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ış ticaretimiz ve 
iş Limitet şirketi 

1Yeni kadrolar tatbik • • 
Dresden: 27 15 931 

Yeryü2ünde eşi ıörülmemit bir 
trıadi sıkıntı sürerken dıf ticare

tin de bundan tesirlenmesi pek ta
~idir. F•kat bizim dıt ticaretimizin 
lltnumi sıkıntı niıbetini geçen hir 
lıususiliği vardır. Dıt pazarlarda 
ııout1a1ıa mü,terisi olmHı icabeden 
mahsullerimizin yaıadıiı dura:un-

Maaş bugün her yerde veriliyor. Müskirattan 230, tütünden 600, 
orman muhafazasından 400 memur açıkta kalıyor .. 

1-ık normal değildir. Dıt alıt verit 
~ilancomuzun ı,:ittikçe cılızlaşması 
~tık milli bir tehlike haline ıelmi~
lır. Böyle bir vaziyet önünde yapı
ı.cak tey kendimizi hayallerin yu
ll>ıışak dünyasmdan kurtararak se
~pleri araştırmaktır. Sebepler o 
l.dar çetin değildir. Yıllardan beri 
İlıtısadi muhitlerimizde münakata 
•dilen, bununla beraber §İmdiye ka-

Yalnız müskirat inhisanndan 
500,000 liralık tasarruf yapıldı .. 

~~~~~~~~~-· 

da:t- biç bir netice vermiyen nümunc 
'' standart mesel'6i en batla gelir. 
Dış ticarette yıllardan beri edincliği
'-İz tecrübeye, görgülere dayanarak 
~İyebiliriz ki: nü mu ne ve standart 
"!erinde çok geride kalmak istemi§ 
&ayılabitiriz. Türk ticaretinin AVl'u-

Dahiliye, Maliye, Emniyeti umumiye, Posta ve 
telgraf kadrolarında tebeddül yok gibidir .. 

~~~~~~~~~• 

Dün tebliğ edilemiyen kadrolar bugün tebliğ ve tatbik edilecektir. 
Maaşın tevzii bütün vilayetlere tebliğ edildi .. 

Pa'da cok temelli bir adı vardır. 
Dünya~ savaşından ~onra bizde do-
ian çok kötü ticaret kavrayışı bu İstanbulda .. 

·- -
Dünkü nushamıza muvakkat 

kadro mahiyetini de ihtiva e
den iki aylık bütçenin tebliğ e
dildiğini yazmıştık. Bu günden 
itibaren bunun ihtiva ettiği ah 
kam tatbik olunacaktır. 

Açık maa~ı 

Şöyle ki, umumi muvazene
den ı açıkta kalanlara açık ma 
aşı verilecektir. Açık maatı şu

dur: 
İki ay tamam, badehu yirmi 

seneden fazla hizmeti olanlara 

'1'üric adını tehlikeye düşürecek bir 
hale gelmiş gibidir. Teslim edilen 
lt:ıalların çok büyük bir nisbette nü
lt:ıunelerin yanından bile geçmediği
fli söylersek yolumuzun nereye git
tiğini anlamakta en küçük bir sıkıntı 
Çelnni, olmayız. Ciddi iş adamları
l'rltzı bir yana ayırırsak iktisadi va
;ciyetimizde tam bir anarşinin hü
lı:üm sürdüğ-ünJ görürüz. Dış alış .. 
•erişimizi kredi darlığı ile izah e
donlerin çok yanlış bir yolda yürü
düklerini söyliyebiliriz. Kredi; her 
\'akit, yalnız sağlam itlerin arkada· 
!•dır, Sağlam işler, her vakit, kendi
•ine k•ecli bulur. En büyük sıkıntı
larına rağmen Almanya'nın temin 
tttiği Amerika kredisi bunun canlı 
bir örneğidir. lktısadi hayatı yalnız ! rrJei;?.;i3;;!!!!!25EE;;;;;iilii!ili!3iiE!!~ 
~hına kadar açık b~nka l<asası şek
lınde anlıyanlar işin ne demek ol
duğunu anlıyamam'! olanlardır. 
lCredi her i ş in ölçüsıidür. Banka 
kredisinin durdu ğu yerde alış veri· 
tin normal temelJeri &arsılmış r.ayıla 
bilir. Başka bir sözle: temelsiz alış-
•eri~ krediyi kaçırır. Teşebbüslerin 
lt:ıahiyeti ne kadar ferdi olursa ol-

Maaş 
Bugün -·-

Memurlarla beraber 
mütekaitlerinki 

de veriliyor 
Muvakkat bütçe tebliğ e

dildigi ve istihzarat ikmal 
olunduğu cilıetle Jıaziran u
mumi maaşının bugünden 
itibaren tesviyesine başla
nacaktır. 

Eytam, Eramil, müte
kaidiıı maaşlarına da bu
gün başlanmaktadır. 

nısıf, eksik olanlara sülüs ma
aşı, memuriyete tayin edilince
ye kadar verilir. 

Dün de yazdığımız gibi mu
vakkat bütçe veçhile hazian ve 
temmuz maaşları 1930 kadro
su mucibince verilecektir. 

Tekaütlük meselesi 

ıun, bundan zaral· ğOren dogrudan 
doğruya milli istihsaldir. Bütün mil
letlerin yeni bir pİyaM kazanmak i
Çin çalıştıkbrı bir devirde, biz, ka
lanmıı olduğumuz piyaaaları birer 
birer kaybetmek tehlikesi karşısın
da kalırsak tedbirin ehemmiyetini 
'ite o vakit bütün genitliği ile an
lornış oluruz. İŞ LlMlTET ŞlRKE
l't nin de büyük ehemmiyeti bura
dadır. Çok lakırdıdan ziyade çok iıt 
"liyen bir devirde yatadığrmızı u
~Utmamalıyız. it Bankası Celil Be
~n çok olgun kavrayıfı ve çalışması 
ile, çamur beyinlilerin karanlık fal
~ına rağmen dünya bankalarından 
biri haline geldi. iŞ LlM1TET Ş!R
ltE:T! ayni kıymette, belki daha e
berruniyetli bir teşebbüstür. Türk a
lııverişinin böyle bir yeni tetebbüse 
&on derecede ihtiyacı vardır. Bazı 
•hşverif serserilikleri yüzünden sar 
•dmağa başhyan vaziyetimizi kur
tarmak için bu teşebbüs tam vak-
tirıde ortaya çıkmıştır. Biz, onun i- Tebligatta 30 sene hizmeti 
~in, tş LİMİTET ŞİRKETİ ni ku- b k •anları bilhassa Celal Beyi kutlula- dolduranlar hakkında iı· ayıt 
'?•yı bir borç biliriz. Dış alış veri- olmadığı cihetle tekaütlük me
\•ınizin şüpheli ellerden çektiği cı- selesi şimdilik m evzuu bahis 
kıntıyı çok yakından tanıdığımız, değildir. 
t~•gün en salf\hiyetli ağızlardan şi- Anlaşıldığına göre lekaüt
l' ayetler işittiğimiz için İŞ LlMİ- lük işi bütçenin tamamen çık-
.ET ŞİRKETİ nin çok beklenilen k ] 

~ı~ teşebbüs olduğunu da söyliyebi- masına, yani ağustosa a mış-

Mal müdürlüklerine yer
leştirilen memurlar 

ırı~. Yeni teşebbüse karşı yapılan tır. 
l>ıiınasız tenkitlerin hiç bir kıymeti 
Yoktur. Avrupa'da lŞ LlMlTET 
~İRKETİ gibi bir çok şirketlere ih-
1•Yacımız vardır. Böyle şirketler dııı 
~lııverişini normal yollara iletmek 

İlga edilen Zat itleri muha
sibi mes'ullüğü memurları ka
milen kazalara verilmek sureti 

~~i? çok büyük milli vazifeler göre-
•lirler. Bundan böyle Avrupa ile iıı 

Yapmak istiyenler, İŞ LİMlTET 
Ş1RKET1 ıibi çalışmak, onun gibi 
leıniz bir yoldan gitmek, ayni za. 
llıanda büyük yurt menfaatlerini u
~Utmamak mecburiyetindedirler. İŞ 
İMİTET ŞİRKETİ nin muvaffak 

i•cağına hiç şüphe yoktur. Çünkü: 
enıiz teslimat bugünkü alışverişin 

1•ınelidir. Yeni şirketi Hamburg'ta 
\,'?'•il eden Sadullah Bey tahsilini 
ıyana'da bitirmiş çok ciddi bir tüc

~r, çok kıymetli bir çalışma kudre
•dir. İŞ BANKASININ tam bir 
~>gi ile temelini kurduğu yeni şir-

e:t sermayeıinin azlığına rağmen 

~ok kuvvetlidir. En büyük kuvveti 
~ • Prensipleridir. Ufak bir sermaye
b~n muazzal'l bir banka çıkarmasını 
ılen Celal Bey, banka hayatındaki 

~Üşahedelerinden sonra bize yeni 
llıiisbet bir yol göstermiştir. Biz yal 
~'>.muvaffakiyetler dileriz. Yeni tir
i •tın kıymeti, dış piyasalarındaki a
•ıverişimizin mahiyetini yakından 

~nıdıktan sonra daha iyi anlaşılrr. 
nun için Celal Bey bir şirket kur

~adı, yalnız en büyük yurt vazife
•1tıi Y:ıptr, diyebiliriz. 

M. NERMi 

le yerleştirilmiştir. . . 
Mülga müessesatı ıktısadıye 

muhasibi mes'ullüğü muhasebe 
cisi Bakırköy mal müdürlüğü
ne tayin edilmiş, memurları da 

yerleştirilmiştir· 
Şimdiki halde açıkta kalanla 

adedi pek azdır. İstanbul 
rm k .. 
vilayetinde üç, Ça~a~ca m,ev .~1 

.. t hkem muha~ıbı mes ullu-
mus a h 'b' .... 1 beraber üç mu ası ı mes 
gu ı e , 'k- .. 
ullük ilga edilmiş, ı ısının me-
murları yerleştirilmiştir. 

Poliste 
Polis kadrosunda da bir te

beddül yoktur. 

Tam teşkilat 

Bu günden itibaren kazala
rın da mali teıkilatı tam bir şe 
kil almaktadır. Bundan dolayı 
defterdarlıktan maaş alan dai
reler memurları bu aydan iti
baren mensup oldukları kaza
lar mal müdürlüklerinden ma-

Heg'eti vekile geni 
kadrolarla meşgul .. 

400 orman muhafaza memuru 
açıkta kaldı/' matbuat 

umum müdürlüğıi lağvedildi .• 
Bazı vekaletler bugiin yeni kadrolarını 

tatbik edeceklerdir 
. .ANKARA,_ f1 ~Tele/o'!) - Hey'eti vekile bugünkü 
ıçtımaında daırelerın yenı kadroları üzerinde müzake-
ratfa bulunmuştur. Başta Devlet Şurası olmak üzere 
bazı daireler yeni kadrolarını tatbika başlomışlardır. 
Devlet Şurasında mazbata kalemi müdürii Klzım Beyle 
13 memurun vazifelerine nihayet verilmiş "e kendile
rint keyfiyet tebliğ edilmiştir. 

Diger vekalet/erdeki memur namzetlerinin vazifele
rine yarından itibaren nihayet flerilmekrediı\ 

Matbuat Umum müdürlüğü teşkiltftı ilga edilmiş ve 
Hariciyede kalan matbuatı ecnebiye kalemi müdürlü
ğüne neşriyat müdürü Safa Beg, Dahiliye kalemi mah
sus müdürlüğüne raptedilen matbuatı dahiliye büroıu 
teşekkülüne de matbuat mümeggiderinden Muammer 
Bey memur olunmuştur. Mezkür idare tarafından neş
redilmekte olan Ayın Tarihi mecmuası neşriyatı tatil 
edilmiştir. 

/ktısat vekaleti bütçesinden geçen sene ihdas edilen 
orman muhafaza memurluğu teşkilatı togyedilmiş ve 
ücretle müstahdem 400 orman mulıafasa memurunun 
flazifesine nihayet verilmiştir. 

Dahiliye, Posta ve Telgraf, Emniyeti Umumiye teş
kilatında hiç bir tebeddül yoktur. Maliye flekdleti de 
kadrosunda açıkta memur bırakmama§a gayret etmek
tedir. Mal~ye vekaleti vilayetlere gönderdiği bir telgra
fında hazıran ve temmuz maaşlarının 1930 senesi kad
rosu dahilinde tesviyesini emretmiştir. Bu suretle yarın 
bütün vilayetlerde haziran moaşı tevzi edilebilecektir. 

aşlarını alacaklardır. 
Kazal<>ra merbut polis mer

kezleri de buna tabidir. Vilayet 
merkez dahiliye memurları ile 
muhasebe teşkilatı mevcut da
ireler defterdarlıktan alacaklar 

dır. 

Müskiratla 223 memur 
açıkta kaldı 

Müskirat inhisarı idaresinin 
yeni sene kadrosu dün memu 
rine tebliğ edilmiştir. Bu kadro 
mucibince idarenin İstanbul ve 
taşra teşkilatından ceman 230 

, (Devamı :be§inci sahifede) ·-, 
Piyango 

KUPONU 

No. 24 ") 
Bu kuponu kesip 

saklayınız. -- -
Plyan{JO tafsilatı 5 

sahlfeaılzded/r. 

ncl 

SeyJap 
felaketi --f' elaket yer yer 

dolaşıyor 

Bursada 8 ev yıkıldı, 

mahsul temrım!n mahvoldu 

• I 

Uludağdan karlı bir 
manzara oe seyyahlar 

BURSA 31 (Husuıi) - U-
ludağ eteklerinde, Bursanın en 
güzel sayfiyesi olan Aba Sul
tan çınarı dün yağan tiddetli 
yağmurlardan müthiş seller al
tında kalmış, harabeye dönmüş 
tür. Sekiz ev yıkılmıştır. 32 ev 
yıkılmak üzeredir. Mahsulat ta 
mamen mahvolmuştur. 

Mecliste 
iki sual 
Refik Şevket B. Ma

liye ve Maarif 
Vekillerinden soruyor 

- ---
1 - İstanbul defterdarının 

aldığı ikramiye .. 
2 - Bulgaristana satılan 

kıymetli eflrak .. 

ANKARA, 31 (Telefon) -
Manisa meb'usu Refik Şevket 
Bey Meclise tevdi ettiği bir su 
al takririnde Maliye ve Maarif 
vekillerinden iki mesele hakkın 
da şifahen izahat talep etmek
tedir. Bunlardan biri İstanbul 

Refik Şevket Beyin sualine cevap ve· 
recek olan maliye Ye maarif veklllerl 

M. Abdülhalık B. ve Esat 
defterdarlığının ve bazı defter
darlık memurlarının aldıkları 
ikramiyeye dairdir. Refik Şev
ket Bey bu hareketi zimmetine 
para geçirmek gibi tavsif et
mekte ve müsebbipleri ha kkın 
da ne gibi muamele yaptığını 

sormaktadır. 
Diğer suali de hazinei evrak 

tan satılan vesikalar hakkında 
dır. Bulgaristana gittiği iddia 
edilen bu vesikaların iadesini 
temin için ne gibi tedbirler a
lındığmı ve bu satııın mes'ulü 
kimler oldujunu sormaktadır. 

Şurayı devlet 
riyaseti 

ANKARA, 31 (Telefon) -
Devlet bankası meclisi idare 
riyasetine intikali mukarrer 
devlet turası reisi N usr~t Be
yin yerine Millet Meclisinde 
derhal intihap yapılacak ve ga
lip ihtimale göre mezkUr riya
sete Şurayı devlet daire reisle
rinden biri intihap olunacaktır. 

Maarif eminlikle
rinin ilgası 

ANKARA, 31 (Telefon) -
Bütçe encümeni maarif eminlik 
!erinin ilgası hakkındaki layiha 
üzerinde tetkikatını ikmal et
miştir. Encümen, eminlerin 
müfettişliklerde istihdamına 
rıza göstermemiş, bu zevatın 
aldıkları maaşla ve maarif teş-
kilatını takviye makHdile, ma 
arif müdürlüklerine lüzum gös 
tererek layihayı bu şekilde ta
dil etmiştir. Meclis heyeti u
mumiyesi layihayı ayni şekilde 

ı tatbik ederse haremde ona gö
re tadilat yapılacaktır. 

Roma 
Tiran 

Ati na 
Falih Rıfkı •• 

Bu çok dikkate şayan 

yazı ve tet 'dk silsilesini 
garından itibaren neşre 

başlıyoruz .• 

Borçlar ihtilafı 

Ankaradan dönen mu
rahhaslar bugün mec
lise izahat verecekler .. 
Müzakeratın uzun bir tevakkuf 
devresi geçirmesi muhtemeldir .. 

Franıız gazeteleri henüz mütereddit bir vazi
yet arzediyorlar - Umumi içtima yapılacak mı? 

Şimdilik yeni bir tevakkuf dev
resine aireıı düyunu umumiye me
selesi gene Paristeki "Taksim eclil
m.İf Osmanlı borçlan idare meclisi" 
ne intikal etıniıtir. 

Meclis, memleketimizde hükü
metimizle temas ederek tetkikatta l 
bulunan düyunu umumiye murah
haılannı dinlemek üzere bugünler
de bir içtima aktedecektir. 

Murahhaslar buııün Parise vasıl 
olacaklar ve kendilerini bekliyen 
meclis azalarile temaslara batlaya
caklardır. 

Meclis, şüphesiz murahhasların 
izahahnı nazarr itibara alacak ve 
yeni vaziyetin icabına göre lizım ge
len hattı hareketi tesbit için heyeti 
umum.iyenin rey ve müta1eaıına 
müracaat edecektir. 

Ancak iş bu hale geldikten sonra 
hükümetimizle yeniden muzakerata 
girişilmesi l]\evzuu bahıolabilir. 

Bu durgunluk devresinin epey
ce süreceği anlaşılmaktadır. 

Zaten Fransız manda ve nufuzu 
altında bulunan Şark devletleri 
müstesna olmak üzere, taksim edil
miş borçlarla alakadar diier mem
leketler, Osmanlı borçlan mecliıi
nin müteaddit müracaatlarına rai· 
men Türkiyenin gösterdiği mali fe
dakiırlıia imtisal etmiyerek tama
men lakayt kalmıılardır. 

