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Mısır 
; İngiltere 
1 Mısır Meb'usan ve Ayan mecJis .. 

· için yapılan intihabat bel..lenen 
P iceyi verdi: Batvekil İsmail Sıtkı 
•tanın fırkası kahir bir ekseriyetle 
ihabatı kazandı . Bu suretle 1924 
esinde birinci Meclisi Meb•usan 
"ına ettiği tarihten beri ilk defa o
k Mııır Meclisi Meb'usanına 

tfd nrka•ından ba~ka bir fırka ha
olmaktadır. 

llu intihabatın tümul ve ehemmlye 
i anlamak için 1 smail Sıtkı Pa!"l
hanıi şerait altında iktidara gel

iini hatırlamak lazımdır.1922 sene 
e lngiltere Mısıra dört kaydi ib
zi ile i•tiklaJ vermişti. Bu dört 

' Yıt ta Mısırdaki ecnebilerin hima 
·, Süveyİf kanalının müdafaaıı, 
duıın vaziyeti ve kapitülisyonlar 
eleıinden ibaretti. 

fiu dört nokta Üzerinde bir itili\fa 
rmak için o zamandan beri lngil
e ile Mısır arasındaki müzakereler 
netice vermemiştir. Sabık Batve
Nuhas Paşa tarafından yapıl~n 

ıı teşebbüs tc lngilterenin Sudan 
rinde Mısırın hakkını tanımak i~
emeıi yüzünden suya dütmÜftÜ. 

]'fohas Paşa Londrada muvaffak 
~ı!<atr"'yıp la Mısıra avdet edince Mı

n dahili siyaseti değitti. lngiltere 
Mısn arasındaki ihtilafların hal
ıaufta• olduğu anlaşılan Kral 

~•t, hu aayeyi temin etmek için 
takım tedi>i..ıer almağa karar ver
Kralın makoadını k~feden Vefd 

kası htikUmcti, bunun ü~erine 
'clİ•e kanunu e&aıinin masuniyeti 
ldı.ında bir kanun layihau kabul 
· rdi ve tasdik için de Krala verdi. 

kanunu tasdik etmeyince, Nu
P,. iıtifa etti. Ondan sonrakı ha-

~ leler gösermittir ki, Nuhas Pt. nın 
· ası Veft fırkası için bir ho'a ol

tur. Çünkü kral, Veft fırkaaıwn 
etti~i iktidara derhal vazıyet e

ek kendi emellerine hizmet etme 
hazır devlet ricalinden hükumet 
l.il etti.Ogünden beri Veft fırkası 
obstrüksiyon ıiyaseti takip et
tedir. Bu siyasetin son tecelliıi 

intihabata kar§ı boykot olmuttur
t iktidarı kendi becerikıi7liii 

elinden kaçıran V efd fırka Hain 
ob•trüksiyon siyasetine karşı, 

ol Fuat, bir defa ele c:eçirdiji ik
ı bir defa daha elinden kaçırma-

. k için çok faal bir siyaset takip et 
ftir. Kanunu esasiyi tadil etmiı, 
· intihabat kanunu yapmıf, hiili.
Mecli.i meb'usanda V eft fırkası
hilrimiyetini kırmak için bütün 

birleri almıştır. Geçen ıünkü inli 
battaki muzafferiyetile Fuat İ•tih
ettiği gayeyi elde etmi, bulunu-

• lı-: Veft fırkaıı hükmen ortadan 
llunıf demektir. 

l<raı Fuat şimdi lnıriltere ile Mı
arasındaki ihtild.fların halli için 
İni hazırlamıt bulunuyor. Kral, 

kUmet, iyan ve meb'uıan bu me
•ler hakkında ayni fikir ve kana
•dirler. Bu vaziyette lnıriltere ile 
ıır araıında bir itilaf İç.İn ortada 
uni bir mini olmadığı anlaıılr

. Ancak şunu hatırlamak lazım
ı.; devlet makinesinde temsil e

llıemekle beraber, memlekette ba
bi Ilı; kuvvet hala Vefd fırkaudır_ ln-

ilı..-e ile Mısır arasındaki ibtiliıflar 
ıı iade beynelmilel ihtilaflardan iba

olsaydı, muvakkat bir zaman için 
hi olsa, şimdiki hükUınetin yapa
iı bir emri vaki daimi olabilirdi. 

'kat Mısır ile lnıiltere arasındaki 
~nasebatın tanzimi memleketin ia .. 
laJile alakadar bir meseledir. 1922 
esindeki beyannameye rağmen 
•ırın iıtikJali hi.Ia su eötürür bir 
•eledir. lngilizler, ancak muallak 
olan dört mesele halledildikten 
ra Muınn tam mÜ•takil ol,.cağı-

'Öyleyip duruyorlar. Bu istiklalin 
·yeti de dört meselenin ne şekil

lıalledileceğine tabidir. Yani hal
dilecek mesele istiklal n1eıele•idir. 

!\caba memlekette hakiki ve bel-
~ de yegane kuvveti tetkil ettiğine 
. ~he edilmeyen Vefd fırka.,nın re
inzınıam etmeden bu derece mü

a' IJıı meselenin halline lngilizler .:~ , 
1 ' olacaklar mı? Ve olurlarsa, her 

t •ıi bir itiliıf devamlı olabilir nıi? 
r· 1tiltere ile Mısır arasındaki miina

.', 'ıı,~tın on •enelik tarihini hatırlar-
bu suallere müsbet cevap vere

; ~ · z.. Şimdiye kadar Kral ile ve 
\ıı lın .. hükumeti!~ itilil~ varmak 
llıkün ve hatta kolay ıken, lngi

; .1er Vefd fırkasile anlatmak iste-
1'11erdir. Gerçi Vefd fırkası bir po

~'.'ca oyunu ile siyasi haYattan ihraç 
1 lrıı.iştir. Fakat bütün eşkal "r-
11nda beliren hakiki kuvvet Veft

iharettir. Realist J ngiliz devlet 
linin V efdi hiç saymalarına ihti
vennek şriiçtür. 

Ahmet ŞUKRU 

arasında tensikat yapılmayacak 11-Memurlar 
2-Fenerbahçe de 

mı. 

etti Alman takımını 3-_1 mağlOp 
Ücretli memurlardan bir mıktarı- 1 Me~lis Reisi 

d h k ı . t . gelıgor 
nın a a çı arı ması ıs enıyor ----

Kazım Pş. Istanhul-
Bütçe encümeni azaları vekaletlerin kadroları 
üzerinde dünden itibaren tetkikata başladılar 

Bütçe 182 milyon liraya inecektir. Mecburi tekaütlük, tensikat, 
maaşların azalhlması fikirlerinden hangisi tercih edilecek? 

ANKARA 14 (Telefon) - ı ...- · ....._ 
Bütç" encümen; vergi kanun . , , 
l4yihalarının ekserisi üzerinde 
tetkikatını ikmal etmiştir. En
cümen layihaları müzakere e
derken bunların varidat üzerin 
de yapacağı tesiri de hesap ede 
rek tesbit etmişlerdir. Encü
mence bu yeni verııi kanunları
nın tatbil.ı ile varidatın azami 
7 milyon lira kadar tenezzüle 
uğrayacağm,; tahmin edildiğin 
den hükumetin teklif ettiği 189 
milyonluk varidat bütçesinin 
nihayet 182 milyona tenezzül 
edeceği anlatılmıştır. 

Diğer taraftan encümerı aza 
larr devairin yeni kadrolarını 
aralarında tevzi ederek tetkik 
etmektedirler. Bu münasebetle 
raportörlük usulü yeniden ih
das edilmit ve azalar kendileri 
ne tevdi edilen vekalet ve müs ----

' 

Rasim ( Si11a•) Bey 
takil müdiriyeti umumiyeleı·e 
giderek bugünücretli meı_nurlar 
kadroları üzerinde tetkikatta 
bulunmuşlardır. Bundan encü-

Biit~ enciimenf a:ıalarındttn 
Kazım Hüsnü ( K_onya), Ahmet Hilmi (Kayseri ), 

Rem:ıı ( Ayıntap ) Beyler 

menin ücretli memurlar adedi
nin bir mikdar daha tenziline 
taraftar bulunduğu istidlal eclil 
mektedir. Bu tetkikat ta ilana) 
edildikten sonra masraf bütçe
sinin müzakereıine encümen 
heyeti umumiyesindc ba,lana
caktır-Bütçede tevazünü temin 
maksadile masraf bütçesinin 
de muayyen bir mikdarda ten
zili zaruridir. Bu taaarrufun 
hangi fasıllardan tenzil sureti
le yapılabileceği henüz malum 
değildir. Ancak tebellür eden 
vaziyete göre encümen: . 

1 - Hiikiimetin ha,1.ırladığı 
yeni devah kadro/arım .:üz'i ta 
dilatla kabul 
. 2 - Devlet inhiı;arl;,rı maaş 
larıııda bir mikdar tenzilfit icra 

3 - Bütçe masraf kısmında 
sarfı ihtiyari görülen \'e sene 
içinde hükfı.metiıı bunlardan 
münakale icrası suretile istila 
de etmek ihtimali bulunan tah
sisat/arı ilga, 

4 - Devair kadrolaı 11ula lü
zumuna mebni zaruri olarak 
ipka edilen ve halen münhal bu 
Junan baZI memuriyetlerin ha-

temdeki dereceleri tebdil edil
mek suretile maaılar yekünun 
dan bir mikdar daha tasarruf 
temin 

S - Birleştirmek ı;uretile 
idaresi imkanı görülen bazı me 
muriyetleri tevhit 

Bunlardan maada encümen 
mecburi tekaüt usulünü ihdas 
etmeyecek, ancak kendi arzusu 
ile tekaütlük iıteyen bir memu 
run yeı·ine terfian tayin edile
cek memura bir sene müddetle 
kendi maaş~ verilecektir. Müte 
kait bir memuru!\ dairelerde üc 
retle isti"hdamrna bu günkü ka 
nun hükümleri müsaittir. Frr
ka içtimaında izhar edilen arzu 
mucibince tesbit edilmiş olan 
devlet maatları üzerinde tenzi
lit yapmak ihtimalinin zayıf ol 
duğunu bildirmiştim_ Encü
men kat'i bir zaı·uret hissetmez 
ve masraf bütçesinde 6-7 mil
yonluk masrafı batlta fasıllar
dan temine imkan bulursa hü
kômetin de arzusuna muvafık 

olarak bittabi maaşlara dokun-
mayacaktır. 

............................................................................................... ~ 

Belediyede mühim 
tebeddülat mı? 

sevk . Muavin Şerif Bey tekaüde 
Hamit bey başka 

memuriyete mi tayin ediliyor? .. 

Muhiddin Bey bugün geliyor 

l diye reis muavinliklerine ise 
açıkta kalan muhasebei husu
siye müdürü Cemal ve belediye 
mezarlıklar müdürü Süleyman 
Beyler tayin edileceklerdir. 

1 Müsakkafat 
Yazılıyor 
Vekaletten dün emir 

geldi. Tahrir 
her yerde yapılacakhr 
An11doludaki hey'etler de 

lstanbula geliyorlar 
Fatih kazasında başlıyan 

umumimüsakkafat tahririninls 
tanbulun her te.rafına teşmili 
hakkında Maliye Vekaletin
den defterdarlığa emir gelmiş
tir. Burada halen üç hey' et var 
dır. Anadolunun muhtelif yer
lerinde çalışan yirmi müsakka
fat tahrir hey'eti de buraya ge
lecektir . 

iş bankası lzmir şubesi müdürlüğü 

şarif Beg 

Bir hafta evvel Ankaı·aya 
giden vali ve belediye reisi 
Muhiddin Beyin yann şehrimi
ze avdeti beklenmektedir. Al· 
dığımız malumata göre Mu
hiddin B. Ankaraya telefonla 
davet edilmiş ve derhal gitmiş· 
tir. Bunun sebebi ise belediye
de vuku bulacak bazı mühim 
tebeddülata atfedilmektedir • 
Söy )endiğine göre belediye re
is muavini Şerif B. tekaüde sev 
kedilecek, diğer muavin Hamit 
B. ise Ankarada başka bir va
zifeye tayin edilecektir. Bele-

ANKARA 14 (Telefon) - ı lüğüne müfettişlerden Firuz B. 
lş bankası İzmir ıubesi müdür tayin edilmiştir . 

ismet Pş. Hz. A11kara'da Gazi koşusunda At sahiple
rinden Fikret Beyle görüşüyor. 

da bir kaç 
gün kalacaktır 

ANKARA 14 (Telefon) 
Meclis reisi Kizım Pata bugün 
öğleyin kalkan posta trenine , 
raptedilen hususi bir vagonla l 
ve ailesi le birlikte l stanbula ha 
reket etmiştir. 

Meclis reisi istasyonda Rei
sicümhur Hazretleri namına 
başkatip Tevfik B. vekiller ve 
meb'uslar tarafından teşyi edil 
mittir. Kazım Pa~a lstanbulda 
bir kaç gÜP •,,ı., . .._ı, v dişlerini 

2 nti golü Alôeddin atarken 

Ayntraht, Fenerbah
çeye 3-1 mağlup oldu 
Şilt maçında da Galatasaray 

Kurpkapıgı 4-2 yenmiştir 
Saat 6 da önde Almanlar arkada 

Fenerliler sabaya çıktılar ve balkı 

•elimladılar. Bu ır"'ça Almaular ay
ni renkte fakat b.ıtka forma ile çık
mıtlardı. Malum mereaimden sonra 
oyun (Her Zinııerin) hakemliği ve 
Fenerin alom ile baıladı. Oyun nıü
tevuin devam ediyor. Fener müeı~ 
sir olmaya başladı, İyi paslatıyorlar, 
Almanlar daha düzgün oynam •ya 
~alışıyorlar, Fenerbahçe buna rağ

nı.en akın1anna devam ediyot·lflclaı 

1 
bariz bir tekilde tefevuk arzed~mi
yor. Yalnız Fener forvetleri çok ıol 

1 fırsatları kaçırıyorlor. Aliıeddin pelı: 
iyi değil. 

Ktfzım Pş. Hz. 

tedavi ettirdikten sonra Anka
raya avdet edecektir. 

Bu sırada Muz.atfeı· tkinci defa o· 
larok bir ıol fırsatı daha kaçırdı. 

AlmanJann ıoJ a('Jkları çok sÜY"'•tli 
buna İnzımamen çok ta ıü2eJ ortalı
yor ve ciddi tehlikeler ihdas ediyor. 

Capat bir Alman akınını 
iade ediyor 

M ı • • •ı• 19 uncu dakika da, Alman mudafieC ısın ta ti 1 1 !erinden biri ceza cizıııisi dahil;nde 
ANKARA 14 (Telefon) _ 1 Fikreti düıiirdii, ancak bunda kaıt 

Millet Meclisinin nihayet 15 yoktu pena~byı Fikret mabsu• hari
temmuza kadar vergi kanunla- 1 ce attı ve bızzat oyuncular tarafın-

randan birini oynayor, Taku11dc.:ı A .. 

laeddin ve Cavat fena. Bu .. ün Sarı 
lacivertliler hep soldan işliyorlar ve 
Almanları adamakıllı sıkıttırıyorlnr, 
bu aralık Ayntrahta bir penaltı old.ı 
Fikret çekti ve 40 ıncı dakika da be. 
raberlik sayıaını yaptı. Bu pen &ltı 
gayet haklı ve bariz idi. 

·ı b"" · · ed k ·ı dan alkıtlandı, 24 üncü dakikada Fe 
rı ı e utçeyı ıntaç ere tatı nerin al h" b" (f" "kik) ·ıd· 
k • . l I k ey ıne ır ırı veı, ı; 
ararı veı-ecegı an aşı ma ta- Al ı klı" ·· 1 d man ar çe , şut oyuncu e•·a çarp Misafirler mütemadiyen sıkışıyor. 
ır. • tı fakat bundan istifade eden ..,ı iç Fikret her zaman olduğu ıribi fevka 

l&de oyna yor. Haftaymin ıon daki
kası Alaeddin Zekiden güzel bir a
ra pa11 aldı ufak bir çalım yaptı , e 
kalenin sol alt zavi.yeıinden ikint..; 

Sovyetlerin müdafaa 
•tahsisah 

PARIS, 13 A.A. - Moıkovadan ı 
bildirildiğine nazaran hükumet, 
(114,000) hektarlık araziden alına
cak hasadın temin edeceği parayı 
SovYet Ruıya'nın müdafaai milliye 
tabsİ&lltına ili.ve edecektir. ..... ...,_.._ 

Devret Bankası - -En kısa bir zamanda 
faaliyete geçebilecek . - - -
Umumi müdür dün geldi 

1 
Cümhuriyet Merkez bankası 

umum müdürü Salahaddin Bey 
dün Ankara-

leri ilk ve son golJerini kaydetti. 

