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• F. Meclis grupu heyeti vekilenin tahsisatının tenziline 
e otomobillerin kaldırılmasına dair kararını kabul etmedi 
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--et Pş. hükumetinin F. grupunda verilen kara~lar Balya 1 Bütçe encümeni reisinin ~·y:natı 

bütçe siyaseti içtimada ismet Pş. ta- kara aydın Maaşlara, tekaudıye-
killerin tahsisat ve otomobilleri rafından izahat verildi Şir~et -;kr;;~ faa- lere dokunulmayacak 

. lıy~te geçıyor 
NKARA, ı 6 (Telefonla - milyonluk bir bütçe en besıt ve H .. k" ti• t h • t) t •ı• 
uharririmizden)- lsmet iptidat ihtiyaçlarıruızı kapama. U Ume D 8 SJSa arJDID enzl 1 
hük\imetinin muayyen, ğa kafi gelmezken, bu miktarı h kk d ki k k b ) d• d• 

bir bütçe politikası var- içinde bulun~uğ~muz aene i~in a ın a ararı a u e ıme 1 
u politikanın ana hatları 180 milyona ıncİırmek pek ehm 

en şöyle izah olunabilir: bir zarurettir. Bu yola kat'i bir 

Bütçede azami tasarruf 
aslı bir şıardır, ancak ta
fun hududu idare makine

felce uğratacak bir radde
"'türülemez. 

Nazari ve hayali değil, 
i ve emin bir bütçe teva
olmadan memleketin ida 
abil değildir ; ciddi bir hü 
t idaresinde idarei masla
istemi yer bulamaz. 

Kazanç vergisi müstes
mak üzere memur maaşla
n ve tekaüt tahsisatından 

ey kesmek doğru değildir; 
urlardan vazife istemek i
nları ikdar etmek lazım-

- Bazı vergilerde islahat, 
annda da mutedil tenzilat 
ak mukarrerdir: bu, hem 

ihtiyacın teıiri altında gidiyo
ruz. Verimi olan maaraf bütçe
sini ualtmak değil, çoğaltmıı.
ğa mecbur olduğumuzu unut
mamaliyız. Tasarruflar mem
leketin inkitafından, imarından 
fedakarlık etmek şekline girin
ce tasarruf değil, hakiki israf 
olur. Onun için birkaç mektebi 
kapamak, birkaç hastahane in
şaatını geri bırakmak, yol ve 
şimendifer inşaatı faaliyetini 
azaltmak yolundaki tasarrufla
rı yüre~imiz yanarak karşıla
malıyız. 

Hükumet bütçede tevazünü 
temin için aldığı tedbirleri, ta
savvur ettiği islahatı Millet 
Meclisine arz ve izah eden bir 
tezkeresinde diyor ki: 

Başvekil tasarrufa yardım gayesile hareket 
ediltl;Q-ini vazıhan ifade eylemiştir 

Bey arasında şiddetli münakatalar 
da olmuıtur. Umumun ittifak elliği 
nokta bu karar1n lüzunııuzluğu idi. 

ismet Pş. kürside 
hmet Paıa bu münakaıaları mü

teakıp küuüyü iıııal ederek hüku
metin tasarruf münaıebetile ittiha.ı 

ettiği kararlar1n mahiyetini tahlil 
ederek fırka arkadatlannı temin et
mit ve hüklimetin verdiği bu son ka
rarın bir infial neticeıi olmftdığını. 
bilakis tasarrufa yardım gayesile ha 
rekct edildiğini vazıhan ifade eyle
mittir. Fırka ırrupu hükumetin ka
ranm reddetmittir, 

Karar ·• 
ANKARA 16 (A.A.) - C. H . F. 

meclis grupu bugün 10,30 da Tekir 
dallı meb'uıu Cemil Beyin riyaaetin 

Dünk li i çtJr. :ıa rıya ... t t ~d~n de içtima ehniıtir. Ruznamede Kaı-

CEMfL. BEY tamoni meb'uıu Hasan Fehmi Beyin 

ANKARA, 16 (Telefon) -
Bundan bir müddet evvel kur
fUn piyasasının fevkalade düt
meainden dol~ vaziyeti ıanı
larak kapanan Balya Kara Ay
din tirketi, madenleri bu kere 
merkezlerinin kararile, yalnız 
ihzari ameliyatta bulunmak ve 
satılabilecek kadar iıtihs•I yap 
mak üzere eski kadrosu ile fa
aliyete gececeğini hük\imete 
bildirmittir. --------Doktorlar ve 
Kazanç vergisi 

-·-
Beyanname usulü 

• • 
nıçın 

tadil edildi? 

•rurettir hem de fırka ve 
hükUmeti tarafından mil

vadedilmiştir ve mevzuu 
tadilat kanuniyet keape

~lınez derhal tatbik edile-

"Bundan maada hey'eti veki
le fevkalade tasarruf tedbirleri 
arasında iktidarları dahilinde 
olan en ufak bir imkanı da te
min etmek arzuaile Baıvekilin 
ve Vekillerin otomobillerinin 
hazfini ve Başvekilin ve Vekil
leirn Vekalet tahsiaatlarırun 
mütesaviyen 200 liarya tenzili
ni kararlaştırdı. Diğer makam
larda vuife icabı bulunan oto
mobillerin ipka edilmeleri el
zem olduğu kanaatınr de arze

ANKARA 16 (Telefonla) - C. , ll•b~t vek~letinin ormanlar baJ.lun- ·~~~< 
H F M li b bah 

da r ııualı vardı. Bu sı.ı le Jktısat 1 ı ~·"'' ;~;E< • • ec i grupu u sa aaat 

- Mübayaa ve inşaattan 
evellit ve mukavelelerile 
'1üt edilen tahsisatı routla
ıütçeye koymak ve her şeye 
~n tediyatın intizamına 
·ı·memek lazımdır. 

lıe yok ki İsmet Paşa hü
. nin bütçe politikasını i
, bu esaalara aklı başın 
~atanda§ taraftar olur. 

-'ilin bugünkü vaziyeti ise 
r: Vergi tadilatının icap 
diği tenzilat hesap edildik 
onra açık miktarı yedi bu-
milyonu buluyor; onun i
hükumet mutlak tevazünü 
in için alelumum masraf 
elerinde tenzilat yapmayı 

Ji.ik Meclise teklif etmiştir. 
~çığın ise mülhak bütçeler 
"1 nde çalış ılarak temini 

kündür; bu imkanın ko
h~kla bulunacağına gerek hü 
det ve gerek bütçe encüme
t nidir. 

1 U münasebetle tasarruf 
t~umunun bazı vatandaşlar 
ıjfından yanlış telakki edil
ri esefle ifade etmek mec

ı..r,etindeyiz. Herkesin bilme 
ıımdır ki "hükfuııetçe fU
r milyon tasarruf edilmif-

• demek geçen sene İsraf e
l ekte olan şukadar milyo-

bu sene tasarruf edilmesi 
· ek değildir. Yapılan tasar
e rın çoğu memleket ihtiyaç 

1 
dan bir çoğunun kııılmau, 
leketteki imar ve inkitafm 

ç en durdurulmaaı ıuretile 
v kkuk ettirilmittir. 

~~u it!barla bu nevi tasarruf
-, ıevınmek değil, acınmak 

ıjıllfbdır. Bir sene evvel 220 

der." 
Şüphe yok ki hükumetin bu 

kararı çok necip bir feragat hiı 
sine delalet eder. Ancak içinde 
bulunduğumuz vaziyette ciddi 
bir tedbir sayılamaz. V eki ile
rin otomobillerini hazfetmekle 
temin edilecek tasarruf mikta
rı kırk elli bin lira kadar birşey 
tutuyor. Buna mukabil işlerin 

cereyanına yapacağı tesirin za 
rarlan hesap edilebilir. Bun
dan ba9ka bir çok makamlar i
çin otomobilin lüzumu olduğu
na kani olduktan sonra, bu lü
zum ve zarureti Vekiller için 
varit görmemek doğru bir şey 
olmaz. Yaşayışlarını, hususi 
hayat ve maişetlerini herkesin 
çok yakıııdan bildiği İsmet Pa 
ta ve arkadaşları, memlekete 
böyle bir feragat misali göste•· 
mekten müstağnidirler. 

Bu mesele fırka grupunun 
bugünkü içtimaında mevzuu 
bahis oldu. Grupun bazı muh
terem azası tasarruf zaruretini 
bukadar izam etmenin doğru 
olmadığını esaslı delillere ve 
rakamlara istinat ettirerek an 
!attılar. Nihayet grup azaaı 
tam bir ittifak ile hük\imet aza 
sının tahsisatı ve otomobilleri 
hakkındaki karar ve teklifin 
gayri varit sayılmasını karar
lattırdılar. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

• •• •• ars cıvarına uç gun-
en beri kar yağıyor 

; araret nakıs on dereceye düştü 
a :.ASK?F, 16 (Kars ciYarında bir kasaba) Hususi - Üç .: ;t berı kar yağıyor. F.vlerde sobalar lrnruldu. Paltoları giy 

araret nakıs on drrecPdir. Rağıp 

on buçukta toplandı. Kereate ithali ~ekili Mustafa Şeref Bey cevap ver 

meseleıi hakkında lktısat vekilinin mit ve bu izahat kafi ıörülmüıtür. 
İzalıatıru müteakıp Gümüth~ne meb Biıahara vekaletlere ait makam o
usu Haaan Fehmi Bey heyeti veki... tomobillerinin kuJlanılmam11eı ve ma 

lenin tahıiaatınr tenzil ve otomobil- kam tahıisatının da nıııflarının ten

lerin hazfına dair olan kararını mev- 7iifhakkındaki heyeti vekile karan 

a:uu b.~hsedcrek, hu kararın doğru mevzuu bahlı ve müzakere edilmiı
olınadıiını, halliı halen mer'i kanu , tir. 

nu İptal malıiyetindc bulunduğunu 

aöylemiftir . 

Azaların mütalealarr 
Bir çok azalar ayni mevzu etra

fında mütalealarını ıerdetmiıler ve 
bu ımıda Rasih Beyle Yusuf Akçora 

Binnetice vesaiti nakliye -ve ma

kam tahıisatlarının 11rf hizmete ai-

diyeti e•a11 kabul edilerek me~kur 

heyeti vekile kararının reddi karar 

laıbnlmış 13,30 da celaeye nihayet 
verilmiştir. 

~·~.- ~~~~~~...---~~~~~~~~~ 

Vali Muhiddin B. dün 
Ankaradan geld. 

Müfettişi Umumiliğe tayininin 
mevzuu bahso!madığını söylüyor 

Belediye memurları arasında tebeddülat var mı? 

Muhiddin B. muavin Fazlı 
B.lebirlikte Haydarpaşada 

!stanbul valiıi Muhiddin B. 
dün sabahki ekspresle Ankara
dan gelmiştir . 

Muhiddin B. öğleden evvel 
vilayette iki saat kadar meşgul 
olmuş ve sonra istirahat için 
evine gitmiştir. Muhiddin B. 
muhtelif meseleler hakkında 
gazetecilere şu beyanatta bu
lunmuş tur: 

- Alacttin Cemil Beyin me
bus olmaması için propaganda 

yaptığım hakkında bana atfedi 
len sözler ayıp şeylerdir. Çün
kü, bu, benden ziyade münte
hibi sanilerin hakkına taalluk 
eden bir meseledir. Ben nasıl 
olu, da onların kanaat ve vic
danları üzerinde nafiz olabili
rim? 

Bu kabilden havadisler yazı 
lırken sorulmalı; teemmül edil 
meli, ondan sonra yazılmalıdır. 
AJelamya yazı yazılması doğru 
değildir. 

Terkos meselesi, benim iza
hat vermeme hacet görülmiye
cek şekilde tavazzuh etmiştir. 

Memurin maaşat ve kadro
larında yapılacak bir tebeddül 
yoktur. Belediye ve idarei hu
susiye bütçesi tetkik edilerek 
esaslı bir tadile maruz kalma
dan intaç edilmiştir. 

Benim müfettişi umumi ola
cağım ise mevzuu bahis değil
dir . 

Sinemaların maktuiyete rap 
h yazılmıştı. Bu mesele bir ka
nun meselesidir." 

Hiıkilrnttlr tenw.!ı.ta bulunan 

Dr. f'AHREDDfN KERiM B. 

ANKARA 16 (Telefonla)- Dol< 
torlar namına selen heyet buraıda 
temaslarına başladı. Doktorlar ka
zanç verııi•i layihaaında haklarınd11 
eski beyanname usulünün muhafaza 
sını istemektedirler. 

Halbuki mezkur layiha iktııat en
cumcninde tetkik edilirken salibi-
yctlar zevat doktorların bu beyan
name uaulünde kendilerinden bekle-
nen d'urüıt hareketten ayrıldıklarını 
bir çok tarunmıt dol..torların sene

lik kazançlarını 200 - 300 lira ola
rak göserdiklerini, bu vaziyet karşı
sında beyann..'lme usulünün tadl!:.ün 
:oaruri bulunduğunu ifade ctınitler
dir. -------
Gazi Hz.nin izmirde 
rekzedilecek heykelleri 
iZMİR 16 A.A.) - lzmirde 

birinci kordonda rekzedilmek 
üzere M. Knoanik t•rafından 
Romada yapılmakta olan Gazi 
Hazretlerinin heykelini tetkik 
için teşekkül eden heyet cumar 
tesi günü ltalyaya gidecektir. 
perşembe güniı Istanbuldan ge 
lecek olan heykehraşlanmız
dan İhsan Bey de bu h~yete il
tihak edecektir. 

Muhafız gücü bisiklet
çileri 

ARDIHAN, 16 (A.A.) -
Muhafız Gücü biskletlileri dün 
saat 18,15 te Ardıhana muva
aalat ettileı·. Bisikletliler Kan
Ardıhan arasında son ve en u
zun merhaleyi yağmur kar ve 
tipi olmasına rağmen 'katede
rek programlarını ikmal etmiş 
lerdır. Sporcular, vaktin geç ve 
havanın kapalı olmasına rağ
men hükumet erkanı ile hudut 
taburu kumandanı ve zabitanı 
ve bir halk kitlesi tarafından 
karşılanmıştır. Hükıimet mer
kezinin sporcularına gösterilen 
alaka ve samimiyet pek yüksek 
tir. 

Sporcular yar n Erzurum ta
rikile avdet edeceklerdir. 

Varidat bütçesi 182 milyon lira 
üzerinden tab' a verildi 

Sayım, arazi, miras ve intikal vergileri layiha· 
sının tetkikah bitirildi ve Meclise verildi 

ANKARA 16 (Telefonla) - Ma
liye encümeni sayım verslıi liylhası 
Üzerinde tetkikatını ikmal ebnlt
tir. Encümen, iktıaat encümeninde 
liyihaya ilave edilen bir çift koıum 
hay't'anı olanların vergiden iatiınaır-
na dair olan hükmün sui Ntimallere 

yol açar düıüncesile kabul ebnemİJ 
ve buna mukabil vergi niıbetlerinde 
bazı tenzilat yapmıştır. 

Hagvanltırdon alınacak 
vergi 

Bu tadilata ııöre mandadan alına 
cak verııi mikdarı bu sene için yüz 
elliye ve 932 senesinden itibaren de 
125 kuruta, sığır doksan beşe, ko
yun ve kıl keçi, 932 senesinden iti
baren tatbik edilmek üzere elliye, 
domuz iki yüze tenzil edilmiştir. 
Deve için liyihadaki verııi mikdarı 

i•e aynen ipka edilmiştir. Bütçe tnc4meni reisi Hasaı, 

D . 1 ·1ı l Fehmi 8. (Gümüşlıane) 
ıger ayı a tır 1 

E..cümen bu layihayı ela bütçe en edecektir. Bu ıuretle miillrak butç.-. 
cümenine tevdi"ebnekle altı vergi !erle birlikte 931 manaf bütçe.inin 
liiyihaıı üzerinde ihtisaı encümenle tetkikatı nihayet tenıırıu:ıı lıaftuına 
rinin tetkikatı ikmal edilmiı oluyor. kadar encümende ikmal edllebilecd 
Bütçe encümeni ise arazi ve bina tir .. 
İratları veraisi ile miras ve intikal 
ve muamele vera-i laiyihaları üzerin
de müzakerat. ikmal etmiı ve layi
haları heyeti umumiyeye aevketmi, 
tir. Encümen kendiıine henüz henüz 
ııelen kazanç ve aayım layihaları ü
zerinde tetkikatını kısa bir zıunan 
zarfında ikmal edecektir. 

,Varidat bütçesi 
931 bütçesi Üzerinde tetkikat. ik

mal ederek matbaaya tab'a veren ve 

yeni bütçeyi geçen ıeneki bütçeye 
nisbetle lurk milyon tenzilatla yani 
182 milyon lira olarak bailayan büt 
çe encümeni gelecek hafta içinde 
931 masraf bütçesini tetkike devam 

Masraf büt~si fle osmtınlı 
borçları 

Maaraf bütçeainde temini unıri 
görülen bir mikclar daha tasarruf 
tan hükümet encümene teıhlllt söa
terdilinden bütçede tevazünü temin 
imkanı haal olmuıtur. Hükümetin 
Mecliıe teklif ettiii maaraf bütçeıi
ne Osmanlı borçları için konmut bu
lunan S milyon iki yüz bin lira lalı. 
ıisat encümence İpka edilecelotir. 
Hükumet bu parayı ıene zaıfmda 

Oımanh bankaaına yatmp yatırına. 
ması meseleai İse müzakeratm bun 

(Devamı 2 inci sahifede ) 

Avukatlar meclisi 
dün toplandı 

Vergiye itiraz eden avukatların 
talepleri üzerinde karar verilemedi 

Yeni kazanç liyihaaının a- ı Dünkü inzıbat mecliıi içtimaın 
vukatlara tealluk eden kıımı et da aza tarafından kazanç ver
rafında vaki itirazları tetkik et- giıi etrafında ileri sürülen mü
mek üzre azadan 110 imza ile talealar tetkik edilmittir. Baro 
verilen bir takrir üzerine Baro azası mütalea ve noktai nazar
hey' eti umumiyesi içtimaa da- !arını daha evvelce tahriri ola
vet edilmişti. Ancak hey'eti U· =~.~~~~~at meclisine tevdi et
mumiyenin içtimaı bazı eşkale 
t b. ld • d · · .. Dünkü içtima oldukça ha-
a ı o ugun an ışın mustace· ti' 1 f"k' 1 d . . .. .. .. . rare ı o muş ve ı ır er e taa-

blıytetı dul~u.n~le~e~ sadece ınzı- , ruzlar görülmüt ve geç vakte 
a mec ısının ıçtımaa daveti k d d ed . b a ar evam en ınzı at mec-

muv~f'.k görülmüş ve inzıbat !isinde kat'i bir karar verilemi-
n_ıeclısı dün akşam Baro daire- yer ek keyfiyetin hey' eti umu
sınde toplanarak geç vakte ka- miyeye arzı muvafık cör" l ·· 
--' .. k b 1 " u muş <>ar muza eratta u unrtıuştur. tür. 



lt/o: 35 Yazan: M. Yavuz 

Hüsrevi getirirsen ... 
Ne sana, ne de Klio'ya hiç bir 

fenalık yapmayacağım 
- Fakat, Hüuev onu sevi

yor .. Ve bu aşkı Hüsrev'de sen 
yarattrn, Zamora ! Bunu inkar 
etme! Hüsrev, bir kadını, ko
lay kolay sevemezdi •• O, mem· 
leketine, vazifesine daha çok 
aşık bir erkekti .. Onun sarsıl
maz iman ve İradesini sea za
iflattın, Zamora ! Sen ne bileği 
bükülmez ve sırtı yere gelmez 
pehlivanların mukavemetini 
kİrmış, kuvvetten dü,ürmüş
sündür, Zamora! Hüsrev'e ne 
kuvvetli bir sihir yaptın ki, za
vallı kahraman, şimdi iradesi% 
bir esir gibi, Klio,nun göğsüne 
düşmüştür!. 