Meclisin tebliği 
Pariıteki borçlar meclisi neşret

tiii bir tebliğle bu vaziyeti ve 931 
mayısta vadesi ıelen kupon tediya
tının tehiri ıebeplerini bülasatan 
§Öyle izah ediyor: 

Fransız mandasındaki şark dev
letleri 19 kanunusani 929 tarihli mu 
kavelename mucibince hisselerini 
tesviyeye devam etmektedirler. 

Türkiye 1 haziran 1930 dan ma
yıo 1931 tarihine kadar tesviye et
mesi lazım gelen 1,489,000 Ingiliz 
lirasına mukabil ancak 213 bin İngi
liz lirası ve 2,482,000 Türk lirası 
tesviye etmiıtir. Bu miktar da vade
si 25 tetrinisani 1930 tarihinde bu-

Pranııı. ve inrııız dalnler veklt1erl 

Mösgö Doklozige ve ltayit 
lul eden taksit bedeline tekabül e
dememektedir. Ayni zamanda 25 
mayıs 1931 tarihli taksit bedeli de 
tesviye ediJmemittir. 

Taksim edilmit Osmanlı borçla· 
rından hissesi olan diier hüklımct
ler ~endi hisselerini tesviye için. 
mechsin talebine rağmen, hiç bir i
tilaf aktetmemişlerdir. 

Durgunluk var 
Avrupadan alınan telgraflarda 

durgunluğu teyit ediyorlar: 
PARIS, 30 - Fransız ıazetelcn 

Ankarada Düyunu Umumiye murah 
haslan ile Türk Hükümeti tarafın· 
dan neıredilen mÜtlerek tablii hak 
kında ıeniş tefsirde bulunmaktan 
ibtira:ı: etmektedirler. Anlatılan Du
yunu Umumiye idare Mecliıi mu· 
rahhaslarının telı,:rafla gönderdikle
ri malıimatı kat'i bir hattı hareket 
ittihazına kafi bulmamıılardır. Mu
fassal raporlarla şifahi izahatı bek
lemektedirler. Maamafih meclisin 
bundan sonra bile kat'i karar ittiha
zına sali.lıiyetini kafi &Örmemesi 
umumi bir içtima aktine lüzum gör~ 
meıi çok muhtemeldir. 

f1luuınıt ın1111111 ~~1111 nıı ıı uı111n 11111111111ıu111111111 iııııııı ıııı 111111 ııı ııı ıı ıı ıı lflt 
= · Yuzbaşı Celal ~ = den bir iki aa br : ;;;;;; - -= = 5 Tedmir Şeyhinin kızı Zehra, 5 
_ genç Türk Erkanı Harbinin a 
:= binicilikteki meharetine hayran§! 
§ olmuştu. Bir giln Balebek'ten -

5 Aynilkum istikametine doğru = beraber yaptıkları uzun bir := 
;;;;;; yürilyüşte çölün kızgınlığı e 
;;;;;; adalelerini değil, sinirlerini -
:= yordu. O akşam hurmalıklar 2 

altında çölün cehennemi ate-= şinden daha mühlik bir vol- := 
·2 kan gibi dam.ularındaki lavın -
- aktığını duydular. - -- -= Burhan Cahit = = :: Beg arkadaşımızın yazdığı -
2 bu yeni roman yakında = - -
5 

Milliyet sahifelerinde baş- -
5 layacaktır. Daha şimdiden 2 
~ bir çok kariimizin merakla -
- bekledikleri bu güzel ve çok 
_ heyecanlı eser, genç zabit- -
:: lerimizle bütün münevver-

lerimizin pek haklı olarak =: 
_ Genç Erkanı Harp ıabıti takdir ve tecessüslerini -= Yüzbap Celal celbedecektir. = 
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ARİCi ERLER.-. 

!\o: 19 Yazarı: M. Yavuz 

Esrarengız yüzük .. 
Mesai 
konferansı 

Kral Kostantinin esrarengiz 
yüzüğünde ne vardı? 

Alman murahhası 
teklifini geri aldı .. 
CENEVRE 30 (A.A.) -

Beynelmilel mesai konferansı
nın madenler komisyonunda Al 
man pat;·onlarının murahhası 

kömür madenlerinde çalıtma 
müddeti hakkında yapılması 
mutasavver mukavelenin yal
nız Avrupadak> kömür maden
lerini istihdaf etmesi lazım gel 
diği yolundaki noktai nazarını 
kabul ettirmeğe çalışmııtır. 
Şili murahhası da Alman mu
rahhasmın bu fikrini terviç ve 
iltizam etmiıtir. 

- Eleni'den ne haber var? 
- İşler yolunda, padişahım! 
Koynundan bir yüzük çıkar

dı: 
Kral (Kostantin) in esra

rengiz yüzüğünü kendi rızasile 
aldım ... buyurunuz! 

Zehirli yüzüğü Fatihe uza-
tarak: . 

- Şu büyük elmasın alt~
da ufacık bir kapak var, dedı, 
zehir onun içindedir. 

Eleni bu kıymetli yüzüğü 
sana nuıl verebildi. ? 

- Kendisini çok sevdiğim
den ve hayatından endişe etti
iimden bahsederek, yüzüğün 
bende durmasını rica ettim ... 

B~ni reddetmedi .. hatti., ken 
diıini bu derece düfündüğüm 
icin bana minnettar kaldı ... 
• Sultan Mehmet, nafiz nazar

larile genç kızı süzerek: 
- Eleni'nin senden şüphe

lenmediğine emin misin ? 
- O kadar eminim ki, pa

dişahım! Kendisinden, Sinyor 
Kontarino ile görüşmek üzere 
söz bile aldım ... 

P adi, ah gözlerini açtı: 
- Benim müaaademi istib

sal etmeden o herifle nasıl gö
rü,ecek? 

- Gizli olarak .. 
- Sarayımda oturan her 

hangi bir kimsenin, haberim ol 
maksızın, bir ecnebi ile görii!
mesine müsaade edemem. Ele· 
ni'nin bu cür'etini kadınlığına 
bağışlayorum.. fakat, Sinyor 
Kontarino'yu kat'iyyen affet
mem. Y anndan itibaren Sinyor 
cen plarmı tiddetJe takip ve 
tarauut etmeleri için emir ve-
.. eceğim ... 

- Fakat .•• 
Klio cevap vermek istedi. 

Padi§ah hiddetliydi: 
- Eleni'ye gelince, o da, 

bundan sonra, iradem taalluk 
etmeden, odasından sofaya 
çıkmağa bile mezun değildir ..• 
Onunla yalnız sen, serbeaçe 
temas edebileceksin! 

- Kontarino ile görüşmele
rine meydan venniyecek misi
niz, padişahım? 

- Hayır .. çünkü o ıeytan ve 
müfsit adam, Eleni'yi kaçıra
cağım diye iğfal ederek ağzın
dan laf almağa ve sarayımda 
tezvirat yapmağa çalışıyor. Fi
ruz Pa~adan herfeyin içyüzünü 
öğrendim .. istanbuldan hiç bir 
rumun Akdenize firarına mey
dan vermiyeceğim. 

Klio sarsıldı: 
- latanbuldan, Eleniden 

ba~ka, firar etmek isteyen çıl
gınlar da var demek ... ?! 

Sultan Mehmet, gözdesini 
yanına oturttu: 

- Eleni en ziyade neden 
!ikayet ediyor, Klio? lstanbul
dan kaçmak istemesinin sebe
bini bir türlü anlayamayo
l'um !. 

Klio padişahın hiddeti geç
liğini görünce güldü: 

- Hürriyetsizlikten batka 
bir ıikayeti yok .. Ne vakit gö
rütsem, bana ayni ,eyden bah
Geder ... 

- Esir bir kadına bundan 
fazla hürriyet verilemez .. Kos
tantin'in sarayında' da burada
kinden çok fazla hür ve serbest 
değildi zannederim .. 

-Kral Kostantin kadınlara 
karşı istipdat ve tahakkümile 
m~huıdur. Saray bahçesinde 
tertip edilen eğlentilerden baş
ka kadınlar, hiç bir yere gide
mezler, hariçten hiç bir kimsey 
l<ı görüşemezlerdi. 

- Eleni, o gün sahip olma
dığı biı· hakkı, bugün benden 
nasıl isteycr? Rurn milletine 
latanbul dahilinde diğer teba
am gibi serbes yaıamak ve iti
le gücile me-1gul olmak hakkı
nı verdim .• Haliçte, inşaat ye
rinde çalışan esirleri, diğer 
amele gibi ücretle istihdam e
diyorum. Türklerin yerinde 
b.ışka bir millet ve benim ye-
1 il:tlie de başka bir hüki'imdar 

olsaydı, her ikisi de Salib'e tap 
tığı halde, hepinizi denize dök
mekte tereddüt etmezdi! 

Sultan Mehmet genç kızın 
saçlarını ok~adı: 

- Dün sarayda yaşıyordu
nuz! Bugün gene sarayda yaşa 
yorsunuz! Hem de hasta ruh
lu ve hasis bir kıralın değil •. 
Muzaffer ve gözü tok bir hü
kfımdarm sarayında ... 

Klio, paditahın ıurur ve a
zameti karşumda bir damla su 
gibi eridiğini hisse<liyordu. 

Bir an içinde, prenses Eleni 
nin düteceii feci akibeti gözü
nün önüne getirdi ... Ona yapa
cağı fenalıktan ne kazanacak
tı? Paditahm kendisine kafi de 
recede itimadıvardı .. Bu itima
dı arttırmak ve hünkarın bir az 
daha gözüne girmek için, ço
cukluğundanberi tanıştığı ve 
sevittiği felaket arkada!ını na
sıl feda edecekti. ? 

Sultan Mehmet, mühim ka
rarlar vermi§ gibi görünüyor
du. 

- Klio ! - dedi - artık, liman. 
daki kaçakçılık meselesi tama
mile halledilmiı addedilebilir .•• 
Sinyor Kontarino istediği ka
dar ispiyonluk etsin .. onu bunu 
iğfal etmeğe çalışsın.. hiç bir 
faide temin edemiyecektir. 
Klio dikkatle paditahı dinle
yoı·du. 

Fatih, sol katını alnına doğ
ru kaldırarak sözüne deYam et
ti: 

- Firuz Paşayı donanma ku 
mandam nasbeyle<lim. 

Klio önüne baktı. 
Padiıah sordu: ' 
- Nasıl, bu tayinde isabet 

var mı, Klio? 
Rum dilberi ne cevap versin-

d'? ı. 

"- Hayır .. isabet yok.. çün· 
kü, bu icraatınızla, Siniyor 
Kontarino'nun emelini tahak
kuk ettirıniı olacaksınız!,, 

Diyebilir miydi? 

Fakat, ne olursa olsun, bu 
meselede V enedik Elçisini mu 
zaffer görmek istemiyordu. 

(Devamı var) 

Fransız murahhası buna zıt 
bir fikir ileri sürmü~, mesai mu 
kavelenamesinin 405 inci mad
desinin mukavelelere bazı dev
letlerin hususi vaziyetlerinin 
lüzum gösterdiği istisnaları 
derç ve ithale müsait bulundu
ğunu hatırlatmıştrr. 

Alman hükumetinin murah
hası da mukavelenin umumi bir 
mahiyeti haiz olması noktai na 
zannı müdafaa etmistir. Niha
yet Alman patronlar; murabba 
sı beynelmilel meaai bürosu mü 
dürünün endişeleri izale edecek 
surette verdiği teminatı senet 
ittibaz ettiğini söyleyerek tek
lifini geri almıştır. 

Komisyon pazartesi gunu 
mukavele projesinin başlıca 
maddelerinin müzakeresine baş 
layacaktır. 

Men edildiler 
MOSKOVA 30 (A.A.) -

Moskova metropoliti biremima 
me neşrederek ecnebi memle
ketlerdeki Rus kiliselerinin re
isi bulunan metropolit Eulogi
us'i papaslar mahkemesinin ve 
receği hükme kadar ruhani re
islik vazifesini ifadan menet
miıtir. 

Beynelmilel tediyat 
bankası 

BALE 30 (A.A.) - Beyne! 
milel tediyat bankası Viyana
daki Kredit - Anstalt müessese 
sinin mali vaziyetini düzeltmek 
için Avusturya milli bankasına 
döviz olarak bir kredi açılması 
hakkında en büyük devlet ban
kalarmdan onu ile itili.f hasıl 
etmiştir. 

-•uıııı1111111111H111111ıunııııııııı111111111ıı1111111111111111111111111111ıı1tıııııııı"'"''''..,.'''' 

Ha:ıine dairesi, Fatih Mehmedin elbisesi 
birinci Osman'ın kaftanı 

f/e 

Topkapı sarayında 
yeni bir daire açıldı •• 
Fatih sultan Mehmedin elbisesi, 

birinci Osmanın kaftanı da 
bu dairede teşhir edilmetedir 

. ~o~.ka.pı .~arayı hazin~ daire ı Da
0

ir: umuma açık~ır. 
sının uçiıncu kısmı da dun açıl T arıhı taş ve kıtabeler 
mıştır. Müzeler müdürü Aziz lsiam asarı yanındaki eski 
Bey ve memurlar küşatta hazır Saraçhane binası mezarlık mü
bulunmuştur. Burada Fatih zesi ittihaz edilmiştir. Buraya 
Mehmedin ve üçüncü kadınının tarihi kıymeti haiz mezar tatla 
şehzadelerin, Fatma Sultanın n ve kitabeler naklolunacak
elbiseleri ve birinci Osmanın tır. 

kaftanı, hıl'atler, Harunürreşit Ve idaresi de müzeler müdi
zamanından kalma kıymetli bir riyetine devrolmuştur. Tarihi 
kılrnç ve sair kıymetli eıya var taş ve kitabeler hakkında tetki-
dır kata başlanmıştır. 

Kahraman 
tayyarecileı 

1 Kabine 
buhranı 

Roma da umumi bir iki grup arasında bir an-

Anadolu'nun ya 
medeniyetinde rolü 

k laşma imkanı aranıyor 
toplantı yapılaca BRÜKSEL 30 (A.A.) -ı 

ROMA 30 (A.A.) - Prens M. Renkin ile M. Deveze, hü
Bibesko bu yakınlarda Romaya kumete taraftar ekseriyete da
yaptığı seyahat esnasında ev- bil iki grup arasında bir an!at
velce AtlasOkyanusunu geçme ma elde edilmesi imkan ve ihti 
ğe muvaffak olan pilotların hep mallerini tetkik etmek üzere 
sının Romada toplanmalarını görüşmiiflerdir. M. Renkin, ye 
teklif etmİftİr. ni kabineyi teşkil edebilmek i-

Memleketimizde 450 eski şehir 
harabesi bulunmuştu1 

Profesör Osten 'in mühim bir konferansı 

İtalyan tayyttre kulübü bu çin istinat edebileceği fikrinde 
kahraman tayyar~ileri misafir bulunduğu esasları M. Deveı:'e 
etmekten büyük bir memnuni- bildirmiştir, 
yet ve bahtiyarlık duyacağım Her iki grup arasında bir iti
bildirmiftiı-. Bu jçtimaın gele- laf vücude getirmek için yapı
cek teırinievvelde. yahut 1932 lan müzakerenin iyi bir mecra
nisanında yapılacağı söylen- da ilerlediği zannolunmakta-

ANKARA, 3 (Telefonla) - Şi
kago Darülfünunu tark enstitüsü 
profesörlerinden olup memleketimiz 
de altı seneden beri hafriyat ve ta
harriyatla meşgul olan Yon der 
Osten dün Gazi muallim mektebin
de Gıtzi Hazretlerinin emirleri ve 
tarih encümeninin deliletile Anlldo· 
lunun dünya medeniyetindeki rolü
nü izah eden mühim bir konferans 
vermiıtir. Konferansta Ankaranın 
bütü~ münevver- muhiti hazır bulun 
muıtur. Konferans Naci Pt. tara
fından tercüme edilmiıtir. Konfe
r&ns.ın ana hatlarını bildiriyorum: 

eden bir kavmm, eoki bititlerin izi 
ne rasgeljnmektedir, . 

Hititlerden sonra buralara sah 
olan Kafkas tanlıiyle Asyadan ırel• 
rek yeni ve büyük bir Hitit İm~ 
torluiu kuran ve Niksoslar na.
ile anılan kavimdir. Bunlara, pt'Ofr 
sör yeni Hititler tabir etmekte n r 
kisi arasında mühim farklar oldağd' 
nu söylemektedir. mektedir. dır. 

Taggare kazası 
BARSELON 30 (A.A.) -

Tayyereci Lalouette ile Per
mangle, dünya mesafe rekoru
nu kırmak üzere Tunus istika
metinde uçarken Punta Grassa 
civarında denize düımütler ve 
ölmüşlerdir. 

Deniz taggaresi 
PRAlA "Asor,,30 (A.A.)

Do-X deniz tayyaresi, sal 13,5 
te Praia'ya gelmi§tİr. 

8,000 zabit açıkta 
MADRIT 30 (A.A.) - Or

duda yapılan ıslahat ve tensi
kat üzerine 66 sı Ceneral rütbe 
sinde olmak üzere 8000 zabit is 
tifaların ıvermişlerdfr. 

Örfi idare kaldırıldı 
SAN SEBAST1EN 30 (A. 

A.) - San Sebastien, Lezo ve 
Pasajeı şehirleri müstesna ol
mak üzere eyaletin her tarafın 
da örfi idare kaldırılmıştır. 

Her tara&a sükun hüküm 
sürmektedir. 

Kral Hüseyin 
AMAN 30 (A.A.) - Ağır 

surette hasta bulunan sabık Hi 
caz kralı Hüseyin kendisini zi
yarete gelen kardeıleri kral 
Faysal ve EmİI' .Ali ile görüt-

~ 

müştür. 

Portekiz parasının 
istikrarı 

LIZBON 30 (A.A.) - Hü
kumet Portekiz parasının bir 
temmuzdan itibaren İstikrar 
ettirilmesi ve Portekiz bankası
nın ıslah ve tensiki hakkındaki 
kararnameyi imza etmiıtir. 