Bunun üzerine Fener akınfllt·ını 

sıklaıtırıyor fakat Almanlar bunlara 
daima karşı koyuyorlar. Yalnız bu
gün Fener bahçeden Zeki iyi oyıınla- (Devamı 4 üncü sahifede) 

' 

dan şeh.-imize 
gelmişti.-. Sa
lahaddin Bey 
şehrimizde bir 
hafta, on gün 
dakar kalacak 
ve hususi işle
rile meşgul ol
makla beraber 
bankaya ait 
mesai! etrafın
da da tetkikat 
yapacak ve 

i Bütüngençliksporçer
çevesi içine alınıyor 

şehrimiz mali S•lahadd;n Bey 

mahafilile temas edecektir. 
Devlet bankasının enkısabir za 
manda faaliyete geçmesine ça
lışıldığı için bu seyahat ve tet
kikat mali mahafilde ehemmi
yetle telakki olunmaktadır. 

Salahaddin Bey dün öğleden 
evvel Zi.-aat bankasına gelerek 
bir müddet meşgul olmuştur. 
Bu gün de kambcyo borsasını 
ziyaı·eti beklenmektedir. 

Cümhuı·iyet Merkez bankası 
na ait istihzarat ikmal edilmiş 
gibidir. 

Bütün mekteplerde her sabah bir 
saat mecburi idman dersi var 

idman usul ve sistemlerinde de tadilat yapılıyor 
Ö~ümiiz~~ki den senesi bi- ı cek seneden itibaren her sabah 

dayetınden ıtıbareıı mektepler bir saat beden terbiyesi de 
de beden terbiyesi derslerine konacak ve sabahleyin talebs~ 
daha ziyade ehemmiyet verile- nin muntazam bir surette çat 
cek, saatler artırılacaktır. Hali ması temin edilmiş olacaktı ış 
hazırda mekteplerimizde be- Bundan başka beden der·~· 
den terbiyesi dersi haftada bir sisteminde İsveç usulü ile b:ı~~ 
saattır. Bu bir saat ise öğle- ber Çekoslovakya mekteplerin
den soma olduğundan bir fai- de takip edilen sokol sisl<'rr; 
de temin etmemektedir. Gele- de tatbik edilecektir. 
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Bu kadın kim? 
Sihirbazın kapısı önünde durdu 

ve sordu; Burada mı? 
nın yüzüne baktr: 

- Leyla .. ! 
- Beni sesimden unrma-

dın, değil mi? 
- Nasıl tanıyabilirdim, yav 

rum ! Seni görmiyeli dört bet 

MiLLiYET PAZARTESi 15 HAZiRAN 19Sl 

HARİCİ HABERLER •• 
Yeni 
Reisicümhur 
M. Douıner in ışe 

başlaması 
pek muhteşem oldu 

Şah Pehlevi 
Camide bir hatip ve 

vaızı mı dövdü ? 
Nevyork Herald Tribin ga

zetesinin yazdığ;r göre han 
şahı Rıza Şah 

Pehlevi Haz-

Şimdi 
Ne olacak? ---
Almanya Başvekili 

mülakatının 
neticesini anlabyor 

BERRLlN, 13 (A.A.) -
Başvekil M. Brüning, Neu 

deck' dan Berline dönmüş ve 
kabine arkadaılarına Reisicüm 
hurla olan mülakatının ne
ticelerini bildirmiştir. 

Gazette de Midi'ye nazaran 

.. _ Onu senden istiyorura. 

Zan1ora.! Onu banil. verme-

7•celc olursan, senin etleri

ni cımbı:ıla yolduracajıar I 

SattA, hayalindeo ıeçmiyen 

en aiır işlcenceter 7aptrr• .. 

caııml., 

Sihirbez (Zamora) nın kapı 
il oı:ıünde genç bir kadm dola
ııyordu. 

ıene oldu... ' 
Leyli Sultan Mehmedin 

ıözdeleriodeodi. 
Dört bet aene evvel Yunus 

' retleri T ahrao 
da büyük !>ir 
camiin imamı· 
nı cemaat için 
de dövmüştür. 
Buna sebep Şa 
hın zevceıinio 
bir türbeyi zi
yaret ederken 
yüzünü açma- Sah Rıza. Han 

1 

M. Brüning Reisicümhuruo, 
siyasetini taıvip eyh.-diğini ve 

! bu aiyasete devam hususunda 
kendisine mezuniyet verdiğini 
arkadıo.şlarına söylemiıtiı-. 

Günet h-üz doğmUflu. 
Genç kadın yüzünü açarak 

kapıyı çaldı. 

Kapıdan ufak bir çocuk ı~ 
ründüı , 

- Kimi istiyorsunuz? 
- Zamora'yı ... 
- Biraz durunuz .. haber Ye 

reyım. 

Geoq kadın ıu sözleri ilive 
etti: 

- Saraydan bir kadın cel
diğini söylersin! 

Çocuk başını salladı Ye kay
boldu. 

Zamora c•lerini yeni açmıt 
tı. 

Çocuk, saraydan bir kadın 
geldiğini söyledi. 

Zamora, kendisini sabahle
yin erkenden ziyarete gelen 
bu kadmm ( Klio) dan bayka 
bir kimse olamıyacağıru tah
min etmitti. 

İhtiyar sihirbaz, gözlerini o
iıutturarak kalktı : 

- Yabancı değil, dedi, b.ı 
de kaç günderberi onu bekli
yordum. Hediyelerimi getir
miş olacak .. Kapıyı aç ve yanı· 
ma getir! 

Çocuk fırladı.. Kapıyı açtı •• 
Genç kadını içeriye aldı. 

Zamora yatağının kenarında 
oturuyordu. 

Sihirbaz kadın aylardanberi 
İstanbulda hiç bir kimseyle te
mas etmediği için, kendisini 
bir batka kadının ziyaret etme
sine ihtimal vermiyordu. 

- Eee · Klio, dedi, sevgiline 
kavu,tun mu ? 

Genç kadm, bu ismi ititioce 
tuyleri ürperdi ve yüzünü ta
mamile açmadan cevap verdi: 

- Hayır, Zamora! 
- İmkanı yok.. ben onu sa-

na gönderdim. Benim büyüle
rim tatları eritir; rüzgarları 
durdurur. Ben istersem fırtı
nalar koparır ve hükümdarları 
ayağına getiririm... Hüsrev) 
herhalde senin kapına kadar 
gelmittir, Klio ! Benden sakla
ma ... Senden fazla para alacak 
değilim ... ! 

Genç kadının sab~ı tüken
mişti .. yüzünü iyice açtı: 

- Ben Klio değilim, Zamo
r~ ! Gözünü aç ve yüzüme dik
katli bak •.. 

Zamora fatırdı •. ıenç kadı-

Beyle beraber (Edirne) den \ 
Bizans'a gelmitler ve burada 1 
haıtalığını tedavi ettinnekte 
iken, bir gönül macera11 müna
sebetile bir kaç defa (Zamora) 
ya gidip celmitti. 

Zamora, Klio hakkında bil
miyerek verdiği maloltnatr te
vil etmek istedi: 

- Bir balıkçı kızr var da, 
yavrum! Gençlik buya .. bir ye
niçeriye i.tık olmut. Eski bir 
dostun kızıdır •. bana gelir gi
der .. halbuki, artık, bizde böy
le itlerle uğratacak takat mt 
kaldı? Kolu, kanadı kırılmıt 
bir akbabaya benzedik ... 

Leyli., bu muhavereden bir 
hakikat öğrendiğine seYinmit· 
ti: 

- Benden hiÇ bir teY sak
lama, Zamora ! - dedi - Klio, 
saraydaki Klio'dur .. ve yeniqe
ri dediğin adam da Y enihiaar 
muhafızı Hüsrev Beydir .. ben 
hepıini biliyorum. Hüsrev! 
(Klio)nun kapısına gönderme. 
ği vaadettin, öyle mi? 

Zamora terledi: 
- Gençlik bu, yavrucuğum! 

Bir vakit senin de ba,ından 
böyle bir ıey geçmitti .. 

- Hüırevi çok seviyor mu? 
- Çok seviyormuf .. ayakla-

rıma kapanarak yalvardı .. red
dedemedim .• biz artık böyle 
göoiil itlerile uğra,amıyoruz, 
yavrum! 

- Benim itimle uğrafacak
ıın ZaQlora! 

- Yapamam, kı:zım! Ben 
hastayım .. 

Leyla sertlendi: 
- Benim ıevdiğim erkeği 

de benim ayağıma gönderecek
sin, anladın mı? 

Sihirbaz karı, paditahm göz 
desinden çekinmiıti: 

- Peki .. fakat, bu son ol-
sun .. 

Diye nunldandı • 
- Sevgilimi Klio'nun elin

den kurtaracaksm! 
Zamora bir tey anlamadı: 
- Sevdiğin erkeğin ismi ne 

dir? 
- Hüsrev •• 

- Ne garip tesadüf .. Türk-
ler bu ismi ne kadar çok kul
lanryorlar! Klio'nun sevdiği 
erkeğin iami de Hüsrev; senin
ki de .. 

(Bitmedi) 

Koıku ve hegelan 1 infilak etmiıtir. lttial sahasında bu-
(ZMIR, 13 _ Göztepe ve yakın ı lunan sekiz amele bir an içinde kö

dığdoki heyelan ilerliyM. Dün geci! mür haline selm~tir. Bu patlayııın 
bazı taı topraklar yuvarlandı. Yakın husule setirdiii hava cereyanı o ka
evlerden birkaç cam kırıldı. Mahal- dar ıiddetli olmuıtur ki civar gale-

1 Llk k k lı: · d" rilerdeki kalın istinat direkleri birer e lliil ı ço or u geçır ı. . . .. .. • • 
kıbnt çopu sıbi kırılmıı, asgari bir 

Karısını kesen adam! 
ADANA, 13 - Adana'run Hacı 

Ahmet mahallesinde Mala:.ı:sirtli elli 
)ta.ı:arında arabacı Hüseyin, karısı 

Ane'nin bileklerini kama ile kes-
mit ve vücudünün muhtelif yerlerin
den yaralıyarak öldürmüttür. Araba 
Cl karıııoın ceıedini Karakaleye gö .. 
türmü, oradan ~ e atmıf, karısının 
intihar ettiğini iddia etmiıtir. Hüse
yin tevkif edilmiştir. Hüseyinin beş 
çocuğu da vardır. Cinayetin sebebi 
malum değildir. Tahkikata devam e
diliyor. 

Maden faciası 
ZONGULDAK, 

nasıl oldu? 
1 l - Kandilli 

maden ocaklarında sekiz İnsanın ha· 
ya!ile ödenen ( Crizu) faciasını bil· 
dirmiştim. Bu müthit kazanın acdt:lı 
tahilatı şudur: 

(Grizu) tam saat (1) de kulak
ları sağır eden n1üthiş bir taraka ile 

ton sıkletindeki köıni.ir arabaları, mu 
kavvadan birar oyuncak sibi yırtıl
mıf, duvarlara yap1,mııtır. Ocak da
hilind~i demiryolları sanki birer bal 
mumu sibi eğrilmi,tir. Grizu patla
dığı zaman asansörle dııarı çıkmak
ta olan bir amele sademenin şidde· 

tinden birden bire tevakkuf eden 
kafesin içinde derhal bayılmış ve 
kendinden reçmiş bir halde dışarı 

çıkarılmıtlır. Bunlardan hatka kaza 

dan evvel arkadaşlarının yanından 

... emniyet kibriti" al~k için ayrı
lan bir amelenin hayatı mucize kabi· 

!inden kurtulmuştur. Müddei umu

mi, hükümet tabibi ve maden mü

hendisleri kaza mahalline yetişmiş

ler ve alınan fenni tedbirlerle zava1· 

lı amelenin cesetlerini kazad=tn an

cak 24 saat sonra kurtarmak ınüm~ 

kün olmu,tur 

---•-ı.•ı nı ı:ıx. u • ....... ..... -- ..,.~--=-~--•-..,.aaı"-. 

Selef ve Halef 
Af. Doumerııce M. Doıımer 

PARIS, 13 A.A. - Saat 13,45 
de riyaseti cümhurun yeni askeri 
maiyet kumandanı ceneral Brocon
nier, dahiliye nezaretine giderek ora 
dan bqvekil M. Laval'ı alıruı ve be
raber ayan meclisinin bulunduğu 
Luxenbourg sarayına git.mittir. 

Rei~icü.mhur M. Doumer saat 
14,15 de Luıtenburs sarayından çık
mıı ve üzeri açık bir arabaya bin· 
mİıf'!İt". Yanında M. Lava! bulunuyOt" 
du her iklıi de firak siymiılerdi. A
rabanın etrafında cümhuriyet muha 
hz kıtaatından iki süvari mürrezeıi 
sidiyordu. Güzersahta evler dona
dılmııtı. Azim bir halk kütlesi alayı 
alkıılamııtır. M. Doumer, refakatin 
de meb'us.an ve i.yan reiıleri ve di
van auları, ceneral Gouraud ve ce
neral Bubail olduğu halde Elysee 
sarayına ıirmiı ve teırifat umum mü 
dürü tarafından kartılanmııtır. 

Bu anda boru ve trampeta seJSle
ri yükselmittir. M. Doumer, Elysee 
sarayına pek neteli bir çehre ile cir
miş ve kendisini kartılll.Yan zevatın 
elini büyük bir samimiyetle sıkmış
tır. 

M. Doumer'in arkaundan Baıve
kil M. Laval ve onun arkasından da 
yeni aıkeri mai.yet kumandanı cene• 
ral Braconnier ile riyaseti cümhuı· 
lr.i.tibi ıırnumisi M. Huysman geli
yordu. Protokola tamamen muvaf. 
fak o1arak cereyan eden merasimde 
yalnız sazeteciler ve aıkeri kıtaat 
buır bulunmuıtur, M. Doumer, M. 
Downeraue'i.n yanına saat 14,45 te 
a-irmiıtir. M. Doumergue halefini 
Ambauadeuu'ler salonunda bekli
yordu ve derhal istikbaline çıktı: M. 
Doumergue göğsüne LCgion d'Hon~ 
neur nifanmı büyük rütbesini tak
mııtı. M. Doumer'in ııllisü boıtu. 
S.bık ve lüıik Reisicümhurlar ara
suıda mutat nutuklar teati olunmuı 
ve yeni Reiıicümhura LCgion d•Hon 
neur niıanınrn büyük rütbesi veril
miftir. Bundan sonra iki Reiıicüm
bur M. Doumersue'in oda11na pe
rek uzun müddet samiııllyetle görüı 
müılerdir. Bu esnada, merasimde 
hazır bulunan parlimento azası ve 
ceneraller Elyıee sarayını terket
miılerdir. Saat 15,45 de M. Doumer, 
M. Doumersue'in yanından çıkarak 
taamül veçhile, yanında batvekil ol
duğu balde belediye dairesine sit
miıtir. Cümhuriyet mu~afız kıtaa
bnda iki ıüvarl mühezeıi bayraklar
la riyaseti cümhur otomobiline refa
kat ediyordu. Hava çok güzeldi. Ri
yaseti cümhur alayı Champı -Elya8e 
yİ, Concorde meydanını ve Rivoli 
caddesini seçerek belediye dairesine 
gelmittir. Bütün güzergahta halkM. 
Doumer'i tiddetle allcışlamııtır. Be· 
lediye dairesinin cephesi bayraklar 
ve armalarla donadılmııtı . Alaym 
muvaselitinde ltoru ve trampeteler 
çalmağa baılamıt ve belediye daire· 
sine Fransız bayrağı çekilmiıtir. Pa
riı belediyesi yeni Reiıicümhuru is
tikbal elnÜf ve alay merasim salonu 
na cirmiı tir. 

Salonda; iYan ve meb'usan reis· 
leri., nazırlar, müstetarlar, mareşal
ler, meb'usan ve i.yan azalarile mü
eısesat umumiye mümeııilleri göxe 
çarpiyordu. Belediye reisi M. Cas
tellane, M. Doumer'e beyanı bota· 
medi eylemiı, yeni ReiıicÜ•nhurun 
her ,eyi bizzat kendi eserine med
yun olduğunu, "seçtili her yerde yo
rulmak bilmez bir mesai ve tiddetli 
bir azın ve istikamet misalini verdi· 
ğini hatırlatmıı ve demiştir ki: 4'Mu 
harebe, asil ocağınızın ve mucibi 
imtisal ailenizin medarı iftihar ve 
sururu 'olan dört oğlunuzu elinizden 
aldı. Bu darbeleri harik~lade bir 
metanetle karşıladınız." 

M_ Doumer, belediye Reisinin 
nutk11.na cevabında, Paris belediye. 
sinin ve Pariı halkının göıterdiii 
hararetli kabulden dolayı te~ekkür 
etmif, taırada doğduğunu fakat bü
tün hazır bulunanlar gibi Parisin fi. 
kir evlidr olduğunu söylemi1, cller.i .. 
le çalışarak Collese de France'a Sor 
bonne'a ve sanayi konıervatuarına 
devam ettiğini hatırlatmı' ve harbi 
umumide Parisin gösterdiği liyakat 
li çehreyi çizmit ve "büti.in kuvve
timle vataruma hizmet etmek sureti· 
le Paris şehrinin burün hakkimdaki 
tasvibine 18.yik olmak isterim" de
miştir. Belediye reisi M. Castellane 
M. Doumert e Paris ıehrinin altın me 
dalyasını vermittir. Reisicümhur, 
resmi kabule ait mazbatayı yaldızlı 
deftere imzalamıı ve alay muvasıhn. 

