilmez bir saadettir, Sin-

Y akalanmak ihtimali olsay· yor ! 
dı böyle tehlikeli bir ite girişir Kontarino, Eeleni'nin elini 
miydi? sıktı: 

Karanlık yollardan geçtiler. - Burada ayrılalım, pren· 
Ufak nöbetçi kapısmm önün ses! Sizi benimle beraber gö

de dolatan gölgeye doğru yü- rürlerse tanırlar .•. Hiriıto em-
rüdüler. rinize amadedir. Bir kaç gün. 

Sinyor yavaşca öksürdü. lük taharriyattan sonra orta-
Ve arkasından: -.. lık süt liman olacaktır. Ovakit 
- Hiristo .. ! sizinle sık sık temas eder ve o-
Diye seslendi. na göre hattı hareketimizi ta-
Eleni, k;apının önünde bir yin ederiz. 

başka nöbetçi ile karşılafmak - Bu müddet zarfında be. 
ihtimalini düşündükçe, kalbini ni hiç aramıyacak mısınız? 
sıkarak titriyordu. - Hiristo vasıtasile muhabe 

Hiristo, her ikisinin de mera re ederiz. Vaziyeti müsait bu-
kını izale etti: lursam, kıyafetimi tebdil ede-

- Geç kaldınız, Sinyor! Ça rek, sizi görmeğe gelirim. 
buk yürüyünüz .• sarayın arka- - Beni yalnız bırakmayınız, 
sına doğru giden nöbetçiler Sinyor! Biliyorsunuz ki, beni 
şimdi neredeyse dönerler.. hayatta himaye edecek sizden 

Sinyor, Eleni ile birlikte, ka- başka kimsem yok. Amcamın 
pıdan çıkarken, Hiristo'nun ku en aziz bir dostu idiııiz .. ! Beni 
lağına eğildi: ihmal etmeyiniz.. Bu geceki 

- Yalnız değilim, görüyor· fedakarlığınızı ölünceye kadar 
71 unutmayacağım ... sun ya .... 

- Yalnız değil misiniz? Hiristo neş'eli bir adamdı: 
- Ben de amcanızın en sa-- Y;avaş konut, Hiristo! 

Belki ağaçların kulakları var- dık bir köpeği idim, Kirye ! 
d Ben de hayatımı size siper ede 
ır ..• 

bilirim. Ben olmasaydım, Sin
Kapıdan çıktılar. 

yor cenapları saraydan içeriye 
Sağa sola bakınarak, bir kac bir adım bile atmağa muv;affak 

adım ilerlediler. , olabilir miydi acaba .. ?! 
Artık korkulacak bir şey yok Eleni, Hiristo'nun omuzunu 

ut. oktadı: 
gösterdiğin feda

karlıiı unutacak insanlardan 
değiliz •.. 

Tenha sokaklardan serbesçe _ Senin 
geçebiliyorlardı. 

Hiristo merakından çatlıyor 
du. 

Türk sarayından - hem de 
gizlice - giren bir adamın çift 
olarak çıkması nasıl mümkün 
oluı·du? 

- Yanımızdaki kadın kim· 
dir, Sinyor? 

Diye sordu. 
Kontarino: 
- Onu şimdi sana teslim e

decegim, dedi , sen kral (Kos
h.ntin) in en sadık emekdarla
rından birisin .• Prenses Eleni 
yi, şeytanın bile bulamayacağı 
biı· yerde saklayacaksın, anla 
dm mı? 

Hirı$to şaşırdı: 
- Peı-enses Eleni'yi mi de

diniz, Sinyor? Fakat o, hariçle 
ihtil3.ttan menedilmişti .. Ken
disini kapalı odadan bahçeye 
nasıl indirebildiniz? 

- Bunun hesabını sonra so
rarsın! Emin bir yerin var mı? 
Bana onu söyle! 

Papalık ve Katolık 
gençliği cemiyetleri 

VATIKAN, 12 A. A. - Vati
kan'ın daima mevcudiyetini tanımış 
olduğu katolik gençliği cemiyetleri
nin vaziyetinde hiç bir tebeddül hi
sıl olmamış olduğu ancak bundan 
ıonra bu cerrıiyetlerin doğrudan doğ 
ruya piskoposlara tabi olacağı be
yan edilmektedir. 

Fransada intihabat 
ıslahatı 

PARIS, 12 A. A. - Meb'usan 
n1ecliıi celse sonunda, intihabatın ıs
lahına dair olan takririn acilen mü
zakeresi teklifini 218 reye kartı 320 
reyle reddetmiştir. Bu netice, par· 
lam:ıntarizm rıc ktai nazarından, tnti 
h:1'>at~a tsl.:\hat icra"lı hakkında yapı 

la :ak her türlü teşebbüsün bu teşrii 
devre İıt'.:n kafi surette tehirine mua 
dildir. 

Mesai konferansı 
CENEVRE, 12 A A. - Mesai 

konfcran ı, konfeı·.:ıns i<lare mec!isi
r.e 193".:! sene~i i~fimaLıl"ı icin Ce
nc'1t"e'den ba~ka bir şehir intihap et
mek ~zre miittefikoın mezuniyet ver 
mi~tır. 

Kontarino, Hiristo'yu daha 
ziyade memnun etmek düşün
cesile, şu sözleri ilave etti: 

- Hiristo ! prensesin, senin 
gibi sadık bir adama daima ih
tiyacı vardır. Ven edik' e gider
ken, kendisine refakat edeceği 
ni ümit ediyorum. 

Hiristo sevindi: 
- Venedik'e gitmek .. Oh ya 

rabbi, bu ne saadet! 
Kontarino elile Hiristonun 

ağzını kapadı: 
- Yeter .. sonra konusuruz .. 

(Vilaherna) caddesinde~ doğ
ruca Halice ininiz! Allah sizin 
le beraber olsun, prenses! 

Sinyor Kontarino ayrıldı. 
Başka bir yola saptı ve kay

boldu. 
Hiristo, prenses Eleni'nin 

koluna girdi. 
Tenha ve ıssız yollardan Ha 

lice doğru inmeğe başladılar. 
(Bitmedi) 

Çin'in nüfusu 
NANKIN, 12 (A. A) - San>yi 

nezaretinin istatistiklerine nazaran 
Çin'in nufusu 474 miliyon 418 bin 

ki,iye baliğ olmaktadır. Çin arazi
sine merhut ak,.am nufusunun da 
bu yekUne dahil olup olmadığı ma

lıim değildir. Mamafih dahil bulun
duğu zanediliyor. 1910'da Çin'in 
nunfusu 331 miliyon 188 bin kili· 
den ibaretti. 

Bir gemi yangını 
RANGOON, 12 (A. A) - Li

manda demirli bulunan Chinavin 

isimli ine-ili~ vap!Jrunda sebebi he

nuz anlaşdamıyan bir yan~ın çıkmış 

ve ateş ancak bir saat sonra söndü. 

rülebilmi,tir. 6 rıhtım amelesi ve 6 

yerli yaralanarak hastaneye kaJdı. 

rılmıftll". 

Almanyada tahrikat 
BERLIN, 13 A.A - Dün Kas

sel' de -bazı karı,ıklıklar vuku bul
muş ve 3 kİ§İ ölmüştür. 

BERLIN, 13 A.A. - Dün Bre. 
mens'de yapılan nümayişler esnasın 

da 12 polis memuru ve birçok nü
rr..ayiıçi yarala.nmıtlır. 
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lngilterede siyasi vaziyet karıştı 
Lloyd George şimdiye 
gösterdiği muzahereti 

kadar amele 
terk edeceğini 

partis"ne 
söy!edi 

Tehdit! 
- -· 

Lloyd George 
işçi-liberal 

itilafını bozacak 

Dün<! z.:ıdar beraber giderlerken şim 

di karşı lcarşıya s:t-len Mac Donalci 

ve Lloyd GeorKe 
I 

Şimdiye kadar bir avuç fırlcasr 

jle Fdac Donald kabinesini mütead

dit defalar kurtaran Liberal fırkası 
lideri Lfoyd George nihayet, era~i 

vergisinde taJep ettiği tadilat kabul 
edilmediği takdirde, amele fırkasına 

göstere geldiği muzaheretten vAzge

çeceğini söylüyor. 

İngiJterede umumi vaziyete ba

kılırsa şöyle bir manzara görünür: 

1929 intihabında, muhafazakarları 

itsizlik mesele~ni balledememekte 

ittiham eden amde partisi kazanmış 

ve mevkii iktidara geçmi,ti. Fakat 
şimdiye kadar o da bu iıi hallede
medi. Buıı:ün lngilterede üç milyona 

yakın İtıiz vardır. Bu İfsİzler için 

hükumet bütçesinden tahsis edilen 
para, 1930---.Jt ıenesi için 140 mil· 

yon İngiliz Jiras1na, yani bütçenin 

altıda birine b•liğ oluyor. 

Bu vaziyet karıısında, Uoyd 

Georıı:e bundan Def ay evvel, itıizle
re İf bulacak muazzam bir nafıa 

pro~amı vücude getirmiıti. Halbu

ki, diğer tanııftan o zaman bütçesini 

yoluna koymaia uğratan M. Snow- j 
den hu projeyi reddetmiş ve fakat 
bütçe açığına kar•ı bir crazı vergisi 

koymuttu. O zamandan beri bu ver
gi etrafmda hayli mürekkep akıtıl

dı. 

Lloyd Googe eşki hezimetlerini 

!.;olay kolay hazmetmiyen devlet a

rla.ml~nndandır. Şimdi vergide tadi

lat yapılmasını İJtİyor. 

Liberaller noktai nazarlarında 

ısrar ederlerse, Muhrtfazakarlarla be 

raber hükllmet aleyhinde rey verdik

leri zaman, am~le partisine yol gö

rünecek demektir. Bu takdirde ise 

yeni intihabatı derpiş etmek lizım

drr. Yeni intiha.batta ise, muhafaza

ki.rların mevkii iktidara gelecekleri 

ve liberallerin hatta buırünkü kadar 
bile meb'us çıkaramıyacakları ,im

diden muhakkak olduğuna göre, 

Lloyd G1><>rge'ın tadilat talebinde 

ne dereceye k~d:\r ısrar edeceği kes 

tirilemez. 

LONDRA, 12 A.A. - Siyasi n

ziyetteki sükün kısa bir düddet de
vam etmiştir. Hükümeti iktidar mev 
kiinae tutan işçi-Liberal ittifakı fi
len bozulmuş bul·ınmaktadır. Libe
raller yeni emli.k vergisi aleyhinde 
bulunarak kanunun tadili hakkında 
bir t3:krir v'!rmİflerdir. Liberaller, 

bazı emlik sahiplerinin emlik vergi
sini deyin senetleri suretinde tediye 
etmekte olduklarını beyan ederek 
bir verginin iki defa tahsil edilme
mesi için bu nevi tediyatta bulunan 

ların bu tediyatlarını derpiş olunan 

vergiden tenzil edebilmelerine mü
saade olunmasını İstemektedirler. 

Hükümet bu tadilin hazineyi varida 
tının büyük bir kısmından mahrum 
edeceğini iddia eylemektedir. 

M. Snowden bu tadili kabul etme 
mekte ve hükümet bu bapta müsaa
daıta bulunduğu taktirde istifa ede
ceğini söylemektedir. Diğer taraf

tan liberaller de istedikleri tadilin 
e5asmda kat'iyyen müsamaha gös-

uc•~··· __ .,, 

0!':.ı::.w,~7: Dumergue 
__.... ·-

Yeni hayat 
Yeni sefir 

1 Dünden itibaren 

Amer:ka Hariciye nezareti, sefir
lerin terfiini yeni bir talimat~me· 
ye ti.bi tutmağa karar verdi: Selir
ler, ırönderildikleri memlekette A· j 
merik.a ticareti İçin ıösterebittlilde
ri muvaffakıyet nispetinde terfi ede j 
ceklerdir. Amerika ticaretine yar
d1m eden sefirler, çabuk terfi ede· i 
cekler, edemiyenler terfi edcmiye
yecekler ve hatta belki de tasfiyeye 
tabi tutulacaklardır. 

Amerika Hariciye nezaretinin, se 
firlerin muvaffakıyetleri için kabul 

ettiği bu yeni ölçü diplomasi meıJe. , 
kinde bir ir.kılap yapacaktır. Daha ! 
doğrusu belki de inkılap vücude gel 1 
miştir de Amerika hükümeti buna 

1 ti.bi olmaktadır. Bir zamanlar sefir· 
lerin muvaffakıyet ölçüsü, kurnaz. 
siy?.>et oyunu idi. HanJJ:İ st:
fir gönderildiği memleket hakkında 
gi2ll maliimat alır~ o memleketin 

aulet ricalini aldatabilirse, o sefir 
en çok muvaffak olmu' bir mümes
sil telakki edilirdi. 

Fransız sefiri, Alman sefiriJe, 
Rus sefiri lngiliz sefirile rekabet 
halinde idjler. Seksen sene evvel 
Mençikof ile lngiliz sefiri Strdford 
un mücadelelerini hatırlarız.. Napol 
yon muharebeleri sırasında Fransız 
sefiri Benedetti ile lngiliz mümes
sili arasında daha hararetli bir mÜ· 
cadde olmuıtu. Her memlekette 
büyük devletlerin sefirleri arasmda 
ki münasebet aynı ,ekilde idi. 

Devletleri bugün birbirine bağla
yan imiJ, siyasetten ziyade tica

rettir. Harpten şonra ve bilhassa 
iktısadi buhran had bir safhaya ırir
meğe b;qlayalr, büküınetler, entri
kacı ve rakıplerini atlatmakta ma
hir diplomatlardan ziyade, tüccar 

kafalı diplomatlar aramaya baıladı
lar. Bir kaç ay -evvel, küçük memle
ketlerden birinin mümeısili seri 
çekilmişti. Mümessilin daha yakın 
zamanlarda geldiğini bildiğimden, 
bu memleket tebeaaından olan bir 
zata sebebini sordum. 

- Geleli bir seneyi &'eçtiği hal
de bir ticaret iti yapmaya muvaffak 
olamadı, cevabını vereli. 

Demek yeni diplomattan bekle
nen, gittiği memleketle kendi mem
leketi anumdaki ticari münasebatm 
inkitafına hizmettir. Ve hakikaten 
de beynelmilel meseleler gittikçe 
mütezayit bir surette beynelmilel 
te1kilat ile görülmeğe ba,lanalı, ..,_ . 
firlerin manası kalmadı. Bu günkü 
beynelmiJet meselelerin hiç biri se
firler tarafından halledilebilecek it 
değildir. 

Yeni beynelmilel hayat sefiri ko. 
misiyoncu yapmıştır. Ve sefir de 
"ya bu deveyi gütmiye, yahut ta bu 
diyardan gitmiye" mecburdur. 

* ... 

Beynelmilel hava 
konferansı 

BOKREŞ, 13 A.A. - Beynelmi 
lel ha va konferansı mesaisini bitir

miıtir. Konferans, İtalya hava nazırı 
Balbo'ya bir altın madalya vermiş. 
tir. Konferans prens Bibesev'yi it. 

tifakla tekrar reis jnti.hap etmiıtir. 

Gelecek konferans eylülde Lahey'
de toplanacaktır. 1932 kilnunusani
sinde de Paris'te fevkaliıde bir İçtima 
aktolunacaktır. 

termek niyetinde değildir. 
Parli.mento muhafilinin büyük 

bir kısmı Parlilmentonun feshini 
memnuniyetle derpif etmektedir. 
Nazırlar ise bunu daha az bir hi
hifle telakki ediyorlar. 

Çünkü son zamanlarda yapılan 
kismi intihabatta muhafazakarlara 
verilen reylerin adedi artmıştır. Bina 

enaleyh parli.ıilentonun feshi ihtima 
li çok azdır. M. Lloyd George'in lı
koçya' dan alelacele avdeti, bir itilaf 
elde etmek için İfçi ve liberal rüesa 
arasında faaliyetli müzakerel.,.-de bu 
lunulacağını ve bu hususta her iki 
feyin yapılacağını göstermektedir. 

LONDRA, 12 A.A. - Edimburg' 
ta bir nutuk söyliyen M. Lloyd Ge
orge, amele hükümeti libe.-aller ta.
rafmdan arazi vergisi projesi hak

kında yapılmıı olan tadil tekliflerine 
muarız bulunduğundan dolayı önü
müzdeki hafta zarfında dahili siyasi 
vaziyetin vahamet kesbedeceğini 
beyan etmistir. 

alelade bir 
vatandaş oldu 
PARIS, 12 (A.A.) -Yann 

' 1 

··öyaset vezaifi

ni halefi ne de
vir ve teı !im 
ederek alelade 
vat;andaşları a· 
rasına karışa

cak olan Reisi
cumhur M. 
Doumergue , 

son defa olmak 
üzere nazırl~r 

meclisine riya-
set etmiştir. 

İçtimaın hitamında M. La
va!, inzivagahına çekilirken 
bütün memleketin teessüf ve 
teessürünü de birlikte götüre
cek olan M. Doumergue'e ;ar
kadaşları namına hürmet ve 
muhabbetle karışık olan mm· 
net ve şükran hislerini arzet
mittir. 

M. Downergue, kabine aza
sına her fırsatta teşriki mesai 
etmek suretile göstermiı olduk 
!arı muzaheretten · dolayı te
şekkür etmiş ve Fransa'nın mu 
kadderatı -hakkındaki itimadını 

bir kere daha izhar eylemiştir. 

PARIS, 13 (A.A.) - Fran· 
sız gazetelt:ri bugün Elysee' • 
den müfarakat edecek olan sa
bık Reisicumhur M. Doumer
gue hakkında takdirkar maka
leler neıretmekte, nıütarunı

leyhin siyasi hayattan kat'i su 

rette çekilmit olmasını hep bir 
den teessüf ve teessürle kilrfı

lamaktadırlar. 

Fransız bütçesinin 
açıkları 

PARIS, 12 A.A. - Bütçe hm. 
cindeki tahsisatların tanzimi mesele 

sinin müzakeresi esnasında Maliye 

nazırı M. Flandin ve bütçe nazn.-ı M. 

Pietri, 1930 hütçesi açıkları ile 931 

senesi için de.rpİJ edilmit olan açı- · 

ğın o kadar korkunç olmadığını, 

maamafih, bir takım ıslahat ve ten

kihat yapılmasını icap etirecek ma
hiyetle bulunduğunu beyan etmiı

lerdir. 

Bir banka iflas etti 
NIMES, 12 A.A. - istinaf mah

kemesi mahalli Gard Bankası dava· 
sında kararını vermiştir. Kararda, 

iflas bilinçosu hesaplarındaki bazı 

noksanlar dolayısile Bankanın tek

rar ihyasına imkan olmadığı g;öateril 

mekte ve mezkur Banka müflis ilin 

olunmaktadır. Bu karar üzerine Ban 

kan1n ortaklarından Gard iyan azası 

M. Mejean bütün vazifelerinden is

tifa etmiıtir. 

Almanyada son 
emirnameler 

BERLIN, 12 A. A. - Reichstac 
sosyalist cruba, emirnameler hak

kında baıvdöl ile cereyan etmekte 
olan müzakerata devam hususunda 

grup rüesasına salahiyet vermek i
çin bu sabah toplanmııtır. Grup mez 

kür müzalcerattan sonra Reichstag'. 
rn içtimaa daveti hakkında kat'i bir 

karar vermek üzere tekrar içtima e

decektir. Sosyalistlerden bir saat 
sonra Reichstag fırkaları reislerin
den mürekkep komisyon da içtima 

etmiıtir. 

lngiltere ihracatı 
LONDRA, 12 A.A. - Deniz a

tırı memleketler için Mayısta yapı

lan ihracat Ni ... n ayma niıpetle ı 

milyar 681 bin 139 isterlinır fazla
dor 
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Balıkesirde atyarışla 
BALIKESIR, 13 (A.A.) - Yarış ıslah encümeninin t 

tip ettiği ilk ve sonbahar koşularından birincisi dün muvaffa 
yelle yapılmıştır. 1000 metrelik tay koşusunda yedi tayd 
Mustafa Kemal Paşa, baytarı Kadri beyin seyyar isimli ta 
2000 metrelik ikinci koşuda dokuz attan Karacabeyli Nail ağ 
nın Derviş isimli atı, 2400 metrelik iiçüncü koşuda üç attan 1 
mirli Süleyman Beyin Non;a isimli İngiliz kısrağı, 3000 met 
lik tahammül koşusunda İzmirli Ali Beyin Hadit isimli ati 
birinci gelmişlerdir. 