Tarif el erin tenzilini 
isteyorlar 

VAŞİNGTON 30 (A.A.) -
Cümhuriyetçiler fırkasının mer 
kezi komitesi elyevm tatbik e
dilmekte olan Ameı·ikan güm
rük tarifesinin değiştirilmesi 
tavsiyesini mutazammın bir be 
yanname neşretmİ§tİr. 

Müstemlekat sergisi 
PAR{S 30 (A.A.) - Müs

temlekat sergisinde vücude ge 
tirilmiş olan Filistin pavyonu 
müstemleki.t nazırı M. Reyna
ud ile ayandan M. Godart ha
zır bulundukları halde açılmış
tır. 

Protestan misyonerleri pav
yon ile tezyini aan'atlar salonu 
nun açılış resimleri de yapılmış 
tır. 

PARlS 30 (A.A.) - Müs
temlekat na21rı M. Reynaud ile 
RMareşal Lyoutey Paris müs
temlekat sergisini ziyarete ge
len 26 Amerikan belediye reiıi 
ne bir ziyafet vermitlerdir. 

Edebiyat kongresi 
PARlS 30 (A.A.) - Edip

ler cemiyetinin beynelmilel kon 
gresi beynelmilel bir federas
yon teşkiline karar vermiştir. 

Umumi heyetin riyaset diva 
nr şu suretle te1ekkül etmiştir: 

Reis M.Gaston Rageot(Fran 
sız) Reis vekili M. Mann (Al
man), Aza M. Marinetti (1tal- j 
yan), M. Hernstedt (tskandi
navyah), M. Zaleski (Leh). 

Yuvarlak masa 
konferansı 

LONDRA 30 (A.A.) - Yu 
varlak masa komisyonu gele
cek eyliilün ilk günlerinde tek
rar açılacaktır. 

Faşizm -aleyhtarları 
ROMA, 30 A.A. - Hususi mah

keme Milanolu on tacirin muhakeme 
ıini yapmıtbr. Mahkeme bunlardan 
fıqiznı aleyhtarlarına reulik eden j. 
kisini yirmi, diğer ikisini on ve biri. 
ni altı sene •in' hapse mahküm et
miıtir. 

Romen filosu 
ATINA, 30 - Geçen sene İngi

liz filosunun Köstenceye vuku bu
lan ziyaretini iade için Maltaya ırit
mekte olan Romen filosu bugün 
Faler limanına gelmiştir. Amiral 
Prens Nikolamn kumandası altında 
bulunan Romen filosu selamlanmı§· 
br. 

Balkan konferansı 
ATINA, 30 - Sofyadan bildiril

diğine göre 'ehri mezlairda topla
nan Balkan ziraat konferansı mesai 
sine nihayet vermiıtir. Konferansta 
bulunan Türk murahhasları verilen 
kararları tamamen kabul eylemiş
lerdir. 

Italya'da Katolik mü
esseseleri kapabldı 
ROMA, 31 A.A. - Bütün kato· 

tik cemiyet ve müesseseleri 1 tal ya 
hükumetinin emrile kapatılmııtır. 

Gümrükler 

Tefsir feshe 
uğradı! -----Umum müdürlük 

gönderdiği 
aldı .. . . 

emrı gen 
Bundan yirmi gün kadar ev

vel gümrükler umum müdürlü 
ğünden tarife kanununun 381 
inci maddesinin ihtar kısmının 
bir tefsiri gelmişti. 

Bu tefsirde 'jakar tezgahları 
ile işlenen bütün kumaşların bu 
ihtar fıkrasına dahil olacağı bil 
dirilmekte idi. 

Memleketimize giren kumaş 
!arın ekserisi jakarlı ve nakışlı 
olduğuna nazaran atağı yukarı 
bütün kumi!.şlar bu madde mu
cibince yüzde 25 fazla gümrük 
resmfine tabi tutulacaktır. 

Bu tefsir gelince gümrükler 
umum müdürünün tefsir salibi 
yeti olmadığı öne sürülmekle 
beraber İstanbul kumaş ve ma 
nifatura tacirleri lktısat veka
letine müracaat etmişler, lzmir 
tacirleri de Ankaraya bir heyet 
göndermişlerdi. 

Dün İstanbul gümrüklerine 
ayni makamdan gelen müsta
cel bir telgrafta evvelce gönde
rilen tefsir hükümlerinin mül
ga olduğu ve sabıkı veçhile ha
ı·eket edilmesi bildirilmiştir. 

İngiltere konsolosha
neainde merasim 

Bugün İngiltere Kralr Haz
retlerinin doğduğu günün se
nei devriyesi münasebetile kon. 
soloshanede merasim yapıla
caktır. 

Profeoör altı senedir büyükler:i
mizin yakm alakası hiiküı .•ıetin fası
lasız müzahereti ile devam eden tet
kikatında memleketimizde 450 tane 
eski şehir harabesi bulmuttur. Bun· 
lara höyük denilmektedir. Bu hö
yüklerin en calibi dikkat olanı AJisar 
harabeleridir. Bu höyükte muhtelif 
23 medeniyet tabakasını bir arada 
görmek ve tetkik etmek mümkün 
olmuıtur. 

Bu medeniyet devreleri milattan 
ı0,000 ıene evvel baılıyarak :zaman 
mızdan yüz sene evveline kadar olan 
müddet zarfında o civarda İz bırak
mışbr. 

Yon der Oıten arkeolo&', mimar 
ve müverrih beı alb arkadaşıyle be
raber devam eden tetkikatı netice
sinde burada ta~, bakir ve tunc dev
rini karakterize eden bakıyeleri, o 
devirlere ait insan iskeletlerini bile 
bulmağa muvaffalc olmuıtur. 

Bu iptidai İnsanlardan sonra şark 
tan gelerek bütün Anadoluyu istila 

Bunlardan sonra Trakya'dan 
len Frikyalilar ve Lidyalılar Anad 
huıua mühim bir lnsmmı iıtila ed" 
yorlar. 

Yeni Hitit İmparatorluğu bu ı 
retle inkiraz bulurken ~arkta cene 
Kafttas tarikile Kimiryenlcr geli y 
Ye lranhlar Anadoluyu iııral ediyo< 
Bu istilaya garpten büyiik lskend 
mukabele etmekte gecikmiyor. R 
malılardan sonra şarktan Selçuki 
ve müteakıben Süleyman şahin id 
resindeki sair Türk kabileleri Ana 
doluda yerleıiyorlar. 

Bir çokları bizce mal-Um olan 
maliimat Alisarda yapılan hahiya 
meçhul olsaydi dahi, ayni vuzuh! 
ispat ve irae edilebilecek bir şekild 
tezahür etmiştir. 

Bu izahatı veren konferansla be 
ber gösterilen filimde müstesna v 
tarihi mesainin bütün safahatı me 
ralda seyredilmit ve bilhassa Ga 
Hazretlerinin memleketimizin tari
hini ve 1rk1mızın m~deniyetini ten 
vir edecek bu tetkikaıla pek çok ya 
landan alakası ve bütün genç ali 
leri te,vik eden, bütün münevveri 
rin bakıtlarını milletinin mazisin 
çeviren yeni ve nurlu hamlesi hejte 
canla alkışlanmıştır. 

iki aylık muvakkat bütçeler bugün 
müzakere edilecek .. 

ANKARA, 31 (Telefon) -
Yarın Mecliste iki aylık muvak 
kat mülhak bütçeler müzakere 

edilecektir. Evkaf bütçesi ise 
Meclisin pertembe günkü in'i
kadında görüşülecektir. 

Bir çete daha imhaj Bir senede kaç 
edildi dava görüldü 

YOZGAT, 31 A. A. - Keskin, ANKARA, 31 A.A. -Aldığnnrs 
Kalecik kazalarında eşloyalık eden, malumata nazaran 930 senesi zarfın. 
ıon defa Y ~gat ve Sungurlu mınta da latanbul, Gaziayintap, Niğde ve 
kalarında bırçoldarmı soyan, Y ozga Karakö•e mahkemeleri hariç olmak 
dm Kayadibi köyünden Gidil Meh- üzere bilumum mahkemelere 516, I 
met, jandarma taki!>"tı neticesinde 990 dava gelmif, 500,912 dava İntaç 
iki buçuk saatlik hır musademeden edihnittir. 
sonra iki arkada'' ile ölü ofarak ve 1930 senesi rene lstanbul, Nii· ı 
Mebmedin karısı diri olarak yakalan de, Gaziayintap, Karaköse hariç ol· 
mıştır. mak üzere biliimum icra dairelerine 

Breslav sergisinde 
Türk pavyonu açıldı 

BRESLA V, 31 A. A. - Berlin 
Türk ticaret oda3ının hükUmetimiz 
namına iştirak eylediği Breslav ser
gisi Büyük elçimiz Kemalettin Sami 
Pata ile vali, Şehremini, hiikiimet 
müme1&illeri hazır oldutu halde •· 
çıldı. Türk Pavyonu ser&İnin en zi

yade beyenilen bir meşneridir. 

Sanayi ve yatı 
mektepleri 

ANKARA, 31 (Telefon) -

Dahiliye encümeni san~y~ ~ek 
teplerile yatı mekteplerının ıda 
rei hususiyelere devrine dair ka 
nun layihasını tasdik etmi,tir. 

Halil Bey ne diyor? 
AYDIN 30 - İzmir müstakil 

meb'usu H~lil Bey, Milistan An~
raya ıritmek Üzere buraya ıreldı. 
Görüttüın; dedi ki: 

"- Münhal meb'usluldara ıe· 
batı.Ar ve firkaya ırirmemi~ ~el~· 
rin seçilmesi bayırlıd~r. B~yilk Y•ır· 
mur yolları istila etmıı~. bı~.ç?k yer· 
!erde köprü yok, bin muşkulatla geç 
tik. Tarik vergisini yalnız yola sar. 
fetmeli yüzde yirmisini muhaaebei 
hususiyenin alması doğru değildir." 

474,559 iş gelmi~, 459,997 iş inta~ 
edilmiştir. 929 da ayni dairelere ge 
len it ilamlı ilamsız 677,847 idi. 
674,049 u neticclendirilmiıtir. 

1930 senesinde temyiz mahkeme 
sine 75,172 İş gelmiş bundan 70,l9S 
i intaaç edilmiştir. 1929 da temyize 
gelen itlerin yekunu 97,856 idi. 96, 
822 isi çıkarılmıştı. 

Sabık İstanbul valisi 
ANKARA, 31 (Telefon) -

1stanbulun sabık valisi Mithat 
Beyin tekaüde sevkedileceği 
haberi asılsızdır. Mithat B~y 
henüz kanuni müddetini ikmal 
etmemiıtir. 

Muhafız Gücünün 
atlıları 

ANKARA 31 (A.A.) - 1 haziran 
tarihi Muhafız Gücünün kurtulut 
yıldönümüdür. Bu münasebetle bir 
haziran sabahı sat 6 da Muhafız Gii 
ücniin 21 kitilik atlıları Aokaradao 
hareket edecek, kara yürüyüşü ile 
İstanbul - Edirne • Kırklareli garp 
hududuna kadar bir spor seyahati 
ne çılcacaktır. 

Ist. Polis müdürlüğünden: 

12 kitilik bisiklet takımı, mebdei 
hareket Sıvas olmak Üzere Erzincan, 
Erzurum Kars, Ardahana ve oradan 
Tortum, Erzurum, ayburt tariki!• 
Trabzona, vapurla lneboluya ve mU 
teakıben Kastamonu - Çankırıdao 
Ankaraya kadar 1900 kilometrelJı 
vasi biı· spor seyahati yapacaklar-
dır. Bu faideli ve ,ayanı takdir te
şebbüslerden maada ayni gün zev~~, 
de ıebir dahilinde bir spor tezahu: 
rür • ve resmi geçit yapılacağı gib• 
sat 17 de spor sahasında bir çok 
şenliklerle alaturka, alafran~a 20 
çift kadar pehlivan güreşecektır. 

Telsiz telefon ahizesi istimal edenlerin ve 
etmek istiyenlerin ruhsatname alm~lAan mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bıla ruhsat 
radyo ahizesi istimal ~y1ey~nler ha~kın~~ şid
detle takibatı kanunıye ıcra edıleceg-ınden 
henüz ruhsatname almayanların posta te1graf 
telefon umum müdürlüğü namına lstnnbulda 
büyük postahane binasında telsiz telefon şir
ketine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

/rz düşmanları 
IZMİR, 30 - Tireden Siıleymaıı, 

Mahmut, Osman Subaşı köyiindel1 
de döı·t kişi Torbalı'nın Çayba" kö· 
yünden Menekşeyi kaçırmışlar, ır .. 
zına taarruz etmis.lerdh·. Y ~d.i n·:ı 
dü~manı yakalanmı,tır. 

Deliren mahpuslar 
IZMIR, 30 - Umumi hapİ•han• 

de üc mahkôm delirdi. Tedavıİ altv 
na al;ndılar. 
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edbirler ihtiy 
------==-------°1' \ "Mil . __ 

aya 
Ekononıi iJ~lediyede 

m~ . db• I Suzuzluktan 
r ıran evvel te ıra ıp kıvranırken Mazhar Osman Bey çalınan kü

pelerinin hikayesini anlatıyor harekete geçmeliyiz 
'duhalefetin fikir biçareliğini sürüp 

eJ götürenler başlarını bir defa da 
· ıağa, sola çevirmesini öğrenmelidirler 

•••••••• 
~racat işleri 

.;:omşularımız 
ihracat 

hakkında biz ne düşünüyoruz, 
ne yapıyorlar - Yunanistanda 
malları etrafında faaliyet 

on günlerde İş Limted ismi 
>ir ihracat şirketinin tetkili 

alif gazetelerde gayri ilmi 
""'nasız itirazları mucip oldu. 

'ıı en ziyade acınacak tarafı; 
i doğan bir şirkete yapılan 

0.lcsız hücumlar değildir. 
R:lnkit diye, itiraz diye, fikir 
ar) kalem hürriyeti diye ortaya 
atlan fikirlerin biçareliğidir. 

jıp ve acıklı olan fU ki, iktısa 
faaliyetimizi takip eden ya

tıJtıcıların , bu yazılara bakarak 
i seviyemiz ve iktısadi vu

ve tecrübemiz hakkında 
lış bir fikir edinmeleridir. 

v'\_ lık ... Biz ihracat i§lerimizi 
e./'lim yolunda atılan küçük 

~
adım üzerine bu kadar gü

i tü ve patırdı yaparak ağya
n endimize güldürürken, kom 
:lııuz Yunanistan ihracat 

rini yoluna koymak için her 
yeni yeni tedbirler almak

e ır. 

on günlerde Yunanistanda 
tütün ofisi ihracı için Hari

te nezaretinde Bafvekil M. 
izelos riyasetinde bir ko
Yon toplanmıştır. Bütün 

~~si partilerin şefleri ile zira 
i~~e iktısat nazı~ları ~u komis 
~a istirak etmışlerdır. 
lktı;at vekili söz alaı·ak tü

ı~ hakkında uzun beyanatta 
•lınmuştur. Dünyanın her ta 
iıııda tütün vaziyetinin müş
Jlestiğini, bilhassa Almanya-
isÜhlakin azalması yüzün
fiatlerin düştüğünü ve bu 

·~İyette tütün istihsalinin ten 
6, 1 edilmesi lazım geldiğini 
ç >!emiştir. Bundan başka eski 

1hsulden elde mevcut stoklıı t 1 tnüşkülatla satıldığı ve bu
el fiatlerin sukutunda bü
ç bir a mil olduğunu ilave et 

e• tir. Bu vaziyette eldeki stok 
i. llceye kadar gelecek seneler 
·atihsalatın taleplerin dunun 

;~almasını tavsiye etmişt.ir. 
u münasebetle muhtelıf ha 

e . "t 'r söz almış ve komısyon ı 
kkla su kararları vermiştir: 
ı -·Bu sene tütiin rekolte-
1İrı 38 milyon okkayı teca-

t et,pıeyecek olmasına rağ
. 1~ fiatlerin sukutuna sebe
ı 

y * * 

biyet veren mevcut stokların 
bir an evvel satılması ve bu 
sene rekoltesinin daha az ola
bilmesi için idari bazı tedabir 
alınması. 

Bunun için ziraat müdiri u
mumisi derhal tütün istihsal 
eden vilayetlere hareket ede
cektir. 

2 - Hükumet 1932 - 1933 
mahsulünün bu sene elde edi
lecek rekoltenin 4/ 5 ne tenzili 
için bir kanun projesi ihzar e -
decektir. 

3 - Şark tütünü istihsal e
den memleketler istihsalinin 
tenkisi için siyasi kanallar ile 
teşebbüste bulunacaktır. 

4 - Mevcut stokların cins 
ve miktarını gösteren kat'i 
cetveli' erin tanzimi ikmal edi
lecek ve müstehlik memleket
ler ile Yunanistana yapacak
ları ithalat mukabilinde bu tü
tünlerden mubayaatta bulun
mak için teşebbüsatta bulunu
lacaktır. 

.s - Hükumet muhtelif ne
zaret/erin müştereken çalrşıp 
bir tütün siyaseti tesbit ve bir 
tütün ofisinin teşkili için bir 
kanun projesi teklif edecektir. 

Her halde Yunanistanda tü
tün itleri etrafında yeniden baş 
layaro bu faaliyet; tütün iıleri
mizle alakadar olan resmi ve 
hususi müesseseleri ve hatta 
hükümeti bir an evvel harekete 
getirecek bir mahiyettedir. 

Tütün meselesi,Türkiye için 
her memleketten ziyade ehem
miyeti haiz bir iftir. Vraidatı
mızın mühim bir kısmını buna 
medyunuz. Bu günkü tütün va 
ridatımızı iki misline çıkarmak 
mümkün iken bütün dünya tü
tün rekoltesi ve piyasaları ile 
yakından alakadar olmamak yü 
zünden varidatımızın düşmesi
ne sebep olursak yazık olur. 

