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e sonra 1881değil,1981 I Bütçe tasa.rruf'!nda Hey' eti Vekil 
eti oımağa çalışalım s çok mUhım bır karar ve feraga 

f Falih RIFKT 
Arnavutluk için j mızı söylemek demektir.,, 
'Uplar hakkında 
n bir tenkidini Mürekkebi bile kurumayan 
nisiniz, ben ne satırlar üatünde bu kadar o
''Asrın çürümüt yun yapmaia kalkıf&Jl bir ga-
trakalmı;realite zetenin, "halkın kulağı" , "hal
<1e bir faşist ida kın gözü" ve "halkın dili" ol

ılarımclan harfi 
ıu f ıbaları o-

İtalyandır ve 
rin tarihinde 
qizm, ancak 

asi müeHeseleri 
rdi ği garp mem

ek olabilir. 
bir inkılip mı-

İr irtica mıdır? 
yalnız ı talyan
halyanın ıart

ir sistemdir. Bu 
demokruİ8i mü
yeni hareketlere 

Uf tecrübesi te-

, yapdmıt olan 
yapıhf tartla
fikrindedir. Biz 

nüz yeniden ya
için zorluk da
-:!ı-ha iyi imk'~ 

,, mektupıan
aatırları almıı: 

muzu $öylemek 
bütün idare ka
zanmıt olduğu
emek değildir.,, 
amı töyle idi: 

· in halka hu ka
ediiini anlat

oou, kendi naen
rlarını kavraya-
yeye çıkaracağı-

mak iddialan için artık siz hü
küın veriniz. 

Mektuplarımnı bir t•iunda 
demokrasi buhraıundaa bahset 
tim. Pakat bu buhran için en 
ıiddetli, en inatçı ve muta
aHıp bir demokratın, Jnıtitbt 
izaıından Joaeph Barth,lemy 
nin tahlillerini &ata koydum. 
Bu zat diyor ki: "Usun seneler 
den beri üıtünde rahat oturdu
jumuz bütün eıki iymanlann 
temelleri tehlikededir. Bugün 
1914 ten fazla cümhuriyetçi 
vardır. Fakat demokrasi fikri 
1914 le daha emniyetli idi. lı
tikbal demokraıinin idi. Bugün 
bu vuzuh yoktur; iyman ölmüt 
t .. " ur. 

$imdi bütün Avrupa'da Yu
nan - Roma kültürünün ölü
münden, franaız ihtilili pren
siplerinin iflb ettiğinden balı
ıeden fikir adamları sayılmak
la bitmez. Biz ~rlu bırakırken, 
'Wo.nnak iıteclilimiz Garp de
litiJor · ıı;. Garbın sat dejil, 
ao) kolundan l\a .......... k yürüme-
liyiz. 

Demokraainin m~kte~ •de 
okudujumuz kaideleri nas de
jildirler: Kaldı ki, zaman ft 
bayata uymadıjı vakit, Allah
tao geldiği söylenen hükümJe.. 
ri bile bir tarafa atıyoruz. 

Biz yeni zamanların milleti
ni ve devletini yapmat- çalıı
maktayız. Bu, tanziymat may-

( Devarnı 6 ıncı sahifede) 

ra kiğıtlarının 
şında yolsuzluk 

Başvekilet te dahil olmak üzere bütün ve~ 
otomobillerini 

makam tahsisatlarını 
kaldırdılar 
200 liraya 

ve 
indirdi le 

Heg'eti Vekile tezkeresi dün bütçe encümeninde 
taksi ile, Vekiller de ga:IJa Paşa Meclise 

okundu ve dün 
olarak geldiler 

ANKARA, 15 (Tele
fonla) - Heyeti velrilenin 
dünkü mutat içtimaı geç 
vakte kadar devam etmit ve 
931 muraf bütçesinde yeni
den temini zaruri ıörülen 
bir mikdar tuarruf üzerin
de müzakerat cer' an et
mit ve bazı mukar.erat it
tihaz olunmuıtur. Bu karar 
lar cümleeinden olmak üzre 
icra vekilleri heyeti Bqve
kilet le dahil olmak üzere 
vekillere mahıuı ot.omobil
lerin hazfi ve Baıvekille ve-

killerin vekalet m......, tah 
ıieatlanmn ayda müteeaYi
yen iki yüz liraya tenzilini 
karar albna almıılardır. 

Heyeti vekilenin dünkü 
içtimamda verilen ""1 karar
lar buıün Bqvekil lımet 
Pa,. tarafından IMr tezkere 
ile Millet Meclisine bildiril 
mit ve tezkere llütçe encü
menine havale olunmuıtur. 
Bütçe encümeni heyeti u
mumiye i~timaıaı müteakip 
toplaD1111f ve Maliye velri~ 
linin huzurile muamele ver. 

l ıi liyiha11 üzerinde tetkika 
tma devam ederken Ba,ve
kilet teskerei encümene 
ıelmit ve berayi malumat 
okunmuıtur. Bazı encümen 
azalan hükumetin tahıisat
lar ve otomobiller hakkında 
ittihaz ettiği karanD lüzum 
ıuz oldujunu ve encümenin 
bu karara taraftar olamaya 
cağını ifade etmiflerae de 
encümen Mitçesi meselenin 
muraf hütçeei görütülür
bn me'ftllu baheedilebile
celini ve bUnun kanun me-

llllHlllUltftH•llH•ll .. l•HHl•l••llllllllllllllll-•111111 

Kuponlar mNelesi Şurayı Devlet 
reisliği .. 

Maliye vekili mecliste 
izahat verdi 

Maarif Eminlıkı~..:"'in lig 
dair layiha müzak~-

ma 

edilirken münakaplar oldu 
ANKARA 15 (Telefonla)- Reis\ 

vekillerinden lzmir meb'usu Vuıl 

Bey bul(iin ilk defa olarak Mecliete 
riya.et makammı it11al etti. ~e 

vekilinin Kocaeli meb'usu Sım Be. 
yin ıuaJ takririne cevaben verdiği 

izahattan sonra maarif em.inlikleri· 

. ... 
Reşat 8. reiılite, Ni
yazi B. azalıia geliyor 

ANKARA, 16 (Telefon) -
Buıün M,..cliıte heyeti umumi
ye içtimaından sonra Adliye ve 
Dahiliye encüroeoleri TelJirda
iı meb'uau Cmil Beyin riyue
tinde müt te~k bir endimea ha 
linıcle toplanarak münhal Şura
VJ Devlet riyueti ve azalıiı i

selesi olduğunu söylemit
tir. 

Baıvekil ve vekiller oto
mobillerin hezfi hakkında 
dün verilen kararı bu sabah 
tan itibaren tatbike batla
mıtlardır. İsmet Pata Mec
lise takıi ile, vekiller İse 
yaya olarak gelmiılerdir. 
Baıvekilet ve vekiletler 
otomobilleri ıaraja çekil
miıtir. Heyeti velrilenin ka
ran buıünMecliıte ve tehir 
de du)'lllmuı ve hük6met 
reiıi ve azalarmın bu necip 

1 

feraıatlet'İ la 
lanmıttır. M.,. 
encümeninde 
yeti umumiy 
müzakere edili 
tin bu hareketi 
sıl bir karar it 
ii henüz ma 
Zira bazı meb' 
met reisi ve a 
siaatlarının t 
mobillerinin il 
tar görünmiiy 
:cı iae otom 

(Devamı 6 ı 

U
··, Behret B. muamelenin nin ilıasına dair olan layihanın mü-

ır zakeresine geçildi. 

cek r.veti umumiyeye arzedile 
\ir. Ra,aıel•ri intihap etmiı· 
rayı Devlet talndi olarak Şu• 
reiıi Retat, nafia ve mıadaireei 
ireei relıi Ali Rıza, mUlldye q .. 
İrMİ reiıi İsmail Hakkı Beyler 
seçilmitlercHr. Azalık namzet
leri için de evkaf umum müdü
rü Niyazi, Devlet Şuraaı bat 
mua,.inleri Muammer ve Edip 
Beyler ekseriyetle intihap edil 
mitlerdir. Mecliıin cumartesi 
in'lkadında encümenin tefrik 

~~r\is 1\~~Qi 
Anf(atc-.J~n ~ 

ettiğini anlatıyor 
.oize müracaat eden fabrikalardan i
kisinin kağıdı evsafı matlubeye mu· 
vaf aktı. Bunların kaiıtları araamda 
·u ltir fark vardır. Fakat ikiıi de i
ıize yarRdığı için aralarında pa

tbk yapıldı ve en ucuz ayni •-
' . . 

.manda iyi olan Modyano ya sıpanf 
verildi. Evvelki mübayaata nuaran 
bu defa pazarlık neticesi olarak 12 
bin lira bir nefi hazİM vardır. Siga
ra kağıdı Htmak isteyenler bize mii 

Maarif eminleri 
Bu munasebetle bir çok hatipler 

söz aldılar ve memuriyetleri ilsa e

dilen eminlerin maarif müfettitlilde 

rine tayinleri aleyhinde idarei kelim 

ettiler. 

Reşit S.gin itlaamatı 
Ezcümle Gazi Antep meb'usu Re

fİt Bey dedi ki: 
_ vekil B. buyuruyorlar ki mec

lisi ali teklifi kabul etmeue maarif 
caat ederlcı·, muayene ederiz, e· 

kiğıtlan itimize gelirse, onları 
pazarlığa çağırırız. 

Biz senede 9,000,000 kile tütü- \ 
nünclea sisara yapan bir müeuese
yiz. Fabrikamızın bir gün durması 
bizi yiz binlerce lira zarara sokar. 

idare•İ tarafından ' Böyle bir vaziyette bulanan bir mi
edilen sigara ki- essete kağıt aipariıi meselesinde tok 

aa tekli .!trafın~a ' dikkatli ve. çok ~as .. s lııulun...k 
yapılmaktadır. Söy mecburiyetıncleclir • 

re 1ııu mübayaatta Merlaun tBtinler 
kanununun emret-
münakafa uıuU... 

ıazıı-.ırıi' ttir. Bil hususta 
üzre titin inhiaan 
Bebset Beye müra

lll!ılllll'IU·ı.ıyh eledi ki: 

Din meellıe ,ı._a•.t eden 
Vasıf Bey ( Jsmir ) 

}ere tayin edilmezse mektep teftitle
ri ıörülemez. 

Efendiler, murif emiwi.U. 1ııir ta
wi ı.izi memılelwte seldi. .Kat'lyea 
emin olunua llİ yaı.. .ayl.alyorum. 
akpmdaııa masayı kurdu. Dana oJ
naclı. Sabahtan kaJkb .. YUftu sittl
(ffandeler). 

Bu halkm mlrebbisi .a.. ........, 
eminl.-inin hepsi ltöyledil', Ehndi

lw. • 
Nigası ve Reıot Begler 

ettiil namzetler aruında inti
hap 7apdacak ve Dnlet Şura
smm yeni reiıi ile uaıı taay· 
yün edecektir. Riyasete intiha
bı kuvvetli görülen Retat Bey
dir. Azalık için Ni7ui Beyin 
intihabının ihtimali fazladır. 
Bu takdirde Evkaf umum mü
dürlüiüne sabık meb'mlardan 
Rüttü Beyin tayin edileceii 
aöyleniyor. 

Memurlar için en sali 
çaresi bulunaca 

B. M. Mee1U1 reisi Kizmı Pap lan Batvekil 
din ....... saat sekizde ailesi ile bir n Hanimef 

lilde Ankaradan fehrimİze gelmit
tir. Kiam Pap Haydarpafa istas
yonunda fehrimizcle lıWunmakta o-

Emir geçmi gel 
kinde mi geç 
Morfin fabrikasının 

şayanı dikkat b'1~~--ı 
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o: 34 Tahdidi teslihata hazırlık 

Ortada Klio 
-- Nasıl korkmam? Sultan Meh-

Amerika ilk defa o mak üzere Cemiyeti Akvama 
deniz ve kara kuvvet~erinin mıkdarını bildirdi 

mLed1Aek~!!n~~~~öyle~~~s?.!!~:,0~~~~.~.! 125,840 1M.Doumer 1 Alfons 
ey a a:ı- -:r- "ıki- "f H · b k l b" _ Hayır, öyle değil.. zaı , esmer.. aın a ışı ıra- _ .. 

miz Dir erkeği seviyoruz... dam. Amerikanın deniz kuv-
( H~srev) i Klio'dan ayırıp ba- Leyli sevinçle haykırdı: vetleti bu 
na ,.ereceksin! - Görüyor musun Za~oı·a? 

_Yapamam kızım! Bu kadın Hüsrev'i sevmıyor... kadar tonilato tutuyor 

"Elize,, yerle~ti. Eski 
re· sicüınhur da 

Tuluzdaki evine döndü 

- .. 
ispanyada oturmak için 

müracaat etti, 
fakat kabul edilmedi 

LONDRA 14 (A.A.)- Sud _Onu senden istiyorum, Onun kalbinde baıka bir erke- VAŞİNGTON 15 (A.A.)-
Zamora! Hüsrevi bana gönder ğin atkı yaııyor .. O, Hüarev'i Amerika hükümeti gelecek şu
miyecek olursan senin etleri- sevemez, Zamora ! Onu bana bı batta toplanacak tahdidi testi
ni cımbızla yold,uracağım! Sa- rak .. Hüarev benim olsuı:'! hat konferanısınm içtimaından 

• nay Referee gazetesi, ahiren sa 
bık Kral Alfonı ile İspanyol 

na, hayalinden geçmiyen en a- Sihirbaz elindeki demırle a- evvel diğer devletlerin ayni su 
gır işkenceler yaptıracaiım! te,i biraz daha karııtırdı: retle harekete sevketmek mak-

Zamora bu garip teklif kar- - Fakat, ben bu adamı tanı sadile berri ve bahri kuvvetle-
şısında şa~mp kalmııtı. ma~ istiyorum .. Klio'nu~ ka!b~ rinin efrat ve mühimmat itiba-

- Bu nasıl olur yavrum de- ni •ııal eden bu adam kımdır • rile mevcudunu Cemiyeti Ak-
di ben iki kalbi biribirine

1 

bir- Bu eenada Leyla ayağa kal- vama bildirmiştir. 
le~tirmek için üç gece uykusuz karak sordu: Amerika hükumetinin Cemi 
bldım. - O adamı bana gö9 teremez yeti Akvama gönderdiği cetve-

. - Ayırmak için de ÜÇ gece misin, Zam?ra? lin tetkikinden anlaııldığına 
uykusuz kalıverirsin, ne olur? - itte dıkkat et ... U~un. boy göre Amerikan ordusunun tim 

- Gel vaz geç yavrum sen lu, esmer, soluk benızh bır a- diki mevcudu 139,957, bahri 
bu itten . .' Benim batımı bu Yat dam .. Ye~liden ziyade bir ~e kuvvetlerinin meYcudu109,886 
tan sonra derde sokma! biye benzıyor •• Şu tarafa dogru kitiden ibarettir. Kara tayyare 

- Klio'dan mı korkuyor- yükselen kaıl duman dalgası leri mürekkebatı olan 13155 ı 
sun? arasında uçuyor .. Gördün mü? ve deniz tayyareleri müretteba 

- Korkmak hakkım değil Leyla ye,il, kırmızı duman tım te,kil eden 14169 kişi de · ~ ,,/ ·· "' . 
mi~ Sultan Mhemed'e aleyhim dalgaları arasında bir takım in- bu yekunlara dahildir. Eskı Reısıcıimlıurun Elızeden ayrılnı 
de bir söz söylese mahvolurum. san gölgeleri görür gibi oldu.. Amerika deniz kuvvetlerinin dan evvel evlendJgı Madam G ow ' 

(Bizans) sihirbazlarından ben- Fakat tanıyamadı. mecmu istiap hacmi henüz in- PARİS 14 (A.A.) - M. 
d n başka bir kimse kalmadı. Zamora gözlerini uğuştura- şaalı bitmemit olan veya isti- Doumeı· saat 10,30 da ~~y~es' 
Klio kinci bi · kızdır.. Benim rak: maiden sakit bulunan bir çok ye gelmis, doğruca F., 3ıcum-
d ımi yüzdürünciye kadar ça- - Ben bu adamı tanıdım, gemiler dahil olduğu halde hura mahsus mesai odr.sına g;r 

, hükumeti arasında bir mektup 
teatisi vuku bulmuş olduğunu 
yazmaktadır. Bu gazeteye na
zaran sabık hükumdar, cümhu 
riyet hükumetine alelade bir 
vatandas sıfatile hemen İspan
yaya dö~erek yeni rejimin gi
ritmit olduğu İ!e yardım et
mek ve bu hususta teıriki me
saide bulunmak teklifinde bu
lunmuıtur. Muvakkat hükU
met reisi M. Alcola Zamora, bu 
mektuba cevap vererek cümhu 
riyet hükumetini bu teıriki me 
sai mektubundan fevkalade mü 
tehassis olmuş olduğunu, fakat ' 
sabık kralın İspanyada mevcu
diyetinin yeni entrikalara ve 
h .hr kata yol açacağım bildir
miştir. 

Almanyada tcıhrikat 

1 , Leyli! dedi. Bu esmer ve uzun 40 ·1~ d · t" ıs r. . (K 1258 tonı ato ur. mıt ır. 
_ Klio'nun bir şeyden habe boylu adam Sinyor ontari- • bahri M. Doumer, Elyees'de kat'i 

rı yokken, sen, büyüyü benim no) ya benziyor .. Sen Venedik Amerıkanın surette yerleşmiştir. 