Zamora dumanı kesti: 
-Peki .• söz veriyorum •• Bana 

ve (Klio) ya bir fenalık yapmı 
yacağına yemin edersen, Hüs
rev'i onun göğsiinden ayırıp se 
nin kucağına göndereceğim. 

Leyla söz verdi: 
- Hüsrev'i bir kaç gün zar

fında benim ayağıma kadar 
gönderirsen ne sana, ne de 
(Klio) ya hiç bir fenalık yap
mam! 

* * * 
Leyla saraya döndüğü za

man, (Klio) ile görüşmek için 
fırsat arayordu. 

Zamora'nın dedikleri acaba 
doğru muydu? 

Bunu anlamak güç bir it de
ğildi. 

Evvela Hüsrev'in o günlerde 
saraya gelip gelmediğini tah
kik etmek lazımdı. 

Leyli, Zamora'dan söz alın-
ca geniş bir nefes almıştı. 

Klio'nun oduına gitti. 
Rum dilberi çok meyustu. 
Leyla rakibesine bir şey his-

settirmeden, Hüsrev'in saraya 
gelip gelmediğini anlayacak. 
ondan sonra kendisine göre ted 
birler alacaktı. 

Leyla tahammül edilmez de
ı·ecede kıskanç olmakla bera
ber, İzzeti nefsini biç kim&eye 
kırdırmak istemiyen mağrur 
bir kadmdı. 

Klio'ya ne yaptığını, kaç gün 
den beri niçin görünmediğini 
sordu. 

Klio'nun gözleri ağlamaktan 
şişmi§ ve kızarmıştı. 

- Leyla, dedi, kalbimde git 
tikçe tevessü eden bir ateş var. 
Y nıyorum •• lztıraplarımla baş 
başa kalmaktan, etrafıma baka 
mıyorum. 

- Kimi seviyorsun? 
- Sevdiğim erkek bir Türk 

tür .. Fakat ismini sorma! 
- Niçin •. Bu bir sır mıdır? 
- Bırak beni, Leyla! Sükil-

rıete ihtiyacım var .. 
Leyla neşeli bir tavurla gül

dü: 
- Belki derdine bir çare bu

lurum, Klio! ismini söylemek
ten ne çıkar .. Sevgilini elinden 
alacak değilim ya!. • 

Bu esnada sarayın dıt kapısı 
önünden bir davul sesi aksetti. 

Leyla pençeeye kottu. 
Klio yatağının kenarında, ba 

şmı ellerinin arasına almış, ağ
lıyordu. 

- Ben bedbaht bir kadınım, 
Leylacığım •. Beni yalnız bırak. 
Bugünlerde, göz yaılarımdan 
ba~ka bir arkadaşa ihtiyacım 
yok! 

Leyla, Yeniçeri neferinin 
yüksek sesle ilin ettiği fU irade 
yi dinledi: 
"- Pren.es Eleni üç günden 

beri ortadan kaybolmuttur. Sa 
ray civarındaki kuyularda ve 
bodrumlarda yapılan taharri
yat neticesinde cesedi elde edi
lememiştir. Bu sabah şehrin 
her tarafına kollar çıkarıldı. 
Prenses Eleni'yi himaye eden 
her hangi bir kimse yakalanın
ca derhal idam edilecek ve bu
lundugu yeri ihbar edene on ke 
se akça verilecektir •. ,, 

Leyla pençereden çekildi 
Klio'ya: 
- Pı-enses Eleni'nin Hüsrev 

tarafından kaçırıldığını itittim 
amma hiç te inanmak istemiJ'O 
rum., 

Dedi. 
Klio başım kaldırdı ve hay

retle (Leyla}nın yüzüne bak
tı: 

- Eleni'yi Hüsrev mi kaçır
dı dedin? 

- Öyle söyliyorlar.. Seo 
ititmedin mi? 
-Hayır •. 
- Eleni nereye gidebilir? 
- Ben intihar ettiğini zanne 

diyorum. 
- Neden intihar etsin?! Be 

nim bilmediğim bir derdi mi 
var acaba? •• 

Klio ıztırapl;.rını unutarak 
ayağa kalktı: 

- Eleni, Hüsrev' e kaçmıf 
olsaydı, şmdiye kadar, Sultan 
Mehmet onu derhal yakalahr
dı •• 

- Gizli bir yere kaçırmış o-
lamaz mı? · 

- Hüsrev Padi,aha kartı 
çok merbuttur.. Buna .:esaret 
göstermek çin mecnun olmasr 
lazım .. 

- Sen Hüarev'i yakından 
tanır mısın? 

Klio tereddüt etti: 
- Herkesin tanıdığı kadar •• 
- Eleni ile Hüsrev arasında 

gizli bir münasebet mi vardır? 
-Bilmem .•. 
- Sen böyle şeyleri benden 

iyi bilirsin, Klio ! Sultan Meh
met' le hepimizden fazla sen te
mas ediyorsun! Eleni, Hüsrevi 
seviyorsa Padişahın bundan 
mutlaka haberdar olması la
zımdır. Hünkardan bu mesele
ye dair hiç bir şey duymdın 
mı? 

- Son günlerde Prenses E
lenini ihtilattan menedildiği
ne bakılırsa, Padi,ahın ona da
ir bir duygusu olc!uğuna hük
medilebilir. Fakat Fatih çok 
ketumdur .•. Böyle şeyleri bana 
söyleyeceğini tahmin eder mi
sin? 

- Haydi sus canım! Sen, 
b"! papa& (Genadios) kadar, 
Rumların hesabına, Padişah
tan yüzlerce ferman ve ihsan
lar almış bir kadınsın! Fatih se 
ni rencide etmemek iÇin beni 
bile ihmal etti .. 

(Bitmedi) 

Memlekette 

Hafize Suzan Hanıma 
pasaport verilmedi 
İZMlR 15 - Hafize Suzan 

Hanım lzmirden ayrılmak için 
pasaport istedi, istintak dairesi 
izin vermedi. 

idam mahkumu bir 
Yunanla 

İZMiR 15 - Ku,adası sa
hillerinde yüzmekte olan bir 
Yunanlı, karakollarımız tara
fından görülmüştür. Yunanlı 
denizden çıkarılmıştır. Yapı
lan tahkikat neticesinde ismi
nin Vasili olduğu, idam mahkü 
mu olduğu için Sisamdan kaçtı 
ğı anlafılmıttır. 

Eski tas, eski hamam 
MANiSA 15 - Kahveciler 

grevi bitti.P'ark kah'\'esi muste 
ciri Ali kalfanın kahve ve çaya 
üçer kuru, ve buzlu suya bir, 
garsoniye namile de bir kurut 
ki beş kurup sattığını gören 
diğer kahveciler de bu u.ule 
tevfikan kahvelerini açıp itle
meğe batladılar. 

Şimdi kahveye oturanlardan 
gene eskisi ııibi be§ kurut al.n 
maktadır. ---------Spor 

Lig maçlan 
lstanbul Futbol Hey'etindeaı 
19-6-931 Cuma günü icra edile

cek Lik maçları: 
Galatasaray - lst. Spor saat 16,30 

Hake.m Saim Turıut Bey . . 
Betik laf - V sla saat 17 Hakem 

Salt Salihııttln Bey. 
Berabere lüılan maçlar beher haf 

tayİm on beıer dakikadan ibaret ol
mak üzere yarım saat temdit edile
cektir.· 

HARCf HABERLER •• 
lngiliz kabinesi ekalliyette kaldı 

Tecdidi intihap mevzuu bahis değildir. Yalnız amele 
ve liberaller arasındaki gerginlik devam ediyor 

Avam 
Kamarasında 

JDİl'LOMA.T 
._ ... All. 300 kişi 

boğuldu 
Halef 

Başvekile "İstifa et t" Selef Kurtulanlar vapur 
diye bağırdılar kazasını anlatıyorlar 

Evvelki gün Pariı iotaıyonlarının PARIS; ıs (A. A.) _ Saint Plıi 
LONDRA 15 (A.A.) - A- birine yanında bir hizmetçi•i olan !bert vapurunun uğradığı kazadan 

vam kamarasında, Maliye ka- ve elinde de küçük bir çanta taııyan kurtularak hayatta kalanlardan Ber 
nunlan hakkında muhafazakar yaılı bir yolcu girdi. Diğer yolcular ty, Malin gazeteai muhabirine felii
ların verdiği tadil teklifinde bü gibi bu yolcu da bir bilet alarak Pa- keti ıöyle anlatmıtşır: 
kfunet akalliyette kalmıttır. riı sayfiyelerinden brinde kilin köt· ''Saat 18,30 idi. Gemi, Loir halici-

d 1 kl"fi küne gitti. Bu adam o gün öğleye ne doğ<U ilerliyordu. Son derece 
Muhafazakarlarm ta i te ı · kadar F'ransanın Reiıicümhuru 
288 ı:eye kartı 232 reyle kabul olan Douriıergue idi. Reisicümhur- tiddetli bir fırtına esiyordu, hemen 

1,ıemen bütün yolcular rüzgardan ko 
9lunmuştur. Bu karar mucibin 1 lann ikametine tahsis edilen muhte- ı:unmak için geminin sancak tarafı-
ce arazi kıymetlerinin takrir şem Elyıee saraymda Doumergue na hücum ettiler. Gemi birdenbire 
kıymeti usulü değişmektedir. yedi ~ene, Fransız. ~rallanna mah- yolcuların sıkletine dayanamıyarak 
B .. ' "İ t"f t ses sus bır debdebe ıçınde yaıamıştı. yan yatb, bu esnada gayet büyük 

u_nun .. uzerın~ . 1 1 a e " - Fransa. Avrupanın en zengin devle-
! k im t F k t M bir dalga da gemiyi tersine çeviri-en yu se 1§ ıı:. a a • tidir. Batındaki reioi hükümdar ol-

ıd bu d·ı· k vereli. Gemi, omurgası havada oldu-
Mac Dona ta t ın, anu- ;........ı.ıa beraber, Fransızlar deb- iv halde bir dakika içinde denizin 
nıun esasını haleldar etmediğini debe ve tantanadan hotlanırlar ve dibine indi." 
ve binaenaleyh meclisin ruzna- reislerini eoki zaman hükümdarları Geminin bir tarafına yapışmıı kai
meyi müzakereye devam ede- na yaptıkları "'';'ameleyi . Y~!'."rlar. mış olan Berty, arkadaşlarından bir 

-· . .. l . . H .. ._., t" Doumergue, Parıote her gıttıgı yer- ka b' d I b" ._ k 
cegtnı soy emıttır. u11.ume ın de hükümdar gihi karplaruyordu. çının ır oan a a ınereo. açıp 
akal!iyette kaima11 siyasi hiç Fakat bir defaElyaee'den çıktıktan kurtulmaya çalııtıklarım görmüı ve 
bir netice tevlit etmeyecektir. sonra elinde çantası olduğu halde hemen sandalın yanma kadar gide-

rek sandala girmeğe muvaffak ol
Maliye kanunlarmın müzakere vatandaşlar i~ine karııtı. Sanki ye- muıtur. Ancak sandal bir i ';i defa 
sine nihayet verilmesi hakkıu.. di senelik hükümdarlık bir rüya idi kapaklanmış olduğundan arkadaşla 
d h f k • 1 rd" - • ' Doumergue'i iatihlaf eden Dou-a mu a aza ar arın ve ıgı F d"' d.. .. R . . rında ikisi denize düşerek boğul-

d. ... L. • k mer, raoıanın on or uncu eısa 
ıger -otr takrır 232 reye arşı cümhuru oluyor. Dufaure'den ""ı- muıtur. 

242 reyle ı·eddolunmlJ!tUr. !ayarak Doumergue'e kadar üçüncü Berty, kadın, çocuk bir talmn yol 
cuların suların üzerinde dalgaların cumhuriyetin altmış aenelik hayatı lngilterede siyasi 

vaziyet 
LONDRA 15 (A.A.) -Va

ziyet vuzuhsuz ve endişe verici 
bir haldedir. M. Mac Donald 
Snowden bu sabah liberal rüe
sa ile görüşmütlerdir. Meclis 
kulvarlarında hükumetin mağ
lubiyeti tahmin edilmiyorsa da 
vaziyet vahim olmakta berde
vamdır. Ne liberaller ne de hü
kilmet liberallerin emlak vergi
si kanununun icrasmı talep et
tikleri tadilat hakkında noktai 
nazarların ıterketm~iklerl için 
çok mühim bir siyasi buhran 
tereuüm etmektedir. Her iki 
fırka da yeni intihabat arzu et
medikleri için bir sureti tesviye 
aramaktadırlar. 

Mısır kredi fonsiye 
tahvilleri 

KAHiRE, 16 A.A. - Yüzde 3 
faiz ve ikramiyeli Mısır Kredi Fon
ıiye tahvillerinin dünkü çekilişinde 
kazanan numaralar: 

1886 senesi 136 No. 50,000 fr. 
1903 ,, 606,606 ,, 50,000 ,, 

1911 " ı63,S93 " 50,000 " 
kazamnışlardır. 

(Mısır) gazetesinin 
tatili 

KAHiRE, ıs (A.A.) - Vefd fır-
kasının efh ~rını neıretmekte olan 
''Mısır,, gazetesi kat'i surette -.... 
til edilmittir. Şimdi bu fırkanın gaze · 
teleı·inden ancak bir tane kalmıftır
Diğer muhalefet fırka11 olan liberal
lerin ise gazeteleri yoktur. 

Filistin'de umumi grev 
KUDOS t4 (/\.A.) - Nebi Musa 

yortusu e•naaında feaat tohumu sa .. 
çacak mahiyette bir takım kitaplar 
tevzi etoıit olduklarından iki komü
nist ikiter sette hapae mahkilm eılil
mitlerdir. 

Arap komiteıi, sah ıünü bütün 
Filiıtinde umumi grev ilan etmeğe 
ve 1929 karaaf&lıkları esnıumcla 

idam edilmit olan üç Arabın hatıra
sını tebcil ve teı'lt için elini a,.inler 
yapma ta karar vermittir. 

Felemenk kralıçesi 
Parise gidiyor 

PARIS ıs (A.A.) - Felemenk 
Kraliçeoi Wllh..ımine ile Prenses 
Jnliana, müotemleki.t aerciıini ziya
ret etmek üze.... yarın Pariso cele
ceklerdir. 

Romanya meb'usan 
meclisi 

BOKRERŞ IS (A.A.) - Kral 
Meb'usan Meclisini açmııtır. Knl 
fırkalar araıında müessir tefriki me
saiyi, bütün memleketlerle ve bilhas 
sa müttofiklMle doıtluk münaseba
tının inkiıafını ve beynelmilel iktı

sadi ve manevi tesanüdün takviyesi 
ni iltiMm aylemİftir, 

1 · keyfine göre ıuraya buraya süriik-içinde on üç Reisicümhur ge mıı lenmekte olduklarını- görmÜ§ ve 
ıeçmiıtir. Bu müddet zar-
fında Fransada seksen altı bunların fırtınanın gürültüsünü ha• 

tıracak derecede müthiş ve tüyleri 
~::." 4-;a';::v~~~r;!.:!.'::a ~::::,:: ürpertici bir seale haykırmakta ol-
Bazı ba1vekiller müteaddit defalar duklarını ititmittil". 

Saint Nazaire' de bu gemi yolcuiktidara gelmitlerdir. Ve bunlar ara 
!arından 300 kadar kişinin öldüğü 

sında 11 defa Ba,vekil olmak sure-
tile rekoru Briand kazanmaktadır. tahmin olunuyol". 
Ancak hiç ıukut etmeden en u•un PARIS, 15 (A. A.) - Havaı a
müddet iktidarda kalmak rekoru ianıının bir muhabiri Saint Plıilbert 
Bı-iand'da değildir. ı899 dan ı902 felaketinden kurtulup berlıayat ka
seneıine kadar tam iki sene elli haf- lan 3 kiti ile görüşmüıtür. 

d- d Bunlardan birincisi şöyle demiş-ta ikti ar a kalarak uzun müddet 
rekorunu kazanan Baıvekil, Wal- tir: "Gayet iyi bir yiizgeçim. De
deck. Rotuseau'dur. Hiç bir Batve- nize daldım. Gemi amamen kapak
kil iis..-ene iktidarda kalınamıttır. ·landığı zaınan kalçama bir kaç dar-

F alıtt Jıatvekillikte geçirilen za- ,be indiğini hissettim.Nihayet suyun 
manlar bir araya toplarurıa, rekor yüzüne çrktun. Gemiyi omurgası ha .. 
yine blfkaaınındır.Bu defa Poincarıı!: vada olduğu halde gördüm~ Biraz 
7 senli· üç ay ile hepsini geçiyor. sonra gemi ne var ne yok beraber 
Bundan sonra 5 sene 10 ay ile Du- götürerek gözden kayboldu. 
faure geliyor. Üçüncü de S sene bir lkincİ•İ şöyle deıniıtir: (yi bir 
ay ile Briand geliyor. Ancak Briand yüzıecim. Karımı bir saat kolla-
11 defa Batvekil olmuş iken, Poin- rı~da tuttu~. Nihayet takaiın kesil 
eare ancak 5 defa Başvekil olmuş- dı. Bırakmaga mecbu .. oldum. 
tur. Havas ajanıı muhabiri üçüncüıü 

.. 1 ne, kurtulduğundan ailesinin haber .. 
43 baıvekilin 15 i henuz berhayat d dil · · · ı · · t d·-· · 

1 
ar e mesını ıs eyıp ıs enıe ıgıru 

bulunuyoı-. v~ bun arın ~n. >:aşlm sorduğu zaman şöyle demiştir: 
lss:l te başvekıl olan Jallıer dır. N h t• k k kab · I . e za me . arım, annem, ıı:un, 

86 defad~l!'~işden . tif~ne erın. ~ denizin dibindeler.'' 
taneai ken ı ığın en ıs a etmaştir. 