Bize kalırsa, tütün meselesi
ni Türkiyenin baflı başına bir 
mesele : olarak, mühim ve müs 
takil bir iş olarak bir an evvel 
tetkik ve halletmesi zamanı ge· 
lip çatmıştır. Fırsatı kaçırma
mak lazımdır 

1 ~ onserveciliğimizi inkişaf 
mek zaruretindeyiz .. 

ettir-

.' 1Gn ofiste bu iş için bir içtima yapıldı-Fındık 
! ve afyon ihracahmız ne halde ? .. . . 
e l)iin öğleden evvel ,ehrimizdeki ı resimler vermek iktiza ettıgını sor· 
p l rve fabrikatörleri ihracat ofi· maktadırlar. . l 
ti bir içtima yapmışlardır. Oda bu mü.ra?'ata lazun ge en 

~~ içtimada konserve ihracatı- cenplan vermıttır. _ . al 
ei .~ inkişafı ve konserve sanayii· Romen kasapları agır ı~raıt • 
n,, ~ daha ziyade terakkisi için a- tında da olsa lstanbula et ıhraç e

l~' lazım e-elen tetbirler tesbit derlerse burada lstaı;ıbul ka~plarm 
• "'littir. dan daha ucuz satabilecelderı kana-
ii ~racat ofi•i memlekete büyük atini izhar etmektedirler. 
P .0 ... vet getirebilecek olan konser Af • t'h lah 
l'lracatının inkitafı için lazım ge- yon ıs ı sa 

r· 1"!ebbüılerde bulunacaktır. Yapılan bir istatistiğe nazaran 
e- ~ bu sene Ege iktisat mınakctıında 
l · ındık ihı·acabmız afyon zeriyatı geçen seneye nazaran 

ı.i· 1~. f. . 1 ı· d b' acat o ı.ıınce top anan ma u- az ır. d 
~ ~ tıazaran Trabzon, Gireıun ve Bu sene bütün Ege mıntakasın a 
O dan geçen ayın 21 İne kadar 221,316 dönüm araziye afyon zere-
~ •dilen fındık miktarı 240,492 dilmittir. Halbuki geçen sene 348, 
1 iç ve 1500 çuval kabukludur. 193 dönüm arazide afyon vardı. 

fiOoo çuval kadar stok vardır. Maaınafib bu sene Bursa, Çanakka· 
&l le Kırıehir Tokat viliiyetlerinde ge 

' anbulda ucuz Ro- ç:n seneye' nazaran fazıa afyon ze-

;. ltıanya etleri mi? redilmiıtir. 

Günde 40 ton T aşdelen 
boşu boşuna 

a~p _gidiy~~ !Himiı, Dün 3 üncü ceza mahkemesi macera-
seıed•ye reli muavını 1 

h<:(~.ti_fen~ye. müdü~. ~~y~, ev_i<a! nın da vasile meşaul oldu muduru Nıyazı, fen muduru Film & 

Beyler dün Alem dağına giderek Bundan bir müddet evvel T avlandım. 
Tat delen suyu hakkında tetkik.atta Dr. Mazhar Osman Beyin pır- Muhakeme isimleri geçen şa 
bulunmu§lardır. Hali hazır~~. l"!'em- lanta küpesi çalınmıt ve mese- bitlerin celbi icin 14 hazirana 
bam günde 40 ton su verdıırı ani~- le polise haber verı"lerek Adli- kaldı . 
şdmııtır. Fakat yol fena ve vaoaıt · 
iptidai olduğundan bunun an~ s yeye aksetmitti. Bu hadise ha- Bir hakim ve bir katip 
tonundan istifade edilmektedır. 35 kikaten garip safhalar geçirmi! hk d 
ton su her •Ün topraklar arasında t" ma eme e a ır. 

kaybolmaktadır. .. 
Belediye, lstanbulun bu en su· 

zel suyunu ıılah etmeğe karar ver~ 
mittir. Yeni yapılacak .terti~t .ve 
emaniye boruları vaııasıle su. ıl~ye 
nakledilerek günde 15 ton ıst~ad~ 
edilecektir. Tat Delen suyu ıundı 
az çıkarılabildiği için damacanalar 
pahalı satılmaktadır. Anl;<arada 1>;ir 
damcana su S liraya, lzmırde 4, Şıt · 
lide 1,5 Kadıköyünde 1 liraya sa
tılmaktadır. 

Belediye membaın etrafını tathir 
edecek hayvanlar suya yaklattırıl
mıyaca'ktır. 250 bin lira sarfile su
yun ilerde Kadıköyüne iıa1esi tasav~ 
vur edilmektedir. 

Münhalata memur 
alınmayacak 

Dahiliye vekaletinden dün bele
diyeye gelen bir emirde münballata 
biç bir memurun alınmaması bildi
rilmİftİr. 

Çocuk bakım evı 
Edirnekapıda yapılmakta olan 

çocuk bakım evinin intaalı bitmiı
tir. Resmi kütat cumartesi &"Ünü ya 
pılacaktır. 

Belediyede maaş 
Belediye memurları haziran ma

aılarını bugün alacaklardır. 

içtimalar 

Oktruvadan 
şikayet 

Doktor a ~tatıyor 
Dün üçüncü cezada ilk du

ruşma yapıldı. Şikayetçi yerin
de Mazhar Osman Bey. Maz
nun Fuat Ef. Doktor Bey küpe 
hikayesini ıöyle anlatıyor: 

-Vaktile bu pırlanta küpeyi 
1100 liraya aldım. Altı ay geç 
ti satmak istedim. Komisyon· 
cu Fuat Efendiye müracaat et
tim. Küpeyi sat, fakat 1800 
den a!ağı olmasın dedim.Birak 
şam Fuat Efendi geldi, 1600 li 
raya müşteri var. Dedi. Sattır 
madım. Yalnız küpe onda kal 
dığı için rehin istedim. Başka 
bafka bir çift, küpe ile bir de 
senet verdi. Aradan bir kaç gün 
geçti. Feridun Bey isminde bir 
mücevheratçı bana telefon et
ti. 

- Fuat Efendi ile gönderdi
ğim küpeleri almayacaksanız 
iade ediniz, dedi. 

Bu ne demekti. Anlamadım. 
Bir kaç gün sonra Fuat Efendi 
geldi. Beni bu adamdan kurta· 
rın: ', dedi. Size başka bir rehin 
vereyim dedi .. 

Peki dedim, güpeleri geri ver 
dim. Bana 2400 lira kıymetin

de iki taş bıraktı . 

240) lira kıymetinde bir 
telefon • 

Trikotajcılar gene Bir kaç gün ges;ti, Tütüncü-

k • yan Efendi ismin.h biri telefon 
ıyameti etti: 

koparıyorlar.. _Taşları almayacaksanız 
Şehrimizdeki trikotaj fab ri- iade ediniz, . dedi. Bu ne demek 

katörleri dün Sanayi birliğinde ti gene anlayamadım. 
büyük bir içtima yapmışlardır. ' Evv.-,lki gün Fuat Efendi ge 

Bu içtimaa sebep trikotaj ne geldi : 
fabrikatörlerine esasen öteden - Aman beni bu adamdan 
beri ağır gelen ve şikayetlerini kurtarınız, dedi. Ben de taşlan 
mucip olan oktruva resminin geri verdim. Bana gene baş~a 
tarhında belediyenin yeni ih- bir rehin bıraktı. Aradan bır 
das ettiği şekil olmuştur. kaç gün geçti, Abdüsse~am E~. 
Trikotaj sanayiinde başlıca İp· isminde biri telefon ettı. Aynı 
tidai madde olarak kullanılan şeyleri söyledi. Gene iade ettim 
sun'i ipeğin kilosu 100 - 150 ve Fuat Efendiden başka bir re 
kuruşadır. Şimdiye kadar bu hin aldım. Bu sefer de Karakin 
sun'i İpekten on kuruş ol<truva Efendi isminde biri telefon et. 
resmi alınırken bu resim şimdi ti, ayni şeyleri söyledi. Nihayet 
200 kuruşa çıkarılmıştır. a.nladım ki bu rehinler Fuat E-

Belediye aslından 190 fazla- fel'.dinin değil , Başkalarından 
sile tahakkuk ettirilen bu resmi alıp bana rehin diy~ getiriyor. 
almak için fabrikalara haciz ko Sahiplerine de satacağım diye 
nulmasına teşebbüs etmiştir. alıyor .. Sonradan anlaşıldı ki 

Dünkü içtima çok hararetli Fuat Efendi pırlanta küpeyi bi 
olmuf ve neticede bu halin dü- rine satmış , tekrar geri almış, 
zeltilmesi için dört kişilik bir Emniyet sandığına koyarak pa 
heyet seçilmİftİr. Heyet bugün ra almış .. Vasi\ Efendi İsminde 
belediye erkanını ve fırkayı zi- bir kuyumcudan para alarak yü 
ya retle bu İfin taGhihi için teşeb züğü sandıktan kurtarmış .. Bu 
büsatta bulunacaktır. sefer küpenin taşlarını sökmüş -----Ali iktisat meclisi ayrı ayrı satmış .. ,, 

Fuat efendi ne digor 
içtimaı geri kaldı Reis Fuat Efendiye ne söyle 

ı 'haziranda Ankarada top- yeceğini sordu. Fuat Efendi 
)anması mukarrer olan Ali iktı hadisenin ayni olduğunu, fakat 
sat meclisi bu gün içtima ede- getirdiği şeyleri rehin olarak 
miyecektir. değil satmak için getirdiğini 

Gelen malumata nazaran bu söyledi. 
devrenin içtimaı sonbahara ta- Mazhar Osman Bey dedi ki: 
ıa, edilmiştir. • - İşe esrar karıştı .. Gitti.. 

• t ....................................................... - ................................ ·······-
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Geçen sene Filurya plajı hak
kında 2nci hukukta bir dava gö 
rülmüş ve plaj sahipleri Musta. 
fa Hayri B. isminde bir avuka
tı vekil tutmuşlardı. Muhake
me ilerlemiş ve nihayet mahke 
me plajı · "yedi emin,, sıfatile 
ayni mahkeme katibi Macit Be 
yin idare etmesine karar ver
miıtir. 

Velçil Mustafa Hayri Bey 
Adliye vekaletine müracaat e
derek bu itte aza ve katip Ma
cit Beyin yirmi bin lira sui isti 
mal ettiklerini haber vermiştir 
Vekalet meseleyi tahkik etmiş 
ve ikinci 'hukuk azası ile kati
bin lüzumu muhakemesine ka
rar vermiıtir. Bu mühim muha 
keme 2 baziranda İstanbul a
ğır ceza mahkemesinde görü
lecektir. 

Firar eden yok 
Silah kaçakçılığı meselesin

den tevkif edilenler meyanında 
Mehmet Edip Beyin firar etti
ği yazılıyordu. Bunun aslı yok-
tur. 

icrada tatil 
Adliye icra dairesi yeni mali 

sene dolayısile bazı muamelatı 
bir müddet için tatil etmiştir . 
Bu esnada hesabat devredile
cektir. 
Polisten dayak yemiş mi? 

Beykoz$1a Park gazinosu sa
hibi Cemil Bey isminde birisi 
müddei umumiliğe ve mülkiye 
müfettişliğine müracaat ederek 
Beykoz polis merkezi mürette
batından iki polis memurunun 
kendisini kaburga kemikleri kı 
rılacak derecede dövdüklerini 
iddia etmiştir. Bu müracaat ü
zer ine Cemil Bey derhal mua
yeneye sevkedilmit ve muaye
neyi yapan doktorlar Cemil Be 
yin dövülme neticesinde kabur 
a a kemiklerinden ikisinin çatla 
D 

mış olduğu hakkında rapor ver 
mişlerdir. 

Mecruh Cemil Bey hastaha
nede tedavi altına alınmış ve 
gerek müddei umumilik gerek 
mülkiye müfettişleri tahkikata 
başlamışlardır. 

Bu hususta yaptığımız tah-
1'ikata nazaran Cemil Bey iki 
ay evvel Beykozda Kaymak 
donduran mesiresini isticar e
derken sarhoşluk t ~sirile me
mura hakaret ve polis muavini 
ni tokatlamak isterken derdest 
edilmiş fakat o zaman yapılan 
muayenesinde dayak atıldığına 
dair bir iz bulunmadığına dair 
rapor verilmif ve evrakile bir
likte iki ay evvel müddei umu 
miliğe verilmiştir. ---------------

Sinemacılar ihtilafı 
İstanbul sinemacıları dün 

Maliye vekaleti teftiş heyeti re 
isi Adil Beyi ziyaret ederek va
ziyetlerini izah etmiş ve bu hu 
susta tanzim ettikleri istidayı 
vermişlerdir. Ankaraya gide
rek doğrudan doğruya maliye 
vekaleti ve devlet şuraaile te
mas edecek olan heyet bu ak
şam hareket edecektir. Kemal 
sineması sahibi Kemal Bey An 
karaya gitmek istemediğinden 
yerine Opera müdürü Cevat B. 
Melek sahibi Fahir Beyle gi
decektir. 
Fedaluir bir Italyanın 

~ltıen kasaplar şirketi lstanbul 
~t oda~ın<'\ garip bir müracaat 

Tetkikat 
Sovyct ittihadiarı cümhuriyc."?tİ 

Mülkiye mektebi ~aleb~lerin_~n tenezzühü 
M ··ık· ektehi talebe ceıruye- ve ogle yemegı Beykoz kasrında ye· 

u ıye m · ·ı · · B d h t k b 
ti tarafından tertip edilen aile gezın- ~lmışktır.dala e ~diline ~ar va~~ral b .'-

yardımı 
IZMI R, 30 - Bugün 6 ya< ında 

bir çocuk rıhtımdan denize düttü. İlte bulunmu~tur. 
• ~en kasapla"' yaptıktan tet-

<11 tice•İnde 1 stanbulda eti çok 
v ~' bulmuşlar. Onun iç.in Tica

~~••na yaptıkları müracaatta 
1 4la Romanyııdan kesilmiş hay 
t~~ eıı:kı~ri taktirde ne ııibi 

Türkiye ticaret mümessili Hodorofs 
ki Yoldaş Türl<iye vaziyeti ticariye 
sini ve memleket m:ıhıulünü tetkik 
için Anadoluda bir tetkik seyabatı· 
na çıkmıştır. Mumaileyh Adana, iz. 
mir, Mersin, ve Eski1ehir eibi ti· 
caret mer~ezleri ·zi ...... ,. .. · .. :,. 

. · d.. lmıştır Tenezzühte mü~ nı ere a ara IJl IJ ve guzc ır tm un yapı . . d . ..h.. 1 k"t 
dür, müderrisler ile Mülkiyenin eskı enlz tcd~e1 z~u . u yTapı mı~.'hgeç vka ı 

1 . ı~l ,be bulunmuıtur. avdet e ı mıştır. enezzu ço sa· 
mezunaıı, ,~ ... 1 ··ı• • ··ı 

SabJ.hleyin hu u~i bir vapurla mınu o muş ",.. · v· ge~ırı • 
1 • ••• • -· harekP• .l~l ...... oL 'Ç" -

Bu esnada Tramvayla geçen 1-
talyan konsolos muavini elbisesini 
çık:ırmadan denize atılıp çocuğu kur 
tardı. Ve kendi hüviyetini bildiı me-

·- ..,.,, •uaıu 

Vilayetle ı-- -~--'-\ı\N ===-1

1
, 

D k ı ı-Var ır o tor ara ~ ~- fı 

vesika yok mu? 1 

Doktorların ihtısas 
vesikaları 

yakında verilecek .. 
Yeni kanun mucibince dok

torların ihtısas vesikasının tet
kiki için Sıhhiye vekaletinde ! 
mütehassıs doktorlardan mü
rekkep bir komisyon teşkil edil 
mişti. Komisyona iştirak eden 
göz mütahassısı Niyazi İsmet ı 
Bey dün şehrimize gelmittir. 
Haber aldığımıza göre ihtısas / 
vesikalarının tetkikatı bitmiş ol 
duğu için, vesikalar yakıftda sa 
hiplerine verilecektir. 

Devir muamelesi 
Bu gün yeni mali senenin bi 

rinci günü olduğundan daireler 
de kasalar sayılarak devir mua 
melesi yapılacaktır. 

Bir kongre 
Haziranın 27 sinde Belgrat

ta Balkan emrazı cildiye ve ef
renciye kongresi toplanacaktır. 
Kongre raportörlüğüne doktor 
Hulusi Behçet Bey memur edil 1 
miştir. 
-~~-----..-~~-

Mübadele 

Hey' etlerin müddeti 
temdit edildi 

Komisyonlara 
yapıldı 

tebligat 

Bekir Bey i:snıinde lıir 
va tandaş müddei umum;•;_ lı 
ğe gitmiş .e dava aç_ • 

Davaya sebep ş• .. it mlb
terdarlık tetkik -ilUk üçüncil 
rıııdra puuarı pazarlık aure
M satılıktır. 
için vergı vermek için ~}1 
den bu vatandaşa lıak ~ 
etmiş ve söylemediğini ~ -
rakmamış. Şubenin bir ı;ok • 
memurları d?. bu hadiseye 
şahit tutuluyor! 

Eğer memurla "esbabı 
mesalih" adı verilen vatan
daş sınıfı arasında sık sık 
böyle hadiseler olmasa ni
hayet bu davayı da iki ~ah
sın davası bilir ve geçerdik. 
Fakat teessüfle kaydetmek 
zarureti vardır ki halk ile 
memurun bilhassa böyle 
vergi, alacak verecek gibi 
işlerde temasına bir az da
ha salim ve iyi bir istika
met vermek lazımdır. 

Bunu yalnız biz değil 
bütün herkes böyh: düşünü 
yor. 