BERLIN, 14 (A.A.) - Bir çok 
şe!tirlerde işsizler ve komiinistler ta 
rafından yeniden karışıkhklar çıka
rıldığı bildiı·iliyor. Solingen'de zabı
ta bir komünist alayım dağıtmıştır. 
Tarafeyn aı·asmda ateş taati olun
rnuıtur, bir çok yaralı vardır. Bazı 

mağazalaraın vitrinleri kınlmıtbr. 
Kolonya'da nümayişler geceleyin ya 
pdmıştır. Burada da bir ka~ yarah 

üzerime çevirir ve Hüsrev'i bü- elçisini tanıyor musun? programı TOULOUSE, 14 (A.A.) -
yu tutmadı dersin .. Bu it böyle - Yakandan yüzünü görme- V ASlNGTON 14 (A.A.)- M. Doumergue, saat 5,30 da 
olur Zamora! Hüsre'f mutlaka dim, Zamora! Bahriye Nazırı M. Adams dün Toulouse'~.gelmiş~ir: l~tasyon 
benim olacak .. Yoksa, bir saat - Evet, O .. ta kendisi.. radyo idle nqredilen bir nut- da zevcesı ıle samımı ahpapla-
sonra canını cehenneme gön- - Klio onu mu seviyor? kunda Amerikanın 1922 Va- rı ve mahalli hükUmet memur-
dertirim .. Beni fenalık yapma- - Klio'nun kalbinde onun şinıgton mukavelenamesinden lan tarafından ka~şılanmıttır .. 
ğa sevketme •. Hüsrev'imi bana atkı JatıJor- O, Hüsrev'i hiç yapmıt olduiu bahri inıaatm . M. Dou~erg'!e de zevcesı 
gönder! sevmemlf. bu müddet esnasında kıymetle- bır otomabıle bmerek Tourne-

Zamora yanındaki çekmece- (Bitmedi) rini zayi etmit olan gemilerin feuille'e gitmi,lerdir. 
yi açtı .. İçinden bir tutam toz mikdarı ile mütenasip olmadığı PARIŞ 14 (A.A.) - M. 
aldı ve önündeki mangala atta: Böyle tamirat nı beyan etmiştir. Mumaileyh Doumer saat. 18~5 ta takı:a.~{ 

"f 1 ,,.ur. 
vardır. 200 kişi te,,·kı o 11r·. • 

. . , •tı ., •• ı oır ıçtıma-
Leıpzıg de hı er'"·ı l k .. · 

.uercı er e omunııt-
ını mütu\.' b. bed l ..Jnda ır ar e o mustur. 
ı\'tJmayişçiler maiazalan ya...=.ya 
teşebbüs ietmİ!lerdir, zabıta bunları 

- Peki.. dediğini yapmağa bundan sonra 10,000 tonluk meydamııa ~ıtmış !~Kİ ateşi 
çalıtacagım .. Evveli Hüsrev'in olur IDU? sekiz yeni kruvazör ile iki tah- askerin mezaı:ı. ;~ sopa ile dağıtmııtır. 
timdi ne yaptığını, ne düıündü , ••• • telbahrin inşasına müteallik tutu!l.Yôıimer, gelecek hafta- ispanyada arbedeler 
ğunü öğrenelim.. 1 k v bir takım izahat vermittir. Bu dm baılangıcma kadar ayan 

Ateşin üıtünden tavana doi zzetpaşa SO agı gemiler hali hazırda tezyjli-e meclisinde ikamette devam e-

ru mavi bir duman dalgası yük geçilmez bir halde. da bulunmaktadır. M;vk balon decektir. Her sabah teşrifat u-
selmeğe batladı. geıniıi ile ~.:.la konulmuftur. mum müdürünün ve cümhuı·i-

Leyli emelinin tahakkukuna Son günlerde Şişlide Bomor da ke7s Kuvvetleri bin tayya- yet muhafız kıtaatından bir bö 
şahit olmuı gibi seviniyordu. tide izzet Pqa sokağı ~-·e ge Len mürekkep olacak ve bun lük askerin refakatile Elyees'· 

Odanın içinde esrarengiz bir çilmez bir hale Hzınııtır. ~·· farın in,aatı bu ay zarfında ik- ye gelecek ve akıamları ayni 
sukunet vardı. sokakta T , :'"".51 ~vae.'tamı- mal olunacaktır. Şimdi 11 tor- suretle ayan binasına avdet e-

BADAJAZ, 14 A.A. - Monte
molin' den bildirildiğine nazaran 
halk, yeni İntihap olunan belediye 
azasının dün belediye dairesinde İ§e 
başlamalarına mani olmu§tur. Bu 
nun üzerine bir arbede çıkmış ve bir 
polis memuru halk tarafından lin
çedilmiştir. Hadi eye zabıta kunet-(Bizanı)ın en metin ve azim &i~1 ··' v~tlı ~m yolu boz- pido muhribinin planları ikmal decektir. 

k t · l' · b"l t h" ed · , .-.t veya le.!Iir acmaktadırlar ed"I · t" B" ·· k" ·ı f · ı· l"h 1 • • leri m:idahale ederek halkın üzerine a ca mı ı e es ır eııvu kta , . . . d · bu . · ı mış ır. ulun es ı gemı er, ngı ız 1 era ve ışçı 
hirbaz Zamora (L,...,l~ ~ ~. b ma gün ıçm e tamırler altısı müstesna olmak üzere, f k 1 . . ateş açmıştır. lki ivıl ölmüı ve bir 

1 ,.ıyar ve u c: .. d ok k d d l"k ır a annın vazıyetı tamıyacak kırlıe- ·ıd· .tuzun en s a a eta e 1 asrileştirilmekte, yenileştiril- " çok ki§i de yarnlanmı§tır. 
dala binidi Hüsr:~,i~ .oıni deşik bir bal~ gelmişt.ir. Sokak mektedir. LONDRA 14 (A.A.) - E- Zab.ta bazı tevkifatta buJunmuş-
""uyacagım .. d;• .• . .: ·· .. t~ geçmek ısteyen bır otomo- M. Adamı Amerikanm bah- vening Neuvs,, gazetesi yazı- tur. 
D ·erek ,, . ,.-nm açtı ve soy bıl veya araba her türlu tehli- ri siyasetinin' esas her zaman yor: Emlak vergisi hakkındaki 

leme. ~.••.dı: keyi göze almalıdır. Buradan h ' liberallerı"n tak · l · d y ticaretini ima ye edebilecek . . . . rın mese esın . e 
şte, ıcı sevd• :folu bir geçmek mecburiyetinde bulu- bir kudrete sahip olmaktan iba ~ş~ı!er ıle lıberall~r arası?da b~r 

k P·· Hüsrev, genç bir kadının nan otomobillerin ekserisinin ret bulunduğunu ilave etmiftir. ıtılaf .hasıl ol~cagın~ daır ver!
kollan a~asmda yatıyor.. Bu lastikleri patlamaktadır. Yaya Böyle bir programı tahakkuk len nı~ resm_~ maluma!•. rag .. -
qk, benım yarattıg-ım atk de-- yu"rüyenler bile bu sokaktan 1 be 1 d b L sabasına jsale kafi mikdarda men 1 ra rueasa an ırı mu-
g~ · Bu onun ruhundan doğan bin mütkülit ile geçmektedir- fazla bahri kuvvet vücude ge- ~~lem~tın v.av~i>:etini .. kat'.iy~n 
bır t~ayül.. O, zaten, bu kadı ler. Sokak tam minasile geçil- tirmek dünyaya kartı gayri dos ıyıle~tı.rmedıgım s~ylem.~ttır. 
nr sevıy?rmuş .. O kadın, Klio- mez bir hale gelmittir. tane bir hareket ve memlekete Her ıkı fırka da aldıgı katı va-
ya. benzıyor .. Evet, ta kendisi, Ayni sokakta üç ay evvel bir fuzuli bir masraf olur. ziyetten çok ciddi sebepler ol-

Havada yandılar 
BERLIN 14 (A.A.) - Kolanya 

ile Sarrebruk arasında iıleyen bir 
tayyare havada iştial etmi~ içindeki 
ler yanmıştır. Diğer bir tııyyare ka-
zası da dün öğleden sonra Deuau' 
da vukubulmuftur. Bir idman tayya 
resi 100 metre irtifadan yere düte
rek at~ almıt ve i~ndekiler yanmı§ 

Kho! .. 1ıte, ba§ını çevirdi .. Yü lağım açılmııtı. ,·iılil bir H" d" da . fil"'k maksızın dönmiyeceklcrdir. 
zünü ıörüyorum .• Hüsre•'le ıö müddet sokak orta11nc.. ,ldı. ın ıstan ın a Bu vaziyet bir buhrana yol tır. 
iüı söğüse yatıyorlar .. Fakat, Neden sonra liğım kapatıldı, nNNEVELLEY (Ma.._) .14, açabilir. İtilafa mini olan hi-. Halepte şoförler grev 
o ne.. Klio'nun kalbinde bir fakat tqlar yığın halinde brra- (A.A.) - Bir düğünde hava fitenk- kim bir vaziyette bulunan M. yapblar 
batka erkek ~ıu.. laldı. leri atılırken bir infilik vukua ael- Snovden'\n hattı hareketidir . ... ~=- uu an.ti kan!tırdı. İstanbulun bir çok sokakları mİftİr. 3 kiti ölmüt 20 ki!i kadar da Mumaileyhin, icabında yeni- HALEP, 15 - Burada toförler 
l3205 bir pırlf aruından lu- ela ayni haldedir. Böyle tamirat yaraJanmııtır. den intihabat yapması husu- kazanç vergisine tabi tutulmalanna 

k ta /ü· olur mu? Alakadar makamla- Panik o kadar ,idcletli olmuıtur sundaki kararını arkadaş lan en itiraz ettiler, grev yapblar. Polis ile 
te f ıun ~de rm nazarı dik1<atlarım celbede- ki bazı kimseler kendilerini kuyuya diıeli nazarlarla kartılamakta- aralarında musademe oldu. iki ıo-

13479 bir ro:ıa t.. spv~ 't var nz. atmqlardır. dırlar. 1 för öldü. Yüz toför tevkif edildi. 

-~i 
Donanmamız ey 

Malta ya gide al 

••O•• -.:Jl 

Kocatepe ve Adatepe ' • 
randa Istanbula gelecd 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Başta Yavuz 
donanmamızın eylul nihayetinde Maltaya gider 
nanmasma iadei ziyaret etmesi mukarrerdir. 

ltalya'ya ~jpariş ettii: - Kocatepe ve Ada 
randa latanbul sularında bulunacak ve İstanbul 
amelesi yapılacaktır. ~ 

Sahillerin muhafazası içi~ siparit ed~~~ di 
sür' at tecrübeleri muvafık nelıce yermedıcınden 
lim ahnmama11 ihtimali vardır. ~ 

Mac Donald kabinesi 
kamarasında ekalliyettet v 

LONDRA 15 (A.A.) - Avam kamarasında f~ 
kanun layihuı hakkında muhafazakarlar tarafikr 
olan tadil tklifinin 208 rey kartı 232 reyle kabul etr t 
ansrzın akalliyette kalmııtır. ~ 

Hiikumetin uğradığı mağlubiytin siyasi hiç bi~a 
yacakt~·. eu 

Muhafazakarlarnı bu kanun layihasına ait mü o 
tılması hakkında\..; diier tekiifleri 232 reye karı a 
dedilmiştir. 

idam edildi 
z 

lk 

BALlKES1R 15 (A.A.) - Bir kızın bikrini iz; ~i 
kurtarmak isteyen diğer birini öldüren Gireıon il 
ğırhk mahallesinden Sürmeneli Mustafa Yusuf hil 
ceza mahkemesi tarafından verilen ölüm cezası'~ 
Meclisince taı.dik edildiğinden mahkiim bu gec ıs 
belediye meydanında asılmıtlır. Maslup saat nra 
edilmiştir. g4 

Vatan haini yüzbaŞı Sabri s. 
1 

ız~ın ıS (A.A.) - Umumi harp zamanmcİa 
ınUr"Jelei milliye esnalarında da Yunan imaline a 
aen lstanbul divanı harbince idamına karar vJl 
Sabri, dokuz seneden beri saklanmakta olduiu L\i 
lar köyündeki evinde derdeıt edilmiıtir. ftl 
iş bankasının yeni şubesi işe ; 
GAlAN1 EP ı:; (A.A.) - i~ Bankası ıulııesia· 1 

siminde hazır bulunmak üzere banka müdürü u 
meb'us Kılınç Ali, Osman zade Hamdi ve Rem 
m1ze gelm~ler, hararetle karıılanmıtlardır. . 

Gaziantep, bankanm açrlmasım bir bayram ri11
1 ide hazırlanıyor. t 

e 
irtişa meselesi hakkında 

ANKARA, 15 (Teiefonla) - irtifa mesele4'• 
müddei umumiliği ile müstantiklik arasında çık~ 
nazar ihtilafı lizerinc Ankara müddei umumiliği' 
setmden talep ettiği mütaleaya cevap gelmiştir. 

Karar hakimi bugünlerde kara.mı verecekti 

Vecihi Bey Ankarad 
ANKARA. 15 (Telefonla) - Vecihi B. t 

üzeri geldi. Şehir üzea inde bir cevelan yaparak t 
nına indi. 

Nafıanın iki aylık muvakkat b 
ANKARA 15 (Telefonla) - Hükumet Na 

muvakkat bötçeıine 6 milyon tahsisat iliveeine d 
layiha tevdi etmiştir. Bu tahsisat batlanmıı inpa 
lit taahhüdata kar~ılıkbr. 

Hariciye vekili cumartesi cevap 

ANKARA 15 (Telefonla) - Hariciye Tekili 
içtimaına geç iıtirak ettiğinden Sım 8eyİa sual 
cumarteai in'ikadında cevap verecektir. 

Kütahya intihabına ait mazba 
ANKARA, 15 (Telefon) - Mazbatalan te 

bugün toplanarak Kütahya intihabına ait mual 
mazbatanın tetkilünc bqladı. 

13542 
13799 
13847 
14372 
14626 
14744 
14928 
14967 
1S611 

Wr roza tek t.r A •• ah be 
bir roza ya~DI mus a : 
iki alan uat • 
.m .m.kaı uJ( 1rı: Horatius 
yedi dirhem iDfli • • 
bir çift roaa kipi' - hicvıyeler - nameler ) 
bir roza apaf • • .1- • ,;._ _ _. _ _._ bi '-al d 

--,--~~azun rnıaa ee 
bir çift r~a k~ .. - yumlfbm. Onun burada kaydettiği 
dokuz miakal ma be, fjkiıleriain de benim miilihazaları
roza kipe iç roza al 1111 tekit ettiiiai görüyorum. 
uat f Meseli Horatius'u tercüme ebnc-

caba yüzcle kaçnu duyurabt1iru?Bir debilmekten nisbeten daha kolaydır. rDI! olduğunu kaydediyor. Leconte itina etmiı. Bu metne mutat.kat 
bafka li&ana ıeçerken bu fi.kirlerin Ancak mütercim Y akup Kadri ka- de Liale'in tercümeleri pek makbul kayguau olanca nazarı dikkatini o 
renkleri sblmıyacak ve bu bisleıin dar ııahıiyeti kuvvetli ve uslubu §ah- dejildir, hele tercüme decliii acaba kadar kendi üatiine celbetmit ki mü 
rayıhalan uçmayacak mıdır? Fakat si bir muharrir olunca onun muvaf- kiminkidir? En İyi ve yeni olanlar- tercim bu uğurda bililtizam bir ta
Horatius, Virıilius gibi, o dev pir- fak olmaaı belki daha ıüçle!İr. Zira dan birimidir?? Bu tercümeler, ken- kım lisan ve nahiv batalan bile yap 
lerdendir ki yazdıkları lisan bu gün tercüme edeceği muharriri o ister is- disinin de teabit ettiği gibi, o kadar mııtır. Efe.;- tercüme edeceğine ser 
kurumu, ve unutulmuı olduğu hal- temez kendi benliğine ve uslubuna deiiıiyor ki mütercim için tercüme- besçe kendi fitilr ve hislerini yauay
de bile gene türleri başka liaanlua doğru çekecektir. Bu kitabı açma- aini hangi metin ce tabı üzerinden dı, mesela kitabın batındaki ilk tür
geçerek yaııyor. Şüphesizdir ki Ho- dan evvel kendi kendime: "Barre- yapmıı.olduğunu tasrih etmekte bir küyü, kabil cleiil bu fddinde yaz

ratius şimdi, aslından daha çok, sien olan Yakubun tercüme ettiği lüzum vardır. Çünkü yaptıfı ni- mazdı. Kaide aleyhine yapbğı fecla
dünyanın muhtelif kıt'alarında ter- Horaca da bir az Barresien olmıya- bayet bu metnin tercümesidir. Muh karlık tercüme ettiği ıiirin üıengine 

olan cihet pirin bi 
Onan kitaplarmln 
claki fiirleri• mecm 
bunlann eski muht 
mqhar ltü,ak t 

tıraplentMHere 

tallii '-zı taedcliitl 
...-.. Ba etit lııer 
dar bıhilatlı olsa ..., 15649 

16114 

16327 
16518 
16664 

16686 

bir gümiif çanta '!lİn ne kadar SÜ!i bir şey olacağını 
Bir pırlantalı ıerdaoJ•' takdir etmek için mütemadiyen fikri 
iğne bir roza •"u sev- ve ahlaki bir aaye takip eden bu şa
Bir roza giil ytfi1u be- irin aynı zamanda mısrağl ·ını mü
bir albn saat ma . -temadiyen yazıp çizen, ~ünlrü az 

. bi 'llesı- fakat özlü ve ahenkli yazmai!a e-
bır albn saat r •'mll! hemmiyet veren ve dehası s~brın-

cüme edilmit bulunduğu muhtelif 1i cak, demek adından uzakla,acak de telif tercümeler araaında bir çok uymak içindir. 
sanlarda okunuyor. ğil midir?,, diyordum. Fakat aonra farklar olduğundan bu husuata ka- Yakup Kadrinin usulündeki vu-