60 kilo morfin musadere edildi 
ANKARA, 13 (A.A.) - Mayısın 26 sında Sirkeci istasy 

nuna gelen ekspresin kale arabasının hela ta•anı arasında ha · 
ten memleketimize ithal edilmek üzere getirilen 34 kilo morf 
kloridratın ve keza l haziranda yine Sirkeci Şimendüfer ist 
yonunda kaçak suretile ihraç edilmek istenilen iki hanı! der 
nunda 60 kilo morfin mi.ısadere olunmus ve mütecuirleri mı 
kemeye tevdi edilmiştir. , 

Yumurta büyüklüğünde do ,u 
KAYSERİ, 13 (A.A.) -Talas nahiyesinde bazı 

yumurta büyüklüğünde dolu yağmıştır. Zarar tetkik 
Yağmurlar fasılasız bir surette devam etmektedir. 

bağla 
ediliyo 

• • 
nızemnamesı Yeni mezarlıklar 

ANKARA, 13 (A.A.) - Mezarlıklar nizamnamesi bugii 
devlet şurasının heyeti umumiyesinden çıkını,hr. Bu nizam~· 
me bütün mezarlıkları belediyelerin idaresine vermekte ve A 
rnpadakiler gibi intizam ve inzıbat esaslarını havi bulunma~ 
tadır. 

Devlet Şı:rası inhisarlar kanunu tatbikatına ait nizamnalP 
yi de çıkarmıştır. Tütün inhisarı kanununa ve fındık i hracatı~ 
dair nizamnameler tespit edilmektedir. 

Beynelmilel parlementolar ittib.ad 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Her sene beynelmilel parli 

mentolar ittihadına iştirak için Millet Meclisinin yeni b<itçe>iııt 
tahsisat konacaktır. 

Oev:et bankası umum müdürü gehyor 
ANKARA, 13 {Telefonla) - Devlet Bankası umum müdiİ' 

rü Salahaddin Bey İstanbula hareket etmiştir. Salahaddin Bef 
lstanbulda be,, on gün kalacaktır 

Urfada trahom 
URFA, 12 - Urfa'da trahom 

hastal.ğı cünden cüne artıyor. 
Halkın en çok zarar gördüğü has

talık trahomdur. Buırün Urfada faz 
la para kazanan n iktısadi buhran 
dn zerre kadar müteessir olmayan 
yalnız göz doktorlarr Te bir türlü ic
rayı san'atten menedileıneyıtn göz 
mütetabbipleridir. 

Bu mütetabbipler hiç bir ilim ve 
san'at sahibi olmadrldarı halde dok
torlardan fazla göz tedavi ederler ve 
para kazanırbır. 

Çeşme ılıcalan 
IZMt R, 13 - Çe,me ılıcalarr için 

tetekkül edecek tirketin imtiyaz ha
ritasmı yapmak Üzere Ankara'dan 

bir fen hey'eti geldi. Belediye reisile 
fen hcy'eti Çeşmeye tetkikata gitti· 
ler. 

Bursadaki hadise 
BURSA, 13 (Hususi) - Üç ay 

evvel orta mekteple alika11 kesile.. 
ve fabrika amelesinden Edibeye be, 
rwkadaııyle taarruz eden lbrahim ve 

1 crkadatları haklarında Adliyece ta
kibat yapılmaktadır. Hadise bura
da teessürle kar,ılanınıştır. 

Tayyareciler konferansı 
BÜKREŞ, 12 (A.A.) -Bey 

nelmilel tayyareciler birliği 
konferansı mesaisine nihayet 
vermiıtir. Prens Bibesko itti
fakla birlik riyasetine intih;ap 
edilmiştir. Konferans birlik i
çin bir bayrak ihdasını ittifak
la kabul eylemiştir. Birliğin ge 
lecek kongresi eylul zarfında 
La Haye'de toplanacak ve ki-

\ nunusanide Pariste fevkalade 
bir içtima akteyliyecektir. 

Prens Bibesko gösterilen fa 
aliyetten dolayı kongre azası
na t~ekkür etmittir. Kongre 
azası tayyare fabrikasını gez
mek üzere Brashov'a hareket 
eylemişlerdir. 

Romanyada mahkum 
olanlar 

BÜKREŞ, 13(A.A.) -Diva 
m harp 1930 tefrinievvelinde 
meydana çıkarılan Sovyet ca
susu meselesinde zimethal olan 
kumandan Varzuu'yu 20 sene 
hidematı §akkaya ve askerlik
ten ihraca karar veuni§tir. 5 
müttehim 12 sene hidematı ş;ak 
kaye, 2 müttelıim 6 ve lO sene 
lere ve diğerleri de bir sene ile 
sekiz sene arasında muhtelif 
cezalara mahkfun edilmisler· 
dir. 7 m;aznun beraat eyle~iş
tir. 20 kişi gıyaben 15 sene ile 
20 sene arasında hidematı şak
kaye mahkum olmuşlardır. 

• 

Hilaliahmerin yaı-duııı 
ANKARA, 13 (A.A.) _,,, 

Hilaliahmer cemiyeti AmasY' 
Burdur, Ceyhan ve İzmir sef 
lipzedelerine sırasile 500, 2ooO 
1683, 5000 lira nakten ve geo' 
Burdur seylipzedelerine 246! 
lin kıymetinde etya dağıtınsl' 
suretile yardımda bulunmuttıı' 

Bundan maada cemiyet, J(t 
maliye kazasında en yaşlı fef 
zullah ağaya 250 lira ve tzıııi· 
rin en yaşlı kadını Fatma Ha' 
nıma da 360 lira vermiştir. 

Romanya kabinesinde 
BOKREŞ, 13 A. A. - Kabirı" 

sarayda kralın riyaseti altında tol" 
lanmııtır. içtimada kralın parli..,.. 
toye. beyannamesi okunmuftur. 8" 
yannaıne., parl&mentonun y~z def~ 

reyi içtima'1eıindeki faaliyetinin '' 
na hatlarını çizmektedir. Bunu iP~· 
le2.kip her nazır kendi nezaretiıı' 
fa-ıliyeti hakkında izahat verıni~tir· 

Kabine içtimaı iki saat sürmİİI' 
tür. 

M. Brüning reisicürrı~ 
hur nezdinde 

BERLIN, 13 A.A. - Reisiciifll' 
hur M. Hindenburg ba,vekil r.'· 
Brüning'i kabul etmittir. Ba,vc~J 
Chequers seyahati hakkında ..,.is•· 
cümhura izahat vermittir. 

Bu izahatı müteakip dahili si)'.
ıet görüşülmüıtür. 

Fransada komünist 
nümayişleri 

ROUBA1X, 13 (A.A.) _... 
Roubeix havalisinde komünist· 
ler tarafından büyük bir nüııı•· 
yiş yapılmı,tır. Bir süvari taıcı 
mı, saat 21 de nümayitçilert 
hücum mecburiyetinde kahnıt· 
tır. Nümayİfçiler, süvarileri" 
üzerine şişe ve tuila atmışlar· 
dır. Bu çarpışma saatlerce de
vam etmiştir. Nümayişçiler el• 
!erine ne geçirebilmitlerse hel' 
sini polislerin üzerine atmakt• 
devam etmişlerdir. Bir çok pO'" 
lis yaralanmış 4 nümayişçi te~ 
kif edilmiştir. Nümayişçiler sıı 
vari takımının hücumünü sek· 
teye uğratmak maksadile k•I· 
dırım taşlarını sökmüşler ve sO 

kak başlarında barik;atlar yap• 
mışlardır. Zabıta, sokaklar~ 
nümayişçilerden tahliyesi işio• 
ortalık aydınlanıncaya kad_ar 
geri bırakmağa karar verını• 
tir. 

Bir Romen filosu 
Yunan sularında 

ATINA, 12 AA. - Bir Rom•~ 
filosu, dün PhalCres limanına geJfl'lıt 
tir . 
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Kaçakçılık yapan bir morfin fabrikası dUn kapatıldı 
Ekononıi 

Balkan tütün konfe-

Vllligett~ 

Demiryollar ~I 
B~lediyede 

Hayvanlar için Soruyoruz! 
Bu sıcak mevsimde 

Boğazın serin hauasına 
can atanlar, bu gaz da 
Büyükdereye haylı rağ
bet göstriyorlar. Bu raj
beti gören bazı müteşeb
bisler otobüsler tedarik 
ederek bahalı taksi oto
mobil/erile rekabete baş
ladılar cıe filhakika ucuz 
müşteri götürdükleri için 
halktan otobüslerine bü
yük bir rağbet gördüler. 

ransı bu ay toplanıyor 
Ancak konferansın ne gün topla
nacağı henüz tesbit edilmedi 

Balkanlar tütün konferansı bu ay ret odası çok ıüzel ve memleket ı-

içinde ,ehrimizde toplanacaktır. 

Konferansın inikadı için bir tArih 
teıbit edilmemiıtir. Yunan ve Bul
gar murahha~ları geldiği zaman içti
malara başlanacaktır. 

çin fayd•lı bir t~ebbüse giritmitti. 

Bu teşebbüs F ort otomobillerinde 

Türk halı]arının kullanılmasını te

min içindi. 

Yeni şekil Vilayete 
bildirildi 

Devlet Demiryolları ve li
manlar müdüriyeti umumiyesi 
nin ilga olunduğu dün vilayete 
bildirihniştir. 

Bunlardan Demiryolları in
taat itlerine Nafia Vekaletine 
merbut Demiryolları müdüri
yeti umumiyesi bakacaktır. Li
manlar da buraya merbut ola
caktır. İşletme işi de İşletme 
umum müdürlüğü ünvanını a
larak, doğrudan doğruya Na
fiaya raptolunmuttur. 

Ceneral Dolara'nın 
çalınan halıları 

CeneraJin halılarını satın alan 
dükkancılar beraet ettiler 

Muhtelit mübatlelt> komisyonu muş. Vefatından bir müddet sonra 
sabık reisler!nden müteveffa Cene- I kava11 Marko, hepsini birer ikişer 
ral Dölaranın 20,000 lira değerinde okutmuş. 

olduiu iddia edilen !Mzı halılarile Diier tahitler, halıların hakiki 
gümüş takımları çalınmıth. Bunları kıymetleri hakkında müspet malô-
çalan cenerahn kavaslığrnı yapan nıat verememişlerdir 

Belediye mezarlıklar 
yaptıracak 

Belediye hayvanlar İçin de me
zarlıklar yaptırmağa karar vermi,. 
tir. Olen hayvanlar §ehrin haricinde 
tayin edilen yeı·lere gömülec~klerw 

dir. Bu ııibi mahaller dört duvar ile 
kapatılacak, harice hayvan gömül. 

miyecektir. Belediye baytar müdür
h.iğü hayvan me-zarhklarınrn nere
lerde tesis edilmesi lizım gelecegi 
hakkında tetkikat yapmaktadır. 

Yeniden lüks otomobil 1 

geldi mi? ' 
Balkan tütün konFeransında tü

tün ticaret ve ıanayiinde Balk~nla

n alakadar eden bilcümle mevzular 
üzerinde görü~ülecektir. Fakat bil
hassa } . tina konferansında da mev

zuu bahsolan, fakat bir şekli halle 
raptedilemeyen Balkanlarda tütün 
tahdidi meselesi üzerinde görüıüle

cektir. 

F ord'un 1 atanbul fabrika11 müdür 

lüiü bunu timdilik yalnız lstanhul

da monte edilen otomobiller için 

muvafık gönnüt ve mer~ezi umumi

nin reyine müracaat etmİtlir. 

Şubeleri teff · ş 
Defterdar Şefik B., dün Ma

liye şubelerini tefti, etmiştir. 

Bir memura işten 
elçektirildi 

Marko isminde biri olduğu anJa.ş:d- Müddeiun1umi iddianameıinde 

mış ve ikinci cezada görülen muha- maznunların halıları hırsızlık mal 

keme neticesinde Marko hapis ceza- olup olmadığını tahkik etmedikleri-· 

Dünkü cazetelerden biri bc-lc-di- 1 

yenin tek taksi talimatnaınesi.nin 
tatbikinden sonra bazı yolsuzluklaı· 

olduğunu, yeniden memleketimize 

birçok lüks otomobil ııirdiğini yaz.ı- ı 
yordu. Dün belediye reis n1uavini 

Hamit Beyden bu meseleyi sorduk. 1 

Bize dedi ki: 

Ancak insanior fazla 
pa.ra kazanmak meylin· 
den kendilerini kurlıra
madıklarına göre, bu 
otobüsler tıklım tıklım 
yolcu alıyor. Büyükdere 
yolu İse hem dardır, hem
de bir çok noktalarında 
teHikeli iğuicaçları var
dır. 

sına mahkiim olmuıtu. ni ileri sürerek tecLiyelerini İstedi. 

Yaptığımız hususi tahkikata na

zaran, evvelce tütün ziraatimizi tah
dit ettiğimiz için noktai nazarımız 

tahdidin aleyhindedir. 

Adil Bey Londraya 
gidecek 

Osmanlı Bankası hey'eti umumi

yesi hu ayın 23 ünde Londrada top

lanacaktır. Borsa ve Osmanlı Banka 

sı komiseri Adil Bey bu içtimada bu 

]unmak üzrre yakında Londra'ya ıi 

decektir. 

Maliye hey'eti teftitiyesi bir 
müddetten beri Defterdarlıkta 
teftitat yapmakta idi. 

Markonun çaldıiı halıları Abdü
laziz ve Murtaza isminde iki tüccara 

sattığı teabi.t edilmi• 'Ye hunlar, h1r~ 
sızlık malı bile bile satın almak cür

mile Ağırceza mahkemesine sevke

dilmiılerdi. Dün bunların muhake
mesine başlanmıı ve bir celsede in · 
taç edilmittir. 

Hey'eti hakime, halaların meıruk 

mal olduğunu bilerek satın aldıkları 
hakkrnda delail olmadığından her i
ki maznunun da beractlerine karar 

Bankalada merhun 
tütünler 

T eftİ§te bazı memurların va 
zifelerini sui istimal ettiği gö
rülmüf ve görülen lüzum üzeri 
ne bir tetkik memuruna işten 
el çektirilmiştir. 

Posta 
Tütün inhı ar idareıi bankalara 

merhun tütünlerin mubayaası ıçın 

faaliyete devam ebnektedir. Maa
mafih şinıdiye kadar hiç bir müesse

ı.enin tütünü ... nubayaa cdilmemiıtir. 

o o ••• .... ...... Elbirliğile baıarılan iş 

Kambiyo Borsası 
~-~ 

!sterlin 1030 Kuron 15,94 

inhisar hey'eti yalnız Hüseyin· 

Beyin tütiin1erinj muayene etmiş

tir. lnhisar idaresi Hüseyin Beyle 

tütünlerin fiati üzerinde anlaşacak
lır. 

Dolar 0,47,25 Şiline 3,36 

Fraak 12,06,00 Pc:ıeta 4,68,50 

Liret 9,02,00 R. mark 1,99, 12 

1 4,20 FrankB. 3,39,12 _z_ıo_ı __ -=-=~ 

Akalliyet hastahaneleri 
Ticaret kastile teşekkül ve tees

süs etmiş bütün müesıese ve Jİrket
ler TicarE:t odaalna kayıt olunmağa 
mecburdur. Fakat ekalliyet hastane 

lt!ı· i timdiye kadaı bu kaydın her ne
denıe haricinde kalmı~lardır. Bun
lar fikri ticaretle tt-ai. edildiğin-• ve 
bir_., tico:ret müesses• olduklarına 

nı>zaran, Oda~·a kaydedilmeleri lü
•umlu ırörülmektedir. 

Otomobillerde türk 
halıları 

Bundan bir müddet evvel Tica~ 

Öleceğini bilen 
adam kim miş? 
Beşiktaşta Muradiye mahal

lesinde Dergah sokağında 66 
.umaralı hanede oturan 67 yaş 

larnıda arabacı Kara Mehmet 
Efendinin , gördüğü bir rüya
dan sonra mezarını hazırlattığı· 
nı ve ertesi gün ölerek bir gün 
evvel açtırdığı mezara gömül- . 
düğünü yazmıştık. 

Beşiktaşta Akaretler cadde
sinde kahvecilik eden arabacı 
Kara Mehmcdin kardeşi Ali Ef 
diyor ki: 

- Biraderim 68 yaşında idi. 
Ve harbi umumiden evvel ara
bacılık yapardı. Harbi umumi
den sonra ..rabacılığı bıraktı. 
Kendisi şimdiye kadar teehhül 
etmiş değildir. Birlikte oturu
yorduk. Kardeşim daima mide 
sinden şikayet ederdi. Fakat 
gazetelerin yazdığı gibi dört 
gün evvel değil, üç ay evvel öl
dü. Mütedeyyin bir adamdı, ve 
herkese iyilik ederdi. vefatın
dan bir gün evvel gayet İyi gö
rü~tüğü Dolmabahçe Taltsim 
su yolcusu Ali Efendiye kah
vede tesadüf etmiş, mezar ha
zırlattığını söylemiş ve bize de 
vasiyetini söylemi~ti: "Ben Ö

lürsem Yahya Efendi dergahı
na defnedin., demişti. Zaten bi 
zim orada aile kabristanımız 
vardır. Ve vasiyeti mucibince 
kendisini oraya defnettik. Ölü 
münden evvel artık doktor ge
tirilmemesini ve öleceğini söy
lemişti. Fakat biz yine doktor 
getirtmiştik. Doktorlar muaye 
ne neticesinde sui hazimden ve 
fat ettiğine dair rapor verdiler. 
Kendisi uzun müddet evinde 
yatmış değildir. Daima ayakta 
g~·zer ve sol<ağa çıka.-dı. 

Su yolcusu Ali Efendi de di 
yor ki: 

Kara Mehmet Ef. ile. gayet 
İ:ı; i tanışırız . Bundan üç ay ev
vtl kahvede otururken yanıma 
geldi. ve bana: "Ben Yahya Ef 
mezaı·lı~ından geliyorum me-• ' 

Drahmi 3ti,41 _P_e_n;:g_u_ı-:'-:-7-::o'-:6_2 

Frank 1. 2,43, 12 Ley 79,32 
----:-:--::-

Leva 65, 10 Dinar 26, 70 ------ -----:-::-:--
Florin 1,17,30 Çcrvoneç 1088 

Borsa 
harici 

r 

' 
~ ='°="'== ......... 

A.ltıo 9tl7,00 
Mecidiye 53,75 
Banknot 261,~ 

E•ham ve Tahvilatın nevi 
lıtlkrazı dahili 
DUyu1111 mııvahhade 
ikramiyeli Demlryolları 

Cemiyetler 

96 
63,00 
4,00 

Esnaf cüzdanları 
Müddetin temdidi 

lazım geliyor 
Esnaf cemiyetlerine mukay

yet esnaf ve san'at erbabı bu a
yın 15 ine kadar muayene cüz
danlarını almak mecburiyetin
dedirler. 

Fakat adetleri elli bini bulan 
bütün esnafa bu kısa müddet 
zarfında cüzdanlarını tevzi he
men hemen imkansız bulun
maktadır. 

Bunun için Ticaret müdüri
yeti muayenenin bu aydan son 
ra yapılması için Belediye ile 
temasa giriımittir,. 

Büyükdere otobüsleri 
Taksimden Büyükdereye otobiis 

işletilmeğe baı1anrnası üzerine, şeh
rin diğer semtlerindeki otobüsçüler. 

arabalarını daha kazanch olan bu 
mıntakaya gehrmektedırler. Bur ad~ 

yolun istiabından fazla otob_üs i,!e: ı 
meai belediyenin nazarı dıkkabnı 

celbetmiştiı·. Belediye yeni yapmn~- ı 
ta olduğu otobüsler talimatnamesın 

de mintakalardaki otobüs adedini 
tesbit edecektir. Kadıköyde 30 oto
büs itleyecektir. 

Gömülcüne mübadele 
müşavirliği 

Gömülcüne tali mübadele 
komisyonu müşavirliğine tayin 
edilmiş olan sabık mübadele 
müşaviri Fuat Bey dün yeni 
memuriyetine başlamak üzere 
şehrimizden Gömülcüneye ha
reket etmiştir. 

zarımı hazırlattım, dün akşam 
rüya gördüm, yarın öleceğim. 
rüyamda bana "git, kabrini ha
zırla., dediler, ben artık ken
dimden ümidimi kestim ve me 
zarımı hazırlattım.,, demişti. 

Bu söz üzerine benden ayrıl 
dı. Sonra işittim ki vefat et-

m1ş 

' 

Paket postahanesinin posta 
idaresine devrinden sonra itler 
bozulmu§ ve binlerce paket yı
ğılıp kalmı§tı. Muayene yeku
nu bir aralık 6000 i bulmuştu. 
Her gün yeni gelen paketler bu 
yekt'.inu biraz daha kabartıyor
du. Nihayet posta ve gümrük 
idarelerinin müştereken aldık
ları tedbirler sayesinde geçen 
bir buçuk aylık miiddet zarfın 
da bütün stoku muayene edile
rek eshabına teslim edilmiştir. 
Dün günlük paketler de sürat
le muayene edildiğinden mua
yene heyetleri boş kalmışlar
dır. 