Aceba ayni davayı gü
den , ayni zarureti duyan, 
ayni temenniyi izhar eden 
ve bu vesile ile memurlara 
bir tamim gönderecek bir 
makam da var mı, yok mu -~ak 

Bunu merak ediyoruz. ;k 
Eğer biz tereddüt ediyor
sak !Utien siz söyleyiniz: 

Var mı 
Gayri mübadillerin Yunanis 

tanda terkettikleri emlakin kıy 
metini takdir için Y unaniatana 
gönderilen üç takdiri kıymet 
komisyonunun da mesailerini 
ikmal için tayin edilen müddet 
dün hitam bulmuştur. Maama
fib komisyonlar bu muayyen 
müddet zarfında vazifelerini ik 
mal edemediklerini teehhür es 
babile beraber evvelce takdiri 
kıymt komisyonuna bildirmiı 
ve mesai müddetlerinin temdi
dini istemişlerdi. Takdiri kıy
met komisyonu tarafından ya
pılan tetkikat neticesinde ko
misyonlar tarafından talep edi
len malfunat mesafe uzaklığı 
ve kayıtları bulmaktaki müşkü 
lat dolayısile vaktile verilmedi
ğinden istenilen temdidi müd
detin bir ay olarak kabulü mu
vafık görülmüştür. Komisyon
lara bu hususta tebligat yapıl-

m == yok mu? 

mıştır. 

Derviş Paşa 
Milli Müdafaa müsteşarı Der 

viş Paşanın tedavisile meşgul 
olmak üzere Viyanaya giden 
muallim Dr. Nazım Sakir Bey 
şehrimize avdet etmiştir. 
Nazım Şakir Beyin izahatına 

göre Paşanın vaziyeti sıhhiyesi 
mucibi memnuniyet bir halde 
olup iki aya kadar memleketi
mize avdet edecektir. 

.. 

Müstahdemi;:";~· 
idaresi 

Belediye şubesı faa
liyete başladı 

Müstahdemin idarehaneleri 
açmak isteyenler l ·i ··-t ·~-,,.,
larak on lira 
vereceklerdir . 
Hali hazırda 

şehrimizde 11 
müstahdemin i 
d ... •esi mevcut 
tur. Yeni ida
rehane açacak 
lar hakkında 
polis tahkikat 
yapacağı gibi 
vaziyeti mali
ye itibarile be
lediye de ayrı 

ca tahkikat yapacaktır. 

E. Zeki Bey 1 
ANKARA, 30 - Emniyet isleri 

Umum müdürlüğü üçüncü i ube ~u .. 
dürü Emin Zeki B. Vekalet emrine 
alırunııtır. 
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Milliv~t 
'"a· ın umdf'~i Nlyeflr, . 

HAZİR1 -1931 
AREHAN<:: - A~.Ma caclcle•I 
00 Telırraf adreli: Milli1eı, ı .. 

MtLLiYET PAZARTESİ l 

Hizmetçi 

HAZiRAN 1931 

ŞIK SİNEMA -

SENi SEVDiM 
Mady Kriatian 

tarafından Almanca sözlü 
ve farkılı 

Yeni neırigat 

• 

Istanbul ve taşradaki 
Devair ve Müessesatı Resmi

yenin nazarı dikkatine: 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren gazete

mizde neşredilecek bilumum devair ve mü-

-

Seı·firaz Hanım on gündür 1 ti. sihhatine çok düşkün oldu
hizmetçi bulamıyordu. Evin i- ğu için hemen bir doktor ça-

Telefon numaralanı çi bakımsızlıktan şeytan yuva- ğırttı. Gelen doktor: 
F atih - Harbiye essesatı resmiye ilanlarının teahhüre uğra-

,3
11 

_ 
24312 

_ 
24313 

sı! Deli gibiydi. Şimdiye kadar - Ehemmiyeti yok hanıme- Son edebi neslin güzide ro- • ve muntazamen neşrini temincn 
mancılarmdan Peyami Sefa Be 1 - 1 , aldığı hizmetçilerin hic; biri ni- fendi, dedi, bu akşam vanduz 

Koynu. ÜCRETLER! hayet bir haftadan fazla yanın koyun. Sabaha bir §ey kalmaz. 
yin son eseri olan fatih_ Har- yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda, 
biye Türk ediplerinin en ileri e- Ankara caddesinde Kahraman Zade hanında dı: 'ciye için Hariç !çili da duramamışlardı. Niniç mi? Vanduzu kim koyacak? Bit-

Kral (KostaW~a!'!,'! ku~ Bakınız niçin? Elli yedi ya- tabi hizmetçi .. Serefraz Hanım 
rengiz yüzüğünü kendi rızas şında bir hanımefendi .. Kendi o akşam düşük memelerine ka- Dünkü şeklin halli 

12S45678911Jll 

•erlerini en nefis şekilde tabe- u·· ÇÜNC ·· 
den S_uhulet kütüphanesi sahi-

1 

U Katta bulunan 
aldım. ~:-~-;·.'!!ll•z! iradile geçiniyor. Hasis mi, ~a- dar bütün vücudünü açtı ve hiz 

Z,,,' e k . ·ı aia! Huysuz mu, huysuz! Us- metci sanki ezelden hastabakı-
vra gerı ven mez l'k .. 1.. ki b h 1 · ' 'b h ı 

ta.1d•ti seçen nüshalar 10 kurul• te ı ı-~~ ı;:on uhonf se dz' a aGrı". cı ıkkketmkiş .ı:kı_ i,SöyblehmSa aret e 

bi Semih Lutfi Bey tarafından R .A. • ı A. 1 
~:~~~~:~mi~~\ia?b~çe~!r k:~:: 1 es m 1 1 an a 

Gaz~ baa "t - 1 taze ıgını mu a aza e ıyor. u ho a ce tı ı, a a a erefraz 
-.e '• mat ya a. lf • il"_. d . 1 b' • - b" 

tr 
,.,. • l - t ,.1• ze ıgıne e öy e ır magrur o- Hanımda ır şeycikler kal-.. uınye e nıuracaa euı ır. . 

!:~;~i~e h::~:lı bi~i;u;::z~: TÜRK LİMİTED ŞİRKETİNE 
ve tahlili bir surette kendisine 
has temiz lisunı ve kuvvetli ka
lemile tasvir eden Peyami Sefa 
Bey bu romanında da belki di
ğer eserlerine tefevvuk eden 
bir hususiyet ve mümtaziyet 
göstermiştir. Gerek tabı , gerek 
mündericatı itibarile nefis o- 1 
lan bu eseri edebiyat ve roman 
meraklılarına tavsiye ederiz.. 

~ zeltmiz ilirı•orm mH'uliy.ıirıl luşu var kı, en tahammülü ge· madı. 
ıl r:mn. • niş olanlar bile, g:.ilmemek için Her şey böyle yolunda gidi-

Bugünkü Hava 

Dün enf azla hararet 25 
.,n az 15 tü. Hava bugün 
le mltehavvilve mçıkdır. 

o· -

dudaklannı zor ısırırlar. yordu. Bir sabah kapı şiddetle 
Bu eski zaman yadigarı ye- çalındı ve tesadüfen kapının 

niliklerden hoşlanmaz. Hele yanında bulunan Serefraz Ha
bugünkü genç kızları hiç be- nım açtı. Baktı ki iki polis .. 
ğenmez. Beğenmeyişin in sebe- Birisi dedi ki: 
bi onlar gibi yapamadığından- - Affedersiniz hanımefendi 1 

dır. Huysuzluğunu bilen akra- sizin burada Cemile isminde 11 

bası ve konu komşuları nadiren bir hizmetçiniz varmış. Onu 
şöyle bir görünmek için uğrar- . almağa geldik. 
)ar. Oturduğu ev kendi evidir ' Serefraz Hanım şaşırdı. Hiz 

1 

ve yalnızdır. Ne kocası var, metçi sinin başka bir yerde hır-
le oalık olsun diye ne çocuğu.. sızhk yapmış olmasını hiç ak-

Eh, böyle bir kadın hizmet- ima getirmemişti. Öyle ya, po-

Yeni şekil 

Soldan :Jaia 
1 - Yunanİ•tanda bir şehir (7) 

Canm yongası (3). 
2 - İşaret (3). Büyüklük (6). 

Olimpiyat 

gönderilmesi iktiza ettiğini devair ve mües
resmiyenin enzarı ittilaına arzeyleriz. 

,._ Telefon 20960 -4. 

Nakli!! 

.AN"A.~C>L lJ 
SİGORTA ŞiRKETi 

Türkiye İş B<mkası tarafından teşkil edilmişti r. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü Vakıf Han Is~. 531 İmtiyaz 

di i muavinı Fazlı ve Def
K Şefik Beylerin himmeti
sı tık sinemalarımız şimendi-

çisiz nasıl yapar? Fakat hizmet lis başka ne için gelir? 
çi de böyle b:r kadının evinde I Filhakika polis niçin geldik 
nasıl durur? Hulasa Serefraz !erini anlattı: 

3 - Dal' değil (5). Ayağı rahat-
sız eden (5). 

4 - Hafi değil (5). işaret (2) 
5 - Bir millet ( 6). 

Olimpiyat spor mecmuasının 5 

inci sayısı kıymetli mündericat ile l 
çıknııştrr. İçinde en son spor hava-

disleri, Atletizm bayramı tals~li.tı, _ 

Türk . Yunan maçına ait tetkikler - Satılık deniz motörü iiöl 
6 - Yurümeğe yarayan uzuv ( 4) 

Renk (2). 

ve bir çok dünya spor havadisleri 111- ti! 
, ardır . Azimet dolayisile 24 ayak tulünde "El:ıe JI,, namında iğ 

UJ1 
benzedi. Amerikada sine-

lı trenler varmış diye oku
~p hayran oluyorduk .. Allah 
ı~e de verdi yalnız aksini Si
malara trene biner gibi gire-

- Hani mahut hikaye var 
han~ sının ôlmesini ve baba
m.,,. t övey ana almasını du
ır n çocuğun hikayesi.. Bu 

_ ona benzedi .• 
1 Ben bu sinema biletleri sui 

imaline karşı koymak için 
nan tedbiri görünce korkma 
başladım. Ya günün birinde 

rılr;ısaufı Vf'rip veı·meyenleri 
o;ılayca farketmek için her yol 
rası verenin alnına bir sene 

i=:ı (1931 yol) diye bir damga 
rmaya kalkarsa görünüz al
mızın kara yazısını!. Onun 
in ben bu sinema işini kurca
maktan ürküyorum. 

Bekaret mes'elesi 
Vakıa ilmi bir bahistir. Kim 

'.nin söz söylemeğe hakkı yok. 
Bır akşam refikim izde (Ha
m teyze) imzasile kızlık, be

.aret, kan falan filan hakkında 
alumat var .. Fena değil.. 11-

ni eşya dersi verir gibi bu mü
im şeyde izah edilmiJ. Lakin 
u satırların altına ( Hanımtey 
e) dtğil (Yenge) imzası atıl
)alı idi. Çünkü bu bahiste ~öz 
oğr ü~ec. 
rur -
daı Kasketler 

Arkadaılar da yazıyorlar. 
. nim de nı.z:ıı·ı dikkatimi cel

b ba ·!adı •. Bir sürü uygunsuz 
gı :ıguıı başında 1 slanbulun en 

•uf lise ve me!\teplerinin 
ya <elleri var!. Bunlarm bu 

ukellerden ne İstifada ellik-
,eri;.i bilmem amma o mektep
er bu sahtekarlardan (şöhret 

be haysiyet) itibarile çok za
n)• görürler. Perişan ve yolsuz 
damla.rın başında görülen kas 

retlerin ait olduğu mekteplere, 
\balar eğri nazarla bakarlar .. 

bi l nanın ben bir yankesici bili-

· Hanımın bütün ömrü kaçan - Hanımefendi, bu yanınız 
hizmetçilerin yerine bir başka- daki hizmetçiye mantarcı Ce
sını aramakla geçer. Artık hiz- mih derler. 
metçi alemi Serefraz Hanımı 1 Kadın şa~ırdı: ı 
tuudığı için~ zaval~ı kadın son 1 - Mantarcı Cemik mi? 
giınlerde hızmetçı bulmakta - Evet, Mantarcı Cemil.. 
hayli mü~kilat çekmeğe başla- , Kadın değildir o .. On gündür 
~ıştı. ~e~ek_im iş~e ?1? gündür arayoruz. En nihayet Kadın kı 
hızmetçısızdı. Evın ıçı de çor- yafeti ile buraya hizmetçi gir
baya dönmüştü. diğini haber aldık.Keratanın e 

7 - Notada bir tabir (2). Kamer 
(2). Zenıinin hususi gemisi 
(3). 1 

8 - Feryat (4). Kalın kağıt (6). 1 
' 9 - Madeni ip (3). Para oyunu · 

Bir gün kapısı çalındı ve ta- !inden her marifet gelir. Yaka-
zeden oir kızcağız geldi: ., yı ele vereceğini hesap etmiş, 

- Hanımefend_i, hi~~e~çi is- bu sefer kadın kıyafetine gir-
teyormuşsunuz dıye ı_şıttım. miştir. Çok kıyafetlere girip 

- Evet kızım, senı muhak- çıktığını biliriz amma, böyle 
kak Allah göndermiştir. Hiz- hizmetci kıyafetine gireceğini 
metçi istiyorum amma.. biz de ~kıl edememiştik .. 

Serefraz Hanım şartlarını Serefraz Hanım, hizmetçisi 
koştu: belki yaptıklarına pişman ol-

- Ben titiz kadınımdır. E- mus ve bir daha hırsızlık yap
vin içinde toz istemem. Sonra ma~ağa karar verdiği için ka
yemeği sen yapacaksın. Bula- dm kıyafetine girmeğe mecbur 
şığı, çamaşırı sen yıkayacak- kalmıştır diye, Cemili müdafaa 
sın. Burada yatıp kalkacaksın. etmek istedi. Fakat birdenbire 
Burad": yeyip İç~eksin. Ayda vandoz çekmek için bütün vü'. 
da on lıra ~erece~ım. . cudünü hizmetçinin eline ver

Gelen hızmet~ı kabul ~ttı. diği gece aklına geldi. O za
Y alnız ~afta~a hır -~kşam sın_e- man dövünmeğe başladı: 
may_a . ıı_ıtme~ıne musaade edıl- _ Eyvahlar olsun, dedi, ge
mesını ~stedı. Serefraz Hanım çen gün bana hokka da çekmiş
bu teklıfe me'?°un.ol~adı am- ti. Demek bütün namehrem yer 
ma, o _m~bun vazıyetınde bo- !erimi erkeğe gösterdim ha .. 
yun egdı. Eyvahlar olsun. Günahı hainin 

Aaradan üç gün geçti. Seref- boynuna! Alın, götürün, asın 
raz hanımın memnuniyetinden hınzır herifi .. 
buı·nu kulaklarına varıyordu. - Hanımefendi, bizim vazi
Ne hamarat hizmetçiydi bu!.. femiz onu Adliyeye teslim et
Ortalıkta toz desen yok. Hele mektir. Adliye ne isterse ya-
ne güzel yemek pişiriyor. Ne par. ister asar, ister bırakır . 
söyler.en itiraz etmiyor, hepsi- Biz orasına karışmayız. Siz yal 
ni yapıyor. Ömründe böyle işi- nız sükunet bulun, kızmaym .. 
ni bilir hizmetçi görmemişti. - Nasıl kızmam polis efen-

Serefraz Hanım bir hafta son 

1 

di, nasıl kızmam .. Mademki er 
ra galiba kendisini üşütmüştü. kekti, o zaman erkek olduğunu 
Vücudünde bir kırgınlık hisset- 1 bana neye söylemedi? 

yorum. F eyziye lisesi kasketi 
gıyıyor .. 

Polis mi, Maarif mi? Birisi 
bu işin önüne geçse çok isabet
olur!. 

FELEK 

Zayi - Aksaray Askerlik 
şubesinden aldığ.m terhis 
tezkeremi zayi etıim. Yeni
sini alaca~ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 302 tevellütlü 
İstavro oğ:u Haralambos 

(5). 
10 - Uzüm (4). Nurlu (6). 
11 - Okunacak şey ( 5). Keder 

(5). 

Yukardan aşağı 
1 - Sarılmış tütün (6). Eski (4) 
2 - Arzu (4). Hafif pabuç (6). 
3 - Yuva (4). Kibarlık (6). 
4 - Süt veren (4). Ayak (2). 
5 - Neşreden (5). 
6 - Eser, leke (2). insana ben- ı 

,eyen mahlük ( 6). 
7 - Vücudun suyu (3). Tutma· 

ğa yaı-ar (2), Hcrkeı (4). 
8 - Beraber 14J. Siyah (4). 
9 - Eskilerin pabucu (3). Hal

ket (5). 
10 -- Endaht • (4). YarıardaP,ın 

çıkardığı (3). Sual (2). 
11 - Can (3ı;'Öğretmek (5). 

İhtira ilanı 
"Çelik - Krom - nikel öste

nitik halitaları,, ha1<kında is
tihsal olun an 22-4-929 tarih 
ve 754 numaralı ihtira berah 
bu defa mevkii fiile konmak 
üzre ahere devrüferağ ve 
icar edileceğinden talip olan
ların Galata'da Çinili rıhtım 
hanında Robert F erriye mü
racaatları ilan olunur. 

ı . r : ~eri mektep
' er ilinatı 

. .:.uıhane !ıastanesile Asken 
1 Tıbbıye Tatbikat mektebi ihti 
yacı için 5,000 kil o fırancala a 
leni münakasa suretile satın a 
lınacaktır. Münakasası 3 hazi-
ran 931 çansanba günii saat 14 
tc Harbiye mektebindeki sa
tın alma komisyonuna müraca 
atlan ve istirak icin de vakti , . 
muayyeninde hazır bulunmala 
rı ilan olunur.. 

Yavruları yaz ishalinden 
vikaye ve onlara kuvvet 
ve sıhhat bah~eder. 

~ Yaz m evslmllçfn 

BEBEK'te 

Kirahk lali 
Dalyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki
ralıktır. Derunundakllere 

1 müracaat 

iLAN-
1927 mali senesi nihaye

tine kadar Milli Hükumet 
bütçelerine müteallik borçlar-
la Milli Hükümetin zamanına 
ait bütçe ve adi emanet he
saplarında kayıtlı borçların 
alacaklıları 1513 numaralı 
kanun mucibince şubat/ 930 
nihayetine kadar müracaatla 
müracaat vesikası almışlardı. 
Tayin edilen bu müracaat 
müddet;n hitamından sonra 
tebeyyü 1 ve tahakkuk eden bu 1 
gibi borçlatm alacaklıları için 

1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kerre kabul edilen 1783 nu
maralı kanun mucibince altı 

ay ı!aha mliracaat müddeti 
tay;ıı o·u .. muştur. Eylül/930 
nihayetine l:adar hitama e
recek olan bu altı ay müd
det zarfında alakadaranın 
mahalli ikamet itibarile tabi 
oldukları en büyük mal me
muruna ba isti<la müracaat 
ederek miiracaat vcsikas! al-' 
m:tları ilan olu:ur . 