Nihayet elimize geçen bu tercü- düıündüm ki Yakup Kadri eklektik riin fikirlerinde kalması· caiz olmı- zuh, ahenk ve edayı sevenler onun 
me arkasından, Horatius, o kadar bir muharrirdir. Bir aralık ne ka"8r yan bir emniyetsizlik bırakmıı olu- tercümelerine baalAt.-llll' "i. ki-
farklı buldugu muaıım Virgilius'u eski Yunan muhibbi olmuı Homiroa yor. klasiklerden Fransızcaya yer'.. .-"NJ•n batıVJıll eyleme- tias'un .. ...._.. 
haıırlabyor ve eserinin, onunki gibi un methiyesi için ne kadar homiros- yapılan tercüm~ yukarıda glaterilen merhunattaa ıınııı .... · 1~0· tercüme olunarak Türkceye mal edil vari t-i_. .c!.estan yazınıtb! O, terci. kifaJet ecleak mlladan Sanclak •bf heyeti humrile 
miş bulun~r,.s1a'\lın° saat Makbale Mtizeyyenigi mü'el'-~e göre de.unuz 951 tarihine mludlf uh pi uat on dörtte oaıvan tininde .... ,. 
~~~ t t • -deb' t ın saa Hanife laaama ~ a..clalhedeatem muat idar..mde bilmkayecle yall•• 111811H•ll ola~ 
~ld;a .a tek tq yüzük Hamdi lley iablaoalı an talip olalana m&sayede mahalline ve teaYiJei rallkbr. Derununtl 

-
_____ •:....:l_t _n_• _________ ......_......L.l._:en_ di_· - i-'rfL.a_n .ı..Y.Le::.-.&h-as_sa ..... s....:iy_e_ti.LF--1...ı::::....:.~f::..ıa.i.fr~~a'-n.x.tıa..:auıyL.ü_JzldükibubL.il.r ıİlro~za~yUiiLz_lkiiimaSad_Jlıı:ld..11e:aH ...... _ı_.1111'· .. L•.!ıeıl!yYa:!!!t!!e~c_Jdl!!ıdil" w·Y!-~ ... ..!l .. ~!·--!!!~!'!!ietey~! .. ~ilin~· ~me~olud~yualann~~--LJ-M··ı-··~·-.~·ul·l·-J!~~·:.=.;..r•:ca~ i · .... t e riıl • nw. 

lan gelen bir artist oldugunu dü
çir çift roza küpe bir r~ek kilidir. Hattiı onun husuıııi
bir albn saat bir altın kohlcıl ve hauasiyetin bu ~uzi.i-
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Kadriye· Hanım davasından feragat etti 
kkonomi 

ugosb:vyanın aktetti
~ • 1ueynelmilel istikraz 

franklık istikraz için 
&ı . Y•ıgoslavya 
1'* hiç bir taahhüde girmiyor 
iıbınarın istikrarını temin i- solıları dahili piya•amıııla yakından 

en 1 Yugoslavya hükUmetlnin al&kadar olmakta, fakat doğru malü 
~nelmilel piyasalarda bir mil mat alamadıklarından tik.yet et-

r 
yirmi bet milyon franklık mektedirlcr. 

istikraıı< aktetmi şolduğu ha Ofis bu noksanı teliiıfl için gün
r verilmisti. Belgradda ı,:ıkan lök dahili piyasayı bildiren bülten-

e• Revue ~conomi gue de Bel- ler neıı·etmeie karar veı-miıtir. 
ide,, m mayıs 1931 tarihli Bundan •onra haftalık bültenler 

a l 5 numaralı nüshasında bu de netredilecektlr. 
afi.krazın mahiyet ve ~eraitine Bu ıeneki muhtelif 
1 eır tesadüf edilen netriyatın e mahsullerimiz 

lnmiyetli ve şayanı dikkat 
biiralarını aynen naklediyornz: 

Bu yeni istikrazın faizi sene 
ül7() 7 olarak tesbit edilmiştir. 
rşfaç ve amortisman müddeti 

~enedir. Yugoslavya beş se
zarfında konversiyon yap

ık hakkını haiz bulunmakta-
ı . Bu istikraz beynelmilel 

.. ıli piyasanın hal ve vaziyeti
' 

12 tekabül edecek şeraite naza 
on ıı çok daha müsait esaslar 
uf bilinde aktedilmiftir. Birkaç 
sı fta evvel ihraç edilen Roman 

gec istikrazının faizi o/ll 7,5 ve 
t nraç fiati o/o 86 dır. Şu halde 

ıgoslavya istikrazı gerek faiz 
~ek fiati noktai nazarından • rI asaittir. Yugoslavya bu istik 
t ile hiç bir mali taahhüt al

ınJ"' giimiyor. lstikr.azın akli 
ine asında, Yugoslavyanın 1913 
veıesinde Avrup Türkiyesinin 

· kısmını ilhak eylemiş olma 
an dolayı Osmanlı borçla
a11 bir kısmını deruhte et-

t si lazımgeldiği ileri siirül
şeiştü. Malıaıı<a Yugoslavya bu 
· i ;.nl istikruı Osmanlı lı'orçları

uJ dair hiç bir taahhüt altına 
ztmeksizin akte muvaffak ol
!ıştur. Keızalik Yugoslavya 

gİ~ikraza iştirak eden memle
tlerden her ban gi bir malze
~ iştiraıı hakkında da hiç bir 

a r,hhüde girmemiştir. 
Demek ki Yugoslavya istik

ele!Zın natık olduğu parayı ta
çıkltmen alacaktır. 
iliği Günlük bültenler 
tir. lvrupa ticari müesse•elerinden bir 
ktiln = ..... . - ......... 
dJ<am biyo Borsası 

- =--~= 
.!tcrlln a • t 

k tıiolar 

rnaı 

0,47,U 

tank 12,05,00 

l(uron Hl,92 

Şfling 3,35,50 

!>eze ta 4,68,25 

b ii ret 9.01,00 R. mark 1,98,73 

fi ankB. 3,39,00 Na 
ed 
şaa 

•ahml 3ı;,31,50 

.. ank 1. <?,4l,OO . 
~va 65,03.25 
'-------

Zloti 4,20 

Pengu 2,70,30 

Ley 79,30 

Dinar 26,69 

\flori ıı 1.17.25 Çervooeç 1088 
= p 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

b t Esham '' Talıvilatın 
a tikrazı da)lli 

tetJUyunu nıu·' ahlıaı!e 
uaWramiyeli Uemir) olları 

~ ~ 

907,00 
54,00 

261,00 

!16 
63,25 
4,00 

n v yazılmış V(; basılmış olan hu e

eanJe lazım ııeı.n notlardan maada 
uhtelıunda bir dt metinde zilo-i geçen 
terci& a.dlll!'la sai- bazı kelimeler için 

nrn ..tın biı- h'.ıgall:e ilive ebnişt<r. Fa
icind' olanca İ)timam ve dikkatine 
•h ıediJmen şairin zikrettiği ismihaslar 

aeydiJadar ~ok ki bunların bazrsı lü
ere clçede unutulnuı. Birde bazı isi,,.. 
dütl ha"lundaki izahatı sahife altla

.t her ldaki notlardt vermek doğru d•
oa bu ildir. Zira muıtelif sahifelerde zik 

a çcllilen bir isin için kitabın sonun
tan b.ılti lügatçeye :olayhkla müracaat 

ne ııö 'lebilir. Lakiı daha evvelki bir 
··ı,.· ·-.t. ·'mı ~ıa1., biY not kolay 

1 , '1 ısn~ . . 

p ,. 

•" "" -, ...... 18net 

• •":J11 nua-

Ereli~~~ .is~i:: 
16 h . 1931 akiri, 

3Z!ran d b" • ı e ır 
~W!wı·. 

İhracat ofisi ihracat mevsimi ö .. 
nünde olduğumuz için başlıca ihra-
cat eşyamızın vaziyetleri hakkında 

istatistik malüm•tı toplamıştır. 
Ofisin topladığı malumata naza-

ran, bu sene kuşyemi iıtihsali.tımız 

100.000 çuval kadar olacak&ır. Afyo-
nun 4000 sandık, tiftiğin geçen sene .. 

kile beraber 70,000 bal ya kadar ola
cağı tahmin edilmektedir. 

ihracatı tanzim için 
ihracat ofisi bu sene ihraç edece· 

ğimiz malların alalradarlarile dofru· 
dan dofruya temaı ederek ihracata 
bir rejim vermeğe karar vermiştir. 

Haftada iki gün muhtelif grup
lar Ofiote içtima ederek o haftaki 
vaziyeti tetkik edeceklerdir. 

ilk içtimai bu hafta tiftik tacir-
leri yapacakır. 

ihracat ofisinde nü-
mune müzesi 

Gazi Hz. nin son seyahatleri ea
nasında kendilerine refakat eden mji 
şavirler tetkik için gidilen yerlet"cf, 
memleketin ihraç ve iıtihsal &§yaolle 
mahıuliıtı •iraiye ve arziyeıinden nü 
muneler toplamışlardı. 

Re.ioicilmhur Hz. ne rei•kat edeoı 
iktnat milıavlrl Şefik Beyin bu tet
f · · ı , oeyahatlnde umettiti nümune
lc ihracat ofüine verilmlttir. 

Ofio kıymetli bir kollekıiyon t"! 
kil eden bu nümuııeleri tasnif ederek 
vitrinlere yerle,tirmlttir. 

ihracat ofisleri 
konferansı 

Avrupa ihracat ofisleri konferan
" 10 Haziranda Viyana'da toplanıp 
13 Haziranda nihayet bulmuJtur. 

1 Üç ı:ün aüren bu içtimada bey
nelmilel bir teşriki metai husulüniln 
teminine çalışlnuıtır. 

Konferansta Türkiye Yugoolavya, 
Macaristan, lsveç, Norveç, Lehit

tQn, Belçike. ve Almanya temsil edil 
miftir. Türkiyeyi Triyeate Ticaret 
mümessili Muhtar Bey temail etmiı
tir. 

Muhasibi mes'ullükten 
açıkta kalanlar 

Zat maaşlan muhasibi mesul 
lüğü kadrosunda açıkta kalanı 
memurların İstanbul te§kilatı 
maliyesinde istihdam edilme
meleri tebliğ olunmuttur. Ve 
bu emre nazaran Sarıyer mal 
müdilr)üğünde zat maa,ları k' 
tipliğine tayin ·edilen iki Efen
di geri alınınıt ve diğer mal mü 
dürlüklerine tayin edilenlerin 
de geri alınmalarına ba§lanmış 
tir. 

yor ve bunun niçin mevcut olmadıiı 

ru anlıyamıyor. Zira maatteessüf ter 
tip ıehivleri bu kitapta yok delil, 
vardır. 

Horatiuı, hu eıki zaman adamı, 

bazı sahifelerinde hakikaten biae 
pek yakın ııörünüyor ve kendi "Art 
poetique,, i olan "Şiir hüneri,, nime 

sinde be-zan yene AnatoJe France'i 

hatırlattığı ve dütündürdüğü olu
yor. Botleau '~Art poetipue,, nin ba .. 
zı parçalarır.da buradan ilham almıf 
tir. San'atında büyük bir tenevvü 

olan ,ajr, bilhassa namelerinde, hi
kemiyat ilıı: meıguJdtir, bizim Ziya 
Paşa gibi. Hatta onu belki okumu~ 
olan Ziya Pa,anın bir beytinin: 

''Yıldız arayıp gökte nice turf• 
müneccim 

~Aflet ile ııörmez kuyuyu reh
güzerinde,, 

~eylinin ilk fikrini, imaj ve ifade o-

Vllagette 

Traktör 
Kimler tazminat 
_ alabilecek? 

T ralctör sahi}'lerine, ~anun 
mucibince tazmınat verılmek
tedir. Fakat bu tazminat atla 
ziraatikabul edenler için mü
temmim olarak verilmektedir. 

Bu sebeple lktıaat Vekileti, 
traktör sahiplerinden olup trak 
tör işletmekten vazgeçerek at
la ziraııti kabul edenlerin mik
tarını ziraat mildüriyetinden 
sormuştur. 

Avcıların müracaatı 
Dün Avcılar Cemiyetinden 

bazı zevat vilayete müracaatle 
memnu olduğu halde bazı "§ha 
sın Bakırköy taraflarında kek
lik ve bıldırcın avladrklannı 
aöyliyerek men,ini istemitler 
dir. 

Vilayet bu hususta takibat 
yapılmasını Bakırköy kayma
kamlığına bildirmiştir. 

Tarihi kapı 
Şimdiki polis müdüriyeti

nin (eski hariciye nazareti) bu 
lunduğu binanın parka nazır 
kısmındatarihi bir kapı vardır 

Bu kapının bozulmadan ge
riye alınması için 600 lira tah 
aisat konmumtur. 

Kapı geriyealındıktan son
ra açılacaktır. 

Ankara ekspresleri 
Son tasarruf kararları üzeri

ne haftada üçe indirilmesi ta
karrür eden Ankara - İstanbul 
ekspre.inin hareket günleri ta 
yin edilmiştir. Ayın yirmisin
den itibaren tatbik edilecek o
lan bu program mucibince, 
ekapres şehrimiıı<den cuma, pa
zartesi ve çartamba günleri An 
karadan da cumartesi, salı ve 
perıembe ıı!inleri hareket ede
cektir. Şimdilik hareket saatle
ri defltmeyecektir. 

Rumelide vakfı olanlar 
Rumelide vakfı olan mlitevel 

lilerin mübadele komisyonuna 
müracaatları Evkaf müdiriyeti 
umumiyesinden latıınbul evkaf 
müdiriyetlne tebliğ edilmitlir. 

Radyo acentelikleri 
Radyo tirketi evvelce Ana

dolunun mıuhtelif şehirlerinde 
tesis eltili altı acentalığı lağ
vetmitlir . 

Mes'ut bir nikah 
Maliye Nazırı merhum Re

şat Pa§a zade Ali Rıza Beyin 
mahdumu Oamanlı bankası me 
murlanndan Hasan Şadan Bey 
ile Kara Mahmut zade mer
hum madenci Halil Pa,a keri
mesi Bedriye Hanımın nikah
ları, Beyoğlu evlenme dairesin 
de yapılmı!tır. Bu münasebet
le pazar günü aktamı Tokatlı
yan salonlarında ailevi bir çay 
ziyafeti verilmittir. 

Bu samimi toplantıda bir 
çok•mümtaz Hanım ve Beyler 
hazır bulunmutlar, ıı<engin bir 
büfeden izaz ve ikram edilmiş
lardir. Bu nesih toplantı, sami
mi bir muhit içinde geç vakte 
kadar devam etmittir. Tarafey. 
ni tebrik ve aaadetler temenni 
ederiz. 

luyoruz. Ziya Paşa onu okumuısa 

burada beğendikleri fikirlerine mal 
edimon klHikler ııibi hareket etmiı 

olaeak. 

Horatiuı d•iırıa ekseriyetin alkı,. 
!arından da, tenkitlerinden de kaçı
nırdı. Ekseriyetten hiç bir hayn- bek 
lemHdi. Eserinden kendisine gele
cek mükaf•tı .ncak büyük makam
lardaki biı- iki hamiıind•• beklerdi. 
Onun Auııuıtos ile bilha11a M~e

nag'ın himayesine mazhar olmu§ ol

duğu malumdur. Hatta bunun için 
san'atr himaye eden büyük zenginle
re hala b<r Mecene derler. Şairlerin, 
milletlerin kendi kendilerini idare e
demedikleri zamanlarda ve yerlerde 
muttasıl paditahlar, vezirler yahut 
büyük 3enırinler ı:ibi hamileri olmuş 
tur. Ve bu her devir, her mlllet, her 
medeniyette böyle olmuıtur. Mah
mutlu Gaznevi Firdevsi'yi saray111da 

'~j Maarifi• -
Bine on 

Kadriye H. - Hikmet 
B. da vdsı sukut etti 

IÇenan Ömer Beyin tavassutile 
Kadriye H. davasından feragat etti - . . -

Kadriye Hanımın sabık müatan
tik Hikmet Bey aleyhine açtığı ha
L:aret davasının muhakeme•İne dün 
Aiır cezada devam edildi. Muhake
menin çok meraklı safhalar arzede

ceti tahmin edildiği için oldukça ka 

labahk bir samün kütlesi sabah er

kenden koridorları doldurmuştu. 

Saat ( l1) e doğru celse açıldı. Mü

tecesıis aözler davacı mevkiinde 

Kadriye Hannnı bihu de yere araı
tırdrlar. Kadriye H. mahkemeye dün 

de ı:elmemişti. Yalnız hemtiresi Ha
mide H. ile yenııui Behiye H. sa
miin arasında idiler. 

Celae açılınca mahk-nin ver
diği karat okundu. Bundıı zevcint 

B~ledlgede 

Müstahdemin beyan
nameleri 

Mahalleler tarafından doldu
rulmakta olan müetahdemin be 
yannameleri belediyeye gelme

ğe ba.tlamıttır. Sicillerin tetki
ki de 27 ağustosta bitecektir. 

Ekmek narhı 
Belediye eknıek nariı komie 

yonu dün toplanmıt ve ekmeği 
9 kurutta, fırancalayı da 13,S 
da ipka etmiştir. 

Sabhk mezarlıklar 
Ağahamamı Y edikule ve Eğ 

rikapı mezarbklarır, belediye 
tarafırdan satılacaktır. Mezar

lrklar talimatnamesi heyeti ve 

kileden çıktığı cihetle yakında 

belediyeye bildirilecektir. Yeni 

talimatnameye nazaran, ekalli

yetler tarafından tasarruf iddia 

edilen mezarlıklar bili dava be 

lediyeye devrolunacaktır. Me

zarlıkların belediyeye devri rnü 

nasebetile evkaftan alacağı 14 

bin lira evkafın gelecek seneki 

bütçesine konacaktır. 

Fransız klasikleri 14 Üncü Louis'nin 
himayesjne mazhardırlar. Bir ihtilel
ci olan zavallı Jean Jacques Roua
ıeau' nın mektupları bile hep pey
nir kelleleri, yaf tulumları, taze yu
murtalar ve sair yenecek §eyler itin 

teşekkürle doludur. Nedi111in damat 
lbrııhim Paşaaı vardı. Horatiua'un 
da Meçenas'ı vardı. Şair muttasıl 

<>na hitap ve t•,ekkür ediyor. Onun 
fairin hayatında oynamıı olduğu bii 
yük rol bu eser içinden vazihen sö
rülüyor. 

Horatius diier büyük hamisi olan 
Augu•tos'a yazdığı bi mektupta 
prenslerin faİrleri himaye etmelerin

deki lüzum ve faidayi tetrih ediyor. 
Şair, yarı eylenerek ve yarı tiki.yet 

ederek, bu doıtluiun kendisine ka
zandırdıfı şöhretin kendi aleyhinde 
ne kadar kıskançlılılar• sebebiyet 
verd~iiöl de y:.2,yor . 

ı zarara uğrayan zevcenin hakkını 

müdafaa için mahkemede bulunabi
leceği, binaenaleyh, muhakemenin 
devamı bildiriliyordu. 

Bundan sonra Kadriye Hanımın 

vekaletini haiz olarak mahkemeye 
gelen avukat Kenan Oıner Bey söz 
alarak: 

- Kadriye H. hayatında çok hür 
met ettiğim bir zatın evladıdır. 

Maznun mevkiinde olan zata da 
hürmet ederim. Bu iki muhterem u~ 
zuv arasındaki dedikodulu vaziyetin 

daha fazla devam etmesini isteme
dim. Araya girmek teşebbüsünde bu 
lundum ve Kadriye Hanımın muva

fakatini aldım. Dedikten sonra da
vadan feragat ettiğini söyledi. 

Bunun üzerine iddia makamını iş .. 
gal eden Bürhaneddin Bey, Hikmet 
Bey aleyhindeki hukuku amme da
vaıının sukutuna karar veı·ilmeıini 

talep etti. Mahkeme hey'eti de bu 
talebi kabul ederek davanın sukutu
na kanr verdi. Reis Hasan Lütfi B. 
karan tebiiğ ettikten sonra Kenan 
Omer Beye vaki olan tavassutundan 
dolayı teşekkür etmi9tir. 

Cürüm sabit olmadı 
Alem dalındaki kömürcü kulübe 

!erinde yatıp kalkan Ahmet, Musta
fa ve Mehmet iıminde üç amelenin 
gece yarısı kulübesine girerek Ah

metle Muıtafanın birer Jongin saa
tini ve hirer miktar paralarını aldığı 

iddia edilen Hüseyin diin Ağırceza

da cereyan eden muhakeme netice
ıinde cürmü sabit olamadığından 

beraet etmiıtir. 

Ru•ızmot 

Geçen seneki bir 
kaçakçılık 

Dün bir aabah gazetesi güm 
rüğün d ört numaralı ambarın 
da vııku bulan bir kaçakçılık
tan bahsediyordu. Bu kaçakçı· 
lık geçen sene olmut ve mesele 
mahkemeye intikal etmi§tir. 

Tatbikat mektebinde 
imtihanlar bitti 

Gümrük tatbikat 
imtihanları bu hafta 
bulacaktır. 

mektebi 
nihayet 

Paket postahanesinden 
20 mumur çıkarıldı 
Paket postahanesinde itle

rin normal bir şekle girmesi ü
zerine evvelce tezyit edilen me 
mur kadrosunun indirilmesi i
cap etmi,tir. Bunun için Posta 
idaresi bu işte istihdam ettiği 
20 memuru açığa çıkarmııtır. 
Paket poıtahanesinde posta ve 
gümrük memurları mütekabil 
çalı§tıkları için buna mukabil 
gümrük idaresi de paket poıta 
hanesindeki 18 memuru bu kad 
rodan almıştır. 

Aldığımız malumata naza
ran paket k~drosu gittikçe da
ralacaktır. 

rikuli.de itibar ve ehemmiyet vermiş 

oldukları ırörülüyor. Ve bunda "" 
kadar haklan varmıı l Zira vaktin
deki olanca kudretlerine rağmen on
ların ıimdi dünya yüzünde yadedi
liıleri kısmen bu ıairin eseri saye
sindedir. 

ihtimal ki Horatius'un ,ıııerinin 
liıanımıza ııeçmesi ıribi mühim bir 
edebi hldiaeden bu kadar sadelik 
soğuk kanlılık n teferrü•tta kalan 
bir sathilikle bahıettiiime bata et