38 tanesi de ademi itimat reyi ala- Denizden 14 ceset çıkarıldı 
rak sukut etmişir. 35 defasında par NANTES, 16 (A..A.) - Deniz
lamenlo tarafından, 3 defa11nda da 
ay9.n tarafından ademi itimat reyi 
verilmiştir. 

14 Ün-ı;ü Reisicümhur olan Dou~ 
mer•e uzun bir ömür ve 87inci. kabi
neyi teşkil eden Lavara da üç sene
lik rekoru kazanabilmek için hiç 
olmazsa 2 sene 7 ay 14 günlük ikti
dar temenni ederiz. [1] 

* ;(; * 
[ l] Lava! kabinesi 31 Kanunusa

ni 1931 tarihinde teşkil edildiğine 
göre 4 ay 16 günden beri iktidarda
dı<. 

Avusturyaya ikraz 
BALE 18 (AA.) - Avusturyaya 

ilu~-. edilecek para mikdarmın 350 
milyon hviçre frangına baliğ olaca-

" ğı .ı>ylenmektedir. 
• 

Amerika belediye re-
. isleri Fransa'da 
PARIS ıs (A.A.) - Fransayı 

ziyaret etmek üzere buraya gelıniı 

olan Amerika belediye reisleri fere
fine Blerancourt' da verilen ziyafete 
M.

1
Tardieu riyaset etmiıtir. 

Alman filosunun talim 
seyyahah 

WILHELMSHAVENtS (A.A.)

Alm~n harp 6losu 3 temmuza kadar 
Noneç sularında bir talim seyahati 
yap.nıak üzere hareket etmiıtir. 

ltalyan sanayi erbabı 
Mukovaya gidiyor 

MILANO 16 (A.A.) - fatist 
sanayi konfederasyonunun te,ebbü
sü üzerine Ruıyaya gitmesi karar
laşmış olan ltalyan sanayi erbabın
dan mürekkep heyet bugÜn Moako
vaya hareket etmiştir. ltalyanın baş 
irca sanayi müesseselerinin müdüı·
leri ve fo;n adamları bu heyete dahil 
bulunmaktadı' 

den çıkarılan 79 natın teşhir edilece
ği Dükler sarayının demir parmak
lıkları önünde sabahleyin saat do
kuzdan itibaren büyük bir kalaba
lık toplanmağa başlamıştıı·. Kadın

lar hıçk<ra hıçkıra ağlamaktadır. 
•••••• 1 

Romanya'da 
UREŞ, 15 A.A. - Vitural ga-

zeteai. M. Duca'nın beyanatını neş

reloıektedir. M. Duca diyor ki: 
uMeclUin içtima devreainde Q .. 

nunu esasiyi ve fırkaların hayatını 

miidafaa edeceğiz; çünkü devletin 
muslihane ve müsmir inkifafıru te
min için bunun yeğane vasıta oldu
ğu kanaatindeyiz. intihabat müca
delesi bittiğinden serbestimizi tek
rar ele alacağız. Maksadımız hüku
mete muhalefet etmek değil fikirleı·i 
mizin ve programmımn muzaffer 
olmıaııdw. 

Lord Cecil'in bir nutku 
LONDRAI6 (A.A.)-Lord 

Cecil, muhtelif akide ve mes
hep mensuplarından binlerce 
ethastan mütqekkil bir İçtima 
da Lord Cecil bir nutuk söyle
yere kteılihatrn tahdidi lehin
de bulunmuştur. Mumailyh ez 
cümle demittir ki: 

"Buhran ve stkıntı cihan§Ü
mul olduğu halde milletler, tes 
lihat için senede 800 ila 900 
milyon İngiliz liras1 sarfetmek 
tedirler. Hakiki müşkül millet
leri birbirinden ayıran hasat, 
suizan, fena anlaşmadan ileri 
gelmektedir. 

İkisi kadnı olan bir çok kim
seler hatibin nutkunu kesmiş
ler ve içlerinden iki kişi de ken 
disini "hain,. diye tavsif etmit 
!erdir. Bütün bu eşhas dışan çı 
kardmıstır. 

.. '~ .. :- ·~ ~- - kiil-----~~ 
•'~r 

Japonyanın kara \n 
hava kuvvetleri 

TOKİO, 15 A.A. - Japon Bu listenin tetkikinden 
milletinin askeri kuvvetine ait !atıldığına göre Japon ord 
malumat şimdiye kadar büyük nun zabit ve nefer mevc 
bir ketümiyet muhafaza etmiş 231 bin, jandat"ma kutj 
olan harbiye nezareti gelecek 2210, Kura, Formoze ve MI 
sene toplanacak tahdidi tesli- çuride bulundurulan silahlı ı 
hat konferansına tebliğ edil- lis kuvveti takriben 20,000 
mek üzere Cemiyeti Akvam den ibarettir. Askeri tayJ! 
g_önderdiği listeyi neşretmit- ı kuvveti 623 tayyare ve 8 
tır. olarak gösterilmittir. 

Fransa reiscümhurunun 
beyannamesi 

PARfS, 16 A.A. - Nazırlar meclisinde başvekil M. La 
Reisicümhur M. Dourner'i aelamlamıştu·. M. Doumer, bu içti 
da parlamentoya göndereceği beyannamenin metnini oku 
tur. 

ihtiyat zabitin öldüren idam edi 
ÇANKIRI 16 (A.A.) - ihtiyat J sına tamun öldüren katil u· 

zabitlerinden Remzi Efendiyi para- Hükümet meydanında '!'ıdmıı 

Kayseride yağmur 
KAYSERİ, 15 A.A. - Son 

günlerde yağmur ve düten do
lular dolayuıile ve bilhassa Ço
rak mevkiinde buğday ve arpa 
mahsulünde yüzde beş nisbetin 
de bir tahribat yapmıştır. İki 
gün zarfında yağan yağmur 
ve dolu mikdarı 13,5 milimet
redir. 

Mekteplerde imtihan 
İZMİR 16 (A.A.) ilk 

mekteplerin mezuniyet imti
hanları ikmal edilmiştir. O rta 
mekteplerde de mezuniyet imti 
hanlarına başlanmıştır. Bu im
tihanlar 15 günde ikmal edile

cektir. 

devairde yaz tatili 
lZMlR 16 (A.A. ) - Hüku

met dairelerinde yaz münasebe 
tile öğle tatili 3 saat olmuştur. 

Bir tayyareci öld · 
PARİS 16 (A.A.) - S 

mesafe rekoru nhibi tayy 
Paillard bir apandisit amel 
h neticesinde vefat etmitt' 

Mesai konferansın 
CENEVRE 16 (A.A.) 

Beynelmilel mesai konfer 
İngiliz ve Belçika heyetler 
rafından verilen tadil teki 
kabul etmiştir. Bu teklifte 
sai hakkındaki 1919 tarihli 
kavelenamenin teferruat 
bazı noktalarının tadili lüz 
ileri sürülmektedir. 

Felemenk kraliçe 
Fransa'da 

PARlS 16 (A.A.) -
menk Kraliçesi zevci Pren 
Prenses Juliana saat 6, 
buraya gelmişle rve hemen 
vreuse' deki kötklerine git 
!erdir. Fransadaki ikam 

Uşakfa imtihanlar bitti müddetince orada oturaca 
dn-. 

UŞŞAK 16 (A.A.) - Şehrimizde 

üçü beş, iki üç derıhan_eli olmak Ü· 

zere beş ilk mektep vardır. Bu mek
teplerin talebe mevcudu 1029 dur. 
imtihanlar bitmiş ve mektepler ta
til edilmiştir. 81 mezun, 648 terfi 
vardır. 

Şimendifer kaza 
WAYENCE, IS A.A. -

baden civarında bir yolcu tre 
marşandiz trenile müsademe 
ve ikisi ağır olmak üzue b 
yolcu yaralanmıştıt', 

Bütçe encümeni reisinin beyan 
(Başı J inci sahifede) ı resi, takdir olunur k~ maırııf 

dan sonraki göster .c:5i seyre tabi- lerinin tetkikatı bittikten son 
dir. Geçen sene Paris mukavelesince lar. Bunun için henüz liyiha e 
tesbit edilmi§ bulunan senelik taksi~ ninin ruznamesine girmemiıti 

tin üçte birinin düyunu umumiye /ki maksat 
emrine bankaya tevdii Ankarada 

vaki muvakkat bir anlaşmanın ne
ticesi idi Son defa hükUmet merke~ 
zimizde batlayan müzakerat taljk e 4 

dildiğioden bundan sonra ha11l ola
cak vaziyet hakkında henüz bir hü
küın verınek imki.nı yoktur. 

Bütçe encümeni reisinin 
beyanatı 

Diğer taraftan bütçe encümeni 

reisi Hasan Fehmi Bey tasarruf iti 
ve encümenin meıaiıi hakkında 'u 
beyanatta bulunmuıtur: 

_ Encümenimiz varidat kanun
larile meşguldür. Bir taraftan da 
bütçenin masraf cetvellerini tetkik 
esa&Jnı hazırlıyor. Masraf batçelerr 
üzerinde henüz müzakere edip karar 
alacak devreye girmemiıtir. Senenin 
huıuaiyeti ve umumi grizin TürlıQ .. 
yeye de tahmil ettiği vaziyet hükü
metçe ve encümence de mütalea olu
narak çok emin ve sene içinde açık 
vermeyecek bir bütçe tanzimi kana
atindeyiz. itte bu kanaat mahsulü
dür ki, hükUmet son teklifi ile 930 
senesinin munzam ve mütehavvil 
tahsisatı da dahil olmak üzere 230 
milyon liralık masraf bütçesine mu
kabil 931 bütçesi için ·182 milyon 
liralık bir bütçe veriyor. 

Aradaki fark 
Aradaki büyük farkın masraf büt 

!:elerinden tenzili sureti.le temin e
dilmesi azmi de gösteriyor ki, mü
tevazin bütçe esasında hükiimet ve 

encümen müttefiktir. Bu tasarrufu 
lemin için barem kanununun tayin 
ettiği maaşlardan tenzilat yapmayı 

düşünmedik. Keza, tekaüt maaşla

rından da tenzilat mevzuu bahis de. 
ğildir. 

Bütçe kanun li.yihasının müzake-

Varidat kanunlan üzerinde 
lan tadilat iki maksadı istihd 
yor: 

Biri tarh ve tevzi usullerini 
hı, verai mükelleflerine d 
müracaat ve itiraz haklannı 
rak vergi tevziatında adaleti 
ni, memleketin içtimai ve iktı 
ziyetine cöre iıtisnaların tev 

~eri de nlsbetler üzerinde m 
vesileler ile söylenmit olan t 
tın İcraıı. Bu ten%ilitın muht 
manlarda söylenilen hudut d 
ni teavüz ııdemiyeceii de t 
zaruridir. Bu maksatlarla ta 
dilen varidat kanunlarııun 
ticeleri nazarı. dikkate al 
ı-iben 182 milyon liralık vari 
min edilmektedir. 

Son tasarruf 
Bu son tasarrufun mühim 

mının masraf bütçeleri 
bir buçuk milyon 
da mülhak bütçelerden temi 
sammemdir. Gerek verci kan 
da ve aerek bütçe eoaılarmd 
men hükumetle tam bir ilo 
bilinde çalıtınakt11dır. 

Vekillerin taluisa 
Hasan Fehmi Bey lera v 

heyetinin makam tahıisatlan 

mobilleri meselesine nakli k 
derek ezcümle demittir ki: 

- Bu otomobillerle ma 
ıisatlan kanunu mahsuslar 
edilmİlf imme hizmetleri 
Takdir olunur' ki amme hi 
ne taallUk eden ve kanunun 
olan işler Meclisin bu kanun 
dil etmesi ile değiıebilir. E 
bu meseleye mutalli olduğu 

bunun bir tasarruf addedi 
mülayim bulmadı.,. 
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Maarif siyasetimize • 
yenı bir istikamet v~rilecektir 

tkonomi 

u 
ne 

sene mahsulden 
rekolte aldık? 

atracat ofisi başka memleketlerle 
mukayeseli bir liste hazırladı 

e 

lu-acat ofiıince baılıca ihracat 
latoıuzın 193ı rekoltesi ile mü-
1 nıalları yetiıtiren memleketle-

afekolte tahminleri hakklnda ma
t toplanmııtır. 
u malumatın ıayanı dikkat nok 
nı naklediyoruz: 
UŞYEMI: Memleketimizde bu 
kuı yemi rekolteainin iyi olaca 

• iıtihaalitın ıoo,000 çuvala ba
acağı tahmin edilmektedir. Ge

teneki iıtihıal milctan 70,000 
lldan az fazla idi. 
aplatada bu sene kuı yemi mah 
İyi olmadığından rekoltenin 

ıOOO çuvalı geçmiyeceii zannolu 
or. ı930 oeneıi mahıulil 300,000 
lı mütecavizdi. 

l 
asta bu sene iyi bir rekolteye in 

r edilmektedir. Rekoltenin 200 
f çuvalı tecavuz edeceği tahmin 

uyor. Geçen sene kuıyemi mah
Fasta 100,000 çuvalı geçmekte 

F aı kuı yemleri cinı itibarile 
leketimiz malları derecesinde 
iiundan Türkiye kut yemlerinin 

r lerinde bir tenezzül vukuu ihti
dahilinde ııörülmektedir. 

AFYON: Elyevm lstanbulda 
sandık, lzmirde 600 ve dahil 
ekette 600 ki cem'an memleke-

. zde 2950 sandık afyon stoku 
cuttur .. 

lzmir ve Bilecik ınıntakaımda 
i rekolte toplanmağa başlamıı ve 
ta latanbula bir kaç sandık ye
llıal gelmiıtir. 
l'.takedonyanın Yugoslavya kıs-
~da 193ı senesi afyon rekoltesi

iyi olacağı ve istihsalitın ısoo 
dığı bulacağı tahmin edilmekte
. Yugoslavyada 1 :,29 senesi mah
Ünden 200 sandık, 1930 seneıin-

1500 sandık ki cem'an 1700 san 
mal mevcuttur .. 

Memleketimizin bu seneki afyon 
ıulü 4000 sandık tahmin edil-

ktedir. 
8u rakamlara nazaran, önümüz~ 
İ afus!osta Yugoılavyada 3000 
dık beher ıandık 50 okka ve 
leketimizde 7000 sandık beher 

~dık 60 okka afyon mevcut olma
ihtimal dahilindedir. 
;flFTIK: Tiftik piyasası 1931 

i martına kadar durgun geç.
tir. Martta talepler olmut ve tif
İyasaaında faaliyet baılamıttır. 

'n ayı zarfında oldukça mühim 
· ,,ır yapılmııtır. Memleketimizin 

,.!"neki tiftik rekolteıi 40 - 45 bin 
Ye tahmine dilmektedir. Malların 
•i İyi olmakla beraber ıarısı bir 
fazladır. Bradford daha ziyade 
P mallarını almaktadır. Eski mal-
tı lstanbulda ve dahilde 20 - 25 
~ balye tiftik mevcut olduğu tah

af " ediliyor. 
Yeni rekolte ile beraber memle

~lİrnizin bu seneki tiftik ııtokunun 
•OOo balyeye baliğ olması muhte
dir. a 

ta 
n ... 
,· 

931 dünya buğday 
istihsalatı 

'ticaret borsasınca cemedjlen ma
.~ata nazaran 1931 senesi zarfında 
tün dünyanın. buğday iıtihliıkiıtı 
.000,000 kentali bulacaktır. 
1931 iıtihsal seneainden 1932 

libsaı aenesine 125,000,000 kentali 
iday devredilecektir. 

Cümhuriyet Merkez 

Bankası ve lstanbul 
(; Aldığımı"'! malümata nazaran, 
~ıtıhuriyet Merkeı Bankası tebri

'lıi~de ıube açmayacaktır. Yalr,ııız 
hrimizin ticari ehemmiyeti büyÜk 

'o borular da burada bulunduğun-
n tı lstanbulda bir büro teıiı edil

~~ıi esas itibarile takarrür etmiı-

u ~Ünıhuriyet Merkez Bankası mü-.._.,.._ .... , ........... 
atı 
vek 

m 

la 
nd 

l<ambiyo Borsası 
'3terlla 1031 75 1 Kuron 15 92 ıo 
~ • • • 
l:ıoıar 0,47.~ 1 Şlllag 3,3!1,60 ....._ 
~nk 12,05,00 Pezeta 4,68, 

~et 9,01,00 R. mark 1,99, 
I· r Zloti 4,20 ~nkB. 3,39,00 

~hml 36,39,00 Pengil :ı,70,30 
~' 
~nıc 1. 2,43,90 Ley 79,25 
leva 65 05 Dinar 26,70 ~ , , 
tıorıo 1,17,25 ~ervoneV08B --
llor~a 
lınrici 

( Altın 

l 
Mecidiye 
Banknot 

1 
f.,lıam ve Talıvil iitııı 

sr b ikrazı dahili 
i~UYunu muvalıhade 

tıınııyell Demiryo!ları 

907,50 
54,00 

262,50 

nevı 

96 
65,00 
4,80 

diri umumiıi Saliıhaddin Bey de 
tehrimizde bu huıusta tetkikat yap
maktadır. Salahaddin Bey dün Kam 
biyo borsaaına ııelerek metııul ol
muıtur. 

Tayyare ile çilek 

ihraç ediyorlar 
Gelen malümata nazaran, Bulga· 

riıtan tayyare ile Almanya'ya çilek 
ihracına batlaınıttor. Bu çileklerin 
Almanya' da büyük bir rağbet ııördü 
ğü de kaydedihnekte_dir. . . 