Bu neticeyi alan gümrük ve 
posta baş müdürleri mütekabi
len yekdiğerini tebrik etmişler 
dir. 

Hicaz ile kıymetli 
mektup muamelab 
Hicazla şimdiye kadar kıy-

metli mektup teatisi yapılma
yordu. Tarafeyn arasında ha
sıl olan son anlaşma üzerine 
posta kişelerinde Hicaz ıçm 
kıymetli mektup kabulüne baş 
lanmıştır. 

Tapuda bir veda 
İktisat Vekaleti ziraat müs

teşarlığına tayin edilen Tapu 
müdürü umumisi Atıf B. vila
yetler Tapu müdürlüklerile 
tehrimiz Tapu mudurine ve me 
mur arkadatlarına bir veda ta
mimi göndermiştir. 

Bir çocuğu beygir 
çiğnedi 

Kuleli mektebi hademesin
den Ahmet ağa dün bir beygire 
binerek Talim hane caddesin
den geçerken, 12 yaşında Ab
dullah isminde bir çocuğu çiğ
nemiş, çocuk ülllitsiz bir halde 
zükur hastahanesine nakledil
miştir. 

1 Küçük Haberler 

Büyükderede yüzme 
havuzu yapılıyor 

Şirketi Hayriye halkın Boğaziçi
ne rağbetini artirmak için, Biiyükde 
rede hükümct konağı önündeki kı
sımda büyük bir yüzme havu;ıu ve 
sahilde bir eğlence yeri ve gô\z.lno 
yaptıracaktır. 

Denizde sahilden itibaren 15 
metre ilerisinde ve 50 metre uzunlu 

ğunda bir tahtaperde çevrilecektir. 

Sahildeki arazi Mustafa Arif Bry 
namında bir zata aittir. Burası 5 s«>

ne müddetle isticar edilmiştir. De
nizde ve karada büiün tesisat bir ay 

zarfında yapılacaktır. Havuzda muh 

telif yarışlar ve yüzme müsabal<ala

rı tertip edilecek, deniz ve ger.c mü
samereleri verilecektir. inşaata ya
kında başlanacaktır. 

Kong·e 
Süleymaniye Terbiyei Bedenhıe 

Yurdundan: Yurdumuz umumi k~n 1 
gresi 19 haziran cuına sabahı ıa~t J 

J O da Yuı-dun Şehzadebaşı Letafet 
Apartımanındaki binasında alıte-:5i

leceğinden bilUınum azanın te~rifle
ri rica olunur 

Dinlenen tahitlerden antikacı Al· 
her Ef. bildiklerini şöyle anlattı: 

- Ceneral Dölara, halıya çok me

raklı idi. Nerede kıymetli bir halı 

ııörse hemen kapatırdı. Ben birkaç 
defa kendisine halı sattıfım isin e
vindeki halıların hepsini bilirim. 

\·erdi. 

Avukatlar içtimaı 
kaldı 

Avukatların kendilerine tarhedil

mek istenen senevi 300 lira ka:ıanç 
vergiaine itiraz ve bu husuıta icap 
eden teşebbüsatta bulunmak üzre a

zadan bazıları tarafından verjlen tak 

rir Üzerine dün baroda bir içtima 
aktedileceiioi yazmıştık. Baronun 

- Kaç parça halısı vardı? 
- Tamam 43 parça ... 

• içtimaı dün yaprJamamııbr. Önü-

- Ne cins halı jdj bunlar ... 

Kördea, Utak, Buhara, Tebriz, 
Sine, daha birçok çe~itlerden halı 
vardr. 

Benim sallıinn halılar o kadar 
kıymetli deiildi. Bir taneıini 20 li
raya almıftım. 

- Sonra kaça sattınız cenerala? 
Gülerek: 

- Y elmit liraya yan.İya elli lira 
kazandim ... 

Okunan evraka nazaran ceneral 

hu halı ar'f spanyadaki Bar sel on mü 
zesine h'!diye etmek üzre toplryor~ 

müzdeki sah ıünü yapı]acaktır. 

Tahliye edildi 
Agopyan hanındaki ittial facıain

nın mes'ulleri film komisyoncusu 

Emil lstelyanos, Yorgi lstelyanos 
biraderlerle çırak Yaninin dün Ağır 
cezada muhakemelerine devam edil
mit, fakat belediyeye yazılan tezke
reye cevap ırelmediği için muhalı.e
nıe diğer bir güne bırakılft"u~hr. 

Mahkeme dünkü celsede mevkuf 
bulunan Emil lıtelyanosun 2000 li
ra kefalet verelıildiii takdirde tahli
yesine karar vermiştir. 

Afyon kaçıran bir 
f ahrika kapatıldı 

Elyevm fabrikada 700,000 lira 
kıymetinde mal vardır 

Sıhhiye ,.eı.aJeti müfettişleri bü- ı Nihayet lsmail Hakkı Bey Eyipte 
yük bir afyon nıürekkebatı kaçakçı· Taranta efendinin bu itle menul ol
lıiını meydana çıkarınıtlardh·. duğunu ve birkaç ırün evvel 300 ki-

Cenevre'de toplanan afyon mürtk Jo morfini kaçırttığını teıbit ~tmi§
kebatı tahdidi konferanıında eczayı tir. Bundan üç &Ün sonra Sirk~ci is:
muhaddirenin, yani morfjn, ~roın tasyonunda kaçırılmak istenen 65 

ve pantapan gibi afyon mürekkeba- kilo morfin ve eroin yakalanmış ve 

tının, hiç bir veçhile gayri ıncşru bunun da ayni müesseseye ait olrlu-

şekilde harice çıkarılmayacağına ğu anlaşılmıttır. Birkaç gün ıoı ı ra 
dair tekrar taahhüde giriıilmiitİ. gene Sirkeci garında, Ü4:erlerinde 

Sıhhiye vekaleti de öteden beı·i 

bu jıe verdiği ehemmiyeti bir kat 
daha artlırmıftır. Veki.let son defa 

eczaneler nıüfetti~i l ımail Hakkı 
Beyi afyon mürckkebatı kaçakçıl : i;ı

nı takibe ınemur etmiştir. 

1 smail Hakkı Bey bu İte büyük 
bir ehemmiyet vermiş, diğer t;ı;r~f

tan Sıhhiye vekili Refik Bey de bu 
işle bizzat metırul olmaia başlamıı-
tır. 

Sahte sergi madalya
ları meselesi 

Geçen nüshamızda Londrada açı
lan 930 ticaret ve sanayi sergisine 
ait madalyaları taklit etlenler bulun
dugunu ve bunlar hakkında pol.sçe 
tahkikat yapıldıiını yazmıştık. An
cak polis bu •ahtekarlığı yapanlar 
hnkkındaki tahkikatını tamik i ı in, 

şehrimizde bu nevi işlerle nıeşgul 

olanların da malUmatlarına ınüraca
at etmek lü:ıumunu hissetmiştir. Ma 
lümatlarınn müracaat edilenlerden 

biri de M. Kalvo Koreıti'dir. Polisin 

maJün1atına ıniiracaat ettiği bu ze

vatın sahtekarlıkla alakadar olma
ları 18zım gelmiyeceğine göre, M. 

Kalvo Koresti'nin de ifadesi alın

makla berabeı· bu işle alakadar oldu 
ğu zehabının tevellüt edemiyeceği 

bedihidir. Diier taraftan M. Kalvo 

'"Ed. ' " d b 1 ·· ırne ye amgaaı u unan uç ba-
vul şüphe Üzerine açtırdmıı ve için 

de 8? kilo morfin ve eroin bulun
nıuştur,. 

Bunun Üzerine Sıhhiye vekileti
nin emrile içinde 700,000 lira kıyme 
tinde.ki 1400 kilo mal olduğu halde 
Eyipteki fabrika kapatılmııtır. 

Aldığımız malümata nazaran, 
Taranto efendi de bu vaziyet kar,ı
sında vekillet aleyhine dava ikan1e 
ebnİftİr. 

Maarifte ------
ihraç meselesi 
Tıp Fakültesinde 
bugün görüşülecek 
Tıp fakültesinden ihraç edi-

len müderris Rasim Ali Beyin 
ev~akı emanetten fakülte riya
setıne gönderilmiştir. Tıp fa
kültesi meclisi müderrisini bu
gün içtima ederek bu meseleyi 
yeniden tetkik edecektir. 

Fakültenin bu müderrisi ih
raçta ısrar edeceği zannedil
mektedir. Eğer vekalet Rasim 
Ali Beyi fakültede ipkaya ka
rar verirse, fakültedeki diğer 

· müderrislerden bazılarının is
tifa edecekleri söylenmektedir. 

bize gönderdiği bir mektupta diyor 
ki: 

ile münaseba;cm olmadığı gibi bu 

serginin ınadalyl\lar:nı da hayatımda. 
'"Kırk senelik eski. bir hankacı ve hiç gönnemit ve bu hususta hiç bir 

tüccar sıfatıyla ar4cdcrim ki şimdi- müesseseye ne madal .,.a teklif elmi§ 

v~ kadar Londra'ya ait hiç bir sergi 1 ne de venniıimdir; 

'. 

- Böyle bir şeydt:n haberinıi.:ı 
yoktur. Vaziyetin dereceyi sıhhatını 
ııınlaınak için tahkikat yaptıracağız. 

Muhasebei hususiye 
hey'eti fenniyesi 

Muhasebeyi hu•usiye hey'eti fen
niy~i de belediye fen müdüriyetine 

raptedilmittir. Mezkur hey'eti fen
niye dün belediyeye tatınnuşlır. 

Metruk bir rum 
mezarlığı 

Kadıköyünde altı yol ağzın
da bir Rum mezarlığı vardır. 
Bu mezarlığa takriben kırk se
nedenberi ölü gömülmemiştir. 
Bundan on beş sene evvel de 
bu mezarlığın caddeye isabet 
eden kısmına 1 7 dükkan ve bi
na yapılmıştır. 

Yeni Belediye kanunu met
ruk mezarlıklara vaz'ı yet et- 1 
mek hakkını Belediyelere ve
rince, İstanbul Belediyesi de 
diğerleri meyanında bu mezar
lığı da almak istemitlir. Bun
dan te1'şa düşen Rum kilisesi 
ve mütevellileri Belediye aley
hine dava ikame etmitlerdir. 

Bu davanın rüyetine yakında 
ba,lanacaktır. 

Cuma tatili 
Berberler yeni bi: 

formül buldular 
Berberler cemiyeti hey'eti 

idaresi cuma tatilinin temini 
için yeniden faaliyete geçmiı
tir. Cemiyet hey'eti idaresi haf 
ta tatili için yeni bir forml: 1 

bulmuştur. Berberler cuma gü
nü öğleden sonra ve cumartesi 
öğleden evvel olmak üzere bir 
tatil şeklini münasip görmekte 
dirler. Bütün berber esnafı bu 
yeni şekle razı olduklarına dair 
İmza verdikten sonra, millet 
meclisine müracaat edilecek
tir. 

Cemiyet hey' eti idaresi dün 

Belediye bıı otobüsler 
için bir talimatname ha
zır/ayar. Otobüsün sahip
leri bu talimatnameye 
göre keyiflerin~ göre faz 
la para ve yolcu alama
yacaklar, Lakin talimat· 
name çıkıpta tatbik mev
kii ne konuncaya kadar 
otobüs sahipleri istedik
leri gibi hareket etmek
te serbest bulunuyorlar. 
Şu halde talimainatnam 
çıkıncaya kadar yolcula 
her hangi '.bir tehlikay 
karşı sigortasız bulun 
maktadır. Acaba o vakt 
kadar bir kaza o/urda 
bir çok canlar yanarsa 
"Ne gapalım, talimatna 
me daha çıkmamıştı,. m 
denilecek? Bu suali be 
lediyenin bu işle alaka 
dar makamına 

Soruyur .. 

Tahlisiye muhasebec 
Ankaraya gitti 

Tahlisiye idaresi muhas 
müdürü Nazım Bey dün A 

raya gitmiştir. Mumaileyh 
karada bulunan idare um 

müdürü Necmettin Beyle 
likte, idarenin kat'i büt 

mecliste müzakere edilir 
Ankarada kalacaktır. 

bunun için bir içtima yap 
ve bazı mükarrerat ittihaz 
mittir. 

Berberler mektebi 
Berberler cemiyetinin be 

mektebi gelecek ay batında 
risata başlayacaktır. 

Bakırköydeki Zincirlikuyu caddesi bir to 
deryası halini almış ve bu tozlar bütün 

Bakırköyüne yağıyormuş ! 

ne hal un çuvalına mı girdiniz? 
Yok canım Bakırkö:;üne gitmiştik 

caddesinden şöyle bir dolaşllk, geldik / ' 
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\Zc Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 ,. 1400 n 

1400 " 2700 n 

AN aylrğı 

.lır; .. .. 
- -· ·-00 Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti &'e<;en nuohalar 10 kuruf 
· ·. Gazete ve matbaaya ait itler 

IE 0 müdiriyete müracaat edilir. 
1 Gazetemiz il&nların mea'u)iyetini 

bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 24 

en az 16 idi. 
• y• Bugün ruzgar poyraz. 
'"Hava açık. 

z--------------~~~., ugfa:ır~ 
Deliler 

gli. Rivayet ediyorlar ki deliler 
tanbulda serbest geziyorlar
ş .• Hatta bu yüzden Bakır 

jl "! hastane idaresini muaheze 
,_..,ıyorlar .. 
;iı Benim o hastane ile münase
• tim vardır Bu münasebet 

] li olduğum için değil oranın 
y' eti sıhhiyesinde yakınla

' bn bulunduğu için.. Onların 
tar na arasıra söylediklerinden 
Y dımda kaldığına göre, Timar 
ün nenin hasta kadrosu tatgın 
«:t' halde imit. Zaten eğer bir 
eli gönderildi de kabul ede
~dilerse onun yatağını panıi if olarak kiraya verecekdeğil 

' ya .. Timarhane bir deli ile 
dolar ae botanır Onun için 

o bu işiTımarhanenin yetme 
ı ~:ine ha:nlediyorum. Bunun 
lcııebı acaba delilerin artması 
lindır? Bence hayır.. Deliler 
•r .madı, delilik çoğaldı .. Eski

'1 akıllı zannettiğimiz nice
in deli olduğu anlaşıldı. Kor 

ı yorum ki fen ileriledikçe ya
l marazı ketfedip ilacını bula 

' ,dıkça delilik dairesi genitli
uc:ek ve ya.vat yavaş hepimiz 

laireye gireceğiz. 
dBenim bu meselede hayreti 
ı 1 mucip olan ıey delilerin ser 
ıçe gezinmeleridir. Biz ki 

eYa akıllıyız .. İstanbulda, oto 
ıbil dilenci, kuduz köpek, 

ulıvelere giren azgın manda, 
.. keaici, toz dumandan ser

' ı gezemiyoruz! .. Şu deliler-
·1'1 birini bulsak da nasıl ser

; gezebildiklerinin sırrını öğ 
ıse'<. ! • 

t·ı\ı;ık saçık resimler 
; gönderen kariime 

11Tam 24 kuru~ pul parası ve
lı ~k !lönderdiğiniz açık saçık 
umlı m'!Cmualara tetekkür 

/~rim. Vakia bazı gazeteleri 
1ıstehcendir diye kapatırken 

ıt: ·rupadan gelmiş açık saçık 
~.imli mecmuaların satılması
'' müsaade etmek arasında bir 
'·at var gibi görünüyor .. Fa-

Arif Niyui Bey daha iki ay 
evvel kadrodan çıkarılmıftı. O 
zamandan bu zamana kadar da 
it bulamamıftı. Bir gün biriktir 
diği paralardan cebinde son yir 
mi bet kurut kald.:ğı sıralarda, 
avare avare sokakta dolaşıyor
du. 

lstanbulun lokantacıları in
safsızdır. Camekanlarına en iş 
taha aver yemeklerini sıralar
lar. Mutfaklarından en nefis ye 
meklerin kokuları çıkar. Arif 
Niyazı Bey zil çalan karnına 
meram anlatmak için: 

- Ne olursa olsun, dedi, bir 
lokantadan içeriye daldı. 

Garson derhal koıtu. Takım 
getirdi, liste getirdi: 

- Beyim, bugün pilicimiz 
nefistir. Getireyim de bakın, 
batka lokantalarda bulabilir 

• • . ? 
mısınız .. 

- Getir bakalım .. 
Garson gittikten sonra, Arif 

Niya~i Bey listeye bir göz att. 
Piliç 45 kuruş .. 

- Beyim, bir zeytin yağlı 
enginarımız var ki .. 

Zaten olacak olmuıtu: 
- Getir bakalım .. 
Ve Arif Niyazi Bey ilive et

ti: 
- Bir kadeh te şarap getir. 
Enginardan sonra mükem

m ..... bir makarna, ayni zaman
da bir kadeh şarap daha, çilek 
ko1XJpos tusu ve... kahve .. 

Arii Niyazi Bey cebinde 
son kalar paketten son sigara
yı tellendirip kahvesini içtik
te'l •v<"' ga.~soı. gel& ve he
sap çıkardı. YekUn: 15 te gar
son dahil olmak iizere 165 ku
rut. 

Arif Niyazi Bey cebindeki 
yirmi bet kunıtu çıkardı ve gar 
sona uzatarak dedi ki: 

- Al yavrum, bu senin hak
kın .. Sen bana patronu çağır •. 

Garaon gittiği zaman, Arif 
Niyazi Bey patronun uysal bir 
insan olması ihtimalini hesaba 
katarak, bu itten sühuletle SiY 
rılacağını dütünüyordu. 

Az sonra lokanta sahibi gel 
di. Bet suratlı, çatık katlı, iri-

kat sizin de görmüt olacağınız 
veçbile bu mecmualar, (çıplak 
lık) ismindeki yeni tıbbi ve iç
timai bir cereyanın propagan
da vasıtalarıdır •. Amma bu fi
kir doğru mudur? Onu bilmem 
yalnız kat'i olarak sizi temin e 
derim ki - bir müddet sonra 
(ne kadar olduğunu kestire
m~m) - medeni dünya dediği 
miz ilemin mensupları hiç de
ğilse zaman zaman ve mekin 
meki.n bu çıplaklığa revaç ve
receklerdir .. Ve zannediyorum 
ki eğer sağ kalırsak bize de bu 
hal pek batmayacak.. Misali 
meydanda bundan 25 sene ev
velki kendi resminize, deniz ha 
mamları ve mesirelerin resimle 
ri ile bu senenin resimlerini 
yan yan getirip bakınız ki.fi .. 
Azizim İnsanların hayat kay
guları o kadar çoğaldı ki kim
senin ayıp mefhumunu düşün· 
m"ye vakti ve hsli kalmadı. 

FELEK 

.. Etlebf Romarı : 9 

Bürhan Cahil 
:ebeli Lübnanda, Berutta ı kıtınca haricin müdahalesile 
unan Fransız müeueseleri, cezadan, tazyikten kurtulmak

! .ıctepleri; konsol~sha?eleri, 1 tır. Bu arzu bilhaua son za
<&tanelerı bu ha vahde bır fran manlarda çok ileri gitti. Cahil 
n~fu~u tesis için _çalışırken bedevi sandığımız bu aşiret re

ndılerıne en müsaıt yuva o- isleri her vasıtadan istifade ede 
ak bu aşiretleri bulurlar. rek ecnebi hükumete el uzat
:r yıl takım takım misyoner mağa titap ediyorlar. · 
bu aşiretlerin arasında dola Genç erkanı harp çok iyi tet 
tArih ve asarı atika muta- kik ettiği vaziyeti arkadaıları

sıaı altında sürü sürü frenk na anlatarak onları bu münaae 
Balebek harabelerini gez- betlere vakıf etmek isteyordu. 

·k bahanesile bu havalide, Emir çavuşuna odasından 
yhler, Kabilelerle temas e- harita çantasını getirmeıini 
·ler. söyliyerek devam etti: 
Ve bütün bu kartılıklı anlaş 
tlar hep bizim aleyhimizde
·. Frenkler bu cahil arap ıü
lerini avlamak fikrindedir. 
ı şeyhlerin, reislerin maksa 
da her han~i bir me>elede sı-

- Size bunların mevkilerini 
harita üzerinde göstereceğim. 
Anlıyacaksınrz ki Şamdan, Ha 
lepten Süveyşe kadar devlet 
kuvveti olan sahil mıntakasına 
hemen hemen müvazi olarak 

yarı bir adamdı. Öyle ki Arif 
Niyazi Bey, onu görünce, zih
nen söylemeğe hazırlandığı 
şeyleri de unuttu. 