tiğimi söyleyenler, hatta buna faşan 
lar ve kızanlar bulunacaktır. Biliyo
rum lıi edebiyatımızın bit botluiunu 
doldurmaaı itibarile yapılmıt bu ter
cüme yerindedir, faydalıdrr ve iyi
dir. Bunu tekrar ettikten ve müter

cimin dikk•t, himmet ve aahmetini 
eaeriu de edebi kıymet, meziyet Ye 

asaletU.i söyledikten (ve kendi ta
birine• ÖTdükten) sonra 7aotlaeüı 

aı'ın ona ha- 1'lr itiraf ka orı 

Anadolu muallim
leri hep lstanbula 

gelmek isteyorlar 
Maarif vekaleti dün emane

te bir tamim göndererek ahvali 
sıhhiyeleri dolayısile nakilleri
ni iateyen ilk mektep hocaları 
nm temmuz bidayetine kadar 
istida ile mliracıaat etmelerini 
bildirmittir. Vekalet bu istida 
ların cevabını ağustos içinde 
oahiplerine bildirecektir. 

Öğrendiğimize göre taşra
dan İstanbula nakletmek iste
yen ilk mektep 'hocaları bini 
mütecavizdir_ latanbuldan Ana 
doluya gitmek isteyenler ise o
nu bulmaktadır. 

Bakalorya imtihanları 
Lise ve orta mektep son sı

nıflarında bakalorya imtihanla 
rına dün aabah batlanmıttır. 

Darülf ünnn Emini ve-
kili Ankaraya gitti 
Darülfünun emini vekili fen 

fakültesi reisi Mustafa Hakkı 
Bey vekaletten vaki olan davet 
üzerine Ankaraya gitmittir. 
Bu davetin darülfünun bütçesi 
ile alakadar olduğu tahmin edil 
mektedir. 

Mustafa Hakkı Beye de hu
kuk fakültesi reisi Tahir Bey 
vekalet etmektedir. 

Orta mektep muallim
likleri 

Orta mekteplerde dikiş ve 
nakış hocası olmak isteyen ilk 
mektep muallimlerinin imtiha
nı yarın kız muallim mektebin 
de yapılacaktır. İmtihanda mu 
vaffak olanlar taşra orta mek
teplerine tayin edileceklerdir. 

Orta mekteplerde 
dikiş hocalığı 

Orta mekteplerde muallim 
olmak isteyen iki sene hocalık 
etmiı ilk mektep hocalarının 
tahriri imtihanları dün darülfü 
nunda yapılmııtır. imtihanlara 
gençlerden 22 si tarih, coğraf
ya, 16 sı türkçe ve edebiyat, 2Si 
lisan ve elli kadar ıda riyaziyat 
ve tabliyattır. Dünkü tahriri 
imtihanlarda muvaffak olanlar 
pertembe günü şifahiye gire
ceklerdlı·. 

E•ko/ 

iki 
Evkafta 
yeni müdürlük 
ihdas edildi 

İstanbul Evkaf müdlriyetin
de yeniden iki 
müdiriyet t~
kil edilmittir: 
Varidat mü
diriyeti, Mas
raf müdiriye
ti! Varidat 
müdiriyeti va
kıf akarlar mü 
dürü Fahri 8. 
masraf müdi-
riyetine de ev- SAHİR Hl':l ' 

kaf müdür muavini Sabir Bey 
tayin edilmiıtir. Haber aldığı
mıza göre arazii vakfiye müdü 
dürü Hilmi Bey de tebütlüğü
nü talep etmittir. 

Yabancı bir har& ve bir dinin yani 
hir mito]ojinin haı adları ve teıbih ... 
leri mütemadiyen bizi o kadar oya
lıyor ve yadırııatıyor ki muttasıl b11 
yabancı ismi baıJat, hu ilih ve ıehir 

ve tarih iaimlerile kar9ılafarak dei
rudan dofruya ıiirden alacağımız 

zevke halel geldifini görüyoruz. Mü 
tercimin hiç bir kabahati olmıyarak, 
bu 200 sahife içinde bi.ae ıiirin ha
liı tadın.1 ve zevkini sunan sahife n;ıı 

dir ııeliyor. Bir Rönerans adamı, hat 

ta asri bir adam gibi ıörünen Hora

tius menıup olduğu muhit ve mede

niyetin çenberi içinde, muttasıl eıa .. 

tir kelimeleri sayıyor ve 'hizim olmı 

yan bir alemin servetini döküyor. 

Öyle ki kitabm sonlarına doğru bu 

bereket bize kiıfi ıeliyor ve belli o
luyor ki okudupmuz tıir ecleı.i ese

rin aıb deiil, lıir lerciiNoidir. Ter

tffirini cluym.mak 

Fırka 

Meb'us intihabı 
Cevdet Kerim Bey 
Ankaradan geldi 

Aldeddin Cemil Beg niçin 
eksik reg aldı? 

Halk fırkası lstanbul vilayet ida 
re hey'eti reisi Cevdet Kerim B. dü· 

•abah Ank•radan 
gelmittir. Cevdet 
Kerim B. bu se
yahatinin intibala
n nı bir mubarri
rimize söyle an1at

mııtır: 

-Doğrudan doğ 

ruya fırkanın teı ~ 

kilatı idaresine 
ait bazr esa•lar 
hakkında katibi u
mumi ile eörüş

tüm. Ba21 yeni e-
mirler telakki ede- C. KERI M B. 
rek avdet ediyorum. 

Bu meyanda Alaellin Cemil Be
yin intihabı hakkında da katibi umıı 
mİ:likçe istenen bazı ma1Umatı a'."zet· 
tim. ' 'Son posta'~ muhabirinin bu

gün (dün) bana atfen çektiği telgrnf 
yanlıştır. Anlrarada teıadüfümde A
laettin Cemil Beyin ekıik rey alma
sında , Muhiddin Beyin amil olduğu 
ve Ankarada böyle bir kanaat mr·; 

cut bulunduğunu gazetesine bi.rlir· 

diğini söyledi. Bunun hilafı hakik•t 
olduğunu ve ıayet gazetesine yaz
mış İte yanlış mali'imat verdiğinj 
söyledim." 

Ağustos 
yokla mas.. 

Dün Defterdorlıkta 
içtimo gopıldı 

bir 

Dün Defterdar Şefik Beyin 
riyaseti altında mal müdürleri 
nin iştirakile bir içtima yapıl
mış ve bu içtimada ağustos~ 
yapılacak yoklamaların sureti 
tanzimi va zat maaıları muha
aebecili!tinden devralınacak ev 
rak ve defterler hakkında mü
zakeratta bulunulmuştur. Mül 
aa •at maafları muhasebecili
ğinde mevcut senedi resmiler 
ve istihkak varakaları defter
darlık muhasebesine devredil
mektedir. Yakında da şubelern 
ait tediye defterlerile muhabe

re ve masa defteı·lerinin de 
mensup oldukları mal müdür
lüklerine devrine başlanacak-
tır. 

Dün Kadıköy mal müdürü 
Salahaddin Bey zat maaşlan 

muhasebeciliğinin kendi daire.
sine ait evrakı teslim etmeğe 
başlamıştır. 

Mutemetlerin hesapları 
Mülga İstanbul zat maaşları 

muhasebeciliğinin lağvı üzeri -
ne mutemetlerin hesapları tet
kik edilmeğe baılanmıştı. Ha
ber aldığımıza göre mutemetle 
rin hesaplarını tetkik etmekte 
olan heyet, mutemetlerden Ne 
cati Beyin 1 O bin lira kadar açı 
ğını görmü~lerdir. Necati Bey 
hakkında lazım gelen zabıt tu
tulmuş ve raporları da makamı 
aidine verilmiştir. Maamafih 
mumaileyhin henüz vize edil
memit ve divandan iade edile
cek bazı heHpları olduğu da 
söylenilmektedir. Bunlar da tet 
kik edilecektir. 

mümkün olmuyor. Bir edip için ter

cüme, fikri ve ruhi bir lüzuma teka
bül ehniyoraa, bir fedakislıktır. E
ğer muharrir bir sanatkir vebirmü b 
di İse yapbjı tercüme eserlerinin en 

az krymetlilerinden birini teşkil e._ 
meye mahküm gibidir. 

"Erenlerin Dajmdan°, ''Bir huy

suzun defterinden,, , "Okun ucun· 

dan'' , ve ' 'Alp dağlarından,, mu

harriri bize Horace'in bahsettiği şey 'it. 

!erden, akfamdan ve kırlardan, ha
tıralardan ve huli.sa bütün hayattan 

kendi gönlüne ve zevkine göre bah

sederek bize kendi dütüncelerini ve 

hislerini yazsaydı onu daha çok lez

zetle okuyacak değilmiydik? Bu 

takdirde eski ve klaoik bir kitabı ta 

nımıı olmıyacak, falıat eminim ki 

daha ~ok mütehassis olacaktık! .• 

Abdülhak Şinasi 
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Asrtn umdesi "Milliyet" tir. 

16 HAZiRAN 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

i No: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, 

ıtanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 -24312-24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylıiı 

6 .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 " 2700 " 2 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
r çtn müdiriyete müracaat edilir. 

~ur Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 

<abul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 26 

en az 16 idi. 
Bugün ruzgar mütehavvil 
Hava açık. 

Berberler 
Bilmem dikkat ediyor musu

ıuz? sakalımızı ellernie verdi
gimiz berberler bizi fazla iş
gal etmektedirler .. Cumaları a
<alım mı, açmıyalım mı diye 
bir müddet §&mata ettiler .. Der 
ken bir iki cam çerçeve kırıldı .• 
r abii hükumet müdahale etti, 
iş sükfuıet buldu.. Dükkanlar 
açıldı .. Şimdi, bu iş tekrar piya 
saya çıktı .. Bu sefer de cumala 
rı öğleden sonra, cumarteei 
günleri öğleden evvel kapamak 
için mazbata imza ettiriyorlar· 
mış. Benim anlayamadığım bir 
kaç şey var .. 

- Berberler cemiyetinin cu
ma tatili i!inden başka iti yok 
mudur? 

- Bütün berber kalfalannm 
haftada bir gün tatili vardır .. 
O halde cuma tatilini istiyen
ler bunlar değil •. Ya kim? 

- Cuma günü rahat etmek 
istiyen dükanını kapar. Buna 
hükumeti karıştırmaktaki hik
met ne? Hükumet alemin dadı 
sı mı? 

Kazanç vergisinin 
muhassenah 

Her lisanda aşağı yukan bi
ribirine benziyen bir mesele 
vardır .. Bazı nahoş şey olur ki, 
faydalıdır .. Kazanç vergisi de 
böyledir.. Alel'ade zamanda 
maalesef biribirinin gözünü o
yan sinemacılar, kazanç vergi
si münasebetile deı·hal yekvü
cut oldular .. 

Her fırsatta maatteessilr bi
ribirine tariz eden doktorları· 
mız kazanç verğisi münasebeti 
le hemen aradaki ünsiyetsizliği 
b~rtaraf ederek b;rleştiler ve 
vergiye kar~ı miittahit cephe 
aldı! , .. 

Dikkat edilmi~t;r ki, araların 
, da lıirle~me kuvveti eksik olan 

cem .. atlara karşı !ıir kuvvet çı
karsa onları heme toplar .. Ka 
zanç vergisine bu i!<i grup içer-

Çapras kelimeler 

121456789 

• 

Yeni şekil 
Soldan sağa 

1 - Fakülte hastanesi (9) 
2 - Kabile ( J) isimler ( 5) 

3 - Layık (4) Kaldırmak (3) 
4 - işaret (3) Telefonda ilk söz 

(3) . 1 
5 - Haıtalık (5) L1 (2) NO (2) 

6 - Nota (2) Fena değil (3) 1 
7 - Beyin (3) Hicap (2) 
8 - Biıtrüvi (6) Uçan (4) 
9 - Su (2) Tok değil (2) Sonu-

na (a) ilhe ederseniz Elma olur 

(3) 
10 - Baııoa (h) ilave ederseniz 

hazine olur (5) 
11 - Haıtaların yattıkları 

(7) Tatlı değil (3) 

Yukardan aşalı 
1 - Bir nevi aıı (5) Bizi doğu

ran (3) 

2 - Doğurtan ( 3) Sokan zehirli 
bir mahluk (5) 

3 - Askeri hastane (5) Yemek 
(2) 

4 -Emeller (4) ibadet (4) 
S - Nota (2) Uzuvlar (3) llaç 

(4). 
6 - Dumanm bırakbi< 

kek (2) Ayı yuvaaı (2) 
7 - Mecruh (6) Ben (3) 
8 - Operasyon (8) 
9 - Bir haıtalık (4) Göstermek ı 

(4) 
10 - Haıtaya verilen (4) 
11 - Ameliyat yapılacak haıtayı 

uyutan f8Y (9) 

terken ben bu noktadan mem
nun oluyorum. 

Kapatılmaz 
Bir aktam refikimiz geçen 

gün içinde bir Bahriye zabitini 
öldiirdükleri bir randevü evinin 
hali açık oluşuna hayret edi
yor .. 

Eğer hala kapamadılarsa cid 
den şayam hayrettir. Lakin 
ben böyle şeylere alııtığ•m için 
pek a ldırm•yorum. İçerisinde 
ayda mutlaka iki cinayet, bir 
kaç cünha olan bir kötü meyha 
ne bilirim ki, polis sabaha ka
dar açılmasında mahzur görme 
meKte ve şikayet edenlere tica
retin serbest olduğunu söyle
mektedir Bizde meyhane ve 
rand<!vü evlerinin açılıp kapan 
ması bir garip ve anlaşılmaz 
muammadır. 

FELEK 

MİLLİYET SALI 16 HAZİRAN 1931 

............................................. 
BEIM 1 iLlNLlR T~BI LİMTE~ ;iHK~Ti 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilümum resmi daireler 

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

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ......................................... 
~Muallim Mubahat Bey tarafından 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
(İDEAL BÜRO) 

Eseri gayet güzel bir şekile intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 
Milliyet matbaası 

Tevzi mahalleri: Agah Bey kitaphanesi 
Muallim Halit kitaphaııesi 

düşünüyor musunuz 
Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, milletimiz 
için faydalı olacak bir seri sıhhi kitaplar ha
zırlamıştır. Bunlardan birincisi "Dr. Pauchet,, nin 

Genç kalınız! 
isimli eseridir. Bu kitabı okursanız en az yirmi 
sene fazla yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Saadet yolu 
Aynı muharririn diğer kıymetli bir eseri olup 

saadetle geçirtecek bir kitaptır. 

Çocuk 
. Hayata na•ıl hazırlanmalı? 

Bu kitap da ayni muharririndir. Muallimler, mürebiler, 
analar ve babalar bu kitabı ezber edeceklerdir. Bu eser

maddi ve manevi hayatımızda inkilap yapacaklardır 

On gün sonra arayınız 

-Ittih.acl• .l\ll.ill1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ntıiame 'esi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait seraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Cnyon Hanında 

Acentası lulunmayan şehirlerde acenta aranmak adır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

: Vakıf akarlar 
dürlüğünden ! 

••• mu-

Şehri 

lira 
3S 

Bir sene müddetle icar için 
Müzayedesi temdit olunan emlak. 
Talipler tarafından teklif olunan bedeli icar 
Heybeliadada Büyük Manastırda 70 No. lu hane 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine 
kadar bir senedir. 
Mebdei icar : esl<i müstecir için akdi sabıkın 
hitamı, yeni müstecir için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede : 20 haziran 931 cumartesi günü 
Balada muh:ırr"r emlak kiralık olup hizalarında göste· 

rilen bedellerle talipleri uhdelerindedir. Encümen idarec'! bir 
hafta müddetle temdidi müzayedelerine kardr verilmiştir. 

F azlasile talip olanlar son günün saat on dört bL çoğuna 
kadar lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(Re&mi llinlar Türk Limit~ Şirketi) 

Doktor 

Süleyman Sırrı 
Dahili h 1staları her gün 
öğlec!en sonra Alemdar 

S.hhat yurdunda tedavi ede, 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahke
meainden: lflislarına karar verilen 
Lazari ve Anastas Metretidis Efen
dilerden Anastas efendinin Üsküdar 
da lcadiyede Sıvacı başı Ohanes so
kağında atik cedit 2 numaralı ve 
800 lira kıymet taktir olunan maa 
bahçe bir bap hanenin ikinci art,r
ma suretile paraya .r;evrilmek Üzere 
müzayedeye vazolunmu.ştur. 

1 - Artırma ikinci ticaret mah· 
kemesi salonunda 9 Temmuz 1931 
perşembe günü saat 15 le İcra oluna. 

caktır. 

2 - Artırmaya iştirak için kıy

meti muhamminenin yüzde yedi bıı
çuk nisbetinde teminat göstermek 
litzımdır. 

3 - l~bu artırmanın şartnamesi 

bugünden itibaren herkesin görebil
mesi İçin açıktır. Daha fazla malu
mat almak istiyenlerin mahkeme k~
lemine müracaat etmeleri icap edf!t", 

4 - Üıtünde bırakılan gayri men 
kulün müşterisi ihale tarihinden i

tibaren beş gün zarfında bedelini 
mahkeme veznesine teslim etmeye 

mecburdur. 

Aksi taktirde muamele feıh ve 
yeniden müzayedeye vazolunarak a

j rada hiırl olacak fark ve zararuzi

yan ayrıca hükme hacet kalmaksı

zın müşteriden tahıil olunur. 
5 - Mezkur gayri menkulün şe

raiti işbu ıerait dairesinde 9 tem· 
muz 31 tarihine muıadif perıembe 

1 

günü saat 15 de satılacağı ilan olu
nur. 

Beyoğlu İkinci icra Memurluğun 

dan: Beyoğlunda Tarlabaıında Ce

hennem sokağında 8 numarada sa

kin iken elyevm ikametgahı meçhul 

Kirkor Ovasapyan efendinin Kemal 
Halil, Mehmet Rifat ve şürekasına 

borcundan dolayı mahcuz ve birinci 

arttırması icra edili.p talibi zuhur 
etmemesi haıebile ikinci açık arttır
ma tekarrür eden 2393 numaralı 

Boik markalı kapalı bir otomobil 

21-6-931 tarihine müoadif pazar gÜ· 

nü aaat 12-13 te Şiılide Doçacen

teıi depoıunda satılacağından talip
lerin mahallinde hazrr bulunacak 
memuruna müracaatları ilin ve ol

bapteki maddei kanuniyeye tevfikan 
borçluya ihbar varakaaımn tebliği 

makamına kaim olmak üzre ili.nen 
tebliği keyfiyet olunur. 

Yaz mevslmllçln 

BEBEK'te 

Kiralık 1 alı 
Dalyan önUnde Salp Bey 
yalısı möbilell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllera 

mUracaat • 

M.M. sat., alma 
komisyonu ilanı 

Safranboludaki kıtaa tın ih
tiyacı olan un ve sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konm~tur. fh11lesi 18-6-931 
perşembe günü saat 14 le 
Safranboluda askeri satınalma 
komisyonunda yapılac'lktır • 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te· 
minatlarile birlikte Safranbo· 
luda mezkür l omisyona mü
racaatları. 

* * * Ordu ihtiyacı ıçın yerlia 
fabrikalar m:ımuli.tındaıı c'.ört 
yüz bin metre çamaşırlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 18 haziran 931 
perşembe günü saat lS te 
Ankarada merkez satınalma 
komisyorunda yap lacaktır . 
Taliple fa şartn::m~ almak ve 
teklifler: ııi vermek üzre temi
natlarile birlikte mezkür ko
misyona müracaatları. 

* * * 
Birnsteki kıtaatıo ihtiyacı 

olan odun ve koyon eti ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur.İhalesi 18 haziran931 
perşembe günü saat IS te 
Bitliste askeri satmalma ko
misyonunda yapılacıktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te· 
minatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

* * * 
İstanbul ve civarındaki 

Askeri kıtaat ve müessesabn 
erzak, ekmek, vesaire kara 
nakliyatının beher kilolarına 
kapalı zarfla teklif edilen 
fiatlar haddi itidalde görül
mediğinden 18-6-931 perşem