Halbuki Bulgar çıleklerı fırenk 
çileli denilen neviden bahusus ve 
lezzetsizdir. 

Lehistan tacirlerimizi 

davet etti 
Lehjıtan Ticaret nezaretinden 

Ofise gelen bir mektupta, Ofis tara
fından ihracat tacirlerimiz için ter
tip edilen tetkik seyahatinin Polon
ya'ya da teımili rica edilmektedir. 

Lehliler Türk ihracat tacirlerinin 
Leh hudutları dahilinde azami ko
laylık ve müıafirpcrverliği göreceği 
ni vadetmektedirler. 

Ofis idare hey'eti dün 

de toplandı 
ihracat ofisi idare komitesi dün 

bir içtima yapmııtır. 
Bu içtimada Mısırla yeniden ya

pılacak ticaret muahedesinde nazarı 
dikkate alınması lazım ııelen mevad
dm tetkik.ine devam edilmiştir. Bun
dan sonra men'i tağtİf kanunu tat· 
bikatı üzerinde görütiilmüıtür. 

Selanik sergisi 
Eylulün 13 ünden 27 •İne kadar 

Selinik'te beynelmilel bir ticaret ıer 
gisi BÇ'llacaktır. 

Geçen sene Selanik sergisine iş
tirak ettiğimiz halde bu sene iştirak 
edilmemeğe karar verilmittir. 

Ecnebi gemilere kömür 
Maden kömürü ihracatrmlZın in

kiıaf ve tezyidi maksadile öteden 
beri limanlarımızdan kömür alan ec
nebi gemilere kolaylık göıterilmeıi 
için Ticaret oda1ı tarafından ileri 
sürülen fikir nihayet kabul edilmi§
tir. 

Ecnebi gemilere verilecek kömür
ler için sergi usulünün kabul edildi
ği dün Gümrükler umum müdürlü
ğünden gümrüğe ve Ticaret odasına 
bildirilmittir. Yeni usule nazaran, 
her hangi bir ecneb) gcmiıi limanı
mızdan ve kömür depoıu bulunan 
yerlerden hiç bir gümrük kaydına 
tabi olmadan ibrakiye alabilecektir. 

Buna mukabil kömür depoları sa
hiplerine muayyen miktar ve müh
lette sergi verilecektir. Depo sahip
leri bu miktar kömürü elden çıka
t·ınca &'Ümrüğe tek bir beyanname 
vereceklerdir. 

Şimdi resmi günlerde gümrük 
kapalı olduğundan vapurlar kömür 
0~ama2ken bundan sonra her gün .ib 
rakiye verilebilecektir. Oda dün bu 
kararı bütün depo sahiplerine tebliğ 
etmiıtir. • 

İlk arpa mahsulü 
Tekirdağında yeni senenin ilk 

mahıulü olarak borııamıza getirilen 
arpa Haziranın on beşinci &'Ünü me 
rasimi mahsusa ve tüccaranın iıtira
kile bilmüzayede okka"' on iki bu
çuk kuruıta tüccardan Hacı lımail 
efendi uhtesinde takarrur ebn.İt ve 
bonaca da arpa sahibine bir pulluk 
hediye edilmiıtir. 

Danimarka gemisi 
Karadenizden döndü fle 

durmadan gitti 
Bir müddet evvel Karade

nizdeki Rus limanlarını ziyaret 
etmek üzere limanımı~ gelip 1 

geçen Danımarka mektep ge
misi dün avdet etmİftİr. 

Danimarka gemiıi limanda 
tevakkuf etmiyerek Boğazlar
dan geçip gitmiıtir. 

işte cinayet yok! 

Beşiktaş polis merkezi mü
rettebatından Ahmet efendinin 
denizde mağrukan bulunduğu
nu, ba,ında bir yara olduğunu 
yazmıttık. Ahmet efendinin 
cesedine morgla otopsi yapıl

mıştır. Otopside yaranın düı
me neticesinde hasıl olduiu ve 
Ahmet efendinin boğularak öl-

J 
Vllagett~ 

iskanda 
Müddet bu ay biteceği 

için 

müracaatlar çoğaldı 
lakin tasfiye kanunu muci

bince bono almak için müraca
at mi.ltldeti bu ayın yimi seki
zinde bitecektir. 

Bu sebepten son günlerde 
iskana müracaat edenlerin 
mikdar'ı hayli çoğalmıştır. 

lstanbuldan bono almak için 
müracaat edenlerin miktarı al 
tı yüzden fazldaı. 

Bunlrın, ilmühaber mukabi 
tinde alınan, istihkak varakala 
rı bu günlerde toptanDahiliye 
Vekil etine gönderilecektir. Bo 
no için merkezde bir komiıyon 
teıkil edilmiştir. 

Y enj mektupçu 
Vilayete yeni bir mektupçu 

nun tayin olunacağı haber alın 
mıştır. 

Zat maaşları 
Mülga zat maatları muhasibi 

mes'ullüğünün muamelatının 
malmüdürlükleine devri ıçın 
Bakrrköy malmüdürü Salahad
din Beyin riyasetinde bir ko
misyon teşkil edilmiş ve işe baş 
lamııtır .• 

Belediyede 

Mezarlıklar talimat-. 
namesı 

Mezarlıklar talmatnamesi 
bir haftaya kadar belediyeye 
gönderilecektir. Yeni talimat
nameye göre, bila istisna bütün 
mezarlıklar belediyeye ait ola
caktır. 

Satılacak mezarlıklardan ah 
nacak paranın dört yüz bin li
rası ile mezarlıklar ıslah edile
cek ve diğer kısmı da belediye
nin diğer mübrem htiyaçlarına 
sarfedlecektir. 

Solaryumpalas davası 
Hakim Mithat Bey aleyhine 
açılan dava devam ediyor 

Solaryum palaı müsteciri Halit 1 da mahalline maruftur. Yalnız Ma
Bey tarafından zarar ve ziyanına cit Beyin yediadil, ııfatile idareıini 
ıebep olduklanndan bahıile aleyhle- deruhte ettiği plajlann batında bu
rine dava açılan ikinci Hukuk Mah- lunması lazım gelirdi. Bulunmay141 
kemesi azaaından Mithat ve mezkur ihmal ve likaydi cünnünü tetkil 
mahkeme bafkiıtibi Nacı Beylerin eder. 
muhakemeıine dün Ağırcezada de- Binaenaleyh, her iki maznunun 
vam edilmiı ve maznunlar müdafa- da 230 uncu maddeye tevfikan ceza. 
alarmı yapmıtlardır. Bundan sonra landırdmalarını isterim." 
Müddeiumumi Bürhaneddin Bey, Duacı vekili Hayri Bey müblet 
idruanameaini dermeyan ederek de- verilmeaini istedi, ve mahkeme, ta
miıtir ki: lehi üzerine Mitat Bey hazır olmak 

- Yevmiye dört lira Ücret talı::diri 
meaelesinde vazifeyi ıui istimal cür
mü tekevvün etmemittir. Ancak 
baıkatip Macit Beyin reımi vazife
si yediadilliği İfaya manidir. 

Bu itibarla Macit Beyin yediadil 
tayininde Milat Beyin ihmali mev
cuttur. Hilafı salahiyet başkasına i
car da buna delilet eder 

Macit Beye gelince : icar ve iıti
car gibi işlerde kanuni rneraıime ri
ayete maddeten imkan olmadığından 
Macit Beyin hareketinde vazifeyi 
sui istimal yoktur. Eaaıen sarfiyat 

ıızın muhakemeıini 23 haziran .. ı. 
günü devamına karar verdi. 

18 şahit dinlendi 

Polis memuru Şükrü Ef. yİ yara
layan Arif ve Omerin dün Ağırce
zada muhakemelerine başlanmıttır. 

Maznunlar, t-.runüden katil kaıdile 
cerh maddeıinden mahken1eye ve
rilmitlerdir. 

Dünkü celıede 18 kadar ıahit 

dinlenmiş ve diğer şahitlerin celbi 
için muhakeme diğer bir güne bıra
kdmı9tır. 

Dört gün yatağında 
kalan bir ölü 

intihar mı etti, kendiliğinden 
öldü, henüz belli değil ! 

• 
mı 

Evvelki gece Pang•ltıda 
itfaiye mütehassısı Hacı Mansur sokağında 36 nu 

ilk it olarak, kiracılara hocası
nı sormut, fakat: "Cuma günü 
gelmişti. Bir aralrk aıağı indi, 
yukarı çıktı, fakat bir daha gör 
medik" teklinde likaydane bir 
cevaptan baıka malumat ala-

getirihniyecek maralı evde şüpheli bir ölüm 
Belediye bir müddetten beri vaka'sı olınu,, bu evde muta

itfaiye mütehassısı celbi İçin sarrıfan oturan Ali Rıza Bey 
Avrupada muhtelif belzdiyeler yatak odasında ölü olarak bu
le l:ıali muhaberede bulunuyor- lunmuştur. mamııtır. Eıııdite ile yukarı çr

kan Emine hanım kendilerinin 
ikamet ettikleri üıt katta ağır 
bir teaffün hiasetmiı, bunu ev
veli bir farenin ölerek teaffün 
etmiı olmasına hamlederek o
dalarr aramıya baılamış, bütün 
odalara bakmıf, nihayet yatak 
odasına gittiği zaman kapının 
arkadan kilitli olduğunu ve ko-

du. Bu sene bu husuıta tahsi- Ali Rıza Bey Şirketi Hayri
sat olmadığı için muhaberata ye hukuk müşavirliği ki.tiple
belediye tarafından nihayet ve rindendir. Evvelce saray men-

sulumuden iken tekaüde sevkerilmittir. 
dilmİJlir. Ali Rıza Beyin biri 

Deniz hamamları Pangeltıda, diğeri Kınalı ada-
Deniz hamamlarının kiraya ela iki evi var~ır. Kınal.ıadadalô 

verilmesi ve kontrol edi '.mesi nv her sene kıraya venlmekte
belediyeden kaymakamlıklara 1 'k Fakat bu sene tamire ihti
devredilmiştir. Kaymakamlık 

lar deniz hamamlarını teftişe f 
başlamışlardır. Kazaların önü
ne geçilebilmek için tehlike yer 
lerini göterecek işaretleı· kon
ması hamam sahiplerine ta
mim edilmiştir. 

Deniz hamamlllrında kadın 
ve erkekler için ayrı ayn yer
ler olması mecburidir. Fakat ı 
isteyen kadınlar erkekler tara
fına geçip yüze bileceklerse de, 1 
erkekler kadınlar tarafına geçe 
miyeceklerdir. Plajlarda bu ka 
yıt yoktur. 

Yangın yerlerinin 

haritası yapıldı ; 

fstanbulun büyük yangın j i 
rerlerinin henüz yolları yapıl
mayan kısımlarının dahi hari
taları ikmal edilmiıtir. Buralar 
daki arsaların dörtte biri bele
diyeye ait olacaktır.Bunun için 
bir talimatname yapılacaktır. 
Arsa sahiplerinin terkedecekle 
ri bu dörtte bir kııımlar bili.ha
re açılacak yollara hasredile
cektir. Cephelerinden kaybe
den arsalar için başka bir kom 
binezon bulmuttur. 

Lambalar 

Belediye kaymakamlıklara 
bir tamim göndererek mahalle 
!erde şimdiye kadar nerelere 
lamba asıldığını ve daha ne ka
dar lambaya ihtiyaç olduğunu 
sormuştur. 

Kazım Pş. Hz. 
B. M. Meclisi Reisi Kazım 

Paşa dün dit tabibine giderek 
diılerinin tedavisine de-vam et

mi.ttir, 

Ali Rıza Beg 

yaç gösterdiği için kiraya veril 
memiştir. Ali Rıza Bey bundan 
tam bir hafta evvel çarıamba 
günü refikası Emine hanımla 
kızı Fatma Mükerrem hanımı 
Kınalıadadaki eve göndermiş, 
akıam üzeri kendisi de Kınalı 
adaya gitmiştir. Ali Rıza Bey 
cuma günü Kınahadadan lıtan 
bula inmiş ve zevcesinede cu
martesi günü akşamı avdet e
deceğini söylemiıtir. Fakat cu
martesi günü avdet etmemiı
tir. Pazar ve pazartesi günleri
de gözükmeyince zevcesiAli B. 
merak etmiş, pazartesi gunu 
İstanbula inerek doğruca Pan
galtıdaki evlerine gitmİ§tir. A
li Rıza Beyin Pangaltıdaki e
vinde hem kendileri ikamet ~t
mekte, hem de ayrıca iki aile 
kiracı olarak bulunmaktadır. 

Eroine hanım eve gider gitmez 

kunun bu odadan geldiğini gör 
müş, anahtar deliğinden bakın 
ca, kocasının karyolada yattı
ğını, bir bacağının karyoladan 
sallandığını görmüştür. Zaval
lı kadın telaı ve heyecan için
de aşağıya koımuıtur. Kiracı
lann yardımı ile kapı kırılarak 
içeri girildiği zaman Ali Rıza 
Beyin karyolada yüzü koyun 
yattığı, ceaedinin tefessüh et
tiği, ağzında burnunda pıhtılaş 
mıt kanlar bulunduğu görül
müt, derhal poliıe haber veril-

' . -

1 

mtıtır. 

Poliı geldiği zaman, maıa-
1 mn üzerinde "kimıeye borcum 
1 yoktur, tekaüt cüzdanım ve tat 

bik mührüm Galatada Lutfi 
Beydedir" mealinde bir mek
tup bulunmuıtur. 

Bu mektup polisi Ali Rıza 
Beyin intihar ettiği düşünceıi
ne ıevketmiıtir. Fakat Ali Rı
za Beyin eceli mev'udu ile öl
müı olma11 da muhtemeldir. 
Çünkü kalp hastalrğına müpte
la olduğu anlaşılmış, odada da 
İntihara delalet eden bir ema
re, bulunamamııtır. 

Doktorlar Ali Rıza Beyin ağ 
zından burnundan kan gelmit 
olmasını cesedin sıcak havada 
4 gün kalmasına atfetmekte
dirler. Maamafih meselenin a
sıl tekli, yani vak'anın intihar 
veya tabii ölüm olup olmadığı 
morgda yapılacak otopıi neti
ceıinde anlatılacaktır. Ceset 
doktorların gösterdiği lüzum 
üzerine morga nakledilmittir. 
Ali Rıza Beyin intiharı için se
bep yoktur. Filvakı mumailey
hin Emniyet sandığına 2 bin 
lira borcu vardır, fakat bu pa
ra ödenilemiyecek bir vaziyet 

!!_aarl/te 

Kongre 
Lise ve orta mektep 

müdürleri 12temmuzda 

Ankarada toplanacak 

12 temmuzda Ankarada ma
arif vekaleti umumt müfettiş
leri, lise ve ortamektep müdür 
leri büyük bir kongreye davet 
edileceklerdir. Kongreye ma
arif vekili Eaat B. riyaıet ede
cektir. Bu kongrede mekteple
rin den programları görütüle
cektir. O vakte kadar umumi 
maarif programı hakkında da
rülfünuna sorulan suallerin ce 
vabı da vekalete gönderilmiş 
olacaktır. 

Selim Sırrı Beyin 

teftişleri 
Beden terbiyesi umumi mü

fettiti Selim Sım 8. Bursadaki 
teftitatından avdet etmittir. 
Mumaileyh gene teftiş maksa
dile birkaç güne kadar Boluya 
gidecektir . 

Çatalcada mektepleri 

teftiş 
Belediye hey'eti fenniye mü 

dürü Ziya, daimi encümen aza 
sından Avni Beyler ve Nakiye 
Hanım, maarif müdürü Hay- ı 
dar ve mimar Şemsettin Bey
ler yeni yaprlan köy mekteple
rini tesellüm ve inşaatı devam 
edenleri teftiş etmek için dün 
sabah Çatalcaya gitmişlerdir. 

Darülfünün emin vekili 

Ankar aya gitti 

Hukuk fakültesi reisi ve 
Darülfünun emin vekili Tahir 
8. Darülfünun bütçesi hakkın
da izahat vermek için dün ak-

ı şaın Ankaraya gitmiştir. 

hasıl olmamıştır. Ali Rıza Be
yin intihar ettiği ta·hakkuk e
derse bu ölümün sebebini Ali 
Rıza Beyin öteden beri sinirli 
ve asebi olmasında aramak la
zrm gelecektir. Şimdiki halde 
bu ölümün mahiyeti tamamen 
meçhul bulunmaktadrr. 

Yüzme bilmediği için 

denizde hoğuldu 
Harp akademisi emirber ef

radından 24 yaıında Raşit Meh 
met Efendi dün Çırağan sarayı 
sahillerinden yıkanmak için de 
nize girmit, fakat yüzmek bil
mediği i,in boğulmuştur. Tah
kikatına Adliye vazı'yet etmiş· 
tir. 

Bir arabacı intihar etti 
Dün öğleden sonra Unkapa

nı köprüsünde bir intihar hadi
sesi olmuş, 45 yaşında bir a
dam kendisini köprüden denize 
atarak intihar etmiştir. Yapı
lan tahkikatta intihar eden 
adamın Unkapanında arabacı
lık eden Hamdi Efendi olduğu 
anlaşılmıştır.. Hamdi Efendi
nin niçin intihar ettiği anlaşı
lamamıttır. Poliı tahkikat yap 
maktadır. 

Cinayetle biten bir 

mahalle kavgası 
Evvelki gün Karagümrükte 

Kıptilerin oturdukları Sultan 
mahallesinde bir cinayet daha 
olmuı, mahalle kavgası yüzün 
den bir arabacı komıuıunu a
ğır surette yaralamıttır. 

Yaralayan adam Sultan ma
halleıinde oturan arabacı Na
zif, yaralanan da ayni mahalle
de sakin Muhtardır. Ci-yetle 
neticelenen bu kavganın ıebe
bini öğrenmek henüz kabil ola
mamıttır. Nazif vak'ayı müte 
akıp kaçmıf, Muhtar ifadeye 
gayri muktedir bir balde Vali
de hastahaaine kaldırılınıttır. 

fş yüzünden kanlı 
bir kavga 

Dün Sililıtarağa tuğla har
manlarında iki amele arasında 
kamı bir kavga olmuıtur. Silih 
tarağada Arnavut Hüseyin E
fendinin harmanında çalışan 
Bitlisli Halil oğlu Retit ile Er
zincanlı 35 ya9ında lsmail oğ
lu Hüseyin arasında iş mesele
sinden kavga çıkmıt, arkadaş
ları yetişip te ayırıncaya kadar 
Reşit daima yanında taşıdığı bı 
çakla Hüseyini ağır surette ya 
ralamıştrr. Mecruh hast:ıhane
ye kaldırrlmıştır. 