. -tanbul'a. inmeden bir gün evvel-[ - Nerede? Nas~l'. .. , .. j kıycırdu .. 
haremagası o•tadan kaybol- - Geçen gece hızım ko~.<un - Arapla konuştun mu? 
muş. tahlezzeınin yoluna inmittim. ı - Kadını kurtarmak imka-

İngiliz bir şey hatırlar gibi Biraz işim vardı. Bir aralık bir nı yoktu. Olan olmuştu. Fakat 
oldu. 1 ayak sesi duyar gibi oldum. evirl"'e giden Lahtezzemin yolu 

"ı:ııcıı "= yazıhaneden İçeri gi- 1 tulabildim. 
I -~r"ıgiliz mültefit bir tavur - lbrahim Bey dediğin JU 

- Kerime Hanımın ailesile Sanki karanlıkta biri yanımdan ke~fedip foyamı meydana çıkar 
birlikte olduğundan emin mi- geçer gibi oldu. Ben evvela mış olan bu adamı sağ cevirme 
sin? Sakın İbrahim Bey kızca- köpek zannettim. KenClimi teh meğe karar vermi~tim: Revol
ğızm başına bir çorap örmüş likeye atmak istemedim. Taban verimi çekip ateş ettim. Her 
olmatın? Ben işittim, buraya camı alıp deniz kenarına açılan halde Arabı vurmus olacağım 
geldiği gün çok hasta imiş. methale gittim. O zaman ben- ki d~nizin içinde biı: kaç adım 

<arşı ısla kalktı. baş katip mi? Peki amma bu a-
rneş.hurcıayrola, dedi. Biz her damın seni hapsettirmekte ne 
tertıp ec, üp koştugumuz halde menfaati var? 
l<a kadınjnmedin. Saat ona ka- - Kerime'yi almak isteyor. 
mezler, f; bekledim. - Sana kendisi mi söyledi 
le görüş~ . d" .. d··ı Evet · El mı pusuya uşur u er. - · 

_- . e'de ortaJan kayboldu. - Yusuf Paşa'nın konağma 
dıgı bır li · · ·? 

1 · itdan kayıp mı oldu? gıttın mı. 
nası ıde) 7 N . . y p Ad 'd k. lst b 1 J1. ereye gıtmış. - usuf aşanın a a ı 

a an.b~ n eve geleceğim gün evine gittim. Ortada kimseler 
m gı 1 se~ · 'd b" k k H f kı k 1 le g··c·ı erıme en ır me - yo tu. er tara sımsı apa ı 

V urdı.e meMektupta Kerime idi. Uşaklardan birini gördüm. 
nı e ım .. B b • . . . Y f P 1 b I' . . ·"nd c 1 aı e ege gıtmesını, usu aşa stan u a ınmış. 
ıı e a ıs . 1 1 k 1· S 

1 • "b~ !& nız o ara ge ıp onra Paşanın harem ağası da ame e gı ı L 

d ; T1l111amı yazıyordu. ortadan kaybolmu§. .yorum. 
b..ışka bir mde gittin, öyle mi? - Ferah mı kaybolmuş! .. 
tide de baş!\'feğer İbrahim Bey Ya .. Bu it galiba pazartesi gü

oynam. _. Maksa- nü oldu öyleyıe.. Dur baka. 
düşü yım .•• 

- '-.oto- ",. .;: .. ı ... 
~lıt . J 

- Babasile gitmemiş olsay- den evvel bu yoldan bir başka- attıktan sonra kadınla bera
dı, şimdi burada benimle bera- sınm geçtiğini anladım. Elim- ber denize daldı, kayboldu .. 
ber bulun_acaktı. deki hırsız fenerile yere baktım Kadri dehJet içinde, bu hi-

- Bellı olmaz. Acaba babası ı yerde çıplak bir erkek ayağının kayeyi sonuna kadar dinledi. 
nıo evini de Kerime'nin orta- bıraktığı izler gcrülüyordu. izi - Bu İbrahim Beyin işidir. 
dan kalkmasını arzu eden kim- takip ederek deniz kenarına in Fakat hareketinin hesabını ve
se var mıdır.? dim. O zaman ay ışığında bir recektir. Bir gün elbet ben de 

Baker arkadaşının yüzüne zenci gördüm, fakat kim oldu- onun cesedini denizin dibine 
manalı manalı baktı. ğünu iyice tanıyamadım. Bu a- gönderirim. Bunu yapmadıkça 

- Allah aşkına ne biliyor- damın kolları arasında bir ka- . içim rahat etmiyece:k. Bahset-
san söyle,.. Hakikati bilmek dın vardı. tiğin Arap Ferahtır. Zaten o 
böyle kör gibi kalmaktan bin Bu söz üzerine Kadri Bey; fellah lbrahim Beyin aleti idi. 
defa daha hayırlıdır. - Y ı:giine, yavrum! Demek ki ikisi bir olup Keri-

Kadri bu sözleri söylerken diye bir çığlık kopardı. meciğin kanına girdiler. 
sinirleri temelinden sarsılmış, - Kadın ya öldü, yahut ta İngiliz arkadaşını teskin ve 
çehresi tıpkı bir ölü rengi al- baygındı. Bulunduğum yerden teselli etmek lüzumunu hisset-
mıştı. farkedebild t -- nazaran her ti. 

- 7>n"edersem K '1 L u 4 ;:ı:; '" • - Kadri, dedi. Ben Buraaya 

seri bir deniz motörü acele satılıktır. Taliplerin bir hafta 
zarfında karar vermeleri lazımdır. Bu motör İngiliz ma
mulatından "Brooke seacar,. markalı ve sekiz kişiliktir. 
Teknesi maundan olup 100 beygir kı 'lvetinde altı silin
dirli ve " Brooke ,, markalı bir m' .e mücehhezdir. 

No 

Sür'ati 30 mildir. 
Motör bilümum esbabı istirahati cami olup rüzgardan 

nıubafaza için cam, otomatik demarrör, elektrikli pro
jektör, cigara yakmağa mahsus cihaz ve yedek edeva
tile mücehhezdir. Bu motör 1929 senesi n:hayetine doğru 
İngilteredeki tezgahtan doğrudan doğruya celbedilmiş 
olup, bu suretle ancak bir yaz istimal edilmiştir. Motö

hali hazı~ı mükemmeldir. Fazla tafsilat için 24416 
No. da kitabete telefon edilmesi mercudur. 

TEŞEKKÜR 
Pederim İzmir manifatura 

tüccarından Cambazzade Ah
met Necati Beyin vefatı ha

sebile beyanı taziyet etmek 
lütufkarlığında bulunan muh

terem doıt ve arkadaşlarıma 
ayrı ayrı teşekküre tee11ürüm 

mani olduğundan samimi te
şekkiiratımın ibliğı hususunda 

muhterem gaıeteniıin tavas
sutunu rica ederim efendim. 

Merhumun zevcesi ve ev
latları namına 

Cambazzade Cevdet 

Zayi - Haydarpaıa Ru
sumat Gümrüğüne ita eyle· 
diğim 488 beyanname No lu 
65 \:ağ 8405 kilo ( Kanter

pilik) a ait 16·11-930 ta
rih ve 15461 No l• resmi 

gümrük makpuzu zayi oldu
ğundan ınezkür makpuıun 
hükmü olmayacağı gibi Bor· 
saya irae edilmek üzre yeni
den kayıt sureti ahzolunaca
ğı ilan olunur. 
Ga2.la Çeçeyan han No 18 

Komisyoncu Arşak Nuryan 

Bursada gayet müstacel bir i
şim var. Yanımda bulunursan 
gayet memnun olurum ... 

Kadri bir müddet Baker'in 
yüzüne baktı. 

- Beni dinle, Baker. Ben 
şimdi ne yapacağım bilir mi
sin? İbrahimi öldüreceğim. Fa
kat şayet onu kendi elimle öl
düremezsem, bu işi sen yapabi
lir misin 

Bu söz üzerine arkadaJının 
kendine pürhararet uzattığı eli 
sıktı, sonra tek bir söz söyle
meden karanlığa dalıp gitti. 

FASIL 10 
Bursa' da 

Huri Hanım yeğeninin elini 
okşayarak: 

- Haydi güzelim, dedi. Ha
zırlan da Yeşil Camiye gidelim 
Düğün gecesi Kerime Hanımın 
çok üzüntüsü vardı. Huri Ha
nım genç kızı avutmak için ne 
yapacağını bilmiyordu. 

Kerime cevap verdi: 
Çok yonı:unum, dedi! 

Milli inşaatı Bahriye 
Türk Anoninı şirkdi tasfiye 
memurluğundan: 

Şirketin 25 mayıs 931 ta
rihindeki içtimaa hissedaran 
gelmediklerinden 25 haziran 
931 per~embe !!'.ünü saat 
14 te Galatada Omer Ahit 
han üçüncü kat 18 numarada 
yapılacağın dan gerek asale· 
ten gerek vekaleten 20 his· 
aeye malik olan hisaedaranın 
içtimaa iştirak edebilecekleri 
ikinci ve son olarak ilan 
olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Tasfiye memurlarının 

raporunun kıraati ve ibraları 
2 - Tasfiye hesabatınır 

tasdiki ile hen Uz müracaat 
etmiyen sahibi senedat his· 
seleri hakkında kanunen icap 
eden muamelenin tespitine 
karar verilmesi. 

Zayi: 335 senesi İmalatı 
Harbiye Usta mektebinin na 

r:; 
6 

6 
6 

zari kısmından aJmı~ oldu· ın 
ğum şehadetname zayi oldu· "Ve 

ğundan ve yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilin olunur. 

Abdullah oğlu Hayr·' le 

. d;;-hasta gibi akşama kadaı· e 
de oturup ne yapacaksın? G 
gidelim, bak ne kadar beğen 
ceksin .. Oradan da çarşıya g' 
deriz ... Haydi kızım, kalk ... Bi 
raz eğlenirsin .. 

Ferahın yerine başka bir h 
rem ağası konulmuştu. Faka 
Kerime Hanım bu deği•iklik 
ten hiç bir şey kazanmaı uttı 1 
Çünkü eskiden olduğu gib · st 2 
kı bir nezaret altında idi. K 'ri 
me Ferahın ortadan kaybı 1 3 
masını künhüne akıl erdirem• 4 
diği müthiş bir faciaya atfecli S 
yor, ayni zamanda biçare Bül 
bülün kaybolmasını da bunuıı 
la alakadar görüyordu. 

- Haydi, Kerime ... kalk·· 
- Yok, sokaklar çok sıca1' 
- Yok canım, hava o kad• 

sıcak değil... Hem sokak dalı 
serın ... 

Nihayet Kerime Hanımın 1 

rarına dayanamadı, arabaya 
nip sokağa çıktılar. 

Yeşil Camiye do!(ru gidel"' 
ken Huri Hanım merakla s 
kakları seyrediyordu. 
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Pi ya 
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uponların tebdiline 
devam ediyoruz! 

arilerimiz neşrettiğimiz kupon
arı göndermesinler, saklasınlar 

;'Politika,, gazetesinin ilk 
babakasma ait kuponların 

ukabilinde tebdili muamele 
~ devıı.m ediyoruz. Posta ile 
~ığımız kuponların sabipleri

de isim, adres ve fiş numa
lannr ne~rediyoruz. Bu fiş 
maralarmı da tamıı.men net
likten sonra kur'a çekerek, 
iyelerimizin tevziatına baş-

Bazı 
kari

erimiz, Politika'nın 
ikinci defa tertip etti
Hw ~e .bizim ~evam et
~gımız pıyangonun 
tuponlarını da bize 
önderiyorlar. Bizim, 
uponlannı değiştir-. 

pıyango ev-

velce Politika'da inti
şar eden piyangodur. 

"Milliyet" in ıimdi ne§retti
ii kuponlan bize ıröndermeyi
niz ve saklayınız. Çünkü bu ku 
ponlar henüz ikmal edilıniş de 
ğildir. Bizim neırettiğimiz ku
ponları, hepsi tamamen çıktık 
tan sonra, toplu olarak gönderi 
niz. Bizim hediyelerini verece
ğimiz piyango kuponlarını neş 
rettiğimiz piyango değil, "Po
litika,, nm evvelce tertip ede
rek kuponlarını ne§rettiği pi
yangodur. 

"Milliyet" in piyangosu da. 
ha zengindir. Bu piyanıo için 
ileride tafsilat vereceğiz. Kari
lerimiz şimdilik kuponlarmı 
saklasınlar. 

Kuponları posta ile 
gönderenler 

Kuponlannı posta ile gönde 
renlerin isim, adres ve kur'ayr. 
dahil olacak fiş numaralarının 
neşrine devam ediyoruz. -

Adres 

682 - Küçük kuyu Küçük çefme muhtar Mehmet Ef. -
583 - Kayseri Maarif kütüphanesi gazeteler bayii Ali Bey 
684 - Kadıköy talimhane civarında Huriye Hanım. 
685 - Adana hükılmet ciTarında arzühalci Hüsnü Efendi 

vasıtaıile Ahmet Efendi 
686-Zonguldak Tapu müdürü Münir Bey mahtumu Mithat 

Pata mektebi talebesinden Abidin Münir Bey 
587-Tokat Nafia ba§ makinisti Edip Bey 
688 - Uluburlu ba,kitip Alim Bey 
689- Erzurum Mv. Mst. istihkiim intaat komisyonunda 

Yüzba,ı Srrrı Bey 
690 - Söke gazeteler bayii Süleyman Sırrı Bey 
691 - Tokat 8. K. O. 7. Ş. Md. miralay Ali Riza Bey mahtu

mu Muzaffer Bey 
1392 - Kadıköy 11 inci ilk mektep muallimlerinden Zehra H. 
693 - Trabzon Seb.t müıkürat fabrikasında odabatı oğlu 

Abdullah Efendi. 
694 - Gönan tüccardan bakkal Akif Efendi vaııtasile lsmail 

Hakkı Bey. 
695 -Trabzon telgraf muhabere memurlarından Kadri 

mes'ut Bey. 
596- Trabzon Halebi Bayraktar zade Ahmet Bey. 
697 - Trabzon müskirat inhisarı memurlarından Abdülkadir 

Bey kerimesi Aliye Kadriye Hanım. 
698-Trabzon pazar kapıda Bezaz zade Hüsamettin Bey. 
699 - Ankara evkaf umum müdürlüi!:ü zat işleri kaleminde 

Kamil Bey 
Devamı var 

Marmara ~sso Ba~ri ve Mnsta~keın mevti 
Kunıan~anlığıo~an: _ 
1,000,000 Kilo Ekmek 6 Haziran 931 cumarteri saat 14 

200,000 

250,000 

" 
palı 

Kilo 

"kapalı zarf., 
Et 6 Haziran 931 cumartesi saat 15 " ka-
zarf,, "Koyun, kuzu ve sığır,, 

Yaş sebze 6 Haziran 931 cumartesi saat 
16 " kapalı zarf,, muhtelif 

na 1 - Cins ve miktarları yukarda yazdı üç kalem iaşe 
ldu· ınaddesi 16. 5-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ldu· ve kapalı zarf usulile münakasaya koııulmuştur. 
ca· 2 - Talipler İzmit'te Kumandanlık kararglhında sabnal-
ol- ı:na komisyonu reisliğine müracaat ile şartnamesini görebilirler. 

3 - Yevmi muayyende münakasaya iştirak edecek talip
ayr~ Ier kanunen ibrazına mecbur olduklan vesaik ve Kocaeli 

emvaline yatıracakları teminatı iptidaiyenin vezne makbuzunu 
komisyona ibraz etmeleri ilin olunur. 

,... ..... IK .................................. ~ 

ISTANBUL VİLA YETJ 
DEFTERDARLIK iLANLARI ir h 

aka 
kli1' Beykoz kazası malmüdürlüğünden: 

1 - Ömerli köyü doğandere mevkiinde 308 lira 
51 2 - lsırganlıkta 14 lira 
•rı 

ybt 1 
emı 

fecli 
Bül 

alk· 
ıca1' 
<ad• 
dalı 

m' 
ya 

gideı'. 
a s 

3 - Akça alanda 16 lira 
4 ÇömJeklide 8 lira 
S - Ağıl yanında 18 lira 
6 Muratlı köyünde muomulalı derede 30 lira 

7 " " " "30,, 
8 -

" " " " 60 lira 
kıymeti muhammineli çalılıklar Beykoz mal-
nıüdürlüğünce üç müsavi taksitle 6 haziran 931 
pazar günü aleni sablacakbr. Yüzde 7.5 temi
natla birinci taksit peşindir. 