be günü saat on dörtte Fın
dıklıda hey' etimizde pazarlık
la ihalesi yapılacaktır. Talip
lerin fartnamesini hey' etimiz· 
de görmeleri ve ihale saatin
den evvel temiııatlarile hazır 
bulunmaları. 

* * * Farkı fiyatı teahhüdünü ifa 
edemeyen müteahhide ait 
olmak üzere pazarlıkla mliza
yedeye çıkarılan 14 ita 18 
bin kilo beyaz ve haki bez 
kırpıntılarına talip çıkmadı· 
ğından 20-6-931 cumartesi 
günii saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde tekrar pazarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin şartna
mesini heyetimizde ve kırpın· 
tıları Saraçhane ambarında 
saraciye evinde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel teminat· 
lariyle hazır bulunmaları. 

* * * Sivasta merkez kıtaatı 
hayvanlarının ihtiyllcı olan 
kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 4 
temmuz 931 cumartesi günü 
saat 16 da Sıvasta askeri 
satınalm'l komisyonunda ya· 
pılacaktır. T aiiplerin şartna

me almak ve münakasaya 
girme 'c üzere teminatlarile 
ınezkür komisyona müracaat
ları. 

Askeri lise ve orta mektef 
lere kayıt ve kal:ul şarlları 

1 - 931 : 932 senei dersiy 
için yalnız Erzincan ve Kon· 
ya As. Orta mekteplerinio ~ 
altıncı sınıflarına meccani , 
leyli tale~e alınacaktır. llıti• 1 
yaç görülürse yedinci ve se· 
kizinci sınıflara alınacaklar 
ayrıca ıı. _ edilecektir. Bu 
raekteplere talip olanların 
doğrudan doğruya; Jtia as• 
kerlik şubeleri va ... tas il 
mezkür mekteplere müraca· ki 
atları lazımdır. iM 

2 - Talipler çok olursa b 
müsabaka imtihanı yapılaca iM 
ve müsabakada kazananlar· d' 
dan ihtiyaç nisbetinde ahoa· ~ 

Yf 
caktır. k 

3 - ikinci devrelere ( 9,yd 
10, 11 ) sınıflara kadronun! r 
müsaadesi nisbetinde talebet ç 
alınacaktır. Bu devreye taliPca 
olanlardan tıbbiye , eczacı.~ 
kimyager sınıfları için de ta· k~ 
lehe alınır. 1 c 

4 - ikinci devre taliplerital 
Bursada askeri liseler mü· • 
dürlüğüo.ıo ve fstanbulda as· . 
keri liseler müfettişliğine mü f.ı 
racaat edeceklerdir. 1 

S - İkmal imtihanı olan 
talebe ikmal imtihanını ken-; 
di mekteplerinde bitirdikten~· 
sonra müracaat edebilirler. 8 

6 - Lüzumunda yapılacak c 
m~sabaka imtihanı i~in muh-t.; 
telif mahallere çagırılacak ı 
talebenin azimet ve avdet 5 
barcirabları kendilerine ait 1 
olacak ve müsabakayı kazan· , 
mayanlar ve ya muvaffakr , 
olupta ihtiyaçtan fazla kalan- k 
!arın biç bir güna bakin ta- e 
lehe ve şikayetlere haklanltı 
olmayacaktır. 

7 - Kayıt ve kabul için 
temmuz nihayetine kadar~ 
müracaat edebilirler. lkincit' 
denenin 11. nci sınıfına gi- ' 
receklerin kaydı ve müsaba- F 
ka imtihanları temmuzun ni- ; 
hayetine ve diğerlerinin 11 1 ~ 
ağustos 931 tarihine kadı it. 

ikmal edilecektir. r 
8 - Kayıt ve kabul şart· : 

tarının tafsilitt askerlik da· ı 
ire ve ıubelerine ve askeri 
mekteplere gönderilmiştir. ~ 
Arzu edenlerin meıkur ma· 1 
hallerden öğrenmeleri lazım- 1 
dır. 

iLAN 
Haliç iskelelerinde mazbut 

ve mahfuz 702 adet kestane 
ve 600 adet ihli.mur çubuğu 
ile 9 adet taslak küreklik iki 
adet kayın 68 adet çam 348 
adet küknar kerestesi 16 pa
ket küknar çita ve 702 ıskarta 
küknar 407 adet muhtelifül
cins kereste 15 adet keza 
görgen kerestesi 1524 kilo 
katran 460 kilo reçine 4 adeti 
ceviz kütüğü 9 çeki kayın 
odun ve 3 çift sandal küreğ · ' 
5- 7-931 pazar günü ilıale 

edilmek üzere müzayedeye 
çıkarılmııbr. İzahat almak is· 
teyenlerin Kerestecilerde Ha· 

.liç orman idaresine ve talip· 
terin de yevmi ihalede saat 
üçte Defterdar:ık binasındaki 
ihale komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Milliyet in ,, En"ebi Romanı : 11 

- BİRİNCİ KISlM 
1 

Seyrek, siyah sakalı yuvarlake;kanı harbin- bu cevapla ne 
çehresine heybet veriyordu. kastettiğini anlamıştı. Bir !ey 
fürkçe konu§uyordu. Sesinde hissettiğini anlatmamağa çalı-

yakın bir yerde -te-sis ~dilen ka- gesi büyük garnizonun sahanlı çok fazla idi.-Avrupanı;i"°asar• 
rargahın kendisi gibi zeki ve ğında göründü. T'atlı ka~avana atika mütehassıs alimleri ve t• 
tedbirli kumandana sahip olu- borusu akıamın sükuneti için- rihşinasları Şark seyyahatine 
şundan pek memnun kaldığını de bu çöl kahramanlarının dur çıktıkları zaman en ziyade bu 
söyledi ve yüzbaşı Celali çiftli- gun ruhuna hareket getirdi. j mıntakalarda kalırlar. Günler ~~~\t•,ıı~~ 

.tiurhan Cahit 
- Herifteki kurnazlığı gö-1 Ve oyuna devam etti. 

rüyorsunuz ya! dedi, yarım sa- Şeyh Sadun yarım saatten 
. atlik yoldan haber yollıyor. bir az daha sonra on kadar at-
; - Sanki ordu kumandanı ge lı maiyetile karargahın ileri ka 

liyor! dedi Mülazım Rifat. rakol noktasından girdi. 
Yüzbaşı Celalin karargahta- O zaman yüzba!ı Celal ki-

«i proğr:ımı mucibince her bö- ğıtları toplıyarak masanın gö
lükten birer takım asker daima züne attı: 
silah çatmış, emre amade bir - Hacı babayı görelim, ba-
\alde duruyorlardı. Bu suretle kalım nasıl adammıt! dedi. 
asker istirahatte iken bile iki Ve yakla,an şeyhi istikbal 
takım süvari iki takım piyade için mülazım Rifata işaret etti. 
derhal hareket edebilir bir va- Genç mülazım şeyhi selamladı. 
7İyette bulunuyordu. Kendisinden evvel hayvanların 

Lüzumu olmadan nümayiş dan atlayan adamları özengisi
ve merasime kıymet vermeyen ni tutup reislerini indirdiler. 
genç erkanı harp yüz metre iler Yüzbaşı Celal onu gazino
deki gölgelikte silah çatan yüz nun merdivenlerinde karşıladı. 
elli, iki yüz kadar askeri Şeyh Elini sıktı .. Yer gösterdi. Şeyh 
Sadunun istikbaline çıkarabilir kırk kırk betlik, dinç, zeki ba-
.J! C'_I __ ._ L ____ I!~--- ______ w• 1 __ I ___ l ____ l_I I_• 

bile ahenk vardı.. şarak mevzuu değittirdi. Bu ci 
Söz arasında bir ay evvel varda böyle bir karargah tesis 

Lazkiyeye gittiğini, mutasarrı- edilmesinin çok muvafık oldu
fın kendisine çok iltifat ettiği- ğunu, F rat kıyılarından, öteki 
ni, hatta avdetinde yarun saat- sahilden çapulcu aşiretlerin ge 
lik yola kadar geçirdiğini söy- tip bu taraflarda zarar yapma-
ledi. !arına kartı bu karargahın çok 

Yüzbaşı Celal onun bu hiki· faidesi olacağından bahsetti. 
yesindeki mak11adı anlamıftı. Genç erkanı harp esasen çay 

Bir az sonra mükalemeyi bir vakti olduğu için arkadatlarile 
batka yola çeviren genç erkim beraber şeyh ve maiyetine de 
harp bir büyük mülkiye amiri- çay verdikten baıka fevkalade 
nin bir hafta evvel karargaha bir ikram olarak Halepten bir 
uğradığı zaman yanında jandar akıam evvelki posta ile getirtti 
ma olmasına rağmen hüviyeti- ği teker ve çukulatalardan da
ni bildirmeden geçmetine im- ğıttı. 
kan bulamayıtından tikiyet et Maamafih genç kumandan 
tiğini söyledi. misafirini enteresan bulmuttu. 
Şeyh Sadun merakla sordu: Sohbeti çok tatlı ve hele bilgisi 
- Bir valiye de bu yapılır ve cevval zekaSl epey kuvvetliy 

m•? di .. Halepte kumandan paşanın 
Yüzbaşı gayet tabii ve kes- söylediği gibi dünya ahvalin-

tirme cevap verdi: den yakinen haberdar görünü-
- Karargah için ordu amir- yor ve tan gazetesinin bazı si

lerinden baıka herkes yabancı- yasi haberlerinden valofane 
dır. bahsediyordu. 

..., ' . . . ' . " C' _, c 1 

ğine davet etti. Dıvar kenarlarından, ağaç 1 ce tetkikatta bulunurlardı. 
Bu daveti samimiydi. Yaşlı altlarından üçer, beşer çıkan Garbin ~dip ve şairleri içiP 

olmasına rağmen genç zabite askerin bölük yemekhaneleri· de romanlık mevzular veren 
çok hürmet gösteren şeyh Sa- ne doğru yürüdükleri görüldü. T edmür harabeleri geni! bur· 
dun yüzbaşı Celalin bal ve ha- Nöbet teslim alan askerler kes ma ormanları içinde eski ve 
rekatından, sohbetinden mem- kin bir şakırtı ile süngü taktı- kuvvetli bir medeniyetin baki· 
nun kalmıştı. Avdet ederken lıı.r. Çavuşların kalın sesleri du yesidir. 
kendisini şahsi bir misafir gibi yuldu ve güneş engin ufukların Ve Şeyh Sadun tarihi pek 
' arargah hududuna kadar geçi da kaybolurken kumandanlık belli olmıyan kabilesile burada 
ren. genç erkanı harbin hararet binası üstündeki bayrak ağır yerleşmiş, eski harabelerin bir 
le elini sıkarken kendisine ya- ağır indi. köşesinde kendisine kal'aya 
kın bir günde çiftlikte ikram e- * '' • benzer müstahkem bir şato yap 
debi imek fırsatını vermesini T edmür Şeyhi Sadunun ge- tırmış ve civardaki köçebe a1i· 
tekrar tekrar rica etti. niş kum çölü ortasında, eski retleri de niifuzu altına almı'· 

Şeyh Sadun ile maiyetini teş T edmür harabeleri içindeki çif tı. 
kil eden on atlının nallarından liği ekilüp biçilen bir malikane- Git gide bu kuvvet ve nüfuz 
çıkan sarı toz bulutları cenup den ziyade kurunu vüstai bir 

1 

E:hernmiyet peyda etmei!e bJ.s-

ufkunda kaybolurken yüzbaşı şato halinde idi. !ayınca şey"]~lıl ~t.urkü!P 
Celal yanında oturan mülazım Vaktile bir umumi isyan sı- karşı da· ft. 101 il lOll 
Rifata fısıldadı: rasında buraya hareketi aske- rüle Dalyan ltnUnd• SalP F"ı 

- İşte bir gün buğaz huğa- riye yapıldığı zaman asi kabil-; ." yalısı möbllell otar•~ 1 
za geleceğimiz en yakın düş- nin tenkili için adeta muhasaı.;. ei ralıktır. Derunundak 
man! tertibatı yapılmış, bir iki batar mUracaat .~ • 

••••••• Karargahta askeri ak~am ye- ya top istimal edilmi~ti J •· .............................. h net 
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MİLLİYET 

Sinema artistleri nedense 
bir koca olamıyorlar 

• • 
ıvı 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-

J ohn Gilbert ile lna Cl~ire buna bir misaldiı 
i sene evvel, 1929 da Jolın 

için muha~ak Greta 
bo ile evlenecek derlerdi, 
uki bütün bu şayialara rağ 
, Gilbert Nev Y ork sahnele 
e töhrettiar ·1 va Claire ile 
endi. 

ki sene sonra ilk bulutlar 
da olmağa ba§ladı. İna Clai 
Nev Y orktan dönüyordu. 
çok dostları geldiği halde 
ası istasyona gelmedi. Sa-
katibeııini gönderdi. İna 
ocasırun evine gidecek yer
doğruca bir otele gidip tek 

•kit oda tuttu. 
endisine, kocaaımn bir say 
i olduuğundan ve niçin 

fiyeye gitmediğinden bah-
iler. ' 

Canrm, rüzgar ve deniz 1 
alan inhisara tabi olur 

? cevabını verdi. Ve deniz 
armdaki otellerden birinde 
oda tuttu. 
rtesi gün, kocasının sayfi

inden çok uzak bir yerde gü 
bir kötk kir•ladı. Karı koca 
smc:I. ayrılmadan ilk defa 
le bir iftirak vaki oluyordu. 
abii anlattılar ve barı,tılar. 
müddet sonra King Vider 
kansı kendilerini yatların 
ezzühe davet etmişlerdi. E
or Bordman ile King Vi
model denebilecek kan ko

a.rdandı. Binaenaleyh onla-
yatlarmda da davetliler 

tcut nümuneye imtisal et
·• mc<oburiyetinde kalıyorlar 

John Gilbert 
re buna son derece sinirlendi J di. Bu vaziyet Gilbert'i daha a· 
ve kocasını alıp götürmek is- sabi ve seriülin'fial yaptı. Ta
tedi. Fakat Gilbert, bu davehı bii kocasının bu asabi hali ka
kulak asmayınca, karl5ı tek ba- rısını hayli rahatsız etti ve evi· 
şına gitti. İkinci iftirak ta bu ni değiştirdi. Artık haftada iki 
suretle vuku buldu. defa, o da yemek sofrasında bu 

luşuyorlaı·dı. Maamafih yine barıştılar. 
Herkes: "Ne olacak? Karı ko
ca kavgası!,, diye hadiseyi ge
çiştirdiler. 

SALI 

·. 

·~ , 

• 
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~. 

• 

l6 

. '· ,~~ 

Musahabo 

Ana 
Amerikada Yale darülfü-

1 
\ 

nununda bir sınıfta talebeye 
şöyle bir sual sorulmuş: 

Dünyada en çok hangi 
erkeği seversini;ı;. 

verilen cevapların kısmı 
azamı şu neticeye bağlanmış: 

- Babamı .. 
Evladın babasına karşı o

lan bu muhabbtti müheyyiç 
bir şeydir. Bu muhabbet yal
ınız ailede saadetin hükiım 
sürmesi için değil, ayniza
manda çocuğun istikbalinin 
emniyet ve isabetle tayini 
noktasından da mühimdir. 

Babanın vazifesi çizilmiş 
bir şeydir. Oğluna hüsnü mi- Mevsimlik bir kaç şapka 
sal olmak.. miş ve. a3mışlar. Bu mahkiı- 1 

Halbu ki ananın vazifesi mun bır anası varmış, oğlu-
bam başkadır. O, kalbinin nun hapiste olduğunu bil-
bütün şefkat, iyilik ve müsa- mekle beraber, idama mah-
mahalarını ibzal eder. Çocuk, kôm edildiğini bilmiyormuş. 

Jolın W oller hapishane ida-
bir sıkıntısı olursa, anasının resine müracaat ederek, ana-
kucağına atılır. Muharebede sına yirmi sene hapse mah-
bile şehit düşen askerin son kiim edildiğini bildirmiş ve 
sözü şudur: "Ah, anacığım!" yetmiş bir yaşında olan za· 

Biz eminiz ki, talebeye so- vallı kadının bu kanaatını 
rulan sual şu şekilde tadil muhafaza etmesi için de, ha-
edilseydi.. pishane idaresi tarafından 

- Dlloyada en çok kimi her ay kendisine gönderilmek 
seversiniz? ilzare 240 mektup yazmış. 

Hiç şüphesiz alınacak ce· Yirmi seneye kadar annesi
nin de mezarda kendisine 

vap şu olurdu: "Anamı!., mülaki olacağım düşündüğü 
Gene bir Amerikan gaze- için, mahkum 240 mektubu 

teııinde şu havadisi okuduk. kafi görmüş. 
Mevzua temas itibarile ne 
kadar şayanı dikkattir: Cemiyetin bile vücucunu 

Am ik ortadan kaldırmağa karar 
er anın küçük şehirle- verdiği kanlı bir haydudun 

rinde John Wolker isminde kalbini, görülüyor ki, arcak ' 
bir cani idama mahkiim edil- ana yumuşatabiliyor. Zarif bir tepsi örtüsü 

Fakat Jhon Gilbert hoşkô ve 
;i.mli bir gençti. Her cemiyet 

ııı ı mevcudiyetinden hoşlanır :u. 

Ondan sonra Avrupaya sey
yahat ettiler. İna Claire müla
kata gelen gazetecilere "Dün
yanın en mes'ut kadını,, oldu
ğunu söyledi . 

En nihayet İna Claire Nev 
Y ork' a gitti, bu gidiş artık tam 
bir iftiraktı. İstasyonda trene 
binerken gençkadının ağladığı
m görenler oldu. Hiç şüphesiz 
kocasını seviyordu. Fakat ifti
rak ta gayri kabili içtinap bir 
hale gelmişti. İzdivaçtaki bu 
daimi fırtınadan yorulan lna 
Claire artık hürriyetini iktisap 
etmeğe karar vermişti. Şimdi 
diyor ki: 

19 gaşına gelen ve el• \ ! n•••••-.. ••-•••••-••••••••-••-•--•••-••••-••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••-••••-••••••-••.o•••••••••'"'"'""•••••••••••••H 

. at Sanla Monika limanm
'.ken, bütün Hollyvood ora
tammıt gibiydi. Tabii Gil-
'i bir çok cemiyetler pay e

~ediler. Ve kendisi bu cemi
lerde geciktikçe gecikmeğe 
ladı. Bir gün kansı kendisi
efakat ettiği zaman, ona 
ert'in eski sevgilisi Greta 
bodan bahsettiler. İna Clai-

'

Maurice Chvalier'nin 
bir karikatürü 
Jeannette 

leanette Macdonald film çe
e tneğe başlıyalıdan beri vücu 

ü altı defa yatakta, üç defa 
- yoda göstermiştir. Yeni fil

de de hem yatakta, hem 
:'yoda görünecektir. 

_ llomanya kralı film 
çevirecekmi? 

· "Kı·alın saisi., isminde bir 
de rol alması için bir Ame

•b firma sahibi · Romany• 
" lı Karol nezdinde şiddetle 
r arda bulunmağa karar ver
a tir. 

_ Londrada yeni bir 
• 
sınema 

ondrada dört bin kitilik ye 
ir sinema yapılmıştır. Bu si 
ınuz 93·1 ndaki gaı·aj iki 

'il istiap etmek· , ___ _ 
Eren~~ _ismile 

16 h . 1931 akiri, 
azıran d b" 

,ı e ır 

Birden yeni bir hadise daha! 
İna Claire bir şehire, kocaıı 
batka bir ıehire gitmek istedi
ler. U yaşamayınca her biri İs· 
tediği şehire gitti ve yeniden 
iftirak vaki oldu. 

Sesli film meydana çıkın<:a 
John Gilbert'in vaziyeti fena
laştı. Çünkü sesi müsait değil-

Sinemada kuklalar 
Pariste, aktörleri sırf kukla 

1 

!ardan mürekkep olmak üzere, 
"Paris çatıları üstünde., isimli 
bir zabıta filmi çevrilmektedir. 

Lilian Gish 
Gish mütenekkiren Pa

ı·ise gelmiştir. Nevyorktaki 
Metropolitam operasının mu
ganniyesi Grace Moore'da Pa. 
ristedir. 

- Artık ayrı, fakat dost ya
şryoruz. Her ne pahasına olur
sa olsun, bir daha onunla bera· 
ber oturamam. Gilbert iyi bir 
dost ve aşık olabilir, fakat iyi 
bir koca, asla! 

Maleğin yeni filmi 
Malek ismile meşhur olan 

maruf olan komik Buster Kea
ton büyük şehirlerde asri haya 
tı tasvir eden bir film çevirmek 
tedir. • 

Bu filmde Buster fakir ve na 
muı;lu bir genç rolünü oyna
maktadır. Fakat bu genç bü
yük şehirlerin tehlikelerile kar 
şdaşıyor. 

gevm Belçikada (ahsilde 
bulunan Mac2r tahtının 
namzedi prens OJP, gene 
19 yaşına gel~'lı ltalya 
kralının küçük kızı pren
ses . Marya ile ni.ıanlan
mışiır. 

Yeni bir balon 
Italyanlar yeni bir 

kabilisevk 
balon imal ettiler 
MILANO, 14 (A.A.) - Bir 

müddet evvel vefat etmiş olan 