- Beni mi çağırdınız efen
di? 

- Şey .. çağırmak haddim de 
ğil.. Fakat ben cüzdanımı evde 
unutmutum, dalgınlık bu! Her 
kesin başına gelir. Onun ıçın 
müsaade ederseniz, paranızı ak 
fama veririm. 

Patron şu cevabı verdi: 
- Ben öyle şey anlamam a

zizim. Şimdi bir polis çağırı
rım, ona meram anlatırsınız. 

- Peki, beni polise verin, 
ehemmiyeti yok. Fakat polise 
verirseniz, paranızı sağlam ka 
zığa mı bağlamış olursunuz.? 

Patron dişlerini gıcırdattı ve 
yumruklarını sıktı. Fırtınanın 
kopmak üzere olduğunu anla
yan Arif Niyazi Bey: 

- Belki bir yumrukta çene
mi kırabilir.in. Fakat bu suret 
le de paranızı almış olmazsınız 
ki .. O zaman polis beni yakala
yacağına sizi yakalar. İyisi mi, 
siz bana müsaade edin de, pa
ranızı akşama getireyim, dedi. 

Birden lokanta sahibinin yü 
zü güldü: 

- Seni polise vermiyece
ğim, çeneni de kırmayacağım. 
Adamlarımdan biri bu gün has 
talandı. Mutfakta iş var. O işi 
yap. Yemek parasını bağıılaya 
cağım. Fakat akşam sekizden 
evvel seni bir yere koyvermem 
ha! ••. 

Arif Niyazi Bey ne yapsın? 
Razı oldu . 

Kendisini mutfağa götürdü
ler. Bir yığın bulatık tabak 
gösterdiler: 

- Şu önlüğü de tak da elbi
sen kirlenmesin, dediler. 

Arif Niyazi Bey önlüğü tak
tı. Bulatık tabakların muhtevi 
yatını tenekeye botatmağa bat 
ladı. Bu sefer içeriden aşçı başı 
kızdı: 

- Ulan ,bu herif artık yağ
ları tenekeye mi döküyor? de
di . 

Hiddetle geldi: 
- Be adam, sen hiç lokan

talarda tabak ta yıkamadın mı? 
Şu pancar artıklarını buraya 
koy. Kemikleri turaya koy, on 
!ardan bir etauyu daha çıkar. 
Yetil nlatayı ıöyle.. budala 
burasını damat patanın yalısı 
sanıyor. 

Arif Niyazi Bey tarifi veçhi
le, saat sekize kadar çalıttı. Ta 
bakları yıkadı. Fakat midesi de 
adam akıllı bozulmuıtu. Beda
va da olsa, artıkların da iltihak 
ettiği bir yemek yediğini dü
şündükçe, içi allak bullak olu
yordu . 

Saat sekizde İş bitince, önlü 
ğü attı: 

- Benim iş biti, gidiyorum, 
dedi. 

Fakat bu sefer patron gene 
yakasını bırakmadı. Gülümse
yerek yanına geldi. 

- Yok, dedi, o kadar çalış
tın ve yoruldun. Akşam yeme 
ğini ye de öyle git! Garson! E
fendiye bir et suyu getir .. Bak 
bakalım, daha ne istiyor!. 

kuvvetli atiret kolları yer tut
mutlardır. Bu vaziyetin asker
likçe ne kadar teblikeli otduğu 
na fÜphe yok değil mi? Türki
ye bir Avrupa devletile muha
rebe edecek olsa sahilleri müda 
faa edecek filo olmadığı için bü 
tün Akdeniz sahillerini beğen
diği yerden bombardıman ede
bilecek .. Bu hücumu da Anado 
lu kıyılarından ziyade Süriye 
sahillerinde yapmayı tercih e 
decek .. Çünkü avrupalı bilir ki 
Süriyede mamurelerin bir kaç 
kilometre gerisinde türke düt
man ve onun her zaafından is
tifade eden müselli.h kabileler, 
atiretler vardır. Berutta, İsken 
deronda patlıyacak bir ecnebi 
topu ti. ' Deyrizordaki at'ap ka 
bilelerini türke karşı ayaklan
dırabilir. 

Emir çavuşu haritaları getir 
mitti. Yüz batı Celal günlerce 
Üzerlerinde tetkikat yaptığı bu 
paftaları açarak atiret kuvvet
lerinin mevkilerini birer birer 
işaret etti. 

Kilis, Ayın tap gibi Türk bel 
delerinin yakınlarına kadar ge-
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iktisadi bahisler 

iktisadi sukutun Türkiyeye tesiri 
iV 

iktisadi sukut yakında bitecek mi? Yakında iktisadi itila 
başlıyacak mı? 

Cihan iktisadının aldığı inkitafa göre bu suale kolay kolay 
evet demekte tereddüt etmek lazımdır. 

İktisadi sukutun Türkiyeye tesiri nedir? Bundan Türkiye 
ne kadar müteessirdir? Cok mu? Az mı? 

Bir bakışa, Türkiye-;.in buhrandan çok müteessir olması 
lazımdır. 

Ziraat memleketleri •anayi memleketlerine nazaran buhran
dan daha müteessiı·dirler. Sebebi sanayi memleketlerinde, truşt, 
kartel, gibi monopol teşkilatları var, mamul fiatlarının fazla düş 
mesine mani oluyorlar. 

H.,lbuki ziraat memleketlerinde böyle teşkilatlar yok, mah-
sul fiatları ala bildiğine düşe bitiyor. 

Son cihan fiatları şöyledir: 
Zirai nebati maddelerde fiatlar yüzde 40-60 düşmüştür. 
Zirai hayvani maddel~rde filltlar yüzde 20-30 düımüştür. 1 
Mensucat ham maddeJerinde fiyatlar yü-zde 50-70 düşmüş-

tür. Halbuki: 
Sanayi maddelerinde çubuk demir son asgari fiyattan ancJk 

yü::.de üç düşmüştür. 
Alelumum sanayi mamulatın son asgari fiyattan yüzde 2 ila 

10 düşmü~tür. 
Türki)e zir.ı.at memleketi olduğu için buhrandan çok müte

esııir olması lazım iken nasıl oluyor da Garp derecesinde buhran 
duymıyoruz. Bu enteresan meselenin izahı ıudur: 

Ziraat memleketleri arasında farklar vardır. Ziraat memle
ketleri var ki çıkardığı ham madde, ihtiyacı ve satılma kabiliyeti 
azalmış mamullerin imaline yarar. Mensucat gibi. Onun için pa
muk, yapağı gibi mensucat imaline yarıyan ham maddelerin fi
yatları çok düşmüştür. Ve bu maddeleri çıkaran ziraat memleket 
leri daha çok zarardadır. 

Diğer taraftan öyle ziraat memleketleri var ki, bunun aksi
dir. Yani çıkardıkları ham madde, ihtiyacı çok azalmıyan, sa
tılmak kabiliyeti çok düşmiyen mamullerin imaline yarar. Siga
ra, çukulata gibi. Bu sebepten tütün, fındık gibi maddeleri çı
karan memleketler ·en az zarar edenlerdir. 

İtte Türkiye ikinci neviden bir ziraat memleketi olduğundan 
dolayıdır kı, Türkiyede buhran Garptaki kadar hissedilmiyor. 
Türkiyenin esaslı ihracatı: \ 

54 milyon lira tütün 
15 milyon lira üzüm 
1 O milyon lira fındık 
6 milyon lira yumurtı 
5 milyon lira incir 
5 milyon lira afyon 

Y ekWı 95 milyon lira 

Dır ki, ihracatmızıı;ı yarıdan fazlasıdır. Bundan başka ikinci 
derecede ihracatımızı tetkil eden beheri bet milyon kıymetinden 
az 1 S nevi ziraat mahsulü var.dır. - Kuş yemi, keten tohumu, ve 
saire - Bütün ihracattmızın yüzde 87 sini tutan bu 21 nevi zi
raat mahsulünün ne c.iban ihtiyacı ve ne de iştira edilme kabili
yeti çok dü,memiştir. 

Türkiyenin ziraat memleketi olmasına rağmen diğer ziraat 
memleketleri kadar, hatta sanayi memleketlerinden bile az buh
randan müteessir olması bu sebeptendir. Yoksa Türkiye sade 
pamuk, yapağı, buğday gibi dütilk fiatlı maddeler ihraç etseydi 
ve ihracatının büyük kısmı bu maddelerde terekkup etseydi buh
ran bizi kavururdu. 

Bugün kambiyo müşkülatımız yoksa, İftira kabiliyetimiz 
Garptaki kadar dütmemişae, ihracatımız İngilteredeki gibi dört 
te bir sukut etmemit ise, para ve it sahalarımızda garptaki ümit 
siz haller yoksa, bütün bunları şaz vaziyetimize medyundur. 

Likin dikkat etmeliyiz. Bu vaziyet bizi bir sıcak - tatlı re
havete gaketmemelidir. Düşünmeliyiz ki, rakiplerimiz artıyor. 
Tiitün bir çok yerlerde ekilmeğe baflandı. İtalya, Rusya, Alman
ya bu meyandadır. Bütün Şark tütünleri dolayısile mutazarrrr o
lacaktır. Fındık İspanya'da ltalyada mütemadiyen ıslah ediliyor 
Üzüm, büyük sermayelerle, temiz şeraitle itleniyor. Yukarıdaki 
altı esaslı mahsullerimizin üçünden bahsettik. Diğerlerini de zik
redebiliriz. 

Su halde biz de mahsullerimizi ıslah etmeliyiz. Büyük ser
may~ ile çalıımalıyız, maliyet fiatlarımızı kasmalıyız. Garp, 
Türk mahsulünü almağa mecburdur zanniyle i.tıl kalırsak bu
günkü inhiaarlı faikiyetimizi tehlikeye düşürürüz. 

Elbette bir gün cihan buhranı bitecektir. Fakat o zaman ci
han inkişafı ve yer yüzünün mislini görmediği cihan rekabeti 
ba,lıyacaktır. Bu rekabette sür'atli, temiz, ucuz mal veren ka
zanacak, vermeyen altta kalacaktır. Bu ihtimali nazarı dikkate 
alması iktiza eden Türk ziraat ve ihracat alemi, şimdiden gele
cek rekabetin politikasını ve teşkili.tını hazırlamalı ve işe baıla
malıdir. Zira cihan kıvranıyor, ve biz nisbi bir sükun içindeyiz. 

lip dayanan bu dağınık kuvvet 
ler, hiç bir zaman dıwbte ciddi 
bir sadakat göstermemif, bila
kis her fırsattan istif,.de ede
rek Türk köylerini tal.i,n etmif, 
Türk postalarını vurll'Iİ.ı! aşiret 
lere mensuptu. 

Sonra asıl mesele bunların 
bazan birleşip devlete karşı a
çıktan İsyan etmeleri gaile çı
karmaları ve devletle adeta mu 
harebe etmeleridir . 

En yakın (Havran isyanı) 
bunun taze bir misalidir. Hükü 
met Havran isyanını bastır
mak için iki fırka asker gönder 
meğe mecbur olmuı ve niha~t 
iş gene af ve sulh ile bittikten 
başka yeni yeni i~tiyazlar da 
verilmiş tir,. 

Yüz batı Celal asabileşmiş
ti. Haritaları top!arken alnı bu 
nışarak ilave etti: 

Müderris: Nizamettin Ali 

maz. Arkadaıları merak ve hür 
metle onu dinliyorlardı. Müla
zım Rifat: 

- Çok doğru yüz başım, de
di. isyan eden kabile affa uğra
dı mı çek yakasını. Gelecek se 
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ne gene bayrak kaldırır. 
Genç erkanı harp başını sal 

ladı: 
- Mesele affetmekte, harp 

etmekte değil. Prensipte! de
di .. Bir devletin hudutları için
de kendi öz nüfusu kadar kala
balık bir başka millet olursa o
na hususi bir idar~ vermek ve 
onu mümkün olduğu kadar öz 
vatan hesabına emzirmek la

l zımdır. Biz aksine yapıyoruz. 
I Ana vatanı bu bizden olmayan 

türk olmayan ham topraklar 
hesabına emiyoruz. 

Yüz başı Celil hepsine ayrı 
ayrı bakarak ili.ve etti: 

- Ve netice itibarile arka- - Hepimiz Türküz, bulun-
daşlar, İş nihayet bir türk ve a- duğumuz diyar çorak arap çöl
rap meselesidir. Biz onlan ken !eri ... Burada niçin bulunuyo
dimizden farzediyoruz. Onlar 1 ruz. Arap kabilelerinin muhte
arablıklafını bırakmıyorlar. Ve 1 mel hareketine meydan verme· 
bizim buşekil idaremizde hiç ınek için.. Halbuki düşünün 
bi.- zaman onları bize ısındıra- Türkiyenin hududu burada de-
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Yeni şekil 

Soldan sağa ve gulcardan 
aşağı 

1 - Temiz (3) Duy&'u (3) 
2 - Pey&'amber (3) Yükıelı (3) 
3 - Nota (2) Hicap (2) Sual 

(2) Uzağa işaret (2 

4 - Baıton (3) Ben (3) Zehir 
(3) 

5 - Kedinin düşmanı ( 4) Zehir 
(4) 

6 - Süal (2) Nota (2) 
7 - Ev (4) Yaz haşereıi (4) 
8 - Edat (3) Patlayan ıey (3) 

Madeni İp (3) 
9 - Nota (2) Jçilecelı şey (2) 

Köpek ( 2) Uzağa ipret ( 2) 
10 - Deri (3) Kabul etmemek 

(3) 
11 - Kör (3) Göz renıi (3) 

Yeni n~şrigat 
Sorgu 

Geçen sene Adliye vekiloti tara· 
fından Ankara Hukuk mektebinde 
Afırceza müddelumumilerine veri
len kurslardan Vaııfi Raıit Beyin 
ceza muhakemeleri ••ulü kanunu
nun Uıtbikat v.e aakkiae ait vermif · 

oldufu 8 ders Ankara Hukuk mek
tebi tarafmdan butınlmıtlıt. 

§ Vasfı Raıit Bey'in maznunun 
sorgu&una dair Adliye cerideoinde 
intiıar etmit olan güzel bir tetkiki 
de ayrıca kitap şeklinde çıkmıtbr. 

Fran11z "VOISIN" markalı, 18 

bey&'İr kuvvetinde, 7 kitilik bir li
muzin otomobili 

SATILIKTIR 
Beyoğlu, Ayazpata'cla, Japon ıefa
rethaneoine oaat 10 ili. ı3 araoında 

müracaat. 

Dalyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki
ralıktır. Derunundakllero 

mil raca at 

T.c-.ret işleri umum mü · 
dürlü~ünden: 

• 

30 ikinci teşrin 330 tarihli ka 
nun hükümlerine göre tescil edil

miı olan ecnebi ıirketlerindeo (Ak. 
ıie Eleakabet Em. Z. Sviçero Bcrg
nıngs Antröpriı - Aktieselolıabet 

Em. Z. Svitzer'ı Bergninga • Entre 

priıe) ıirketi bu kerre miiracaatla 
Türkiyedeki mua.melabna nihayet 
verdiğini bildirmit olmalıla mezkur 
şirketle alô.kıısı bulunanların şirkete 

ve icabında latanbul mıntaka.>ı Ti· 

caret müdürlüğüne müracaat eyle . 
melcri ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Terelıeıine mahke 
mece vazıyet olunan müteveffa dok 

tor Alber Bel1ar efendiye ait olan 
bir adet elektirikle tedavi makinesi 
ıehremaneti Sandal Bedeıteninde 11 
h;ıziran 931 perıembe tarihinden iti
baren teşhir edilerek ıs haziran 93 \ 
pazartesi günii saat 13,30 da açılı 

artırma suretiyle satılacağından ta
lip olanların mahallinde hazır bulun 
maları lüzumu ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra Memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
füruhtu mukarrer bir rey& &'Ölı bey
gir 17-6-93ı Çarıamba günü saat 
10-12 raddelerinde At pazarında bil 
müzayede satJacağından taliplerin 
.mahal ve zamanı mezkü.rde memuru 
mah•uauna müracatleri ilan olunur. 

lstanbul 8 inci icra Memurluğun 
dan: Bir deyniıı temini iıtifaıı zım
nmda paraya çeYrilmeı.İne karar ve

rilen iki sandık Avrupa Sabunu Sir
keci' de Sanasaryan hanında 17 / 6/ 
931 tarihine müoadif Çarfamba gü
nü saat 12 den 2 ye kadar furuht e
dileceğinden taliplerin m1halli mf!z 
küre memuruna müracaatlan ilin o
lunur. 

6 Metro boyunda, 1,40 
metro eninde bakır çivi ile 
perçin olmuş ve derununa ma· 
kine konulması mümkün bir 

Motör Teknesi 
ucuz fiatla satılıkbr. Taliple· 
rıa Taksim, Cihangir'de 9 
numeroda Graham otomobil 
garajına müracaatları. 

ve 

Sigortalarınızı Galata.da Ünyon hanında kiio 
ÜNYON SIGORTASINA yapbrınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

maymız. Telefon: Beyoğlu 2002 

liğ, Şaında, Kudüste değil. Cid 
dede değil. Medinede değil ti 
Y etnen çöllerinin müntehasm
da, Aden sahillerinde bitiyor 
ve Anadoludan çok büyük olan 
bu sahada ı>ir tek Türk köyü 
yoktur. 

Genç süvari zabiti haykırdı: 
- Ah şu hilafet, dedi. Batı

mızda canlı felaket!. 
Yüz başı Celal gülümsedi: 

- Evet ,dedi. Bat ağırtan 
bir taç! Fakat biz kendi nokta 
mızdan vaziyeti tetkik edelim. 
Devlet İşi büsbütün başkadır. 
Cih~nın milliyet politikası üze 
rinde yürüdüğü bir devirde biz 
hali. alemi islama hükümran 
olmaktan bahsediyoruz. Ara sı 
ra Afrika cenubundaki müslü
man İngiliz müstemlikelerin
den, F astan, Cezairden, Hind is 
tandan, lstanbula hey' etler 
gelir, ora islamlarının sadakat 
ve ubudiyetini makamı hiiafete 
arzederler. Biz bunlardan deh
şetli mağrur oluruz. Onları ni
şanlara, atiyelere gark ederiz. 
Sanırsın ki bir kolumuz Hintte 
bir elimiz Afrika.da oldukı;a ki. 

inat bizden çekinir. 
Arkadatları gülüyorlardı. 

Genç erkanı harp devam et
ti: 

- Halbuki, ben öyle zanne
diyorum ki Avrupa devletleri 
ara sıra bu hey' etleri mahsus 
toplayıp gönderiyorlar. Tek 
biz fU din politikasına devam 
edelim diye; onlar görüyorlar 
ki biz hilafet hesabına koca A
rabistanı besleyip duruyoruz. 
Anadolu köylüsünden kestiği
miz parayı Şam, Mekke yolları 
na döküyoruz. Hicaz Şimendi
feri için verdiğimiz milyonlar 
Türk vatanına bir santim faide 
vermemek üzere bu kum çölle
rine saçılı:uştır. 

- Ya Aynizzübeyde suları 
ianesi! dedi mülazım Rifat! 

- Bu da şimendifer gibi. 
Kastamonuda Türk köylüsü 
vergisini vermek için bakracını 
satar. Hükumete o parayı geti
rir, Araba hoş görünmek için 
su yolu; demiryolu yapar. 

- Nankörler, diye bağıdı 
Süvari mülazıll\ı Enver. 

IDevamı var) 

, 



MİLLİYET 

Alman Yanings 
etti? 

aktörü Emil 
sinemaya nasıl intisap 

Ailesi - çocukluğu - maceraları - hayatı 
ı:'.mil Y annings 1886 tem

muzunda Nevyorkta Brocklyn 
da doğmuştur. Babası mutfak 
takımı İmal eden bir fabrikatör 
dü. Kendisi de Amerika'da, fa 
kat Alman ana ve babadan doğ 
muştu. Emil on yaşına geldiği 
,zaman, anası hastalandı ve dok 
tor İsviçreyi tavsiye etti. O va 
kit bütün ailenin hayatı değİf· 
ti. Emilin karısını pek seven ba 
bası, işlerini bırakarak, karı~•· 
ve dört çocuğu ile beraber 
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(Werner, Emil, Walter ve bir 
kız) tereddütsüz Avrupaya git 

1 ti. Werner Yannings şimdi 
Şanghayda mühim bir ihracat 
tüccarıdır. Walter Berlinde U
fa film müessesesinde senaryo 
lar yazıyor. Hemşiresi Silezya' 
da bir hakimle evlidir. Baba.sı 
ölmüştür. Fakat anatı berha
yattır ve Berlindedir. 