Soruyoruz! 
lstanbula bir çok ec· 

nebi gemileri gelip gi
diyor. Beynelmilel adet 
fle teamüllere, beyne/mi· 
lel nezaket kaidelerine 
fle beynelmilel bayrak 
nizamnamesine nazaran 
bu flapurlar grandi di
reklerino her gittikleri 
limanın mensup olduğu 
memleket bayrağını çe
kerler. Onun için lima
nımıza uğrayan ecnebi 
gerr.i eri de grandi direk
lerine Türk bayrağını 
çekiyorlar. Fakat bu ge
milerden bazılarının di
reklerindeki Tü :; bay. 
raklarını yırtılmış, köh
ne fle paçaflraya dönmüş 
bir halde görüyoruz:. 
Beynelmilel bir nezıket 
meflz:uunda bayrağın bir 
kıymeti ve rolü olduğu· 
na göre, eski püskü Türk 
bayrağı kullanan flapur 
süvarileri bu nezaket ka
ıdesini niçin gagesi ile 
hiçte kabili telif olma
yacak şekilde suiistimal 
ediyorlar diye 

Soru~uz.. 1 

Yüzbaşı Sabri 
---··---

Işıklar köyünde 

yakalandı? 
nasıl 

lZMlR 16 (Huıusi) - Bun 
dan sekiz sene evvel frak cep
hesinde düşmana iltihak ettiği 
ve düşmanla beraber çalıştığı 
İçin lstanbul divanı harbince 
gıyaben idama mahkum edilen 
Ylüzbaşı Sabri nihayet Burno
vanın Işıklar köyünde yakalan
mıştır. O vakitler aranrp, şimdi 
İsmi cismi unutulan bu mahkıl· 
mun ltrklar köyünde bulundu
ğu polise haber verilmiş ve bu 
ihbar üzerine polis müdürü bu 
sabah saat beşte Işıklar köyü
ne giderek, Sabriyi bizzat tev
kif etmiştir.Polis müdürüSabri 
nin köyde oturduğu evin kapı
sını çalmıı ve kapıyı yetmiş 
yaşlarında ihtiyar annesi açmış 
tır. Kadın: 

- Ne İıtiyorsunuz?Diye sor 
muı. Polis müdürü,refakatinde 
bulunan memurlar ile birlikte 
İçeri girmiş ve Sabriyi yatağın
da uyur bulmuş, Sabri uyandı
rılınca şaşırmış, heyecanrnı gİ7. 
leyememiş: • 

. - ~e Vllr, ne oluyor? Demiş 
tır.Polıs müdürü de tevkif tez
keresini göstermiştir. Sabri 
timdi lzmir hapishanesindedir. 
Buraya otomobil ile getirilmiş 
ve derhal ifadesi alınmıştır .. Fi 
rari diyor ki: 

- lzmire, şehrin istirdadın
dan sonra geldim. Zabıtanrn e
line düımekten korkuyordum. 

Vapurdan çıkmak bir meıe
le idi. Buna rağmen tenha bir 
zamanında, halatlara atılarak 
kordona çıktım. Karııdan bir 
poliı memuru geliyordu. Şayet 
soraaydr kendimi denize atacak 
trm. Fakat sormadan eeçti.Ben 
de doğru Işıklar istikametini 
tutarak ihtiyar annemin evine 
iltica ettim ve tam sekiz sen~ 
on bir ay herkesin gözünden 
uzak yaıadım. Zaman oldu ki 
hükUınete gidip teslim olmak: 

- Beni ne isterseniz yapı
nız, demek istedim, fakat son
ra cesaret edemedim. Yalnız si 
ze fUrasını söyleyeyim ki hak
kımda verilen idam kararı doğ
ru değildir.,. 

Bu adam hakkında ne mua
mele yapılacağı malum değil
dir. Hakkında verilen krar gıya 
bi olduğu İçin bir d~fa da vica
hen muhakeme edilmesi icap e
der. --.-. 

Ingilterenin Belgrat 

konsolosu 

lngilterenin Belgrat konso
l?su mezunen Şt'hrimiz~ getm·ı 
tır 
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Asrın umdeçi "Milliyet';-,ir. 

17 HAZİRAN 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde· 

a No: 100 Telçaf adresi: Milliyet, 
latan bul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

Para yolu 
Aziz Efendi latanbula yalın 

ayak gelmiıti. Fakat bugün 
servet sahibidir. Şiılide bir a
partımanı, lstanbulda bir hanı 
ve b~ dükkanı vardır. 

esaslısını tetkil eden para ka
zanmak bahsinde, tecrübeleri
ne istinaden ne biliyorsa, kü
çük Y•tlan çocuklarının zihni
ne nakıetmeğe çalıtıyordu: 

- İnıan para kazanmanın 
)'Olunu öğrenmelidir, diyordu. 

Çapras kelimeler 
1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 il 

........................... ~~~~~~~~~ 
RESMi itlNtlH T~HK tiMTED ~i~~ET 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

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

Telgraf a dresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kurut 
760 " 1400 " 

1400 .. 2700 " 

İstanbula ilk ııeldijii zaman 
i9e seyyar satıcılıkla baılamıı, 
limon aalmıf, çikolata satrnıf, 
kravat, çorap satmıt, ne bul
muısa satımı, nihayet itini yo
luna koymuı, bir küçük dük
kinda yai aatmıı, dükkan bü
yümüf, bir u daha büyümüı, 
batka bir dükin doiurmuf, bir 
dükkin daha, derken bir han 
daha, arkasından bir aparlı· 

Çünkü bu dünyada kimse kim- Davet 
aeye havadan on parabile ver- Dünkü şeklin halli 

3 aylığı mez. Babanızın parasına aü· 1 2 ı • a s 1 s s ııı ıı Seyyar muhabirimiz olup 
venmeyin. Şöyle etrafınıza ba- iki, üç ay mukaddem alikasırı 

Hayat Kaza ve Otomobil 
6 

J2 " 
" km. Bütün bu dükkin sahiple- a-....ıı--ı-- -;- -- -- kat'ettiiimiz Memduh Beyin 

ri, ıu tramvay vatmanı, ıu çöp - - - - hesap l'e muamellboı teslim 

Sigortalarınızı Galatada Ünyoo hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Geltn evrak geri verilmııı 
Müddeti geçen nuabalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyele müracaat edJlir. 

çil, hepsi para kazanmak için •:.ı--ı--ı ve taafiye etmek üzre matba-
çalıııyorlar. Hatti §U kuyru- ,_-l--l--ı•ı--1-.1-.ı-...ı--ı.::•::ı amıza gelmesi. 

fürkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

Gaz.etemiz ilanların mes'uliyetinl 
lıabul etme7. 

man daha .•. 
Aziz Efendinin iki çocuğu 

var: Harunla Karun! Biri bet 
öteki yedi yaşmda. Kendiıi ca
hil olduğu için çocuklarına aaı 
lam terbiye vermek makaadile 
onlarla metııul olacak bir İngi
liz mürebbiye de tutmuştu. 
Kendiıi çocukluğunu, yaş ar
kadatlarile beraber köyün pis 
derelerinde yalın ayak dolaş
makla geçirmiıti. Onun için 
çocuklarının zemane usullerine 
ııore terbiyeleri bahsinde çok 
titiz davranıyordu. Onlara öğ
retecek ilmi ve marifeti yoktu. 
Yalnız hayat prensiplerinin en 

funu oynatan köpek yok mu? ,_...ı=•:::.ı•-ı--1--1--1-->:•::.1-...+=•=-ı -------------
()bile kuyruğunu 1>ot yere oy- ... •=ı--ı--ı.::•~-i-+-1--1-1--+-1 ·-~Bu akşam-.. 
natmıyor. Bir lokma verirler • • • 

UNVON 
Bugünkü Hava 
Dün en fula hararet 28 

en az 14 idi. 
Bugün ruzgir mütehavvil 
Hava açık. 

IF1:• .. iifiJ 
Küçük Ismail 

Efendi! 
İslanbulda bir zamanl .. r bü

y.ık bir zarafetle inkişaf etmit 
olan ~e sor. zabanlıı.rda adımı. 
(Orıa oyunu) denilen (Zuhu
ri) nt>slinin son evlidı da bir 
iki giin e~vel vefat etti . Bu a
dam hepimİ7.İ . giirdüğümüz 
b;ç değilse i~m.ni ı1u1duğumuz 
( Kiiçiik hma.il) idi . Küçük ls
mail Ef., orta oyununun bütün 
iı.celiklerine vakıf ve bu oyu
nun istinat etti~i, bizinı fr~k
lerden alarak at:!ına ( eıprit) de 
diğimiz nükte hususund't emsa 
line az tesadüf edileçek kadar 
ı-.~ ir bir adam idi b azırce
vaplık ve nul:ted.mlık bir zeki 
iti olduğundan sonr-.dan kaza
nılır bir metaİl decildir. ı, ... ail 
"f., mf'rr.um kavuklu P:ımdi 
Efendı d dahôl olc!ugu lı.alcı. 
muaaırlarının hepsınden yük
sek derecede idi. Çok def., kar 
tısındakini bozmamak ve ara
daki müvazeneyi kendi lehine 
lblal etmemek için nüktelerini 
hapsettiğini görmüştüm. Bu 
adam doksan yatına kadar ken 
dini yakan bu ateşin hızile or
ta oyunu oynadı ve bir kaç gün 
evvel de gözünü yumdu. Öldü 
ğünü duymadığım için cenaze
sinde bulunamadım ve bulunan 
lanı1 da pek az olduğunu öğren 
dim .• Sırf Türk temaşasının e
hemmiyetli bir uzvu olarak se 
nelcrce kendini dinletmiş ve al 
kışlatmış olan Küçük lsmail E 
fendinin bu sessiz sadaaız ölü
şü lı e ı- hangi bir şeye &fkla sa
nlanlar için ümit kırıcı bir ıey 
dir. Bıraz daha kadirşinas ol
mazoak meınlekette adam de
ğil baldıran bile yetişmez!.. 

Adenı Efendinin 
ku}ru~u 

Bilmem hangi kazada bir a
damın kuynı.gu varmıı.. Ye 
hiçbir kadın bu b;çare ile. k~
ruğu var diye • evlenmek iste. 

mezmiş. Şimdi, ıu kadınlarınki 
de saygısızlık değil mi?. Farze 
delim kuyruğu var .. Ona ne? ... 
Halbuki {Dünya bir yallı kuy 
ruktur yiye bilene aşkolaun) di 
ye bir de darbı mesel vardır. 

Ben bile çok defa ıırtıma ko
nan sinekleri kovmak için Al
lahtan bir kuyruk istiyorum .. 

Ne ise uzatmıyaJım ! Adam
cajızın hiç ıuçu kabahati olma 
dıAı halde kuyruğu batına be
ia olmuş!.. Dütünmüf, tatın· 
mıt kestirmekten batka çare 
bulamamış ve bir ameliyat ile 
kuyruğu attıktan sonra ancak 
avlenebilmi, ... 

Tabiatin kendisine verdili 
bu müstesna nimeti takdir ,.. 
demiyerek ayağile tepen bu za
tın, kuyruğunu, evlenme! için 
keetirdiğine büsbütün kızdım. 
O, kuyruğun belilısinı aaıl Cl'· 
lendikten sonra görecektir .. Li 
kin ne çare ki; beriki kuyruk 
ameliyatla kesilmez.. Bilikis 
sürer! 

Mektepleri tetkik için 
Viliyetin köylerde yaptırdı

ğı mektepler var .. Bunların na
sıl yapıldığını, intaatın yolun· 
da olup olmadığını tetkik İçin 
iki kişilik bir hey' et yapılmış .. 
Şehir meclisi azasından Naki
ye H. ile Hüseyin Avni B .. 

Haydi Nakiye H. muallim
dir. Mektebin hocalık cephesin 
den letkikile uğratabilir ve ni
hayet bu bir münasebettir .. Li 
kin avukat Avni B. biraderim!:: 
zin yapı i~lerile münasebetini 
bilmediğim için acaba o mu?. 
diye tereddüt ederek belediye
de kendisiııi eskidenberi tanı
yan bir aşınaaına ıoı·dum .. 

- Evet , odur! dedi .. İnşaat 
itlerinden, tuğladan, çimento
dan, be:tondan, ve keresteden 
anlar! dedi .. Ve endişemi gider 
di .. Allah muvaffak etsin! .. 

FELEK 

diye yaltaklanıyor. Amma pa- JJ_-1--Jc-f=l-. L~._._, _ _,___. 
ra nasıl kazanılır. Bu herkesin ·L..-1--.. - 1- - ı.:=-.. -ı.-1---1 • • kendi bileceği ittir. Herkesin ----.- • 1-1--. • -.-
hayatta kendine göre istidadı I• · 
vardır. Bu istidattan faideli su- 11L...ı......:......:::.:......:.....;_;._...:::==::.ı 
rette istifade etmek lazımdır. 
ikiniz de ne demek istediğimi 
iyice anladınız, değil mi ? · 

Çocuklann ikisi de bir ağız
dan: 

- Anladık bey babı>! dedi
ler. 

•• • 
Artık o vakitten itibaren ço

cukların bütün zihni bu mÜf· 
kil muaamma ile metguldü. 
Her an nasıl para kazanabile
ceklerini düşünüyorlardı. Para 
onlar için gayri muayyen, hu
dutsuz bir mahiyet alınııtı. 

Para kazanmak? Evet ama, 
para nasıl kazanılır.? 

Yakia babaları izahat ver
mişti. Dükkin aahibi olan para 
kazanır, vatman olan para ka
zanır. Bütün bu sağdan soldan 
giden insanların hepsi para ka
zanıyor. 

Bir gün mürebbiye ile ı;:ez
meğe çıkmışlardı. Önlerinden 
bir otomobil geçti, mürebbiye -
ye sordular: 

- Bu şoför para kazanıyor 
değil mi Mis? 

- Elbette .. Para kazanmak 
için §Oförlük ediyor. 

-- Şu önümüzde giden ha
~·! para kazıınıyor değil mi 
Mis ? , • 

- Elbette .• Para kazanmıız
sa ne diye hamallık etsin ? 

Bu sırada küçük müvezzi ba
ğu-a bağıra geçti: "Milliyet, 
Cumhuriyet, Yakıt, Y ıırın., 

Çocuklar tekrar sordular: 
- Mis, şu bağıran çocuk da 

para kazanıyor değil mi? 
- Tabii .. Fakat böyle boyu

na paradan bahsetmek sizin ya 
tını;ı;daki çocuklar için ayıptır. 
Siz yalnız derslerinize çalııın, 
oyunlarınızı oynayın .. Ve bir 
daha da bana böyle para sual
leri sormayın . 

Çocuklar cevap vermediler. 
Fakat birbirlerine öyle manilı 
baktılar ki, her ikİ8İ de bu ba
kıtlardan birbirinin ne demek 
idediklerini anladılar. . . ~ 

İki gün aonra, öğle vakti 
Aziz Efendi yazıhaneden gel
di. Sofraya cturdu. Fakat ço
cuklar meydanda yok. Aziz E
fendi bağırdı: 

- Nerede bunlar? 
- Demin burada idiler. Ne-

reye giderler? Bahçede olma-

Yeni şekil 
Soldan sağa 

1 - Bahane (6) iri k•r~ıte (5) 
2 - ltci (5) Vaııtai nakliye (6) 
J - Güzellik (7) Sonuna E ilave 

ederseniz yardım etmiş olursunuz 
(3) 

4 - iyi (3) Geminin barındıgı 

yer (6) 
5 - Söz (5). 
6 - Nota (2) Yerine ceçmek(7) 
7 - Kazanç (3) Pilivın e7ği(4) 
8 - Bayı-ak (4) Aza (2) lataı· 

yon (3) 
9 - Renk (3) Yuva (2) Allah 

1aldaıın (4) 
10 - Köpek (2) Kamer (2) 

Kazmanın eti (5). 
11 - Sır (3) Yapmak (4) .,. 

Yıık(Irdan aşağı 

1 - Hayvanın y~diği (5) lman-
11z (5) 

2 - Arzu (4) Mütteki (6) 
J - Afet (4) Cennet (4) 
4 - Göz renıi (3) 
5 - Iran tabı (7) Ala (3) 
6 - Familya (4) Boy değil (2) 
7 - ilave etmek (6) KA (2) 
8 - Hicap (2) Emeller (4) Odu 

nun bıraktığı (3) 
9 - ~l'un (4) Zaif (5) 
10 .,...., K"lm çuha (3) Rezil (6) 
11 - ikinci (4) Saçı dii2eltir(5) 

sınlar .. bı . 
Bahçeyı aradılar. yok. Hu

lasa evi yukarıdan a!ağıya ka
dar aradılar, Bulamayınca en
dişe ba9ladı. 

Aziz Efendi: 
- Evde değillerse, 

çıkm19lardır. Sokai• 
adetini kim öğretti 
Çıkın, arayın. 

solı:ağa 
çıkmak 

onlara? .. 

Evin erkek kadın hizmetçi
leri sokağa uğradılar. Aziz E
fendi de dayanamadı. O da ta
harriyata itlirak etti. Nihayet 
iki sokak ileride bir kalabalık 
gördü. Acaba bir kaza mı ol
du diye içi eridi .. Kalabalığı ya 
rarak il~riledi. Bir de ne gör
sün? Adamın biri çocukların 
ikisinin de kulağından tutmuş 
söylenip duruyordu: 

- İkiıini de poliıe verece
ğim. Bu yaşta hırsızlığa alıtı· 
yoı-lar. Polise vereyim de, aha
liye günü geçmit gazteleri sat 
mak naaıl olurmuş, öğrensin
ler .. 

Aziz Efendi sarardı ve anla
dı ki çocuklar evde ne kadar eı 
ki gazete varaa toplamı,lar, 
satmağa çıkmıılardı. 