mühendis F orlanini'nin çizdiği 
plana göre, yapılan küçük kabi 
li sevk balonun vaftiz merasimi 
Biaggio tayyare karargahında 
icra edilmiştir. 

Amdiadir ismi verilen bu ba
lon 56 metre uzunluğunda ve 
4000 metre mikabı hacminde
dir. 

Sırf tecrübe uçuşları yapmak 
üzere inşa edilen bu kabilisevk 
balon, idaresi yükselmesi, amu 
di surette yere inmesi, yana 
doğru 'hareket etmesi hususla
rında dahiyane tertibat ile mü 
cehhez bulunmaktadır. 

Bu balonun vaftiz merasi· 
minde Duc de Bergame ile hü
kômet erkanı, mühendis Forla
nini'nin oğulları ve bir çok ze. 
vat hazır bulunmuşlardır. 

Stefani 

Rusyada yeni 
demiryollar 

MOSKOVA, 14 (A.A) ' -
Sovyetler birliği hükômeti da
hilinde iktisadi gayelere matuf 
inşaat devresinde 13.000 kilo 
metrelik yeni demiryolları ya
pılmıştır. 

. 1 Güvercin terbiyesi 
1 ı MADRİT, 14 A.A.) - Şi

mali Portekiz ve İspanya gü
vercin yetiştirme federasyonu 
Porto' dan getirilen güvercinle 
ri salıvererek bir tecrüh<!de bu
lunmuştur. 

Sıcakla: 
MlbANo, 14 (A.A.) - hal 

yanın şimalinde şiddetli ıncak
lar başlamışt1r. Milano, Bolog
na'da 34 ve Mantoue'da 35 de

ka dolunmustur. 

Beyle hizmetçi 
- Yemek yapmuım bili 

misin? 
- Gayet iyi yaparım Hanı 

mefendi. 
-Çamaıır? 
- Mükemmel yıkarım. 
- Ayda kaç defa izin ister-

siniz? 
- Hiç .. 
- Cuma günleride mi? 
- Hayır Hanımefendi? 

- Evin her tarafı, canıları 

ne zamanlar yıkarım? 
- Haftada bir kere. 
- Çocukları sever misin? 
-Çok .. 
- Son yerinde ne kadar kal 

1 
dm. 

-Dört sene .. 
- Orasını neden bıraktın? 
- Memuriyetle Sivasa git-

tiler •. 
- Ne aylık istersin? 
- Ne verirseniz? 
Tam bu sırada kapı çalındı 

ve iki polis göründü. Hizmetçi 
yi alıp götürürlerken, Hanım 

sordu: 
- B.u kadıncağızı ne diye gö 

türüyorsunuz? 
-.- Delidir o Hanımefendi, 

delı! 

Gömlek 
Rezan hanım kocasına yarım dü

zine frenk gömleği satın almııtı. Ak 

fAm kocasının yanında paketi açtı 

ve gömlekleri çıkardı. Kocası göm 

!eklerin çok büyük olduğunu görün 

ce: 
- ·Ayol bunları ben nasıl giye

rim? Ne ye o kadar büyük gömlek 
aldın? 

- Canım, küçük alayım da, dük

kancı benim İçin "cılız bir adamla 

evlenmiş,, mi desin? 

Karanlıkta 
- Efendi, kızımı karanlıkta 

öptünüz. inkar etmeyiniz. Bu 
hareketinizin sebebini söyler 
misiniz? 

- Efendim, kızınızı aydın
lıkta gördükten sonra, bu hare
ketimin sebebini ben de anlıya 
madıil1' 

- Birader benim tanımadığım in 

san yoktur. 

- Fani zade Mukbil Beyi? •• 

-:-.ı 

- Mektep arkadaııyız. 

- Kemal zade Ali Ekrem Beyi? 

- Kırk senelik ahbabız. 

- Süleyman Nazif Beyi? 

- Ho, Hoooo! Kimleri soruyor. 

sunuz be yahu! Süleyman Naziflc 

öğle yemeğini dün bombe .. yedik. 

Şahadet 
Her hangi biı· cürümden dolayı 

adamın birini mahkemeye verdiler. 

Haki;., sordu: 

- Peki amma, sizin hüsnü ahli

kmız hakkında bize şahadet edeceı. 

birini gösterebilir misiniz? 

- Hay hay, mahallenlizin polis 

komiserini gösterebilirim. 

Mahkeme, bittabi böyle bir şahidi 

kabul etti. Ertesi celsede polis ko

miseri 1reldi. Reis maznunu gÖ•tere 

rek, şahide sordu: 

- Siz bu adamı tanır mısınız:? 

- Hayır .• 

Bunun Üzerine maznun derhal a
tıldı: 

- Gördünüz mü reis bey? Ahli.

kım bakında bundan daha iyi şaha. 

det olur m·u? Altı senedir o mahal .. 

lede oturuyorum da, daha bir defa 

lcomiserin yanına girmemişim. 

Skeç 
(Dört ılalaplı bir oda) 

Koca - (Hiddetle giı·erek) Al

çak karı, sen buraya erkek altrs•n 

ha! 
Zevce - (Korkusundan 

rer)??!! 

tit-

Koca - (Birinci dolabı açar ve 
kapar) kimse yok. 

(ikinci dolabı açar ve kapar) kim 
se yok, 

(Üçüncü dolabı açar ve kapar) 
kimse yok. 

(Dördü!':Ü dolabı a~r. Zanpara 

elinde tabanca ile görünür) 

Koca - (Dördüncü dolabı daha 

şiddetle kapar) burada da kimıe 

yok. 

Her şey pahalı 
- Uslu oturursan,sana beş 

kuruş veririm. 
- Onkuruş verirsen uslu o

tururum anne? 

- Allah Allah .. Neden? 
- E, şimdi her şey pahalı! 

Ehemıniyeti yok 
- Y ~hu, g eçmiş olsun, elin 

neye böyle s:ınlı .. 
-Sarrn:ı bi r :ıder, geç n gün 

meyhaneden ç•kıyordurn. He.;·i. 
fi::ı b;ıi elim<: butı 
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MlLLlYET SALI 16 HAZiRAN ını 

Mevsimin ilk 
Beylerbeyi 

deniz 
klübü 

yarışlarını 
yapıyor .• 

(al ovada, üç çifte, iki çifte, tek çifte, yüzme, 
atlama ve ördek yarışları yapılacak ... 

Beylerbeyi spor klülıü mutat se- ı den hareket edecek!.,. bütün Boğaz 
.Jk deniz tenezühlinü 19 haziran İçinde mevcut iıkelelere uğrayacak

"""' cünü Y alovaya yapacak. Bu hır davettilerini alarak tekrar köı>· 
lnaaebetle bu tetekkiilden bir as niye ıe&.eı. 9 da Y alovaya hareket 

~Htmek istiyorum. Bu lrllip 8o- eclec:ekı.-.ıir. 
.a içinin l>ir kll.-ine ıılu9- sırf Orada ıpor müoabakal.rım yapa 

ındi yaiı ile kaYn1lan •• -ı.. caldar ve aktam saat 6 da lataabula 
ıte çok müfit wıuvlar hadiye eden hareket edecekler, Boğazda cloltla
r O.:alrtL lıt• bu deniz mevıİmİn· r- muhtelif melıtep eğlenceleri ya 

1 
ur:· denl•cilik cereya..._ ön ayak pacak ve eaat tıı de köprüye ıele

çin mü~ odur. Seıaız Hdaaız ça- ceklercllr. 
bJr • d • .. L L G •ste.-ıtten auna uzaa ,... . Vapurda büfeyi luymetli rd<ort-

• 

,n bu klüp her halde çok .-ıyan1 meniıniz Besim Bey tanmn ve ihzar 
·rdir. Bu sene Yalovaya yapaca edecelctir. 

tenezzüh kendileri için ayni aa- Beylerbeyi klübünü bu bayırlc 
da bir de ıpor bayramıd1t. Mev ıpor hareketine ÖR ayak olduğu l

başlarken ıilrültüsüz çalcfmap çin candan tebrik eder ve muvafft

layan Beylerbeyıliler Y alovada fciyet temenni e4eriz. 
1ıiııl""olaır1nın milküabnı idrak ecle-

•dir. 

E 
münaıebetle h- kendlı.rinl 

leri ve h- de bu ıporia all
olanlan memnun edebilınelıı 1-

lffketi Hayriyenin en p..ı bir 
apurunu tutarak oaat 1 de köprü-

Agntralıf 1itli11or 
Şehrimi.de bulunan Alman Layp-

6 Ayntraht takımı yann saat 10,11 
ta tehrimizden Romaııya bandıralı 

baçya vapurile mufarakat edecek· 

tlr, mitafirlerimize ha yırt. ve rahat 
aeyahat Mnıennl ederiz. M.ö. 

a 

• Polis Ahmet Efendinin nasıl 
r 

~ boğulduğu tetkik ediliyor 
~ B~ıiktaı. mer_kezi mürettebatın- ıönderilmiıtfr. Morg kl'lfıo ta•ınd"l<i 
klan ıken bır muddet evvel tega,. yarayı tetkik edecek, eğer bu yara-

rüp eden Polis Ahmet efendinin ce- nın bir sukut neticeıi hasıl oldugu 

n.edinin denizde bulunduğu yaul- anlatıhrta, bu kuvvetli tahminin 
nmıtı. doğruluğu anlatılacak, alui takdirde 

Ahm~t efendi Dolmabahçe sarayı bir cinayet ihtimali üzerinde tabki

hrarakolu mürettehatındandır. Deni- kata devam edilecektir. 

~ nasıı olup.ta d~ttiii~ . hakkında Mezarlıkta kendisini 
l/at>ılan lahkıkat ı.ın bir ıntihar ve· , 
"' cinayet olmadığmı meydana çı- zehırleyen adam 

İıoarmııtır. Dün öile üzeri Kasımpatada Ye-

h Poliı Ahmet efendi kaybolduğu niçeşme Yılmaz dede mezarlcğında 

ntlqam karakoldan iki saat için İLİn bir adamın ağzından köpükler ıeldi

a dnııtlır Şimdi tahkikattan anl11şıl- ği halde can çelcifmekte olduğu kn-
a.ğma göre, Ahmet efendi izin alın- rakola haber verilmiı, poli•ler bele
ca Beıiktaşa keadirme gitmek, ka- diye doktorunu alarak mezarlığa ko< 

..dan çıkmak için 1aray bahçesinde matlar ve hakikatan zehirlennıit bir 

dolatn•o.mak için sarayın rıhtım cİ· adamın ajzından köpükler saçarak 
lıetine nazır parmaklıkların üz~rin- ölmekte oJduiunu görerek, ke,,i!iıini 

rilen atlamak İstemi4, fakat aıüvaze- derhal haıtaneye kaldınnıılardır. 
ynesini kaybeder~k denize dü~müt· Hüviyeti tetkik edllditi zanıan 

fliir, düşerken başı r1hbm kenarına bu adamın Sütlüoede vapur iıkele

IK.arplığı için kafası yarılarak bayı]. sinde eıki mektep binaıında oturan 
nmaş ve yüzme bilmeaine rağmen, paçacı Mehmet yanında müstahdem 

jlıoiulmuştur. Maamafib lıu ,elril Nurettin olduiu anlaıılnutbr. Nu-
alnavvetli bir tahminden ibarettir. retlinin intiharı sebepleri tahkik edli 

c Ahmet efendinin cesedi r.-ı.orga mektedir. 

r 
n 
I• 
b 

Manisa hapishanesinden 
nasıl kaçtılar? 

V MANiSA, 15 (Hususi) - Bu ge 1 tahkikata batlamışlar ve aynı za

•• sahıaha karşı Üçü yirmi geçe Ma- manda da Maniuıya civar bütlin Vi
-.., hapishanesinin altıncı ferhane· liiyetlere telıraf çekmitler ve bir 

· d-· d . .... n uvarının altından bu· lağım taraftan da Manisadan muhtelif it-

~~f ve buradaki mahpuslardan likaınetlere takip müfrezeleri çıkar 
.... kıımı kaçmııtır. ınıtlardw. Bu müfrezelerin en mü-

:. Hapiahaınenin bu kısmını zayrf himleri Akhisar, Kasaba ve lzmir 
" ... lan ve lıu kısmın kolaylıka deline dağlarında taharriyata batl•mı,lar-

~-.ıileceiini düıünen evveli, p.kavet tltt. 
.. diıeıinden dolayı 16 sene hapse 

..ı.küm Manisah lbrahim, Kürt 
Ali ve Balayh Mehmet olmuttur. 

Bu üç haydut fikirlerini diğtt ha 

lpiaane arkadaşlarına açmıtlar ve on 
lıuı:n da yardımını temin ettikten 

-a (1 ı;) metrelik bir tünel kaz

_,ıardll'. 

.., . Li.iımın kazılıJı bir aya yakın 

., ._ zaman sürmüt ve ıardiyantarın 

...,..rı dikkatini celbetmeıni,tir. 

il Kaçanların adedi 31 kiti<lir. BuR-
'-rdan 3 ü 15 senelik, 18 i de 7 ve 

lli 1 oenelik mahkümlardır. Mütebaki 

1;;• lıişi adi mevkuflardan ibarettir. 
._ Gene tahkikatın verdiii ilk neti-

'ı oryegöre: 
a Hadiseye hapishane gardiyanla

t f'ının geçenlerde azledilmiş ve yeri

cl-~İne ge!.: •• t~rin de henüz acemiJik 

z •İkasil~ uykuya dalmıı olmaları se-

'felUyet vermiştir. 

y Mevkufların kaçhkları ancak sa

g r.Jıleyin saat alhda anlaıılnuı ve 
~olerhal Müddei umumilik ile Vali 

e Jandarma kumandanhğı haberdar 

S ..ıami,tir. 
d Vali, Müddeiumumi ve Jandar

- kumandanı hadiseyi haber ahr 

Maniıanın etraf kazal1trında alı

nan tertibat da çok 11kıdır. O dere

cede ki yollardan hir kutun uçması 

- bile müsaade olunmıyor, denil
mektedir. 

Mahkümlar ~tılclaro anlqıldık

tan sonra takibe çılcan müfrezeler 
Salihlili izzet ile ( 16) senelilc mah-
k\ımlardan Yörüğü, Kerpiç çukuru 

adını tafıyan mevkide ıörmüşler ve 

yakalamıtlardır. 

Diğer müfrezelerden l»iri de Ge
diz istikametinde iiç ki•inin kayıkla 

karşıya ıeçmek istediklerini haber 

almıılar ve talciplerine kotmuılar

dll'. Üç firarinin kayık bulamadıklan 

ve yüzerek karııya ıeçtikleri n Ha-

ıırcı. mıntakaaında saklandıkları an
ıa,ılmıttır. Bu mmlaka muhasara al-

bna alınmıttır. 

lzmirde işten el 
çektirilenler 

IZMIR, 14 - hkan memurlarm-

4'an Şevket Beye muvakkat- itten 
el çektirilmiıtir. Bir kaç ıün evvel 

İtlen el çelı:tirilen Şefik Bey dr. miid 

Birinci sahifeden geç-en y-azı-İar -

Bir cevap 
(Başı 1 inci sahifede) 

munluğu ile değil, yaratıcı i
lim kafaSI ile mümkün olabilir. 
Yeni cemiyetlerimizin temel
lerini kurarken, eski bir cemi
yeti örnek olarak almak değil, 
yaıayan, yürüyen, teneffüs e
den hakiykatlerin petinden gi
deceğiz. 

Hayır böyle olmadıiını far
zedelim ve Anadoluda bir Fran 
sız demokrasiaini ideal addede 
lim. Böyle bir demokraai bu
ıün var mıdır, yoksa yann mı 
olacaktır? idealimiz bu bile ol· 
sa, ona varmak için en kestir
me yol, inkılipçı ve inzibatlı 
terbiye ve inkitaf metotlarıdır. 

Yüz.de yüz demokrasi, yüz
de yüz terbiye demektir. yalnız 
her kesin okuyup yazma bilme 
ai delil, münakata olunan fikir 
ler için hüküm verecek kadar 
seviye sahibi olması li:ıımdır. 

Hak bir hayale değil, bir ha 
kikate v ... llir. Terbiyesi ile bir
likte yoiturulmayan hak, mev· 
hum bir ıeydir. 

Ne inzıbatsız hürriyet, ne 
terbiyesiz hak: Hürriyetin in
zıbatı cemiyetin şuurlandırılı
şıdıı·; hakkın terbiyesi, binler· 
ce insanın gözü önünde bir mu 
harririn fikirleri ve cümleleri 
tahrif etmeğe ceaaret edilemi
yecek kadar, ahl&k ve kontröl 
tartlannın teeuüs etmesidir. 

Bizde demokrasiden bahse
den demagoğlar1 efkirı umu
miyeyi temsil ettiklMmi söy
leyenlerdir. Eııt çok satan Türk 
gazetesi, o da çıplak kadın, 
küfür ve iakandal bulabilirse, 
on bet bin ıalıJ'cw. Bu Türkiye 
nüfusunun bintle biridir. Ejer 
halk arasında çok dolatan bir 
ıahit, bize milletin ihtiyaçları 
ve istekleri ne oldujundan hah 
aederse, Iatanbulda bir sandal
ya üstüne oturup milletin bin
de birini çıplak kadın, küfür, if
tira ve iıkandal ile eğlendirme 
ie çalıtan bir muharrirden faz. 
la ona inanırım. 

Gitmek iıtedi4i-iz hedefin 
m\inakaşasını hır tarafa bıra
kalım, çünkü bu hedef ne de 
olsa, ancak yükaek bir seviye, 
dütünüş, duyuş ve anlayış sevi 
yeıi olmadıkça varılabilmeei 
imkansızdır; her teyin batında 
ve her ıeyden evvel, umumi 
bir terbiye seferberliği, ve man 
tıki bir organizasyon, Garplı ve 
genç Türkleri saflandırmak la
zımdır. 

Moskova ve İtalyanın gaye
leri başka başkadır: Fakat yeni 
bir müeueaeyi yerleştirmek, İy 
tiyatları değiştirmek, seviyeyi 
artırmak ve yenil~tirmek için 
tuttukları yollar hemen hemen 
birdir. 

işte ben Rusya ve İtalya 
mektuplarında, yeni hareketle
rin bu müşterek metotlarını tet 
kik ettim. 

Türkiye fikir adamları bu 
terbiye ve inki,af metotların
dan bir, varmak İstediğimiz, 
Garbın varmağa çalı,tığı yeni 
nizam aranıılarından iki, istifa 
de etmelidirler. 

50 sene sonra 1881 değil, 
1981 milleti olmağa çalıtalım. 

Falih RIFKI ----··-· ........ ----
Şukrü Kaya bey 

geliyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

yahati İstanbul belediyesinde 
ve yapılacak tebeddülatla ala
kadar olduğu kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Aldığımız malumata göre, 
vali Muhiddin Beyin ihdas edi 
lecek müfetti,i umumilikler . 
den birine tayini mukarrerdir. 
Muhiddin Beyin yerine, latan
bul valiliği için Dahiliye veka
leti müsteıarı Hilmi, vilayetler 
umum müdürü Sabri ve Anka
ra valisi Nevzat Beylerin isim
leri mevzuu bahaolmaktadır. 
Bu zevattan hangisinin tercih 
dileceği bugün Vekil Beyin gel 

· mesinden sonra anlatılacaktır. 
Dünkü nüshamızda kaydet

tiğimiz belediye muavinleri a
rasındaki tebeddülat teeyyüt 
etmektedir. Ancak muavinlik
ler İçin, Cemal ve Süleyman 
Beylerden başka daha iki zat
tan bahsedilmektedir. Bu zeva
tın kim olduiu henüz söylen-

1 Kuponlar 
el esi 

mes-

(Başı 1 inci sahifede) 
amı müteakip Samsun meb'usu 
Zühtü ve Bolu meb'usu İsmail 
Hakkı Beyler and içmi,lerdir. 

Borçlar işi 
Maliye Vekili Mustafa Ab

dulhalik Bey, borlar itinde da
yinler vekillerile yapılmış olan 
müzakeratın neci- akim kal
dığı hakkında müstakil meb'us 
lardan Sım Bey (Kocaeli) ta· 
rafından sorulan suale cevap 
vererek demittir ki: 

"Hamillerin umumi konfe
ransı neticesinde bir delege he
yeti Ankaraya geldi, delegele
rin, mali ve iktuıadi vaziyetimi 
zi yakından tetkik ve mülalea 
etmeleri için her türlü vesika 
ve vasıtaları istifadelerine ar -
zettik. Osmanlı borçlarının, 
Türkiyenin takatile mütenasip 
bir hadde tayini için resmi ve 
hususi müzakerelerde bulun
duk, delegeler bundan sonra av 
det ettiler. Anladığımıza göre 
kat'i bir neticeye varmak için 
kafi salahiyetleri yoktu. Müza 
kerata bu sebeple fasıla gelmiş 
tir. İnkıta yoktur. Zaten keyfi
yetin mü~terek bir tebliğ ile i
ln olunduğu malumdur." 

Maliye Vekili bundan sonra 
28 mayısta bu hususta tarafey
nin müttereken neşrettikleri 
tebliğin metnini okumuştur. 

Vekilin izahatından sonra 
Sırrı Bey ıöz alarak tebliğ net· 
ri kili olmadığını, icra vekille
rinin her yaptıkları itten Mec
lisi haberdar etmeleri icap et: 
tijtlni aöylemit ve dayinler ve
killeri tarafından matbuata ya
pılan beyanatın piyasadaki te
siratından bahsetmi9tir. 

Maliye Vekili buna cevaben 
şimdiye kadar Meclise izah e
dilmiyen bir mesele hatırlama 
dığını ve M. Decloaier'nin be
yanatı ne mahiyette olursa ol
sun imzaladıgı metnin netredi 
len tebliğ ol~unu söylemiı
tir. -

Münakaşalar 
Bundan sonra maarif emin

liklerinin lağvı ile befinci dere 
ceden birinci sınıf maarif mü
fettişleri adedinin ikiden yedi
ye ve altıncı dereceden ikinci 
sınıf maarif müfettitleri adedi
nin altından 12 ye ibliitı hak
kındaki kanun layihasının mü
zakertiine geçilmittir. 

Rasih Bey (Antalya) söz a
larak kanunun birinci madde
sinde maarif müfettitleri ade
dinin tMyidine ait fıkranın kal 