Zürih'te geçen iki seneden 
sonra aile nihayet İsviçreyi ter 
ketti. Emil'in babası Almanya 
da Gerliz' deki ecdadının mali
ki.nesine gitti. Bu seyahat E
mil'in muhayyelesinde çok bü 
yük tesir bıraktı. Muhtelif şe
hirlere uğradıkça, çocuk kendi 
sini büyük adam hissetmeğe 1 
başladı. 

Bu tarihte Emil'i üç şey cez 
bediyordu: Tiyatro, orman, de 
niz. O tarihte büyük kardeşini 
bahriye zabiti olan arkadaıla
rından biri ziyaret etmitti. Bah 
riye üniforması Emil'in çok ho 
şuna gitti. O da artık mealeği
ni İntihap etmiı bulunuyordu. 

On dört yaşında iken bir 
gün biriktirdiği paraları, elbise 
sini ve bir kaç tiyatro kitabını 
yanına alarak babasının evin
den kaçtı. Üçüncü sınıf bir bi
let alarak Hamburg'a gitti. O
rada hareket edecek ilk vapur
da İ! bulabileceğini zannediyor 
du. Ve hakikaten de vapurlar
dan birine kamarot muavini o· 
!arak angaje edildi. Memnun
du ve kendisini yüksek istikbal 
!erin yolu üstünde görüyordu. 
Fakat mutfakta kendisine pa
tates soydurmağa başladıkları 
zaman, inkisara uğradı. Bilhaa 
sa arkadaılık edeceği tayfalar 
haşin ve küfürbaz insanlardı. 
Herkes kendisine emrediyor· 
du. Bir dakika nefes aldığı yok 
tu. 

Uykusuz bir gece, Şiller'in 
bir kitabına dalmıştı. Sarhoş 
bir tayfa, uyuyacak yerde ki
tap okuyan çocuğu gorunce, 
alaya başladı. Sonra da elinde
ki kitabı alıp, pencereden deni 
ze fırlatttı. Emil ağlamağa baş 
ladı. Tayfalar uyandı ve çocu
ğun daha bir kaç kitabı olduğu 
nu öğrenince, tutup hepsini de 
denize fırlattılar. 

O zamandan itibaren Emil 
lıu hayattan tiksindi ve vapur 
İngiltereye uğradığı zaman, 
bu yabancı memlekette ne ya-

Emil 
pacağını bile dütünmeksizin, 
vapurdan kaçtı. 

Londra sokaklarında işsiz, 
güçsüz hayli kara günler geçir 
di. Tam bugünlerde, babasının. 
İsviçrede tanıdığı dostlarından 
Albert Ballin' e rast geldi. Bu a 
dam Hamburg ~ Amerika kum 
panyasımn müdiri idi. 

Hallin, Emil'i perişan kıya
fetle Londrada görünce f&Jırdı 
ve hatladıktan sonra çocuğu 
Almanyaya gönderdi. 

Emil babasmm yanına dö
nünce, artık okumaktan başka 
bir şey düşünmiyordu ve mo
del bir talebe olmuştu. Fakat 
tatlı aile hayatından pek çabuk 
usandı. ona heyecan lazımdı. 
Heyecanı evde bulamayınca, 
baıka yerde aramağa başladı. 
Şehrin tiyatro rejisörlerinden 
birini tanımıştı. İstediği kolis
lere girip çıkıyordu. Az sonra 
bütün artistlerle ahbap olmuş
tu. Netice şu oldu ki, şehirde 
tiyatro mevsimi geçip te aktör 
ler, turneye çıkınca, Emil de 
beraber gitmek istedi. Bu su
retle gene hiç bir şey söylemek 
sizin, ailesini ikinci defa terke
diyordu. 

Emil haftada takriben bir do 
lar kazanıyordu. Bazan da faz· 
la bir iş verilmişse, daha ziyade 
kazanıyordu. Yavaş yavaş ta
bii istidadı görünmeğe başladı 
ve hakikaten şayanı hayret bir 
sür'atle tiyatroculuğu en kü
çük teferrüatına kadar öğren
di. En tecrübeli aktörler bile 
bu istidadı tasdik ettiler. Bü-

-"' l 

Yanings 
tün rolleri ezberlediği için, haa 
ta aktörlerin yerine oynardı. 

Bir gün belki çok çalıştığın
dan ve yahut iyi beslenemedi
ğinden hasta düştü. Bunun ü
zerine trup müdirine artistler 
gibi muntazam maaş verilmedi 
ği takdirde, bu işi bırakacağını 
söyledi. Çünkü kendisinde bir 
artist olmak kudretini duyuyor 
du. 

İyilettikten iki gün sonra 
Gardelegen tiyatrosunda bir 
jön premiyeye ihtiyaç olduğu
nu İşitti ve derhal trene bine
rek Ol'aya gitti. 

Tiyatro müdiri, gelen deli
kanlının çehresinden bu İti ya 
pabileceğine hükmederek, ken 
disini tecrübe etti. 

İbsen'den bir kitap alarak, 
bir kaç satır okumasını istedi. 
Emil gösterilen yere baktı ve 
müdire okısmı ve isterse deva
mını ezberden okuyabileceğini 
söyledi ve okudu. Öyle ki, mil
dir kendisine bütün dı·amı yu
karıdan afağıya okuttu. Ak
şam üstü Emil tiyatroya anga
je edilmişti. 

1906 da Almanyanın en ma
ruf tiyatro müdirlerinden olan 
Max Reinhardt şöhreti gittik
çe büyüyen Emil Jannings'i al 
mağı kafasına koymuştu ve ni 
hayet te aldı. 

Ondan sonra harp çıktı. 
Jannings tevellüdü itibarile A 
merikalı olduğu için bitaraflık
tan istifade etti. Tiyatrolarda 
devam ettiği için yerinde kal
dı. 

1915 te Emil daha fazla pa 
ra kazanabilmek için sinemaya 
intisap etmek muvafık olacağı 
nı düşündü. Nihayet Ribert 
Wine kendisine sineda bir rol 
tevdi etti. Erna Morena ile 
"Zavallı hava,, ismindeki ilk 
filmini çevirdi. 

Norma Talmadge 
Norma Talmadge müttehit 

·artistler şirketinden ayrılmış
tır. Kendisine Avrupa da bir fir 
ma tarafından müsait teklif der 
meyan edildiğinden yakında 1 

film çevirmek üzere Avrupaya 
._,,,""' gelecektir.· 

- e..ıi] Disraelli filmini başka bir 
J • yıldızda, George Arliss Ameri
~ 1 kadan ayrılıyor. Londrada Els 

tree stüdyolarında film çevire
cektir. 

Hisse 
Griffith müttehit artistler 

şirketindeki hissesini25500000 
franga satmıştır. 

Marion'un babası 

Alman yıldızlarından Cherlotte S· za 

Marion Davies'in Nev-York 
barosunda avukat bulunan ba
bası kızından uzak kalmamak 
için Hollyvood barosuna dahil 
olmuştur. 

PAZAR 14 HAZJRAN 

1 Dü11yada neler oluyor? 1 

Prenses lleana 
Temmuz sonunda 

evlt niyor 

/ /renses lleana Kraliçe Ele11 , 
BüKREŞ, 13 (A. A) - Lupta i 

gazetesi, prenses lle.ana1nın izdivaç 

merasiminin temmuz nihayetlerİn· 
de İania' da yapılacağını yaz.makta
dır. 

BUKREŞ, 12 (A. A) - Prenses , 
Helene'nin hasd olan bir uzlaıma 

neticesinde memaliki ecnebiyeye gi 
deceği hakmdaki haberler ve bu uz
laıma etrafında verilen tafsiJit Ra~ 

dor ajansı tarafından tekzip olun· 

maktadır. Prense" Helene bu gün 
Bükreş!'te bulunmaktadır. Ve bu ha 
ber mahiyetinde hiç bir karar itti
haz olunmamıştır. 

Tayyareli bir 
tahtelbahir ,..... .. 