11nı bahane e- Pehlevi Hz 

derek imamın camide Şah aley 
hine vaız etmesidir. 

imamın bu vaızı esnasında 
camiin kapısı önünde bir oto
mobil durmuı, içeri giren bir 
kaç muhafız: 

- Şah Haıı:retleri ! Diye ba
ğırmıtlardır. 

ŞahHazretleri doğrudan doğ 
ruya mimberin yanına gitmit
ler, minbere çıkmıtlar, imamı 
kara sakalından yakalayarak e 
!indeki krrbaçla mükemmel bir 
surette dövmüşler ve sonra ite 
kaka minberden indirmişlerdir. 

Şah Hz. bundan sonra halk 
ile yüzyüze gelmişler, halk ken 
disine hürmette bulunmuş, o 
da halkın hürmeti arasında ca
miden çıkıp gitmiştir. 

Amanullah Han 
Sabık kral Hicaza niçin 

ve nlsıl gitti? 
Sabık Efsan kralı Amanullah 

Hanın Hıcaza rittiği ve sakal bırak
hğr malUmdur. 

Amanullah Hanın (Mekkeye) gi 
derek Haç etmesinin munhaııran, 
dini bir farizeyi ifaya matuf olmadı
ğı bazı Mııır gazeteleri tarafından 

yazılmaktadır. Bunlara röre Ama
nullah Han hem dini bir farlıı:eyi ifa 
etmit, hem dt Efsanistanda lııendi 

taraftarı olan "• Mekkeye selen bazı 
zevat ve rüeaa ile ~örü,milştür. 

Bir canavaıt ! 
BELGRAT 13 (A.A.) 

B jchovar' dan bildirildiğine na
zaran mahkeme 43 cinayeti bu
lu11duğunu itiraf eden lvao Ju
riıig'in muhakemeıine başla
mııtır. Katil, bu cinayetlerin 
ekseriılni küçük yafta krzlarm 
ırzına geçmek ve sonra da boğ 
mak suretile itlemiştir. Katil, 
bu cinayetleri hakkında tüyler 
ürpertici tafsilat vermiştir. 

Seyyahlar azalıyor 
V AŞlNGTON 13 (A.A.)

Hükümet tarafından neşrolu
nan rakamlara nazaran, seya
hat fiatınnı ucuzlatdmıt olma
sına rağmen cihandaki iktısadt 
buhran ve inhitat turizm üze
rinde de tesiri göstermittir. Bu 
mevsim için 30 haziran tarihi
ne kadar 150,715 kişiye pasa
port verilmittir. 

Geçen seneye nazaran sey. 
yahlar adedi 50,000 noksandır. 

Çinde suikast 
NANKIN 13 (A.A.) - Çin 

Cümhuriyeti Harbiye nazırı bir 
sui kasta kurban gitmiştir. 

japonyanın nüfusu 
artıyor 

TOKYO 13 (A.A.) - Vefi 
at mikdarının mühim surette 

M. Brüning, Hildesheim'e 
giderek merkez grupunun ya
rın akted<"C• 'ii hafi içtimada be 

~ 

A-ı. Brüning 

yanatta bulunacaktır. Maama
flh bu içtimaın ehemmiyetine 
binaen bir tebliğ neıroluoması 
muhtemeldir. 

Hükllmet mahafili vaziyeti 
daha büyük bir sükunetle der
pif eylemektedir. Halkçıların 
Reichıtag'io i~timaa daveti hu 
susunda ısrar etmiyecekleri 
zannolunuyor. 

Borsa düne nazaran daha sa 
kindir. Tamirat mesela.ile ali.
kadar bulunan batlıca devletle 
rin oezdindeki sefirlerin hükd
metle göriitmek üzere Berlioe 
davet oluodulcları haber verili
yor. 

Almanyada kargaşahk 
BERLIN 13 (A.A.) - Ber

linde, Hamburgta kargaşalık
lar olmuıtur. Berlio boraasmda 
flatlar düflDÜftÜr. Fakat ban
kaların müdahalesi bir inhidam 
vukuuoa mani olmuştur. 

Ümit kalmadı gibi 
CHEFOO, 13 A.A.) - Çin 

sularındaki lngiliz batkuman
danı Sir Wilianı Kelly, Poaei· 
don tahtelbahirinin kazaya uğ 
ramıt olduğu mahalle gelmit
tir. W ei • hai - W ei' den bildiri) 
diğioe göre Poseidonun kurla 
rılmas ameliyelerine devam e
dilmektedir. Fakat tahtelbahi
rio vaziyeti ufak bir rüzgarın 
dalgıçların harekatını iokıtaa 
uğratmasını intaç eder şekilde 
dir. 

Hemen muvaffak olmak ümi 
di azalmııtır. 

Numan Beye ameliyat 
Ankara, 14 - Hariciye müsteta· 

rı Numan Beye ameliyat yapıldı, 

iki kabursa kemiği alındı, ..ı.lıati 
iyidir~ 

tenakusu ve doğumların hafif İ • ! 
mikdarda artması üzerine Ja- ğtişaş 
ponyanın nüfuau geçen sene RANGOON 13 (A.A.) 
912,595 kişi artmıştır. Dün Niaunglebyn'de muhake-
---------~---·ı me edilmekte olan bir takım 
daki ayni merasim ve ayni tarik ile 
Elysee sarayına avdet etmiıtir. 

M. Doumer'in riyaseti cümhur va 
zifesini deruhte etmesi dolayısile li
manlarda bütün gemiler bayraklar 
çekmiıler ve 21 rer pare top atılmıt· 
tır. Bu merasim belediye daireıinde 
cereyan ederken sabık Reisicümhur 
M. Doumersue saat 16,15 de Elyaee 
sarayından büyük bir sadelik içinde 
çıkmtf ve bi.r dostunun husuıi oto .. 
mobiline binerek ayrdmıttır. M. Dou 
mergue, Toulouıe'a aktamleyin gide 
ceğinden tren zamanına kadar bu 
dostunun evinde misafir kalacakbr. 

Fransız kabinesi kaldı 
PARIS, 13 A.A. - Baıvekil M. 

Laval, Reisicümhur M. Doumer'e 
kabinenin istifasını takdim etmiştir. 
M. Ooumer Başvekalette kalmasını 
M. l.aval'den rica etmi,tir. Binaena
leyh bütün nazırlar ve müıteıarlar 
mevkilerinde kalmışlardır. 

mahpuslar hapishanenin kapıla 
rın ıkırarak dışarı çıkmış, polis 
karakoluna hücum ederek ora
da bulunan tüfenkleri ve 100 
kadar da kurıunu ele ıeçirdik-; 
ten sonra yanlarnıa sokulmak 
isteyenlerin üzerine atet etme
ğe baılamıılardır. Zayiat olup 
olmadıiı malum delildir. 

Birmanyaya gitmekte olan 
bir lngiliz müfrezeıi Niauogle· 
byn'de tevakkuf ederek isileri 
poliı merkezinden tardetmit ve 
asayiti tesis ettikten ıoora tren 
le yoluna devam etmittir. Asi· 
!erin mevcudiyeti halkı korkut 
makta olduğundan diğer bir a
laya mensup bir İngiliz bölüğü 
Niaunglebyn'e gitmek için e
mir almıştrr. 

Orta mektep progra 
larında tadilat mı? 

Ankara' da toplanacak olan kon· 
grede mühim kararlar verilecek 

ANKARA 14 (Telefonla) - Maarif vekaleti son zamanlı 
da talim ve hrbiye esaılaı-ın ıalakadar eden bazı me&eleler üı 
rinde çalı§maktadır. 11 temmuzda Ankara.da toplanacak ol 
orta mektep müdürleri kongresinde bu mesele etrafmda gô ' 
şülecektir. Mezkur mektepler programında yapılacak tadilat 
müzakere ruznamesinin malum maddelerindendir. 

- Kongrede ameli "e tatbiki hayata çocukları intibak kab• 
yeti vermek imkanları araıtırılacaktır. icap ederse ders pro 
raınlarile beı·aber mektep kitapları da tadil edilecektir. ncı 

Bundan batka maarif müdürü ile kazalardaki maarif menı ret 
ları ic,in bazı yeni esasları haYi talimatnameler hazırlanmakl~lpma 
d .... Bu yeni talimatnamelerle evvelce maarif müdürlerinden aM Bu 
narak eminlere verilmiş olan salahiyetler k11men valilere, kı , Ma 
men de maarif müdürlüklerine iade edilmektdir. ·ı>ol'd 

Evveke eminlere merbut olarak çalı,an ilk tedrisat müfetti sisin 
!eri bundan sonra Maarif müdürlüklerine bağlr olar sta f 
çalıtacaklardır. lmişt · 

Ankara köylerinde Üç cinayet 

Jandarmalara karşı silah kullanan 
dağlara iltica ettiler 

canilet 

Pi~ 
İhra 

l piy 
ktile 

'ıı bun 
rini 
r. 

ANKARA 14 (Telefon) -
Dün ve bugün Ankaraya civar 
köylerde 3 cinayet olmuttur. 
Bunlardan biri Elma dağında
ki Muş köyündedir ve öldürü
len bir kadmdır. Diğer cinayet 
Ayaım karalar nahiye.inde vu 
ku bulmuıtur. Üçüncü Alt>lut 
köyündedir. Buradaki cio:cye
ti İrtikap edenler bet kitilik bir 
çetedir. 

Failleri tevkife giden jand~ Q 
malara kartı çete efradı ıilah i 
timal ederek firara ve dağa il 
caya muvaffak olmuıtur. sıı 
ları takip için merkezden i 
darma kuvvetleri göoderihııİ 
tir. Her üç mahalle de takibi tının 
idare için merkezden müddei t ·k. 
muml muavinleri ve dokt01 

-

gönderilmi,tir. 'li na 
da r 

Ziraat bankasında tebeddülat 
lıums 

t bu 

ANKARA 14 (Telefonla) - Ziraat bankası umum miid~' ın?1eı 
·ııı • ız 

muavini Salahaddin Beyin Merkez bankası müdürlüğüne ~a1~1 r-· 
üzerine bu vazife tasarruf edilmittir. Muavinlik itlerine b~ ;~g;: 
üzere kıdrodaki katibi umumllite muamellt müdürü Suphı ltnob 
muamelat müdUrlüiüne de heyeti teftitlye müdürü Niyazi JJtf -
nakledllmiılerdir. n ~ 

Heyeti lefiitiye müdürlüğünü de muhasebe müdürü Sait ~ ;.or. 
yapacaktır. İstııobul ıubesini ıimdilitı: muaYio Hamit B. velı' i!Jım~ 
S- ;,,1 decek • en ""ten ..,...are e tır. ~rist 

Üsküdar - Kadıköy tramvayları 
ller 

şirketi ve Evkaf ~dar 
Diğer taraftan öğreodiğiııı' &a al 

göre tirketle Evkaf arasında el · Bi 
reyan eden müzakere oeticetif · ımı 
de şirketin Evkafa olan miı.lf° ;afa 
baki borcunu şu ,ekilde tes>"f' ~.:o 
ıi takarrür etmittir: 

ANKARA 14 (Telefon) 
Üsküdar - aKdıköy ve havalisi 
halk tramvayları anonim şirke
tine ait 250 bin liralık hisse ıe 
nedinin Evkaf umum müdürlü 
jüoce satın alınma11na dair o
lan kanun li.yihası bütçe encü
meninde tetkik ve intaç edil
mittir. Bu layihaya nazaran be 
lediye müdevver mezkilr imti
yaz bedelinden dolayı 468220 
lira alacaklı bulunan Evkaf ida 
resine bu alacağa mahsuben 
250 bin liralık hine ıenedi itti 
ra etmesine mezuniyet veril
mektedir. 

EYkaf tirketten müteb• .· 
218!20 lirayi 1 haziran 931 .f'

1 
oeıinden 1935 mali senesi .,;ıı 1 Sa 1J 
yetine kadar her sene 7500 •

1 
b 

1936 senesinde 9500 1937 seP, •rıu 
sinden 1941 nihayetine kaddı fırk 
her sene 33 bin ve 1942 •fı İZ 
62020 liralık taksitlere İitı •·-
ed k . "ilen 

ece tır. ı. 
~n, 

Muhafız gücü bisikletçileri Karst~ 
KARS 13 A.A.) - Muhafız Gücü bisikletlileri bu gün ••' 

1 

16 da Karsa geldiler. Sporculan C. Halk fırkası ve belediye~ 
islerile hükômet erklm vıı mevkii müstahkem zabitanı, mil ~ 
spor kulüpleri tarafmdan ıehir önlerinde kartılaomıtlardır. ~~· 
tiin ıuk muhiti Ankara sporcularının seyahatine büyük bir.• ; 1 
ka göıtermekte ve kendilerini derin bir samimiyet havası i~ırı . ·sh 
karıılamaktadır. .,, 

Miıaflrler programlarına ıöre yarın istirahat edecekterdt 
Sporculu terefine büyük bir ziyafet verilecektir. 

Ankarada evlerde soba yakıldı 
ANKARA 14 (Telefonla) - Buada bu gün de fasılah yıf· 

mur yağmıttır. Hava oldukça serindir. Hatta bazı evlerde ,Jt' 
yakddığı söyleniyor. 

Vergi layihalarının müzakeresi 
ANKARA 14 (Telefonla) - Vergi kanun li.yihalarının r.f~ 

Us heyeti umumiyesinde cumartesi günü müzakereıine bati• 
caktır. ilk müzakere edilecek olan layiha arazi Yergisidir. 

' 
Bin başı Müfit beyin muhakemes• 

ANKARA 14 (Telefonla) -Kangal müddei umumifin~ •;. 
kakta öldüren Kangal ahzi aıker şubesi reisi binbatı Müfı.t JI 
in muhakemesine pek yakıoda Ankara ağırceza mahkeme5'"ıcti 
batlanacaktır. Sivaata mevkuf bulunan maznunun bura)'• ?•,pı 
için emiı· verilmiştir. Temyiz mahkemesi Müfit Beyin. ~ı• 81ı 
harpte değil. fakat nizami mahkemelerde muhakemesinın. ı~rt•' 
lüzumuna k•n• veTmis ve muhakemenin Ankaraya naklın• 
vipetmişt: 
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ariçle ticari teşkilil yapılmaya ba ... 

Ekononıi 

1 

Vllllgett~ 

. k•J"'t } Suiistimal 
arıçte teş 1 a yapı - Var mı? 
masına karar verildi 
imdilik Pire, Marsilya, Hamburg 

gibi yerlerde 
muhabirlikler tesis edilecektir 
İhracat ofisi hariç piyasalar 
iktısadi mahafilde daha ya
dan temas ıtemin ıçın ya· 
ncı memleketlerdeki başlıca 

. aret merkezlerinde teıkili.t 
lpmağa karar vermi9tir. 
Bu cümleden olarak ofis Pi 
, Marsilya, Hamburg ve Liv 
pol' de dört ticari muhabirlik 
sisine karar vermiştir. Bu hu 
sta faaliyet ve temaslara giri 
'imiştir. 

Piyasa hareketleri 
İhracat ofisi ticaret erbabı

' piyasa karakterlerinden 
aktile haberdar edebilmek i
'tı bundan sonra fiat temevvüç 
rini Radyo ile neşrettirecek
tr. 