dırılmaaını istemiştir. Rasih 
Bey eminliklerin lağzvı üzeri
ne maarif müdürlüklerinin tak
viyesi zaruri bulunduğunu ve 
burada açıkta kalacaklann ma
arif müdürlüklerine tayin edil
meleri lizımgeldiğini ve teftiş 
teşkilatının artırılmasına lü
zum olmadığını söylemiştir. 

Maarif vekilinin i:zahatı 
Maarif Vekili Esat Bey cevaben 

kanunun teklifindeki sebepleri izah 

ederek maarif eıninlikleri te,kilatı 

lağvedilirken bunlara "it teftit sali

hiyelerinin ipka edildiğini ve bu it
barla kanunun teklif edildiğini söyle 

mit ve ilk tedriıat haricindeki n1ek
teplerin ıenede hiç olmazsa üç defa 

teftite til»i tutulması zaruri bulun
duğunu ve bunu çocuklarnnızın ge~ 

rek erbiye ve tedrisleri gerek ahli.ki 

vaziyetleri noktai nazarıtıdan mü. 
hiın telakki ettiğini ilave eylemit

tir. 

Maarif müdiir'ükleri 
1 smail Kemal Bey (Çorum), eo

kiden teftit vazifesinin maarif mü
dül'lükleri tarafından yapıldığmı i

leri ıürerek maarif müdürlerinin talı 
•iyeıile bu vazaifin onlar tarafından 

yapılmasını teklif etmiş "bu suretle 

hem tasarruf edilmit hem de teftiş 

vazifesi ifa edilmiı olur" demittir. 
Maarif Vekili bu mütaleaya kar,ı 

niaarif müdürlerinin yalnız ilk tah

sile ait olan kunmlar üzerinde teftiş 

te bulunduklar1nı ve bunların yiikw 

•ek tahsil üzerinde tefti~te bulunma 

)arının müşkülitı mucip 

beyan etmİftİr. 

olacaiını 

lbrabim Alaeddin Bey (Sinop). 
marif eminliklerinin ihdaıındaki se

bepleri izah ederek bilahare Ç1karı
hın kanunlarla eminlikl~rden bekle-

nen faidenin ortadan 
~ö lemi ve bunlarm 

kal dmldığ1nı 

müfeıtiıliğe 

Bütçede tasarruf ı 
(Başı 1 inci sahifede) 

diğer dairelere de teşmilini is
temektedirler. 
Başvekil müsteşardan •z 

maaş mı alacak? 
Şimdiye kadar Başvekil meb 

us maatından başka ayda 700, 
lira vekiller de mahiye 400 lira 
makam tahsisatı alırlardı. İcra 
vekilleri heyetinin dün ittihaz 
ettiği karar Meclisçe tasvip edi 
lecek olursa, Baıvekil de dahil 
olduğu halde makam ve meb'uı 
tahsisatı ile beraber ayda an
cak 550 lira alabileceklerdir. 
Bu vaziyete göre Batvekalet 
müsteşarı Ba,vekilden elli lira 
fazla, diğer vekalet müsteıar
ları da vekillerden elli lira nok
san maaş almış olacaklardır. 

Buna mukabil bütçedeki ta
sarı-uf mikdan ise makam tah
sisatlarından senede 27600 lira 
ve otomobillerden de 30-40 bin 
lira kadardır. 

Baıveklilet tezkeresi 
Meclise gelen ve bütçe encü 

menine havale edilen Başveka
let tezkeresinin suretini ehem
miyetine mebni aynen bildiriyo 
rum: 

Bütı;enin sonvaziyetine göre 
ve layihaların hazrrlanan vergi 
tadilatına icap ettirdiği tenzi
lat hesap edildiği halde teva
zün için yedi buçuk milyon ka 
dar bir açık olduğundan Mali
ye vekili heyeti vekileyi haber 
dar etti. Bunun üzerine heyeti 
vekile vaziyeti mütalea eyledi. 
Hiikflmet emin bütçe tevazünü 
kabil olmayacatını yeniden tes 
bit etmhµir. H ükflmet aleUl
mum maıışlarmdan kesilecek 
yüsde beş kazanç vergisinden 
başka bir sebeple maaşata, te
kaüt tahsisatına dokunmaktan 
içtinap etmek lazım geldiği 
kanaatindedir. 

Hükumet teşekkül ederken 
vergilerde ıslahat ve baularm 
da makul tenzilat yapmak ta
ahhüdüne girmiştir. Hükumet 
bu taahhüdü tecil etmeğe dahi 
temayül edemez. Bu emval i
çinde hiikumet mübayaattan, 
inşaattan mütevellit ve muka
veleye merbut taahhüdata kar
şı konulan tahsisat müstesna 
olmak üzere alelumum masraf 
bütçelerinden tenzilat yapma
ğı Büyük Meclise teklif etme
ğe kıırar vermiştir. 

Bir buçuk milyon 
Bu suretle yedi buçuk mil

yon açığın altı milyon küsuru 
temin edilmiş olacaktır. Müte
baki bir buçuk milyon açığın 
ayni suretle mülhai< bütçeler 
üzerinde çalışdarak temım 
mümkün görü/mektedı'r. Şu 
halde geçen sene filen tatbik o 
lunan 230 milyon liralık 930 
bütçesini hükumet 931 senesi 
için 182 milyon teklif etmiş o
lur. lcra vekilleri fevkalade ta
sarruf tedbirleri arasında ikti
darları dahilinde olan en ufak 
imkanı da temin etmek arzusu 
ile Başvekilin ve vekillerin oto 
mobilleriniıı hazfini, Başveki
lin ve vekillerin vekalt tah.~i
satlarımn mütesaviyen 200 li
raya tenzilini kararlaııtırmış
tır. Vekiller haricinde olarak 
devletin mühim makamlarında · 
vazife icabı hulunan otomobil
/erin ipka edilmeleri lazım ol
duğu kanaatinde olduğumuzu 
arzederim efendim. 

Başvekil iSMET -
kalbedilmelerinin iyi neticeler vere

ceğini ili.ve eylemittir . 

Mü/ettifler kadrosu 

Meclis reisi 
(Başı 1 inci sahifede) 

ıair zevat tarafından kartılanmıştır. 

lıtangyonda bir müfreze polis resmi 

ıelim ifa etmiştir. Ki.zrm Pı. tı·en
den indikten sonr8t kefldiıini ıstİk· 
hele gelenlerin ayrı ayn eJlerini sık
mıı ve liman 'irketinin motörünc bi
nerek doğruca Dolmabahçe ıarayına 

gitmiştir. Kazım Pı. liman şirketi, 

müdürü H. -..t: Revle varım ~t ka 
dar huıuıi olarak &'Örüşmüt ve ıir • 

ket hakkında yapılan ıon neşriyat 

dolayıdle Hamdi Beyden izahat al

IDlftlf. 

Kazun Pt. diin kendiıini ıuete
miz namına Haydarpafa iıtaıyonun 

da iıtikbal eden bir muharririmize 

ıu beyanatla bulunmuttur: 

- lstanhula ditlarimi tedavi et

tirmek ve istirahat için seldim. Ai· 

lemi ve çocuklarımı tedavi ~İn Bur

taya gönderecefim. Cuma ıunu 

Ankaraya avdet etmekliğim muhte

meldir. ' 

Meclis reisimiz:, Mecliı faaliyeti 

hakkında ve kadrolar meoelesine 

dair ıu iııahatı vermiıtir: 
. - Yeni bütçe dolay11ile memur 

kadrolarma dair bazı beyecanh ş~yi· 
alar çıkarılıyor. Memurlar müsterih 

olabilirler. Devlet memur adet vr. 
tahsisatında eıası. hiç bir tebeddül 

vuku bulmıyacalct... Yalnız inhisa\' 
idarelerinde bazı tebeddüller olmak

tadır. Memurlar için en salim hal 
çaresi bulunacakbr. Meclis encümen 
)eri vekalet bütçeleri üzerinde aza

mi dikkatle çahtmaktad1rlar. Buıün 
(dün) Mecliste maarif eminlikleri

nin lağvı kanunu müzakere eclile
cektl'r. 

Meclisin tatili 
Umumi bütçe müzakerabna Mec

liıte temmuz iptidasmda haılanabi

leceğini tahmin ediyorum. Bu da a
ym ortalarında ikmal edilecektir. 

Meclis 15 temmuzdan sonra ta-

til edecektir." ,. 
Kizım paJa ıehrimi:ı:de bulun

duklan müddetçe Dolmabahct' sa
rayındaki dairelerinde ikamet ede

ceklerdir. Mütarünileyh dün oaray
dan Beyoğluna gitmişler ve Tokatli
yan otelinde bir müddet iıtirahal et
mitlerdir. 

Emir geçmi geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

teJıırafın metninin o valcit tatbikine 

imkiin bulunamaınıt olmah ki, erte

ıi sabah taat 9,5 ta Belediye mua

vini Talat Bey bu emrin tatbikine 
memur edilmiştir. Talat Bey yanma 

iki polis alarak fabrikaya ıitınit 

set emrini tebliğ etmİ•tİr. Yalnız 

söylenildiiine göre, fabrikanın tem

hir İti saat 12 ye kadar devam et· 

miştİJ'. Gene iddia edildiğine nazaran 
bu müddet zarfmda fabrikada bulu

nanlar bazı ••yayı batka yere çıkar
mak imkMıını bulmuşlardır. 

Fabrikanın seddedildiği ıünün 

ıeceıi nahiye müdürlüğüne bir ih
bar vaki olmuş ve fabrikanın hir am .. 

barile bir odasının temhir edilmedea 

bırakıldığı iddia edilmi,tir. Hakika
t.en ertesi sabah gene hey'et halin
de fabrikaya 1ıidilmif ve temhir e

dilmeyen bir depo bulunmuıtur. 
Meseleyi ihbar "eden Abdullah B. 

hu husuıta diyor ki: 

- Afyon mürekkebatı fabrika11· 

nm kapatıldığmı ititmekle beraber, 

bazı kısımların temhir edilmediğini 

huıuıi bir membadan haber almıt

tım. ihbar ettim. Nitekim ıidildiği 

zaman temhir eclilmemit bir ambar 
dahilinde 132 fıçı afyon mürelıkeba

tı ile muhtelif eezayı kimyeviye bu

lundu. 
Diğer taraftan Eyip naltiye müdü 

rü Nahit Beye de müracaat ettik. 

Mumaileyh dedi ki: 

- V elcilett- ıelen emir üzerine 
Belediye muavini vaııtaıile fal»rika

yı kapalhk. Temhir saat 9,5 tan 

11,5 a kadar devam etmiftir. Unutu
lup temhir edilmeyen ve içinde ec

zayı kimyevye fıçılan bulunan aın

ban da temhir ettik. 

Rasih Bey (Antalya), harcırah 

tahıitatının mevcut müfettiılere bi

le kiifi ıelmediği ve müfettitler kad 

roıuna 11 müfettiş daha ili.ve edil

diği takdirde müfettiılerinin harcı-
Tahsız kalacağı nokasına temas ede Bu müzakereyi müteakip kanun 
rek demiştir ki: "Şu halde y;ıpıla-. li.yiha11 tadil tekliflerile beraber en 

cümene tevdi edilmiıtir. 
mıyacak bir '\1azife ihdas ediyoruz, 

onun için hey'eti cclileden iıtirham 
ediyorum; n1addeyi arzettiğim ıekil 
de tadilen kabul buyursun." 

Maarif Vekili Eoat Bey, müfet

tişleı·İn ifa ettikleri vazifeleri izah 

ederek müfettişliğe tayin edilecek o

lan maarif eminlerinden azami dere 

cede istifade edileceğini söylemiş . 

h ... r. 
Rc\İt Bey (Gaziayıntap), maarif 

eminliklerinden beklenen hizmetle
rin elde edilemediğini söylemiştir. 

Süvari mübaşirler 
Bundan ıonra 1930 mali ıenesi 

bütçesine merbut olup 1931 oenesi 
haziran ve temmuz aylarında mer'i 

olan ( D) cetveline, İşe ba,ladıkları 

ta~ihten itibaren iıtihkakları tesviye 

edilmek üzere kırkar lira ücretli 

750 süvari mübatiri ili.veıi hakkın
dalci kanun müzakere ve kabul edil 

mittir. 
Meclis cumartesi cünü 

calı:ı 

toplana-

Avukatlar 
Kazanç vergisi için 
bugün toplanıyorlar 
Şehrimizde bulunan ~··ukotlar, 

bugün Baroda toplanarak yeni ka• 
zanç vergisi l.\yihasının avuk~tfar<" 

tealllık eden kısmı üzerinde t~tkİ· 

kat yaparak l»una dair olan itiraz
larını hazırlayacaklardu·. 

Öğrendiğimize göre avukatlık 

noktai nazanndan latanbul. fzmjr, 
Ankara birinci sınıf vilityetleiden ad 

dedilmittir. Bu vaayetlerde •vukat• 
lık edenler üç dereceye ayr1lmıttır. 
Birinci derecedekiler senevi 300, i
kinci derecedekiler ıenevi 100, ü

çüncü dereceye dahil olanlar da se

nevi 50 lira maktu verıiye tabi ola
caklard1r. Bundan maada avukatlar 
yazıhanelerinin ıayri safi İradı ıe

nevilerinin ~ ô 50 ai ile ikametaih 
veya sayfiyeleri senevi İradı ıa)·ri 

aafiıinin ,.~ 25 iai verai olarak ver

m•ie mecbur edileceklerdir, 
ikinci sınıf •ili.yetlerdeki avukot 

lara ıelince hunlar dört dereceye 
ayrılmıılardır. Birinci derecedekiler 

senevi 300, ikinciler 100, üçüncüler 
50, dördüncüler 25 lira ver~rekler• 

dir. Avukatların mütaleaaına göra 

kazanç verıileri fİmdİye icada• oldu

ğu gibi kazanç niıbetinde beyatma· 

me usulüne tabi olmalıdır. 
Dijer taraftan avukatlar derece

lerinin tayininde baronun hakem ol
maıını istemektedirler. Avukatların 

mukadderatile yakından alakaclaı o

lan resmi bir müesıeae mevr:ut iken 

avukatlıktan anlamayan lcimıelerin 

derece tayininde eba olamayacakları 

ileri ıürülmekteclir. Buıünl.ü baro 
içtimamın pek hararetli olacağı tah

min olunuyor. 

lbrahim Tali Bey 
ANKARA, 16 - Birinci Umumi 

Müfeıti, lbrahim Tali B. dün bura· 
ya ıelerek dahiliye Vekilile ıörüş

tü. Yakında lstanbula ıidecektir. 

Adanada bir intihar 
Adanadan bildlrildiiine ıöre Ah." 

met İsminde 24 yaılarmJa bir ame

le kar11ile ıeçi-dltl için kendi
aini odaıının tavanına aımış, ölm1 

tür. 

Yeni neırlgat 
Refikspor 

Son Alman mıçlanna ait 
reaimler, Avrupa ve Anadolu 
baberlerile glizel bir ,ekilde 
intişar etmiıtir. 

~lNTiN 
Nasuhi 

Diş macununu 
ve Sefa sürme
si ile kıl pod
rasını her yerde 

arayınız 

Beyoilu Sulh Mahkemeıi 

Hukuk Hakimliğinden: 

ikinci 

Bir mecurun tahliyesinin temin 

için mecur dahilinde bulunan 7 
balyada 39668 ve 78 balyada 396 
kilo (fresi hariçtir) miahtelifülcin 
mar11UI tütünler 1-7-931 tarihine m· 

sadif çar.-ımba ıünü ıaat ondan o 

ikiye kadar Galatada Kemer Altı 

caddetinde 78 nwnaralı depoda açı 
arttırma ile paraya çevrileceğinden 

taliplerin tiitünlaria beher kilosuna 

takdir edilen 788 balyadakinin beher 
kiloıuna 20 para diğer 78 baiyadalıi 

tütünlerin belaer kilosuna (on ili.) 

on be' kurut üzerinden heyeti mec 
muaıının tutarıatlan yüzde on niı 

betinde pey alı.çelerini alarak ye 

ve saati muayyeninde mahallinde h 

zır bulunacak memuruna müracaat 
lan ve daha evvel tlitiinleri ıörm 

ve bf tarzını anlamak iıteyenleri 
Mahkememize müracaat ile 930 1501 
Numaralı doıyeyi tetkik eylemeleri 

ili.n olunur. 

Janderma imall.thaneaindeı 
( 5620 ) adet alell!İnyom 

matra 1 temmuz 931 çar· 
f&mba günü saat 15 te ks
palı zarfla münakasaya ko
nulacaktır. Taliplerin Gedil 
paşada Jandarma imalitha· 
neaine müracaatları ilin ol~ 
nur. 

Jandarma iınalitbaneainden 

( 008 d 
.,.., b:u-

4 ) a et ark~ ~rlriilr 
(14170) adet ekr 1111 
sının kapalı zarf• .. ip r· 
sası 1-7-931 ç~I oıer•ll 
saat 15 te .'Oerunund•"" 
darma ı. mUracaat.. il!!! 
dil k 

................. ... 
e ece tır .iclür: Bürh.
haneden ~ 
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-~sit bir hesap meselesi 
Kilometro başına lastik 

MlSRlFINIZ NE KlDlHDl81 
Kamyonda nakliyat hesaplarınızı yapar~en la.stik ma~r:ıfıııı.Q 

deta benzin masrafına yakın bir yer tultuguna dıkkat ettınız mı? 
Nakliye işinde zararlı çıkmamak için IAstİk .masrafın~ a.sgari 

ereceye indirmeye mecbursunuz. Bunun ~aresı _aca~8; lasti~le -
'n en ucuzunu kullanmak mıdır? Bunu bır dakıka ıçın diiıli
ebilen bir adamın pek sathi görüşlü olduğuna. v~ nakliye -
'lilı:te mutlaka ziyan edeceğine hllkmetrr'~ı, M••-'.:;· " 
Lastik masrafı kuruşla değil, kilometro ile ölçülür. Küçük 

ir hesap yapalım. Yatkın olduğu için tasfiye tarikile elli 
raya bir lastik satın alındığını haber aldınız. Bu lastik üç 
in kilometro dayandı. Bu takdirde o !istik size kilometro 
başına iki kuruşa yakın mal olmuıtur. Dokaan liraya alıp 
•n beş bin kilom~tro iş gördüğünüz bir Gudyir lastiği size 
ıtilometro başına yirmi iki paraya mal olur. Hesabını bilen 
~er kamyon sahibinin daimi bir Gu dyir müıterisi olmasının 
ıebebi budur. 

!oul SNI 
•e"&~"' 
lıicnlttik: l 
eti\dk:ri 

(t.btilCP.nla 
;ıılimtU , 

farınstd.r. 

Eyi ve tam bit sihhat iç~ıı 
muntazam bir haziın liziındır · 
Tatli müleyyin ve taami litif 
olan Eno's "Frııit Salt" size, 
bunu temin, uıideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

··vÜK TA YARE 
Piyangosu 

6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedir 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

en Türk Tayyare cemiyeti merkezi 
her 

aı.;umumisinden: 
ili) 

.,., Bursada müceddeden İllfll edilmekte olan tayyare Ye 
niı-ııinema binasının kalorifer tesisab kapalı zarfla münaka
vmsaya vazedilmiştir. 

ha Türkiye dahilinde bu gibi mümasil büyük bir tesisat yap• 
at-mıı olduklarını vesaikle i.bat edebilen taliplerin yirmi lira 
~mukabilinde proje ve şartnamesini almak üzere tayyare 

erın • 1 1 · kJ'f 
501 cemiyeti merkezi umum~ınue müracaat ey eme en ve te ı -
leri !erini de 18 Haziran 931 tarihine müsadif perıembe günü 

1aat on beşe kadar merkezi umumiye tevdi eylemeleri ilin 

t '\ınur. 
ıltl 'Jc (Re•o'Iİ ili.olar Türk Limited Şirketi) 

om,-;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;:;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;~ 
ar- '" 
a- • Devlet Demiryolları İdaresi ilanları o- ... ______________________ _ 

il ;qtı Devlet Demir yollarında tarife eınııali (6) olacaktır 
Mevcut tarifelerd~ki ücretler ve Haydarpaşa liman ve 

t•htımında tatbik edilen tarifeler değişmemek üzere Ana· 
... dolu - Bağdat ve Adana - Mersin hatlarında halen ( 5) ve 

en '' ~iver Devlet Demiryollarmda (8) olan tarife emsali 1 tem
s- ıouz 931 tarihinden itibaren (6) olacaktır. 

a--

lu 

(Reşm; lla.ıJar Türk Limited Şirlı:eti) 

Eren~öy Kız tisesi Mezunlarının 
16 haz!ran 1931 salı günü saat 14 de mektebe gelmeleri 

rica o'.unur. 

Ali deniz ticaret 
mektebinden: 

Mektebin 932 Mayıs gayesine kadar ihtiyacı o1an et, ek
mek, sade yağ v~ 21 kalem muhtelif erzak ve saire 2-7-931 
tarihine müsanif perşembe günü saat on üçte ilıaleleri ayrı 
ayn icra edilmek iizre müııakasai aleıiyeye vaza:unmuştur. 
Taliplerin teminat! muvakkate makbuzuıu hamilen yevm ve 
saati mezkurda me"ktepie müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracıatları ve şartnamelerin mektepten alınabileceği. 

(Reami ilanlar Türk Limited Şirketi) 

Menemen Beledi
yesi riyasetinden: 

Menemen kasabasının 1/5000 mikyasında 
muntazam haritasile 1/2000 mikyasında ve 