Yüzbatı Celil Şeyhin ziyare- zaman yüzbaıı Celil vaziyeti 
tini iade etmek için münasip derhal kavradı: 
bir fırsat arıyordu. O sırada ağ- - Şeyh Sadunun oyunu! de 
nam vergisi tahsildarına refa- di. 

lil INCJ KISIM -

kat eden jandarmaların ( T ed- Genç erkanı harp iyi keıfet
mür) yolunda, (Taibe) mevki- mişti. Şeyh Sadun ilk defll tah 
indeki afiret tarafından geri sildaı·la jandarmalar" karşı ali 
çevrilmek İstendiğini haber al- kadar olmamalarını emretmiş
mıftı. Fırka kumandanlığından ti. Bundan maksadı bu muame
kendisine verilen talimat ile lenin (Aynilkum) da nasıl kar
vaziyeti tahkik için mülazım tılanacagını anlamaktı. Yirmi 
Rifat kumanduında bir müfre- dört Hal ge:çmeden buradan 
zeyi (Taibe) ye gönderdi. Bu- beklediği aksi tesir hasıl olun
rası Şeyh Sadunun mıntakası- ca derhal vergilerin verilmesi 
na dahildi ve T edmüre bir ko- emrini verdi. Mülazım Rifatın 
nak mesafede idi. Taibe' de geçirdiği gece T ed

Bürhan Cahit 
re karşı heı· h ıı.ngi bir harake ı Şeyhe nazaran onun en zaif 
tind" dü!ündürecek bir mevki tarafı gençliği idi. 
olan ( Aynılkum) da yü:ı:ba, ı Çöl ortasında her türlü mdh
Cclii.lin kumandasında bir as- rumiyet içinde yaşayan Avru-
1<eı ı kU.v~et b.ılundurmağa lü- po.d_a. gezip dolaşmış bi; genç 
zum go ul c! u zabıtın mağlup olacağı başka 

Scy h Sadun bunun manasını kuvvetler, daha hissi şeyler O· 
• rhııl anladı;;r için her şeyden labilirdi. Ye zeki şeyh daha ilk 
vvel bu kuvvetin ba,ındııki ku temasta bunu keşfetmişti. 
andaıııı vaziyetim anlamak 
in (Ay nill,um ) u ziyarete şi· 

ap etli. 

Genç eri nı harbi çok ciddi 
e lam bi.- asker olarak bul· 
rnşlu. Trablus Şama, Lhkıye 
e olan ziyaretlerinde ora mu
asarrıflarını kolaylıkla lehine 
eviren Şeyh Sadun yiizbatı Ce 
:ilin ba~ka bir şey düşünmiyen 
ir genç zabit olduğunu anla
ı~lı. 

Mülıizım Rifat Taibe' de ka- müre çıkarılan atlılar ondan bu 
bile reisinin yanında bir gece emri alıp kabile rei~ine getir

Dünya ahvalini muntazaman kaldı. llk akıam m~ele üzerin mişlerdi. 
takip eden, fransızı;ayı bilen ve de görüşmediler. Yalnız müla- l Yüzb C ı·ı ·ı ş h S 
konu•an, ecnebi seyyahlarını R"f t k b"I · · t f aşı e a 1 e ey a-' zım ı ad a 1 e reısı ara ın- dunun bu ikinci temasları bil-
günlerce şatosunda misafir e- dan Jan arma çavuşuna ve tah vasıta olm ki b b · 
d Ş h S d ·1d · ·ı . . a a era er nelıce en ey a un valilerden zi- sı ara tarzıye ven meaı ıcap ikisini d k d" h I . .. 

d b b d · - · · ·· 1 · · e en ı cep e erıne g o-ya e u genç yüz aşı an çeki- ettıgını soy em19tı. re alakadar etti. 
niy?rdu_. (Ay~~lku?") d~k~ kuv R~i• bu_na ~a?ahleyin cevap Ve yüzbaşı Celal bu vak'a· 
vetın mıkdar ıtıbarıle muhım ol verdı. Emırlerının derhal yapı· da b" . h ft b" b··ı·· 

ki b be "b · · 1 • . . . . . n ıı a a sonra ır 0 uk mama a era r tertı al ıtı- acagını ve bırıkmı• vergılerın ·· .· ·1 t k • 
b ·ı k kul . . ı ' suvaı ı ı e mın a asını gezmege 
an e or acak bır vazıyette l toplanıp kşam kadar verile- ç kt • (T "b ) ld" ld ı ıgı zaman aı e ye ge ı 

o uğunu da pek ivi anlamış- ' ceğini söyledi. ve orada kalacağı bir kaç gün 
tı. l\.fi1l;\:1.1n1 Rifat avdPt Pltii1; ;"":-..l T ı ·· • ' • · 

Elhamra 
. 
sıneması 

MlR~EttE ~HlNTlt 
lijT~N HlYlTI 

kumpanyasına bir kere ugramadan siıı-orta 
mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 

yaptır· 

İLAN 

filminde 

Nafıa Vekaleti celilesi ile 
Türk Anonim Elektrik şirketi 
ve "Satgazel,, denilen fstan
bulda Havagazi ve Elektrik 

--•ı ve teşebbüsatı sınaiye Tilrk 
------------- Anonim firketi arasında 20 

Yeni neşriyat 
Sorgu 

Geçen sene Adliye veka
leti tarafından Ankara Hu
kuk mektebinde Ağırceza 

müddeiumumilerine verilen 
kurslardan Vasfi Raşit Beyin 
ceza muhakemeleri usulU ka
nununun tatbikat ve sakkine 
ait vermiş olduğu 8 ders 
Ankara Hukuk mektebi ta
rafındadan bastırılmıştır. 

§ Vadi Raşlt Beyin maz
nunun sorgusuna dair Adliye 
ceridesinde in~ar etmiş olan 
güzel bir tetkiki de ayrıca 
kitap ,eklinde çıkmıştır. --Kooperatifçilik 

Suhulet kÜtüphanesı bu nam al

tında bir kitap netretmi,tir. Kitabın 
müellifi Ali Ticaret mektebi miider
riılerinden Suphi Nuri Beydir. Ta
lebeye verilen derslerden mürekkep 

olan bu eıer ~de b:r liganla ve htr 
kesin anlayabileceği bir surette en 
çetin iktısat na;r.ariyelerinden, Kari 
111arkıtan, Robert Oveden, Karye
den, Lüi Bl iından bahsediyor. Koo
peraifir. tarihine, mukayeıeıine dnir 
pek nafi maJUmatı h:lvİ clir. E zcümle 
memleketimizdeki kooperatifler hak 
kın da malüonat v e ten"4 it!<.: r vo. rd:r . 
Kitabın bj::ı" k ıımı da mevcut ka nun

larımıza aitt! r . Memleketimizde ko· 
ope,·atifin i nkişafı iç:u ne gibi ka
nunlar, hüki.Jmlcr, hiınaye ve n1ua

ver.etler J&.z.in1 &eldiğini birer bireı· 
ıu.-ilı eden Suphi Nuri Bey devlet
çilik nazarİyeıini a;üdUyol-, yani baş
b memleketlerde ıırf halkın teşe!r 
büıtl ile ,-ücude gelen bu cet·eyanı 
bizde yalnız devlet.İn canlandıracağı 

nı iddia edi.yor. Suphi Nuri Beyin 
kitabı istihsale, iıtih1Rke, krediye, 
ıanayie, ticarete ait her türlü il
mi m .. eleyi hulasaten lt tkik ettik. 
ten ıonra n1ernleketimizde bu mPa· 

leğin ne auretle inki şaf ettirilebile ~ 

ceğini ilmi b!r surett i~ah etmek. 
1 

tedir. Karilcrin1ize tavsiye eder:z. 

Nisan 1931 tarihinde aktedi
len bir mukavelename üze
rine Türk Anonim Elektrik 
Jirketi imtiyazının Anadolu 
cihetine de te9mil edildiği ha
valii mezkiire ahalisine arz· 
olunur. 

Bum'an dolayı, Anadolu 
cihetinde bulunan elektrik 
müstehliklerine badema, Türk 
Anonim Elektrik şirketi tara
fından kendi şartnameleri ve 
mukavele ve nizamnameleri 
şartlarına göre elektrik veri
lecektir. 

Bu münuebetle Türk Ano
nimElektrik tirketi, Rumeli ci
heti tarifesine nisbctle evvel
ki yüzde 10 zammın bundan 
böyle yüzde 5 e indirile
ceğini Anadolu cihetindeki 
muhterem müşterilerine ke
mali memnuniyetle beyan ey
ler. 

Müşteriler, yine eakiıi gibi, 
Kadıköy şubesine (telefon, 
Kadıköy 355-356) 

Üsküdar şubesine "İskele,, 
( Te'efon, Kadıköy 312) ve 
Beyoğlunda Tünel meydanın· 
da Metro hanına(Beyoğlu692-
693) müracaat edebilirler . 
Buralarda bilcümle muamelit 
ile tahsilat yapılabilir. 

Dr. Cevat Kerim 
Haseki hastahanesi 
Emrazı ciJdiye ve 

zühreviye şefi 
Bir senedir Viyanada meı• 

leki tetkik ve tetebbuda 
buimıan Dr. Cevat Kerim 
Bey bu defa Viyanadan 
avdetle yeniden muaY.ene· 
hanesini Cağaloğlunda, lran 
sefarethanesi karşısında 
Süreyya Bey apartımanında 
tesis etmiş ve hastalarını 
kabule başlam;ştır. 

Telefon 20679 

Satılık veya kiralık 
fotografane atelyesi 

Beyoglunda istiklal cadı! 
sinde 340 numaralı fot 
Pera dahilindeki fotografa 
levazımab satılık ve ya kira 
lıktır. Bina ise kira ile dev 
rolunacakbr. Taliplere he 
hususta suhulet gösterili!' 
Müracaat : Bristol otelind 
muha,ip Zülfikar Beye. 

lıtanbul 7 nci icra memurluğu 
dan: 2600 lira kıymeti mulıamm 
neli Gedikpatada çadırcı Ahmet Ç 
lebi mahallesinde Asmalı Lokakt 
eski )7 ve 17 mükerrer yeni 19 ili 
murakkam eski 56 Artın bir çal'. 
maktan ibaret bir bap hanenin 1 

ınamı tarihi ilandan itibaren ol 
gün müddetle açı~ ubrma &ur 
ile- paraya çevrilme.tine k11 

rar verilmittir. Talip olanları 

kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
ıi niabetinde pey ak~esi verme! 
lizımdır. Birinci artırma tarihi 20.. 7 
931 ıaat 16 da htaııbul 7 nci lcı~ 
dair .. inden bu baptaki doıya num•• 
ra11 930/ 138 dir. Bu bapta ıWre di· 
vanhanesine talik olunan açık ar· 
trrma tartname.ini herkes görebilir• 

GöıteriJen ıünde artırmaya itti .. 
rak edenler artırma tarlnameıini O"' 

kumu, ve Uizumlu malumatı almıı 
bunları tamamen kabul etmif ad ve 
itib.or olunurlar. Üstünde bırakıla 
ıayri menkulün bedeli zamanındı 
verilmezıe gayri menkul ikinci bit 
artırma ile satılır ve bedel farkı v• 
mahnım kalınan yüzde bet faiz • 
diğer- zarar1Ar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizcc alıcı" 
dan tahsil olunur. Bef numaralı fık• 
radaki ,arı tahakkuk etmek kaydile 
üç defa baiimldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın üstünde bı· 

1 
rakılır. Şart tahakl·,uk etmezae ar• 
tırma geri bırakılıp alıcı teahhülerin 
den kurtulur ve teminatta kalkar. 

Artırmanın birinci veya ikinci of .. 
n1aıına veya gayri menkule tta11Uk 
eden kanuni haklla ve 11atışın taı zınft 
göre diğer ıartlar. 

Ooküdar hıanbul Altıncı icra 

D~iresinden: Bir borçlan dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi Karar .. 
gir olan ıiyah bir adet Kadın çarşafı 

21-6-931 larihine müıadif Pazar gÜ• 
nü 1aat onda Oıküdarda Bit pa<a· 

1 

rında ~atılacağından talip olanların 

haı:ır bulundurulacak memura müra 

1 cAat etmeleri ilan olunı.a.r. 

1 söz arasında kabile reisine söy gecesi T edmür hurmalıklar: al- vellit itizarına kartı sadece: 
ledi. tına ı;:elip karagah kurdular. - Askerlik! dedi. T "'rifat 

Genç erkim harp bu haberin Şeyh Sadun seher vkti uya- beklemez · 
derhu.I Şeyh Saduna uçurulaca nıp •eliımlığ açıklığı zaman Şeyh Sadun onun koluna gi
ğını tahmin ediyordu. Dütünce şatonun şark ufuklarına bakan rerek harem dairesine götür
sinde haklı olduğunu on iki sa- yüksek penceresinden gen:; sü· dü · 
at geçmeden anladı. varilerin albayraklı mızrakları- Burası hakikaten bir ıato i-

Kabile reisi Zühavi kuman- nı gördü ve hayretten dona kal- di. İç içe dıvarlar, kal'a hendi-
danın Taibe'ye geldiğini Şeyh dı: 1 ni andırıyordu. Harabelerden 
Sadunun haber aldığını ve ken - Haza şeytanirracim ! getirilen tarihi sütunlarla ııis-
disini T edmür' de istikbal için Şeyhin bu hayreti biraz lenmit büyük bir kapıdan ge-
hazırlandığını söyledi. sonra hiddete döndü. Çünkü sü niş bir divanhaneye girdiler. 

Yüzbaşı Celal bu ziyarete variler Tedmür'e bu kadar 10• Burası biribirinden güzel seç. 
ayni zamanda bir teftiş manza kulup ~alonun hurmalıkları al- cadeler, sadef işlemeli divan
rası vermek için Taibe'den doğ tında karargah kurduklan, si- lar, sedirler, renk renk arabesk 
ruca Tedmür'e hareket edecek lah :;attıkları halde kendi mu- avi:ı:eler, kandiller, kılıçlar, es
yerde daha şarka düşen Gadir hafızları farkında olmamıılar, ki silihlarla süslü l>üyük bir 
mevki ine doğru gitti. (Gadir) 

1 

geceden g~lip k~ndi~ini haber- salondu. Sol tarafta dört köşe 
de bulunan aşiret le Şeyh Sa dar etmemışlerdı. kafesli geinş bir kısım görünü-
d k yor. İpek ve sırma iılemeli ka-

un la ımındandı. Burada iki Bununla beraber kıymetli 
k 1 lrn perdeler kafesin2 tarafını ör 

gıin a an Yüzbaşı Celal mesa- misafirini ağırlamak için der- t" d B 1 · h 
feyi ve yolları heaap ederek ve hal hazırlandı. Şiddetli emirler du'l!or . u. ~dası t11 f:ç S ar_d 
gündüz konaklayıp gece sür'at vererek harem dairesi müdürü- b aı~esıneb gı en ara 1

• -~g • 
li yürüyüşle T edmiir' e döndü. nü kumandanı selamlamak üze 1 

1 
afb ~n aşa kl:;;eım~r s~tun· 

Onun her hareketini adamla re yolladı. Arkasından kendisi 1! du ır __ P
1
_arma . vfarklı. ~r~-

t ·ı ·· ·· ·· ·· h d · · an ço un engın u u an goru· 
rı vaeı ası e gunu gunune a- e gıtlı. ·· d y ı d h · h b 1 ş h S d ku nuyor u. er er e va şı ay-
er ad an b~y a uben g~nç_ ak. Yüzbaıı Celil onu böyle ga- van postları, doldurulmuş kap· 

man anı ır perıem ııunu fi 1 d • d ··ı ı 1 k f 1 - • k d f · 1 
beki k 

.. • ı av a ıgın an memnun, gu e- 1 an a a arı, ... ça ti& e ı eme-
,amı er en yuzbaşı Cela- ,.,.ı, kan•ı • .ı. <:--·L· ·· 



[ Muhabir mektupları.. 1 

Oktruvası olmayan 
bir şehir .. 

~ersinde belediye - Varidatı -
Masrafı - Hususi 

muhasebe - Mektepleri ... 

Mersindt1 Ana mektebi talebesinden bir grup 
[ Ortada muall'm Behiye H. ) 

MERSiN : Merıin belediye 
j si oktruvayı kaldırmıt olduğun 

dan tüccar ve ahali çok mem
nundurlar. Tarzı cibayeti muğ
lak ve eı' ar fiatları üzerine mü
euir olan bu resimden bütün 

!erinin medlülünü tatbika uğ
ratan Sıhhiye müdiri lbrahim 
Beyle muhterem refiklerinin 
mesaileri altun kalemle yazıl-
mağa sezadır. 

Trahonıe 
a belediyelerin vazgeçmesi ne ka 
v dar iyi bir hareket olur. 

Buraları tehdit eden belal: 
hastalıkların en birincisi de 
trahume'dir!Bu hastalık sari ol 
duğundan çocuklar kolayca ya 
kalanmaktadırlar. Sıcak iklim
lerdeki mülevves toz ve toprak 
!arla kumlardan ve hıfzıssıhha 
ya riayet edilmemekten bu has 
talık sirayet eylemektedir ve 
onun içindir ki, fakir tabakala
ra musallattır. Mersin mektep
lerinde o/o 11 ve Tarsus mektep 
!erinde % 20, halk arasında o/o 
98 zi trahwne'un pençesi ıztıra 
hında inlemektedirler! 

Buranın mezbahaaı gayrı fen 
r ni ise de fenniye tahvil edilmek 

üzeredir. Mersin, mühim bir 
transit merkezi olduğundan 
çok büyük gaz ve benzin depo
ları vardır. 

r• 

" 
ı• 

j 

• 

r 
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İki doktor iki ebe, bir baytar 
ve bir mühendisi 35 kişilik bir 
bandosu mükemmel bir tecrit 
hanesi ile tehre pek nafi hiz
metler ifa eylemekte olan Mer
sin belediyesinin senevi varida
tı 220,000 liradır. Yalnız iske
le rüsumu 100,000 lira tutmak
tadır. Geçen sene varidatına na 
zaran bu sene 40,000 lira nok
sandır. 