Otomobil ticareti 
Şehrimize fazla lüks otomo

'] geldiğinden şikayet edilmek 
dir. Bu hususta alakadarların 
~ktai nazarlarını anlamak ü
re otomobil fabrikalarından 

'tinin Türkiye vekili ile görüş 
"k. Mumaileyh dedi ki: 
- Türkiyenin iktn>adi vazi

ttj nazarı dikkate alınırsa bu
da lüks otomobil satılmasını 
umsuz görmek lazımdır. Fa 
t bu daha ziyade bir ar:ııi ta

p meselesidir. Şoförler halkın 
tniz ve şık otomobilleri tercih 
tiğini iddia ediyorlar. Onun 
'n takside kullanılacak bir o-
tnobil almak istedikleri za
ln en lüks arabaları tercih e
:Yorlar. Tabii biz de müşteri
rimizin al'Zu ettikleri otomo
'IIeri getirtmekteyiz. Bu gün 
lriste takside işleyen otomo
ller arasında on yaşında O· 

ltılaı· çoktur. Hatta ekseriyeti 
·.kil ederler. Vakıa İstanbul 
~kaklarında bir otomobil bu 
ldar dayanamaz. Fakat ne de 
ıa altı yedi sene kullanılabi
r. Biz otomobil acentaları sat 
~ımız otomobillerin çabuk bir 
~rafa atılmasnıa taraftar deği 
~. Çünkü yedek parça satışı 
ltomobil satışından daha karlı 

Çifçi derneği .. 
Sabık meb'uslardan 
~ustaf a B. böyle bir 
fırka mı tesis ediyor? 
. İZMİR, 13 - Osmanlı par
~entosumla Manisa meb'usu 
1,n, şimdi Tirede çifçilik eden 
lım?n zade Mustafa İbrahim 
~:yin " Çifçiler derneği" na
~ındaki eski del'neği yakında 

>'.a v ~ derne ği fırka şekline 
~kmrk istediğini haber aldım. 
•lfç i!er derneği eskiden 1 tti

t ve terakki zamanında doğ
~ll ş, ittihatçıların tazyiki dola 
1&ile taazzuv edememişti. 
llshf a Bey, derneğin eski u
llnıi katibid ir . 
Tirede Yeni Asır gazetesi 