Çiftler oyunu 

~~~~~~~....;..~~ 

Bu oyun bahçede oynanır ve oyun 
culal"ln adedi tek olmalıdır. Oyuncu 
adedi ne kadar fazla olursa, oyun da 
o kadar tatlı geçer. 

Oyuncular biri diğerinin önünde 

olmak üzere, çifter çifter durarak bir 
halka tetkil ederler. 

Hızlı davranarak kendisine bir e§ 
bulamayan açıkta kalır. Bu açıkta 

kalan çiftlerin arka11ndan halkayı 

koıarak dolaıır ve nihayet her hangi 

hardeş ve kavanr>zda -:. ı il < 

1Nr çiftin arka11nda birden bire du
rur. Bu çiftin önünde bulunan, açık 
ta kalanın arkaya gelip durduğunu 

Tayyarelerin n.üstakbel harpler- derhal hissederek hemen sıradan çık 
deki büyük rollerini bilen İngilizler, malı ve bu defa kendisi halkayı dola 
timdi tahtelbahirlerini de tayyare· şarak, her bnıri bir çiftin arkaaınıla 
lerle techiz .ltıneğe batlamıılardır. durmalıdır. Oyun böyle devam 6 . 

Yukardaki "M. 2" tahtelbahrinin der. Çiftlerden önde bulunup ta açık 
j ayrıca bir dei<Je~iz tayyaresi vardır. ta kalanın kendi eıinin arkasına dur 

l 'fi ' duğnu hiuetnıez ve derhal ko§uya 
çıkmazsa bir gaj verir. 

rum! 
Mürebbiye Cemilin annesine git

ti. 

- Ben bu çocukla ha§ edemiyece 
-jim Hanımefendi, dedi, bir sualine 

daha cevap vermeden başka bir sual 
sorUyor,. 

Cemilin annesi içinden : 
- Tıpkı babası gibi! Dedi. 

Fakat bunu huftlndan vazgeçir· 
ınek lô.znndL Cemili karşısına aldı. 

- Cemil dedi, bak sana bir masal 
söyleyeceğim. Her şeyi öğrenmek 

İsteyen ve çok sual soran bir çocu
ğun masalı.. Evvel zaman içinde ... Geveze çocuk - Bu evvel zaman içinde dediğin 

Mürebbiye küçük Cemile dedi kaç sene evvel? 

ki: - Evvel zaman içinde dedim ya, 
- Buırün ıeni ırezdirmiyeceiim, her şeyi öğrenmek isteyen bir çocuk 

yağmur yağıyor. varmrı ... 

- Neden yağ"!ur yağıyor? - Her şeyi naıd öğrenirmit?. 
- Çünkü sen diln çok sualler sor - Çok sualler sorarmıı. Bir gün 

dun da ondan annesi ... 

- Niçin çok sualler sordum? - Anneainin ismi ne imit? 
- Çünkü olur olmaz her ıeyi öi - F arzedelim ki Fatma.. 

renmek istiyorsun. - Neden Ayte değil? 
- Niçin her feyİ öğrenmek istiyo - Çünkü Fatma da ondan.. Bir 

. -........................... -. ---- --- ------------····-····--··.;,··-·--....... . ··--· 

gün annesi kendısıni mürebbiye ile 
ırezmeğe göndenni9. 

- Mürebbiyesinin İsmi ne imi,? 

- Farzedelim ki lcliil Hanım ... 

- Ne için Fatma değil? 

- Eğer sözümü kesersen sana biı 

tokat vururum. Küçük çocuk mürelı: 

biye ile gezmeğe gitmitler. Daha üı 
dört adım atmadan kar§ılarına bil· 

yiik bir timsah çıkmıJ. 

O zaman Cemilin ~özleri daha bii 
yük bir alaka ile parladı. 

- Tim5a_h çoeuğun üzerine doğ. 

ru yürümüş. Mürebbiyesi demiı ki: 

- Aman timsahla konuıma! Son 

ra seni yer. Fakat çocuk fena h,.. 
yundan dolayı kendisini tutamamı1. 
Timsaha kaç tane diti olduğunu aor 
muf. Timsah ta çocuğu yutmuı. 

Bu masalın Cemilin üzerinde iyi 

bir intiba bırakacaiın·ı zanneden an 

neıi ile mürebbiye bakıştıler Uzun 

bir sükuttan sonra Cemil sordu: 

- Anne,. acaba timsahın karnın•n 
içi nasılımı? 

Bu tayyare husuoi hangarında mu· 
hafaza edilmekte ve taht~bahir tay
yareyi de a-övdesine alarak denize 
dalmaktadır. Tahtelbahir su sathına 
çıktığı vakit, lüzum görürse tayya· İ 

reyi hangarından çılcaır•p uçurtmak- \ 
' tadır. · ~l:za.lı 

Fransa, umumi bahis 
tutuşmağı menediyor 

PARIS, 12 (A. A) - Epsom at 
yarııları neticesi arasında bir müsa 

baka açarak bu neticeyi tayin ede
ceklere 7500 isterling oıükiifat va
deden 3 gazete 4700 frank nakli ce
zaya mahkum olmuşlardır. Bu ga
zeteler, umumi bahs tututmasını 

meneden kanuna tevfikan cezalan

dırılmışlardır. 

13 üncü Louisıin yeni 
bir tablosu 

PARIS, 12 (A. A) - Le Jour· 
nal gazetesi, On Üçüncü Louis'iri 
çocukluğunu gÖ . ..teren bir tablonun 
Versailles sarayrİıdan çat1nması ha
diseoi hakkında tahkikat yapılmak
ta ve bu tahkikatın gayet gizli tu
tulmata olduğunu yazmak~dır. Hır 
sız, tablonun yalnız tuvalini kesip 
çıkarınış, çe·rçevesini bırakmıitır. 

Le Journal, bir ecnebiden şüphe 

edilmekte ve bu şahsın hüviyet ve 

mevkıinin büyük bir velveleye bais 
olacağını ili.ve etmektedir . 

Hava seyahatleri 
MILANO, 13 (A. A) - Milano

Charters - Behrrat • Bükreş • Sofya 
ve avdet hava seyyahatine teşebbüs 

eden 4 Fı·an1uz bombardu.man tay

yaresi dün buraya gelmiştir. Yarın 
Belgrat'a uçacaklardıı-. 

Bir banger nıahkum 
oldu 

MILANO, 13 (A. A) - Londı·a 
da Hatry mesel~silc a!Hcadar oldu. 
ğu tebeyyün eden ban~~r Gialdini 
beş sene ha;Jse mah.kU:n edilmiştir. 

- Cemil 
ça'ıJiık mı? 

- Evet, İspatını isterse· 
niz, valizimde onlara ait 
bir saat var, göstereqinr. 

Kavga 
Gayet zayıf bir adam, gayet ıiı

man b-ir adamla sokakta kavıraya 
tutuştular. 

Şişman zat: - Şu çelimsiz halini 
görenler memlekette kıthk var zan .. 
nederler be! 

Zayıf zat : - Senin de şu hali. 
ni görenler, memlekete kıtlık getir· 
di demezler mi? 

Tuzsuz yumurta 
- Iclat Hanım, hakikaten bıyık

sız ÖpÜciılk tuzsuz yumurtaya mı 
benzer?? 

- Efendim, ben bada .. 
- Haydi haydi, sıkılma, söyle .. 
- Efendim, ben daha tuzsuz yu-

murta yemedim. 

ı 
Yeni şoför 

Geçenlerde Sirkecide bir genç, 
bekleyen taksilerden birine yaklaı

tı. Karıdayan ıoföre daha bir ıey-
ler söyleyeceği sırada, iki kuvvetli 
kol kolundan tuttu ve kendisini bat 
ka bir taksi ye doğru sürükledi. Ora 
ela alelade bir paket gibi otomobilin 
içine atılacaktı. Tam bu sırada üçün 

cü bir ıoför gelerek, ikincisini üsta-
clane bir tekme ile sağ tarafa yıktı 
ve kemali nezaketle müıteriyi kendi 
otomobiline davet ederken, bir dör
düncüsü peyda oldu. Bu dördüncü 
JOför, boks talimleri mi yapıyor, ne 
dir, üçüncüsünün çenesine bir di .. 
rekt indirdi ve müıteriye sol elile 
yol ıröstererek derhal otomobilinin 
kapısını açtı : 

- Buyurun efendim, dedi, nereye 
eınred:iyorsunuz? 

Zavallı müıteri fu cevabı verdi: 

- Zahmet etme arkada§ .. Ben de 
seyrü seferden kağıt çıkarttım. Ya· 
rın arabamı buraya ıretirip iOförlü
ğe başlayacaktım. Buraya gelitim
den maksadım, sizlerden arabamı 
getirmekte mahzur olup olmadığını 
sormaktı.. 

El 
Abdullah Efendi ı:ene karısile 

kavga etti ve hattii Üstelik ,bir de 
tokat yedi. Derin bir nefes alarak: 

- Ah, eğer bilseydim.. 
- Bilseydin, neyi? 

- Ah, eğer bilseydim, üç sene 
evvel.. 

- Üç sene evvel, ne? 

- Üç ~ene evvel, hu!rÜn bana 
tokat ataa hu ele talip olmazdım. 

--
- Şu zatı görüyor mu

sun? Benim samimi dost
larımdandır. 

- Yuksek zevat ile ta
nışıyorsunuz demek. 
~erinde bir cevap 

Kibar salonlarından birinde he9 
gün için dedi kodu yapmakla meı
hur bir zat, tanıdıklanndan ve hayli 
aleyhinde bulunduğu bir kadına yak 
laştı ve iltifatta bulundu: 

- Maşallah Hanımefendi. iyisiniz 
inşallah! 

- Cok şükür. Siz? 

- Ben ağır bir hastalık geçirdim. 
- Hastalık mı? Nasıl hastal.k? 

- Galiba zehirlendim. Fakat ""· 
sıl? Bir türlü anlayamadım. 

- S:>l{:n dilinizi ısn·mıc: olm 
't e.ya.,· 

nı· 
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l~'til;l~~~trW Birinci-sahifeden gei;en yazılar .,,,, Muallim Mubahat Bey tarafından 
Terc<lme edile'.< Ameli Hayat Alimi 

Bugün A~ntraht takı- Türk sporculuğunun 1lnhisar 
mı Fener le oynuyor yüzünü ağartan hadise Müdirleri 

(Başı 1 inci sahifede) 

(Herber·t • Gasso·n) 
(İDEAL BÜRO) 

un 

Eseri gayet güzel bir şekile intişar etmistir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 
Milliyet matbaası 

J e·Bakalım Istanbul ikincisi ne yapa-
µ cak? Galatasaray 

atletleri Bursaya gidiyorlar 
Şehrimizde lıulunan Alman Ayn-

iU:bt takımı bua:ün ikinci maçını 

E ~enerbahçe takımımızla yapacak. Bu 
ılıoünasebetle misafir takım ve kendi 
M.ımımız hakkında bazı mütalealar 

1. bulunacağım. Bervechi peşin Ş,U· 
ı-mı nazarı dikkate almali ki: 

_ Dün mailüp olmalarına .ağmen 
v yntraht takımı söylendiği kadar 
g •yİf bir eıekkül değildir. Bunn 

te fiito aahada bir dereceye kadar İs-

· y ,.ı ettiler_ Bu oyuncular bilhassa 
i, aufl) itibarile İyidirler. içlerinde 
z\,i oyuncular yok değil enümfo sağ 

klan ve santra hafları nazarı dik

-Dli celbediyor. 
ug Oyun ıiatemlerine ıeiince: Umu 

·yet itibarile pek parlak olmamak-
beraber fena da değil. Yerden 

~uyorlar ve geri paslarda çok mu 
,- 1-ffaı. oluyorlar, kafa oyunları pek 

pnü Galata.arayın pek muvAffak 
olamaması bu sebepten münhaistir. 

Kalecilerinin tekniği pzel İyi çıkı§

ları ve deıajmanları var. En çok şü
tör olma11 lazım ıelen içlerde hen 
bu kıymeti ıörmedim. Bilba11a sol 

içleri iyi defil. Velhasıl takım bepıi 
birden bir parça kuvvet arzediyor. 
fakat fazla ehemmiyetli dejil. 

F enerbahçeye ı..tince: 
Bu takon J.tanbulun yeıan ye

ıan olmak ıartile en iyi forvet battı 
aa maliktir. Ancak müdafaaları bir 
az zayıf çadır. Fakat her ~eye rağ

men F enerbahçe bir az düzcün oy

narsa Galatasaray kadar hattiı daha 
fazla muvaffak olur. 

Her halde fikirlerimizi daha kuv-• 
Tetle söyleyebilmek için maçın sonu
nu beklemek daha muyafılı olur ka-

/-rti değil oldukça ıür'atleri var cuma naatindeyim. 

fi Galatasaray atletleri pertembe günü 
~iı BurMya gidiyorlar 

Cuma ıünü Bur ... da Sanatkiran 1 3GOO ,, " mubnnıet 
~ il.: bir mü1abaka yapacak o- Uzun atlamak, Yüksek atlamak, 

' -,... Galata ... ray atletlerinckn on ki- ıır '-1 "rtif ti -~L- d" ı. t '-
taı . 111. a ı a a a •• __, ıı • mail 

.-ı. bir ırup perıembe ıünü saat - . ·-
Y ı.. ~- eh · · d -·r k d k arıt atmak, Gulle atmak (4XJOO) , - ş rnnız en mu ara ıt e ece 
ün!erdir. Maç ıunlardan olacaktır. Bayrak kotuıudur. Bu maç ik.i ıehir 
et 100 metre düz şür'at ıporu nolrtai nazarından çok faideli 

e 200 " olacaktll'. ,, ,, 

" " 
" " 

" 
" 

Gençlerimize muvaffakıyet te
_..ni ederiz. 

o lstanbul gllr•f birincilikleri 
1 [ lstanlıal mıntakası Gür~ hey'eti 
ı...tbıaamıza bir t.Wiğ ıöntlerMelıı 
t1111 .... ı..r süret birincilikleri müuı

Mılulannın Eylül ayında y .. ıı--

Edebiyat talebesinin 
seyahati 

Edebiyat fakültesi talebe ce 
iyeti lzmire bir tetkik seya
ti tertip etmittir. Seyahat 

ı18 haziranda baılayacak ve 6 
pn devam edecektir. lzmire 
ı:landırma üzerinden gidilecek 
'1" merkez yolile hareket edile 

ııı.,·'tlllmir. 

Seyahate müderris ve talebe 

~rden mürekkep 50 kitilik bir 
~le ittirak edecektir. 

ispanyada 27000 
mektep açılıyor 

llADRIT, 13 (A. A) - M. Do
''iıİ .... 19 ıazetecilere beyanatında dün 

ihdasına ait (;mirnamenla eıaı 

iladaıına ait emirnamenin esas 

· e tasvip olunduğunu söyle-
" demittir ki: Yalnız ... karar 

ınm seneler aaray'da hiz
ettiği için Sadrazam iki 

lülükte ve hilekarlıkta üs
olmuttu. 

Uzun uzadıya düşündükten 
Ll!'!l!'l!"'a lbrahim Bey ~ nihayet 

hattı hareket tayin edebil
Erteıi gün akşama doğru 
yın kapısından içeri gırı

tdu. Bu saatte Davut Paşa, 
ıinkirın mukarriplerini kabul 

" huıusi işlere dair görüşür 

- Davut Paşa hala burada 

Kapıda duran bir tüfekçi: 
Buyurunuz beyim, dedi. 
hazretleri buradadırlar. 

· mle beraber geliniz. 
Tüfekçi İbrahim Beyi iyi ta 

du. Aşina bir tavurla be
.. e düşüp onu bir mer-

iı•ı ve ittirak edec:dı kliiplerimizin 

ena ıöre haurlanmalannı bildirmek 

tedir. M. o. 

Rus ticaret mümessi
linin ziyafeti 

Soıyalist So•yet Ciimhuriycıleri 

Iatanbul Ticaret müme11ili M_ Ho

dorofslô tarafından dün tehrimi -.d: 

ki Sovyet konaolo.ı..-inde bir çay 

ziyafeti vermitlir. Ziyafette ticaret 

alemimizi alakadar eden zevat ile 

matlıuat n Ajanı miimeu.illeri, Sov 

yet jeneral kon...ıosu hazır bulun

mutlardır. M. Hodorofdri Türkiye
nin iktısadi ve zirai mıntakalannda 
-. pnlerde yaptıjı seyahatın ken
disinde mükemmel intıDalar bıraktı
iını beyan etmittir. Ziyafet samimi 
bir hava içinde cereyan etmiıtir ve 

aynlmıılardır. 

Poseidon'un kurtulma
sından ümit kesildi 

LONDRA, 12 A.A. - Çin ıu

lannda batmıt olan Poıeidon tahtel
bahrinin kurtanlması haklunclaki bü 
tün ümitler keailmiıtir. 

mer koridordan geçirdi. Epey
ce yürüdükten sonra iki kiti al 
çak bir kapının önünde durdu
lar. Tüfekçi kapıya üç defa 
vurdu. içeriden kalın bir seı 
duyuldu: 

-Gir! 
lbrahim Bey içeri girdi. 
Davut Paşa misafirini selim 

lamadan evvel tüfekçiye çekil
mesi için hafif bir işaret etti. 
Sonra İbrahim Beye döndü. 1 
ki adam bir müddet yüz yüze 
baktılar. Davut Paşa serkati
bin sebebi ziyaretini çehresin
den okumağa çalıtıyor gibi idi. 
Neden sonra: 

- Galiba mühim bir haber 
getirdiniz? dedi. 

İbrahim Bey batile tasdik 
etti. 

- Anladım, ecnebilerin ve 

( Başr 1 inci sahifede) hediyesi olan muhafız gücü bayra
zimkar reisi İsmail Hakkı Be- iım Salih Pata hazretlerine takdim 
yi tebrik etmeyi vazife biliriz. etti. 

Edirnede 
EDiRNE, 13 A. A. - Muhafız 

ıücü atlılar> bu akıam saat yedide 
ıchrimize geldiler. Süvariler iki saat 
mesafede mıntaka y'etile Fırka 

reiıi ve polis müdürü, askeri ve jan

darma kıtaatı tarafından ve şehir 

kenarında da sporcular 

İstikbal edilmi,lerdir. 

Ziyafet 

lara{ındau 

ERZURUM, 12 A.A. - Çarşam 

ba ıünü burada istirahat eden mu

hafız sücü bisikletçileri şerefine gün 
düz aakeri mahfelde bir çay ziyafeti 
ve alqamıda C. H. Fırka11 tarafır

dan fırka ıalonunda bir ziyafet ~e

rildi. Ziyafette Vali kolordu ve mev 
ki kumandam PaıaJar bulundular. 
Kafile kumandanı alayın kolorduya 

Sarı kamışla 

SARIKAMIŞ, 12 A. A. - Dün 
geceyi Horasanda geçiı·en muhafız 

gücü bisikletçileri buııün saat 16 da 
Sarıkamışa ıelmişlerdir. Aıke<İ ve 
sivil sporcularla memurin ve kala1.-a 

hk bir halk tarafından kaqılanmı ı
br. Havanın çok yağmurlu olmasına 

rağmen hemen bütün ıehir halkı 

sporcuları S"Önneğe çıkmıttir. Bısik· 

)etçiler Sarıkamı' ıporcularile birlik 
te önlerinde muzika olduğu halde 
şehri dolaşarak spor tezahüratı YDP

mışlardrr. Sporcular halk tarafın~an 
ıiddetle alkışlanmııtir. Bu akşam 

Belediye ve Halk F ırka11 ta,.ı>f ın

dan şereflerine 60 kişilik bir ziyafet 
verilecektir. 

Doktorlar Ankaraya bir 
heyet gönderiyorlar 

. fık olduğu beyan ediliyordu. 
( Bafit 1 inci sahifede) 1 rı, yani eski şeklin ipkası muva 

temasları hakkında ızabat ver- Bu takrir ekseriyetle kabul e
di. Evvelc4'. bazı doktorlar.~ara,- dildi. Süreyya Beyin reçetele
fından balı hazırda mer ı ka- rin üzerinden vergi alınmasına 
nunun aleyhinde hükumete şi- dair takriri reddolundu Mütea 
kiyette bulunulduğunu, mali- k"be B M M n"y et:ne b"·t 

1 .1 def I . ı n • . • as ı , u 
ye memur arı ı e ter erın tet maliye encümenle ine 
k.lri d 1 d - çe ve r ' 

ı esnasın a uyu,u ma ıgını, ba bhiye maliy ekiletle-
h .. k~ • d • kJ• §, Si ' e V 

u umetin e yenı şe 1 muva- rine doktorların temennilerini 
fık bulduğunu, fakat bunun d~ hülisa eden birer telgraf çekil
~?k fa~la olduiu~u, tema~ e"!ı meaine, bu hususta daha geoit 
gı malıye ve aıhhıye vekıllen- izahat vermek üzere Ankaraya 
nin, son tekli müsait surette bir hey'et gönderilmesine ka-
tadile çalıtacaklarını vadettik- ·1d·ı Gidec k h • t 
le 

. .
1 

. B .. . rar verı - e ey e e 
nni 1 ive ettı. unun uzerıne Dr. Bahri ismet İhsan Arif 

makamı riyasete 31 imzalı bir ve F ahrettin Keriı;. Beyler in
takrir verildi. Takrirde beyan- tihap edildiler. Hey'et bugün 
name usulüne taraftar oldukla- Ankaraya gidecektir c 

Muallim ordusuna 960 genç 
daha giriyor 

(Başr 1 inci sahifede) 
Bu -- ilk mektep kocaları için 

terfi 1.enesidir. 
Terfi ve tecziye kanununa ıöre 

ilk mektep hocalan her Ü~ senede 
bir derece terfi etmektedirler. Kanu
nun neşrinden ıonra ilk clela olarak 
ıeçen oene bir kafile terfi etmitti• 
Bu ıene de büyük bir ilk mektep 
muallim kafilesi bir derece terfi e
decelrtir. Sicilleri ve m9Dfeleri mii
aa.it olan ve 3 ıene müddetini doldu
ran ilk mektep hocalarının terfi mu 
ameleleri yapılmaja batlamıştır. 

Yalnız muayyen müddeti doldurmuı 
ve sicillerine nazaran da terfi hakkı 

olan bıazı ilk mektep bocalan diier 
muhtelif vilayetlerde terfi edemiyor 
laraa ba oralarını laaıuıi idarelerinin 
mali vaziyetlerinin ademi müsaade
ıinden ileri ıelmektedir. Meoeliı 
muayyen müddetlerde terli hakkını 
iktioap ettifi halde, terfi edemiyen 
mevzuu 'bahis huıuıi idareler mual

limleri haklo müktesep kazanmıtlar
dır, elemektir. O vilayetin -li vazi
yeti inkişaf buldufu valrit, biriken 
hakkı müktesep derece ade.li ile bir
den terfi ederler. 

ilk mektep hocalan, bütün vazi
yetleri tetkik edilerek, ona ıör"' ter
fi ettirilmektedir. 

Bir nehir yüzünden çıkan mesele l 
ATINA, 12 A.A. - Siderokaatro ı ki hududu tekrar tesi9 etmek hakkı

mmtakasında hududu çiaen Viıtrit- nı tanımadıklarından, Yunanİ'lta1t 
za nehri, şiddetli yağmurlar netice- Sofya hükümeti nezdinde teıebbü
ainde meeeraıını deiittirmit ve Yu· salla bulunmu1 ve Bulcariı:ıtan da 

nan arazisinden bir luamını Bul•a· Yunan taleltinin meıruiyetini kl\bul 

riıtan tarafında bırakmı,tır. Bulrer etmi,tir. Yunan askerleri nehri eski 
hudut memurları Yunanlıların evvel mecerasına iade için çahşmaktadn·. 

de gazetelerde okudum. Bütçcrnizin 
tasdikine ve yeni kadroların tatbiki

ne başlanırken açıkta kalacak me

murları diğer vazifelere tayin ede-

ceğiz' ve, bunların açıkta kaln1ama

larına çalışacağız. 

Kart bütç.emizin ne zaman ta~

tik edileceğini tahmin ebnek ntüm

kün değildir. Biz şimdilik iılerimizi 1 

iki aylık bütçeye göre yapmaktayız. ı' 

Memurlarımıza ikramiye vermedik 

ve verilmekte olan ikı·amiyelerin tev 

ziinin tehiri hakkında Maliye vcki.

Jetinden emir de almadık. Egasen 

bütçe ta•tik edilmeden ikramiye tev 
ziine de imkan yoktur. Büt~emiz 

müzakere edilirken taznn gelen iza

hatı vermek üzre Ankaraya giılece- 1 

ğim." 

Müskirattan açıkta kalan Tar 
Müskirat inhisar idaresinden kR,!-

ro harici kalanların 230 kadar oldu

ğu yazılmı§h. Ha.ber aldığımı7a gö
re. bunlardan yüzden fazlası evvelce 

idarede münha11ere memur tayin e

dilmemek suretile tasarruf edilmiş· 

tir. Binaenaleyh bu defa hariçte ka
lan memurların hakiki miktarı yüz 

küsur kadardır. 

Segrisefaint!e 
~yrüsefain umumi müdürü Sa

dullah Bey haliı rahatsız bulundu
ğundan evinden çıkamamaktadır. Bu 

hafta İyile§diği taktirde hemen An
karaya sidecek ve idare bütçesi mü 

zakere olunurken bütçe encümenine 

arzu edilen izahatı verecektir~ İda

renin hu ıeneki faaliyet programının 

mühim bir lııısmı hütçe prnjcsine 

konan muavenet faslına istinat et-

tiği ve bu fasla da hükumet tar~-
1 

lından tahsisat konulmadığı için i
dare seçen ıenH:i faaliyet vaziyetini 

muhafaza edecektir. idarede, Sa- ı 
dullah Beyin bülçe encümenind~ i

dare noktai nazarını müdafaa ede

rek. hiç olmazsa kısmen muavenet 

tahsisatı alabileceği ümit edilmekte-

dir. 

lnlıisarlar naklediliyor 
Merkezleri ıehrimizde bulul1"an 

inhisarlar umumi müdüriyetleri11in 

Ankaraya nakledilmelerinin muka.-
rer olduğu söylenmektedir. 

Ancak bu nakil işinin ne \•akit 