müstakbel p:anın olbaptaki şartnamei fenni
yeye tevfikan tanzimi 15 haziran tarihinden 
itibaren bir ay n1üddetle münakasay 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 malu
mat almak isteyenlerin Menemen belediye 
riyasetine müracaat eylemelri. 

(Reami: llanl3r Tlirk Linıited Şl"keti) 

An.kara şehri içme suyuna 
müteallik münakasa ilanı 

Ankara içme suyu ko
misyonundan: 

1 - A!lkara şehri içme suyu kosunlar su topbma ( kap
taj ) ameliyatı ikmali inşaatı 1 Temmuz 1931 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 16 da Ankarada içıne suyu komis
yonundan ihalei kafiyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usu
lile 1 haziran 1931 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya konulmu1tur. 

2 - Proje, mukavelename şartnamesini ve teklif ve te
minat mektupları nümunelerini görmek ve münakasaya da
hil olabilmek iç:O ne gibi vesaik ibraz etmek lazım geldiğini 
öğrenmek isteyenlerin A'lkara Nafia Vekaleti sular umum 
müdürlüğüne te !:edeli olan on lira mukabilinde evrakını 
almak isteyenlerin de Nafia Vekaleti levazım müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri. 

3 - Bu ameliyat için talipler tarafından vuku bulacak 
teklif mıktarının % 7,S nin teminatı muvakkate o'.arak ya nak.
c!en vezneye yatırılması ve yahut bir banka teminat mektu
bunun itası lazım geleceği 

4 - Ankarade Nafia Vekaleti müsteşarlığına makbuz mu
Iı:abiliQde tevdi oluna,cak teklif mektuplarının halada mezkur 
t Teınmuz 931 tarihine mllsadlf Çarşamba günü saat on al
tıya kadar kabul edileceği ilan olunur. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Selim paşa ne:ı:afet ahırında mevcut tuğlalar bilmüzayede 

satılacağından almak isteyenlerin ihale günü olan 20-6-931 
cumartesi günü saat 14 te daire encümeninde hazır bulun
maları ilan olunur. 

* * * 
Sebze hali meydanında numarasız kantar kulubesi kiraya 

verilmek için açık müzıyedeye konmuştur. Taliplerin şart
nameyi görmek_ için h~r gün l.evazım mü_dür!üğüne .~~zaye
deye girmek içın 19 !ıra temmat akçesıle ıhale gunu olan 
8 temmuz 931 çarşamba günü saat on beşe kadar encüme
ni daimiye müracaatları. (R••<>•i ili"'"' Tfak Limited Şirketi) 

Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinİ7.İ ve kendinizı 
muhafaza ediniz. 

Sinek, tahta kurusu, pire, bit, güve ve emsali haşerat tehlikeli hastalıklar 
tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahahnızı ~der. 

KURUŞA A 
Haşerattan ve hastalıklardan ve iztıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta v" 

tohumlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekisı, Türk amelesi 
ve Türk parasile yapılmış olup daha müe.sir, daha mühlik olduğu gibi yan yarıya ucuzdur. 
Kat'iyyen leke yapmu. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün 
devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, Hastaneler, Hilaliahmer, yatı 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük 
oteller, Yalova kıı.plıca!arı, Bursa hamamları ve bütün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. 

FAYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemletip bayıltmaz. Kat'i al ırak öldürür, 
ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene bet bin bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıyahm ve ecnebi yaldızlı reklamlanna aldırmayalım. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ec :a deposu. 

"WHITE,, Elektrik tarağı 

, ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ Alameti farikasına dikkat 
Şayanı hayret WHITE ELEKTRİK T ARAGI günde bir 

veya iki defa MUNTAZAM AN KULLANINIZ. Bir hafta 
sonra saçlarınız tamamen yeni bir şekil kesbedecehtir. Saç
ların dibinden geçen elektrik cereyanı kökleri canlandırır 

ve yeni saçlar çıkarttırır. Şeraresiz ve tehlikesiz kuvve! 
elektrikiyenin tesiri tahtında saçlarınızın serian parladığını, 

yumuşadığını ve ondüle olmuş bulunduğunu göreceksiniz. 
KEPEKLER ( ki ekseriya saç hastalığını tevlit 

Bakınız ne yapıyor! 

Sıç1arı 
ne kadar pa·lak 

Saçlarınızı Bukle 
yapınız 

Bu tarak 
saçları 

bukle yapıyor 

Ani semereler 

Tarak 
saçları 

çıkartıyor 

eder ) üç günde zail olacak ve muntazaman " WH· 
ITE ,, ELEKTRİK T ARAGINl kullandığınız takdir
de kat'iyen bir daha zuhur etıniyecektir. Kır çal
mış saçlar tabii rengini alacak, dökülmü~ veya sey
rekieşmiş yerler yeniden saçla dolacaktır. Kökleri 
hala mevcut ise ve 

"WHITE ,, Elektrik Tarağı 
muntazamen istimal edilirse köklerin iktiııapı kuv
vet ettiğini ve ~açların mükemmelen çıktığını 
göreceksiniz. 

1,250,000 WHITE Elektrik tarağı 

• 

. fl~ 
·~~ 

Ne acınacak 
hali var .• 

bütün dünyada mevkii istimalde bulunmakta ve "~HITE,.. elek 
binlerce takdiramiz mektuplar elim'zde bulunmak- tb~ıkh ~aralgık~ın 
t d 

ır a.tı ı ı:ı-
a ır. t' ı· ı . ıma ınc;en son 

Sapı derunundaki PİLi, aylarca dayanır ve ye· ra ne güzel 
nisini koymak icap ettikçe ancak 50 kuruşa mal saçlar ... 
olur. 

Satllan ve tecrübesi yapdan 
mahaller: 

Şark Merkez Ecza T.A.Ş. Gılata, Beyoğlu veKadıköy _,. 
Parally ve Behar, Beyoğlu Galatasaray, 
Lazarro Franco mabtumları, Galata Tünel ittisalinde 
Zaman Eczadeposu, İstanbul Bahçe kapı 
Jaffet Ecı:a deposu, Kadıköy 
Sıtlu Eczadeposu, Ankara, Çocuk sarayı caddeai 

$atış Fiatı: 8 1-2 Lira 

"WHITE" dek 
trik tarağının 
üç haftalık 
is ti lllll lin den 
sonra cazip 
saçlar ve da· 
imi ondülh 

yonlar ... 

"WHITE,, ELEKtR1K T ARAGININ tedariki hususunda 
.nüşkilata tesadüf ettiğiniz takdirde Türkiye için deposu bu
lunan istanbul'da Çiçek pazarında Altı Parmak Hanında 1-3 
nurneroda Ebrenstein ve Toledo Efendilere tahriren müra~at 
ediniz. Posta kutusu 296 İstanbıtl, Telefon, 20775 

WHITE ELECTRiC COMB 

Karaköy~ k1:pr!aş~ Ka .lıköy va-1 
pur iskelesi cihetindeki 

GiŞEYi 
Tayyare Piyango biletleri 
şurelile iıletmeğe talip olanların 20 
Haziran 31 tarihine kadar lstanbul 
Esnaf Bankasına müracaatları. 

NAZARIDIKKATE! 
Muhasebe ebli - vukufu, muha

bir ve Türkçe, Almanca ve Franıız
ca lisanlarında mütercim. Yirmi se· 
nelik tecrübesi vardD", Vaz'iyeti is
lah etmek arzusundadır. Alakadara 
nın V. S. rumuzile lstanbul ı76 

posta kutusu adresine tahriren mü
racaatlar1. 

Jandarma imalathanesi mii 
dürlüğünden: 

Mersinde 5 No. lu Jandllr 
ma mektebince münakilsayı 

konulan (162000) (18()000 

okka ekmeğin ihalesi 117/93 

tarih ve çarşamba günü saa 

9 da yapılacağından teminat 

larile beraber mezkür mek 

tepieki komisyona ve şartna 

meyi öğrenmek istiyenlerin d 

bu mektep müdürlüğJne mü 
racaaHarL 
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Tavilzade vapurları 
Muntazam AYVALIK postası 

. ...._ v~~~~!!1p~r! ~· -- - - şembe akşamı 
saat 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu , Çanakkale , 
Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalıia 
azimet ve avdet edecektir. 

Y o!cu bileti vapurda da 
verilir'. Adres: Yemişte Ta
vilzade biraderler. 

Telefon İstanbul 2210 

KARADENİZ POSTASI 

ERZ~R~M 16 v:::;:n 
SALI 

günü tam saat 17de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye , Ordu , Giresun , 
Trabzon ve Rize) iskelele
rine azimet ve avdette 
ayni iskelelerle. ( Sürmene 
ve Of )a uğrayacaktır. 

T afıilit için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515 

Vücudünüzü terden 
muhafaza için 

Kullanınız. 
• 

ı ı:; ı:;ı r.; 

bUyUk Fırsat -~ GörUlmemlş 
, • ... -~ IJf ,. 

._\ ~ ••• ~-:: ••• :~' .... 4 • • _. '.r,.;.': 
' ' •~r 

Galata'da Karaköy fırını sıra•~nda bUyUk mahallebici üstünde klln 1 . 
·11 

• 'I 
I' 

BOyUk Elbise Fabrikası 
Ticaret odasının mUsaadel mahsusa•• He yalnız 30 Hazirana kader 

Gayet mühim O 
stoklarını 

TENZİLATLA 
SATMAKTADIR k 

Muhterem halkımızın enzarı istifadesine vaz'eylediOi bazı malların fiatlarn N 

•5 Ura tıınıetinde iken 9 lira 
15-18 

" " " ~ '~ 

lqtliz Ga~ar in Erkek elbiseleri 

PodOsOm Kadın muşambalan 

~evrllebUir Erkek muşambaları 18 

" " " 10112 " 
i 

MuMelil knına,lardın Kadın pardesüleri 1e-11 ,, ,, 
~!:t iç: Trençkot pardesüleri 
kauçuklu 

20 

" " 

"10 
" 12 

" 
,, 

o 
a 
t 
ıs 

m 
n 

ey 
ur 
nl 11 ~evrlle~illr Kadın muşambaları 

• 
18-19 

• ' 
•• ,, " 1 

EKSELSIOR müdüriyeti, muhterem halkımızı bu görülmemi~ 
fırsattan istifadeye davet eder 

Bartın muntazam 
lüks ve sür'at postası 

Asri her türlü techi:ı:atı 

haiz birinci ve ikinci kama
raları ve güverte yolcularına 
mahıus mahfuz mahalleri ve 
ayrıca lükı kamaraları havi 

ran 931 Çarşamba gü· 

nünden itibaren saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından harehetle 
Ereğli , Zenguldak , Bartın , 
Amasra, Kuruca Şile ve Ci
de'ye bir gecede azimet ve 
avdette aynı iskelelere uğ

rayarak cumarteııl sabahı İs-
tanbul'a gelecektir. 

Vapurda ehven fiatla mü· 

kemmel büfe ve yeme!t var
' dır. Fazla tafsilat için Gala

ta'da Küçök rıhtım hanında 

idarehaneye müracaat. Tele· 
• 

fon Beyoğlu 913 

!' ______ ,., 
Seyrisefain 
Merkeı aceatası; Galata 

Kllprllbqı B. 2362, JUbe 
acenteli: Sirkecide Mlihllr· 
darıade haaı 22740 

12,216 kilo üstübü, 15000 
adet çalı süpürgesi, 300 
kilo amyant fitili, 300 adet 
tel tomar fırçası, 200 kilo 
komando, 300 kilo ispavlo, 
300 adet maa makine te· 
neke gaz lambası, 500 a
det sustalı yağ ibriğine 

verilen fiatlar haddi itidalde 
giSrlllmediğinden münaka· 
salar 21 haziran 931 tari
hine temdit edilmiştir. 

lsteldilerin o gün saat 
16 da levazım münakasa 
heyetine ı;ıe!m ~leri. 

DOYÇE LEV ANT LİNıYE 
Hamburg, Brem, Anvers, 

Istanbul ve Babrisiyah ara
sında azimet ve avdet 
muntazam postası: Ham
burg, Brem, Stetin, Anvers 
ve Roterdamdan limanımı
za muvasalatı beklenen 
vapurlar: 

SMYRNA vapı.ru 19 
hazirana doğru 

DERlND JE vapuru 21 
hazirana doğru 

ANGORA vapuru22ha
zirana doğru 

MOREA vapuru 30 ha
zirana doğru 

Bu ·&az, Varna, Köstence, 
Kalas ve lbrail için !ima· 
nımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
ANGORA vapuru 22-23 

ba:ı:iranda tahmilde 
GERNİS vapuru 2 - 4 

temmuzda tahınilde 
Yakında Batum için hare

ket edecek vapurlar 
ALBANIA vapuru 9-11 

temmuzda tahmilde -·-Hamburg, Brem, Anvers, 
Roterdam ve Dançig için 
yakında limanımızdan ha. 

reket edecek vapurlar: 
SMYRNA vapuru 19.24 

haziranda tahmilde 
AKKA vapuru 25 - 27 

haziranda tahmilde 
TINOS vapuru 29 - 30 

haziranda tahmilde 
Fazla tafsilat için Gala

tada Ovakimyan hanında 
kain umumi acenteliğine 
müracaat. 
Telefon: Beyo~lu 641- 674 

Kadıköy 1 cra Dairesinde.,: 

Hatice hanıma borçlu Gaib Mu· 
rat efendinin mahcuz hane eşyası 

27-6-931 tarihine tesadüf ed~ı. cü
martesi ı-ünü saat 0;n üç buç.uktan 
itibaren htanbulda kapalı ÇN"tıdn 

şehir emaneti müzayede mahallinde 
satılacağından tellaliye ve ih~le pul 
bedelleri müıteriıine ait olmak iizee 
re talip olanların yevmü mezkUrda 
o sa.attan itibaren hazır bulunacak 
memura müracaat eyleıneleri il5.n o~ 

lunuı 

e• 

akıf akar ar 
dü_tlüğünden: 

mu-

On altı ay dört gün müddetle icar ıçm 
Müzayedeye vazolunacak emlik 

Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın birinci katında ve 
elyevm ziraat bankasının tahtı işgalinde olan 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 No. lu odalar, 

Müddeti icar: 1-6-931 tarihinden 5-10-932 tarihine 
kadardır. 

Mebdei icar: eski müstecir için akdi sa.bıkın hit~mı yeni 
müstecir için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede 16 haziran 931 deı{ 7 temmuz 931 
salı günü. 

Balada muharrer emlik kiraya verileceğinden müzayedeye 
v azolanmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 
on dört buçuğuna k.ıdar şartnameyi okumak ve teminab 
muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İstan
bul Evkaf müdür;üğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müra
caatları ilan oluour. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümıt almak iıteyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına m"fracaat ederek ecri 
misil raporlannı görebilirler. <R .. mi llinlor Türk Limited Şi•hti) 

I 

t Adliye v~kaleti hukuk işleri mü-
dürlüğünden: 

1 

Senede 3200 lira kadar varidatı olan Alaşehirde Noterlik 
tesis edilmiştir. İmtihansız tay:n şartlannı haiz taliplerin bir 
ay içinde Adliye vekaletine müracaatları. 

(Re•mİ Hknlar TU .. k L•mited Şi1·keli) 

Jandarma İmalathanesi Müdürlüğünden: 
Giresunda 2 No. lu Jandarma mektebi müdürlüğüne! mü

nakasa ile satın alınacak, cins ve mıktarı a,ağıda yazılı on 
Uç kalem hububat ve yaş sebzenin ihalesi 18 haziran 931 
perşembe günli yapılacağından taliplerin yevmi münakasada 
mezkür mektepteki satın alma koı.'isyonuna müracaatları. 

Kilo Cinsi 
3500 Patlican 
2500 Kırmızı domates 
2000 Sakız kabağı 
5000 Tar.e fasulya 
1700 Erimiş sade yağ 

140000 Me,ekayin veyahut çinar odunu 
3000 Kuru üzüm 

14700 Arpa ' 
6600 Saman 
9882 Ot 
1500 Pirinç 
1500 Mercimek 
1500 Kurı• fasulv" (Reami Jliınl.-r Türlı Lin.1it"1 Şirketi) 

Milyonlarca kişi tarafından 
kemali zevk ve memn ni

yetle kullanılmaktadır. 

ISTANBUL ViLA YETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI o 

L.. ..................................................................................... -Jm 
1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükümet bütJh · 

)erine müteallik borçlarla Milli Hükümetin zamanına n 
bütçe ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakl ~I 
1513 No. hı kanun mucibince Şubat 930 nihayetine kaJu 
müracaatla müracaat vesikası almııtlardır. Tayin edilen ~ç 
müracaat müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tahıb 
kuk eden bu gibi borçların alaeakbları için 1-4-931 tarihık 
den iribaren bu kere kabul edilen 1783 numerolu kadet 
mucibince altı ay daha müracaat müddeti tayin olunmuşti" 
Eyrü'. 930 nihayetine kadar hitama erecek olan hu altı 
müddet zarfında alakadaraıun mahal ikameti itibarile tıh 
olduhları en büyük mal memuruna ba istida müracaat ecjfı 
rek müracaat vesikası almaları Jilum olunur. fi 

4R .. m1 llinlar Türk Limitf'd Şirk 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ l 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme ı 
sinden: Tamamen kıymeti muhammi 
nesi:: 9000 

Müzayede tarihi: ıs Temmuz 1 
Cumartesi ıaat 10 c.Jata'da tram
~ay caddesinde Kemank•t Kara 
Muıtala Pqa mahalleainin Yülcaek 
Kaldırım caddeainde ll.f.112 numc 
rolu dükkanın 120 sehlın itibarile 5 1 

sehminin dörtte t-ıir bisseai. 
Galata'da Kemanlı:q Kara Muıta İ 

fa Paşa mahallesini.n Yükıek Kaldı 
nm caddesinde atik 122 ve 114 nu
merolarla mürakkam lı:ereıteci MH 

Kimyaker 

Dr. Cavat T ahsi e 
Mide, Barsak, Karaciğ 

Böbrek, Mesane, İdrar y e 
lu, Uremi, Zafiyet, Şeke 
Kum ve akamet hastalı 1 
larınıD kat'i teıhiıleri iç 
İdrar, Kan ve Kazurat v k 
sairenln tahlillerini yapa'\ 
Divanyolu, Biçki Y ~rd1\ 

:ıltında, Tel. 23334, ll'tt 

marcı elyevm lı:a•ap ve şapkacı dük- 8ün balada 8öıterilmit bul%du 
kanı havaaile derununda Salaf Miı- dan mezkur ıs-7-931 cuma•ıesi 
marcı mağazasının ancak bir adet nü saat 10 da Sultan Ahmet A 
simarcı gediğinden münkalip diikka. ~arayında ikinci Ticaret M~hke 
mn 120 ıehim itibarile S hiııeainin sinin iflas odasında 58tılaca~tıı·. 
dörtte biri. l ı ait . şbu 8ayri mcnku • artı 

tartnamesi 7-7-931 Sah riİ1tün 
Müflis Hristo Foskolo'ya pederı 

itibaren F o•kolo jflas ına&aıınca 
1 müteveffa Foskolodan intikal eden . çıkt 

kesin 8Örebilmesi içın a •r. F 
balada ismi muharrer gayri. menku- ifJ" 
1.. bal" d ·· "ld" • · h"l ··r malumat isteyenler · •• illa a un a a gosterı ıgı veç ı e mu - .. .d. /\rtırn.. . 
. • . . . .. muracaat etmeh •~· .• ,,)'a ı 
lıse ısabet eden hıssesı ıflas masası .. d yedi b • 

. . .. . rt:\k edecckJer yuı e \lç.u,. 
tarafından ıcra ıflaı kanunu mncı- . _ bı.ı.rdurl· 
. . 1 n11nat vcrınege rnec ar. 

bınce açık artırma suretrle SRhlaca~ ................. . 
1 ğından ve artırmanın yapılaca&• ··M·~·~;~İ .. ;ÜdÜ0

r: Bürhan;d 