~llhabirine beyanatta bulun
~lış , demiştir ki: 
. ~ Evvela çifçi derneğini teş 
'.I edeceğim. Arkadaşlarımla 
~~rüşeceği.:ı. Bilhassa eski rei 
llıiz Hamdullah Emin paşa-
1tı muavenetine, irşadına e
~ınmiyet veriyorum. Yeni te
!t;kkül ~decek Çifçi, işci fırka
•ı çifçinin gölgesine s;ğınarak 
~tın ekseriyetinden istifade 
.ltıek ve memlekette amele 
.1~tatörlüğü tesis etmek aaye-
~· k -•ıı ta ip edecektir. 
~ Le_nin'in fırkası da ayni şe
lılde ışe başladı. Fakat çekiçin 
ilana tahakkümü seri oldu. 
~~~r~ çifçisi amele diktatör
\ ~tınu asla kabul edemez. Bir 
»1' kadar Tire içinde gayri si-
11'~ çifçi derneğini tescile, altı 
~ tçinde çifçi kongresinin ini
~~ına ça!ı~aca~tır .• Bu kongre 

dır. Fakat buna meydan kalını 
yor, otomobiller bir az eskidi 
mi derhal bir kenara atılıyor ve 
yenisi almıyor. Lüks otomobil 
ithalatının önüne ancak halk 
geçebilir. Ne vakit taksiye b!~
menin bir caka vasıtası degıl, 
fakat bir ihtiyaç olduğu takdir 
edilirse bakın ne ucuz otomobil 
ler getiririz.,, 

Bari sergisine davet 
edildik 

İtalya hükumeti ihracat ofi
sini Bari' de açılacak beynetmi· 
Jel panayıra iştirake davet et
miştir. 

İtalya hükumeti memleketi
mize bir cemile olmak üzere 
Bari sergisinde bir pavyonu bi
li bedel emrimize tahsis etmek 
tedir. Bundan başka sergiye gi 
decek eşya ve iştirak edecek ze 
vata yüzde elli tenzilat yapıla
caktır. 

Ofis bu hususu lktısat veki 
Jetine bildirmiştir. 

Buğday istihsalatı 
1930 dünya zırai iatihsalatın 

dan başlıca mevaddm yekUnu 
şöyledir: 
Buğday bir milyon, arpa 

31 7 200 yulaf 530000, mısır 
7070oo, pamuk 48500, tütün 
114,188 kentaldir. 

Manifatura fiatleri 
Milli iktısat ve tasarruf ce· 

miyeti fabrikalarımızın mesai
sile mamulatın nefasetile ve ' . 
fiatlerile çok yakından alaka-
dar olmaktadır. 

Cemiyet son zamanlarda ku 
maş ve manifatura piyasasında 
ki düşüklüğü nazarı dikkate a
larak bazı mensucat fabrikala
rına fiatleri bir mikdar indirme 
!erini tavsiye etmiştir. 

Seyrisefain müzakerede 
Seyrisefain idaresi Mersin 

hattında Adana vapurunu işle· 
ten Naim vapur acentasile bir 
anlaşma yapmak için müzake
reye girişmiştir. 

Cemiyetler 

Türk İktısatçdarı 
Cemiyeti 

Dün üçüncü içtimaını yaptı 
ve konferanslar verildi 
Türk iktısatçıları cemiyeti 

üçüncü içtimaını dün akşam 
Ticaret odasında yapmıştır. Bu 
içtimada konfeunslar silsilesi
ne devam edilmiştiı·. llk konfe 
rans Darülfünun iktısat müder 
rislerinden Münir Bey tarafın
dan verilmiştir. Müniı· Beyin 
nazui iktısada göre Rasyona
lizm nıevzulu bu konferansı bü 
yük biı· alaka uyandırmıştır. 

Bundan sonra iktısat müder
ris muavini Dr. Muhlis Ethem 
Bey ( fütısadi ilim şubelerin· 
den: işletme iktısadı) mevzu
lu _bir konferans vermittir. 

işletme iktısadiyatı mefhum 
ve mahiyetini tesrih eden genç 
doktor bundan ;onra iktısadi 
işletme bilgisinin sistemi ve 
problemi hakkında malumat 
vermiş ve bundan sonı·a iktısa
di hayat ve tedrisatta işletme 
iktısadmın rolünü tahlil etmit 
tir. 

Son konferans Dr. Orhan 
Sadeddin Bey tarafından koo -
perasyon ve kooperatifin cemi
yet itibarile mana ve ehemmi
yeti hakkında verilmiş ve içti
ma nihayet bulmuştur. 

Tarla başı şubesindeki 
tahkikat neticelendi 
Tarlabaşı maliye tahsil şu

besinde 40 bin liralık bir sui is
timal olduğu ihbar edilmişti. 

Maliye müfettişleri tarafın· 
dan yapılan teftişat neticesin
de bu şubede bir sui istimal ol
madığı görülmüştür. 

Geri alınmaz 

Yangın ve hareki.ti aske.-i
ye dolayısı ile emlaki harap o
lup ta lstanbuldan mülk alan
lar varsa bunlara ilişilmemesi 
Dahiliye Vekaletinden vilaye
te bildirilmittir. 

Noksan tahakkuk 
Dünkü nüshamızda bir tetkik 

memuruna işten el çektirildiği
ni yazmıştık. Tetkik memuru 
Osman Kamil Beye noksan ver 
gi tahakkuk ettirmek madde
sinden işten el çektirilmittir. 

ilk arpa 
Eyipte Gümütsuyunda zür· 

radan Salih Efendi ilk arpa 
mahsulünü istihsal etmiş ve zi
raat müdiriyetine getirmittir. 
Kendisi ikramiye ile taltif edil 
miştir . 

Hayat 
Ucuz! 

Ticaret Odasının 
istatistikleri 

bunu söylüyor 
Ticaret odası geçen ayın ha· 

yat pahalılığı indeksini neşret 
mittir. 

Bu indekse nazaran geçen ay 
lstanbulda hayat bir evvelki 
aya yani nisana nazaran bir 
mikdar ucuzlamıştır. Esasen 
bu sene bidayetinden beri İstan 
bulda 'hayat aydan aya müte
madiyen ucuzlamaktadır. Sene 
başından beri İstanbulda hayat 
takriben yüzde dört nisbetinde 
ucuzlamıştır. 

Geçen ay içinde bilhassa yak 
ma, aydınlatma maddelerinde 
ucuzluk görülmektedir. Yiye
cek ve İçecek maddeleri bir ev
velki aya nisbetle az bir mikdar 
pahalılaşmıştn-. 

Giyecek ve ev eşyası fiatleri
le, ev kiralan eski seviyelerini 
muhafaza etmişlerdir. Yalnız 
sigorta fiatlerinde bir düsüklük 
vardır. , 

1914 senesi birinci nısfmda 
yani büyük harpten evvel yüz 
kurutla geçinen beş nüfuslu or 
ta halli bir aile 1202 kuruşla 
geçinebilmektedir. 

. 20 bjn şişe rakı ! 
Bir akşam gazetesi Brüksel 

de açılan sergide Müskirat in
hisarına ait teşhir olunan rakı 
nümunelerinin beğenildiğini 
yazmıştır. ;, 

Fakat ayni gazete bu~ _ ;;,.. 
ve ediyor ki, rakılan beğenen 
tüccar hemen telgrafla Müski
rat idaresine müracaatla der
hal yirmi bin şişe rakı sipariş 
vermiş, ancak idare bütün teş
kili.tına rağmen rakısı olmadı
ğından gönderememiş imiş. 

Dün bir muharrir bu husus 
ta malumat almak üzre Müski 
rat inhisan Umumi müdürü 
Asım Beye müracaat etmiştir . 
Alınan malumata göı-e böyle 
bir müracaat vaki değildir. lda 
re her hangi bir siparişi kabul 
edecek ve ihracat yapacak bir 
vaziyettedir. Değil yirmi bin 
şişe, istenildiği kadar rakı sipa 
rişi yapılırsa gönderileceği be 
yan edilmiştir. 

Denizde: 

Y olculan haber 
vermiyorlar 

Bazı ecnebi memleketlerin
den gelen yeni kaptanların ge
milerinde bulunan yolcu ve ta
ife adedini bildirmedikleri ve 
hasta varsa ihbar etmedikleri 
görülmektedir. 

Şimendiferde ayağı ke 
silen adam ne olacak? 
Şark şimendifer kumpanvası da 

davaya ithal edildi .• 
Bundan bir müddet evvel Kum- de emniyeti sui istimalden dolayı 

kapıda makinist Mehmet ef. idare- 1 komisyoncu Fuat Ef. aleyhinde aç
sindeki Jokomotif İbrahim i&minde tığı davaya di\n 3 üncü cezada de .. 

birinin Üzerinden geçerek iki ayağı~ 

nı kesmiıti. · Dün bu ayak kesme 
dava11na ağır cezada başlımdı. Aya
ğı kesilen lbrahim vak'ayı uzun boy 
lu anlattı. Şirketten beş bin lira taz· 
minat istiyordu, Makinist Mehmet 
hadiseyi söyle anlattı: 

- Sirkeciye doğru Kumkapıdan 

ilerliyordum. Bu lbrahim Efondiyi 
ben yüz metre mesafeden gördüm. 
Fakat ben gördüğüm zaman hattın 

üzel'inde değildi. Maamafih ihtiya· 
tan düdük çalmaği unutmadım. Fa
kat tam yanına yaklaştığun vakit 
frenleri kıstnn. lbrahim Ef. rayın 

üzerine gelmişti. Bütün gayretime 
ı·ağmen treni durduramadım. Çünkü 
hattın Üzerine geleceğini ünsit et

miyordum. Ani oldu." 

Vak'ayı gören bazı şahitler var
dı. Mahkemeye gelmemişlerdi. Bu 
şahitlerin celbine ve hadise mahal
linde fenni keıif yapılmasına, ve 

kumpanyanın da mes'ulü bilm31 oıfa 
tile dahili dava edilmesine karar ve
rildi. Muhakeme diğer bir ıünc kal
dı. 

Mazhar Osman B. in .. .. "' .. yuzugu 
Dr. Mazhar Osman Beyin HIOO 

liralık bir pırlanta yüzük nıeıelesin 

vam edildi. Dü"kü celsede Nail za-
de Nuri ve Feridun Beyle,· isminde 

iki p.hit dinlendi. izahat kafi rörul
mediğinden diğer bazı şahitlerin cel 

bi için mahkeme talik edildi. 

Kadriye Hm. mahke
meye gelecek mi? 

Müstantik Hikmet B. davası bu
gün ağrr cezada devam edecektir. 

Davanın ağır cezada görülemiyece
ği hakkındaki Hikmet Beyin itirazı
na bugün karar verilecektit-. Maama 

fih Kadriye hanımın burün mahke
meye geleceği tahmin edilmektedir. 
Geldiği takdirde muhakemeye de
vam edilebilecektir. 

İstanbul Müddeiumumiliği
nin bir tavzihi 

"Gazetenizin 13 Haziran 931 ta
rih ve 1916 Numaralı nüshasının 

dördüncü sütununda "Adliyede tef
tiıler" batlığı altında münteşir fık

rada: 
Adliye müfettiılerinin lskohi na

mındaki bir kadının davasından mü 

tevellit olarak ilamat ve tababeti 
Adliye dairelerini teftit etmekte ol
dukları yaz.ılıd<r. 

Mezkur yazı külliyyen hilafı ha
kikat bulunmakla keyfiyetin tavzı

han netri." 

Maarifte 

Ecnebi 
Mektepler 
Talimatname mühim 
maddeleı·i ihtiva ediyor 

İlk tahsilin münhasıran 
Türk mekteplerinde olacağı 
hakkındaki kan una zeyl olmak 
üz.ere bir talimatname neşredil 
mı! ve maarif emanetlerine ta
mim edilmiştir. Buna nazaran 
bu sene ecnebi mekteplerde bi
rinci sınıfta bulunan bu talebe 
sınıfta ipka kalırsa ayni sınıfa 
gelecek sene de devam edemi
yecek Türk mektebine girme
ğe mecbur olacaktır. 1Jk tahsil 
sınıfları bu mekteplerde her se 
ne tedricen lıiğvolacağı için ge 
lecek sene de ikinci sınıfta ipka 
kalan talebe mektebi terket
mek mecburiyetinde olacaktır. 

Gen~ bu talimatnameye na
z~~an b~r ecnebi ilk mektepten 
dıger bır ecnebi mektebe nak
letmek İstiyen talebenin evrakı 
maarif müdiriyeti tarafından 
vize edilecektir. 

Muallimler birliği 
Muallimler birliği merkez 

idare heyeti bugün öğleden 
sonra birlik binasında bir içti
ma yaparak bir senelik mesai
yi tetkik edecektir. Yaz içinde 
toplanacak olan hey' eti umumi 
ye içtimamın günü de bugün 
tesbit edilecektir. 

Ortamektep muallimliği 
Ortamektep muallimlikleri

ne talip olan 120 lise mezunu
nun imtihanları bu sabah saat 
9,5 ta Darülfünunda yapılacak 
tır. 

Liselerde İmtihan 
Lise ve ortamekteplerde son 

:~-~i,:lı~·~~~i,lliı•;:~r sınıf bakalorya imtihanları bu-
gün bütün mekteplerde basla-

J ' yacaktır. İmtihanlar 30 ha~ira 
na kadar devam edecektir. Bu 

1 
sene fijik ve kimya süalleri ka
palı zarfla vekaletten gelmi~

Kaybolan polis deniz
de boğulmuş bulundu 
Ceset kızılırmak vapurunun per
vanesi altından çıkarıldı. inti

har mı? Cinayet veya kaza mı? 
Beşiktaş merkezinde müstahdem j bir ka~ın ~a~~~ Hanımı iğfal ede

iken bir hafta evvel teıı-ayyÜp eden rek evıne gotüruyor. Ve burada ha
polis memuru Ahmet Efendinin ce- mile kalıyor. Bir gün Hatice Hanım 
sedi dün sabah saat 7 radde,crinde bu kadının evinde iken yanlna ~ahte 

Ortaköy Seyrisefain kömür deposu kabile Kara Ayşe namındaki kadın 
önünde ve K12ılırınak vapurunun gelmiş, Hatice Hanmı: ''Ay,e Ha~ 
pervanesi altında şişmiş, yüzii koyun nun, ben bir günah iş;ledim. Hamile 
olarak görülmü,, ceset karaya çıka- yim. Bana çocuğu dütünnek için bir 
rılmıt ve keyfi.yet müddeiumumiliğe iliç ver,, diyor. Ayşe Hanım da cıra 
bildirilmittir. lı ve sirkeli, hazı ilaçlar veriyor. -Bu 

intihar mı, cina~et ~e)'·.I\ h:aza mı nu kullanırken fazla kan geldiğini 
olduğu tahkikat nebceımde ~nlaşıla- rörüyor. Buradan valdesi tarafından 
caktır. alınarak otomobil ile kendi otuı·du-

Hatice nasıl öldü? ğu !<:~çük Ayasofyadaki hanesine 
getırılıyor. Ve buradan fazla hastalıKüçük Ay~•ofyada cehalet yüzün 
ğından dolayı kendisiniGülhane has 
tahanesine kaldırıyorlar.Ve hastaha 

nede cuma gÜnÜ vefat ediyor, ceset 
Morga kaldırılıyor. Kabile de zabıta 
ca yakalanmıştır. Bu cahil kabile 
kefaletle tahliye edilmiş ise de kadı· 
nın vefatı iizet'İne tekrar te\·kif edil
mesi rnuhteme1diı· . Ve söylendiğine 
göre bu vak'a sebebiyet verdiği ha .. 
diselerin dördüncüsüdür. - . 

Döğüştüler 
Küçükpazard.ın geçmekte olan 

Yavuz Sinan mahaUesinin Sarımlar 
sokağında sakin kalaycı Agoba Lan 
gada Taşçılarcb sakin Mehmet na
ınındaki .şah1s: "Ben askerde iken 
karım E1mas1 ne için tahtı nikahına 

· ı aldın?,, diye üzerine hücum etmiş ve 

Wuharririmiz cahil ve katil 
oldgğu iddiasile tevki/ 

edilen ebenin kızı ile 
görüşüyor .. 

den bir kadın çocuğunu dü!Ürnh.k 
isterken hastahanede vefat ettiğini 
yazmı,tık. 

Bu hususta yaptığımız tahkikata 

elindeki tel ile başından cerhetmiş, 
Agop ta Mehmedi dövmüştüı-. ----··----
Hariciye Vekaletinde 

tavan çöktü 
ANKARA 14 - Birkaç gün 

evvel Hariciye vekilinin odasın 
da evrak hıfzına mahsus büyük 
ve çok ağır bir kasa elli altmıs 
hammal ile adadan çıkarılmış: 

göre çocuğunu düşürmek isteYen 1 tı. 
Hatice Hanım beş sene evvel teeiı. Bu hadiseden az sonra Veki
hül etmi,. Ve iki sene evvel de bo- !in odasının tavanının sıvalar 
şanmıştır. Eski zevc~ halen Konyada birdenbire ökmüs fakat Veki~ 
bulunmaktadır. Hatice Hanım Yalde . Ç · ' 
sile dargın bulunmasından dolayı le bw şey olmamıştır. 
valdesinden ayrı oturmaktadır. Ve Kazanın kasa kald:rıln·ken ~ 

tir. 

Şurayı Devlete 
cevap 
Fakülte riyaseti cevabını 

gönderdi 
Hali hazırda Şurayı Devlett.c tel

kil< edilmekte ol"n Tıp fakultesi mü 
derrislerinden Ra"m Ali Beyin ih
racı hakkındaki 

evraka dair, Şura 

yı Devlet fakült< 
den bazı sualle 
sormuştur. 

Cevap için v e 
rilen mühlet dü 
akşam bitmiştir. 

Tıp fakültesi ı·c 

isi Tevfik Recep 
B. bu s üalleı·i tet 
kik etm.iş ve müh
let bitmeden ceva. 
bı Şurayı Devlete 1'. RECEP B. 
göndermiştir. Bunun İçin fakiilte 

meclisi müderrior;inin içtima etmesine 
lüzum görülmemiıtir. 

n 1 
il 

Ucuz gezme! 
--- ·---

En ucuz gezinti g aliba 
havada oluyor 

-- . 
İstanbula tenezzüh tagJa• 
relerinin gelmesi çoğaldı 
Son zaınanlarda ~ eh.rimlze Sl k s :k 

tenezzüh tayyareleri gelmt:g?. b-i :hı

dı. Ü ç gün evvel ,t'' , 
1.viÇl'enin Bal tay ~ 
yare ı:;tasyonun tı ) 

.. . r .. - _ 
mensup ve bu ıs- __ • · -...... :'\ 

gelen tenezzüh tayyarelel'İnin döı·

dünciisü olan bu tayyaı·e laviçrenin 

Alfred Comle tayyare fabı·ikası ma

mulatından ve altı kişiliktir. Alh 
kitiden ibaret olan yolcular Baldan 
hareket ettikten sonra merkezi vo 

Jarki Avrupa merkezi hükumetleri
ne uğramıt ve şehrimi~den Sidna 
tayyare yolunu takip ederek Parisc 

gitmiştir. lıviçre]i taYyare seyahla

rından bir zat bir muharririmize da. 
mittir ki: 

- Hava yolu ile yapılan seyalıa 
tın zevki ne şimendifer ne de otom 

bil seyahatında yoktur. Tayyare il 
gezerken önünüzde muazzam bir 

manzara daima açıktrr. Y otların mü 
saidesi nlıbetinde tabiattan iıtifad 
ile mukayyet defllsiniz. Sonra b 
tarz seyahat hiç yormaz. Ayni za 

manda pahalı da değildir. Me•ela b' 
yaptığımız bu seyahatı ıimendilerle 
yapmış ohaidik hiç olmazsa yüzde 
elli fazla masraf ederdik. Hava te
nezzühleri Avrupada çok taamü 

etmektedir. Zanederıem bu lene-.ı: 

' zühlerin en tabii mttlıales( de lsta 
bul olacaktır." 

Borsarar 

Bir ihtilaf 
Borsa mübayaacılaril 

pul müfettişleri 
arasında 

Ticaret borMuile pul müfetti,Ie 
arasında bir ihtilaf çıkmııtır. 

Son günlerde borsamn pulları ... 
teftit eden bir pul milfettiıi tüccan 
mubayaacıya verdifi beyannamele 
pul yapıştırılmaoı lazım geldiğini 
ne sürerek ceza kesmek istemiıtir4 

Halbuki borsa hukuk müşav· · 
nin tavsiyesile bet ıeneden beri 
vekaletnamelere pul yapııtırmama 
tadır. 

Bu iş hukuk müıaviri ile müfet 
tiş Bey ara.ında halleclilmeğe çatı1 
lacak ve damga kanunu üzerinde t 
kikat yapılacaktır. 

Yeni rlolu meh'usu 
lZMiR - Bura Orman mü 

dürü İsmail Hakkı Bey Bol 
meb'usluğuna intihap edilmiş 
tir. İsmail Hakkı Bey muall' 
Afet Hanıının pederidir. M 
meileyh cumartesi gilnü orma 
idaı·esinin devir ve teslim mu 
melesini yapacak, pazar gün 