Müskirat inhisa
rından 500,000 
liralık tasarruf 

(Başı 1 inci sahifede) 
memur açıkta kalmıştır. İdare 
bu memurlara borçlar kanunu 
mucibince on beş günlük maaş ' 
!arını verecektir. Açığa çıkarıl
dıklarını müs'ir tahriratta me
murlara bu .hususta malumat 
verilmektedir. İdarenin şehri
miz teıkilatından açıkta kalan
lar 30 memur vardır. Bunların 
içinde büyük memur olarak y~l 
ruz bir müfettiş ve iki müfeth§ 
muavini vardır. 

iki eve kundak sok
mak istediler 

İdare bu memurları çıkar
mak, maa,lardan ve masraftan 
tenzilat yapmak sayesinde büt
çesinde 500,000 liralık bir ta
sarruf yapmıştır. Kadroda ayni 
zamanda bir çok tebeddülat ta 
vardır. 4 müfettif idari itlerle 
tavzif edilmis bazı müdürlük
ler başmüdü;lüğe ve diğer baş 
müdürlükler de müdürlüğe tah
vil edilmiıtir. Bir ç.ok memur
ların maaşları tenzil edilmittir · 
V ıu:ifeleri itibarile terfi edenle
rin maa§ lan da tabii yeni mev
kilerine göre zamma mazhar 
olmuttur. İdare heyeti umumi
yesi itibarile eski teşkilatı ade
ta tıı.memen ilga edilmi§ farzet 
miş ve yeni kadroyu b~ fekli 
esas ittihaz ederek tanzım et
miştir. yeni kadroda tenzil edi
len maaşlardan ehemmiyete şa 
yan olanlardan bir kısmını kay
dediyoruz: 

Birinci sınıf müfetti§lerin 
maafları 300 liradan 250 liraya 
350 lira alan müdürleı·in maaş
ları 300 liraya, ikinci sınıf mü
fettişlerin 250 liradan 225 lira
ya, üçüncü sınıfların 225 lira
dan 200 liraya ve dördüncü sı
nıf müfettitlerin de 200 liradan 
175 liraya tenzil edilmiştir. Mü 
fettit muavinlerinin maaşlan 
120 lira olacaktır. Şubelerde 
muavinlik yerine kısım amirlik 
leri ihdas edilmiştir. Bunların 
maa,Iarı 125 liradır. Maaıı ten 
zil edilen memurlar memurin 
kanunu mucibince halen almak 
ta oldukları maaşı daha iki se
ne aynen alacaklardır. Bu saye 
de maatlan tenzil edilenler iki 
sene müddetle bu tenzilattan 
müteessir olmayacaklardır. 1 · 
darenin taşradaki tahrirat ka
tiplikleri lağvedilmiştir. 

Müskirat idaresinde ceman 
1400 kadar memur olduğun
dan memur mikdarmda yapı
lan 230 tenzilat yüzde 15 kadar 
drr. idare yeni kadrosunu teb
liğ etmit olduğundan bu sün 
maat verilecektir. 

Tütün inhisarında 
Tütün inhisar idaresi kadro 

su henüz tebliğ edilmemiştir. 
Dün öğleden sonra idare mec
lisi içtima ederek geç vakte ka 
d,.!' kadro ve tasarruf meselele 
ri görüşülmüştür. Müşkirat in 
hisar idaresinde tatbik edilen 
ayni esaslar dahilinde tütün in 
hisarında da kadro tenkis edil
miştir. Evvelki kadroda memu 
rin yekiınu 4000 kadardı. Bun
lardan 600 ü açığa çıkarılacak
tır. Maaşlarda da gene ayni nis 
bet dairesinde tenzilat vardır. 
İdarenin 3 şubesi lağvedilecek, 
4 müdür muavini açıkta kala
caktır, Yapılan tasarruf bir mil 
yon lira kadardır. Son vaziyet 
hakkında malümat almak üze
re idare umum müdür vekili 
Nazmi Beye müracaat ettik, 
mumaileyh cevaben: 

- Müdürler encümeni top
landı, keyfiyeti tetkik etti. Ma 
amafih henüz kadromuzu alma 
dık. Behçet Beyin ıelerek kad
royu getirmesini veya gönder
mesini bekliyoruz. Açıkta ka
lanların 600 veya daha fazla o
lup olmayacakları haklanda 
henüz kat'i bir şey bilmiyoruz. 
Tabii elimizde bir kadro olma
dığı için bu gün maat vereme
yeceğiz.,, Dem ittir. 

Segrise/ainde 
Seyriıefain idaresinde 700 • 

800 bin liralık bir tasarruf yapı 
lacağı, idare kadrosunda bir 
çok tebeddülat olacağı hakkın
da intişar eden haberler üzeri
ne idare umum müdür muavini 
Tahir Beye müracaat ettik, ve 
şu cevabı aldık: 

- ldare bütçesinden 700 -
800 bin lira tenzil edildiğini 
ben de gazetelerde gördüm, 
fakat bu hususta bize hiç bir 

Yangını işlerinden çıkarılan bazı 
işçilerin yaptıkları zannediliyor 
Etyemezde oturan belediye te- dürülmüıtür. 

mizlik iıleri müdür muavini Milat 
Bey ile yanında bulunan Belediye 
ıneclisi azasından Ihsan Beyin evle· 
rinin kapısına kundak ıokularak 
yangm çıkarılmak istenilınİJ ise de 
sirayete meydan verilmeden söndü~ 
rülmiiftür. 

Belediye temizlik iıleri müdür 
muavini Mitat Beyin va:aifesioe ni· 
hayet venniy olduğu ameleden uzı
larmın muğber olarak bunlardan bi
rinin kundak soktuğuna ihtimal ve
rilmektedir. Tahkikat devam etmek
tedir. 

Şüpheli bir ölü 
Beyuıtta TavJan mahallesinde 

62 numarada oturan tramvay makas 
çısı Mustafa evinde ölü olarak bu
lunmuıtur. Olüm §Üpheli görüldü· 
tünden cent morıı:a kaldırılınıftır. 

Zavallı çocuk 
Dün sabah Şitliye gitmekte olan 

grant markalı bir kamyon Gazhane 
yokuıundan ııeçerken fıstıkçı Han
nın oğlu bet yatında izzete çarpmış, 
çocuğu altına alarak czmiıtir. Za
vallı çocuk ölmüş, şoför k•çllU!bı·. 

Sarkıntılık edenler 
Ortaköyde, sabı.kıtlı Süleyman, 

Cahide isminde genç bir Hanım kı
za. s~rkıntılık ebniş, adliyeye veril
nutbr. 

Bir yangın 
Şiıli Palasta avukat Cevdet Be

yin dairesinden yangın çık:rnıı, sön. 

Bir intihar 
Oaküdarda imrahorda iskele 

caddeıinde 55 No. da oturan müte· 
kait Hamdi "8ey dün g'?Ce kendisini 
kuyuya atarak intihar etmi~tir. 

Sahte polisler .. 
Omer ve Galip isminde ;ki adam 

kendilerine sivil polis memuru süsü 
vermi.tler, Süı·eyya Ef. namında 
birini dolandırırken tutulmuılardır. 

Motosiklet albnda 
Cibali' de Şerefiye sokağında otu

ran tramvay tirketi amelesinden Re
cep dün Pangalbdan geçerken Hik
met isminde birisi tarafından idare 
edilmekte olan bir motosikletin al
tında kalllllftır. Recep motosildeıin 
altmda bir müddet süriildenerelı: ba
ıından ve muhtelif yerlerinden teh· 
likeli surette yara!aomıştır. Mecruh 
hastahaneye götürülmüştür. 

Zorla para 
Deniz amele•inden R.a~it diın ak 

tam Galaıada Y en.işehirli sokağın· 
dan geçerken Hüseyin isminde biri
si önüne çıkarak zorla para İıtemiı 
Raşit paraıu olmadığını söyleyince 
Hüıeyİn taNncuını cekerek iki el 
alet etmi,tir. Kuf1unİar isabet et
memit, Hüseyin bu defa da bıçağı
nı çıkararak Raıid'i sol küreğinin 
üzerinden tehlikeli surette yarala
mıştır. Raşit ifade veremiyeeelc bir 
halde hastahaneye götürül:nüt, Hü
seyin yakalarun11tır. 

Bir jandarmamızın şehadeti 

Pusuya düıürülen jandarma nasıl şehit edildi? 
URFA, 30 - Urfanın Yaylak 

kazasında bir vazife için Kıırunca 
ve küçük Tülmen köyüne gitmekte 
olan bir jandar~amız orada 11aklan
mıı olan firari eıla:radan Kurunca 
köylü Mustafa oğlu Mehmet namı 
diğeri ( Hamoreı) tarafından arka
smılan sililı atılmak suretile ıehit e
dilmiıtir. Katil ,aki takip olunınak
tadır. 

Havzagı geniden sel bastı 
HAVZA, 30 - Biı· kaç gündür 

devam eden ıiddetli yağmurlar 15 
kitinin boğulmasına 11 kitinin de 
yaralanmasına sebebiyet venniıti. 
Alınan haberlere göre seller Meni
fonda da epeyce tahribat yapmııtır. 

Buırün de Vezirköprü istikame
tinden gelen ıiddetli bir sel Havza'. 
nın önündeki dereyi ta,ırarak seller 
evlere kadar girmiı, belediyenin 
vaktile haber vermesine rağmen a
taiı Ç&rfıda bir çok dükkinlar ve 
hanlar su altında kahnıı •ırayı tah 
rip etmittir. 

Niçin öldürdü? 
IZMIR, 30 - Geçen cuma günü 

umumi hapishanede eski bir intik.an 
yüzünden katilden mahkum Ode
mişli Şevkiyi hapishanede kendi 
yaptığı biçakla öldüren Menemenli 
Boınak Hamit diier mahkiimlardan 
tecrit edildi. Cinayeti batkalarının 
tahrikile yaptığı zannediliyor. 

Kabahat doktorda mı? 
IZMIR, 29 - Doktor Marrulis 

efendinin hatalı tedavisi yüzünden 
öldüğü söylenen kasap Alelısandnn 
cesedi yarın kabirden çıkarılarak o
topsi yapılacak, alınacak neticeye 
röre doktor hakkında karar verile
cektir. 

Kdz ım Paşanın gardımı 
IZMIR, 30 - ,Spor mümessille

ri vali Kazım pafAD•n riyasetinde 
toplandılar. Geçenlerde istifa eden 
muhtelif spor heyetlerinin yerine in 
tihahat yapb. 

Spora çok yardım eden vali Ki· 
znn Pataya bir ıükran e-i olnıatı: 
üzere Alsancak sadma bir hitabe 
lıonulmuı mukarrerdir. , 

Bir tenezzült 
AKHiSAR, 30 - lzıair - Kasa

ba timendifer kumpanyası Aldıisa.ra 

malumat gelmedi, Bütçe ve 
kadro meaelelerile müdürü u
mumi Bey Ankarada meşgul
dür. Ancak o geldikten sonra 
bu hususta malumat almak ka 
bil olacaktır. Biz maaıımızı 
devlet daireleri gibi peşin ver
mediğimiz için yarm (bu gün) 
her zaman olduğu gibi verec;e
ğiz, tabii vereceğimiz maaı ma 
yıs maaşıdır. Yani geeen sene 
bütçesinin son maa~ı. 

yapılacak teneuühü S haziran cu
ma ıiinüne kararla~nnıttır. Misa
firlere Saraçoğlu çiftliğinde ayran 
ikram edilecektir. 

Edirnede şekavet 
EDiRNE, 30 - Hududumuzu 

pasaportau;ı ceçen OD ki,in.ia Bul
garistanda çetecilik ettikleri anlaıd 
mıı ve bunlardan Ali, Şükrü, Ah· 
met ve diğer bir tahıa tevkif edilmif 
(erdir. Diierleri de aranmaktadır. ı 
Ayrıca taharriyat yapılarak ziraat 
çiftliği civarında toprağa gömdük
leri siWılan da ele reçirilmittir. 

Takip edilen şakiler 
KOZAN, 30 -Kadirli kazasının / 

Çankaza köyünden Çapar Hasan ! 
oğlu Hüseyinin çadırı Gök Osman, ı 
Yozcu Mehmedin kardeıi Abdullah 
ve Molla Hacı ismindeki üç haydut 
tarafından ba61lmı§ ve Hüseyin kur · 
ıunla öldürülmüttür. Şerirler takip ' 
ediliyorlar. 

Bağlarda tahribat var! 
IZMIR, 30 - Vali Kizım pafa 

buıün geçenlerde dolu tanelerile 
mutazarrır olan Kemal paşa kaza11-
nm bağlarını ıezdi. Vali ile bera
ber Ziraat Bankası müdürü lsmail 
Hakkı Bey vardı. Buralardaki zarar 
4000 dönüınlülıtten ibarettir. Dolu 
asına çubuklarını kırmıt, kütükler
den bazdaruu berbat etıniıtir. Bu ' 
kütüklere ameliyat yapılacakır. 

Bundan batka Bomun Ye Cu
ma ova bağları da zarar rörenler 
meyanındadır. Zarann 400,000 lira 
olduğu tahmin ediliyor. 

Bağcılara Ziraat Bankasından 
muavenet istendi. Zirai oirorta ih
dası İçin meclise bir kanun layihası 
verilmesi için iktıaat velıiletine ya
zıldL 

Maarifi~ 

Kampa çıkacak 
talebe .. 

imtihanları müteakip lise. orta 
ve muallim mektepleri ikinci devre 
talebesi bu sene de kampa çakacak
tır. Kamp için her mektep ıehre cİ· 
var deniz kenan olan bir mahal İn· 
tihap edeceklerdir. Nehari liseler 
leyli liselerin refakatinde kamp ku
raeaklardır. 

İrtihal 
Halı tüccarı muteberanmdaa Si· 

raceddin Beyin refikaları Hanım 
müptela olduğu hastalıktan relıayap 
olamayarak dün rece vefat eylomiı
tir. 

Cenazesi bugün Göztepedeki kötk 
!erinden kaldınlarak saat on buçuk
ta Caddebostanmdan istimbotla 
Eyüp Sultana naklolunacak Ye ötle 
n•mazmr mütealap cenaze namazı 
badeleda aile kabristanına defnolu
nacaktır. Ailalıı ~ eyleaia. 

Kiçi:JI: nber!er 1 r-------....,.,,---~~ 
Kongre .. 

Eyip Halk musiki cemiyeti ko:ı
gresi 9 haziran 931 salı gunü akta
mı saat 20 de cemiyet binasında top 
!anacaktır. Bu içtima ruznamesinde 
Heyeti idare raporu, nizamname la· ' 
dili, heyeti idare İntihabı vardır. 

Sütçüler intihabı 1 

Geçen hafta ekseriyet olma
dığından tatil edilen sütçüler 
cemiyeti idare heyeti intihabı 
ayın dokuzunda tekrar yapıl;ı.
caktır. 

30 tanesine iş bulundu 
Lağvedilen balıkçılık mekte 

binden açıkta kalan 40 talebe
den otuzuna muhtelif balıkçı
lık müesseselerinde iş bulun
muştur. 

Diğer onu için iş aranmakta 
dır. 

Edirne ile 'örü~ültlii 
İstanbul - Sofya telefon hat

tı tecrübesi dün yapılacaktı. Fa 
kat muhavereyi açacak olan 
Bulgarlar açmadıklarından tec 
rübe yapılamamıtlır. 

Yalnız Edime ile görütül
müştur. 

Konferans 
Genç reas•mlanm11<dan Elif 

Naci Bey haziranın ikinci sünü 
sut üçte Güzel san'atlar birli
ğinde "merhum ressam Avni 
Lifij,, in vefatının dördüncü 
yıldönümü münasebetile mer
humun hatıratını tebcilen bir 
konferans verecektir. 

Şark Demir Yolla
n müdiriyetinden: 

31 mayıs 1931 akşamından 
itibaren iş'arı ahire kadu 37 
numaralı katarın seyri aşağı
da gösterilen ıekilde tadil 
edilmiştir: 

Kilometre 24 
K. Çekmece 
Florya 
Yetilköy 
Bakırköy 
Yedikule 
Samatya 
Yenikapı 

Kunıkapı 
İstanbul 

hareket 19,00 
" 19,42 
" 19,47 
" 19,56 
,, 20,06 
,, 
,, 

.. .. 

20,15 
20.18 
20,22 
20,25 

muvasalat 20,31 

t Ş T E: 