Hususi m·ıhasebe 
Vilayet hususi muhasebesi 

senevi 420000 lira varidat te
min eylemiıtir ki, bunun kaffe 

Sıhhat işleri si kabili tahsildir Biri Tarsus 
Vilayetin ahvali sıhbiyesi ve diğeri merkezi vilayette ol

daimi bir mücadeleye ihtiyaç mak tizere 35 şer yataklı iki 
göstermektedir. Merainin mü- hastahaneyi idare eylediği gibi 
him olan iktısadi vaziyetinden mektep muallimlerinin maaş
dolayı hariç vilayetlerden bu~a ı !arını d.a muntazaman vermek
ya bir çok amele gelerek sekız te ve bır çok ta yollar yaptır
ay çalışırlar.Bu havali trahome maktadır. Tar&usta 34000 lira
ve sıtma hastalıklarile meşhur- ı ya bir mektep ya~tır!l~ıştır. 
dur. Bir miktar da frengililer Bu sene de merkezı vılayette 
va .. dır. Verem hastalığı da ha-~ iki mektep yaptırılacak ve bun 
tın sayılır derecelerdedir. i !ardan birisi trahume' a müpte-

v. · dtı' la çocuklara tahsis olunacak-erem cemıg~ 

Mektepleri ziyaret 
Burada bir verem cemiyeti tır 

teşkil edildiğini memnuniyetle 
haber aldım. Bu teşkilat vila Cümhuriyet mektebinde ço

cukların gurup halinde fotoğ
rafileri alınırken oradan geçi
yordum beni de içlerine ala .. ak 
gurupu i'kmal eylediler. Bu 
mektepte 71 i kız olmak üzere 
171 talebe okumaktadır. Mek
tep binası tedrisata elveritli 
olmadığından tadilata muhtaç 
tır. Bahçesi dahi gayri kafi ol
duğundan ittiaalindeki bahçe a 
hnmak üzeredir. Fakir çocukla 
ra Himayei Etfal öğle yemeği
ni vermektedir. Geçen sene 17 

Yet etıbbası tarafından idare o
lunmaktadır. Ve hastahane ci
varında bir verem paviyonu in
şası için bir de arsa alınmış ve 
belediye ile hususi muhasebe 
tarafından altı bin lira kadar 
bir para da bankada nemalandı 
rılmakta bulunmuştur. Paviyo 
nun projesi yapılmış ve vekile· 
te taktim edilmit olduğundan 
müsaade edilir edilmez derhal 
inşaata batlanacaktır. Sıhhat 
Ye muaveneti İçtimaiye kelime-

talebe mezun olmuttur 

Tarla mektebi 
1 Mısırlı tayyareci tekrar 

geldi Mevcudu 202 talebe olan 
bu mektep yeni tetkil edilmit 
olduğundan henüz mezun olan 
yoktur. Bat muallim İbrahim 
Bigam Beyle refikası Behiye 
H. baş bata vererek büyük bir 
ıevk ile çalışmaktadırlar. Behi 
ye H. mektep içinde açılmıı o
lan ana sınıfmm muallimidir. 1 

Bu gayyur ana muallimi çocuk 
lara bir çok hayat bilgileri öğ
retmit ve onları aokak çocuk
luğundan kurtarmıttır. Bu ka-
rı kocanın Emel, Ekmel, Ec
mel iaminde üç çocukları var
dır. Behiye Hanımın çaldığı 
piyano seslerine kendilerini uy- ı 
durarak mini mini yavruların 
gösterdikleri terbiyevi oyunlar 
ve söyledikleri şarkılar bu mek 1 

teplerin ne kadar feyyaz neti- [ 
celer verdiğine birer delildir. 
Maarif vekaleti celilesinden bu 

1 
mekteplerin tezyidini istikbali 
vatan namına rica ederiz. Ha
ber aldığıma göre bu ana mek
tebi talebelerinden ücret alın-
makta imit ! Bu hal mektepleri 
maksattan çok uzaklaştırmak
tadır. Vekaleti celile her halde 
bu ücretleri kaldırırsa halkın 
minnet ve şükranını celbeder. 
Cünkü halkımız cocuklarmı üc 
;etle okutacak v~ziyette değil
dirler. Bahusus ki, buhranı ma 
li herkesi taıırtmıştır!. Bu ço
cuklar 8 ayda yirmi dört lirll 
vermeğe mecbuı· tutulmakta 
imişler Maarif Vekili muhtere
mi bu ücretleri kaldırdıktan 
maada şimdiye kadar almanla
rı , da iade buyururlarsa pek 
büyük bir eseı-i atıfet göstermiş 
olurlar. 

Kagatepe mekle· i 
Bu mektebe gittiğim zaman 

yarım asır evci Gıilhane mekte 
binde sınıf arkadasım Mithat 1 

Beyle tanıştık. O beni tanıdı. 
Mithat Bey jandarma alay ku- ı 
mandanlığmdan tekaüt edil
miş ve bu mektebe muallim ol
muştur. Uzun seneler hükı'lmet ., 
ve millet hizmetinde büyük 
yararlıklar göstermiş olan Mit 
hat Bey şimdi muallimlikten 1 

aldığı cüz'i maaşı tekaüt maası 
' na ilave ederek geçinmeğe ç~
lışıyor. Maarif Vekaleti hiç ol 
mazsa bu muktedir ve emektar 
vatandaşı orta mektebe naklet 
tirse de derdi maişetten kurtar 
mış olsa ne kadar yerinde bir 
efendilik olurdu. 

Mektebin mevcudü 225 tir. 
Bunun 98 i kızdır. Geçen sene 
17 mezun çıkarmıştır. Çocuk
lar arasında 50talebe trahum'e 
müpteladır. 35 fakir çocuğa hi 
mayei Etfal tarafından öğle ye 
mekleri verilmektedir. Gerek 
mektep binası ve gerekse bah
çesi tedrisata gayri kafidir. 
Baş muallim Mehmet Ali Bey 
ve arkade.şları mütemadi bir 
ıay ile çalı~maktadırlar . 

R. K. 

Mısırlı tayyareci Kemal Ul
vi Bey Büdapeşteden şehrimi
ze dönmüştür. 

-- Dr. IHSAN SAMI ~.I 
Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilat

larına kartı pek tesirli ve 
taze aşıdır. Divanyolu Sul

tan Mahmut türbesi 
No. 189 

- ----------
- Yaz mavalmllçln -

BEBEK'te 

Kiralık lall 
Dalyan önünde Selp Bey 
yalısı möbllell olarak kl
ralıkt· r. Derunundakller• i 

mUracaat 1 

SATILIK GAYET GÜZEL KOŞK i 
Ye,ilköy'de yeni kagir giinl 

bir köşk aatılıktır. Kaloriferli 12 o
dayı, mükemmel banyoyu, garajı 
2000 arım bahçeyi, elektrik tesi""
tıRJ üst katmda camckinlr kıt bah
çesi tarzmda kaloriferli büyük tanı
çayt ve kuyusunda mükemmel mo
tör ile tatlı euyu havidir. Her tara
fında yeni muıamba dö1eruniıtir. 
Manzara"' denize ve Keıiş dağlan
na karşı fevkalade ve fiah ehvendir. 
Ye,ilköy'de lrfaniye caddesinde 9 
Noya müracaat.Telefon Yeşilköy 5 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 
Mabkerneıinden: Şaziye hanunln 

Sabiha haRJm ve Evkaf idareıi ile 
şayı'an ve mü,terek~n mutasarrıf ol 

duğu Ü•küdarda Kef~e dede mahal 
leainde Karaca Ahmet caddesinde 
367 ve 369 No. lar ile murakkam iki 
ktsıma munkasem ve iki bin lira kıy 
meti mukaddereli bir bap hane tema 
mının izalei şuyu suretiJe furuhtu 

hakkında mahkemece müttehaz ka
rar ve ilam Üzerine hiııedarandan 

Şaziy~ hanım taraf1ndan açık artn·· 
m..ı 'ua·etile satılmaıı talep edilm_i1 
olduğundan mezkUr mü,a'ın it bu 
il.in tarihinden itibaren 20 ~Ün müd .. 
detle mahkeme kaleminde esbabı 

müracaata acık bulun~urulan sattı 

fat'"lnan1eıinde muharTet- şerait daire 
ıinde ve peşin para ile 18 Temmuz 

931 tarihine te•adüf Mlen cumartesi 
günü •aat 14 ten lG ya kadar Üskü
dar Sulh mahkemesinde açık arttır 
ma suretile ıatılacağından talip olan 
lı!u·ın yüzde on teminat akçesi İta 

etmeleri lizun olduğu ve İcra kanu
nun maddei mahsusası mucibince 
ıtbu müıa üzennden bır hak ıddı;ı 1 
edenler;n hokları tapu sicilleri ile ..,. 
bit olmnyan ipotek al~caklılarla dj. 
ier ali.ka.:farJ.ırın ve irtifak hakkı ıa 
hiplerinin bu hoklar.nı hususile faiz 
ve maaarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren "!O gün zarfınd=t. 
evrakı mü~bitelerile bitdirmeleri ve 
akıi halde •atış bedelinin payla,ma
sından hariç kalacakları ve fazla ma 
IU.mat ahnak isteyenleı·in mahkeme
nin 931 18 doıya No. ıile müracaat 
eylemeleri lüzuınu ilan olunur. 

Satiş ııünü 18 temmuz 931 cu-
martesi. 

, illiyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
mulıt ra, Reç~te ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ili ıları yapılır. Fiatlar mutedild:r. 

Adres• Ankara caddesi dairei mah~usa 
• Telefon 243111213 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Bedeli keşfi 1753 lira olan Tophanede Kılıcalipaşa med

resesinin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip
lerin şartname almak ve k>!şif evrakını görmek için her 
gün levazım müdürlüğüne gelmeleri ve münakasaya girmek 
için de 131 liralık teminat makbuzile şartname, teklif mek
tubu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı 
mühürlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 9-7-931 per
şembe günü saat on beşe kadar Encümeni daimiye vermeleri. 

(Resmi iti.ular Türk Limited Şiraı.eti) 

Istanbul evkaf 
dürlüğünden: 

•• mu-

Evkaftan maaş almakta olan muhtacin ve ami ve ımaret 
hademesi ve tevliyet ve evladiyet maaş esbabının haziran 
931 yolılamalarınıo icrasına başlandığından mahallerinden 
istihsal edecekleri ilmühaber ile lstanbut evkaf müdüriyeti 
muhasebe maaşatı zatiye kalemine müracaat ey!emeleri. 

(Retmİ ili.olar Türk Linlited Şirketi) 

Istanbul Gümrükler 
Baş müdürlüğünden: 

Muh~aza memur'.arı iç'.n 499 takım elbise acele ve pı
zarlıkla diktirilecektir. Bunların mevcut nümunelerile şart
nı.mesini talipler her zaman görebilirler. 

20·6-931 cumartesi günü saat oıı dörtte pazarlık yapı
lacağı için taliplerin teminat a'<çesile ( 184 ) lira birlikte o 
gün ve saatte Baş müdürlükteki komisyona müracaatlar-. 

(Re•rni ilanlar Tür\r. Limited Şirketi) 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan:: 

Tamamına 37100 lira kıymet tak 
dir edilen Üıküdar'da Utnraniye kar 
yesindc e~ki yalnız servi ve Çavu~ 

Ba~ı çiftliği yeni Tantavi Halit Bey 
sokağında eski 37 mü, 1, 3, 7 num~· 
ra yeni ~ numarah maa bahce hane 
clyevm Tantavi Halit Bey çiftliği 

demekle maruf nıi.iteaddit havuzlar, 
çamlar, karkuyuıu, Çamhca suyu ve 
hane ve muhtelif ahır, arabalık ve 
saire 400 dönüm erazisi ve senevi 

450 lira icarla 5,5 sene tapuca mü
seccel kunturatı bulunan çiftlik •· 
raz.i ve mebaniıi 20 Tem.muz 931 
tarihinde Pazartesi günü saat 14 

ten 16 ya kadar açık arbrma ile sa
tdacak ve şartnamesi 4 Temmuz 31 
tarihinde divanhaneye talik oluna
caktır. Artırma birincidir. Artırma
ya iştirak için % 3 teminat alınır. 
Hakları tapu sicilleri ile oabit olma
yan ipotek alacaklılar ile diğer aliı
kadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz v~ 
masarife dair olan iddealarını ilin 
tarihinden itibaren evrakı müspitele 
rile bildirmeleri li:umdrr. Aksi halde 
haklar. tapu sicillerile sabit olmayan 
1 r satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Bilcümle müterakim 
vergilerle Belediye ve Vakd lcaresi 
ınü~teriye aittir. Alikadarların icra 
ve iHit.ı kanununun 119 uncu mad .. 
desi hükmüne göre tevfik hareket et 
meleri ve daha ziyade malümat al
mak iateyenlerin 930,1544 dosya nu 
merosile lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğuna müracaatları ilin olu .. 
nur. -- - ------------ZA YI: - 3396 numerolu kamyo
netimin plakası zayi olduğundan ye~ 

nisini çıkaracağımdan eskisinin bük 

mü yoktur. Nikita 

lıtanbul Üçüncü lcraıından: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

bulunan Sirkeci' de Şahinpaıa otelin
de mevcut karyola, yatak ve yorcan 
lar 24 Haziran 1931 tarihine müsa
dif Çartamba günü Mat 10,30 da 
satdacağmdan talip olanların mahal
linde memuruna müracaatları lüzu
mu ilin olunur. 

Pertevniyal Vakfından: 

Köprübafında Valide hanında 7 

No. dükkin 3 ıene müddetle, Köprü 
batmda Valide hanrnda 20 No. dük 
kan 2 sene müddetle, Şi,ti' de 1 zzet 
Paşa sGokağında Valide apartunam
nın 3, 4, 10 No. daireleri birer sene 

müddetle, Akıarayda Alembey ma
hallesinde Vezir Şeşme sokağında 

10 No. hane bir sene müddetle. 
Pertevniyal Vakfı akaretından 

balada muharl'er emlak yirmi gün 
müddet ve açık arttınna suretile ve 
her emlik sıraıında cöıterilen müd
detle icar için müzayedeye konul .. 

muştur. Taliplerin müzayede günü 

olarak tayin kılınan Temmuzun 4 

üncü Cumartesi cünü saat on bete 

kadar lotanbul Evkaf mü diri yetinde 
vakfı mezkUr idaresine veya idare 

encümenine müracaat etmeleri. 

Türk umumi tiyatro 
Anonim şirketi 

Türk Umumi Tiyatro Anonim 
Şirketi meclisi idaresinin Mayıs 931 
tarihinde ittihaz ettiği mukarrerat& 
tevfikan 1929 senesine mahsuben 4 
numea·olu kuponun damgalanmasına 

mukabil hi11e başına bir Türk Lira
sı tevzi edileceğini hissedar efendHe 
rin enzarı İttilaına arzolunua·. 

T ediyat, 22 Hazirandan itibaren 
Cuma ve Pazardan maada her gün 
saat 15 . 17 arasında Beyoğlunda 

Yeşil sokağındaki §İrket n1erkezinde 

icra edilecektir. 
Hamit - Tediyat, kuponlara ter

fik edilecek numerolu bordronun 
kontrolundan iki gün sonra vukubu
lacakbr. 

Betiktaı Su! lcrasindao: 

Mahcuz ve furuhtu mWuırrer ya
zıhaneye muteallik lS parça efya 
24-6-931 tarihli çarıamba günü saat 
11 - 12 de Galatada Voyvoda cadde
sinde Voyvoda hanında aablacaiı i
lin olunur. 

M. M. setin alma 
komisyonu ilanı 

Boludaki kıaatın ihtiyacı 

olan un kapalı za ·fla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 24 
haziran 931 çarşaml;:ı günü 
saat 15 te fzmitte 23 üncü 
fırka satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart

nameyi görmek üzere Fın

dıklıda heyefm'z~ ve şart
nam~ a'.mak ve tekl'flerini 
vermek üzere teminatladle 
birlikte İzıuitte mezkür ko
mısyona mliracaa ti uı. 

••• 
İstanbul ve civarındakı 

Askeri kıtaat ve müessesahn 
erzak, ekmek, vesaire kara 
nakliyabmn beher ki!o!arına 
kapalı zarf:a teklif edilen 
fiatlar haddi itidalde görül
mediğinden 18-6-931 perşem
be günü saat o:ı dörtte Fıo
dıklıda hey'eFmizr'e pazarlık
la ihalesi yapıhc•ktı ·. Tal:p
lerin ştrtnamesini hey'etiuıiz· 
de görmeleri ve ;hale saa\in
den evvel temiııatlar'le hazır 
bulunmaları. 

* * • 
Afyon Karahis rd.ıki mer-

kez kıtaat ve uıü;ssesatının 
ihtiyacı olan Ç3m ve M~şe 
odunu kap3lı zarflı ınünaka
S3ya konmuşlur iha1esi 6 t•m· 
muz 931 paza•lesi günü sa t 
13,30 da Afyon Karahisarda 
askeri satm alma komi~yo
nunda yaptlacaktor. Ta".:p:e
rin şırtııamesini a:m'l'c ve 
münakasaya iştirak etmek 
üzre teminatlariyle mezküı 

komisyona müracaııtlan. 
*,.,,., 

Edremit ve civarındaki kı
taat ve müessesat ihtiyacı 

için meşe kömürü ve odun 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İbal ~si 11-7-931 
cumartesi günü saat 14 ı.e 
Edremitte askeri satınalnıa 
kom:syonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
münakasaya girmek üzere te
minatlariyle mezkür bom'.s
yona müracaatları. 

3 üncü Kolordu 
ilan•arı 

K.0. kıta:ıtı h .yvanatındıJn 
çürüğe çıkırılanlar her haf
tanın çarşamba günleri Fatih 
ve pazar günleri Üskiıdar At 
pazarlarında satılacaktır. Ta
liplerin mezkür giinle ·ie Al 
pazarına gicerek ınüza)ecİeye 
iştirakleri ilan olunur. 

l ıtanbul 7 nci icra Memurluğu 
dan: lstanbulda Gedikpaşa.da Ça 

drrcı Ahmet Çelebi mahallesind 
Asmalı sokağında e•ki 17 ve 17 m 

kerrer yeni 19 ile mure.kkam han 

de mukin1 iken ikametgahı meçhu 

bulunan Kirkoı· efeı diye. 

Madam Sara Veluna Faniııin ,
mctinizde alacağı olan mebaliiin t 

mini için haciz olunan mezk.Ur h 
nenin 20 Temmuz 931 tarihind 
saat 16 da birinci artnmanın ıcr 

kılınacağı tebliğ olunur. 

---- ---
Milliyel'in tefrikası : 59 \ d~ in.~n.madığı halinden bel!i i-
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yen emindi. Kadri Beyin İbra
him Bey yüzünden er geç başı
na bir felaket gelecekti. Bu za
lim adam rakibine mutlaka bir 
fenalıkta bulunacak onu belki 
de öldürecekti. 

madan evvel sevdiği gelecek, 
kendisini bu iztiraplı vaz'iyet
ten kurtaracaktı. 