Ankaraya hareket edecektiı·. 

tıeklerının sıyası fırkaya . . . 

Romen torpitolan 
Bir müddet evvel Akdeniz 

limanlannı ziyaret için Boğaz
lardan geçen Romanya torpi· 
toları evvelki akşam saat 19 da 
Boğazdan geçerek Kaı·adenize 

Sahil sıhhiye idaresi bunlara 
bu hususa dikkat etmelerini ı S• 

öteye beriye çamaşır yıkamaktadır. husule gelen sarsıntıdan ileri ~---...!'~---·..,·------------



Asrın-umde~i "Milliyet"tfr. 
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iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: ıoo Telırraf adreıi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

c Türkiye için Hariç için 

~ aylığı 400 kurut 800 kuru' 
6 750 " 

ı400 .. ., 
12 1400 .. 2700 .. 

" 
Gelen evrak geri verilme~ 
Muddeti geçen nushalar 10 kuı·ui 

tur. C.-zete ve matbaaya ait itler 
·çin müdiriyete müracaat edilir. 

Ga;ıetemiz il&nların mes'uliyıetini 

•abul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 23 

en az 17 idi. 
Bugün ruzgar poyraz. 

Hava açık. 

lfl!LIC~ 
Pjşmanlık 

Baba dostlarından birine 
rasgeldim. Selamlaştık. . Bana 
dedi ki: 

Artık seni evlendirelim.! 
- O bizden artık geçti! de

dim .. 
Devam etti: 
- Ne münasebet! Şimdi 

tam evlenme çağındasın! 
- Zannetmiyorum! 
- Bizim bir falan bey var-

dı .. O da senin gibi düşünüyor 
du. Geçenlerde gördüm .. 
İhtiyarlamıştı. Yalnız kaldığın 
dan şikayet etti. Evlenmediği
me pişmanım! dedi .. 

Sen de onun yaşına gelince 
evlenmediğine pışman olur
sun! 

Ben ~u cevabı verdim: 
- Evlenip te gtnçlikte pi•

man olmaktansa, evlenmeyip 
ihtiyarlıkta pişman olmayı ter 
cih ederim. 

Otomatik telefon 
Telefonlar - İstanbul cihe

ti - - haziran ayında otomatik 
oldu, lakin parmak takılacak 
yerler hala mühürlü .. Numara 
!ar da otomatik oldu, amma 
gene görüşeceğimizle aramızı 
bulmuını telefon memurele
rinden istiyoruz.. Evvelki ile 
sıı .diki arasında yalnız numa
;anın uzamasından batka bir 
fark göremiyorum.. Kabahat 
"lstaı:ıbul,, kelimesinde miydi 
ki Laldırıp yerine, numarala· 
rın hasına 2 rakamını koydu
lar ? 

Fotograf önünde 
Masada. sandalyada, koltuk 

ta, sofrada iyi durabilir mııı
niz bilmem amma bir fotoğraf 
makinesi önünde durmasını 
bilmediğimiz muhakkaktır. Bi
la i5tisna gazetelerde çıkan bü
tün fotoğraflara dikkat edin! 
"Falan yerde intihap yapılır
ken,, "Fil~.n komisyonda İçti
ma halinde,, "Falan zat İş ba
şında,, gibi isimler altındaki bü 

Evkaf 
Yeni bütçe geldi 

on kişi açıkta 
lıtanbul Evkaf müdiriyeti ve mlil 

hakat kadroları gelmit, dlin tebliıat 
yapılmı,tır. 

Kadroya naa:aran Evk•fu• kendi 
memurlarından hiç. kimAe açıkta ı~al 
mamıttır. Diyanet i,l~rinden df:vrolu 

nan 32 m"1lurdan 22 memuı· n1ünha 
lata yerle,ıirilmjş ve \ıunlaı dan 10 

Efendi açıkta kalmı,tır. Bunlara ka 
nun mucibince açık maa,ı verilecek 

tir. Hademeİ hayrat maaşı da ha~i· 

randan itibaren Evkaf bütçe•inden 
verilcektir. Şimdiye kada< maa,ları 
verilmeyen Evkaf memurlarının ma 

atları bugün tev;ıİ eclilec.ektir. 
Evkaf umum müdürlüğünUr, yeni 

kadroıundaki ınaafh rrıen•urlar11t 
mikdarı 919 dur. Bu yekıindo mul· 
ıa diyanet itleri memurları dhı da· 

hildir. Kadrod~ bu adede yakm üc
retli memur da vardır. 

l stanbul vakıf akarlar ml\diirü 
Fahri, vakıf ar1tzi müdürü lbı·ahim 

Hilmi, kuyudu "akfive müdiirü fz., 
zeddin, mülh~k vAlnflar müdıirü Şe
fik, levl'ZJnl müdürü Sait Beller bir 

kı. ım memurlnrile beraber Anka~-a 
merke:r kad'!'oı.una alrnmışla1dır. Bu 
hafta içinde hareket edf'ceklerdir. 
NakJcdil~n bu dairelerin l :\li'nbula 
ait işleı i hl~rada birer ınüıneyyi..-.: ta

rafından idar~ olunacaktır. 

Bunlardan vakıf akarla.ı müdürü 

Fahri Bey lstanbul Evkaf ınüdiriye 
ti varidat müdiirlü"tüne ta)İn edil

miştir. 

Gazi Hz.ne gönderilen 
bir ariza 

ANKARA 14 - Cezair no
teri taı-afından oğlu zehirlene
rek öldürülen Cezairde Seyit 
Abdürrahim Efendi Gazi Haz
retlerine gönderdiği bir yazıda 
Gazi Hazretlerinin Tüı-kiyeyi 
kurtardığını yazdıktan sonra 
bu cinayetin ceza11z kalmama
&ı için evvela Fransa adliyesi 
nezdinde, bilihara da ecnebi 
hükumetleri arasında yaptığı 
müracaatlara nakli kelim et
mekte, bu müracaatlardan hiç 
birinden netice çıkmadığını söy 
!emekte, en nihayet Türk ve 
Müslüman aleminin en büyüğü 
olduğu için Gaziye müracaat et 
tiğini kaydetmektedir. 

Gazi Hz. bu arizayı Ba,veki 
Jete, Başvekalet te Adliye ve
k!lc!-ine göndermiştir. 

Hurda otomobiller 
IZMIR, ı3 - Belediye ~ehirdc 

iıliyen otomobillerden hurda olanla
rının seyrüsefeı·den men'ini ftararla~ 

tırdı. 

Gazi heykeli 
KARS, - Vilayet kona~ınrn kor 

şııında hazırlanan meydana Gazi 
Hazretlerinin dikilecek oi~n heykel~ 

lerine ait temel atılmı.~ttı· 

tün bu fotoğraflarda işini yarı 
yerde bırakmış ve objektiften 
mehcur kalmamak için bir ara 
ya mantıksızca sıkışmış bir sü
rü adam görürsünüz.. Ben bi
zim çıkarttığımız bu kabil fo
toğraflardan vallahi ut11nıyo
rum. Biraz daha tabii ve man
tıki olıak ta resmimizi rer.im 
çektirir gibi çektirsek ne olur? 
Hem nedir bu bizdeki fotoğraf 
merakı? FELEK 

A1illi!jel irı ,, Fdebi Romanı : 10 

- Ve biz ele burada o kadar 
iytlık ettiğimiz bu ana vatan 
kiıylerini muhafaza için elimiz
de silah bekliyoruz. 

Mitralyöz ;ı:abiti Sedat atıl
dı: 

- Düşman bekler gibi. 
Hep birden tasdik ettiler. 

Doğru! 
- Ve emin olun bu müba

rek tab' anın düşmanlığı en 
1-.udıetli devletin muhakeme
sınd"n daha fenadır. Daha teh
lil elidir, Bir devletle harbeder 
1 n harp kaideleri tatbik edi
lir. Bunlar sulhta nankör ol
dukları kadar isyanda da za
lım ve hilekardırlar.. Havran 
isyanında esir düşen Türk as
k.,rleı·inin gözlerini oyanlaı-, 
kızgın dtomirle dai!lavan-

1 
far bu rnüslüman arap
lar, hatta halifenin neslinden 
geldiklerini söyleyen o başı ke-
fiyeli mel'un şeriflerdir. 

- Temizlemeli bu hacıları! 
diye b.:ğırdı mülazım Stdat. 

Genç erl<ii.nı harp güldü: 
- Her devletin bir müstem 

leke siyaseti bir de ana vatan 
siyaseti oluı-. Meseli İngilizler 
Hindistanda müstemleke poli
tikası yaparlar. Bir yerli bir 
Jngilizden hukukça çok l'~agı
dadır. Vaktile bizde riayaya 
yapılan usul gibi. Bi-· 1r.gıı ı: 
amele günde bir lira alıymsa 
ayni İşi gören bir yerli amele 
on kuru' alır .. lngilizlerin ma
halleleri temiz, evleri rfthPt, 
<1sayişleri €mindir. Y erlile.- yal 
nız hizmetçi vazifesi görürler. 
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Belediyede 

Taksi Ücretleri 
Çapras kelimeler 

2 3 4 5 6 i s 9 10 11 

ı•mSAFj•Hıı_sı•~ 

B ı k d · • • İ S Aı• A L l '• il ı 
un arı arttırma e- s f • A. R a -NI t.-·~r .A 
ğil, indirmek lazım .• AF 1 As AR~ •• E -.~ NE-_ .• E.ı•,~ uş l_EN. -_ MA~_ 
Şoförlerin taksi ücretlerini , 

artırmak için belediyeye mü- 6 •r• 11 N E • D O 111 • 8 
racaat ettikleri yazılıyordu. 

7
fH A N E 8 D • P J 1 R E 

Belediyeden yaptığımız tah ! 1 L E il T O P • T 1 F L 
ki~ata nazara? henüz böyle bir ! S 1 • S U iİ 1 T •J T ~ 
muracaat vakı olmamıştır. Fa- il a ııl T E N a R ı E T I • 8 
kat bu z~m talebi belediyede 11 • • A M /\. • E L A"\m • 
makul bır surette karşılanma-
mıftır. Daimi encümen azaun- ' 
dan bir zat bu hususta diyor 
ki: 

- lktısat devrinde böyle bir 
zam talebi bittabi is' af edile
mez. Otomobil lüzumlu bir şey 
değildir. Binilmeae de olur. 
Taksinin şimdi ilk olarak yaz
dığı 26 kurut bile fazladır. 
Zannedersem bu evvela 20 ku
rut idi. Ve köprü parası olarak 
ayrıca 6 kuruş zammedilmişti. 
Şimdi ise köprü parası kalkmış 
tır. Zamdan evvel bu 6 kuruşu 
kaldırmak lazım gelınez mi?" 

Kazalara karşı 
Şehir dııhilind" işleyen oto

büsler ve filim muhafazası için 
yapılan yeni talimatnameler 
bugün daimi encümende müza 
kere edilerek son şeklini ala
caktır. Otobüsler talimatname
si hakkında daimi encümen a
zasından Avni B. dün bize şu 
izahatı verdi: 

- Belediye kanununun 15 
inci maddesi 9 ve 1 O uncu fıkra 
ları mucibince umuma ait yer
leri ve nakliye vautalaı·ının iş
lemesinden geçenlere zarar ve 
rahatsızlık veya kaza çıkaracak 
vaziyetleri bertaraf etmeğe 
mecburuz. Binaenaleyh bu nak 
live vasıtalarını hem halkın ih 
tiyacmı tatmin .;Jec_,k ve hem 
de muhtemel kazalara meydan 
vermiyecek bir şekilde tanzim 
cihetini tetkik ettik. Talimat
name bu noktaları ihtiva et
mektedir. 

Medreselerdeki aileler 
Hali hazırda lstanbulda ida 1 

reyi hususiye tarafmdan kira- 1 
ya verilen ve muhtelif surette 
kullanılan 200 medrese vardır. 
Fakat sıhhiye müdiriyeti yap
tırdığı teftişte bu medreseler
de üstüste birçok aileler fena 
şekilde iskan ettirildiğini gör
müştür. 

Bu gayri sıhhi vaziyetten 
fakir halkı kurtarmak için çok 
kalabalık olan medreselerden 
bir kısım aileler çıkarılacaktır. 
Hıfz111hha talimatnamesine 
muvafık bir surette iskan etti
rilecektir. 

Yeni bir talimatname 
Belediye daimi encümeni 

şehrimizdeki tabakhaneler hak 
kında yeni bir talimatname ha
zırlamaktadır. 

Bu talimatnamede amelenin 
"'hhatı, temizliği ve telebbüsü 
bazı kayıtlara raptedilmel<te
dir. 

Bakım 
. 

evı 

Üsküdarda Mirahorda yapı
lan bakım evi bugün kü9at edi
lecektir. Küşat merasimi yapıl 
mıyacak, hutalar doğruca ka
bule başlanacaktır. 

Dün/..ü şeklin halli 

1 2 B 4 ~ ij 7 8 9 l•l il 
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Yeni şekil 

Soldan ~ağa 
J - içki konan kap (4) Rakı(6) 

2 - Keyif verir ( 4) Sıcak yer
lerde yetişen meyva (6) 

3 - Bintil'inep (4) Söyle (2) 
4 - Kendini büyük göstermek 

(6) Baba (2) 
5 - Başağı-ısına ilaç (7) Narc 

(2) 
6- Sual (2) Nota (2) Beyaz(2) 
7 - Keder (3) Uykuda görünür 

(4) 
- Tane (4) Karanlık yer (6) 

ıı _ Yama konan yer (2) Rkkı

nın arka•mdan ( 4) 

10 - Cins, tekil (3) Teı·biye, 

han (5) 

11 - Tren yolu (3) sarhaıun 

bir tabiri (3). 

Yukardan aşağı 
1 - Pahalı icki (8) 
2 - Nuş eyle (2) Mes'ut olmrk 

(5) 
3 - Sofr<1 icipıi (5) Sarho,luk 

(5) 
4 - Reziller (6) Ayak (2) 

5 - Bir işi te•bİt etmek (5) 

6 - Her zamAn (5) Rakı çıkarı

lan mey va ( 4) 

7 - Ekmek yapıhr (2) Aptal(!!) 
8 - Fazla, lüzum•uz (4) İçe içe 

doymaz (6) 

9 - Yuva (2) Akıllı değil (4) 

1 O - Rakı taksim edilen nesne 

(5) Yerinden etmek (4) 
11 - Bir ermeni İ•mi (4) Ad~t 

(4) 

ZA YI - Seyrüsefer merkezin
den aldığım 1854 numerolu otomo~ 
bil pli.kası zayi olmuştur. Yeniıi n
hnacağından zayiin hükmü yoktur. 

M. Hulusi 

SATILIK GAYET GÜZEL KÖŞK 
Y eşilköy' de yeni kiııt"ir güzel bir 

köşk •atılıktır. Kaloriferli 12 odayı, 
ınükemmel banyoyu, garajı 2000 ar
şın bahçeyi, elektrik teıiıatını üıt 

katında camek;nlı kış bahçesi tar

zında kaloriferli büyük taraçayı ve 
kuyusunda mükemmel motör ile 

latl. !uyu havidir. Her tarafında ye

ni mutamba dötenn1ittir. Manzerası 
denize ve ke~i' dağlarına karfı fev
kalade ve fiati ehvendir. Ye,ilköy'de 
lrfani)'e caddeıinde 9 No. ya müra

caat. Teltfon Yeşilköy (5) 

Bizde aksine... Görüyorsunuz 1 vel güzellikle elde etmek fikrin 
ya sanki onlar efendi biz onla- de .. Bu ziyaret arzusu bir siya
rın kölesi. Yollarını yaparız, setten başka bir şey değil.. Ben 
vergi almayız, sularını getirir, kendisile görüştükten sonra ta 
tiınendiferlerini yaparız .. Us- bii vaziyeti idare edeceğim. Fa 
lelik zararları da dokumasın kat arkadaşlarımdan da çok ri
diye gelir, işte böyle çöl orta- ca ederim gerek Şeyh Sadun 
sında bekleriz. ve gerek maiyeti ile ne zaman 

Genç mitralyöz zabiti dişle- temas edecek olurlarsa karşıla 
rini gıcırdattı: rında sureti haktan gorunen 

- Ah bir isyan etseler.. dessas bir dütman olduğunu u-
Miilazım Rifat güldü: nutmasınlar. 
- Ne yaparsın! Yedi genç zabit ellerini kal-
- Diizünesini bir kurşunda dırdılar, mülizim Sedat: 

zımbalarım . - Türk zabiti milleti, vata-
Yüzbatı Celal maksada av- nı her şeyin üstünde tanır, de-

det etti: di. 

Ayntraht, F.Bahçeye 3-1 n1ağlfıp lf sAHiBiNiNSEs1' 
( 13a~ı 1 inci sahifede j j nik~s _kulüı~lerinden, K_~mka!'ı 'i En 5·0 n çıkan 

sayıyı kaytetti ve dcHe bitti. V:•.zi- kulubune bır mektup gonderıl· y·· k PF• ki 
yet 2-1. miştir. Kumkpaı kulübü esas i- ur çe a arı 

l·k. . H f tibarile Atinad ayapılacak gü· \ılünir Nurettin Beyin 
ıncı a laynı ·· b k ı · · k l ret musa. a. a arma ıştıra e ,a FE 52 No 

Bu devı·ede hakenı ( Zinger) çe
kilmiş yerine Refik Osman B. t;eç· 
mişti. Saat lam yedide Fenerin akını 

ile oyun başladı. ilk akınları Feneı·-

rar veı-mıştır. H" k HASRET '.Caz şar ı. 

Fazilet mükafatı 
bahçe yapıyor. Almanlar mııkalıdc- ANKARA 13 - Maarif ve
de Reçikmiyorlar, Oyun mütcrnziıı- kaleli fazikt mükafatı tetkika
le~ti; zBman zan.,an Fener ve t\yn· tın ıbitirmiştir.Mükifatlar yiik 
traht akı!llan gözüküyor. Aloııanlaı· sek tedrisat muallimleri arasın 
sıkışık 'a<iyette. Alaeddin şül çel.er da Darülfünun müderrislerin
ken misafülerimizin müdafaa" eli~ den Sait, orta tedrisat mual 
tutıuğu için bir pen altı daha oldu !imleri arasında İstanbul erkek 
ve 21 inci dakikada Fikret onu da j lisesi muallimlerinden Faik B. ! 
gole ahvil etti. Bu golü müteakip fere verilmiştir.ilk tedrisat mu 1 
oyun büsbütün krzı!tı, misafidcr çok alli~l:ri. a~uı~da büyük şehit 

1 
asabi ve bir az sertçe biı· oyun <İ•le- Kubılay ıçın oglu Vedat Aktuğ 
mi tatbike buladılar. Fenerliler kR- namına mükafat bankaya yatı- ı 
leye kadar aktılar, litkin kaleci ınÜ· ı·ılmıştır. 

dahale ederek gol fırsatı ıhza.- etme Vedat yirmi yaşına vardığı 
di. Almanlar iyi oynamaga başlı•dı- zaman paray ıalabilecektir. Mü 
!ar evvelıi gün de oöylediğim gibi kafat beş yüz liradır. 
( nefe!I) knbiliyctleri fazl11:. Bu Pr;na- * * * 
rl.3. Fenerin yüzel bir akını ve mut- Bu sene muallimler Rrllsındll va-

lak bir go)U Muzafferin acelesi yl.İ- pılan fazilet mukAfatı müsabi\kasın- 1 
zünden heba oldu. gitti. Aln,anla,· da yüksek tedrisattan lfazanan Sait 

bizim kaleyi cember altına ,.(dılar, B. fen fakülte•İ tecrübi fijik müder· I 
mlltemBdiyen ııkışıyoruz ve Fcnerfı riıidir, Mumaileyh müteaddit def~ 

ler bu mü~kül vaziyeti <\tlatabiltnek lar maarif nazırlığı yapmış ve ınuh · ı 

için çok çah,ıyorlar. Bu beş daldke telif ~kteplerde olmak Üzcı·e 50 ••
kadar ıürdü ve nihayet gene Fikre- neden beri hocalık yapmaktadır. 

tin ayajiile top k•leden uzaklaştı. Şimdi Yeşilköyde ikamet etmekte· 
Bu sef'r"r roller değişti Fener sıkı1-

lırıyor fakat Ayntraht müdafaaoı v~ 
kalecisi çok (enerjik) oynadıkları İ
çin rakipleri fazla bir şey yapatnıyor 

lar oyun bu tarzda devam ederken 

hakem oyunun bittiğini ilin etti. ~~e 

tice itibarile Ayntraht takınıı Fene
rede 3--1 mağlUp olmu~ oldu. 

Galatasaray • Kumkapı 
Oyun başladığı zaman ilk al<ınd" 

Galataıaray bir gol yedi fakat son
ra vaziyete hikim olmağa b;\~Jadı. 

K. Kapıda oldukça iyi oynayor ve 

muvaffak oluyor. Netice itibarilf. 
Galatasaray K. Kapıyı 4-2 !•eııtli. 

Firt Wienna Antverpi yendi 

ı ( Expozition Coloniale) tur
nuvasında Firt Wienna takımı 
Belçika şampiyonu Antverp t:ı 
kımmı 7-1 yenmiştir. 1'1.0. 

* * .. 
Atinada güreş müsabakası 
Kumkapı terbiyei bedeniye 

güreşçilf!ri Atinaya de.vet edil
mişlerdir. 

Atinada Panatinakos ve Et-

dir. 

Mütekait olduğu halde Fakulı . 