Sizi müz'iç terden, ipekli
lerinizi çür~mekten muhafaza 
eyler. 
~~~~~~~~-

Tayyare Cemiyeti Is-
tanbul şubesinden: 

Mevcut (7682) •det mns
tamel iki yüz kuruşluk üçüncü 
Londra pulları pa:ıarbk aure
tile satılıkbr. 

Taliplerin 9 Haziran 931 
aalı güntl aaat on dörtte Ca
Jaloj'lunda ıube binasındaki 
komisyona mtlracaatları. 

İıtanbul bofinci icra memu; 
luğundan: 

Bir deynin temini için mah
cuz ve furuhtu mukarrer bu
lunan 2 taraflı ve dört silin
dirli tekmil takip valsi ikisi 
Vigo üçtl Nor markalı Ye 
iki adet Blanıiater ve nuner 
markalı ve iki adet elek 
ve bir adet Elli beygir 
kuvvetinde elektrikli mo
tör ve bir adet 30 beygir 
kuvvetinde ve keza 1 adet 
30 beygir kuvvdinde cem'an 
3 adet elektrikli motör dina
mo bir adet tek dizil buğday 
yıkama makinası maa tefer
ruat ve bir adet Lovoa mar
kalı boğday yıkama elvetori~ı 
beraber bir adet Evrika buğ 
day temizlemek için H. D. 
ve bir adet buğday almak 
için elvetor H. D. otomatik 
kantarile beraber 50 kiloluk 
9-6-931 tarihine milsadif salı 
gtloU 9 ili 12 saatten itiba
ren Cibali'de Taı iskelesinde 
değirmen fabrikaıında bilmü
zayede satılacağından talip
lerin yevm ve vakti mezkiır
da mahallinde bulunacak icra 
memuruna müracaatlan ilin 
olunur. 

K o D A K 
'ı11Uab.kaaıodan kazanmanl%a yardım edecek 

F 1 L .i M 
Resimlerinizi VELOKS k'ğıdtna bastırınız. 

MEKTEBiNDE 
l Hazirandan - 15 Ajııatosa kadar 
VAZ TARiFELERi 

YENi AÇILAN LiSAN KURSLARI 
Ttirkçe, F ranaııca, lııııilizce, Almanca, İt11lvanca, 

lspanyolca V. S. 
Kayıt 

TECRÜBE 

Ankara: 
Hacı Bayram caddesi 

muamelm baılamııtır. 

DERSİ MECCANENDİR 
İstanbul: 

356 İstiklal caddesi 

P?RTATIFRemington 
YAZI 

Model 

T. 
130 
Lira 

MAKINANALARI 100 LiRAYA 

Mode1 

c. 
100 
Lira 

ll.rkiye için umum acentaları: SIDNEY NOWILL ve şO. 
REkASl Galata Billur sokak No. 6-7 Telefo;ı Beyoğlu 89::? ----111 
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!l QADiUM ~\ HAKiKi 
!> 
0 0 0 ~ RADi.UM \. HAliS ıSVEÇ ÇElı~i j 

EMSALSiZ 
TIRAŞ 

BIÇAGI 

"/L HAKiKi ~" !ro o oı~ 1t RADiUM 1J 
Halia laveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve 
fenni mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet 
kabul etmez derecede metin ve diğer bıçaklara 
niabetea ehvendir. Bir tecrübe kafidir. Şahai 
meni-tiniz için her yerde arayınız. 

kuruşa, daha fazla11na para vermek 
günahtır. 

ı arı yarıya daha ucuz müessif 
yerli malı olan FA YDA'yı istimal ediniz. 
5inek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, gllve 
ıresair hapratı yumurtalarile aniyen mahv 
re itlif eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 

leke yapmaz. Bütün devairi devlet ve 
müesıesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal eder. Kutusu 50 büyük 75 bir 
kiloluk 125 kuruıtur. Hasan ecza deposu. 
Toptancılara tenzilat. 

(Devlet Demiryolları idaresi lıanla7ı) 
Derincede bulunan doksan bin kayın traversin Samsuna 

nakli kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. Münakaaa 20 
haziran 93ı cumartesi günli saat 16 da Ankarada devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak ede· 
ceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aym 
günde saat 15,30 , kadar komiıyon kitipliğine vermeleri li
zımdır. Talipler münakasa şwrtnamelerini (üçer) lira muka
bilinde Ankarada ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 

• * * 
Münakaıaaı feıhedilen muhtelif bina vevagon camları pa· 

zarbkla mubayaa edilecektir. Pazarlığa iftirak edeceklerin 
3 haziran 93ı çarpmba glııll saat; ı5 te 2050 liralık te
minatlarile birlikte Ankarada malzeme dairesine mllracaat 
eylemeleri. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: ------------------------------.. ------

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

BüyOk ikramiye 
50,000 liradır. 
A\rrıca: 15,000, 12,000, 

ve 

10,000, 8,000, 
Lıralık ikramiyf" ler 

40,000 
Liralık bir miıkafat vardır. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111• 

----------------------------
. ----- Köprüden 35 dakikada irişilen - . ----.. ı 
lsuadiye Plajı, Gazino, Lokanta ve Oteli 

Haziranın S inci Cuma günü açılacaktır. 
Plij, bütün asri konforu ve sıhhi şeraiti haizdir. Gazino 
ve lokantada ber nevi meşrubat ve mekülit nefis ve eh
vendir. Parkta Maestro Sternadt idaresindeki orkestra caz 
her gün terennüm edecektir. Ayrıca mukemmel bir dans 
mahalli vardır. Otel, sıhhi ve temiz olup iyi ve emin bir 

idare tahtındadır. 
Müessesemiz Avrupanın en yüksek plijlarile kabili kıyas 

bir derecei mükemmeliyettedır. Teşrif edecek müşterilerin 
memnun ka acaklarını ümit eyleriz 

Müdirivet ____ ,. 

1 

3 üncü kolordu 
il6nları 

AS.SN.MP. için 13,725 ki-
lo koyun eti kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Tek 
lif mektuplan 6-6-931 saat 16 
da açılarak fiatlar haddi liiyık 
görüldüğü takdirde ihalesi icra 
kılınacaktır. Talipler şartna-

İ mesini görmek üzere her gün 

öğleden evvel ve münakasaya 
iştirak icinde tarifatı kanunjye 
dairesinde mektuplarım vakti 
muayyeninden evvel komisyo
na ita etmeleri ilan olunur . 

* * * 
As.SN.Mp. nin bir senelik 

ihtiyacı olan azami 43,920 as-

gari 40880 kilo ekmek 
aleni münakasa suretilc 
satın alınacaktır. İhale 
si 6-6-931 saat 15 te icra oluna
caktır. Taliplerin şartnameyi 

görmek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak 

için de vakti muayyeninde te
minatlarile birlikte komsiyonu 
muzda bulunmaları ilan olunur 

* * * 803,200 kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya korunuş
tur. Teklif mektupları 7-6-931 
saat 16 da açılarak fiatlar had 
di layık görüldüğü takdirde i
halesi icra kılınacaktır. Talip 
!erin şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak için de ta
rifatı kanuniye dairesinde mek 
tuplarını vakti muayyenden 
evvel komisyona ita etmeleri 
ilan olunur. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Ordu ihtiyacı için yerli ma
mulltından 52,000 metre arka 
çantalarına mahsus bez kapalı 
zarfla münakasaya konmUf
tur. İhalesi 14 Haziran 93ı 
pazar günü saat 15 te Anka
rada merkez satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatladyle birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

.. • * 
Malüllerle fehit yetimlerinin 

931 senııai ikr11miyelerinin teı
biti için ıubelerine mllracaat 
etmek ii:ıre 30 mayıs 931 
akşamına kadar verilen miid
detin görülen llUum llzerine 
30 haziran 93ı akpmına 
kadar temdit edilmiş olduğu 
ilin olunur. 

* * • 
İzmitteki kıtaabn ihtiyacı 

olan fasulya kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 3-6-931 çarşamba günli 
saat 15 te lzmit askeri satın
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzre Fındıklıda hey' 
etimize ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzre 
teminatlarile İzmitte mezkur 
komisyona müracaatları 

* * * Ordu ihtiyacı için yerli fab-
rikaları mamulibndan 185,000 
metre astarlık bez kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 16 Haziran 931 
salı günü saat 15 te Anka
rada merkez satın alma ko
miıyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

* * * 
İzmitteki kıtaat ve müessesa 

tın ihtiyacı olan un kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İha 
lesi 2-6-931 günü saat 15 te 
İzmit asken satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üzere 
Fındıklıda heyetimize ve şart

name almak ve tekliflerini ver
mek üzere teminatlarile mez
kur komisvona müracaatları. 
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Nefaset Şöhrete takaddüm eder!, 

Y E N i 
K -R i S T·A L 

RAKISI 
~ 

en eski şöhretleri söndüren harikulade nefaseti naizdir. 
Bir kadehini içerseniz ebediyen meftunu olursunuz. ~~ 

Susuz, Sabunsuz, Fırçasız 

ı TIRAŞ olmak 
dakikada için 

tAz\'ıTı 
Kremini kullanınız. Her yerde 
bulunur. Deposu Yeşildirek 
Sıvacıyan ban No. ıo 

BUZ 
Okkası: 3 Kuruş 

Satış mahalleri şunlardır: 

lstanbul ciheti: 
Beyazıt tramvay durağı 
Gedikpafa caddesi 
Nuruosmaniye Çenberlitaş so· 
kak 
Sultan Ahmet Peruzağa sokak 
Aksaray camii karşısı 
Samatya Sulumanastır 
Unkapanı Taşçılar sokak 
Bahçekapı 2 inci vakıf han 
Bahçekapı Arpaıcı han 
Sirkeci Derviş sokak * 
Sirkeci Hamam sokak 
Balıkpazan Hasır iskelesi 
Tahtakale karakol sokak 
Fatih Saraçhane başı 
Fatih Şekerci Han 
Eyüp camii karşısında 
Bakırköy Aynalı bakkal 
Yeşilköy istasyon civarı 

Galata ciheti 
Galata F erme'necilerde 
Galata Perşembe pazarmda 
Galata Millet hanında 
Galata Topçu~rda 
Galata Demirci sokak 
Galata Kılıcali Paşa camii 

Beyoğlu ciheti: 
Beyoğlu Balıkpazan 
Galatasaray Yeni Çarşı 
lst ki al caddesi 
Asmalı Mescitte Sofyalı 
Boyoğlu Yüksek kaldırım 
Sıraservide kliıe sokak 
Beyoğlu Glavani sokak 
Beyoğlu Derviş sokak 
Şiılide Osmanbeyde 
Şiflide Pangaltıda 
Şiflide Kartuluş caddesi 
Maçkada silihhane caddesi 
Kasımpaşada Ragıp Bey cad
desi 
Altın bakkalda No. 223 

Boğaziçi ciheti: 
Beşiktaş iskelesi 
Bebek iskele gazinosu 
Arnavutköy mahallebici 
Y enik6y mahallebici 
Ortaköy tramvay caddesi 
Emirgin mahallebici 
Tarabya rıhtımında No. 8 
Büyükdere caddesinde 
Anadoluhiİıar mahallebici 
lstinye bira deposu 
Kuzguncukta iskele civarı 
Beylerbeyı mahallebici 
Çengelköy mahallebici 
Üsküdu Çarşıboyu 

Kadıköy ciheti: 
. Kadıköy Çartı içinde 

Modıt caddesi No. 261 
Kızıltoprak Ihlamurda 
Erenköy ista~yon civarı 

' 

Adalar ciheti: 
Büyükada, Heybeliada, Burgu 

Bu dükkinlarda buzun ok
kuı 3 kuruştur. Fazlaya sa· 
tanlar hakkında telefonla 
Beyoğlu 4085 numaraya mü
racaat olunması mercudur. 
Bu satıı mahallerinde ıeceli 
gündüzlü buz bulunur. 

KIZ 

Park 
KULESİ 

Plajında ve 

Yakında HİKMET RİZA Hanım ve DARÜTTALlM Heyeti 

Münakasa ilanı · 
Akşehir Belediye Riyasetinden: 

Nafıa vekaleti celilesince musaddak evrakı keşfiyesi mu
cibince Akşehir kasabasına 3 kilometro mesafede bulunan 
menbadan isale edilecek su ve bu suyun kasaba dahilinde 
vücude getirilecek tevziat şebekesi ile tesisatı sairesi kapalı 
zarf usulile ve bir ay müddetle şeraiti atiye dairesinde mev
kii münakasaya konulmuıtur şöyleki: 

ı - Münakasa müddeti 29 mayıs 31 tarihinden itibaren 
29 haziran 3ı tarihine müsadif olan pazartesi günü saat 17 
ye kadar olmak üzre bir aydır. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve malisile hüsnübaline 
itimat ve bu gibi tesisatı vücude getirmiş ve yahut vücude 
getireceğini mütehassıs bir mühendiıin musaddak teahbüdünü 
ibraz edenler kabul edilir. 

3 - Münakasaya iştirak etmek isteyen talipler, işbu ıu 
tesisat ve şebekesini müiiir evrakı keşfiye bedeli bulunan 
ı47,78S lira 86 kuruşun oO 7,5 mıktarı olan 11083 lira 94 
kuruşluk teminat akçesini veya bu mıktar üzerinden muteber 
bir Bankanın teminat mektubunu makbuz mukabilinde Bele
diye veznesine teslim etmeğe mecburdurlar. 

4 - İhalenin üzer:nde tekarrür ettiği talip teminatı mu
vakkate akçesini teminatı katiye akçesine iblağ ve tahvil 
etmediği takdirde işbu 0o 7,5 teminatı muvakkate akçesi be
lediye nam ve hesabına irat kayolunacaktır. 

S - İhalenin iizerinde tekarrür ettiği talip nihayet bir 
hafta sonra işbu teminatı muvakkate akçesini % ıs şe iblai 
suretile teminatı katiye akçesine tebdil etmeğe mecburdur. 

6 - ihalenin üzerinde tekarrür ettiği talip teminatı mu
vakkate akçesini teminatı kat'iye akçesine iblağ muamelesini 
ikmal ettiğini müteakip iki gün zarfında belediye riyasetile 
musaddak mukaveleyi aktetmeğe mecburdur. 

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

sonra kabulü muvakkat muameleıi yapılacak ve bu kabulü 
muvakkat muamelesinin ikmalinden 10 gün ıonra bedeli iha· 
lenin birinci rub'u olan meblağ derhal müteahhide ve ya 
emrü havalesine tediye olunacaktır. Bakiye kalan diğer üç 
rub'u işbu tediye tarihinden birer ıene fasıla ile üç sene 
zarfında müteahhide veya emrü havalesine tediye olunacaktır. 

8 - Kabulll muvakkat muamelesi tarihinden 6 ay mürür 
ettikten sonra belediye ile müteahhit arasında kabulü kat'i 
muamelesi icra edilecek ve bunu müteakip derhal müteahhi
din % ıs teminatı kat'iye akçesi müteahhide veya emrli ha
valesine ret ve iade o!unacaktır. 

9 - Bel.ediyenin işbu tesisat ve şebekesi inıaatının bedeli 
ihalesini tediye hususunda müteahhide karşı olan teahhüdab, 
Aktehir Bankasının teminat mektubile milteahhide temin 
olunacaktır. 

ıo - lhalenin üıı:erinde takarrllr etmİf olduğu taliple 
belediye arasında aktedilec:ek musaddak muk.,•elenin imza
sını müteahip iıbu banka teminat mektubu mllteahhide mak
buz; mukabilinde derhal tevdi olunacaktır. Mıiteahhit d11hi 
sonuncu bedeli ihale taksidinin kendisine tediyesini mlltea
kip hemen derhal iıbu teminat mektubunu belediyeye ret 
ve iade edecektir. 

lı - İtbu su tesisatımn heyeti umumiyesine ait muaad
dak ke9if evrakı ile merbutu inıaat prtnamesi 25 lira bedel 
mukabilinde Akıehir belediye vemesinden alınabilir. 

12 - Bu hususta daha fazla tafsilat almak ve yapıla
cak su tesisatı hakkında menbaın vaziyetini tetkik arzusun· 
da bulunan talipler Akşehir belediye mllhendiıliğine mllra
caat edebilirler. 

13 - Münakasaya dahil olmak arzu eden talipler tek
lifnamelerini kapalı zarf usuli daireıinde 29 haziran 3ı tari
hine mlisedif pazartesi giinü ögleden sonra saat 16,Se ka
dar Belediye riyasetine makbuz mukabilinde tealim etmeğe 
mecburdurlar. 

14 - Ahvali fevkalade ve esbabı mücbire hadis olma
dığı takdirde müddeti inşaat mukavelenin tarihi imzasından 
sayılmak şartile bir senedir. 

ı5 - Ahvali fevkalade ve esbabı mücbirenin mevcudi
yeti belediyece kabul olunduğu takdirde müddeti inşaata, 
itbu ahvali feykalide ve esbabı mucibenin devamı müddeti 
zam ve ilave edilecektir. 

16 - Belediye vuku bulacak teklifatı vakıaya muvafık 
iÖrmediği takdirde münakasayı temdide salihiyyettardır . 

ı7 - Müteahhitle belediye arasında her hangi bir es· 
baptan dolayı bir dava vukuunda mercii mehakim Akıehir 
mahkemeaidir. 

18 - Bilc6mle rllıum ve tellAliye ve masarifi mukavele 
mliteahhide aittir. 

Mühendis aranıyor 
Kars Belediye riyasetinden: 

Belediye dairesinin 126 lira maatlı mühendisliği münhaldir. 
Diplomalan mllıendis ve ya fen memurlarından talip olanla
rın veaailôle Kara belediye dairffine mii· -,tıarı ilan olunur. 

lnglliz mamulAtt 

"NlSY~Nlt,, M~T~ 
Mazot ve mangal kômtirü 
müteharrik gayet sade, ii:tb 

,.c fiatı her rUrlü rei:abctr 

aridir. Tecliyatta teshllAt. Her 
man tc,Jlnıe amadedir. Taf; 

için Galatada perşembe pazarı 
Arslan ilanında J.:; numarala 

IZAKINO ARDIT 
mües,esesine müracaat ol unm 

Seyrisef ain 
Merkeıı acent:uı: Gala 

K6prllbqı B. 2362; tub i 
acenteai: Sirkecide Mühllr ' 
dar:ıade baaı 22740 - -· -- ·-------1. 

Pire - Iskenderiye ~u 
( EGE) vapuru 2 ba ııı 

ziran .. 1ı 10 da Galatada lit 
hareketle lzmire, Pirey ~ı 
ujrayarak cumarteıi aaba r 
lıkenderiyeye varacaktır 1 

lıkenderiyeden pazarte 
15 te kalkacak çarıam , 
Pireye de uğrayarak pe 
ıembe gelecektir. it 

Ayvalık sürat posta ilı 
( MERSiN ) vapuru ~ 

haziran salı 17 de Si t 

keciden Gelibolu ~ f 
nakkale, KOçükkuyu, E ~ 
rrmit, Burhaniye Ayvalı· ~i 
kalkacak dönllfte Altın ke 
luğa da uğrayacaktır. 

, "Al.\1 \ .\PlJRL:\Rl 

lzmir postası 
Haftalık !Ukı ve sılr'at hat 

ADNAN 4 T:!':ı~~n t 

P b gUna sut 18 
erşem e Gılıta rıhtımın 

lıarektıle dogru lzmir'c 'e p 
ıünü lzmır·cı.. lstaııbul'a har 
eder. Tafslltı içla Galata gü 
brşısında Site Franıes hanında 
ısı Acantası:Şerl Sumayı mUra 
Tel. 8.0. 1041 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENTASI 

Nor\"CÇ Bandıralı (ADOL"R) va 
ru haziranın ikinci sılı J(inU Ji 
aım11a muv11alat ve Mormara 
lstanbuldan Anver&, Hamburg 
Skandinıvya llmanlan için cııı 

ılcarive tahmil edecektir. ıafsillt 
Galaİı'da Frenhan hanındaki ı 
ıalığa müracaaı. Tel Beyoj!;lu !• 

' sküdar hukuk haki 
ğin,~en: 

Uskiidar Toptaşında 
hane karıısında mütekait 
ağası hacı Ahmet efendi 
nesinde sakine Kimile h 
mın Üskiidarda kazasker 
met efendi mahallesinde b 
manlık caddesinde ı6 nu 
ralı hanede sakin Ethem 
oğlu Ali bey aleyhine ika 
eylediği çocuk nafakası 
vasından dolayı tebliğ i 
irsal kılınan dava isti 
sı sureti mumaileyhe ikanı 
gihı mechul olduğu beyaıı 
bili tebliğ iade kılınmış 
duğundan yirmi giln zar 
da dava istidasına cevap 
tayin olunan 2-7-931 perf 
be günü saat ı4 de mab 
meye jelmek üzre ilanen 
ligat icrasına karar verile 
bu baptaki istida sureti ,/ 
davetiye mahkeme divanı:':j 
nesine talik kılındığı il', 

olunur. ·- d 
Mes'ul müdür: Bürhan 