yapılacağı henüz malum değilcijr. 

Tevzi ma.halleri: Agah Bey kitaphanesi 
Muallim Halit kitaphanesi 

NAKiL 
Ankara şubemizin yazıhaneleri bu defa Bankalar cad

desinde 5 numaralı magazaya naklettiğimiz ilan olunur. 
Uzun senelerdenberi sigaorta şubemizde miişterilerimi

ze ibraz ettiğimiz sühulet herkesçe takdir edilmiştir. Bu 
defa komüsyon şubemizi tevsi ederek yerli fabrikaları 
temsil ve teşhir ettiiimizi İstanbul' dan her türlü emtiai 
ticariye üzerine sipariş kabul ve 48 saatte teslim edildi· 
ğini bilümum tüccarların resmi ve hususi müessese1erin 
nazarı dikkatine arzolunur. 

Hayim Albukerk ve biraderi, fstanbul merkezi: İstan
bul Tahtakale Menaşe han 1 inci kat. Telefon 23411 

UNUTMAYINIZ Kİ 

Süoo-~o No '{/}, 

Sizi müz'iç terden, ipekli
ler:nizi ~ürlimekten muhafaza 
eyler. 

t LA. N 
Karaköy, köprübaşı Kadıköy n

pur iskelesi cihetindeki 

GiŞEYi 
Tayyare Piyanao biletleri oalmak 
suretile itletmeğe talip olanların 20 

Haziran 31 tarihine kadar lıtanbul 
Eınaf Bankasma müracaatları. 

Dok.or 

Hafız Cemal 
l)ahıll ha.,tıhklar ıedavihant i 

cumadan maada her gQn öğled'n 
sonra sut 2 den 4 de kadar er
i.ek, kadın 'e çocul.lann dahiliye 
hı.s alrklanm Div•nyolıında 118 
numarıh hususi J.:ahinc5indc ıc· 
clavi eder. Teltfon ı,tonbul: 22.1Q8 

Suat İsmail 
Avrupadan gelmiıtir. 

Yeni postane caddesinde 
ikbal kütüphanesi karşı-

sında. Tel: İst. 4156 

Hatap kapısında meyva 
hali d19ar11ında 1, 12, 13, 16, 
17No.lu sergi mahallı!rİ kapalı 
zarf usulile icara verilecektir. 
Talip olanların feraitini an
lamak üzere muhasebeye mü
müracaat ve teklif ve temi
natı havi zarfları yevmi ihale 
olan 917/931 perşembe günü 
saat 14 de kadar daire en
cümenine tevdi eylemeleri 
iliirı olunur. 
(Re•ml J)in1ar Ti.iri.. Limilecl Şirkrti) 

ilan 
Görülen lüzum üzerine 

Berlin ticaret mümessi~liği 
dairesinin "Berlin W 15, 
Brandenburgiache Str. 37., 
deki binaya nakledilmiş ol
duğu ve bundan sonra ala
kadarların mezkur adrese 
müracaatları 

olunur. 
lüzumu beyan 

Liseler likıyaal ktlİIJIHldaa: 
Komisyonumuza merbut 

Kandilli ve Çamlıca mektep· 
leri sebzeleri 28-6-931 tari
hine mnaadif pazar günü sa-

' at 16 da ihale edilmek üzre 
kapalı zarf uaulile münaka
saya kanulmuttur. Taliplerin 
mezkür ırllıde komiayona 
mftracaatları. 

DlNTiN 
Nasuhi 

Dit macununu 
ve Sefa ıürme
ai ile kıl pod
rasını her yerde 

araymız _____ ............. . . .• 
HE~MI iLlNLlH T~BK LIMTED ;IBIETI 

Türkiycde her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlannı kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lıt. 753 -··-------· 
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asker içindeki ıayri memnunla 
rın tahrikitından bahsedecek
siniz ... 

1 
- Peki, dedi. Müracaatınızı 1 Davut Paşa bu sözleri söy- ı esaslı sebep vardı.Evveli Kad- 1 korkıyorsun, emri bir ba9kasi-

zatı şahaneye iblağ edeceğim. l lerken düfünceli bir tavurla ri Bey düğün olup bitinceye ka ı le yollarım. 
- Çok teşekkür ederim, pa- Serkitibin yüzüne bakıyordu. 1 dar Kerimeden uzak kalacaktı. İbrahim ~y biçaptan kıp 

şa ... Yalnız bir teY daha var. - Şimdiye kadar kendisine Sonra da Saraydan ayrılmıya- kırmızı oldu. İfitmeme:ıliğe ge İbrahim Bey cevap verdi: 
- Hayır Patam, zabıtayı a

lakadar eden bir işten bahsede 
cek değilim. Size hususi işle
rimden bahıetmek, nazarı dik-
katinizi bazı noktalar üzerine 
celbetmek isteyorum. 

Davut Pata bahse alakadar 
göründü. Serkitip durup durur 
ken işlerinden bahsetmezdi.Bu 
ziyaret ve müracaatın altından 
her halde mühiin bir §ey çıka
caktı. 

- E ...• Buyurun bakalım .. 
- Ben evleniyorum. 
Davut Paşa aşina bir tavur

la başını salladı . 
- işittim, dedi. 
- Bu münasebetle zatı şa-

hanenin bendelerine bir hafta
cık müsaade buyurmalarını is
tirham edeceğim . 

Davut Pata suk\!tU hayale 
uğramıştı. Bu ziyaretin bu ka
dar ehemmiyetsiz bir sebeple 
vaki olduiunu ummamı•b 

Yusuf Paşa da iki gün müsaa· böyle ili bir vazifenin tevdiin- cağı için tüfeklerin tevziine ne !erek Zabtiye Nazırını ıelim· 
de için kendi namına müraca- den malumatını yok. Fakat za· zaret edemiyecekti. Yuıuf Pa- ladı. Saraydan dıtarı çıktığı za 
atta bulunmamı rica etti. tı şahanenin böyle bir tevcıhi- şa da kendiıile beraber Bursa' - man keyfi yerine gelmitli. Her 

- istedikleri müsaade bu ni minnetle kabul edeceği aşi- ya gidecek ve döndüğü zaman ne olursa olsun, Kadri Bey bir 
akıam ezandan sonra kendile- kardır. it işten geçmit olacaktı. müddet lstanbul'dan ayrılamı· 
rine gönderilecektir. Sadareti Davut Paşa, kurşuni gözle- Davut Pata kalemi alıp yaz- yacaktı. Ondan ıonra serbe&t 
mahsusada tebligatta bulunu- rini içinden şeytanatkirane mağa ba,ladı. kala& bile para etmiyecekti. Şa 
lur. bir tavurla bakıp güldü. Kadri - Bu emri Kadri Beye biz- yet kendisine teklif edilen va· 

- Çok teşekkür ederim, pa- Beyin Kerime Hanımla izdivaç zat siz götürürsünüz, dedi. zifeyi reddedecek olursa divanı 
şam. emelinde oldulu kendisi ıçın İbrahim Bey bu teklifi usta- harbe verileceği muhakkaktı . 

İbrahim Bey memnuniyetle bir sır değildi. lıkla reddetti. Bilhaasa böyle Bu suretle Kadri Bey mese-
ellerini uğuşturdu. yalanının _ Zatı şahanenin İradeleri bir vesile ile Kadri Beyin kar- lesi hallolmuş oluyordu. Esa• 
anlaşılmadığına çok memnun üzerine ıahsi düşünceler berta- şısına çıkmak hiç işine gelmi- sen Serkitibin istediği de bun· 
olmuştu. Bu kendisi için büyük raf edilmek icap eder. yordu. dan batka birtey değildi. 
bir muvaffakiyet demekti: Yu İbrahim Bey bu sözleri söy- - Kadri Bey çok misafirper Fasıl 12 
suf Paşa Hünkar tarafından lerken bahse karşı lakayıt gö- ver bir zattır. Bilhassa kendisi- RUZGAR 
kendine verilen müsaadeyi red rünmeğe gayret ediyordu. Şa- ne terfiine dair böyle bir be,a
de cesaret edemiyecekti. Çün- yet bu noktada israr edecek ol- ret haberile gidecek olursan, 
kü böyle bir hareketle, gizli e- sa, Davut Paşa Kadri Bey'le korkarım ki kolay kolay elin
melleri üzerine Paditahın na- bu derece alakadar olmasından den kurtulmam. 
zarı dikkatini celbetmiş olacak şüphe edecek, bu hususta ağzı 
ti. nı aramağa kalkıtacaktı. Eaa-

- Kadri Bey bu hafta Sara- ıen rakibinin böyle bir vazife
yın muhafazasma m~mur <>la- ye tayini İbrahim Beyin çok 
calr i•ine ıeliyordu. Bunun için iki 

Davut Pata müatehzi bir 
tebeasümle sülümıedi. 

- Korkma, lbralıim Bey! 
dedi. Kadri Beyin evinde zehir 
lenmezsin! •.• Fakat madem iri 

Kamer gazete getirmek ba
hanesile Kerime Hanımın oda 
sına girdi. 

- Küçük Hanımcığım, müj 
de •.. diye bağırdı. • 

Kerime yerinden fırlayıp 

halayığın üzerine atıldı. 
r Bitmedi) 
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ır kadın daha ceha
lete kurban gitti 

ocuk düşürmek için sahte ebe
nin tatbik ettiği usule bakın! 

Dün küçük Ayasofyada ceha 1 Ayşe H. 10 lira mukabilinde 
yüzünden bir cinayet daha bu İ§İ deruhte eder_'.lk k":dınc~

.ınuş, bir kadın çocuk düşür- ğızı yatırmış, çocugu Jışleyıp 
ek isterken, ba,ka bir kadını öldüreceğini söyliyerek, ucı:nu 
dürmü~tür. sivrilttiği bir çıra parçasını kıı
Ölen kadın küçük Ayasofya dının rahmine aokmuştur. Çı-
aturan hamal Mehmet kızı ra parçası rahmi delmiş, bu ye 

ııtiçe, öldüren kadın da ayni titmiyormuş gibi, ıap, ıirke ve 
ahallede oturan Anedir. kezzap karıfık bir mahlulü de 
Ayşe ebelik yaptığı iddiasın- bir kanat tüyü ile sürmiye baş 

ldıı" Fakat diploması yoktur. lamış ve bütün bu muamele ne 
atiçe gebedir, fakat çocuğu- ticesinde gebe kadın kan zayi 

u. do.ğu~mak istememe~tedir. etmiye başlamıştır. Bu vaziyet 
. unlru fukaradır ve çocugu bes k d k dın hastahaneye 

k L" .. k h ld d •. 1 arşısın a a 
.:c~ , auyutece a e egı - k ld I k ··• .. t.. Ebe Ay · B . . h. . d • a ırı ır en oımuş ur. 

ır. unun •çın amıle ol ugu 
- d.. .. · · · be A şe yakalanmış ölen kadın da . cugu u"urmesı ıçın, e y ' 
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Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve kendinizi 
muhafaza ediniz. 

Sinek, tahta kurusu, pire, bit, güve ve emsaii haşerat tehlikeli haatahklar 
tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı selbeder. 

KURUŞA 
Haşerattan ve hHtalıklardan ve iztıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta ve 

tohumlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zek.isı, Türk amelesi 
ve Türk parasile yapılmış olup daha müeuir, daha miıblik olduğu gibi yatı yan ya ucuz :lur. 
Kat'iyyen leke yapmaz:. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara :ı:ararı yoktur. Bütün 
devairi devlet, ecnebi müe1Sesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, Hastaneler, Hi'iliahmer, yatı 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük 
oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve bütün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. 

FAYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemletip bayıltmaz. Kafi alarak öldürür, 
ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene beş bin b:n lira tazminat verilir . 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlarına aldırmayalım . 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

Hamma müracaat etmiş, kaldırılmıştır. 

Bu işte masumiyet mi, Edirne Kız Muallim 
şeytanlık mı var? Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimizde yaptırılacak (25875) lira (95) kuruş bedeli keşifli 
banyo, su tesisah, sahne ilavesi ve geçit mahalleri inşaatının 8/6/931 
tarihinde icra kılınan müdakasasında talipler tarafından teklif edilen 
fiat haddi layıkında görülmediğinden 9/6/931 tarihinden itibaren tek
rar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bir adam oğlu ile üvey anasını bir 
odada bıçakla delik deşik etti 

Evvelk: gün Y enibahçe Köp 
tül,aşı caddesin<le yeni ve tüy
ler ürpeo-ti:i bir facia olmuş, 
lesbihçi Hay n t:f. hem zevcesi 
ni, h"m de 14 yaşırdaki oğlu 
F' uadi biç akla muhtelif mahal
lerinden yı.raiomıştır. 

Hayri Ef halim, ~elim, ken
di halimi~ bir acl:ınıdrr . ÜYey 
~glu Fuat ka-::smın ilk kocasın 
dau olar> öı: çocuğudur. Hayri 
l:.f. nin karılı vetat eden bir 
loliıin zevcesidir. Polisin vefa 
tı ile dul kalmış ve Hayri Ef.ye 
~armışlır. Hayri Ef. evvelki 
ti'n e~~ geidiğı zamaıı oğlu 

f. u:u:İi anasının koynunda ve ya 
takta yatarke•1 görmüş, ve ço
tuğun büyük olduğunu söynye 
tek annesine bir daha koynuna 
l r.ıama3mı tenbih ctmİftİr. 

Evvelki gece Hayri Ef. bir 
lralık uyanmış, karısını yatak 
ta ~öremeyince, üvey oğlunun 

Huylu huyundan ... 
Bundan bir kaç gün evvel 

Galatacla Arap Kadrinin metre 
,. Anastasia kahvesinde esrar 
İçirirken yaka\a.,mıştır. Bu 
\' k'adan ders almıyan Anas
lıısıa bu seferde ayni işi evinde 
Yapmaya başlamış ve dün yaka 
1 mnış Adliyeye verilmiştir. 

77 bin lir ihtilas eden 
teslim oldu 

Çatalca mevkii müstahkem 
ınuhasibi mes'ulü iken 77,000 
lira ihtilii.s ederek tegayyüp et 
tiı; i yazılan Şevket Bey dün 
po\iı ikinci şube müdürlüğüne 
l'\ıüracaatla teslim olmuştur. 

Şevket Bey Kolorduy" tes
lôm edilmistir. 
Tramva'y ve otomobil 

kazaları 
Dün Şahin Paşa oteli önün

de feci bir tramvay kazası ol
muş, efradı cedide mektebi 
mensuplarmdan jandarma A
ziz oğlu Halil Efendi tramva
yın arka tarafmdan yere atla
mak istemi~, ve ters atladığı 
için düşmüş, ağır surette yara
lar.arak, Gülhane hastahanesi
ne kaldırılmıştır. 

'' Sirkeci h~mallarından Ab
düllah dün yük kamyonundan 
:lüşmüş, ağır surette yaralana
rak, Limitsiz bir halde Cerrah
paşa hastahanesine yatırılmış
tır. 

:; Beyoğlunda Parmakkapı
da oturan Mihal Yani Ef. Be
bekten tramvayla Karaköye 
giderken Fıntlıklıda atlamak 
istemiş, fakat düşerek, ağır su 
ı·ette yaralanmış, hastahaneye 
kaldınlmıstır . 

Kadın yüzünden 
Evv~lki gece Galata'da Şeı·

bethane caddesinde kadın yü-

yattığı odaya giderek gözetle
mis ve karısını orada oğlunu 
ku~aklamı~ öperken görmüş-
tür. 

Bu namemül manzara Hay
ri Ef. nin bir an içinde çileden 
çıkmasına kafi gelmiş,_ bütü~ 
sinirleri bozulan Hayrı Ef. bı
çağa sarılarak, karısı i!e çocu
ğunu rast gele ht'!r yerme vur
maya. ba,lamı,tır. 

Kopan çığlığa yetişen konu 
komşu kanlar içinde kalan ka
dınla çocuğu hastahaneye kal
dırmışlardır. Hayri Ef,. zabıta 
ya teslim olmuştur. Tahkikata 
Adliye vaz'ı yet etmittir. 

Kadın çocuğunu bir an" ,.ef 
katile sevdiğini, gece uyku es
nasında üstü açılıp açılmadığı
nı kontrol etmek için oduina 
gittiğini, onu · masumane u
yurken görerek alnından öptü
ğünü söylemektedir. 

zünden bir kavga olmuş, bir 
kadın ve bir erkek yaralanmış
tır. 

Şerbethane sokağında kahve 
cilik eden Mehınedin oğlu Ah
met Kiryakiçe ismindeki kadın 
la münasebet peyda etmek iste 
miş, Kiryakiçe razı olmayınca, 
Ahmet te bıçakla Kh·yakiçeyi 
ağır surette yaralamıştır. 

Vak'ayı Kiryakiç.::nin dostu 
Necmi duyarak gelmiş ve Ah
medi de biçakla yaoalamıştır. 
Yaralılar tedavi altına alınmış 
tır. 

Şeni bir hayvanlık 
Evvelki gün Haydarpaşada 

pek hayvanca bir vak'a olmuş, 
29 yaşında bir adam 6 yaşında 
bir kızın biln·ini izale etmiştir. 

Bu adam şimendüfer köprü 
amelesinden Ahmet oğlu Ha- 1 
san, bikrini izale ettiği masum 

1 
da Bektaş kızı Şükrandır. l 

Şükran hat üzerinde ve ap- 1 
ten.neler civarında el arabaları 
ile oynarken, Hasan da bu es
nada aptesaneye gidiyormuş, 1 

kızcağız düşmüş, Hasanın da 
hayvanlık damarları kabararak 
zavallı kızcağızı berbat etmiş- , 
tir. Hasan yakalanmıştır. 

2 - Plan ve şartnameleri görmek isteyen taliplerin Istanbufda Gü
zel san'atler ekademisinde Maarif Vekaleti resmi mimari bürosuna ve 
Edirnede mektep idaresine müracaatları-

3 - Münakasaya iştirak edecek olanların münakasa komisyonunda 
bu işlerde mütehassıs olduklarını ve evvelce bu gibi tesisall muvaffa
kıyetle yaptıklarını ve mali vaziyetlerinin derecesini resmi vesaikle 
ispat etmeleri lazımdır. 

4 - İhale 29/6/931 pazartesi günü saat 15 te Edirne Maarif emin
liğinde müteşekkil komisyonda yapılacakbr. 

5 - Teminat makbuzu ve mektupları münakasa ve ihalat kanunu
nun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar ihaleden yanın saat 
evvel komisyon riyasetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 

Bulgar Vapur Şirketi Vapurları 
İstanbul'dan Burgaz ve Varna'ya her hafta saat 17 de 

P. • 
,, ıre ye ,, " ., " 
.. Pire tarilrile DOGRU iSKENDERIYE'YE ve 

Port ( Sait, Kıbrıs'a, ( ÇAR FERDİNAND ve BURGAZ ) 
büyük ve lüks vapurları her on beş günde saat 17 de ha
reket ederler. Yo'.cu biletlerinde ve emtia navlunlarına gayet 
büyük tenzilat. :V ı>.purlardaki nefis yemekler aboneman ve 
ya alakart gayet ucuz. Ucuz tar"fe'.erJen maada Bulgaris
tanın Varna, Burgaz, Hisar, Lajene, Mesemrris, Anhialo, 
Sozopol. Kostenz, Banıa V a<şetz ve Göziken kaplıca ve 
plajlarm;ı yalnız Bulgar vapur şirketi vapurları ile Burgaz 
ve Varna tarikile gidecek zevata p;sap rt vizesi meccanen 
ita edilecektir. 

FazLı !afsilat :çin Galata'c1a Merkez Rıhtım Hanında 7 
numarada Bulgar vapur şirketi acentasına müracaat oluna. 

Limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
GAŞTA YN vapuru 14 ha

ziran pazar ( Romanya ve 
Bulgafrıtantan) dan 

KALDEA v •ıru 15 ha
ziran pazartrs· f .ya ve Yu
nanistan) dan 
Yakında limanımızdan ha

reket edecek vapurlar 
MERANO vapuru 14 ha

ziran pazar (Burgaz, Kösten
ce,Sulinıı, Kalas ve İbraile)ye 
GAŞT AYN vapuru 14 ha-----------11!!11 _.;ı---------, ziran pazar ( Selanik, Volos, SADIK ZADE f Pire, Patras, Brendizi, An-

Biraderler vapurları Seyrise ain kona, F:ume, Venedik ve 
Karadeniz muntazam ve Merkeı acentaaı: Galata Trieste) ye 

lüks postası Köprübqı B. 2362; ~ube KALDEA vapuru 16 ha-
Sakarya ac:entesi: Sirkecide Mnhlir- ziran Salı (Samsun, Trabı.on, 

vapuru PAZAR darzade hanı 22740 Balum ve Novorosisk) e 
14 haziran ( COSULl.CH LIN. E) kum-Muhtelif ebatta 154 adet 
günü akşamı 17 de Sirkeci lO d b • 1 3 panyasının lüks vapur'arına 

h k (z siyah, a et aK aval·, 
rıhtımından are etle on- alctarme edilerek •İmali ve 

1 b ıdat ayna saçı, 3600 kilo 40 Y 

guldak, ne olu, Ayancık, cenubi Amerika limanlarına 
S O d G. paket perçin çiviıi, 80 ad!t 
aınsun , r u, ıresun, gitmek için tenzilatlı doğru 

Trabzon ve Rize) ye azimet köşebent, 100 adet payan- bik verilir. 
ve avdette ayni iskelelerle dalık çubuk, 27 adet pa- Hereevi tafsilat için Ga-
G- ı - acakt yanda, 126 kazan borusu ore eye ugray ır. !atada mı.:mhane (Lloyd Tri-

Tafsilit için Sirkecide ayrı ayrı şartnamelerle ve 
Meymenet hanı altında aç.ık münakasa ile müba- estino) ser acentesine Tele-
acentalığına müracaat. yaa edilecektir. Kat'i iha- fon Beyoğlu 2127 veya Ga-

Tel; İstanbul 2134 leleri 29 hniran 931 de- latasaravında sabık Selinik Böyle alış veriş I 
olur mu ? .. - .. N•AlllZ!'AlllR!i!l•D!ll!l!!K!!KA!l!l!T!!E!'. ! _ _. pozito 0 1 O. bonmarşası binasındaki yazı-

(R••mi ilanlar Tü,·k Lom;ı..ı ş;,~••i hanelerine. Telefon Beyoğlu: Evelki akşam Çenberlitaşta Muhasebe ehli . vukufu, muha-
Vezir hanı önünde bir cinayet bir ve Türkçe, Almanca ve Fran11z
olmuş, Abbas isminde bir kürt ca lisanlarında mütercim. Yirmi se-

1 Agop İsminde bir sıvacının kar nelik tecrübesi vardır. Variyeti is- ı 
nını deşmiştir. lah etmek arzusundadır. Alakaclara 

Kürt Abbas seyyar satıcıdır. nın V. s. rumuzile İstanbul 176 
Agop bu adamdan öteberi alır- · ı, · 
ken aralarında fiat meselesin-
den bir ihtilaf çıkmış, bu ihti-
laf neticesinde kızan Kürt A
gobu bıçakla karnından yarala
mıştır. Agop bağırsakları dö
külmüş bir halde hastahaneye 
kaldırıl'lltŞ carih Kürt ~akal:ın 
IDl!lı_r 

posta kutu'u adresıne la. rıren mü-

racaatlar1. 

Bu akşımdan itibaren Beşik
taş Büyük parkta 

,.. ahir opereti 
İlk Büyü'c Revii 7 tablo dün
yanın hali bale, müzik. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(MERSİN ) vapuru 16 
Hazirali 17 de Sirkeciden 
kalkac•ktır. 

(Resmi İl&nlar Türk Limitt'-d Şirk~tl 

• 
Dr. A. KUTIEL 

Cilt ve emrazı zühreviye 

tednvihane1i Galata, Karaköy 

börekçi fırını sıra3ı No. 3.t 

2499 ve yahut Sirkecide Kır
zade hanındaki yazıhanesine 
müracaat edilmesi. Telefon 
İstanbul 235 

ZA YI: - Beykoz mal sandığın
dan maa.ı almakta olduğum 929 ta
rihli tatbik mübürümü kazaen zayi 
eylediğimden yenisini hakkettirdim. 
Eski mübürün hükmol olmadığını i
lan eylerim. 

Beykoz Umurlu karyesinden 
malül ırazilerden Oıman oğlu 

Muharrem 

lstanbul menkul kıymetler ve 
kambiyo borsası ve Osmanlı ban
kası komiserliğinden: 
. 27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 nümerolu kauuna tevfikan 
lstanbulda bankalar konsor6iyomu tarafından Osmanlı ban
kasınll çek olarak teslim ve bankadan istirdat olunan ister
ıinlerle bunların mukabilinde mevkii tedavüle çıkarılan ve 
batıkaya iade olunan ihtiyat evrakı naktiye mıkdarını mü· 
leyyin otuz yedinci tebliğ 