deki vazifesine devam etmektedir. 

Orta tedriıattan mükftfatı k<'za
aa.n İ!l;e lıtanbul erkek lisesi ft·ansız 
ca muallimi Faik Beydir. Faik B. 
mulıtelif mekteplerde 45 oenelil.. li
san hocasıdır. Faik B. muhtelif vİ· 
li.yetler maarif müdürlüklerind~ btı
lunmuftur. 

ilk tedrisattan mükafat kazanan 
ise şehit Kubilaydır . Mükafatı ka 
zananlar beşer yüz lira alacaklardır. 

Necme:ldin Sadık Bey 
Belgratta toplanan Balkan içtima 

iyyat ve feminizm kongresine ve bj .. 

lilhare Pefte de toplanan parli..men 
tolar kongresine i,tirak eden Siv&s 

ıneb'u5u Necmettin Sadık Bey dün 

şehrimize avdet elmi,tir. 

Doktor 

Süleyman Sırrı 
Dahili hastaları her gün 
öğleden sonra Alemdar 
Sıhhat yurdunda tedavi eder 

- ;..:,.. ""~ ~ '.,. .... . . ;· .; -. - . . ... . . 

Nakli~ Kaza Otomobil Hayat --
.AN".Ar>C>LlJ 

SİGORTA ŞİRKETi 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil 

1 
Telefon: 
Ist. 531 

edilmi~tir. 

1 
Telgraf: 
fmtiyaz 

• 

Hicaz şarkı. NİÇİN A SEV
DICl:vı 

Nerkis N. İ. Hanımın 
FQ 9 No 

Bayati araban şarkı. GÜL 
AÇIL 

Karcığar şarkı. BIKTIRDI 
BENİ 

Nbile Hanım n 
AX 1287 No. 

Karcığar şarkı. BANA NE 
OLDU 

Karcığar şarkı. YIKMA 
SAKIN 

Nezihe Hanım 
AX 1290 No 

Rumeli türküsü. TEŞRİF 
EYLE 

Pembe kız. BAGA GİR
DİM ÜZÜM YOK 

Hayri Beyin 
AX 1293 No 

Monolog. MAHALLEDE 
T AHRİRi NUFUS 

Mo:ıolog. MARDİK AGA 
MEYHANEDE 

---~ 
Beyoğlu dördüncü sulh 

hukuk mahkemesinden: 
T erekesioe mahkemece 

vazıyet olunan müteveffa Ar
şak efendiye ait olarak Be
yoğlunda Hıristaki pasajında 

4 numaralı ıtriyat mağaza
sında mevcut kolonya, esans, 
podra ve saireden mürekkep 
eşyayı metruke oldukları gi
bi toptan dükkinın kontura! 
müddeti devredilmek üzere 
açık arttırma suretile 18 ha· 
ziran 931 perşembe günü 
BBat-de satılacaktır. Talip 
olan' arın m •dcür gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunmaları 
IU,:ıımu i!An olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk hakimliğinden: 
Terekesine mahkemece vazıve 
olunan müteveftiye Madaın 
Zabele ait olarak Beyoğlıın
da kalyoncu kulluğunda çak· 
nıak sokağında 19 numaralı 
hanede mevcut eşya yi metrıı
ke açık arttırma suretiyle 
18-6-931 perşembe saat 18:l• 
satılacaktır. Talip olanların 
mer:kür gün ve saatte ın1-
hallinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur. 

~-~~~~~-----·--.... --~ .. ----~ 
HE~MI tılNtlH T~HK tiMTEI ~İRKETİ 

Türkiyede her li!:anda intişar eden bütüu 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

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

Telgraf adresi: Reımilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

• 
- Bizim sivil memurlar çok numara idare lambasının lot

fena Yüzbaşım, dedi. Aşiret re luğunda yedi, sekiz gölge ha
islerile yüz göz oluyorlar. Ge- reket etti. Kuru tahtalar üı-

1 çen gün buradan bir kayma- tünde kılıç ve mahmuzlar şı
kam geçti. Odacılıktan yetit- kırdadı. Gazinonun iki ayak 
me bir herif, bana Şeyh Ziya- merdiveninden ilk önce inen 
dın davetinden geldiğini söy- genç erkanı harp geri döndü: 
ledi. Herifin arkasında bir de- - Hoşça kalın arkadatlar! 
ve yükü de hediye vaı-dı. dedi, ayrıldılar . 

- Biz kendi vazifemize ba- Yüzbaşı Celil serl, adımlar-
kalım, dedi Yüzbatı .. Ve bölük la yakın tepedeki daireıine çe
lerde ders verirken efrada mil- kildi. 
li duygularını kuvvetlendire- * • • 

1 
cek mü~bet temrinler yaptır- Şeyh Sadunun karargahta 
malı. Ve göğsünü gererek ila- beklenen ziyareti bir cuma gü
ve etti: nüne tesadüf etti. Zeki aşiret 

- Hatırımızdan çıkarmaya- reisi Yüzbaşı Celalin cevabın-

Fakat her hileye baş vura11 
Şeyh cuma gününe tesadüf et· 
tirdiği ziyaı-etinde kendi n1aİ· 
yetile (Aynilkum) a yaklaşına 
dan evvel üç kişilik bir hey'etı 
yarım saat mesafeden ileri sii• 
rerek kendisinin gelmekte ol· 
duğunu söyletti. 

• 

-Şimdi arkadaşlar, dedi, 
Şeyh Sadun bizden fena halde 
kuşkulandı. Herif dostlukla bi
zi avucuna almak istiyor. Arap 
laı- bilhassa badiyelerdeki A
raplar çok şeytan olurlar, bun
larda ahlak, seciye, şeref, hiç 
bir şey yoktur. Herifler vura
cak yabancı bulmazlarsa birbir 
!erinin çadırlarını talan ederler 
Bizim burada kal'a gibi durma 
mız Şeyh Sadunun işine gel
mez. Herif bizi her seyden ev-

-Ben arkadatlarımdan za- lım ki şu çöl ortasında bir avuç dan alınmıştı .. Civar kaza mer 
len eminim, dedi. Genç kuman Türk evladıyız. Bizimle bera- kezine hükumet reislerini zi
dan .. · Kendimizi Türk vatanı her yeşil Anadolunun serin su yarete gittiği zaman merasim
içinde değil, adeta istila ettiAi- baılıırını bırakıp bu kum sah- le karşılanıyor, şerefine ziya
miz bir düşman toprağında gi- ralarına gelmiş sekiz yüz Türk 

1 

fetler çekiliyordu. 

O gün asker talim etmccli· 
ği için gazinolarda istirahat e 
diyordu. Genç erkanı harp 1P" 

hitan gazinosunda dört beş ••:· 
ka.laşile klgıt oynuyordu. No· 
betçi çavu!u üç atlıyı önÜl1~ 
katarak kumandana getird1

• 

Bornuzlu, kefiyeli süvaril'.~ 
Şeyh Sadunun yarım •aatlı 
yerde olduğunu haber verdiler 

bi gör~eliyiz. _Benim ~ar_ar~~h n:feri hayat~ar~nı, talilerini bi- Yüzba~ı Celil kıymetli he~İ
ta aldıgım vazıyet hepımız ıçın zım hareketımıze bağlamışlar- yelere ragmen ona karargah 
kabul edilecek bir sistemdir. ı dır. Unutmayalım ki Türk as- kumandanını görmeğe gelen 
Daima seferber bir halde bulun kerinin kemiği bir atiretten laalettayin bir adam 11fatı ver
malı ve civar aşiretlerle doıta- kıymetlidir. mekle bu mıntakada hakkında 
ne temaslarımızda çok ciddi ı Genç zabitler geniş nefesler merasim yapılacak bir şahsiyet 
bulunmalıyız. alarak genç kumandanı tasdik kabul etmcdiiiini anlatmış olu-

Mülazım Sedat· ettiler. Hurma dalına asılı beş yordu. 

Yüzba'ı Celal oyuna de• 8111 

ederek gdenlere değil çanıŞ' 
emir verdi: • 

- Misafir gelecek, ııöbttc• 
ler geçirsınler. 

Çavuş mahmuzlarını vurdı;· 
.. .1 • t etti• sonra suvarı ere 1şare 

Dündüler. 
Kumandan: 
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Bir Cereyan Pri~· · ... işte o Kadar 

SATİE 
Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

Satıyor 
ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 

de bu aleti alan 
müfterilerlne 
hususi tarHe 

tatbik ediyor. I 
Beyoğlu 

Metro Han. Tünel 
meydanı 

lstanbuJ 
Elektrik Evi, Beyazıt 

KadıkiSy 
Muvakkithane caddesi 

No 83 

"Roue Libre,. sayesinde, yolda yapılacak bir 
tecrübe. ile benzinde •;. 21 ve yanda •;. 4 9 

nispetinde. bir tasarruf temin edilecektir. 

FRiGECO 
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 dairesinde 
ihalesi · yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 300 liradır. Fazla mah1-
mat almak isteyenlerin Menemen belediye 
riyasetine müracaat eylemelri. 

(Rffml llla.l•r Türk Limited Şirketi) 

Tekirdağ Vilayeti Da
imi Encümeninden: 

Tekirdağ - Malkara yoluuun 16 + 480 ve 24+000 kllo
metroları arasında cem'an ( 5S5 ) metro tulinde ( 7785) lira 
80 kurUf badeli keıifli on birinci kısının tamiratı eulİyesi 
21 gftn mliddetle va kapalı zarf uıulile münakasaya ko
nulmUftur. 

1 - Keşifname, Şartname ve sair evrakı müteferriasıaı 
görmek isteyenler Viliyet encümen kalemine müracaat ede 
ceklerdir. 

2 - lhalei kafiye Encümeni viliyetçe 24-6-931 çarşam
ba günü saat on bette icra kılınacaktır. 

l - Talipler (661) numarah Münakasa ve ihale 1 aı- -
nunuo onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim c e · 
ce~ leri teklifnamelerine teklifabn yüzde yedi buçuğu oiıbe· 
tinde teminatı muvakkate akçesine ait veaaikle istihdam 
edecekleri Fen memurunun bir d:ıirei reımiyei fenniye( en 
musaddak vesika ve muvafakatnamesini lef etmeleri ve 

· yevmil ıhaleden evvel Makamı Viliyete g<Sndı~rmeleri lazımdır 
(Reami Uaa:lar Türk Limited Şirketi) 

T. Piyango müdürlüğünden: 
Numunesi veçbile polis hüviyet varakaları ile beyaun~ m '· 

!erinin kaydına mahsus defterlerden tap ettirileceğinc!en 
taba talip olacakların pey akçalarile birlikte 13-6-931 cu
marteıi saat 15 te piyango müdürlğtinde müteşekkil tayyare 
cemiyeti mubayaat komisyonuna müracaatları. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı ketide 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. 

9uoON Studebaker; ekMr 
O etllndlrlllere nazaren 

<!•ha az •arflyat yapan ve 
frenlnd,. 101 beya-tr kuvve
tinde olan "8 .. elllndlrll yanı 
bir Commander arabaaı tak· 

~ ~im ediyor. Ahiren biri 
·' klbllf vlta• oıh11,ıına ..,,ıık 
t va dtterı ıtoue L,lbra iııleı.mı 
·" il• mııcahh•z iki "İl .. tllln· 

1f.. dlrll Oommandar arabaaı I~ 
.Un urfında ayrıı r.oıu kat• 
'tm•W teor(lt>aeııta rtrlfmıf· 
l•rdlr. 4Go0 kl~tacU'n• 

Sonra ( Roua Llbr•) 11 Oom• 
mandar arabaeı dltartna 
nazaran benzinde'/ :ıı Yat· 
da '/, 49 bir taearr~f temin 
adlldltı a-örülmUftOr ... o •• 
vaya .. 8 •• •lllndlrll y•nl bir 
ftudebakar aralıiııeınd4 
w Roua Libre •• •••teminin 
unutulmaı: favkalldelltlnl 
tatmarııııa davet ederiz. o 
vakit, Aoua '-'bre •l•temlnln 
\faha • ..,ın. dah• buıt, daha 
tatlı va daha lktıeadl oldu· 
tunu takdir edacakeı'ı.ıa. 

O. ve A. Baker Ltd. Posta kutusu latanbul 468 • 

S T U D E B A K E .. 
0

R 
Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antiwuvan kapalı zarfla 

münakasaya konmuıtur. MUnakaıııı 20 Taoıınuı: 931 pazar
tesi günü saat 16 da Ankarada Devlet damiryolları idare
sinde yapılacaktır. 

Mftoakasaya iftirak edeceklerin teı.Jlf mektuplarını ve mu· 
vakkat teminatlarını aynı ııUnde uat 15,SO a kadar komi
syon kitiplltfııe vermeleri l•dır. Talipler mlinakua .. rt· 
namelerini beı.- lira m\dlabllinda Aokarad.: " ve l.taobulda 
idare veınuinden tedarik edebıilrler. 

(R•ml 114alar Tllrk Li•İIH Şirketi) 
• • • 1 

Haydarpap - Ankara • Haydarp"f& aruında her fflıı 
seyrtıeefer etmekte olan 61106 ve 10515 No. Anadolu IGr'at 
~tatları, 20-6-931 tarihinden itibaren haftada tıç ıüne ten
zil edllmlftlr. 

Mezkftr katarların hangi gUnlerde nyrüaefer edecekleri 
ltide ıöıterilmlftir. 

Haydarpap 1-Jar. Cuma 
Ankııra Muv. Cumartesi 

Pa1arteai 
Salı 

Ankara Har. Cumarteııi Salı 
Çarşamba 

ilin olunur. 
Haydarpaıa Muv. Pazar 
Keyfiyet muhterem abaliye 

Çarıamba 
' Pertembe 
Perşembe 
Cuma 

(Re•mt lllnlar Türk Limited Şirketi) 

r Bütün dünyada tercihen kullanılan 
1 
1 \...._.. . 

1 

Filmini Kullanınız 
Kopyalarınızın V E L O K S kağıdına 

basılmasına israr ediniz. 

Kopyalarda VELOKS kelimesini 
arayıp emin olunuz 

IST ANBUL VILA YETİ 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI -----KABAT AŞTAKİ TAŞ İSKELE VE HAVUZ 

KIRAY A VERiLECEKTiR 
Şeraiti dairesinde senelik kirası 700 liradır. Kiralamak 

açık artbrma 2 Temmuz 931 perşembe 15 DefterdarlıktL 
(M-461) 

KiRALIK TARLA, Çıngıraklı bostan üst tarafı, Balta 
limanı, BoyacıkiSy, tek servi namile maruf 6 dönümdür. 3 
sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 25 liradır. 
Kiralamak açık artırma 2 Temmuz 931 perşembe 15 Def
terdarlıkta. 

(Resmi ilanlar Türlı: Limited Şirketi) 

Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve kendinizi 
muhafaza ediniz. 

Sinek, tahta kurusu, pire, bit, güve ve emsali haferat tehlikeli hastalıklar 
tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahahnızı ı<elhc-der. 

FAYDA~ 

KURUŞA 
H8f8rattan •e haatalıklardao ve iztıraptao kurtulurıunuı. FAYDA haşaratı yumurta ve 

tohwnlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekisı Tür:C ameles• 
ve Ttirk paruile yapıllDlf olup daha mlieuir, daha mühlik olduğu gibi yan ;arıya ucuzdur. 
Kat'i,neo leke yapm~z. Kokusu hafif ~e IA~r .. ~ara v_e çocuklara zararı yoktur. BOtü8 
davaırı d~vlet, eonebı müeıısesat, Seynaefaın, Şırketi Haynye, Hastaneler, Hilaliahmer, yetı 
mekteplerı, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikao Ford kumpanyuı, büyük 
oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve blltlin müeısesatı milliye FAYDA istimal eyler. 

FAYDA cfiter bazı fena müstahzarat gibi sersemletip bayıltmaı:. Kat'i ahrak öldürür 
va haıarat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene bet bin bin lira tazminat verilir. ' 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlanna aldırmayalım. 
Kutuıu SO, bfty6k 75, bir kiloluk 125, pompa11 75 kurUftur. Hasan ecza deposu. 

Satılık asarı atika koleksiyonu 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Vehblye Hanımın 1892S8 ve 189488 ikraz numaralı iki kıt'a deyn senedi mucibince İl

tikraıı: eylediti mebleğa mukabil Sandık namına merhun bulunan asarı atika para koleksi
yonu borç ödenmediğinden dolayı Sandık satıı heyeti huzurile 29 haziran 931 tarihine mü
sadlf pazartesi gllnll saat on dörtte Şehremaneti sandalbedestenı mezat idaresinde 
bilmli:ı:ayede satılacaktır. 

Bu koleksiyon Emevilerden itibaren Arabistan, Mısır ve kllçllk Asyada icrayı hükumet 
eden eaki Arap ve Türk Devletlerine ve bilhassa sabık osmaolı imparatorluğuna ait muh
telif meskOk paraları ihtiva etmektedir. Paraların yekünuı ( 541 ) adet altın, ( 2058) adet 
giimllı, (354) adet bakırdao ibarettir. Bu paralar ıamanı idarelerinde darbedilen hükümdar
lar ile paraların cinsleri itibarile ayrı ayrı zarflar derununda tasnif edilmiş bir halde bulun
maktadır. Para miktarının faılalıtıııdan ve ayn ayn zarflar derununda bu:unmıwndan do. 
layı paralar mli:ı:ayede giinll mllı:ayede mahallinde tethir edilmiyecektir. Müzayede netice· 
sinde defterde mevcut cinı ve nevileri itibarile mlifteriye teılimini Sandık idaresi müteah
hittir; Paraların Sandık muhamminleri tarafından evvelce tahmin edilen maddi kıymeti 
(Alb bin) liradan ibarettir. Maamafi müzayede gflııll bqkaca kıymet tahmin edilerek kıy
meti 111uhammenesini bulduğu veya geçtiif. takdirde mtışteriaine ihale edilecektir. Fazla iza
hat almak, cias \•e nevilerini 11Sıterir defterini tetkik etmek ve paraları g<Srmek isteyenle
rlıı mU:ı:ayede glinline kadar ~atıl l(llnlarindeo maada IMr glin Sandık satıt amirliğine müra
caatları ilAn olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasındanı 
Satılık Çiflik 

İatanbulda Ktıçlik çekmeoede lıpartakule civanoda Turau 
çiftliji namile maruf (3199) dönllm araziyi ve (600) metro 
murabbaı llzerinde muhtelif mebaniyi havi çiftlik ıeklz tak· 
sitle ve kapalı zarf uıulile satılıktır. 

İhale 29 haıiran 931 tarihinde Ankarada idare meclisi 
buzurile yapılacaktır. Teminatı (2,000) liradır. Talip olanlar 
lstanbul, lzmir ,ubelerimize veya Ankarada Umum Mlldtir
lllk Emlak ldareıioe müracaatle prtnamemizi mlltalaa ve 
arzu buyurdukları izahatı alabilirler. 

Emlak ve Eytam Bankası İstan
bul şubesinden: 

Pazarlıkla satılık bostan 
fa as 
257 

Mevkii ve nevi 
Büylikadada Ttirk Yılmaz aokatında C. 62 No. 47 
diSntim bostan 

Baladaki bostan pazarlıkla sablacatından taliplerin 2n/931 
perfembe günü saat on altıya kadar şubemize müracaatları. 

(& .. mi Ulalar Tllrk u,.otod Şirk.ti) 

~,,.~:w.~!!~.!:!~~l!~~"~ 111..1 zuhrevıye tednlhanesı. Hergiın sabahtan akşama kadar. il.il 
Beyoğlu Sulh Mahkemeıi llanci 1 

Hukuk Hakimliğinden: 
Bir mecurun tahliyesinin temini 

İçin mecur dahilinde bulunan 788 