Ayol, gelinlere ağlamak yakı- - Olmaz, Kerime sonra b 
şır mı hiç?.. 'anabilirain. İşt• sonra söz v G .._ A 1 bJS&&+ · bi.":.::i:'. içini Ç<kti, <iheyM 

_ ~ __ O ~e -İnşallah! dedi. inşallah! 
Bir iki güne kadar sevgilimi 
göremezsem, muhkkak ölü- Kadri Bey mi? Çabuk söy 

le ... Yeni bir haber mi getir
din .•. Söylesene kız .•. Ne susu 
Yorsun? 

Bu sözleri söylerken Kamer' 
in kolunu sımsıkı tutmustu. 

- Hayır küçük ha;,,ımcı-
ğım. Kadri Bey değil. .. 

- Ya kim? 
- Kim olacak, canım ... İb

rahim Bey ... İbrahim Bey gel
miş. aşağıda iken işittim de si
ze haber vermeğe koştum! 

Kcrime'nin kolları meyusi
Yetlc yanma düştü. Urodueu 
bosa c:krr.ıstı. Kendi kendine: 

--- :<\.c~b~ Yegane Hanım ne 
tcde? Niçin bana bir haber gön 
clermiyo"? 

cl:ye düsünüyordu. Merak ve 
ini::ar ~~ne kızm gözlerinde u • 

Cilri bir arı!tı hasıl etmişti. 

duvağını getiren adamın ken
dine garip sevgilisinden haber 
getirmesi üstüne kırılan ümit
leri birden bire tekrar canlan
mıştı. Fakat uadan epeyce za
man geçtiği halde hiç bir haber 
çıkmamıştı. Her geçen gün 
genç kızı feci akibetine biraz 
daha yaklaştırıyordu. Bu suret 
le ümit ve tesellisi günden gü
ne zayıfladı. Kerime bu sefer 
daha derin bir yeese düştü. 

Kamer küçük hanımının ü
züntüsünü gözlerinde okudu-
3u için yanma yaklaştı, kolunu 
okşayarak: 

- Üzülmeyin, kücük hanım 
cığım ... dedi. Siz meı.ak etme
yin ... Daha düğüne üç gün var. 
Belki o zamana kadar gelir .. 

Fakat Kamer bile bu sözle
ı·i ümitsiz bir tavurla söylüyor-

.. ' rum. 

Keriıne Kadri Beyin selame 
tinden endişe ediyordu. Ondan 
aldığı haber üzerine ruhunda 
hasıl olan ümit artık zail olmuş 
tu. Her gün her dakika Kadri
nin hayali gözünün önüne ge
liyordu. Onun İstanbulda oldu 
ğuna hükmediyordu. İbrahim 
Bey her halde sevgilisinin ha
rekatını adamları vasıtasile ya 
kından takip ettiriyor, onun Ke 
rimeye yaklaşmasına mani ol
mak için her ne lüzumsa yap
makta kusur etmiyordu. Keri
me zorla zevcesi olacağı ada
mın Bursaya geldiği yolundaki 
fena haberi aldığı zaman kendi 
ni titremekten alamadı. İbra
him Beyi emeline nail olmak
tan hic bir kuvvet menedemiye - ,. 

Ya Kadri Bey ölecek olur
sa! ... 

Kerimenin aklı böyle bir fe
laketi kabulden imtina ediyor
du! 

- Vah güzelim vah! 
Kanıer küçük hanımını1 şef 

katle oktuyor. onu teselli et· 
meğe çalıııyordu. Bunca itina
larla üstüne titreyerek büyütü 
len bu çocuğun solgun yanak
larını üzüntüden bunalan göz
lerini görünce teselli ümitleri
nin bo§ olduğunu anladı. Hayır! Böyle meş'um bir 

vak'a olamazdı.! Kadri Bey Bu sırada odanın öbiır ucun 
zinde, cevval, pürhayat idi. 0- da bir pıtırdı oldu. Yusuf Pa
nunla ölüm arasında uçurum- şa kapının eıiğinde duruyor, 
)ar vardı. Kerimenin zihnine baıile Kamere çekilmesi için 
sevgilisine ait bin bir hatıra hü iıaret ediyordu. 
cum ediyordu. Onun ruhu hi- Kerime Hanım babasmı çok 
tap eden tatlı se~ini duyar gi- tan beri görmemitti. Babasını 
bi oluyor, son mülakatlarında 1 mutat şefkat ve muhabbetile iı 
çıplak kollarında dolaşan par- tikbal için büyük bir gayret 
maklarının vücudünde gezindi- sarf etti, ayağa kalktı. T eessü
ğini hissediyordu. Hala sanki rünü belli etmemek İçin dişini 
yakıcı dudakları kendi dudak- sıkıyordu. Titreyen dudaklari
larına temas ediyormuş gibi ı le vaz'iyeti kurtaracak bir kaç 
tatlı bir his taht ıtesirinde bu- lakırdı söylemek istese de nıu
lunuyordu. Hayır Kadri ya.~ı- vaffak olamadı, içinden gelen 
yordu. Beklediği felaket ba~ı- bir coşkunlukla hıçkıra hıçkıra 
na gelmeden, nefret ettiği bir ağlamağa ba,ladı. 

• " "lilll- - O ne? Ağlı or 

Yusuf Patanın çehresinde riyorum: ben de bu telikı t 
can sıkıntısına delalet eden bı'r h'l d • · ı e ecegım ... 
durgunluk hasıl olmuftıı. Kı:ıa Kendisi bir kere Arnavut! 
neden teselli bulmuyordu? tahtına geçtikten sonra nas 
Kendisi gibi cedbecet asil bir olsa bir kulpunu bulup kızı 
kızın İbrahim Bey gibi sonra- kocasından boşalacaktı. lbr 
dan görme bir türediye varma- him Beyi para kuvvetile de i 
sını münasip görmüyor mıydı? na etmek mümkündü. O zam 
Kerime susuyordu. Fakat Yu- Kadri Bey Kerime ile evlene 
suf Paşa kızının ne muti bir ev lirdi. 
lit olduğunu bilirdi. Kerime Yusuf Paşa artık mesele 
her halde bu vaz'iyette ses çı- halledilmiş nazari le bakıyor, 
karmamak için nefsinden pek zına başka şeylerden bahse 
büyük bir fedakarlık yapıyor- yordu. 
du. Bu sükı'lt, zavallı kıza pek H d' k y ek h 

h 1 1 1 - ay ı ızım. em 
pa a ıya ma o uyordu. Bu ha- G'd' 'ft d ı· 
1• d beli' 'd' zır ı rp ı ar e e ım. 
ın en ı ı ı . K . f h ld h'd J 1 

1 

erıme ena a. e ı cet 
_- Babac~ğım! <:anım baba- mişti. Bu ani hiddetin te:ıic 

cıgım ... Benı İbrahım Beye ver solgun çehresi birdenbire k 
mektense öldür daba iyi .. Tek kırmızı oldu. Babası İb h 
beni öldür de o adama verme... Beye varmasını pek ta~; 

Kerime daha fazla dayıma- luyor, sonra l<ızının deı dine 
madı, o zamana kadar zaptet- re olmak ü:ı:ere de telakı gös 
tiği hissine serbest cereyan ver riyordu. Bayram üstü kız 
mişti. kendi eli ile böyle bir felak 

Yusuf Paşa bu müşkil vaz'i- atmaea vicdanı n:.,ıl kail 0 

yelten kurtulmak için kızile u- yordu? 
karar verdi. Bitmedi) 



Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı 

Yalova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR 

12 Kişillk orkestra 
Oteller : 75 - soo kurUf 

YEMEKLER• Tablıdot (Sabah- Ôglt • =======· Akşam) 225 - 450 kuru 
3 üncü sınıf otellerde yemek mecburi değildi 

Banyolar: 5o - 1s - 100 Kuru,. 

V .. t) • • 1 inci 30 kurut apur ucre erı. 2 inci 20 kurut' 

rler türlü malümat içiıı YALOVA da Müdüriyete 
İstanbulda Seyrisefain Müdüriyet kaleminr 

müracaat Telefon - Beyoğlu - 1745 

Sizi rahatsız eden 
bu karın şişkinliğin! 
'-izale ediniz. 

Hafif L 1 N 1 A aenlllrilnl giyinlı. 
YlıcvdDnOzde meveudly•li•l bile hissetmlyec ... 

J.IRız Gif4i.lniz anden llibU'H t11ça1dOnOı Jurnıun 
•ır çofr sıntimıtre incelectJcUr. Faılı oıara• İJ'I 

'le etistikJ trikosuı11n daimi •• ıaUes1ir muajı 

ıareıhııdt zahmetsiz •• rorn• rejimden ıri .ı.. 

rı• bülU#. fazla ıemlıUli izale edecektir 
Bunu , mılınmızı ıellp 11erilb• edlnlt . Ve,• 

•arnı11lZ'lt1 kuturu•u we mec.,u trtlfaını bihHrerı• 
&drufniıt göndertiıiı . , .... 

Flob : 17. lira - Siyah 20 lir• 
Safi ipek 34. lira - Siyah 40. lira 

"l'alnı:ı, Beyoğlu'nda Tünel 
meydanında ve istiklal cad

ı;!_esinde 385 Numeroda 
-" 

maoazaıarında ••t11ıF'. 
P.l.Rllli t ıee, Ooald. Ra•••ma•a 

)evlet Demiryolları İdaresi ilanları 1 
Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında her gün 

ırüıefer etmekte olan 6;106 ve 105 5 No. Anadolu sür'at 
· ta.f:.uı, 20-6-931 tarihinden itibaren haftada üç güne ten
edilmiştir. 
Mezkfir katarların hangi gllnlerde ıeyrüsefer edecekleri 

de gösterilmiştir. 
·ydarpaıa Har. Cuma Pazartesi Carıamba 

Pertembe 
Perıembe 
Cuma 

1kara Muv. Cumartesi Salı 
akara Har. Cumartesi Salı 
ydarpa~a Muv. Pazar Çarşamba 
:yfiyet muhterem ahaliye ilin olunur. 

(Re•mi llinlar Türk Limited Şirketi:) 

* * * 
Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimuvan kapalı zarfla 
iaakasaya konmuştur. Münakasa 20 temmuz 931 pazartesi 
.nü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde 
p1lacakbr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
ıvakkat teminatlarını aynı gllnde saat 15,30 a kadar ko
syon katipliğine vermeleri lbımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
ıkarada ve İstanbulda idare veznesinden tedarik edebilirler. 

,) 
\ 

l 

(Ream1 ilanlar Türk Limited ŞirkeH) 

MİMARLAR 

INŞAA TÇILAR 

MÜTEAHHiTLER 
~-... 
1-~~l 
ır-;.~ , .... ,),~ · 
~ __... 

Sun'i- POrilaad çimentolarmı kullanınu 

.CART AL · ANADOLU Çimentosu 
A.ı.A ve emsalsiz cinsten YERLİ 

bir mabıuldür 

HER DAiM AYNI ve DEGIŞMEZ CiNS 

' \ 
1 

Istanbul Evkaf 
Jirliğinden: 

•• mu-

Yunanistanda kalan evkafın gerek muhac~t tarikile 
:tanbula gelmiş olan gerek esasen ötedenberi Istanbulda 
ılunan mütevellilerinin üç gün zarfında Çemberlitaşta Istan
:ıl evkaf müdüriyeti mülhak vakıflar kalemine müracaatları 
·hemmİyetJe ilan olunur. (Reaml ll~nlar Türk Limlted Şör~eti,) 

Şark Malt Hulasası l{q)lanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuk· 
ların kemiklerini kuvvetlendirir. 

Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

Satıyor 
ELEKTRiK 
ŞiRKETİ 

de bu aleti alan 
müşterilerine 
hususi tarife 

tatbik ediyor. 
Beyoğlu 

FRiGECO 

Metro Han, Tünel 
meydanı 
lstanbul 

Elektrik Evi, Beyazıt 
Kadıköy 

Muvakkithane caddesi 
No 83 

PORTATİF R._emington 
YAZI 

Model 
MAKINANALARI 100 LİRA YA 

.·.· ~~-- Model 

T. 
130 
Lira 

c. 
100 
Lira 

Türkiye için umum acentalar.: SIDNEY NOWILL ve ŞÜ
REKASI Galata Billür sok~k No. 6-7 Telılfon Beyoğlu 892 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu · 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedir 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

HAKiKi 
RADİUM 

EMSALSiZ .~/[ HAKiKi ~\: 
TIRAŞ .. :o 0 Ö: 

BIÇAdl \tRADiUM1J 
Hali• l•veç çeUifnden gayet ihtimamla inuıl ve 
fenni mlkro•kopla kontrol edllditlnden rekabet 
kabul etmez derecede metin ve diğer bıçaklara 
nisbeten ehvendir. Bir tecrillııe kafidir- Şaluai 
menfaatiniz için her yerde arayımz. 

NAiM VAPURLARI l 
İzmir - Mersin I 

Lüks ve Sür'at Postaıı 

ADANA vapuru J 

hazır anın 

NAİM VAPURLARI 
l zmir poı;;tası 

Haftalık lüks ve sürat postası 

ADNAN 18v?:ı~~an 
Perşembe f:0:e c:~ 
lata rıhtımından hareketle 
~'oğru İzmi're ve pazar günü 
lzmir' den İstanbula hareket 
eder. Tafsllat için Galata 
gümrük karşısında Site Fran
sez hanında No. 12 Acanta
sı: Şarl Suml\YJ. müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

VELi ZADE VAPURLARI 
KARADENiZ POST ASI 

S • vapuru 
amı 17 haziran 

Çarşamba at~:~ı 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Giresun, Trabzon 
ve Rize'ye azimet ve ayni 
iskelelerle ( Sürmene , ve 
Vakfıkebir) e uğrayarak 

avdet edecektir. Yük ve 
yolcu için Sirkeci, Alaiye 
hanındaki acentalığa müra
caat. Telefon: İ• t. 980 

Seyrisef ain 
Merkez acentası : Galata 

Köprübaşı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühür
zade hanı 22740 

TRABZON POST ASI 
(CÜMHURİYET) 18 ha

ziran 17 de 

MERSİN POST ASI 
(ÇANAKKALE) 19 ha

ziran 10 da Galata Rıhtı
mından kalkacaktır. 

Yağlıboya ve Karton ..,. 
Piyer Müessesesi 

Piyasamızda maruf yağ
lıboya ve karton piyer mü
teahhidi Cav. LUIGI LE. 
ONE bir kaç senelik isti
rahatten sonra bu kerre 
tekrar işlerinin idaresine 
başlamıştır.Bu hususta muh
terem ve kesir müşterile
rinin her nevi işler ve ıi
parişler için Beyolğu Ha-

zührevlye tedavihanesl. Hergün sabaht•n a'ı:şama kadar. copulo pasajında 35 No. lı 
------------------------ 1 mağaza1ına müracaat etme-

KARON Alman kitaphanesi 1 !eri rica olunur. 
Boyoğlu Tllnel meydanında S23 Lııı. Tediyatta tuhiJlt -

_,.. ı 
PHOSPHITllE FAllERES 

(FOSFATİN .FALIER) 

ÇOCUKtARIN EN MÜKEMMH G!OASIDIR • . 

'1 lnoı. 8 inct aydan itibaren : memeden kesme zem· 
anlarında ve neşvü nüma esnasında k ullan•hr. Diış. 
eürm•eint ve kemiklerin teşekkülünü teahil eder. 
Sıhhat ve kuvvet b•htı eyler 
Her çocutun hotuna eıd•r bir a;ıdad•r· 

' · OUAI AUl.ACNIER. ASNIEllES - PARIS (FRANC-E! 

Gz. Ayıntap C. Müddeiumumi· 
liğinden: 

Ga:ııiayıntap hapishanesinin bir senelik ekmek kunturatosu 
mevkii münakasaya konmuştur. Kat'i ihale günü 23-VI-931 
tarihine müsadif sah günüdür. Talip olanlarla şeraiti öğren
mek tsteyenlerin Gaziayıntap M. umumiliğine müracatları 

ilan olunur. 
( RE'smi İli.nlar Türk Limited Şirlce-ti) 

Lımo:ı çiçeklerinden müstahzar 

90 derece bir eseri san'attir. 

Fransanın JAN MARİ fabrikas,, lngilterenin Ankitsonu, 
Almanyanın 4711 i ne ise Hasan kolonyası da Türkiyenin laye
mut bir harikai san' atidir. 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu içinde 
mestü lal ve hayran kalmamak mümkün değildir. Hastalara 
şifa ve sinirlere sükünet verir. Başağrısı bayğınlık, çarpıntı 
zamanlarında bir hayat arkadaşı:?ır. 

Masaj ve tuvalet iç"n yeganedir. Hasan ecza deposu bü
yük ıtriyat mağazalannda bulunur. 

JANTZEN 
ile 

<iüzEL (iösTERİŞ ... 

SERBEST HAREKET .. 
j anlıen' nin hai:t bulunduğu re,·kaladelik ııze 

güzel bir gösleriı; ,.e serbest hareketi bah
şeder. • 

Zerafel ve asri biçinı ıuhunıı.cu ok~ayacak bir 
hosleU teınin etmekdcdir. 

l~te bu ıneınyalnr dotoyisile Jantı.en Deau
vllle. Lldo ve Le Tınıc1uet plajlar•nde har bir 
rnğbeli kazannıışdır. 

Bu, uzun elyafh, yUnden nıamül olnıak1s 

\IHcudinizi s1cak ıut.ııır, ve çabuk kuruduj:u gibi 
Janızen•nio "alesUkh olına~ı serbest ve asude 
olarak )lfııebilmenizi ınilınkiln kılar. 

} 1931 nıodeli Jantzen'nin sh:e leş.hir edilme&ini 
en yıklninizdeki mağatalardan talep edinir .. 
Uıun Yeyahul kısa, koyu \'e açık renkll Janh:cn 

1 arı.unu.ta nJuvank renk ve ıerafell haizdir. 

l<ırını:ı ıftni: kııı nınyonuıun aldflff!lt forı .. 
~-audır. 

Menemen Beledi
yesi riyasetinden: 

Menemen kasabasının 1/5000 mikyasında 
muntazam haritasile 1/2000 mikyasında ve 
müstakbel planın olbaptaki şartnamei fenni
yeye tevfikan tanzimi 15 haziran tarihinden 
itibaren bir ay müddetle münakasaya konul
muıtur. 

Teklif olunan bedel belediyece haddi layı
kın da 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. 

(Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi) 
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Meıı'ul müdür: Bürhaneddin 

d 
ti 