1 - Düviz vaz'iyeti 
1 - 4/6/931 tarihine kadar .ı 113.000 

konsorsiyomca Osmanlı bankası-
na çek olarak teslim edilmiş olan 

2 - 4/6/1931 den 11/6/931 

tarihine kadar olan hafta zarfında 
istirdat olunan 

3 - Fark 

4 - 11/611931 tarihine kadar 

tesrmat yekünu 

.ı 87.500 

87.SOi> 

35.500 

2 - ihtiyat evrakı nakliye vaz'iyeti 
Yukardaki birinci madde muci- T. L. 1.160.698.43 

hinct'! isterlin teslimatı mukabilin-
de mevkii tedavüle çıkarılmı, o-
lan ihtiyat evrakı naktiye 

Yukardaki ikinci madde muci- T. L. 9()1.,43. 75 

hince hafta zarfında istirdat olu-
nan isterlin!ert- mukabil iade olu-
nan evrakı naktiye 

Fark 

Yukardaki dördüncü madde 

mucibince 11/6/931 tarihine kadar 
mevkii tedavüle çıkarılmış olan 
ihtiyat evrakı naktiye yekunu 

T. L. 

.. 
901.643,75 

259.054.68 

27 Eylül 1930 tarih ve 1726 numaralı 
keyfiyet Maliye Vekaleti namına teblig ve 

kanuna tevfikan 
ilan otunur. 

1726 Nümerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
11 Haziran 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
4 Haziran 1931 tarihinde mev- t 113,000 
cut evelki bakıye 
Hafta zarfında çıkan Dövizler 

Fark 

11 haziran 1931 tarihinde Osmanb 
Bankası yedindeki Dövizler yekünu 

t 89,500 

*' 89·j()ı) 

.f, 25,500 

20 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlan 
Çıkan Evrakı naktiyen:n 
4 Haziran 1931 tarihin-

T. L 1,160,698,41 

deki bakıyesi 
Hafta zarfında giren evrakı T. L 901,643,75 
naktiyt' 

Fark T. L 901,643,75 

Çıkan İhtiyat evrakı 
tiyenin 11 haziran 
tarihindeki yekünu 

nak-
1931 

T. L. 259,054,61' 

Osmanlı Bankası 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
200,000 Liradır 
Ayrıca: 50,000 - 40,000 -
25,000 -15,000 - 10,000 -

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Piyango müdürlüğünden: 
50,000 Lira kazanan 28695 numaralı biletin 4 parçası İstao

bı•lda, birer. pa~çası E~irne ve İzmirde satılmış bir 
parçası Akhısar dan dıger parçası Elizizden iade 
edilmiş iki parçası:da satılmamışbr. 

15,000 Lira isabet eden 20512 numaralı biletin 4 
ı parçası 

stanbulda, birer parçası Bursa, Eceabat, Kon} 
E'._reğ!isinde satılmış 3 parçası ;satılmamıştır. 

12,000 Lıra ısabet eden 2~291 numaralı biletin 3 parça!u 
İstanbulda, beştebırlik bir parçası Akhisar, birer 
parçası İzmir ve Niksar~a satıl~,ş. bir parçası Ç'l
nakkaledeıı sa tılmıyarak ıade edılmış ve iki parçası 
satılmamıştır. 

10,000 Lira isabet ~den 5452 n~marah biletin 2 p;ırçısı 
!stanbulda, hır parçası Mılasta satılmış iki parça. 
lstanbulda birer parçası Ankara ve Berıamada 
tıfımyarak iade edilmiş,3 parçası da satılma:nıştı/a 
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Sıhhatinizi düşünüyor musunuz 
Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, milletimiz 
için faydalı olacak bir seri sıhhi kitaplar ha
zırlamıştır. Bunlardan birincisi "Dr. Pauchet,, nin 

Genç kalınız! 
eseridir. Bu kitabı okursanız en az yirmi 

sene fazla yafayacağı111zd- emin olabilirsiniz. 

Saadet yolu 
Aynı muharririn diğer kıymetli bir eseri olup 
hayabnızı saadetle geçirtecek bir kitaptır. 

Çocuk 
Hayata nasıl hazırlanmalı? 

kitap da ayni muharririndir. Muallimler, mürebiler, 
analar ve babalar bu kitabı eıber edeceklerdir. Bu eser
ler maddi ve manevi hayatımızda inkilap yapacaklardır 

On gün sonra arayınız 

Et, Ekmek, Sebze, 
Mahrukat münakasası 

Nafia Fen Mektebi mübayaat ko
misyonundan: 

Mektebin haziran 931 lptidasindan mayıs 932 nihayetine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan Et, Ekmek ve erxalu müte
nevviasının 29 haziran 931 pazartesi günü saat 15 te ve 
mahrukahnda 30 haziran salı günü saat 15 te kapalı zarf 
usulile ihaleleri icra kılınmak üzere münakasaya va:ıoluna
cakbr. Taliplerin muhasibi mesullük veznesine verecekleri 
~eminah muvakkate makbuz.ile ticaret vesikalarını mustasbi
ben yevmi mezkürda Gümüşsuyundaki mektep komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Gz. Ayıntap C. Müddeiumumi
liğinden: 

Gaziayıntap bapishaneainin bir senelik ekmek kunturatosu 
mevkii münakasaya konmuştur. Kat'i ihale günü 23-Vl-931 
larihine miisadif salı günüdür. Talip olanlarla 9eraiti öğren
mek tsteyenlerin Gaziayıntap M. uınumiliiine müracatları 

ilan olunur. 
(ltumi IJU.far Türle Llmitetl ŞiTke.ti) 

cildiniz olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECİP 
biıaderler, İZMİR: MARGONA TO ve DANON ec'za de
poları, TRABZON: KİTABİ HAMDI, Kastamonu Arif 
zade Elektrik evi ve İstanbul Bahçekapı Zaman ve Hasan 
ecza depolarında ve bilümum meşhur ıtriyat mağazalarında 
bulunur. Deposu Yeşil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

ı .. veni çıkan ala-,1 

! BAH E 1 

BOMONTI R 
'frcr tih t: edin iz. Enı<ali arasında hıı ncf:bcttc hi\' hir rakı ,oktur 

Kilosu 200 Kurustur; · 
160, 

30 
250, 300, 500, tOOO gramlık •'••lerde 

50 150 100 200 kuru,a satılıyor 

Her yerde arayınız ... 

Türk Tayyare cemiyeti merkezi 
umumisinden: 

Bursada müceddeden inşa edilmekte olan tayyare ve 
sinema binasının kalorifer tesirntı kapalı zarfla münaka
saya vazedilmiştir. 

Türkiye dahilinde bu gibi mümasil büyük bir tesisat yap
m•ş olduklarını vesaikle isbat edebilen taliplerin yirmi lira 
mukabilinde proje ve şartnamesini almak üzere tayyare 
cemiyeti merkezi umumisine müracaat eylemeleri ve teklif
lerini de 18 Haziran 931 tarihine müsadif perşembe günü 
nat on beşe kadar merkezi umumiye tevdi eylemeleri ilin 
olunur. 

(Resmi Uinlar Türk Li•ited Şİırlı.eti) 

Tekirdağ Vilayeti l>aimi 
Encümeninden: 

Vilayet Matbaasında mevcut ve iıtimale gayri saUh 
(400) kilo hurufat satılmak üzre 21 gün müddetfe aleni mü
zayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak ve daha ziyade 
malümat almak iıteyenlerin Encümen kalemine müracaatları 
ve yevmi ihale olan 24-6-931 çarşamba günü saat on beşte 
Daimi Encümeııde hazır bulunmaları ve yahut tekliflerini 
bir mektupla Makamı Vilayete bildirmeleri lazımdır. 

(Reı"'i H•nlar TürL L.;Mited $frkeli) 

1~5 kuruş yüzü ile kuştüyü yashk 
lıtanbul'da Çakmakçılar'da kuştüyü fabrikasında yüzile 

fİ}te 12 liraya, yllzile yorgan 15 liraya, yağlıboba yastık 5 
liraya. ku,tüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuştliyline 
mahsus kumaflar çok ucuz satılır. Tel. İst. 3027pı 

----=-B~a~s_u_r_u_n ___ a_nı __ e_l~iy~a_ts __ ı_z. __ ç~a---re __ sı_· __ •_•_l-f_E __ [)E~_Z_A ___ ,_, __ dı_r_._~_:_:_eı_k_!._;~ro~' -tu-r,~-
Menemen Beledi

yesi riyasetinden: 
Menemen kasabasının 1/5000 mikyasında 

muntazam haritasile 1/2000 mikyasında ve 
müstakbel planın olbaptaki şartnamei fenni
yeye tevfikan tanzimi 15 haziran tarihinden 
itibaren bir ay müddetle münakasaya konul
muştur. 

Teklif olunan bedel belediyece haddi layı
kında görülürse temmuzun 16 ıncı perşembe 
günü saat 16 da Menemen belediye daireıinde 
ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 300 liradır. Fazla malu
mat almak isteyenlerin Menemen belediye 
riyasetine müracaat eylemelri. 

(Rami llinl•r Türk Limited Şirketi) 

Ereu,öy Kız Lisesi Mezunlarının 
16 ha:ıiran 1931 sah günü saat 14 de mektebe gelmeleri 

rica olunur. 

lstanbul P. T. T. Baş müdür-
lüğünden: 

lstanbul, Galata, Seyyahin ıubesi, Beyoğlu ve Pangalb 
arasında cari motosikletli telgraf aaldiyab kapalı zarf uaulile 
•Ünakasaya vazedilmiştir. Münakasa 4 temmuz 931 cumar
tesi saat 14 te yapılacakbr. 1ıteyenlerin prtnameyi rörmek 
için her gün B. M. lüle kalemine ve mlbıakauya ittirak 
için dr kapab ve memhur teklifname ve teklif edecekleri 
bedeliJJ yüzde yedi buçuğu niıbetinde temiııatı muvakkate 
akçe ve ya mektubu ile yukarda yaıılı gün ve saatte Ba, 
miidürlükte müteşekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 
______________ C:.:R:..:•::;:•mİ llinlar Türk Limited Şirlc.eti) 

Ayancık Belediye riyasetinden: 
Mevcut plan ve proje mucibince yapılacak elektrik tesisatı 

6/6/931 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 25/6/931 perşembe günü 
oat 16 da ihale edilecektir. Talip olanlar 0 o 7,5 teminat 
akçesile Ayancık Belediye riya!etine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (Reami llinlar Tül"k Limit~ .Şh-1..eti) 

, 

Okkası 100 

Kuruştur 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, hav

yarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal edi
niz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hami
ziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. 
Mablüt yağlardan tevakki etmek lazımdır. Tereyağı yerine 
Hasan zeytin yağı iıtimal eylemek kirı akıldır. 

Bilhassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar 
tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa kara
ciğer, safra, sarıbk hastalıklarında bol bol Hasan zeytin 
yağı içiniz. Kiloluk şişeler 80, bir ve beş ve daha büyük 
tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan Ecza deposu, 
Toptancılara tenzilat . 

Devlet Demiryolları idaresi llanlan 

Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimuvan kapalı zarfla 
milnakasaya konmuştur. Münakasa 20 Temm~z 931 pazar
teai günü saat 16 da Ankarada Devlet demıryolları idare
sinde yapılacakhr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını aynı günde aaat 15,30 • kadar komi
syon katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şart
?amelerini beşer lira mukabilinde Ankarada ve İstanbulı!a 
ıdare vezneıinden tedarik edebilirler. 

(Reami IJ4'nlar Türl.. Limited Şirketi) 

* * * 
Devlet Demir yollarında tarife emsali (6) olacaktır • 

Mevcut tarifelerdeki ücretler ve Haydarpafa liman ve 
rıhtımında tatbik edilen tarifeler deği9memek üzere -Ana
dolu - Bağdat ve Adana - Mersin hatlarında balen ( 5) ve 
diğer Devlet Demiryollarında (8) olan tarife emsali 1 tem
muz 931 tarihinden itibaren (6) olacaktır. 

KARON 

(Reın19 hi.nlar Türk Llwıit~d ŞtrLeti) 

Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Umum kan tahlilatı Frengi 
noktai nazarından (Was
serman teamülü) kan kü
reyvatı sayılması, tifo ve 
ısıtma hastalıkları teşhisi, 

idrar, balgam, cerahat, ka
zurat ve su tablilatı, Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar 

istihzarı. Kanın üre mikta
rının tayini ve kanın sedi
maitation sürati. 

Divanyolunda Sultan Mah
mut türbesi No. 189. Tele
fon İst. 20981 

M. M. satln alma 
komisyonu ilanı 
Kastamunidekı kıtaatı•, ih

!}yacı olan Un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 20 Haziran 931 cumar
tesi günü saat 15 te Kasta
munide askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
hplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

* * * 
Ordu ihtiyacı için yerli fab-

rikaları mamulatından 185,000 
metre astarlık bez kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 

tur. İhalesi 16 Haziran 931 
salı günü saat 15 te Anka
rada merkez ubn alma ko
miıyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin prtname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

Hali tasfiyede bulunan Türkiye 
tütünleri müıterelı:ülmenfaa 

REJi ŞiRKETİ 
1 LAN 

T aoföyeclaran tarafından mevcu
dathın dördüncü tevzi olarak her 
hiaııe batına 0,15.0 lnailiz liralık 
(On bet tilin) bir meblağın tevziine 
karar verildiii Türlöye Tütünleri 
müıteı·ekülmenfaa Reji tirketi hisse
daranına beyan olunur. 

Binaenaleyh hiHedaran kendile
rine ait olan hisse senetlerini 1 Tem
muz 1931 tarihinden itibaren: 

ISTANBUL'da: Osmanlı Banka-
• merkezine. 

PARIS'te: 7, Meyerbeer sokağın 
da Osmanlı Banka11 şubesine, 

7, Chauchat sokağında Union Pa 
riıienne Bankasına. 

LONDRA'da: 26 Throgmorton 
solraiında Oımanlr Bankası şubesi

"" tevdi etmelidirler. 
Her hisse ba•ına İtası mulıarrer 

ıalifüzzikir o.ıs.o lnciliz ilraaırun 

tecliyHi muamelesi elyeTID mer'iyül. 
!icra bulunaııı kanun ve nizam ahka
mına tevfikan ve hisse senetlerinin 
tevdi tarihinden itibaren tam ve ka
mil iki gün zarfında İf• olunacaktır. 
Mnkur hiase senetleri dördüncü te
diyat vukuunu göstermek için dam
galandıktan sonra iade olunacaktır. 

Bu muameleye ut bordrolar ani
fülarz müeaaeselerde hiuedaranın 

emrine hazır bulundurulmaktadır. 

PARA VERİLİR 
Emlik ve mücevherat üze

rine birinci ve ikinci derece
de ipotek suretile 100,000 
liraya kader PARA verilir . 
İıtanbulun her semtinde em

lak ahnır ve ıatılır. Tapuda 
ferağ ve intikal muameleıi 
ile bilumum sigorta işleri sür' 
atle ifa edilir. 

Emniyet idarehanesi . 
Galata Ada han aumara 

12- 13 
Telefon Beyoilu 2066 

Ticaret işleri Umum Mü
dürlüğünden: 

30 ikinci tetrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine göre tca
cil edilmiş olan ecnebi şir
ketlerinden (Berginigs OkDi
keri Aksis Bolaıet Neptün -
Bergııingıı Oclc Dykeriaktie
bolaget Neptun) şirketi bu 
kere müracaatla Türkiyedeki 
muamelabna nihayet verdi
ğini bildirmiş olmakla mez
kür fİrketle alakası bulunan
ların firkete ve icabında 
lstanbul mıntakası Ticaret 
müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

Akşehir Belediye Riyasetinden 
Nafıa vekaleti celilesince musaddak evrakı keşfiyesi nıc 

cibince Akşehir kasabasına 3 kilometro mesafede bulun 
menbadan isale edilecek su ve bu suyun kasaba dahilin 
vücude getirilecek tevziat şebekesi ile tesisatı sairesi kapıı,.._,; 
zarf usulile ve bir ay müddetle şeraiti atiye dairesinde me 
kii münakasaya konulmuıtur şöyleki: 

1 - Münakasa müddeti 29 mayıs 31 tarihinden itib3r! 
29 haziran 31 tarihine müsadif olan pazartesi günü saat 1 
ye kadar olmak üzre bir aydır. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve malisile hüsnübali 
itimat ve bu gibi tesisatı vücude getirmiş ve yahut vücu 
getireceğini mütehassıs bir mühendisin musaddak teahhüdü 
ibraz edenler kabul edilir . 

~ - Münakasaya iştirak etmek isteyen talipler, işbu 
tesısat ve şebekesini müşir evrakı keşfiye bedeli bulun 
147,785 lira 86 kuruşun ~o 7,5 mıktan olan 11083 lira 
kurufluk teminat akçesini veya bu mıktar üzerinden mute 
bir Bankanın teminat mektubunu makbuz mukabilinde Bel 
diye veznesine teslim etmeğe mecburdurlar. 

4 - ihalenin üzerinde tekarrür ettiği talip teminatı nı 
vakkate akçesini teminatı katiye akçesine iblağ ve tah 
etmediği takdirde ifbu 011 7,5 teminatı muvakkate akçesi 
lediye nam ve hesabına ir t kayolunacaktır. zi 

5 - İhale?İn ilzer.inde tekarrür ettiği talip nihayet ' Y.1t 
hafta sonra ışbu ternınatı muvakkate akçesini "1> 15 şe ibl' 1

• 

suretile teminatı katiye akçesine tebdil etmeğe mecburdur· ~:ı 
~ 6 - İhalenin üzerinde tekarrür ettiği talip teminatı nı 
vakkate akçesini temin.ıh kafiye akçesine iblağ muamelesi lıu 
ikmal ettiğini müteakip iki gün zarfında belediye riyaseti ·e il 
musaddak mukaveleyi aktetmeğe mecburdur. 

Şeraiti tediye: 
7 - Tesisat hitam bulup faaliyete geçtiği tarihten üç 

sonra kabulü muvakkat muameleai yapılacak ve bu kabu 
muvakkat muamelesinin ikmalinden 10 gün ıonra bedeli i 
lenin birinci rııb'u olan meblağ derhal müteahhide ve 
emrü havalesine tediye olunacaktır. Bakiye kalan diğer ı 
rub'u iıpbu tediye tarihinden birer sene fasıla ile üç se ~at, 
zarfında müteahhide veya emrü havalesine tediye olunacaktı ıa 

8 - Kabulü muvakkat muamelesi tarihinden 6 ay mür Kr 

ettikten sonra belediye ile müteahhit ara!!ında kabulü kat ~~~
muamelesi icra edilecek ve bunu müteakip derhal müteahlı c: 
din ~. 15 teminab kat'iye akçesi müteahhide veya emrü b liı-di 
valesine ret ve iade olunacaktır. al 

9 - Beloediyenin işbu tesisat ve şebekesi İJıfaatının bed P 
ihalesini tediye hnsusunda müteahhide karşı olan teahhüda 
Akşehir Bankasının teminat mektubile müteahhide · 
olunacaktır. 

10 - İhalenin üzerinde takarrür ctmit olduğu talip ek 

belediye arasında aktedilecek musaddak mukavelenin imı• 't·ı 
aını müteahip ifbu banka tenıinat mektubu müteahhide ma , ;b 
buz mukabilinde derhal tevdi olunacaktlr. Müteahhit d• te 
sonuncu bedeli ihale taksidinin kendisine tediyesini müte in · 
kip hemen derhal işbu teminat mektubunu belediyeye rt lka.t 
ve iade edecektir. tli 

11 - İşbu su tesisabnın heyeti umumiyesine ait musa ~b 
dak keşif evrakı ile nıerbutu inşaat şartnamcııi 25 lira bed 
mukabilinde Akşehir belediye veıneıinden ahnabilir. 

12 - Bu busuıta daha fazla tafsilat almak ve yapıl 
cak su tesisab hakkında menbaın vaziyetini tetkik arznsu~ M

1 

da bulunan talipler Akşehir belediye mühendisliğine miir• h • 
caat edebilirler. bir 

13 - Münakasaya dahil olmak arzu eden talipler te~ bat 
lifnamelerini kapalı zarf uıuli dairesinde 29 haıiran 31 ta.rt et 

hine müsedif pazartesi günü ögleden sonra saat l 6,5e k• 
dar Belediye riyasetine makbuz mukabilinde teslim etme· 
mecburdurlar. 

14 - Ahvali fevkalade ve esbabı mücbire badiı olııı• a 
dıiı takdirde müddeti inşaat mukavelenin tarihi imzasınd• ""in 
sayılmak şartile bir senedir. . k · 

15 - Ahvali fevkalade ve esbabı mücbirenin mevcud1 
1 e 
t..ı· 

yeti belediyece kabul olunduğu takdirde müddeti inşaa ' 
işbu ahvali feykalade ve esbabı mucibenin devamı mlldde ••r 
zam ve ilave edilecektir. 

16 - Belediye vuku bulacak teklifab vakıaya muvaf 
görmediji takdirde münakasayı temdide aallhiyyettardır. 

17 - Müteahhitle belediye arasında her banği bir e. 
baptan dolayı bir dava vukuunda mercü mchakim Akşelı" ~ter 
mahkemesidir. lad 

18 - Bilcümle rüıum ve telliliye ve maurifi mukavtl · ol 
müteahhide aittir. ~i 

1 
ISTANBUL VİLAYETİ 

DEFTERDARLIK iLANLARI - - -SATILIK V APOR Kara deniz hariçinde Kilaira mevl< 
inde batık (Dobranik vapuru) çıkarma ve sair masrafı tali 
bine ait olmak ve çıkacak enkazın takdir olunacak kıyıııel 
llzerinden yüzde ohı:ı:u bükümete ve yüzde yetmiıi çıkara 
verilmek şartile müıayedeye konulmuştur. Taliplerin 150 li 
ralık teminat akçesile 1 temmuz 931 çarpmba günü ıa• 
15 de defterdarlıktaki lcoıniıy ona müracaatları. (M. 966) 

.. (lteımi llinlar Türk Limited Şirı..~tıl 
de 

liııı. 
in 

._S•u•l-tan_a_b_mc_,.tt·e-G•ü•n•g•ö•r•m•e•z•-ma•b•all-e-ıi•n•d.e-•T•a•v•u•k•b•a•n•e-so .. k"'•'·~ i~ 
iında 11/13, 5 numaralı hane enkazına 4228,5 lira kıynıe1 

takdir olunarak satılmak için açık mlizayedeye konmuttııt· 
Taliplerin şartnameyi gürmek için her gün levazım müdür' ı 
lliiiiJıe, müzayedeye girmek için 318 lira teminat akçesi!' 
ihale günü olan 4 Temmuz 931 cumartui 2ünü saat 15' ,; 

İstanbul Belediyesi İlanları 

kd .. 'd"' .. 1 ""~lı a ar encumenı aımıye muracaat arL 

""""" ~ 
Fatihte 17 odadan ibaret Haydar medreaeıi bir aenecl•; ~le 

üç ııeneye kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. TaJipletİr 'liı,a 
prbıameyi görmek için her gün pazarlık için 20 baıirao 9~l ~tı,,· 
cumartesi günü saat 15 e kadar 38 lira teminat akçe•* 
beraber levazım müdürlüğüne milracaatları. 

(Re•mİ llinlar Ti'trk Limited ŞirkeriJ/ 
~~~---~--~~-~~ 

Mu'ul müdür: Bürhaned•" 