balyada 39668 ve 78 balyada 3969 
kilo (fnıi hariçtir) muhtelifülcinı 

manıw tütünler 1-7-931 tarihine mü 
oadif çarıamba günü saat ondan on 
ikiye kadar Galatada Kemer Alh 
caddesinde 78 numaralı depoda açık 
arttırma ile paraya çevrileceğinden 
taliplerin tütünlerin beher kilosuna 
takdir e<lilen 788 balyadakinin beher 
klloıuna 20 para diğer 78 balyadaki 
tütünlerin beher kilosuna (on ill) 
on bef kurut üzerinden heyeti mec 
ınuaıının tutarından yüzde on niı

betinde pey akçelerini alarak yevın 

ve saati muayyeninde mahallinde ha 
zır bulunacak memuruna müracaat
ları ve daha evvel tütünleri görmek 
ve satış tarzını anlamak isteyenlerin 
Mahkememize mürac!>at ile 930/ 501 
Numaralı dosyeyi tetkik eylemeleri 
ilin olunur. 

ÇİKOLAT 
CEMİL 
ŞEKERCi 

HAFIZ MUSTAFA 

VE MAHTUMU 
Ba .,,, tkapı Haınidıye caddt" 90 

NAiM VAPURLARI 
tzmır poataaı 

Haftahk lüks ve ıü'at postası 

ADNAN 18v?.~~:an 
Perşembe tın:e c:~ 
lata rıhtımından hareketle 
'.!oğru İzmi're ve pazar günü 
Izmir' den lıtanbula hareket 
eder. Tafsilit için Galata 
gümrük karşısında Site Fran
sez hanında No. 12 Acanta
sı: Şarl Sumaya müracaat. 

Tel B. O. 1041 

(il"•' fl&alar Türle Limited Şirlletl) 

Di•lerı serian 
beyazıat:ır 

K OL Y NOS, dl,tarı aeriaft 

beyazlatır. Çüakü fena 

.,. •arar..,ı' tabaka,ı. ızaıe 

ı-a <lltl•r aruonda eıkı,mıt 

l!antak 4rtıklannı imha eder. 

Bütün dif bOflu~ve aralık· 
ıarını ta..,amen teml~leyen 

~uzaııı taaffün köpüğü. dı~
~rı.Qilrllten mühlik ağız mı~· 
roplarını itllt adel'. 

lyt, satlam ve parlak ı:ı,. 

l•r• malik oırnaaını ..-r.tu 

edlyo..anız tıeman Kolynoa 

llttltnala bafl&l'ınız. 3 ııünde 

hırleını •Or•o•kslniL Kuru 

bir fırqada bir .. ntım rnık, 

9rı~da l<lftdlr. 

,._..,_:«.fAUCI 
·!..,iVoıto .... latuW .ı .. 

NAiM VAPURLARI 

lzmfr - Mersin 
Llikı ve Sör' at Posta11 

ADANA vapuru 
haziranın 

17 nci ÇARŞAMBA gllnıı 

uat 18 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle (Çanakkale, 
lzmir, Kllllilk, Fethiye, An· 
talya, Aliiye ve Mersin) e 
azimet ve avc!et edecektir. 

Tafsilat için Galatada, 
Gümrük karş.sında, Site 
Fransez Hanında 12 numa
rada umumi ac~ntalığına nıli· 
racaat. Telefon Beyoğlu 1041 
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LLER 
EN SAGLAM 
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Otomobll ve kamyon 
IAstlklerldlr. 

YALNIZ ( MiLLER) 
ALiNiZ 

En ucuz fiatlarla en fazla 
kilometre elde etmiş olursunuz 

OTT AŞ Otomobil ticareti T. A. Ş 
Beyoölu lstlklil caddesi No. 239 
Telgraf: O T O M A T A Beyoğlu, 

Telefon B. O. 28R6 

--
Mücevher sahş ilanı 1 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Muhammin Heaap 
kıymeti No. 

50 
100 
175 

141628 
151872 
173479 
178985 

125 181860 
18 592 

150 7894 
40 8133 

300 9241 

60 10964 
ıs 11418 
30 11460 

100 11531 

60 11963 

Bor~un 
ismi Marhuaatm c:İlıs ve nevi 

Bir pırlanta teılı tat Ahmet Hamdi B. 
bir pırlantalı pantantlf Samiye hanım 
Roıa brot Emiae hanım 
bir çift ro:aa Jill küpe (ortan inci) bir rosa 
gil ylr.ıılı ( ortaaı inci ) bir pırlanta affaf 
bir alm11llı bffeılk saıti 

Oımaıı Ferit B. 
bir çift pwlanta rtl kOpe l>bahpn H. 
Dört adat tlrk ve yedi adet aeıı.elıi Difaa
lan -6mlll Ktner hanuıı 
bir J).rlaala tek tAf ylidlı: Emfıae iffet H. 
bir çift roıa ldlpe bir parlanta tek tat yhlk 

Macit B. 
bir çift roıa k6" lld çit\ pırlantalı kipe 
bir roza ipe 'lr elmaalı aat bir albn 
tadlen bir ~ft altın bllutıı bir altın ma~ 
dalyoa maakolye Mm. Kloopatra 
bir altın çalar aut Sabahat H. 
bir ~ roaa lı:üpe Nevaret H. 
bir pırlantalı y&slllı. Rıflnye İt 
btr ınrfantalı y&zok Mr rou tarak ita• 

Fatma Belkıa H. 
liç pırlaatah kıravat !pesi bir albıı kol 
auti iki çift albn kol dOmaal iki altın ka
lem bir altın köttek 

Sabiha H. 
110 11964 bir pırlanta kol dlbaesi takımı dört parça 

Abdtırrahman 8. 
66 12086 bir roı:a pat ipe Emine Nimet H, 

164 12343 bir roza dal ipe bir roıa mapllah bin yedi 
yüz elli dirhem rtmUt Zeynep H. 

ı50 13071 bir roza tek taı yllzllk Fatma Zehra H. 
40 13090 iki altın iki g!l:::Oı madalyon Ayte Mediha H. 

200 13113 on yedi miskal inci Avni B. 
35 13246 bir altın aaat maa köıtek Nuviye H. 

4500 13205 bir pırlanta akar pantantif bir çift pırlanta 
tek taş küpe Kemal B. 

100 13479 bir roza bayrak iğne yedi ta9 noksan 
Necip B. 

80 13542 bir roza tek taş yüzük Rukiye H. 
50 13799 bir roza yanın ıerdanlık Mehmet B. 

100 13847 iki altın saat iki altın kBstek Abdullah 8. 
85 14372 ıekiz miskal inci Silleyman Cafer B. 
60 14626 yedi dirhem inci Racih B. 
8 14744 bir çift roza küpe iki altın halka Adviye H. 

42 14928 bir roza ağraf Gülsüm H. 
42 14967 bir çift roıa küpe altı H. Seniye H. 

240 15611 dokuz miskal inci bet roza yüzük bir çift 
roza kUpe üç ro:ı.a menekte iğne iki altın 
aaat M. Zühtü B. 

6 15649 bir gümiif çanta Adviye H. 
40 16114 Bir pırlantalı ııerdaolık bir pırlantalı yazı 

iğne bir roza ay iğne Ayşe Feriha H. 
20 16327 Bir roza gül yüzük Saime H. 
75 16518 bir altın saat maaköıtek lıyas Sırrı B. 
50 16664 bir altın saat bir altın köstek 13,50 dirhem 

Mehmet Al' Bey 
110 16686 çir çift roza küpe bir roza tek taş yüzük 

bir a!tın s~at bir altın kordon bir nazarlık 
altını A •iye H. 

16 1691\7 b?r allın s~at maa köstek Hafız Zeınep H. 
ı. 
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MiLLiYET PAZARTESİ 15 HAZiRAN 1931 

-- _,_ 
bir kolu elınaala yilınk ortaaı suni bir pır· 
lantalı madalyon bir pırlanta tek tat yüzük 

H. Neaibe H. 
iki albn aaat bir alba ldlatek bir altın ka
lem bir pırlaata tek taı yUzllk 

Teolü Loai Ef. 
bir roıa madalyon Vaeit B. 
bir roaa ylhUk Dt yüz elli dirhem gümüı 

Fatma banım 
bir inci kolye bir roıa yiıUk Seniha H. 
iki altuı aaat bir irUnıftf lı:emer 

ın·zafes Cafer bey 
bir altna pcllen yliı dirli~m gtmDt 

Hatçe Verdi hanım 
bir pırlanta çıplak tAf 1/90 Meliha banıın 
t>lr çift roza kapa bir ro:ıa kıravat !pati 
bir roıa y&ıftk bir alba kordoa 

F. Behire hanım 
bir altın aaat iki pırlantalı kıravat ifne.ü 

' Mahmut E .. t B. 
bir pırlantalı pantaatif iki ta, Bolraıı 

Leman hlUIUll 
bir ro:ıa yüzllk Ahmet Halidun B. 
lki roza iğne bir çift ro1a lıOpe iki ro:ıa 
ylb:ik bir roza bilezik altı mı.kal laoi iki 
'altın nat iki altua kordun 

Emine Münevver H. 
bir roza gerdaııl4 Mehmet B. 
bir pırlantılı ytızlllı bir roza yilzllk Neylr H. 
bir 9ift rou küpe bir roza tek tat yilıük 
(lafı kAtıda sanlı) bir ro:ıa ınenekte ltn 
bir albn saat bir alha kordun ııürgU.O el-
maslı 21 dirhem Halil 8. 
bir elm11lı pilatın kol saati GW.Um H. 
bir altın kolye 14 dirhem Kosti Ef. 
bir buçuk miskal inci bir pırlanta yüınk bir 
roza yllrek madalyon bir altın kordon 

Mehınet Namuk B. 
bir roza iğne bir roza yfizük Mebrure H. 
bir pırlanta yüzük AH Haydar B. 
bir çlf roza kOpe Fatma Zebra H. 
bir rora gerdanlık Salihattin 8. 
bir elmaalı kol ssati bir çift albn bile:ılk 

Madam Raıel 
bir çift ro:ı.a kllpe bir roza yüzük (kolu 
kınk) bir altın kordon bir altın toka 

Ülfet }i. 
bir çift pırlanta kllpe artalan ııüınrüt 

ı Mııı. Eftimya 
bir çift pırlanta i1patl kDpe bir pırlanta 
inclli yOzOk bir tqı kAfıda nnb 

HaYVa .. adet hanım 
bir altın hurda aaat Halot bey 
bir roza tarak ijne bir çift roıı:a kipe iç 
roıa yüzük iki roza kırayat iA'neai bir albn 
nat O.ınan Nuri bey 
bet roza iğne bir çift roıa kOpe altı mı.
kal inci bir gl1mli9 kemer lbrahim Hakkı B. 
bir pırlanta yüzUk iki roıa agraf Nebihe H. 
bir çift roza küpe ortalut 11rp Hedl,e H. 
Bir pırlanta akar pantantif altı ıırça 

H. Salih lıey 
bir altın saat Makbule Müzeyyen hamm 
bir altın saat Hanife hanım 
İki roza tek taş yüzük Hamdi bey 
bir p·r'.anla yüzük bir roza yüzük Sacide H. 
bir cift roza küpe bir roza iğne Jki ro:ı.a 

YAGMUQtJ 
NE BEKLERJ(N 

TULUM • , , 
KATALO&\IMUZU·l~TIYINIZ 

BOURLA BiRADERLER v~ şsı . 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kadıköy rıhtımı üzerinde yapılan taksimat mucibince te

tekkül eden belediye malı arsalardan ikinci adada ve Kadı
köy iskele caddesinde 15·28-15 metro yüzünde ve 618,28 
metro mürabbaı nha1ında belediye malı arsanın metre mü
rabbaı 17 lira hıymet takdir olunarak kapalı zarf usulile 
müzayedeye vazedilmiştir. Talipler şartname almak için ber 
gün levazım müdiriyetine ıniiracaatları. (790) liralık teminat 
mektubile prtname ve teklf mektubunu mUhUrlü zarfa ko
yarak ihale günü olan 8-7-931 çartamba günO aut 15 • ka
dar encümeni daimiye vermeleri. 

* • * 
Çengelköyünde bir odadan ibaret Hacı Ömer efendi Mek

tebi binası bir seneden Uç seneye kadar kiraya •erilmek 
i9in açık müzayedeye konmu9tur. Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün levazım mlldürlügüne müayodeye firmek 
için iki lira teminat akçeaile berılber ihale gUn6 olan 6 tem
mnz 931 pazarteıi ııüuü saat 15 e kadar encOmeni daimiye 
müracaatları. 

• • • 
Kumkapıda Patrikhane sokajfmda 42 No. lu mektep arsal\ 

bir Hneden Uç seneye kadar kiraya verilmek için açık mü
zayedeye konmUftur. Talipleria prtnımıeyl ııörmek için bar 
rtn levaaım müdlrl&A'O~ müzayedeye JinDek içia ihale 
pü olan 6171931 pazanaıi gt\nü 1Ut 15 e kadar J Ura 
teminat akçeslle encOmeni dalmlye mBracaatları. 

* * • ' 

Kaaımpapda Seyit Ali çelebi maballuinda dut dibi •o
kapda belediye mali 1-11 Nh. lu hınenin ankat:ına 150 li
ra kıymet takdir olunarak ıatılmak için •vık müzayedeye 
konıııuttur. Taliplerin şartnameyi gBrmak için her ııın leYa· 
aım mlld6rlll(r6ne ınüıayedeye girmek için ihale rtnB olan 
~7-931 paurtoai pnU Na~ 15. e. kadar on iki lira teminat 
ak,.Ierile beraber encUmenı daımıye mOracıaatları. 

*** Kadlrga yokuşundr Şehit Muhtar pap mednaesi bir H· 

ııedın üç eeneye kadar puarlıhla kiraya •erlleeelıtir. Talip
lerin şartnaıneyi görmek için her pn puarbk için 58 lira 
teminat akçeııile beraber 21-6·931 pazar gl1aü saat 15 • 
kadar levuıın müdilrllll'h• mOraeaatları. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Emniyet uıturalanna ait 111abat" 

haldond~ki icat için Sinai müdiriyeti 
umumiyeıinden iıtihoal eclllmit olan 
20 Afuıtoı 1922 tarih ve 3338 numa 
ralı berabn mevkii fiil müddeti lk· 
mal olunmuıtur. Bu kere berat bat· 
kuına ferağ veyahut icano verilece
ğinden mezkur ihtirayı satın almak 
veyahut lıtlcat' etmek arzu•unda bu
lvnan zevatın 1ıtanbul Bahçekapı 
T .. Han No. 43-48 ele mukim ve
kili Inılltera devleti tebııaımdan H. 
W. ISTOIC olendiye müracaat etme 
teri, 

(R .. ml lıihlor T\;rlr. Lünited Şirketi) 

Pertevniyal vakfından: 
Şi,lide İzzet pata sokağında Val

de apartımanının (1) No. dainainin 
bedeli müzayedesi haddi liyılunda 

görülmeyorelı bir baftıı müddeti• 
temdldine karar vcrilmi§ ve yevmi 
müzayede ıehri halin yirminci Cu
martesi günü tayin •dilmiş olduğun 

dan taliplerin yevmi mozkiirda saat 
on beşe kadar İstanbul evkaf müdi

riyetinde Pertevniyal vakfı idareoin~ 

veya encümene müracaat etme)eri. 

yüıük bir altın aaat bir altın kordon dört 
albn bilezik Ayte haoıııı 

34 23082 bir altın k&tak 16-50 dirhem Ayt• H. 
200 23093 fki pırlanta ytısök bir roıa hurda itne 

bir çift roıa kipe bir pırlantalı saat bir 
.ıtın keıner iki alt1' bileılk Na:amiye H. 

60 23180 bir altın uat bir altın köatek Rana H. 
900 23S7S bir çift pırlanta kOpe bir rozı iğne bir inci 

kolye bir pırlantalı aaat maa pilatlaH köıtek 

r - bir pırlantalı pıııtantlf Ahmet Hicabi B. 
80 ı3783 bir 9ift rou hlip• Safiye hanım 
IO 23951 bir roza madalyon Emine hanım 
Yukarıda ialmlert yazılı ıevat güm~ ve mlieeYherat mu· 

kabilinde ıuadıpııdan latikraır etıiılı oldukları mebali(ıi 
vadulnde tedly• etmemelıırin• mobnl kendilerine alelOsul 
ihbarname teblll edlldltl halde ıene teaviyel deya ayleme
mit olduldanndan ecnaaı yukarıda göaterilen merhunattan 
deyn• kifayet edecek mlkdan Sandık aatıt heyeti buıurile 
14 temmuz 931 tarihine ınliaadlf salı rtnö ıaat on dörtte 
~hreınan•ti SalHlalbedesteni meıat idaresinde bilmüzayede 
iatılacatından talip olanların milzayede mahalline ve teniyei 
deyn ve 1 ya tecdidi muamele etmek isteyen medyunların 
Sandık idareaine 11118racıaat eylemeleri ltızumu ilan olunur. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Ordu ihtiyacı iç.n 100, 
metre cibinlik için bez kap 
b zarfla münakasaya ko 
muştur. İhales! 24 hazira 
931 çaroamba günü saat 151 ~ 
Ankarada merkez >atın al 
komisyonunda yapılacaktı • 
Taliplerin şartname almak ı • 
tekliflerini vermek üzere 1 
minatlariyle birlikte mezk e 
komisyona :~~caatları. le 

Eski~ehirdeki kıtaatın ib 
tiyacı olan sade yağı kap• A 
zarfla münaka~aya konmuj u 
tur. ihaleli 2 temmuz 91 n 
per§embe günü saat 14 1 ni 
Eakişehirde askeri satınalıl " 
komisyonunda yapılacakH 1 
Taliplerin .şartname almJ ., 
ve tekliflerini yermek üze 
leminatlarile birlikte Eskiş " 
birde mezkur komisyona m 
racaatları. 

Beyaz peynir 16·6-931 s 
günü saat 15 te 

Kuru ot 17-6-931 çarşa'l,.8 
ha. günü saat 15 te rdi 

Iımitteki kıtıatın ibtiy e 
olan iki kalem malzeme y 
karıda hizalarında yazılı ğ ir 
ve saatlarda ve ayrı ayrı şa 
namelerle kapalı :ıarfla e 
nakasaya konnıuttur. İba14ir 
lzmit 23 ncü fırka satınald d 
komisyonunda yapılacaktıj y 
Taliplerin ıartnımeyi g6rm 
üzre heytimiıe ve ıartn 
almak ve tekliflerini verm 
B.ıre temina tlarile birlikte 
ınitte me:ıkür komiıyona m f 
racaatları. n · 

* * * 1 
Teahh6d0nü ifa edemey :! 

müteahhit namına 14 ila • 
bin kilo beyaı ve haki b~ 
lnrpıntııı lS-6-931 pazart " 
.ırtınü saat 14 te Fındıklı 
llayetimiıde pazarlıkla ıatı 
cakbr. Taliplerin kırpıntı! b 
Sirkecide Saraciye dikim 
Yiade veprtnameaini hey' 
aaiııde ırtrmeleri ve ihale s 
tinden evvel teıııinatlari. 

birlikte hazır bulunmaları. 
... * .. 

İstanbul ve civarınd 
Askert kıtaat ve müeıaesa 
ersak, ekmek, vesıire k 
ııakliyatıaıa beher kilolar 
kapalı zarfla teklif edi 
fiaUar haddi itidalde gö 
medltinden 1~6-931 peqe 
be ıılinG aaat on dörtte f 
dıklıda hey'etlmizde pazarb 
la lhalui yapılacaktır. Ta' 
lerin prtnameaini bey' etiuıı 
de görmeleri va ihale saat 
den evvel tenılaatlarile ha 
bulunmaları. 

... "'. 
Aakerf ihtiyaç için 5 

kilo mazot aleni mllnakasJ 
konulmuftur lhaleıi 5-7-9 
pazar pü saat 14 te f 
dıklıda hey' etiınizde yapı 
eaktır. Taliplerin ıartnaııı 
aini hey' etimizde görme! 
ye ihale aaatinden evvel 
minatlarile hey' etimizde 
zır bulunmaları. 

Beyoğlu dördOncü 
hukuk hakimliğinden: 

Beyoğlunda ıebit mub 
bey mahallesinin Elma d 
cadddeainde 17 numaralı b 
nede aakin ve beyoğlunda 
rıstaki pasajında 4 numat 
ıtrıyyat mağazası aahibi ilı 
25-S-931 tarihinde vefat ed 
Sürp Agop hutanesi ecza' 
Arıak iıkenderyan efendi 
terekeıine mahkemece vazı 
edildiğinden tarihi ilandan i 
beren eahabı matlup ve alı 
daranın bir ay ve mirasçı!• 
Üç ay zarfında Beyoğlu cl6 
düneli ıulh hukuk mahke 
ıine mlracaatları lüzumu ~ 
olunur. 

Yaz mev•lmllçln 

BEBEK'te 

Kiralı~ 1 alı 
t.· 

Dalyan llnUnd• S•1P 
yatısı mllbllell ol•,.•k~I 
ralıktır. Darunund• 

mUraceat -. .......... _.... 
- M······:···ı·"' .. _:•d··~ ...... Bürhanet 

ea u mu ur: 


